
   
 

 

  الھاشيمةالمملكة ا�ردنية 

  العامة ا�مانة

  القدس لشؤون الملكية اللجنة
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 

  

 القدس وواقع أخبار

  

  يومي تقرير

  ٢٠/١٠/٢٠٢٠ الثالثاء

٢١٧ العدد  
 

 

:على تابعونا األخبار من للمزيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 



 
٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ّتابهاالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر ك •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

 ابـّتٕمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الك

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  األردن وفلسطين

  ٥  .موقفنا ثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك •

  

  شؤون سياسية

  ٦  .السياسة االستيطانية اإلسرائيلية إرهاب دولي مرفوض •

  ٧  . آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة٥الكويت تدين إعالن إسرائيل عزمها بناء  •

  ٨  .ية يدعون إسرائيل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيينساء بعثات دول أوروبؤر •

  ٩  .السفير الطوباسي يلتقي لجنة الصداقة مع فلسطين بالبرلمان اليوناني •

  

  اعتداءات

ٕاعتقاالت واخطارات بالهدم واقتحام لألقصى واعتداءات : االحتالل يواصل التصعيد •
  ١٠  .مستوطنين

ً منزال مأهوال في١٣االحتالل يخطر بهدم  •   ١٠  . سلوانً

  ١١  .االحتالل يعتقل مواطنين من القدس •

  ١٢  .سلطات االحتالل تالحق المقدسيين وتفرض غرامات مالية •

  ١٢  .اعتقاالت في مخيمي شعفاط ونور شمس •

  

  تقارير

  ١٣  .أوروبا تتكتم على استهداف إسرائيل مشاريعها باألراضي الفلسطينية: تقرير حقوقي •

  ١٤  .دة بالضمجنة فلسطين المهد.. األغوار •

  

  فعاليات

أنا اسمي شعب : "فعاليات فنية افتراضية خالل أيام في سان فرانسيسكو بعنوان •

  ١٥  ".فلسطين

  

  اخترنا لكم

  ١٥  .عارف العارف: شخصيات مقدسية •

  

  



 
٤

  عبرية مترجمةآراء 

  ١٩  .واستراتيجية نضال جديدة وحلم ال يتحقق" ربع األرض أو أقل"بين .. الفلسطينيون •

  

   باالنجليزيةاخبار

• King receives letter from Kuwait emir. ٢١  

• Dozens of Jewish settlers defile Aqsa Mosque. ٢١  

• Israeli municipality of West Jerusalem intends to demolish 13 

Palestinians houses in East Jerusalem. ٢٢  

• Israeli settlers flood Palestinian village with wastewater, damaging 

land and spoiling the olive harvest. ٢٢  

• Israeli police detain young man, two Aqsa guards in J’lem. ٢٢  

• After visiting Palestinian communities in the South Hebron Hills, 

European diplomats warn against demolitions, evictions. ٢٣  
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  األردن وفلسطين

  موقفنا ثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك
  

االثنين، رسالة من أخيه سمو الشيخ نواف األحمد  تسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني، - عمان 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد 

 .باحالص

ّوحمل جاللة الملك، خالل استقباله في قصر الحسينية، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا 
ًالثاني ولي العهد، وزير الخارجية الكويتي تحياته إلى سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، مؤكدا عمق 

 .العالقات األخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين

تناول اللقاء آليات توسيع التعاون الثنائي في المجاالت كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء و
كورونا وآثاره اإلنسانية واالقتصادية، وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين األردن والكويت، 

 .يا األمة العربيةحيال مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضا

ّكما بحثت التطورات اإلقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جاللة الملك موقف  ُ
األردن الثابت تجاهها، وضرورة تحقيق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة 

، ١٩٦٧ى خطوط الرابع من حزيران عام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة عل
 .وعاصمتها القدس الشرقية

 .وتطرق اللقاء إلى األزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جاللة الملك 
 .ارجية الكويتي، والسفير الكويتي في عمانللسياسات، والوفد المرافق لوزير الخ

  ٢ ص٢٠/١٠/٢٠٢٠الرأي 

*****  
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  شؤون سياسية

  السياسة االستيطانية اإلسرائيلية إرهاب دولي مرفوض
  

 عبد اهللا توفيق كنعان* 

ًيوميا وبشكل ممنهج ومخطط لـه سلـسلة مـن االنتهاكـات ) السلطة القائمة باالحتالل (إسرائيلتواصل 
 التي تستهدف بها الهوية الحضارية العربيـة الفلـسطينية بمـا فـي ذلـك االنـسان والحجـر والـشجر، واالجراءات

ــاء المــستوطنات والبــؤر واألحزمــة  ــرة سياســة االســتيطان التــي تــشمل بن ومــن ضــمن هــذه االنتهاكــات الخطي
ا بغية تفريغها من االستيطانية بشكل متسارع على األراضي العربية المحتلة التي تتم مصادرتها وتهجير أهله

ًالسكان واحالل المستوطنين بدال منهم، ومؤخرا وافقت الحكومة اإلسرائيلية علـى بنـاء اثنـي عـشر ألـف وحـدة  ً
استيطانية بالضفة الغربية خالل العام الحالي، ويأتي هذا القرار ضمن تحـد اسـرائيلي صـارخ للـشرعية الدوليـة 

م والــذي طالــب اســرائيل بــالوقف الفــوري ٢٠١٦مــن عــام الــصادر عــن مجلــس األ) ٢٣٣٤(ومنهــا القــرار رقــم 
لالستيطان في الضفة الغربيـة والقـدس وعـدم شـرعية إنـشاء إسـرائيل للمـستوطنات فـي األراضـي المحتلـة منـذ 

  .م١٩٦٧العام 

تـستند فـي سياسـتها االسـتعمارية الـى ) السلطة القائمة باالحتالل(ومن المعروف أن حكومة اسرائيل 
انين والتشريعات العنصرية الباطلة،اضافة إلى سياسـة إغـالق المؤسـسات الخدماتيـة المختلفـة الكثير من القو

ًفــي القــدس، وفــرض الــضرائب المرتفعــة عليهــا تمهيــدا إلغالقهــا والحــد مــن خــدماتها الــضرورية التــي تقــدمها 
السـتيطانية تقـدر لألهل في فلسطين والقدس، وهناك العديد مـن الجمعيـات والـشركات تقـوم بتنفيـذ المـشاريع ا

المــسؤولة عــن اقامــة معظــم مــشاريع االســتيطان فــي ) إلعــاد(موازنــة الواحــدة منهــا بــالماليين، منهــا جمعيــة 
ًفلسطين والقدس المحتلة، علما أن هناك شركات عالميـة وردت فـي تقريـر رسـمي صـادر عـن األمـم المتحـدة 

ء، حيث رأى التقرير األممي أنها شركات ُشركة بما عرف بالقائمة السودا) ١١٢(م ويضم حوالي ٢٠٢٠عام 
تمارس أنشطة غير قانونية في دعمها للمستوطنات اإلسرائيلية التي يعـدها القـانون الـدولي مـستوطنات غيـر 

  .قانونية وتقوم على أراض محتلة

ــسياسة االســتيطان  ــدولي ل ــة لــشؤون القــدس ترصــد باهتمــام الغــضب واالســتنكار ال ان اللجنــة الملكي
 الـذي يعــد التوسـع االسـتيطاني االســرائيلي تعريـضا مباشــرا لوحـدة أراضـي الدولــة الفلـسطينية التــي االسـرائيلي

نادت بها قرارات األمم المتحدة، وهي سياسة اسرائيلية تتعمـد نـسف الجهـود الدوليـة التـي تحـاول اعـادة بنـاء 
خجل على آفة االسـتيطان يـشجع الثقة وفتح قنوات الحوار من أجل السالم، لذا فان الصمت العالمي والرد الم

ة علــى مزيــد مــن التعــدي علــى الحقــوق الفلــسطينية التاريخيــة، لــذلك فــإن العــالم يــنيالحكومــة االســرائيلية اليم
ًمطالــب اليــوم بــأكثر مــن االســتنكار والتنديــد وذلــك بــاالعتراف الفــوري بدولــة فلــسطين عــضوا فــي هيئــة األمــم 
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ًشرعية الدوليـة، عمـال بـسياسة المعيـار الواحـد ولـيس ازدواجيـة المتحدة وفرض العقوبات علـى مـن يخـالف الـ
  .وضبابية المعايير

ًان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخيـة  ً
كلمـة، على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، وتأمل من األمة العربية واالسالمية وحـدة الـصف وال

والسعي الدؤوب تجاه تفعيـل دبلوماسـيتها ومنظماتهـا العربيـة واالسـالمية فـي ميـادين الـسياسة الدوليـة لـدعم 
ٕفلسطين والقدس، والمطالبة العادلة بالزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بما فيها حل الدولتين واقامـة الدولـة 

م، كأسـاس للـسالم واألمـن ١٩٦٧شرقية على حدود عـام الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس ال
مــن حــق الــداعين للــسالم، الــسؤال إلــى متــى ســتبقى اســرائيل فــوق القــانون الــدولي؟ والــى متــى والعــالميين، 

سـتبقى اسـرائيل تــضرب بعـرض الحــائط قـرارات الــشرعية الدوليـة؟ لـذا فــان أمـام اســرائيل اذا ارادت الـسالم حــل 
 .ًالقانون بدال من شريعة الغابواحد ال غير وهو شرعية 

 أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢ ص٢٠/١٠/٢٠٢٠الغد 

*****  

   استيطانية وحدة آالف ٥ بناء عزمها إسرائيل إعالن تدين الكويت

  المحتلة الغربية الضفة في
 

 وحـــدة آالف خمـــسة يقـــارب مـــا بنـــاء عزمهـــا اإلســـرائيلية الـــسلطات إعـــالن الكويـــت أدانـــت –أ ش أ 
  .المحتلة الغربية الضفة في استيطانية

 االثنـين اليـوم عقـد الـذي األسـبوعي اجتماعه عقب صحفي بيان في – الكويتي الوزراء مجلس وذكر
 الممارســات هــذه أن – الــصباح الحمــد خالــد صــباح الــشيخ الــوزراء مجلــس رئــيس برئاســة الــسيف بقــصر

 القرار والسيما الدولية، الشرعية قرارات مخالفة في إمعانا تييأ االستيطاني، التوسع على ٕواصرارها اإلسرائيلية
 الـوزراء مجلـس ودعـا .الفلـسطينية للقـضية ودائـم شـامل حل إلى للوصول الهادفة للجهود وتقويضا ،٢٣٣٤

  .الممارسات هذه مثل لوقف الفوري التحرك خالل من بواجباته، القيام إلى الدولي المجتمع الكويتي،

 بحياة وأودت العراق، في وقعت التي اإلرهابية الجريمة الكويتي الوزراء مجلس دانأ آخر، سياق وفي
ــة ــدا أشــخاص، ثماني ــد الجريمــة هــذه أن مؤك ــا تع ــة انتهاك ــيم لكاف ــة الق ــسانية الديني ــة، واإلن  وعمــال واألخالقي

 الهادفـة جهودهـا فـي العـراق مـع الكويـت تـضامن علـى وشـدد .أبنائـه وسـالمة العراق واستقرار أمن يستهدف
 عــن معربــا الــشقيق، البلــد واســتقرار أمــن علــى والحفــاظ اإلرهــاب، ومحاربــة اإلجراميــة األعمــال لتلــك للتــصدي
  .الضحايا ألسر مواساته وصادق تعازيه خالص

 ١٩/١٠/٢٠٢٠اليوم السابع 

*****  



 
٨

  رؤساء بعثات دول أوروبية يدعون إسرائيل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين
 

رؤساء بعثات دول أوروبية، يوم االثنين، إسرائيل إلى وقـف عمليـات تهجيـر  دعا –  أب  د–رام اهللا 
   .الفلسطينيين من مناطق سكنية مهمشة في الضفة الغربية

قريتـي أم الخيـر،  ذلـك خـالل زيـارة رؤسـاء بعثـات دول االتحـاد األوروبـي والـدول األعـضاء فيـه جـاء
  .فيها لى أوضاع السكانوالمجاز، بمسافر يطا جنوب الخليل لالطالع ع

 مــن الــسفراء ٢٠بورجــسدورف، و والتقــى ممثــل االتحــاد األوروبــي فــي فلــسطين ســفين كــون فــون
األسر الفلسطينية التي تقطن قرى وخربا وكهوفا جنـوب  والدبلوماسيين المعتمدين لدى فلسطين، بممثلين عن

  .الخليل

األوروبيـون مهـددة  تـي زارهـا الدبلوماسـيونوكالة األنبـاء الفلـسطينية الرسـمية أن المنـاطق ال وذكرت
   .باإلزالة والتدمير واإلخالء من جانب إسرائيل

وأطلع الدبلوماسـيون األوروبيـون علـى معانـاة الـسكان والوضـع التعليمـي الـصعب جـراء هـدم وتـدمير 
  .إسرائيل عدد من المدارس فيها

تهجيــر   الــشديد بــسبب خطــرالوكالــة عــن بورجــسدورف وأعــضاء الوفــد، تعبيــرهم عــن قلقهــم ونقلــت
  .التي تعود للفلسطينيين السكان الفلسطينيين من هذه المناطق، وهدم عدد من المنشآت والمباني

وطالــب المــسؤول األوروبــي إســرائيل بوقــف عمليــات الهــدم فــي هــذه المنــاطق المهمــشة التــي تعــاني 
   .ظروفا إنسانية صعبة

إسـرائيل  ناقض القانون الدولي ويمثل خرقا من قبـلإلى أن تهجير هذه التجمعات ي بورجسدورف ونوه
  .اللتزاماتها كقوة احتالل بموجب القانون اإلنساني الدولي

مـا قامـت بـه  اإلسـرائيلية نـصر النواجعـة للوفـد الدبلوماسـي، إلـى" بتـسيلم"الباحـث فـي منظمـة  وأشـار
واطنين، واالسـتيالء علـى خـيمهم ومساكن الم إسرائيل في اآلونة األخيرة من تخريب وتدمير لمدارس ومنشآت

   .وحظائر ماشيتهم وممتلكاتهم

إســـرائيل " اعتـــداءات"النواجعـــة، االتحـــاد األوروبـــي باتخـــاذ خطـــوات جديـــة عمليـــة لوقـــف  وطالـــب
  .األمر على الشجب واالستنكار والمستوطنين الذين يعملون على تهجير السكان قسريا، وأن ال يقف

 ١٩/١٠/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*****  

  

  

  



 
٩

  السفير الطوباسي يلتقي لجنة الصداقة مع فلسطين بالبرلمان اليوناني
  

التقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية  - أثينا 
، ونائب )الجديدة الديمقراطية حزب(كيليانوس  ضم كل من البرلمانين، رئيس اللجنة يوانيس مع فلسطين،

و النائب ) ٢٥حزب ميرا (وسكرتير اللجنة صوفيا ساكورافا  ،)حزب سيريزا(يس ثيوذوروس ذريتساس الرئ
 ).الحزب الشيوعي(الخامس لرئيس البرلمان يورغوس المبروليس 

حيث احاط السفير طوباسي اعضاء اللجنة بمجمل الوقائع  وقد جرى اللقاء بالبرلمان اليوناني
ٕوالرؤية الفلسطينية المتعلقة بعقد المؤتمر الدولي للسالم والتى  فلسطين،المتغيرات السياسية في  وخطورة

لألمم المتحدة  قدمها الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة وطلبه من االمين العام
ت بالدعوة والتحضير لذلك، إضافة إلى إيضاح المطلوب سياسيا من اليونان واالتحاد األوروبي بشأن سياسا

دولة االحتالل واستمرار انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الغير قابلة للتصرف وعلى وجه 
 .  وعاصمتها القدس الشرقية٦٧الخصوص، ضرورة االعتراف بدولة فلسطين على حدود 

بتفاصيل أوضاع مدينة القدس وخاصة محاوالت تهويدها المستمرة  كما وضعهم السفير طوباسي
افة إلى ما تتعرض له أوقاف البطريركية بالقدس وتحديدا في باب الخليل وميدان عمر، تصعيد إض

ًاالستيطان، الضم كأمر واقع، حصار غزة وغيرها من االنتهاكات ،كذلك قدم السفير طوباسي ملخصا للرؤية 
في هذة  الدولتين خاصةالمتعلقة بشأن تطوير العالقات اليونانية الفلسطينية لترجمة الموقف المعلن من حل 

الظروف بعدد من القطاعات وأهمها السياسي، كما تم افادتهم بشأن الحوار الفلسطيني الوطني والتحضير 
 .لعقد االنتخابات

رئيس واعضاء اللجنة البرلمانية من جهتهم عبروا أمام السفير عن حرصهم الكبير في االرتقاء 
العمل االجرائية مع الحكومة اليونانية لمتابعتها في هذا بالعالقات الثنائية، وتم تحديد بعض جوانب 

   .الخصوص

في كلماتهم عن تاييدهم للرؤية الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي خاص  كما عبر كافة أعضاء اللجنة
برعاية الرباعية الدولية، وثبات موقفهم تجاه ضرورة االستناد الى حل الدولتين وفق القرارت األممية  بالسالم

   .نون الدولي الحالل سالم عادل وثابتوالقا

كما تم االتفاق على المتابعة المشتركة بما تسمح به اإلجراءات الوقائية من انتشار الوباء، وعن 
الرغبة بلقاء مشترك مع نظرائهم البرلمانين الفلسطينين من المجلس الوطني عندما تسمح الظروف المتعلقة 

   .بالوباء بذلك

 . السفير مروان طوباسي، المستشار بالسفارة يوسف درخمحضر اللقاء الي جانب

  ١٩/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*****  



 
١٠

  اعتداءات

  :التصعيد يواصل االحتالل

 مستوطنين واعتداءات لألقصى واقتحام بالهدم ٕواخطارات اعتقاالت
 

بحـق أبنـاء شـعبنا ومقدسـاتهم  اكاتـه واصل االحـتالل اإلسـرائيلي، يـوم االثنـين، تـصعيد انته- اهللا رام
 هذا السياق، اقتحم مستوطنون بحراسة جـيش وشـرطة االحـتالل المـسجد األقـصى المبـارك، وفي .وممتلكاتهم

 منزال مأهوال في سلوان، ١٣، وأخطر بهدم "األقصى" مواطنين، وحارسين من حراس ١٠فيما اعتقل االحتالل 
  .وهدم خيمة سكنية في الفارسية

ستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين، فنصبوا خيمة على قمة جبل النجمة  واصل المكذلك،
   .من أراضي جالود، وأغرقوا أراضي المواطنين في دير الحطب بالمياه العادمة

 مــستوطنا، باحــات المــسجد األقــصى المبــارك، خــالل فتــرة االقتحامــات الــصباحية، وســط ٧٤ اقــتحمو
 دائرة األوقاف اإلسالمية بالقـدس المحتلـة، بـأن المـستوطنين نفـذوا وأفادت .يحماية شرطة االحتالل اإلسرائيل

  .جوالت في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية باألقصى

 قوات االحـتالل، شـابا مـن البلـدة القديمـة فـي مدينـة القـدس المحتلـة، وحارسـين مـن حـراس واعتقلت
 مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب حمزة الجوالني بعـد مداهمـة وقالت .المسجد األقصى المبارك

  .منزله في حي باب حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق

 أن شــرطة االحــتالل اعتقلــت المقدســيين عيــسى بركــات وســائد الــساليمة، وهمــا مــن حــراس وأضــافت
  ".القشلة" إلى مركز باب السلسلة، ثم نقلتهما إلى ، واقتادتهما"األقصى"

  . قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، تسعة مواطنين من الضفةواعتقلت

 قوات االحتالل محمد يحيى مطير وهـو أسـير محـرر مـن مخـيم قلنـديا، ومجـد محمـد مطيـر، واعتقلت
  .ةوفهمي محمد عدوان، وكالهما من بلدة العيزري

  ١٩/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*****  

ً منزال مأهوال في سلوان١٣االحتالل يخطر بهدم  ً  
  

قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الباحث في شؤون القدس  –وكاالت  –فلسطين المحتلة 
 منزال مأهوال ١٣بهدم فخري أبو ذياب إن بلدية االحتالل اإلسرائيلي بالقدس سلمت، أمس االثنين، إخطارات 

 .بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

 ١٠أن بلدية االحتالل أخطرت بهدم » وفا«وأضاف أبو ذياب في حديث لوكالة األنباء الفلسطينية 
فيها، بحجة البناء دون ترخيص، » كرم الشيخ« أخرى في منطقة ٣منازل في حي البستان من سلوان، و



 
١١

منازل مستوفية لشروط البناء، كما توجد بيوت غير مرخصة للمستوطنين ال تبعد عنها سوى علما أن ال
 .بضعة أمتار

 فردا، أغلبهم من األطفال والنساء، كما أن ٧٦ووفق أبو ذياب فإن المنازل مأهولة وتؤمن معيشة 
  . غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات

آلن سياسة واضحة لتهجير الفلسطينيين تتمثل بتجسيد سياسة وأكد أن سلطات االحتالل تستخدم ا
 .على أرض الواقع لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس» الضم«

 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا، صباح أمس االثنين، باحات المسجد األقصى في ٧٤إن » وفا«وقالت 
مسؤولة عن هذا المعلم الديني اإلسالمي وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية ال. القدس المحتلة بحماية الشرطة

التاريخي أن هؤالء المستوطنين قاموا بجوالت في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته 
 .>>...الشرقية

 ٢٤ ص٢٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*****  

  القدس من مواطنين يعتقل االحتالل
 

 المحتلـة، القـدس مدينـة مـن متفرقـة اءأنحـ مـن مـواطنين أربعـة االثنـين، يوم االحتالل، قوات اعتقلت
 .معهم للتحقيق المدينة في لها تابعة مراكز إلى ّوحولتهم

 وسط منزله وتفتيش دهم بعد الرفاعي، محمود يوسف الشاب اعتقلت االحتالل قوات إن مراسلنا وقال
   .المحتلة القدس شرق شمال عناتا، بلدة

 بلــدة فـي تواجــده أثنـاء ،)ًعامـا ٢٤( الزعــاقيق شـدمر محمــد المحـرر األسـير االحــتالل قـوات واعتقلـت
 مـن مطيـر يحيـى ومحمـد القـدس، شـرق جنـوب العيزريـة، بلـدة مـن مطير مجد والشاب القدس، شرق ّالزعيم
  .المحتلة المدينة شمال قلنديا مخيم في منزله

 جهـة نمـ التـاريخي، القـدس سـور ُقبالـة الـدين صـالح شـارع مـن فتاتين االحتالل، قوات اعتقلتكما 
 الفتاتين على المبرح بالضرب االحتالل جنودانهال  ان ، بعدالمقدسة المدينة أسواق أشهر وهو الساهرة، باب

  .المكان في المواطنين بين والغضب التوتر شديدة أجواء سادت الذي الوقت في اعتقالهن، قبل المقدسيتين

 ١٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*****  

  

  

  



 
١٢

  ق المقدسيين وتفرض غرامات ماليةتالح االحتالل سلطات
  

تالحق سلطات االحتالل المقدسيين وتفرض بحقهم غرامات مالية باهظة ...  <<- القدس المحتلة
  .بدعوى إجراءات مواجهة كورونا

وصعدت حكومة االحتالل في اآلونة األخيرة من استهدافها للمقدسيين من خالل عمليات االعتقال 
 .الشباناليومية التي تطال عشرات 

ً مترا ابتداء من ٧٦٠ويقع شارع صالح الدين في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ويمتد قرابة  ً
ّالتقائه مع شارع السلطان سليمان المحاذي لألسوار الشمالية للبلدة القديمة عند باب الساهرة، وينتهي 

 .اءبالتقائه مع طريق نابلس عند قبور السالطين، كما يتقاطع مع شارع الزهر

ًوسمي نسبة إلى صالح الدين األيوبي الذي فتح القدس بعد معركة حطين  ُ. 

ّوكان الشارع الشريان الحيوي التجاري في مدينة القدس، لكنه تحول إلى سوق شعبي بسبب ابتزاز 
 .من مجمل مبيعات التاجر% ٦٠سلطات الضرائب اإلسرائيلية بفرض ضريبة تصل إلى 

حالت الفلسطينية من القوة الشرائية ودفعها نحو المجمعات التجارية ويتعمد االحتالل إفراغ الم
 .اإلسرائيلية ضمن مخططات تهويد القدس لدفع سكانها للهجرة

 ١٩/١٠/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*****  

  اعتقاالت في مخيمي شعفاط ونور شمس
 

 مرعي هيثم المحررين سيريناأل اعتقلت االحتالل قوات أن محلية، مصادر أفادت – المحتلة فلسطين
 فجـر طـولكرم مدينـة شـرق شـمس نـور مخـيم مـن ،)ًعامـا ٢٧( لبـدة أبـو حفظـي وسيف ،)ًعاما ٣٤( شحادة
  .اليوم

 قريــة فــي صــالح، داود المحــرر األســير منــزل االحــتالل جــيش مــن قــوة اقتحمــت متــصل، ســياق وفــي
ــل المنــزل، داخــل تفتــيش عمليــات وأجــرت ًفجــرا، اهللا، رام غــرب شــمال عــارورة  لمراجعــة ًبالغــا تــسلمه أن قب

   .المخابرات

  .اليوم صباح المحتلة، القدس شرق شمال شعفاط مخيم من شابين االحتالل قوات اعتقلت كما

 ٢٠/١٠/٢٠٢٠ اإلخبارية ُقدس

*****  

  

  

  



 
١٣

  تقارير

  الفلسطينية باألراضي مشاريعها إسرائيل استهداف على تتكتم أوروبا :حقوقي تقرير
 

 إن – األحــد يــوم – اإلنــسان لحقــوق األورومتوســطي للمرصــد تقريــر قــال –نبــاء األلمانيــة وكالــة األ
 األراضـي فـي َِقبلهـا مـن ممولة تحتية بنى مشاريع واستهداف هدم عمليات إسرائيل تصعيد على تتكتم أوروبا

   .الفلسطينية

 بــشكل – وليــيند مــانحين مــن ممــوال مبنــى ١٢٧ علــى اســتولت أو هــدمت إســرائيل أن التقريــر وذكــر
 الــضفة مــن "ج" المــصنفة والمنطقــة الــشرقية القــدس فــي – فيــه األعــضاء والــدول األوروبــي االتحــاد رئيــسي
 .٢٠١٨ عام في عليه كان ما ضعف يشكل ما وهو الغربية،

 مناقــشة والنـرويج وأيرلنـدا وألمانيـا وفرنــسا ٕواسـتونيا بلجيكـا دول قـدمت أيلــول، /سـبتمبر أواخـر وفـي
 بـشأن العميـق قلقهـا ًمجـددا األوروبيـة الـدول أكـدت حيـث المتحـدة، األمـم فـي األوسـط الشرق بشأن مشتركة
 آب /أغـسطس إلى آذار /مارس من الفترة" أن مبرزة الفلسطينية، المباني وهدم اإلسرائيلية االستيطان أنشطة
 ".سنوات ٤ في إسرائيلي تدمير معدل متوسط أعلى شهدت ٢٠٢٠

 المـصاحبة االقتصادية واألزمة المستجد كورونا فيروس جائحة من الرغم على أنه إلى التقرير وأشار
 .الفلسطينية المباني هدم من كبير بشكل ّصعدت اإلسرائيلية الحكومة فإن له،

 والقــدس الغربيــة الــضفة فــي مبنــى ٥٥٥ الجــاري العــام بدايــة منــذ هــدمت إســرائيل إن التقريــر وقــال
 .طفال ٣٨٢ بينهم قسرا، خصاش ٧٤٧ إجالء إلى أدى مما الشرقية،

ــاير بــين الــشرقية القــدس فــي منــزال ٨٩ طالــت الهــدم عمليــات أن التقريــر وأوضــح ــاني كــانون/ين  الث
 .٢٠١٨ عام في ٧٢و بالكامل، ٢٠١٩ لعام ١٠٤ مع مقارنة الماضيين، آب /وأغسطس

 ليـــادو الممولـــة الفلـــسطينية المـــشاريع عـــدد تقلـــص" ٢٠١٩ عـــام فـــي نفـــسه الوقـــت فـــي أنـــه وذكـــر
   .٢٠١٥ عام في ٧٥ بـ مقارنة فقط ١٢ إلى "أساسي بشكل األوروبية"

 للمـشاريع اإلسـرائيلية الحكومـة تـدمير علـى الفلـسطينيين معاقبـة يـشبه" التقلـيص ذلـك أن مـن وحـذر
 ".الهدم عمليات لوقف إسرائيل وجه في الوقوف من ًبدال أوروبيا، الممولة والمباني

 الـذي الـضرر حجـم إخفـاء إلـى عمـدوا األعـضاء والـدول األوروبـي تحـاداال أن إلـى التقريـر أشـار كما
 حـوادث فـي بـالتحقيق األوروبـي البرلمـان أعـضاء مطالبـا الفلـسطينية، األراضـي في الممولة بمشاريعهم لحق
  .القضية هذه حول علني تقرير وتقديم الهدم

 ١٨/١٠/٢٠٢٠الجزيرة 

*****  
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  ٢٠/١٠/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

*****  
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  الياتفع

  "أنا اسمي شعب فلسطين: "فعالية فنية افتراضية خالل أيام في سان فرانسيسكو بعنوان
  

من المقرر تتظيم فعالية فنية افتراضية في مدينة سان فرانسيكو في والية كاليفورنيا  - كاليفورنيا 
 ".أنا اسمي شعب فلسطين"األسبوع المقبل، تحت عنوان 

 من الشهر الجاري مؤسسة زوايا وفرقة أصوات بمشاركة ٢٥و ٢٤وستنظم الفعالية المقررة في 
مجموعة من الفنانين والناشطين والشعراء الفلسطينيين األميركيين إلى جانب أسماء ثقافية وفنية فلسطينية 

  .وعربية، وذلك لمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس فرقة أصوات

والفلسطيني تميم البرغوثي الى جانب فنانين ويشارك في الفعالية الشاعران التونسي أنيس شوشان 
شربل روحانة، وبطرس روحانة، وريم تلحمي، وامل : والفنانون وفرق محلية فلسطينية وعربية اميركية،

  .مرقس، وجورج بشارات، وشاديا منصور، ونبيل اسماعيل، ونبيال عناني وروان عناني

هرجان عبر السماح باستعمال موسيقاه ويشارك الفنان العربي الكبير مارسيل خليفة بدعم الم
  .التونسي صالح بدوي ًوأغانيه، تشجيعا لهذه الجهود الفنية اإلبداعية التي يديرها ويشرف عليها المايسترو

إن الهدف من الفعالية الفنية التركيز على وحدة الشعب " وقال الناشط النقابي مناضل حرز اهللا
ثقافية اليصال صداها إلى كل اصقاع المعمورة، كتأكيد على الهوية وجد، وابراز هويته ال أينما الفلسطيني

   .الوطنية والرواية الفلسطينية

ان أهمية هذه الفعاليات التراثية وفي هذا الوقت بالذات هو التعبير عن وحدة "واضاف حرز اهللا 
  ".الهوية الفلسطينية وعروبتها بالرغم من االغتراب وبعد المسافات

 ٢٠/١٠/٢٠٢٠لفلسطينية وفا وكالة األنباء ا

*****  

  اخترنا لكم

  عارف العارف: شخصيات مقدسية
  

التحـق بالمدرسـة المأمونيـة فـي القـدس، و، ١٨٩٢عارف في مدينة القـدس سـنة  شحادة الولد عارف
الـشهيرة، ثـم " نموئـة تراقـي"حيـث تـابع دراسـته الثانويـة فـي مدرسـة   إلـى إسـطنبول١٩٠٩ثم سافر في سنة 

  . ١٩١٣ها سنة منّانتسب إلى كلية اآلداب في جامعة إسطنبول وتخرج 

وخالل دراسته الجامعية، عمل في الصحافة التركية كي يسدد نفقات دراسته، كما انضم إلـى المنتـدى 
  .ائرون، كما تلقى فيه محاضرات في مآثر العرب وحقوقهماألدبي الذي كان يلتقي فيه العرب المقيمون والز

ًعين العارف بعد تخرجه موظفا في قلم الترجمة التابع لوزارة الخارجية العثمانية ّ ُ .  
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، التحق بالكلية الحربية وتخـرج فيهـا بعـد سـتة ١٩١٤وعندما نشبت الحرب العالمية األولى في سنة 
 في مواجهة الروس في منطقة القفقـاس حيـث وقـع خـالل إحـدى أشهر برتبة ضابط، وسيق إلى جبهة القتال

المعارك التي خاضتها كتيبته في أسر القوات الروسية، التي أرسلته إلى معتقل في سيبيريا، قضى فيه ثالثـة 
  . ّأعوام تعلم خاللها اللغتين الروسية واأللمانية

للفيلــسوف ) Die Welträthsel" (معــضلة الكــون"وبلــغ اتقانــه األخيــرة أنــه اســتطاع ترجمــة كتــاب 
كمــا أصــدر العــارف خــالل فتــرة اعتقالــه، بالتعــاون مــع رفيــق ). Ernst Haeckel(األلمــاني إرنــست هيكــل 

ً عـددا ٥٠، صـدر منهـا نحـو "ناقـة اهللا"سوري لـه هـو أحمـد الكيـالي، جريـدة عربيـة هزليـة أسـبوعية سـمياها 
   .١٩١٧-١٩١٦خالل الفترة 

، نجح العارف، مع عـدد مـن رفاقـه العـرب، فـي الفـرار مـن المعتقـل، ١٩١٨سبتمبر /  أيلول١٨وفي 
/ عاد العارف إلى مسقط رأسه في أواخر شـباط. واتخذ الفارون وجهة الشرق األقصى في طريقهم إلى بالدهم

ًوألف، وهو في طريق عودته إلى فلسطين، كتابـا طريفـا جـاء .  بعد غياب دام نحو عشرة أعوام١٩١٩فبراير  ً ّ
ّ، ضــمنه عــصارة آرائــه وتأمالتــه فــي أوضــاع الــبالد العربيــة المترديــة، "رؤيــاي" منــام وحمــل عنــوان فــي قالــب

  .ّوتصوره لها في المستقبل وهي تشهد نهضة قومية علمانية تنعم بالعلم والمعرفة والرقي والكمال

فة باسـم انضم العارف، بعد استقراره بالقـدس، إلـى النـادي العربـي، وعنـدما قـرر النـادي إصـدار صـحي
ُتكون لسان حاله، كلف العـارف ومحمـد حـسن البـديري تحريرهـا، وصـدر العـدد األول منهـا " سورية الجنوبية"

، فكانت أول صحيفة وطنية تصدر في القدس بعد االحتالل البريطاني، ١٩١٩سبتمبر / في الثامن من أيلول
  . وكانت أسبوعية في البدء ثم صارت نصف أسبوعية

ّ البريطانيــة إلــى تعطيلهــا عــدة مــرات، جــراء حملهــا علــى الــسياسة البريطانيــة وقــد عمــدت الــسلطات
  .المؤيدة للصهيونية، ومطالبتها بإلغاء وعد بلفور

، ألقـى عـارف العـارف، إضـافة إلـى الحـاج أمـين الحـسيني وعمـر ١٩٢٠أبريل / في الرابع من نيسان
أول أيام موسم النبـي موسـى فـي القـدس، الصالح البرغوثي، خطبة في مهرجان شعبي شارك فيه اآلالف في 

ّوما لبث هذا المهرجان أن تحول إلى صدامات عنيفـة بـين العـرب واليهـود، سـقط فيهـا عـدد كبيـر مـن القتلـى 
  . والجرحى من الطرفين

ّوحملت السلطات البريطانية خطبـاء المهرجـان مـسؤولية التحـريض علـى العنـف، وحاولـت اعتقـالهم، 
وحكمـت . ف أفلتا من قبـضتها ونجحـا فـي اللجـوء إلـى شـرق األردن ومنـه إلـى دمـشقبيد أن الحسيني والعار

  .ًالمحكمة غيابيا عليهما بالسجن عشرة أعوام

ًكلف العارف بعد وصوله إلى دمشق تمثيل مدينة القدس في المؤتمر السوري العام، كما شارك عـددا  ُ
ًانتخب عضوا في هيئتهـا اإلداريـةمن رجال فلسطين المقيمين في دمشق في تأليف جمعية فلسطين و وبـادر . ُ
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أعضاء هذه الهيئة إلى تشكيل جمعية سرية باسـم فتـى فلـسطين غايتهـا القيـام بعمليـات مـسلحة علـى حـدود 
  .فلسطين الشمالية

، ١٩٢٠يوليـو / اضطر العارف، بعد احتالل القوات الفرنـسية دمـشق فـي الرابـع والعـشرين مـن تمـوز
رفاقه إلى شرق األردن، وذلك إلى أن صـدر عـن المنـدوب الـسامي البريطـاني فـي إلى االلتجاء مع لفيف من 

فلسطين هربرت صامويل، عفو عام عن المتهمين في أحداث موسم النبي موسى؛ فرجع العارف إلى القدس، 
ــة  ــه بمزاول ــم تــسمح ل ــسياسي، كمــا ل ــه عــدم االنخــراط فــي العمــل ال حيــث اشــترطت الــسلطات البريطانيــة علي

  .الصحافة

ً قائمقاما ألقضية جنين ونـابلس وبيـسان ويافـا تباعـا١٩٢٦-١٩٢١عمل العارف خالل سنوات  ثـم . ً
ــل بــين ســنة  ، باإلعــارة، إلــى شــرق األردن، حيــث شــغل منــصب الــسكرتير العــام ١٩٢٩ وســنة ١٩٢٦انتق

 منـصب ١٩٤٣- ١٩٢٩وشغل خالل األعوام العشرة األولى مـن الفتـرة . لحكومة األمير عبد اهللا بن الحسين
   .قائمقام في قضاء بئر السبع، ثم منصب قائمقام في قضاء غزة في األعوام التالية

ُ عـين العـارف قائمقامـا فـي قـضاء رام اهللا مـن لـواء القـدس، ثـم رقـي بعـد فتـرة إلـى ١٩٤٣وفي سنة  ً ّ ُ
اني علـى مساعد حاكم لواء القـدس البريطـاني، وهـو المنـصب الـذي كـان يـشغله عنـد انتهـاء االنتـداب البريطـ

  . ١٩٤٨مايو / أيار١٥فلسطين في 

/  نيـسان٣ٕوظل في منصب قائمقام رام اهللا إلى ما بعد عقـد اتفاقيـة الهدنـة بـين األردن واسـرائيل فـي 
، فـي الـسنة  األولّ، وضم الضفة الغربية إلى شـرق األردن، وذلـك إلـى أن عينـه الملـك عبـد اهللا١٩٤٩أبريل 

، بعد أن نال ١٩٥١منصب شغله مرة ُأخرى عن طريق االنتخاب في سنة ًنفسها، رئيسا لبلدية القدس، وهو 
   .١٩٥٥أغلبية األصوات، وبقي فيه حتى سنة 

ّ اختير العارف وزيرا لألشـغال العامـة فـي حكومـة هـزاع المجـالي، لكنـه اسـتقال بعـد ١٩٥٥وفي سنة  ً
ًانكب بعد استقالته على البحث والتأليف، وأعار اهتماما كوفترة وجيزة  ًبيرا للنشاط االجتماعي، إذ ترأس اللجنة ّ

التنفيذية لـرابطة المناضل الجريح في القدس، كما كان من رعاة جمعيـة إنعـاش األسـرة فـي البيـرة التـي كانـت 
  .ترأسها الناشطة النسائية سميحة خليل

ً عين العارف مديرا لمتحـف اآلثـار الفلـسطيني فـي القـدس الـذي كـان قـد أُنـشئ ١٩٦٣وفي سنة  ّ فـي ُ
توفي عارف العـارف فـي مدينـة رام اهللا . عهد االنتداب البريطاني بفضل معونة من مؤسسة روكفلر األميركية

  . ُ عقب إصابته بجلطة دموية ودفن فيها١٩٧٣سنة 

  . منحته منظمة التحرير الفلسطينية وسام القدس للثقافة والفنون واآلداب١٩٩٠وفي سنة 

ّرخين الفلــسطينيين، بــل لقــب بـــ ُيعتبــر عــارف العــارف أحــد كبــار المــؤ واتــسمت ". عميــدهم"و" شــيخهم"ُ
كتاباته التاريخية الغزيرة بالدقة والموضوعية وجاءت حصيلة مشاهداته، من جهة، وتنقيباته وتسجيالته، من 

فهـو اسـتفاد . جهة ُأخرى، واعتمادها على شبكة واسعة من األصدقاء والزمالء والمعارف من خلفيـات متعـددة
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ًاصب التي تقلدها في اإلدارة، وخصوصا في عهد االنتداب البريطاني، ليكتب عن المناطق التي عمـل من المن
  . ًفيها وعن أحداثها وأحوالها وسكانها وخصائصهم، مبرزا شخصية فلسطين العربية عبر العصور

  . من أهم المراجع العربية عنها وأوثقها١٩٤٨ُويعتبر مؤلفه الضخم عن نكبة فلسطين سنة 

  :ن آثارهم

   ).ً مجلدا١٢ (١٩٧٣منظمة التحرير الفلسطينية، مركز األبحاث، : بيروت". أوراق عارف العارف"

، ٢مكتبـة مـدبولي، ط : القـاهرة. ١٩٣٤مطبعـة بيـت المقـدس، : القـدس". تاريخ بير السبع وقبائلها"
١٩٩٩.  

  .١٩٤٧مطبعة دار األيتام اإلسالمية الصناعية، : القدس". تاريخ الحرم القدسي"

  .١٩٤٣مطبعة دار األيتام اإلسالمية، : القدس". تاريخ غزة"

مكتبـة : القـدس". ّتاريخ قبـة الـصخرة المـشرفة والمـسجد األقـصى المبـارك ولمحـة عـن تـاريخ القـدس"
  .١٩٥٥األندلس، 

  .١٩٥١دار المعارف، : القاهرة". تاريخ القدس"

، ٢دار ريحاني للطباعـة والنـشر، ط : وتبير. ١٩٤٣مطبعة اآلباء الفرنسيسيين، : القدس". رؤياي"
]١٩٥٧.[  

  .١٩٣٣مطبعة بيت المقدس، : القدس". كتاب القضاء بين البدو"

المؤسـسة العربيـة للدراسـات : بيـروت. ١٩٦١مكتبـة األنـدلس،: القـدس". في تـاريخ القـدس المفصل"
  .٢٠٠٥، ٣والنشر، ط 

  .١٩٤٣مطبعة بيت المقدس، : القدس". الموجز في تاريخ عسقالن"

 ٦ (١٩٦١-١٩٥٦المكتبـــة العـــصرية، : صـــيدا". نكبـــة بيـــت المقـــدس والفـــردوس المفقـــود: النكبـــة"
  ).مجلدات

  ). مجلدات٣ (٢٠١٢مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : مع تقديم وليد الخالدي، بيروت: ٢ط

   .١٩٦١، دار العلم للماليين: بيروت". نكبة العرب في فلسطين: النكبة في صور"

  المسرح الزمني–رحالت فلسطينية المصدر موقع 

*****  
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  عبرية مترجمةآراء 

  واستراتيجية نضال جديدة وحلم ال يتحقق” ربع األرض أو أقل“بين … الفلسطينيون
 

   هآرتس -دمتري شومسكي :بقلم

ًيعد سابقا ألوانه فرح اليمـين الـصاخب فـي أعقـاب اتفاقـات الـسالم بـين إسـرائيل واإلمـارات والبحـرين، 
فعمليات التطبيع في عالقات الدول العربيـة مـع إسـرائيل  ً تم التوقيع عليها في واشنطن قبل شهر تقريبا؛التي

الفلـسطينيين علـى بلـورة اسـتراتيجية جديـدة للنـضال علـى   سـتحث– تخليـد االحـتالل واألبرتهايـد متجاهلين –
  .حقوقهم القومية

التوجـه األول، إن إدارة . ة لـدى الفلـسطينيينتداعيات هذه االتفاقيات قد تعمق توجهات فكريـة رئيـسي
الظهر لضائقتهم قد تزيد في أوساطهم الشعور باالغتراب تجاه الفضاء العربي، وفي المقابـل تعزيـز عالقـاتهم 

  . المحلية الوطنية الفلسطينية بصورة أشد

تـداعيات هــذه  كمـا يفــسر ذلـك وبحــق، –التوجـه الثــاني، مـع التجميــد الفعلـي لمبــادرة الـسالم العربيــة 
ٕ ستتجذر نهائيا في الوعي الفلسطيني فكرة أن تقسيم البالد واقامة دولـة –االتفاقات في مكتب محمود عباس  ً

  . لم تعد فكرة واقعية١٩٦٧فلسطينية قابلة للحياة في حدود 

د  المحلي وبين االعتراف الحـا–الربط الديالكتيكي بين زيادة ارتباط الشعب الفلسطيني بوطنه الوطني 
ــد يــؤدي علــى األرجــح إلــى اكتمالــه النهــائي بتحقيــق المــشروع  ــر قابــل للتطبيــق، ق ــأن حلــم االســتقالل غي ب

  .الصهيوني بأقصى نطاق إقليمي له على كامل أرض فلسطين الكبرى

كما يبدو، تسليم القومية الفلسطينية بإقامة دولة يهودية على كل أراضي البالد، هو كل ما أملـت بـه 
  . لجابوتنسكي” الجدار الحديدي“مقال الصهيونية منذ 

ولكن من المشكوك فيه أن تجد اليوم إسرائيليين كثيرين يفرحون بهذا التسليم، ذلك أن معنـاه الفعلـي 
ً كما كان مفهوما ضمنا لجابوتنسكي ومقبوال عنده – ً   . هو التجنس العربي الفلسطيني في الدولة اليهودية–ً

علـى قناعـة بـأن الفلـسطينيين يـأملون ” الدولـة ثنائيـة القوميـة“س اإلسرائيليون الذين يطـاردهم كـابو
مــن أعمــاق قلــوبهم الحــصول علــى الجنــسية اإلســرائيلية؛ ســواء مــن أجــل التمتــع بــدفعات التــأمين الــوطني أو 

  . بهدف أن يشوهوا للشعب اليهودي حقهم في تقرير المصير بوسائل ديمغرافية

ألنـه ال يوجـد شـعب يحلـم فـي العـيش فـي . ى اآلخـر وشـيطنتهولكنها أفكار هراء، أصلها بالتعالي علـ
وهذا ما ينتظـر .  وطنية وعنصرية، استهدفت أن تخدم احتياجات الشعب اآلخر بصورة حصرية–دولة عرقية 

  .الفلسطينيين إذا تجنسوا في في دولة قانون القومية اليهودية

ت الـضفة وفـي غيتـو قطـاع غـزة ولكن بالنسبة لوضعهم الحـالي، حيـث هـم محبوسـون فـي بنتوسـتانا
فـي دولـة ذات ” ج“المكتظ والخانق، فمن الواضح أن الفلسطينيين يفضلون أن يكونوا مـواطنين مـن الـصنف 

  . سيادة
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وبالعكس، إذا أخرجوا من أنفسهم حركة مدنية هدفها التجنس في الدولة الممتـدة علـى طـول وعـرض 
ــنهم  ــسية بفــضل –وطــنهم وتحقــق هــذا الهــدف، فيمك ــات الجن ــي انتخاب ــي ســتمنحهم الحــق ف  اإلســرائيلية الت

ٕفـــي هـــز الهيمنـــة العرقيـــة المركزيـــة اليهوديـــة فـــي الدولـــة واعـــادة تأســـيس إســـرائيل   اإلســـهام– ديمقراطيـــة
    .كديمقراطية منظمة متعددة القوميات

سيضم هذا النظام فـي شـكله حـق تحقيـق المـصير للـشعب اليهـودي اإلسـرائيلي وحـق تقريـر المـصير 
  .ب العربي الفلسطيني اإلسرائيلي، وبهذا يتحقق الهدف المأمول للمساواة بين الشعبين في البالدللشع

ًحمــاس ســتعتبرها خــضوعا مخجــال للمحتــل . هــذه الحركــة إذا قامــت، يتوقــع أن تــصطدم بعــدة عقبــات ً
نـازل  بعـضهم بـسبب عـدم الرغبـة فـي الت–الصهيوني، ورؤساء الـسلطة الفلـسطينية سيتنـصلون منهـا بـشدة 

عن مظاهر االحترام والتقدير لزعماء الدولة العتيدة، والبعض اآلخر بـسبب الـشعور بالمـسؤولية والخـوف مـن 
ًمـن المفهـوم أيـضا أن معظـم اإلسـرائيليين . أن ينزل حل السلطة كارثة على الشعب الفلسطيني وكـل المنطقـة

  .نصرية ديمغرافيةسيعارضون فكرة تجنيس الفلسطينيين في الدولة اليهودية؛ ألسباب ع

من الناحية األخرى، من الواضح أنه ليس العنصريين في اليمين واليسار وحدهم من سيتحفظون من 
حركة التجنس الفلسطينية في إسرائيل، بل هناك الكثير في أوساط المؤيـدين للمـساواة والـسالم الحقيقـي، مـن 

ــى حــد ســواء، ومــن الواضــح أن الحــ ــسطينيين عل ــزاع اإلســرائيلي اإلســرائيليين والفل ــادل والمنطقــي للن  –ل الع
  . الفلسطيني هو تقسيم البالد إلى دولتين قوميتين قابلتين للحياة

ًوعندما سيتضح نهائيا أن هذا الحل قد يبقى في طور الحلم، فإن الخيار الوحيد أمـام مؤيـدي الـسالم 
  .ًاألقل شراوالمساواة في الطرفين، سيكون ترك الحلم العادل والمنطق لصالح الحلم 

هل سيكون الحصول علـى الجنـسية اإلسـرائيلية للفلـسطينيين فـي دولـة أرض إسـرائيل الكاملـة مهمـة 
ــى حــدود  ــة ١٩٦٧أكثــر واقعيــة مــن الحــصول علــى الموافقــة اإلســرائيلية للعــودة إل  والتمكــين مــن إقامــة دول

ًذلــك قبــل الــدفع بــالفكرة قــدما فلــسطينية علــى أقــل مــن ربــع أرض إســرائيل االنتدابيــة؟ ال يمكــن اإلجابــة علــى 
  . وبصورة فعلية

يمكن البدء في تطبيقها في شرقي القدس، حيث يحق للفلسطينيين المقدسيين تقـديم طلـب للحـصول 
. ً، وعـدد قليـل جـدا مـن الطلبـات تـم قبولهـا١٩٦٧على الجنسية، حتى لو كان عدد قليل منهم فعلوا ذلك منذ 

يـال مـن الـصراع، يمكـن البـدء فـي احتجـاج دولـي غيـر عنيـف إللغـاء وفي موازاة ذلـك، مـن خـالل اسـتعداد أج
  . األبرتهايد الكولونيالي في المناطق المحتلة

ٕواذا أثمر هذا االحتجاج فإنه وبنظرة إلى الوراء سيكون باإلمكان أن نقرر بأن نتنياهو وترامـب أسـسا 
  .إسرائيل ثنائية القومية من مسطحات البيت األبيض

 ١٩/١٠/٢٠٢٠القدس العربي 

*****  
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  اخبار باالنجليزية

King receives letter from Kuwait emir 
 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Monday received a letter from 

Kuwait Emir Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, delivered by Kuwaiti 

Foreign Minister Sheikh Ahmad Nasser Al Mohammed Al Sabah. 

During a meeting at Al Husseiniya Palace, attended by HRH Crown Prince 

Hussein, King Abdullah asked Sheikh Ahmad to convey his greetings to the Kuwaiti 

emir, reaffirming the deep-rooted ties between Jordan and Kuwait, according to a 

Royal Court statement. 

Discussions covered expanding cooperation across all sectors, and joint efforts 

to counter COVID-19 and mitigate its humanitarian and economic repercussions. 

The meeting also addressed the need to maintain coordination and consultation 

between Jordan and Kuwait on issues of mutual concern, in service of shared 

interests and Arab causes. 

Discussing regional developments, foremost of which is the Palestinian cause, 

His Majesty reaffirmed Jordan’s unwavering position in this regard, and the need to 

achieve just and comprehensive peace based on the two-state solution, which 

guarantees the establishment of an independent, sovereign, and viable Palestinian 

state on the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 

Moreover, the meeting covered efforts to reach political solutions to regional 

crises. 

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi, Adviser to His 

Majesty for Policies Haifa Khraisha, the accompanying Kuwaiti delegation and 

Kuwait’s Ambassador to Jordan Aziz Al Daihani attended the meeting. 

Jordantimes 20-10-2020 

***** 

Dozens of Jewish settlers defile Aqsa Mosque 
 

Scores of Jewish settlers escorted by police forces on Monday morning 

desecrated the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to local sources, at least 74 settlers entered the Mosque through al-

Maghariba Gate and toured its courtyards under police guard. 

Some settlers were reportedly seen defiling the eastern area of the Mosque 

through performing Talmudic prayers. 

Meanwhile, the Aqsa Association for Supporting Awqaf and Holy Sites has 

called on all Muslim worshipers in the 1948 occupied lands (Israel) and Jerusalem to 

march en masse to the Aqsa Mosque and intensify their daily presence in its buildings 

and courtyards. 

The Aqsa Association also urged the Palestinians who live outside Jerusalem to 

buy their needs and go shopping in the holy city’s markets in order to support the 

Jerusalemite merchants, who suffer from systematic Israeli persecution. 

Palestinian Information Center 20-10-2020 

***** 
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Israeli municipality of West Jerusalem intends to demolish 13 Palestinians 

houses in East Jerusalem 
 

JERUSALEM – The Israeli municipality in West Jerusalem has issued 

demolition notices against 13 inhabited Palestinian houses in Silwan, a neighborhood 

of occupied East Jerusalem, today said Fakhri Abu Diab, member of the Silwan 

Defense Committee. 

He told WAFA that the municipality ordered the demolition of the houses 

under the pretext they were built without a permit, noting that there are also 

unauthorized houses taken over and illegally inhabited by Israeli settlers in the same 

area but did not receive demolition orders. 

Abu Diab said that the Palestinian houses were built over 10 years ago and are 

inhabited by 76 people, mostly children and women. 

Israel considers Silwan as the City of David and is in a rush to turn it into an 

Israeli Jewish neighborhood after expelling its Palestinian residents. 

2020-10-19wafa   

***** 

damaging land , Israeli settlers flood Palestinian village with wastewater
estand spoiling the olive harv 

 

NABLUS – Israeli settlers today flooded Palestinian-owned lands in the village 

of Deir al-Hatab, to the east of the northern occupied West Bank city of Nablus, with 

sewage and wastewater, causing a problem for the local farmers harvesting the olives, 

according to a local official. 

Ghassan Daghlas, who monitors settlement activities in the northern West 

Bank, told WAFA that settlers from the illegal Israeli settlement of Elon Moreh 

flooded lands belonging to residents of Deir al-Hatab with wastewater damaging the 

trees as people are engaged in the olive harvest. 

He said that most of this land is planted with olive trees, which poses a threat of 

losing this year’s crops. 

wafa 19-10-2020 

***** 

two Aqsa guards in J’lem, Israeli police detain young man 
 

The Israeli occupation police on Monday kidnaped a Jerusalemite young man 

from the Old City of Jerusalem and two Aqsa Mosque guards. 

According to local sources, police forces kidnaped a young man called Mamza 

al-Julani from his home in Bab Hitta neighborhood of the Old City of Jerusalem. 

The Israeli police also detained other Jerusalemite citizens identified as Issa 

Barakat and Saed al-Salaimeh. Both of them work as Awqaf guards at the Aqsa 

Mosque. 

Later on the same day, the IOF released Aqsa guard Salaimeh on condition of 

staying away from the Aqsa Mosque for one week. No information was available 

about the other guard. 

Palestinian Information Center 20-10-2020 

***** 



 
٢٣

, After visiting Palestinian communities in the South Hebron Hills
evictions, st demolitionsEuropean diplomats warn again 

 

JERUSALEM - Heads of Mission and representatives from the European Union, 

Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, 

Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and 

EUPOL COPPS today visited two Palestinian communities in the villages of Umm al-

Kheir and Khirbet al-Majaz, in the South Hebron Hills and warned against Israeli 

demolitions and evictions in these communities. 

During their visit, the diplomats met with residents, local and civil society 

representatives, and were briefed about the constant threat of demolition, eviction, 

and dispossession facing the local Palestinian communities, according to a press 

release by the EU Representative's office. 

In Umm al-Kheir and Khirbet al-Majaz, the Heads of Mission and 

representatives met residents, community representatives and civil society 

organizations active in the communities. Interlocutors presented the challenges facing 

the inhabitants of twelve traditional Palestinian villages in the area of Masafer Yatta 

in the South Hebron Hills who, for the last two decades, have lived under the constant 

threat of demolition, eviction, and dispossession, said the press release. 

In the 1980s, the Israeli occupation army declared the area in which they live a 

"firing zone," and, in 1999, evicted the residents of the area. In 2000, following a 

petition to the Israeli Supreme Court by the Association for Civil Rights in Israel 

(ACRI) and Attorney Shlomo Lecker, residents were allowed to return to the villages 

until the Court reached a final decision. Since then, residents have been in legal limbo 

and living under the constant threat of losing their homes. 

The EU and like-minded countries are providing assistance to both of the 

communities visited today, it said. 

"The European Union Member States and the likeminded partner countries 

represented here today are concerned about the continued threat of demolition of 

property and eviction faced by the local communities for more than two decades in 

the Masafer Yatta area," said the European Union Representative Sven Kühn von 

Burgsdorff. "We call upon Israel not to carry out demolitions in the said 

communities, which are highly vulnerable. Displacing the communities would be in 

contravention with Israel's obligations as an occupying power under international 

humanitarian law," he added. 

The states involved in today's visit continue to make clear their strong 

opposition to Israel's settlement policy and actions taken in this context such as forced 

transfers, evictions, demolitions and confiscations of homes. The continuation of this 

policy violates international law and undermines the viability of the two-state solution 

and the prospect of a lasting peace in the region, said the EU press release. 

wafa 19-10-2020 

***** 


