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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  القدساللجنة الملكية لشؤون 
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  تنعي 

  دسقاللجنة الملكية لشؤون ال

  المرحوم بإذن اهللا تعالى المناضل الفلسطيني

  الدكتور صائب عريقات 
   كبير المفاوضينمنظمة التحرير الفلسطينيةاللجنة التنفيذية لأمين سر 

  تتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس الى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباسو

  هله وذويهأسرة الفقيد و وأالشقيق لسطينيوالى الشعب الف

  بوفاة القائد الفلسطيني  بخالص العزاء وبالغ المواساة

  الفلسطينية الفلسطينبة لتحقيق الثوابت الذي قضى حياته مدافعا عن القضية

  ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه  نها تدعو اهللإاو

  العزاءجميل الصبر وحسن  وان يلهم اهله وذويه

  انا هللا وانا اليه راجعون
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  المحتوى

  األردن والقدس
  

  ٧  الملك يعزي بوفاة عريقات •

  ٧  األمير الحسن بن طالل يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات •
  

  شؤون سياسية
 

  ٧  سياسة الهدم استيطان وتطهير عرقي: التعاون اإلسالمي •

اإلرث “بتعطيل  لسطيني تطالب اإلدارة األمريكية الجديدةاللجنة الدولية لدعم الشعب الف •
  ٨  لرئاسة ترامب” السلبي

  ٩  تدعو اإلدارة األمريكية الجديدة إلى عدم االنحياز إلى االحتالل" برلمانيون ألجل القدس •
  

  اعتداءات
  

  ٩  مستوطنون يقتحمون األقصى •

  ١١  أهالي سلوان يتصدون لعمليات تجريف في وادي الربابة •

  ١٢  حتالل يعتقل وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفةاال •

  ١٢  االحتالل يغلق حاجز قلنديا شمال القدس •

  ١٢  هدم مغسلة مركبات في بلدة عناتات في القدس واعتقاال •

  ١٣  ًيخطفون شابا من مكان عمله شمال القدس" مستعربون" •

  ١٣   آخرين٤االحتالل يعتقل مواطنا ويستدعي  •

  ١٤  دسي من حي الطوراعتقال شاب مق •

  ١٤  ُعائلة مقدسية تشكو من االقتحامات المتكررة لمنزلها المطل على األقصى والتنكيل بأبنائها •
  

  برنامج عين على القدس

  ١٤  عين على القدس يرصد انعكاسات فوز بايدن على القدس والقضية الفلسطينية •
  

  تقارير
  

  ١٦  ناتشبكة مواصالت جديدة لالحتالل للربط بين المستوط •

  ١٧  فلسطين تبعث ثالث رسائل لقادة األمم المتحدة تفضح انتهاكات االحتالل •

  اخترنا لكم
  

  ١٩  الدكتور صائب عريقات •
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  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٠  "اسرائيل"ترامب، الذي أحبته  •
  

  باالنجليزية اخبار
  

King extends condolences to Palestinian president over passing of Erekat 20  

On behalf of the PLO Executive Committee, Hanan Ashrawi mourns Saeb Erekat 20  

Israel demolishes carwash workshop in Jerusalem-district town 21 
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  األردن والقدس

 الملك يعزي بوفاة عريقات

 

ًاهللا الثاني، امس الثالثاء، اتصاال هاتفيا مع أخيه الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، قـدم أجرى جاللة الملك عبد ً
ــة  ــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، عــضو اللجن خاللــه التعــازي بوفــاة الــدكتور صــائب عريقــات، رحمــه اهللا، أمــين ســر اللجن

 .المركزية لحركة فتح

للـرئيس عبـاس وأسـرة الـدكتور عريقـات الكريمـة والـشعب وأعرب جاللة الملك، خالل االتصال، عـن أحـر التعـازي 
  .الفلسطيني الشقيق بهذا المصاب، سائال اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه

وأشــاد جاللتــه بمواقــف الفقيــد، الــذي أمــضى حياتــه فــي خدمــة القــضية الفلــسطينية، والــدفاع عــن حقــوق الــشعب 
  )بترا. (ياه العادلةالفلسطيني وقضا

  ١١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  األمير الحسن بن طالل يهاتف الرئيس معزيا بوفاة المناضل صائب عريقات

 

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الثالثاء، اتصاال - وفا٢٠٢٠-١١-١٠رام اهللا 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر هاتفيــا مــن ســمو األميــر الحــسن بــن طــالل، معزيــا بوفــاة أمــين ســر اللجنــة 

 .الفلسطينية المناضل الكبير صائب عريقات

وأشاد األمير الحسن بن طالل، خالل االتصال الهاتفي، بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنيـة الـصلبة 
 .لخدمة القضية الفلسطينية العادلة

  .بدوره، شكر الرئيس عباس، األمير الحسن بن طالل على هذه اللفتة

  ١٠/١١/٢٠٢٠باء الفلسطينية وفا وكالة األن

* * *  

  شؤون سياسية

  سياسة الهدم استيطان وتطهير عرقي: التعاون اإلسالمي

 

منظمـة التعـاون اإلسـالمي إن هـدم المرافـق الـسكنية الفلـسطينية  قالـت –  األناضول–إسطنبول 
 فـي تجمـع فلـسطيني، ، تعليقـا علـى هـدم إسـرائيل منـازل ومبـان"استيطانا اسـتعماريا وتطهيـرا عرقيـا"يعد 

  .بمنطقة غور األردن

، شرق مدينة طوباس، "َحمصة البقيعة"واألسبوع الماضي، دمر جيش االحتالل اإلسرائيلي تجمع 
  . فلسطينيا في العراء٨٥وترك سكانه البالغ عددهم 

هدم إسرائيل للمنازل والمدارس وتشريد عشرات األسر الفلسطينية عن "وأدانت المنظمة في بيان، 
ذلك يأتي في إطار سياسات التطهير العرقي ومخططات الضم واالستيطان "وأضافت أن ". يوتها وأراضيهاب

االســتعماري لالحــتالل اإلســرائيلي فــي األراضــي الفلــسطينية، مــا يــشكل انتهاكــا للقــانون الــدولي والقــرارات 



 
٨

انتهاكاتها وجرائمها "قف ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل، لو". األممية
 ."بجميع األراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا التفاقيات جنيف

ما يحدث ال يخدم عملية السالم الشامل العادل الذي دعت إليه "كما أكدت المنظمة في بيانها أن 
  ".ا القدس الشرقية، والقرارات األممية ذات الصلةالمبادرة العربية القائمة على حل الدولتين، وعاصمته

 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنتـه إسـرائيل ٣٨واحدة من بين " حمصة البقيعة"و
  .موقعا للرماية العسكرية في غور األردن

 والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدوديـة الوصـول إلـى التعلـيم
  .والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء

 مبنــى بالــضفة، بمــا فيهــا ٦٨٩، هــدمت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ٢٠٢٠ومنــذ بدايــة عــام 
  . فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث لألمم المتحدة٨٦٩القدس الشرقية، وشردت 

 ١٠/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * *  

   لجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تطالب اإلدارة األمريكية الجديدةال

 لرئاسة ترامب” اإلرث السلبي“بتعطيل 

  

دعت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، اإلدارة األمريكية الجديدة : ”القدس العربي “–غزة 
  .ه فلسطين وشعبهاتجا لرئاسة دونالد ترامب ”اإلرث السلبي“ألن تعطل  بقيادة جو بايدن،

إلسرائيل، وهو األمـر الـذي ” االنحياز المطلق“وأكدت على ضرورة قيام هذه اإلدارة بالتراجع عن 
   .”التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وللقرارات والتفاهمات الدولية“أدى إلى 

ي تاريخ وأكدت اللجنة، في بيان صحافي نشرته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية، أنه لم يمر ف
القــضية الفلــسطينية إدارة أســوأ مــن إدارة ترمــب، الــذي اعتــرف بالقــدس المحتلــة عاصــمة إلســرائيل ونقــل 

، وأغلق مقر منظمـة التحريـر الفلـسطينية ”األونروا”سفارته إليها، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين و
   .والن السوري المحتلفي واشنطن، كما شرعن االستيطان، واعترف بالسيادة اإلسرائيلية على الج

يجب أن تعود إلى دورها كوسيط محايد فـي الـصراع العربـي  الواليات المتحدة إن“: وقالت اللجنة
ٕاإلسرائيلي، على مبـدأ حـل الـدولتين واقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران عـام 

ء االعتـــراف بالقـــدس عاصـــمة ٕ وعاصـــمتها القـــدس الـــشرقية المحتلـــة، ووقـــف االســـتيطان، والغـــا١٩٦٧
   .”إلسرائيل

وأكدت أن مفتاح السالم واالستقرار في الشرق األوسط هو قيام دولـة فلـسطينية مـستقلة تعـيش  
   .ًبسالم إلى جانب دولة إسرائيل ودون ذلك سيبقى الصراع وعدم االستقرار سائدا في المنطقة



 
٩

 منبثقـة عـن منظمـة تـضامن الـشعوب يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة
اإلفريقيــة اآلســيوية وتــضم لجــان الــسلم والتــضامن مــن خمــس عــشرة دولــة إفريقيــة وآســيوية وأوروبيــة، 

  .ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط

  ١٠/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * *  

  ز إلى االحتاللتدعو اإلدارة األمريكية الجديدة إلى عدم االنحيا" برلمانيون ألجل القدس

 

دعت رابطة برلمانيون ألجل القدس اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، 
 .إلى تصحيح القرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس األمريكي دونالد ترامب بحق القضية الفلسطينية

ـــت الرابطـــة فـــي بيـــان صـــحفي، إن اإلدارة الـــسابقة تـــسببت بمعانـــا ة كبيـــرة وظلـــم للـــشعب وقال
ٍالفلسطيني، وتجاهل لحقوقه، كما وانحازت لالعتداءات اإلسرائيلية الممنهجـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بخطـة 
صفقة القـرن، واالعتـراف بالقـدس المحتلـة عاصـمة لدولـة االحـتالل اإلسـرائيلي، ونقـل الـسفارة األمريكيـة 

 .فيها

 أن إدارة ترامـب، اتخـذت قـرارات غيـر مـسبوقة وأضافت الرابطة، أنه نود تذكير الرئيس جو بايـدن
ًدوليا، تنـافي األعـراف الـسياسية، والقـرارات األمميـة، حيـث قطعـت مـساعداتها عـن وكالـة غـوث وتـشغيل 

ــين الفلــسطينيين  ــروا"، ممــا تــسبب فــي تــضرر المــساعدات األساســية التــي تقــدمها "أونــروا"الالجئ " األون
 .١٩٤٨الوحيد المتبقي على نكبة الشعب الفلسطيني عام لالجئين الفلسطينيين، الشاهد الدولي 

ــشعب  ــام تطلعــات وأحــالم ال ا أم ــادة بايــدن، أال تكــون عائق ــة بقي ــى أن اإلدارة األمريكي ًــوأكــدت عل
الفلسطيني في استقالله، وتقرير مصيره، خاصة وأنه الشعب الوحيد الـذي يعـيش تحـت آخـر احـتالل فـي 

  .ا كل قوانين وقرارات الشرعية الدولية الصادرة من المجالس األمميةالعالم، كما أن هذه الحقوق، كفلته

 ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  عتداءاتا

  مستوطنون يقتحمون األقصى

  

 اقــتحم عــشرات المــستوطنين، صــباح أمــس اإلثنــين، ســاحات المــسجد  ....–فلــسطين المحتلــة 
تالل اإلســرائيلي التــي ســنت حملــة مــداهمات األقــصى علــى مجموعــات متفرقــة، وتحــت حمايــة قــوات االحــ

  .واقتحامات بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين

وأغلقت قوات االحتالل بـاب المغاربـة أمـام اقتحامـات المـستوطنين للفتـرة الـصباحية اليوميـة بعـد 
زية فـي ســاحات ونفـذت المجموعـات االسـتيطانية جـوالت اسـتفزا.  مـستوطنا لـساحات األقـصى٥٢اقتحـام 



 
١٠

المزعوم وبعـضهم قـام بتأديـة شـعائر تلموديـة، وتركـزت االقتحامـات » الهيكل«الحرم وتلقوا شروحات عن 
  .في المنطقة الشرقية للمسجد األقصى، وبالقرب من مصلى باب الرحمة

واقتحمت شرطة االحتالل اقتحمت عـددا مـن المنـاطق فـي المـسجد وقامـت بعمليـات فحـص بحثـا 
دعــت لتنظــيم اقتحــام » مؤســسة تــراث الهيكــل«وكانــت مــا تــسمى . ادعــائهميش، حــسب عــن أجهــزة تــشو

تهويدي للمسجد األقصى، أمس االثنين، بقيادة تومي نيساني وارنون سـيغال ومجموعـة مـن المتطـرفين، 
  .وبث االقتحام والجوالت اإلرشادية على برنامج زوم اإللكتروني

خل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول لألقصى من وتتواصل الدعوات لعموم الفلسطينيين بالدا
ٕســـكان الـــضفة الغربيـــة، إلـــى تكثيـــف شـــد الرحـــال نحـــو القـــدس واألقـــصى واعمـــاره وافـــشال لمخططـــات  ٕ

  .المستوطنين

ويــستهدف االحــتالل المقدســيين مــن خــالل االعتقــاالت واإلبعــاد والغرامــات، بهــدف إبعــادهم عــن 
  .األطماع االستيطانيةالمسجد األقصى، وتركه لقمة سائغة أمام 

 مواطنـا مـن الـضفة، بيـنهم، أشـقاء، وأمـين ١٣أما في الضفة الغربية، اعتقلـت قـوات االحـتالل، 
  .سر حركة فتح في بيت تعمر

، أمس، أنـه اعتقـل وبالتنـسيق مـع قـوات ›الشاباك‹إلى ذلك، كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
س التـي نـشطت فـي منطقـة الخليـل، وزعـم أنهـا خططـت جيش االحتالل والشرطة خلية تابعة لحركة حمـا

، فقـد جـرى فـي »الشاباك«ووفقا لمزاعم . لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية
شهر تشرين األول الماضي اعتقال قاصرين فلسطينيين من بلدة بيت أمر قـضاء الخليـل، أحـدهما صـبي 

ي تجنيدهما عبر اإلنترنت من قبل مـسؤولي حمـاس فـي قطـاع غـزة  عاما، لالشتباه ف١٦يبلغ من العمر 
باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، وبحـــسب ادعـــاءات االحـــتالل، قـــدما صـــورا . لتنفيـــذ عمليـــات فـــي الـــضفة الغربيـــة

، إلـى جانـب خـرائط ونقـاط تجمـع لقـوات جـيش االحـتالل فـي »كفر عتـصيون«و» بات عين«لمستوطنتي 
  .المنطقة

ن حــاولوا تــصنيع عبــوات ناســفة، لكــن التحقيقــات أظهــرت أنهــم لــم أن المجنــدي» الــشاباك«وزعــم 
وجرى تقديم الئحتين اتهام ضد الفتيين بالمحكمـة . يصلوا إلى مستوى تصنيع عبوات ذات جودة وفاعلية

العسكرية في الضفة المحتلـة، وتقـضي بتلقـيهم أسـلحة وذخيـرة وبـزات عـسكرية رسـمية وأمـواال مـن أجـل 
ُ مــسلحة وجمــع معلومــات اســتخبارية عــن المــستوطنات، كمــا طلــب مــن الفتيــين التــرويج لتنفيــذ عمليــات

أن من يقف وراء » الشاباك«ويدعي . الشروع في عملية أسر مواطن إسرائيلي بالقرب من مكان إقامتهما
فــي الجنــاح » الــسايبر«بــالل كــردي، مــن ســكان قطــاع غــزة، وعــضو وحــدة » بالخليــة«تجنيــد مــا ســمي 

 )وكاالت(. العسكري لحركة حماس

  ١٨ صفحة ١٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  



 
١١

 أهالي سلوان يتصدون لعمليات تجريف في وادي الربابة

  

أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى  تصدى – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
اضــية فــي وادي فــي القــدس المحتلــة، لعمليــات تجريــف، نفــذتها ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، الليلــة الم

  .الربابة

التابعة لسلطات االحتالل وبحماية " طواقم الطبيعة"وأفادت مصادر مقدسية أن آليات ما تسمى بـ 
  .قوات االحتالل، اقتحمت وادي الربابة في سلوان وشرعت بعمليات تجريف في المنطقة

أليـدي رغـم تواجـد ولفتت المصادر إلـى أن المـواطنين واجهـوا آليـات االحـتالل، واشـتبكوا معهـم با
  .قوات االحتالل، وطردوهم من المكان

واعتقلت قوات االحتالل المواطن محمـود سـمرين، إثـر تـصديه لقـوات االحـتالل فـي عمليـة الهـدم 
  .والتجريف التي طالت أراضي الوادي

ويواصل االحتالل انتهاكاته فـي المنطقـة الـشمالية مـن أراضـي وادي الربابـة ببلـدة سـلوان جنـوب 
د األقصى المبارك، والمتمثلة بخلع األشجار وبناء السالسل، إضافة إلى تنفيذ حفر في عدة جهات المسج

  .لصالح مشاريع تهويدية

ويقع حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، وتبلـغ مـساحة أراضـيه أكثـر مـن 
تلكـات خاصـة ألهـالي سـلوان، ً دونما مزروعة باألشجار المثمـرة وشـجر الزيتـون المعمـر، وكلهـا مم٣٥٠

 دونـم مـن هـذه األراضـي ١٠٠ منزل ومسجد وكلها مهددة باإلخالء ومصادرة أكثر من ١٠٠وفيه حوالي 
  ".حدائق وطنية"إلقامة ما يسمى 

 متــر ٤٠٠ولمنطقـة وادي الربابـة أهميـة اسـتراتيجية؛ حيـث ال تبعــد عـن المـسجد األقـصى سـوى 
 والجزء الغربي من القدس، وبالتالي تشكل همـزة وصـل بـين الجـزء هوائي، كما أنها تقع بين حي البستان

  .ٕالغربي والشرقي من المدينة، هذا عدا عن أنها تحتوي على آثار كنعانية ورومانية واسالمية

وتواصــل قــوات االحــتالل اإلســرائيلي ومــستوطنوه حمــالت التنكيــل واإلرهــاب فــي القــدس المحتلــة، 
  . المواطن الفلسطيني عن أرضهضمن سياسة سرقة األراضي، وتهجير

وازدادت وتيــرة االســتيطان فــي الــضفة الغربيــة والقــدس المحتلــة بعــد اإلعــالن عــن صــفقة القــرن 
  .وخطة الضم اإلسرائيلي، التي لم يعلن بنودها حتى اللحظة، لكن يمهد لها االحتالل وينفذها بصمت

س فــي الــضفة ارتكــاب قــوات ورصــد التقريــر الــدوري الــذي يــصدره المكتــب اإلعالمــي لحركــة حمــا
انتهاكــا بحــق الــشعب الفلــسطيني وأرضــه فــي الــضفة الغربيــة والقــدس المحتلــة خــالل ) ١٨٥٤(االحــتالل 

  .تشرين أول الماضي/شهر أكتوبر

ًنــشاطا اســتيطانيا تنوعــت مــا بــين ) ٢٧(اعتــداء ارتكبهــا المــستوطنون، و) ٧١(وأحـصى التقريــر  ً
  .دقة على بناء وحدات استيطانيةمصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصا

، ٣٦٠(وتعــد منــاطق القــدس والخليــل وبيــت لحــم، األكثــر تعرضــا لالنتهاكــات اإلســرائيلية بواقــع 
  .انتهاكا تواليا) ٢٣٤، ٢٨٥

  ١٠/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز



 
١٢

 االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة

  

قوات االحـتالل اإلسـرائيلي، وزيـر شـؤون القـدس  اعتقلت – لإلعالم المركز الفلسطيني –رام اهللا 
  .السابق المهندس خالد أبو عرفة، بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها أول أمس االثنين

وأوضح رئيس لجنة أهالي أسـرى القـدس أمجـد أبـو عـصب، أن مخـابرات االحـتالل اسـتدعت أبـو 
  .، وحولته لالعتقال دون إبداء أية أسباب"عوفر "عرفة أول أمس االثنين للتحقيق في معسكر

، أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في ) عاما٥٩(والمهندس خالد إبراهيم أبو عرفة 
  .٢٠١٤سجون االحتالل، وأبعدته سلطات االحتالل عن مدينة القدس لحظة تحرره من األسر عام 

عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الـصليب اعتصم قرابة " أبو عرفة"وأشار أبو عصب إلى أن 
األحمر في القدس، احتجاجا على قرار إبعـاده، ومعـه عـضوا المجلـس التـشريعي، أحمـد عطـون، ومحمـد 

  .طوطح

 ١١/١١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  

  االحتالل يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

  

 مساء االثنين، حاجز قلنديا شمال القدس قوات االحتالل اإلسرائيلي، أغلقت –فلسطين أون الين 
  . المحتلة أمام المشاة والسيارات في كال االتجاهين بشكل كامل

وأشار مواطنـون إلـى أن أزمـة خانقـة يـشهدها محـيط حـاجز قلنـديا العـسكري جـراء االغـالء، وأن 
  . مئات المواطنين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم

اجز الرئيـسي المـؤدي إلـى القـدس المحتلـة، ويمـر يوميـا منـه يشار إلى أن حاجز قلنـديا هـو الحـ
 ألـــف مـــواطن للتنقـــل بـــين مـــدينتي رام اهللا والقـــدس واالحيـــاء المقدســـية خـــارج جـــدار الفـــصل ٢٠قرابـــة 

  .العنصري

  ٩/١١/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * *  

  هدم مغسلة مركبات في بلدة عناتات في القدس واعتقاال

 

وسـط القـدس  مخيم شـعفاط ثالثاء، رئيس مركز الشباب االجتماعي فياعتقلت قوات االحتالل، ال
 .المحتلة

ُوأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، أن قوات كبيرة من جيش االحـتالل اقتحمـت مركـز 
الشباب االجتماعي في مخيم شعفاط، ونفذت عملية تفتيش استمرت نحو ساعتين اسـتولت خاللهـا علـى 

  . أن تعتقل رئيسه محمد البحريوثائق ومستندات، قبل



 
١٣

مـن وسـط "  عامـا٤٧"اعتقلت قوات االحتالل، ليلة أمس االثنين، المواطن خلدون عزات صالح و
 .القدس المحتلة بعد توقيفه واحتجاز بطاقته الشخصية

ٍوحول االحتالل المواطن خلدون لمركز تابع لشرطة االحتالل في شارع صـالح الـدين قبالـة سـور  ٍ ّ
 .ريخي من جهة باب الساهرةالقدس التا

االحــتالل المركزيــة وســط مدينــة القــدس علــى الــشاب أميــر محمــود بالــسجن  محكمــة حكمــتكمــا 
 .ًا شهر٢٥ عطية بالسجن الفعلي لمدة ً شهرا، وعلى الشاب أحمد٣٠الفعلي لمدة 

  .وكان االحتالل قد اعتقل الشابين المقدسيين من بلدة العيسوية في شهر نيسان الماضي

ــا شــمال شــرق القــدس هــدو ــدة عنات ــات فــي بل ــاء، مغــسلة مركب ــوم الثالث مت قــوات االحــتالل، الي
 .المحتلة

 .وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة عناتا، وهدمت مغسلة للمركبات في البلدة

علن االستيطاني التابعة لحكومة االحتالل، أنه سي" لجنة اإلشراف على البناء"وكشفت ما تسمى بـ
 .، في غضون أسابيعa/٢٣١٨٥عن المناقصات للشروع ببناء الوحدات االستيطانية ضمن الخطة 

  ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  ًيخطفون شابا من مكان عمله شمال القدس" مستعربون"

 

اختطفت عناصر من وحدة المستعربين بقـوات االحـتالل، مـساء الثالثـاء، المـواطن أحمـد اللـوزي 
 .ان عمله في منطقة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلةمن مك

وقال مراسلنا ان المستعربين انسحبوا، ومعهم المواطن اللـوزي، مـن المنطقـة دون معرفـة الجهـة 
  .التي اقتادوه اليها

  ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

   آخرين ٤االحتالل يعتقل مواطنا ويستدعي 

 

لت قوات االحـتالل اإلسـرائيلي، األربعـاء، فتـى مـن القـدس،  اعتق-  وفا٢٠٢٠-١١-١١القدس 
 .، ومدير نادي األسير في القدس"فتح"واستدعت أربعة مواطنين آخرين للتحقيق، بينهم أمين سر حركة 

، ) عاما١٧(وقال مراسلنا نقال عن شهود عيان، إن قوات االحتالل اعتقلت الفتى عثمان جالجل 
  .حمة بالمسجد االقصى المباركلدى تواجده عند مصلى باب الر

شـادي المطـور، " فـتح"وفي سياق متصل، استدعت سلطات االحـتالل، كـال مـن أمـين سـر حركـة 
في القدس عاهد الرشق، ومدير نـادي األسـير فـي القـدس ناصـر قـوس، والـشاب رائـد " فتح"وعضو إقليم 

  .حجازي، للتحقيق معهم

  ١١/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 



 
١٤

  قال شاب مقدسي من حي الطوراعت

 

اعتقلت عناصر من مخـابرات االحـتالل، مـساء أمـس الثالثـاء، الـشاب محمـد الـسلفيتي مـن حـي 
 .بالقدس المحتلة الطور /جبل الزيتون

ــه تــم نقــل الــشاب الــسلفيتي الــى مركــز اعتقــال المــسكوبية غربــي القــدس  وقــال شــهود عيــان ان
  .للتحقيق معه

  ١١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  ُعائلة مقدسية تشكو من االقتحامات المتكررة لمنزلها المطل على األقصى والتنكيل بأبنائها

 

قوات االحتالل المتكررة لمنزلها في  اقتحامات اشتكت عائلة المواطن المقدسي محمد البشيتي من
 .المبارك المسجد األقصى القدس القديمة، والمطل على

هشام، وعبد الرحمن، وحـاتم، : منزلها المتكرر واعتقال ابنائها اقتحام وتعاني عائلة البشيتي من
ٕوفرض الحبس المنزلي علـيهم وابعـادهم عـن منـزلهم وسـط اعتـداءات وتخريـب واسـتفزاز متواصـل آخرهـا 

 .مساء أمس

يقول رب العائلة محمد البشيتي إنه يعيش مع عائلته قصة صمود أسطوري أمام قوات االحـتالل 
 . تارة وتحاول إغرائه بالمال تارة ثانيةالتي تالحقهم

ويشير البشيتي الى أن موقع منزلـه المطـل علـى المـسجد األقـصى، فـي منطقـة مرتفعـة مـن بـين 
المنازل جعل منه هدفا لألطماع االسـتيطانية واالحتالليـة، باإلضـافة إلـى كونـه هـدفا مـستمرا لالعتـداءات 

 .من قبل جنود االحتالل

حــتالل وبــشكل مــستمر يعمــد إلــى مالحقــة أفــراد األســرة ابتــداء بــه، ومــرورا ويــذكر البــشيتي أن اال
بكافة أوالده مـن خـالل االعتقـاالت واالسـتدعاءات والحـبس المنزلـي؛ لوضـع العائلـة فـي جـو مـن الـضغط 

  .والقهر؛ إلرغامهم على الرحيل وترك المنزل لقمة سائغة للمستوطنين

  ١٠/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  ج عين على القدسبرنام

 عين على القدس يرصد انعكاسات فوز بايدن على القدس والقضية الفلسطينية

  

 سـلط برنـامج عـين علـى القـدس الـذي بثـه التلفزيـون االردنـي -) بتـرا( تشرين الثاني ١٠عمان 
ة  االثنين، الضوء علـى تـداعيات فـوز المرشـح الـديموقراطي جـو بايـدن بانتخابـات الرئاسـة االمريكيـأمس

  .وانعكاسات ذلك على القدس والقضية الفلسطينية
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ــائج  ــابعوا نت ــى ان المقدســيين ت ــي القــدس، ال ــره االســبوعي المــصور ف ــامج فــي تقري وأشــار البرن
ــدس ومــستقبلها ــى الق ــأثيره عل ــة لت ــات الرئاســة االمريكي ــامج، ان . انتخاب ــال للبرن ــى ق المقدســي عمــاد من

رة على مستوى منتش" االصابع االمريكية"االنتخابات االمريكية لها تأثير على العالم بشكل عام، نظرا الن 
صـفقة "العالم، اضافة الى ان الفلسطينيين قاطعوا أميركا في عهد الرئيس ترمـب بـسبب مـا أطلـق عليهـا 

 مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأ الرئيس االمريكي المنتخب طالبا منه التوجه ،"القرن
مري عن املـه بـان تكـون معاملـة االدارة بدوره أعرب المقدسي فؤاد الن. نحو الفلسطينيين بطريقة معتدلة

وأشار التقرير الى ان الكثير من المقدسيين يعتبرون . االمريكية الجديدة للفلسطينيين افضل من سابقتها
 االسرائيلية استراتيجية، بصرف النظر عن حزبية الـرئيس االمريكـي سـواء كـان -بان العالقات االمريكية 

فـــي االســـتراتيجيات، باعتبـــار الـــديموقراطيين " التكتيكـــي"االخـــتالف ديموقراطيـــا ام جمهوريـــا، مـــع بعـــض 
  ".وجهان لعملة واحدة"والجمهوريين 

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير مرقة، خالل اتصال فيديو من رام اهللا، بوزير شؤون 
ة االمــور الــى القــدس االســبق زيــاد ابــو زيــاد، الــذي قــال بــان مهمــة بايــدن صــعبة جــدا، وأن عليــه اعــاد

 .نصابها، مشيرا الى انه كان تحـدث خـالل حملتـه االنتخابيـة عـن اعـادة فكـرة حـل الـدولتين الـى الطاولـة

واكد ابو زياد على انه ال يجوز للفلسطينيين االعتماد على جو بايدن او اميركا في الحـل الـسياسي، الن 
، وان علـى الفلـسطينيين ترتيـب بيـتهم "فـسهمالعالم يحترم الفلسطينيين بمقدار ما يحترم الفلـسطينيون ان"

الـــداخلي واعـــادة الـــشرعية لمؤســـساتهم والـــتخلص مـــن االنقـــسامات الداخليـــة، واســـتعادة الوســـائل التـــي 
له ثمن، وال يمكـن لـه بـان " يستطيعون بها الضغط على الرأي العام العالمي، واعالمهم بان هذا االحتالل

  ".يستمر بدون ثمن

س االمريكــي المنتخــب جــو بايــدن كــان رئيــسا للجنــة الــشؤون الخارجيــة فــي واشــار الــى ان الــرئي
الكونجرس، اضافة لشغله منصب نائب الرئيس السابق بـاراك اوبامـا، وقـد زار االراضـي الفلـسطينية اكثـر 
من مرة، وانه التقى سابقا بـالرئيس بايـدن شخـصيا فـي بيـت لحـم بحـضور عـدد مـن الفلـسطينيين ولمـدة 

، "مستمع جيـد ومتحـدث جيـد، وبانـه مـتفهم جـدا، وتـشعر بـالود معـه"، واصفا اياه بانه تزيد عن ساعتين
ونـوه ابـو زيـاد بـان علـى جميـع . اضافة الى انه يدرك جميع االوضاع وتفاصيل النزاع ومتابع لكـل شـيء

المعنيين بالقدس والقضية الفلسطينية اعادة الخطاب السياسي السابق الذي ينص على ان االقـصى هـو 
 وحدانيتـه، وبانـه لألقـصىل المنطقة الموجودة بـين سـاحات المـسجد ولـيس فقـط االمـاكن المبنيـة، وان ك

  .مكان عبادة خاص للمسلمين فقط، وهو استحقاق فلسطيني واسالمي

  ١٠/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء األردنية بترا 

* * * 
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  تقارير

  شبكة مواصالت جديدة لالحتالل للربط بين المستوطنات

 

ة –ين المحتلــة فلــسط ّــ عرضــت وزيــرة المواصــالت اإلســرائيلية، ميــري ريغيــف، مــساء األحــد، خط ّ
  .ّ بعيدة المدى لشبكة مواصالت جديدة تربط بين المستوطنات في الضفة الغربية المحتلةاستراتيجية

ًوتتضمن الخطة مخططات للعشرين عاما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات  ّ ّ ّ
ّوعرضت ريغيف الخطة أمام رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية وأمام . ّارع أفقية وعمودية جديدةوشو ّ

  .ّلالحتالل في الضفة» ّاإلدارة المدنية«رؤساء 

 سيحوي مقاطع مـن شـوارع قائمـة ٨٠ّوتضم الخطة مشاريع جديدة، منها شارع جديد يحمل رقم 
، كمـا ٩٠ و٨٠ضافة إلى شوارع جديدة للـربط بـين شـارعي اآلن سيصار إلى تطويرها وأخرى جديدة، باإل

ة جديـــدة، ستـــسمى  ة شـــوارع التفافي ّستـــضم الخط ّـــ ّـــ التفـــافي «و» ّالتفـــافي بيـــت أمـــر«و» التفـــافي حـــوارة«ّ
  .٦٠ حتى شارع ٦ من شارع ٥٥، باإلضافة إلى تطوير وتوسيع شارع »العروب

 فـي منطقـة حـاجز ٤٣٧ة شـارع وسيقام شارع جديد يـصل حـاجز قلنـديا بمدينـة القـدس، وتوسـع
 ٤٤٦ من مستوطنة تسور هداسا فـي القـدس وحتـى مفـرق حوسـان، وتوسـعة شـارع ٣٧٥حزما وشارع 

ومـن .  بين مـستوطني تبـواح وأرئيـل٥٠٥بين مستوطنتي شيالت وموديعين، باإلضافة إلى توسعة شارع 
ّالمقرر أن تصادق ريغيف على هذه الخطط المفصلة لهذه المشاريع بعد  ّ   .ثالثة أسابيعّ

ــى  ــي :  مراحــل٣ّوستتقــسم هــذه المــشاريع عل ــى قــصيرة المــدى تنتهــي ف ، واألخــرى ٢٠٢٥األول
  .٢٠٤٥ واألخيرة بعيدة المدى، وتنهي عام ٢٠٣٥متوسطة المدى وتنتهي في 

وقالت تقارير عبرية، إن رئيس حكومـة االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو، سـيعمل علـى اسـتغالل الفتـرة 
ية الرئيس األمريكي دونالد ترامب؛ للمصادقة على مزيـد مـن الخطـط االسـتيطانية، بهـدف المتبقية من وال

: اإلسـرائيلية، أمـس االثنـين» جروزاليم بوست«ورجحت صحيفة . إرضاء اليمين اإلسرائيلي والمستوطنين
م مـن المؤكـد أن صـفقة القـرن سـيت« سنوات أخرى في البيت األبيض، ٤أنه مع إخفاق ترامب في تأمين 

، ولــيس لــدى نتنيــاهو أمــل فــي تنفيــذ الــصفقة التــي »تعليقهــا اآلن مــن قبــل الــرئيس المنتخــب جــو بايــدن
ــتم إجــراء أي مفاوضــات تحــت  ــم ي ــدما تــم الكــشف عنهــا ألول مــرة، ول رفــضتها الــسلطة الفلــسطينية، عن

  .عنوانها

تـه للـصراع ورأت الصحيفة، أن الخطوة الوحيدة التي يمكن أن يتخـذها ترامـب، هـي ترسـيخ خريط
وحـسب . ًالضوء األخضر للقيام بذلك أيـضا» إسرائيل«ٕمن خالل الموافقة على الضم اإلسرائيلي، واعطاء 

الصحيفة، تراجع ترامب عن االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربيـة، وقـرر تعليـق 
ــي توســطت فيهــا الو ــع اإلســرائيلية الت ــصالح صــفقات التطبي ــضم، ل اليــات المتحــدة مــع البحــرين خطــة ال

  .واإلمارات العربية المتحدة، من خالل اتفاقيات التطبيع
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 المقبلـة، بـسماح الواليـات المتحـدة لـرئيس الـوزراء ١٠ّوتوقعت الصحيفة، أن تتميـز األسـابيع الــ
نتنيــــاهو ال «: بنيــــامين نتنيــــاهو بالقيــــام بــــه أكثــــر مــــن أي إجــــراء قــــد تتخــــذه إدارة ترامــــب، وأضــــافت

  .»، والتي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة له من ترامبً القادمة سياسيا١٠ األسابيع الـتضييع عيستطي

وفي حال فكر نتنياهو في الدعوة مرة أخرى إلجراء انتخابات مبكرة، أو في حالة سقوط حكومتـه، 
ل فسيواجه صعوبة في التنافس ضد رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت بشأن قـضية المـستوطنات، ألنـه فـش

  .في الوفاء بتعهده بضم تلك المستوطنات، بحسب الصحيفة

ــاهو هــو دعــم وجــود المــستوطنات  ــه نتني ــى أفــضل شــيء يمكــن أن يقــوم ب ــصحيفة إل ــت ال وذهب
أن اتفاقيات التطبيع ال تتضمن أي قيود علـى النـشاط «اإلسرائيلية في الضفة الغربية قدر اإلمكان، حيث 

  .»في هذا الصدد) إسرائيل(مب لم تعرقل تصرفات  وبالتالي فإن إدارة ترااالستيطاني،

إن قادة اليمين والمستوطنين يتطلعون إلى نتنياهو للموافقة على ما تبقى من «: وقالت الصحيفة
البؤر االستيطانية كمستوطنات جديدة، أو تمرير قرار حكومي يعلن من حيث المبدأ أن البؤر االستيطانية 

 )وكاالت(. . ..»الحقاصيل في وقت تمت الموافقة عليها، وتترك التف

  ١٨ صفحة ١٠/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 فلسطين تبعث ثالث رسائل لقادة األمم المتحدة تفضح انتهاكات االحتالل

  

وجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، الـسفير ريـاض : ”القدس العربي “–غزة 
سانت (عام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر منصور، ثالث رسائل متطابقة إلى األمين ال

فنسنت والغرينادين، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات غيـر القانونيـة 
 .ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، التي تواصل

بال هوادة وبال رحمة دون أي “سرائيل تقوم بهذه األعمال وأكد منصور في رسائله المتطابقة أن إ
  .”اعتبار للقانون الدولي أو لألثر الشديد لوباء كورونا على الجميع

هدم المنازل واالستيالء على األراضي والتطهير العرقي واالعتقاالت  وتطرق إلى مواصلة عمليات
متــأثرا )  عامــا١٨(ر عبــد الــرحيم الــصنوبر وقتــل المــدنيين، منوهــا إلــى استــشهاد الفتــى الفلــسطيني عــام

  .بجروحه جراء قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بضربه بأعقاب بنادقهم

لـم يـؤد إال إلـى تعزيـز “وأكد أن اإلخفاق في ضمان المساءلة عن مثل هذه االنتهاكات الجسيمة 
تقـاد بأنـه يمكنهـا االسـتمرار شعور الحكومة اإلسرائيلية باإلفالت من العقاب، األمر الـذي سـمح لهـا باالع

  .”في اإلفالت من جرائمها حتى مع تفشي جائحة كورونا جميع أنحاء العالم

كما أشار إلى تصاعد عنف المستوطنين بشكل حاد خالل الجائحـة، مـا أثـر سـلبا علـى المـدنيين 
وقد شـملت الفلسطينيين، وألحق الضرر بممتلكاتهم الخاصة ومحاصيلهم الزراعية، وعرقل سبل عيشهم، 

اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين حرق الحقول، واقتالع األشجار، وسـرقة المحاصـيل، 
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واالعتداء على الحصادين، بما في ذلك األطفال، وتخريب الممتلكات، وكل ذلك يجري تحت حماية الجيش 
  .اإلسرائيلي

فــرض واقــع “قانونيــة تهــدف إلــى وأكــد فــي رســائله أن مثــل هــذه الــسياسات واالنتهاكــات غيــر ال
سياسي وتغيير التركيب الديموغرافي للقـدس الـشرقية مـن خـالل النقـل الحتمـي للمـستوطنين اإلسـرائيليين 
ومــصادرة األراضــي والمــوارد والهياكــل واألصــول الفلــسطينية، فــي انتهــاك خطيــر للقــانون وحقــوق شــعبنا، 

الصحية والتعليم وسـبل العـيش والحركـة والـسالمة وتؤثر بشكل مباشر على حقوقهم في المأوى والرعاية 
  .”والرفاهية

وأشار منصور الى قيام إسرائيل بهدم مساكن مجتمعية بأكملها في خربة حمصة البقيعة أدت الى 
ً طفــال، وتــركهم بــال مــأوى وأكثــر هــشاشة وعرضــة للخطــر ٤١ً شخــصا، مــن بيــنهم ٧٠تــشريد أكثــر مــن 

  .ه الوباءخصوصا في هذا الوقت الذي ينتشر في

، الـذي قـال إن االحـتالل هـدم )أوتـشا(واستدل إلى أرقام ذكرهـا مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية 
 مبنــى، بمــا فــي ذلــك المنــازل ومالجــئ الحيوانــات والمــراحيض واأللــواح الشمــسية، ممــا يجعلهــا أكبــر ٧٦

ة وآالف العــائالت عمليــة تهجيــر قــسري منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، إضــافة إلــى آالف الممتلكــات المــدمر
النازحة من منازلهم الشرعية، مشددا على أهمية إنهـاء إسـرائيل، وعلـى الفـور، سياسـتها غيـر القانونيـة 

  .وعمليات الهدم وضرورة أن تتقيد بالتزاماتها كقوة احتالل وفقا للقانون الدولي

ــدولي للتحــرك، مؤكــدا علــى أن هــذا المــستوى الخط يــر مــن وطالــب الــسفير منــصور المجتمــع ال
اإلفالت من العقاب من قبل الحكومة اإلسرائيلية يعززه االفتقار إلى المساءلة، والمجتمع الدولي، بمـا فـي 
ذلك مجلس األمن والجمعية العامة، إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وحاسمة من أجل مواءمة سلوك إسرائيل 

  .٢٣٣٤ي ذلك القرار مع القانون الدولي وجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما ف

وكـان رئـيس الـوزراء محمــد اشـتية قـال فــي كلمـة خـالل القمـة العربيــة األوروبيـة الخامـسة التــي 
إن الـشعب الفلـسطيني عـانى كثيـرا “: ”شراكة استراتيجية“عقدت هذا العام بشكل افتراضي، تحت عنوان 

وع االسـتعماري التوسـعي، وحـان من اللجوء واالحتالل وسرقة المقدرات وانتهاكات حقوق اإلنسان والمشر
الوقت ألن يعمل العالم على إنهاء هذا االحتالل واالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وجعـل هـذا 

  .”االحتالل مكلفا ومدانا

  ١١/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

* * *  
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  اخترنا لكم

  شخصية فلسطينية

 الدكتور صائب عريقات

  

 في بلدة أبو ديس بالقدس، تلقى ١٩٥٥ أبريل ٢٨يقات يوم ولد الدكتور صائب محمد صالح عر
تعليمه في مدينة أريحا؛ سافر وهو في سن السابعة عـشرة إلـى سـان فرانسيـسكو بالواليـات المتحـدة، ثـم 

فـي الواليــات المتحــدة عــام " ســان فرانسيــسكو"حـصل علــى درجتــي البكـالوريوس والماجــستير مــن جامعـة 
١٩٧٨.  

فـي المملكـة المتحـدة، وحـصل منهـا علـى " برادفـورد"إلى جامعـة " الوطنيةالنجاح "أرسلته جامعة 
  .١٩٨٣درجة الدكتوراه في دراسات السالم عام 

؛ كمــا عمــل ١٩٩٠ و١٩٧٩ًبعـد تخرجــه عمــل محاضــرا فــي جامعــة النجـاح الوطنيــة بــين عــامي 
  .ًا عام١٢س الفلسطينية لمدة ًصحفيا في صحيفة القد

 وما تاله من مباحثات ١٩٩١د الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام عين عريقات نائبا لرئيس الوف
عـام " المفـاوض"ً، ومن بعدها أصبح رئيسا للوفد الفلـسطيني ١٩٩٣ و١٩٩٢في واشنطن ما بين عامي 

  .كبير المفاوضين الفلسطينيين" منح لقب ١٩٩٦، في عام ١٩٩٤

) أبـو عمـار( ياسـر عرفـات ًعين وزيرا للحكم المحلي ضـمن حكومـات الـرئيس الفلـسطيني الراحـل
  .٢٠٠٣ وحتى ١٩٩٤في الفترة من عام الخمس 

 ٢٠٠٠كــان أحــد المقــربين مــن الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات إبــان اجتماعــات كامــب ديفيــد عــام 
واحــتفظ بمقعــده فــي المجلــس التــشريعي باالنتخابــات . ٢٠٠١والمفاوضــات التــي أعقبتهــا فــي طابــا عــام 

ً انتخب عضوا للجنة المركزية في حركة فـتح، وهـي أعلـى ٢٠٠٩ي العام وف. ٢٠٠٦البرلمانية في العام 
ً عـضوا للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر ٢٠٠٩هيئة قيادية فـي الحركـة؛ ثـم اختيـر بـالتوافق فـي نهايـة 

  .الفلسطينية

 خـــضع الـــدكتور صـــائب عريقـــات لعمليـــة زراعـــة رئـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة ٢٠١٧فـــي العـــام 
 ٢٠٢٠ أكتـوبر ١٨، ُأعلن عن إصابته بفايروس كورونـا؛ ثـم نقـل فـي ٢٠٢٠ أكتوبر ٩األمريكية؛ وفي 

  .ً أعلن رسميا عن وفاته١٠/١١/٢٠٢٠إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العالج، وبتاريخ 

ــرئيس محمــود عبــاس قــائال ــدكتور : "ًنعــاه الــسيد ال إن رحيــل األخ والــصديق، المناضــل الكبيــر ال
ٕارة كبيرة لفلسطين وألبناء شعبنا، واننا لنشعر بالحزن العميـق لفقدانـه، خاصـة صائب عريقات، يمثل خس

  ."في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية

ٌتفتقد فلسطين اليوم، هذا القائـد الـوطني، والمناضـل الكبيـر الـذي كـان لـه دور "وأضاف الرئيس، 
  .عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافةكبير في رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع 

  وكالة األنباء الفلسطينية وفا 



 
٢٠

  آراء عبرية مترجمة

  "اسرائيل"ترامب، الذي أحبته 

  

 "هآرتس"جدعون ليفي، صحيفة : كتب

ليس هنالـك دولـة أخـرى علـى الكـرة األرضـية . خسر ترامب في االنتخابات": إسرائيل"يوم أسود لـ 
 .اء الفلبين ونبراسكا، حزنت بهذا القدر على سقوطهباستثن

في حين أن مواطني غـرب أوروبـا كرهـوه، فـإنهم . في المئة من اإلسرائيليين يدعمون ترامب ٧٠
ليس اليمين اإلسـرائيلي وحـده، بـل الوسـط . أعجبوا به وبأغلبية كبيرة من األحزاب المختلفة" إسرائيل"في 

 .ًوجزء من اليسار أيضا

مـن اإلسـرائيليين لترامـب علـى نقـل الـسفارة للقـدس، وعلـى " ًشـكرا"دعاء بـأن هـذا يعـادل يمكن اال
ٕاالعتـــراف بـــضم الجـــوالن والغـــاء االتفـــاق مـــع إيـــران، ونقـــل الـــسفير ديفيـــد فريـــدمان مكـــان ســـكنه الـــى 

 .المستوطنات

شرعنها ًمعجبة بترامب ألنه يجسد قـيم الـشر والقـبح الموجـود فـي إسـرائيل، هـو أيـضا يـ" إسرائيل"
 !...نحنهكذا . ويبيضها من أجلنا

ًفلقد كان بإمكانه أن ينتخـب بـسهولة رئيـسا . القبيحة والمبتذلة والعدوانية" إسرائيل"ترامب يجسد 
فاالبتـــذال، والفظاظــة، والعدوانيـــة، والجهــل، والجــشع، واألكاذيـــب، واحتقــار الـــضعفاء : لحكومــة اســرائيل

 .كل ذلك يناسبنا كما يناسب القفاز اليد. .البيئةعلم والحفاظ على والقانون والقضاء ووسائل اإلعالم وال

 مـن ال يريـد رئـيس والجشع؟من ال يريد رئيس حكومة يتعالى على الجميع، صنع ماله باالحتيال 
 الذكورية؟حكومة يستهين باالستقامة السياسية ويعيدنا للشوفينية 

ًمن لم يكـن يريـد رجـال، بطـال مثلـه؟، يـستخف بالمؤسـس ات الدوليـة، وبمنظمـات حقـوق اإلنـسان ً
وبالقانون الدولي، ويخرق االتفاقات المتوقعة ويستخف بأوروبا وبالقيم اللبيرالية والعالمية؟، بالضبط مثل 

حتى نتنياهو الشديد الشبه بترامب ال يـصل إلـى هـذه الدرجـة مـن . األحالم الخفية للعديد من اإلسرائيليين
 .تحقيق األحالم

ألـيس هـو ترامـب؟ ألـيس الطريـق اإلسـرائيلي :  سبيل المثال، إلى السائق اإلسـرائيليانظروا، على
 بالقوة فقط، انتزع بقـدر مـا تـستطيع، تجـاوز، أطلـق الزامـور، العـن، اسـتخف بـالقوانين، أوقـف  .ًترامبيا؟

 .سيارتك في أي مكان، ال تحسب حساب أحد، سيارتك هي األكثر قوة واألكبر واألسرع

وخاصة اليمين، أال ترون ترامب؟ اال يتشبهون " إسرائيل"ا، انظروا إلى السياسيين في انظروا إلين
" دافيد امـسالم"، و"ميكي زوهر"، و"اسنات مارك"، و"ميري ريجف"، و"افيغدور ليبرمان"به؟ اربطوا ما بين 

جماهيرهـا، اربطـوا مـا بـين التنمـر، والجهالـة والـشعبوية، والـضحالة و. وستحصلون علـى ترامـب بالعبريـة
 .وستحصلون على الترامبية اإلسرائيلية



 
٢١

بعد ذلك أضيفو الطريقة التي أهان بها الفلسطينيين وتجاهـل وجـودهم وحقـوقهم، بالـضبط مثلمـا 
  .هي في نظر معظم اإلسرائيليين، وكل ذلك فقط ألنهم ضعفاء

ا إلـى الجـيش مـن األونـرو: ترامب حقق حلم إسرائيلي بوقف مساعدة الضعفاء وتحويلها لألقويـاء
 .اإلسرائيلي، من الالجئين إلى من طردهم

ًلهــذا أحببنــاه جــدا، ولهــذا مــن . ًهــذه هــي العدالــة الترامبيــة، هــذه أيــضا هــي العدالــة اإلســرائيلية
  .الخسارة الفادحة ذهابه

 ٩/١١/٢٠٢٠وكالة وطن لألنباء 

* * * 

  نجليزيةاألخبار اإل

 

King extends condolences to Palestinian president over passing of Erekat 
 

By JT - AMMAN — His Majesty King Abdullah, in a phone call on Tuesday, extended 

condolences to Palestinian President Mahmoud Abbas, over the passing of Saeb Erekat, the 

secretary general of the Palestine Liberation Organisation and member of the Fatah Central 

Committee. 

King Abdullah expressed deep sympathies to President Abbas, the Erekat family, and the 

Palestinian people, according to a Royal Court statement. 

His Majesty paid tribute to Erekat’s dedication to the Palestinian cause and defending the rights 

of the Palestinian people. 

Jordan times Nov 11, 2020 

* * *  

On behalf of the PLO Executive Committee, Hanan Ashrawi mourns Saeb Erekat 
 

RAMALLAH, Tuesday, November 10, 2020 (WAFA) - On behalf of the Executive Committee 

of the Palestine Liberation Organization (PLO), Hanan Ashrawi today mourned fellow 

member, Saeb Erekat, who died today at hospital, saying he will be remembered for his tireless 

dedication to peace and freedom. 

"It is with great sadness and sorrow that we received news of the passing of Dr. Saeb Erekat, 

the Secretary-General of the PLO Executive Committee, due to complications from the 

COVID19 virus. Our thoughts are now with Dr. Saeb's immediate family and loved ones,” said 

Ashrawi in a statement. 

“Today, we mourn the loss of a dear colleague and a Palestinian patriot; someone who loved 

life and fought hard to secure a life of freedom for himself and his people. Personally, I mourn 

the loss of a friend and colleague with whom I worked since the 1980s in pursuit of our 

people's unassailable right to a life of dignity, justice, freedom, and rights, free from the 

brutality of Israel's domination and military occupation,” she added. 

“Dr. Saeb dedicated his life to the service of the Palestinian people and cause. He was part of 

many historic milestones in our people's ongoing struggle for liberation. Dr. Erekat will be 

remembered for his indefatigable and tireless dedication and commitment to achieving peace 

and freedom for the Palestinian people. He will be missed by his colleagues, the Palestinian 

people, and many around the world. 

“We hope that Dr. Saeb's family will find strength and solace in the outpouring of genuine 

empathy and grief from his fellow compatriots and friends around the world. May he rest in 

eternal peace and power," the PLO concluded her statement. 

WAFA November 10, 2020  
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Israel demolishes carwash workshop in Jerusalem-district town 
 

JERUSALEM, Tuesday, November 10, 2020 (WAFA) – Israeli occupation forces today 

demolished a Palestinian-owned carwash workshop in Anata town, northeast of Jerusalem, 

according to local sources. 

They said that Israeli forces raided the town from the southern entrance, where they tore-down 

the carwash claiming it is located in the vicinity of the illegal Israeli colonial settlement of 

Pisgat Ze’ev and unlicensed. 

Israel demolishes Palestinian houses and structures almost on a daily basis as a means to 

achieve “demographic control” of the occupied territories. 

Israel denies planning permits for Palestinians to build on their own land or to extend existing 

houses to accommodate natural growth, particularly in Jerusalem and Area C, which constitutes 

60 percent of the occupied West Bank and falls under full Israeli military rule, forcing residents 

to build without obtaining rarely-granted permits to provide shelters for their families. 

Rights groups have long pointed out that Israel’s discriminatory policies in East Jerusalem – 

which include routine home demolitions, discriminatory allocation of building permits, and the 

eviction of Palestinians from their homes for the benefit of Israeli settlers – are aimed at driving 

out Palestinians from the city. 

WAFA November 10, 2020  

 


