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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

  

  للجنة الملكية لشؤون القدسا



 
٣

  المحتوى
  

  شؤون سياسية
 

  ٥  الرئاسة الفلسطينية مستعدة لعودة مشروطة للمفاوضات •

  ٥  الجامعة العربية والمنظمات الدولية تدعو لحماية األسرى في سجون االحتالل •

  

  اعتداءات
  

  ٦  طقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات ألقصى •

  ٦  االحتالل يعتقل مدير مركز المخطوطات في المسجد األقصى •

  ٧  االحتالل يمنح نصف ساعة اضافية القتحامات المستوطنين للمسجد األقصى •

  ٨  االحتالل يمدد اعتقال فتى مقدسي لثمانية أيام •

  

  اعتداءات/ تقارير 

  ٨   في عين العاصفة اإلسرائيلية"األقصى" •

  

  تقارير
  

  ٩  "ملف القدس"توجه إسرائيلي النتهاز فترة ترامب لشطب  •

  ١٠  "بايدن"اء االستيطاني في القدس قبل تنصيب تكثيف البن": هآرتس" •

  اخترنا لكم
  

  ١٢  مركز المخطوطات في المسجد األقصى المبارك •

  

  باالنجليزية اخبار
  

• Presidency reiterates readiness to resume talks based on international law 13  

• Israel demolishes home, a retaining wall, sheds in a village bordering occupied 

Jerusalem 13 
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  شؤون سياسية

  الرئاسة الفلسطينية مستعدة لعودة مشروطة للمفاوضات

 

الرئاسة الفلسطينية، اسـتعدادها للعـودة إلـى مفاوضـات الـسالم  أكدت – ”الشرق األوسط“: لندن
ك فـي بيـان للنـاطق الرسـمي باسـم الرئاسـة، نبيـل أبـو جـاء ذلـ. مع إسرائيل على أساس الشرعية الدوليـة

حــان الوقــت “ردينـة، تعقيبــا علـى تــصريحات وزيــر الـدفاع اإلســرائيلي بينـي غــانتس، التــي قـال فيهــا إنـه 
 .”للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات دون أعذار

القيـادة “ األربعـاء، إن وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة األنباء الفلسطينية الرسـمية، أمـس
ـــث انتهـــت  ـــة، أو مـــن حي ـــشرعية الدولي ـــى أســـاس ال ـــى المفاوضـــات عل ـــسطينية مـــستعدة للعـــودة إل الفل

  .”المفاوضات، أو بالتزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة

  .٢٠١٤ٕوتوقفت آخر مفاوضات سالم بين الفلسطينيين واسرائيل عام 

 ١٢/١١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * *  

  لعربية والمنظمات الدولية تدعو لحماية األسرى في سجون االحتاللالجامعة ا

 

   ..... -فلسطين المحتلة 

دعــت جامعــة الــدول العربيــة، المنظمــات الدوليــة، ومؤســسات حقــوق اإلنــسان، للتــدخل الفــوري 
ى في والقيام بواجباتها، والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية األسر

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي، وكفالة حقوقهم القانونية

علــي، فــي  أبــو وقــال األمــين العــام المــساعد لــشؤون فلــسطين واألراضــي العربيــة المحتلــة ســعيد
وعـر نتيجـة سياسـة  أبـو تصريح صحفي، أمس األربعاء، إن استشهاد األسـير المـريض بالـسرطان كمـال

 االحـتالل بحـق األسـرى جريمـة إسـرائيلية جديـدة تـضاف إلـى سـجل اإلهمال الطبي المتعمد التي ينتهجهـا
  .جرائمها بحق شعبنا

وشدد على أنه ال ينبغـي أن يكتفـي العـالم بإدانـة هـذه الجريمـة الجديـدة وحـسب، بقـدر مـا يمليـه 
الضمير اإلنساني ومنظمـات حقـوق اإلنـسان وجهـات العدالـة الدوليـة، مـن مـسؤوليات فـي إعمـال قواعـد 

قانون الدولي اإلنـساني، لحمايـة أرواح األسـرى، وممارسـة الـضغوط ومـساءلة سـلطة االحـتالل ومبادئ ال
وعــر كــان يعــاني مــن ســرطان بــالحنجرة  أبــو يــذكر أن األســير. والســيما فــي ظــل انتــشار فيــروس كورونــا

 عامـا، وهـو ٥٠ مؤبـدات و٦ ومحكـوم بالـسجن ٢٠٠٣والحلق، ومعتقـل بالـسجون االسـرائيلية منـذ عـام 
ــأمراض ســرطانية مختلفــة وبحاجــة ماســة لمتابعــة طبيــة حثيثــة واحــد  مــن عــشرات األســرى المــصابين ب

 )وكاالت(....لحاالتهم

  ١٩ صفحة ١٢/١١/٢٠٢٠الدستور 



 
٦

  اعتداءات

  طقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات ألقصى

 

 اقتحمــت مجموعــات المــستوطنين صــباح أمــس األربعــاء، ســاحات المــسجد -فلــسطين المحتلــة 
  .قصى بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلياأل

ا ٤٧و" أوري أرئيـل"ً مـستوطنا بيـنهم وزيـر الزراعـة الـسابق ٤٦ّوأفادت مصادر محلية، أن  ًـ طالب
َ عناصر من مخابرات االحتالل، اقتحموا ساحات المسجد األقصى، وتجولـوا فيهـا وأدوا طقوسـا ٧ًيهوديا و

  ....ٍتلمودية بحراسة مشددة

لدة الطور، هدمت آليـات بلديـة االحـتالل للمـرة الثانيـة علـى التـوالي، بنايـة سـكنية لألسـير وفي ب
  . سنوات١٠الهوى، الذي قضى في سجون االحتالل قرابة  أبو المحرر أحمد

واقتحمت آليات االحتالل برفقة القوات، بلدة الطور، وحاصرت القـوات بأعـداد كبيـرة كافـة مـداخل 
قتحمتهـا ومنعـت المـواطنين االقتـراب لهـا، كمـا منعـت صـاحب البنايـة مـن االقتـراب الهـوى، ثـم ا أبو بناية

وقامــت باعتقالــه ونجلــه وحولتهمــا للتحقيــق، ثــم شــرعت الجرافــة بهــدم البنايــة وهــي قيــد اإلنــشاء، وتبلــغ 
  . مترا مربعا٣٥٠مساحتها 

 ٤مؤلفـة مـن ، بنايـة سـكنية ٢٠١٦الهـوى عـام  أبـو وكانت جرافات االحتالل قد هـدمت للمحـرر
  )وكاالت....(شقق، وشردت ساكنيها، بحجة البناء دون ترخيص

  ١٩ صفحة ١٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * *  

  االحتالل يعتقل مدير مركز المخطوطات في المسجد األقصى

  

مــساء  -" اإلســرائيلي"اعتقلــت قــوات االحــتالل  - الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–القــدس المحتلــة 
  .رضوان عمرو مدير مركز المخطوطات في المسجد األقصى المبارك مقدسي ال– اليوم األربعاء

وأفادت عائلة عمرو أن جنود االحتالل اقتحموا منزل رضوان فـي حـي الثـوري بالقـدس المحتلـة، 
  .ًوعاثوا فيه خرابا بدعوى التفتيش

كتـب مـن كما صادرت قـوات االحـتالل أجهـزة الكمبيـوتر والهواتـف الحمولـة وكميـة مـن األوراق وال
  .المنزل قبل اعتقال رضوان

وعمرو من النـشطاء المقدسـيين الـذين يعملـون علـى فـضح جـرائم االحـتالل فـي القـدس وخاصـة 
بحق المسجد األقصى، كمـا أن والدتـه زينـة عمـرو مدرسـة ومرابطـة فـي األقـصى، ووالـده الـدكتور جمـال 

  .عمرو األكاديمي والخبير في شؤون مدينة القدس

تــصاعدت فــي اآلونــة األخيــرة " إســرائيلية"لمقدســي رضــوان عمــرو ضــمن هجمــة ويــأتي اعتقــال ا
  .باستهداف موظفي المسجد األقصى المبارك وخاصة التابعين لدائرة األوقاف اإلسالمية والحراس



 
٧

وسبق أن اعتقلت قوات االحتالل، اليوم، وزير شؤون القدس المحتلة السابق المهندس خالد أبو 
  .تحقيق لدى مخابراتهاعرفة، بعد استدعائه لل

وقبــل أيــام أبعــدت ســلطات االحــتالل نائــب مــدير أوقــاف القــدس الــشيخ نــاجح بكيــرات عــن البلــدة 
  . أشهر٦القديمة المسجد األقصى وكل الطرق المؤدية إليه 

كما تعرضت مديرية التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب بـاب السلـسلة لالقتحـام والتفتـيش مـن 
  .االحتالل

ف االحــتالل مــوظفي وحــراس األقــصى باالعتقــال واإلبعــاد والتــضييق؛ بهــدف ثنــيهم عــن ويــستهد
  .دورهم في حماية المسجد وتأمينه

ويواجه المقدسيون االعتقاالت واإلبعـاد والغرامـات، بهـدف إبعـادهم عـن المـسجد األقـصى، وتركـه 
  .لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية

 ١١/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * *  

  ...في تطور خطير

  االحتالل يمنح نصف ساعة اضافية القتحامات المستوطنين للمسجد األقصى

 

، وباعتبـاره حلقـة متقدمـة "الخطيـر“بـ في تطور، وصفه مراقبون ومرابطون في القدس المحتلة، 
األقــــصى، منحــــت ســــلطات االحــــتالل، عــــصابات المــــستوطنين نــــصف ســــاعة إضــــافية  مــــن اســــتهداف

ً بـدال مـن الـساعة ٢:٠٠ حتـى الـساعة ١٢:٣٠، لتصبح ما بـين الـساعة "الفترة المسائية" اقتحامات في
١:٣٠. 

باعتبـاره  المـسجد األقـصى وحسب عدد من المرابطين والمرابطـات فـإن االحـتالل بـات يتعامـل مـع
 .ً، ولم يعد يلقي باال ألي لوضع قائم وال لسيادة إسالمية"ًملكية صهيونية خالصة"

ــرابطين وكا ــشديد قبــضتها والتــصدي للم ــوات االحــتالل ت ــت ق ــل المزعــوم طالب نــت عــصابات الهيك
ٕومعاقبتهم وابعادهم عن القدس واألقصى، الفتة إلى ضرورة استغالل الدعم األمريكي للمواقف اإلسرائيلية 

 .والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية

س المواطنين في القدس وعموم فلسطين إلى إعادة في بيت المقد الحركة اإلسالمية بدورها دعت
 .إطالق مبادرة الفجر العظيم إحياء لمساجدنا وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم

ٕودعت الحركة شرفاء األمة العربية واإلسالمية إلى الوقوف إلى جانب أهل القـدس واسـنادهم فـي 
  .لى اهللا عليه وسلم ومسراهرباطهم ودفاعهم عن مسرى نبيهم، ففي ذلك نصرة لرسول اهللا ص

  ١١/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

  

  



 
٨

  االحتالل يمدد اعتقال فتى مقدسي لثمانية أيام

 

التابعة لالحـتالل غربـي القـدس، ليلـة أمـس، اعتقـال الفتـى عثمـان أحمـد " الصلح "محكمة مددت
  "الشاباك"العام ً، لمدة ثمانية أيام، وذلك بناء على طلب جهاز أمن االحتالل )ً عاما١٧(جالجل 

وكانــــت قــــوات االحــــتالل اعتقلــــت جالجــــل الثالثــــاء، أثنــــاء تواجــــده فــــي مــــصلى بــــاب الرحمــــة 
 .المبارك األقصى بالمسجد

" المـسكوبية"وقال المحامي محمد محمود الذي يترافع عن جالجل، إن األسير تعرض في زنـازين 
ألرض وتـشغيل المكيـف الهـوائي لضرب مبرح مـن عناصـر االحـتالل، الـذين أرغمـوه علـى الجلـوس علـى ا

 .على درجة برودة عالية ومنعه من تناول الدواء

 ٨فتـرة اعتقالـه لــ  تمديـد وطالب محمود باإلفراج عن جالجل، إال أن نيابة االحـتالل أصـرت علـى
  .أيام الستكمال التحقيق معه

  ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * *  

  اعتداءات/ تقارير 

 عاصفة اإلسرائيلية في عين ال”األقصى“

  

راحت األحداث تتسع وتطول في المسجد األقصى المبـارك،  -  محمـد الرنتيسي-القدس المحتلة 
ّ، إذ مــر بمحطــات عديــدة ومفــصلية، غيــر أن المواجهــات فــي ســاحاته، ١٩٦٩منــذ جريمــة إحراقــه العــام 

ًأخــذت منعطفــا حــادا، فــي معركــة بــاب الرحمــة، والتــي امتــدت إلــى خــارج أســوار  المــسجد، ليبقــى األقــصى ً
  .المبارك في عين العاصفة اإلسرائيلية

 اليومي من قبل مجموعات المـستوطنين، مـا يزيـد لالقتحاموبات الحرم القدسي الشريف، عرضة 
  .في تعقيد الموقف، ويؤجل استقرار األوضاع فيه، إلى أجل غير منظور

 علــى مدينــة القــدس المحتلــة، ًوطبقــا لمــسؤولين ومحللــين فلــسطينيين، فــإن الــضغوطات تتــوالى
 في البلدة القديمة، التي تضم المسجد األقصى المبارك، ما يجعـل االستيطانًخصوصا لجهة تسارع وتيرة 

  .ًمن التوتر في محيطه، سيدا للموقف

 وليــد عــساف، أن الحــرم القدســي الــشريف أصــبح ســاحة االســتيطانويــرى رئــيس هيئــة مكافحــة 
ًحتالل، التي لن تتراجع عن سياسـتها القائمـة علـى القـوة، مـشددا علـى أن للمواجهة الدائمة مع قوات اال

ًالمواجهة تصاعدت أخيرا، لتأخذ منحنـى المعانـاة اليوميـة للمقدسـيين فـي حيـاتهم، المثقلـة أصـال بـالقيود  ًُ
  .والممارسات العنصرية
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ًة، منوهـا إلـى ويصف الوزير الفلسطيني، المشهد في المسجد األقصى المبارك، بأنه كتلة مـشتعل ّ
سلسلة من اإلجراءات غير المسبوقة، يعاني منها أهل القدس بصورة يومية، وفي مقدمتها هدم المنازل، 

  . المستمرةواالعتقاالتومصادرة األراضي، والمداهمات 

في السياق ذاته، يؤكد الباحث في شـؤون القـدس راسـم عبيـدات، أن األوضـاع فـي محـيط الحـرم 
ُت ال تحتمـل، أكـان بفعـل الحفريـات المـستمرة تحـت أساسـاته، والتـي ينـتج عنهـا القدسي الشريف، أصبح

وم علـى عـّتصدعات في المنازل المحيطة، أو إصـرار الجماعـات المتطرفـة علـى هدمـه وبنـاء الهيكـل المز
ّأنقاضه، مبينا أن سلسلة الصراعات هـذه تفجـرت وتـصاعدت، منـذ المحاولـة المـشؤومة إلحـراق المـسجد  ً

  .لمباركاألقصى ا

 ١٧ صفحة ١٢/١١/٢٠٢٠الدستور 

* * * * 

  تقارير 

  "ملف القدس"توجه إسرائيلي النتهاز فترة ترامب لشطب 

 

، إلـى "إسـرائيل"الحـاكم فـي " الليكـود"محام إسرائيلي ينتمي لحزب  دعا –  أحمد صقر- ٢١عربي
العمل على استغالل ما تبقى من وقت للرئيس األمريكـي المهـزوم دونالـد ترامـب فـي البيـت األبـيض، مـن 

 "شطب الحلم الفلسطيني"أجل مضاعفة االستيطان في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لـ

ي مجلــس بلديــة القــدس التــي يــديرها االحــتالل، ورئــيس وذكــر يئيــر غبــاي، وهــو عــضو ســابق فــ
شــهدت أيامــا قاســية فــي عهــد رؤســاء "، أن مدينــة القــدس "الليكــود"منتــدى القــدس الموســعة فــي حــزب 

  ."ديمقراطيين؛ كبيل كلينتون وباراك أوباما؛ وزعم أنهم لم يسهلوا البناء االستيطاني في القدس

لديمقراطيــة فــضلت حفــظ فكــرة العاصــمة الفلــسطينية فــي أثبتــت التجربــة، أن اإلدارات ا: "وأضــاف
  ."شرق القدس، من الوقوف خلف الدفع إلى األمام بسيادة إسرائيلية كاملة على كل القدس الموحدة

، جـرى العمـل علـى ١٩٩٦فـي "العبريـة، إلـى أنـه " معـاريف"ونوه غباي في مقال نـشر بـصحيفة 
الستيطان، وكنا بحاجـة ألن نـشاهد نوابـا يبنـون بأنفـسهم من محافل في ا" معاليه هزيتيم"بناء مستوطنة 

جدار المستوطنة، حيث قيدت الشرطة دخول اإلسرائيليين العاديين من الدخول إليها عقب ضغط سياسي 
  ."من الواليات المتحدة

، عندما كان يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يتخـذ ٢٠٠٩هكذا أيضا في : "وتابع
عا للغاية إلقرار بناء حي يهودي في مكان فندق شبرد بحي الشيخ جراح، والذي يقع قرب منزل قرارا شجا

  .)"أوباما(المفتي الحاج أمين الحسيني، وفي حينه أيضا وبخنا نزالء البيت األبيض 

تجميـــد البنــــاء "وزعـــم أن الحـــزب الجمهـــوري حينمـــا وصـــل إلـــى البيـــت األبـــيض، ســـاهم فـــي 
  ."جيلو"و" عطرون"و" ١جفعات همتوس واي : "استراتيجية في القدس مثلفي مواقع ) االستيطاني(
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كــل خطـة وضـعت فـي اللجنــة "، إلـى أن "الليكـود"ونبـه رئـيس منتـدى القـدس الموســعة فـي حـزب 
اللوائية تأخرت، كل حجر أزيح في أماكن استراتيجية وفي أماكن تعتبر في نظرنا طبيعية، حظي بوابل من 

  ."البيت األبيضاالنتقاد والتهديد من 

، ســيؤدي رئــيس جديــد للواليــات المتحــدة ٢٠٢١ينــاير /  كــانون الثــاني٢٠فــي "وأشــار إلــى أنــه 
، وعلينـا أن نثبـت حقـائق علـى األرض حتـى ذلـك )جو بايدن مرشح الحـزب الـديمقراطي(اليمين القانونية 

 ."الوقت

، "عطــروت"يــة فــي والثان" جفعــات همتــوس"هنــاك خطتــي بنــاء؛ األولــى فــي مــستوطنة "وبــين أن 
فـي "، الفتـا إلـى أنـه " ألف وحدة سـكنية جديـدة فـي القـدس١٢والخطتان معا يمكنهما أن تنتجا أكثر من 

؛ "عطـرون"، أقرت الخطط، ولم يتبق للحكومة إال إصدار عطـاءات للمقـاولين، وأمـا فـي "جفعات همتوس"
علـى أراضـي ) اسـتيطاني(امـة حـي فينبغي أن تقر في مؤسسات التخطيط والبناء خطـة وزارة اإلسـكان إلق

  ."المطار القديم

يمكنهـا أن "ورأى أن إقامة مثل هذه الكمية من المساكن االستيطانية في مدينة القدس المحتلة، 
، كمـا أنـه )منع الهجـرة المعاكـسة(تخفض أسعار الشقق في المدينة، وهذا يساهم في إبقاء الشباب فيها 

 فسيتحقق الفعـل الـصهيوني المناسـب، وسيـشطب الحلـم الفلـسطيني في حال أقر البناء في هذه األحياء،
  ."لتقسيم القدس

وفي مؤشر واضح على مضي االحتالل في االستيطان في القدس، شدد المحامي الليكودي، على 
حتـى لـو لـم تكـن هنـاك موافقـة أمريكيـة علـى البنـاء فـي القـدس، فـإن "أهمية مواصلة البناء االستيطاني 

  ." البناءعلينا أن نواصل

  ١٠/١١/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

 ** * *  

  "بايدن"تكثيف البناء االستيطاني في القدس قبل تنصيب ": هآرتس"

 

كـشفت صـحيفة هـآرتس العبريـة، صـباح اليـوم  - الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
مــل علــى تحديــد ُالخمــيس، أنــه طلــب مــن بلديــة االحــتالل فــي القــدس، وســلطة األراضــي اإلســرائيلية، بالع

وتعزيز خطط البناء االستيطاني في أحياء القدس، وذلك قبل أن يـؤدي جـو بايـدن اليمـين الدسـتوري فـي 
  .كانون الثاني المقبل/ يناير

وبحــسب الــصحيفة، فــإن التقــديرات تــشير إلــى أنــه ســيتم فحــص إمكانيــة تعزيــز خطــط البنــاء 
 فـي محاولـة لمعرفـة قـدرة تلـك الجهـات علـى ،"عطروت"و" جفعات همتوس"و" هار حوما"االستيطاني في 

  .النجاح في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن
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ًووفقا للصحيفة، فـإن البلديـة وسـلطة األراضـي تـستعدان ألسـوأ سـيناريو لهمـا، حيـث يـتم تجميـد 
ات ًالبناء في هذه األحيـاء بالكامـل بنـاء علـى طلـب بايـدن، ومنـع البنـاء بالكامـل فـي األحيـاء والمـستوطن

  .الواقعة خارج الخط األخضر

ا فـي تجميـد البنـاء فـي القـدس، حـين كـان نائبـا  ًوتشير الـصحيفة، إلـى أن بايـدن لعـب دورا مهم ًـ ً
  .للرئيس باراك أوباما

، نـشرت لجنـة التخطـيط والبنـاء فـي القـدس خطـة ٢٠١٠وأثناء زيـارة بايـدن لالحـتالل فـي عـام  
ات شـلومو، مـا تـسبب بغـضب بايـدن وكبـار المـسؤولين  وحدة استيطانية جديدة في حي رم١٨٠٠لبناء 

فــي إدارة أوبامــا وعــدوا مــا جــرى محاولــة إذالل لنائــب الــرئيس األميركــي حينهــا، والــذي كــان يحــاول دفــع 
  .استئناف المحادثات السياسية مع الفلسطينيين

لبنـاء فعليـا وأدت تلك الخطوة إلى أزمة دبلوماسـية حـادة مـع الواليـات المتحـدة، وتوقـف حينهـا ا 
لعــدة ســنوات فــي القــدس، ونقلــت جميــع الخطــط الحــساسة إلــى مكتــب رئاســة الــوزراء ممــا منــع الموافقــة 

  .عليها

ومع دخول الرئيس الحالي دونالد ترمب البيت األبيض قبل أربع سنوات، تم إذابـة تجميـد البنـاء، 
  .واكتملت خطة رمات شلومو، وبنيت مئات الوحدات السكنية اإلضافية

كان من بين األحيـاء التـي هـي مركـز الـصراع مـع إدارة أوبامـا هـي محاولـة االحـتالل بنـاء حـي و
ًجديد قرب حي بيـت صـفافا الفلـسطيني، والـذي كانـت تعـده اإلدارة األميركيـة آنـذاك بأنـه سـيكون حـساسا 

  .بشكل خاص؛ ألنه سيغلق منافذ حي بيت صفافا بالكامل من جميع الجهات

التـي توصـف بأنهـا مناهـضة لالسـتيطان، " عير عمـيم" الباحث في منظمة وقال أفيف تاتارسكي،
إن حكومة نتنياهو تستغل فترة نهاية حكم ترمب النتزاع البالد، ومنع تسوية سياسية مستقبلية بأي ثمن، 
مــستفيدة بــسخرية مــن التغييــر المتوقــع للحكومــة فــي الواليــات المتحــدة، وتأمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى حــل 

  .ع مع الفلسطينيينمحتمل للصرا

  ١٢/١١/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز
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  اخترنا لكم

  مركز المخطوطات في المسجد األقصى المبارك

  

 ويقـع المركـز فـي الـرواق الغربـي بـداخل مبنـى المدرسـة االشـرفية ٢٠٠٨افتتح هذا المركـز عـام 
 وزارة األوقاف وشؤون المقدسـات -المملوكية وهو من المراكز الريادية التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية 

  . األردناالسالمية في

 آالف مخطوطـة إسـالمية، ٤حتوي مركز مخطوطـات المـسجد األقـصى المبـارك، علـى أكثـر مـن ي
  .بعضها يعود عمرها إلى ألف عام

، من  ومخطوطاتيسعى المركز إلى الحفاظ على إرث مكون من وثائق وسجالت وخرائط ولوحات
 صنفا، بين العلـوم الـشرعية والطـب ٢٣الفترة األيوبية والمملوكية والعثمانية، وتوزعت موضوعاتها تحت 

، وتمثل هذه المخطوطات ذاكرة المسجد األقصى المبـارك التـي يعمـل والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها
  . مكثف لطمسها ويحاول تهويدهااالحتالل الصهيوني وبشكل

 مـسجد فريق متخـصص هدفـه العنايـة بكافـة المقتنيـات الورقيـة التاريخيـة فـي الفي المركزيعمل 
ًسنوات العمل لدى المركز، أهلته للمنافـسة علـى مـستوى عـالمي بعـدما سـجل تفوقـا كبيـرا وفـق ، األقصى ً

  .تصنيف خبراء في اليونسكو

  .االحـتالل الكثيـر مـن المخطوطـات أثنـاء الحـروب، ويقـدر عـددها بثالثـين ألـف مخطوطـةسرق  
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  نجليزيةاألخبار اإل
Presidency reiterates readiness to resume talks based on international law 

 

RAMALLAH, Wednesday, November 11, 2020 (WAFA) – The Palestinian presidency today 

reiterated its readiness to resume the long-stalled negotiations with Israel based on international 

law and United Nations resolutions. 

“The Palestinian leadership is ready to return to negotiations (with Israel), based on 

international legitimacy, or from the point where they stopped, or based on Israel’s 

commitment to all signed agreements,” presidential spokesman Nabil Abu Rudeineh stated. 

Abu Rudeineh made his remarks in response to Israeli Defense Minister Benny Gantz 

comments in which he said that it is time for the Palestinian leadership to return to negotiations 

without excuses, comments he made during a session of the Israeli parliament, the Knesset, to 

ratify the recent Israeli-Bahraini normalization agreement, dubbed the Abraham Accords. 

“The Abraham Accords can expand to additional countries in the region, but it is just as 

important that they trickle to our close neighbors – the Palestinians. Unfortunately, the 

Palestinian leadership has not understood that it is time to put away the excuses, return to the 

negotiating table and work together to find a solution,” Gantz said. 

WAFA November 11, 2020  

* * * * 

Israel demolishes home, a retaining wall,  

sheds in a village bordering occupied Jerusalem 
 

BETHLEHEM, Thursday, November 12, 2020 (WAFA) –The Israeli occupation forces today 

demolished a home, a retaining wall, and sheds in a West Bank village bordering occupied East 

Jerusalem on the Bethlehem side under the pretext of construction without a permit, according 

to a local official. 

Khader Araj, head of al-Walaja village council, said an army force and a bulldozer raided the 

northeastern part of the village demolished a home and a retaining wall that were built on land 

owned by a local resident claiming the owner did not have a permit for their construction. 

He said the forces also demolished a number of sheds owned by another resident that were 

recently rebuilt. 

Israel has annexed most of al-Walaja village land and incorporated it into Jerusalem leaving its 

Palestinian residents almost without a place to live and grow. 

WAFA November 12, 2020  

 

 

 

 


