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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 ــواءس

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣
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  المحتوى
  

  االردن والقدس
 

  ٦  األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لألقصى •

  شؤون سياسية

استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق : الجامعة العربية في ذكرى إعالن االستقالل •
  ٦  ًالفلسطينيين لن تزيدهم إال إصرارا على الصمود

ُأوقاف القدس تندد بقرار االحتالل تمديد  •   ٧  فترة اقتحامات المستوطنين لألقصىّ

  ٨  زيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات غير مشروعة: األمم المتحدة •

  ٩  السلطة الفلسطينية تشجب زيارة مقررة لبومبيو لمستوطنة إسرائيلية •

  ٩  اشتية يدعو االتحاد األوروبي لالنخراط مع اإلدارة األمريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينية •

  ١٠  أوقفوا نقل السفارة إلى القدس:  رسالة لوزير خارجية الدومينيكانفي الكنيستب عربي في نائ •
  

  داءاتتاع

  ١١  "باب الرحمة" علنية في ةًمستوطنا يقتحمون األقصى وسط صلوات تلمودي ٨٣ •

  ١١  االحتالل يعرقل وصول المواطنين إلى األقصى •

  ١١   للمرة الثانيةاالحتالل يمدد اغالق جمعية تطوع لألمل المقدسة •

  ١٢   وحدة استيطانية في القدس١٠٠إسرائيل تعيد إطالق خطة بناء  •

  ١٢  "باب األسباط"مستعربون يخطفون شابين من حي الطور في القدس واعتقال ناشط من  •

  ١٢  االحتالل يتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال غرب القدس •

ِمواجهات ليلية في العيساوية والطور • ٌ ٌ  ١٣  

  اعتداءات / تقارير

االحتالل يرسخ التقسيم الزماني لألقصى مستغال : مختص •    ١٣  "كورونا"ُ

  تقارير

 ٤٥في أكثر من " السياحة االستيطانية "تنفذ مخطط " العاد"جمعية : المختص صب لبن •
  ١٤  ًموقعا في القدس

  

  

  



 
٥

  شؤون مقدسية

  ١٦  إحباط مخططات استيطانية للسيطرة على عقارات في القدس المحتلة •

  ١٧  لألقصىرة اقتحام المستوطنين تمفتي القدس يحذر من قرار االحتالل تمديد ف •

  ١٧  الى متى تبقى محالت التحف الشرقية مغلقة؟: بو عمرأالتاجر المقدسي جواد  •
  

  آراء عربية
  

  ١٨  رحلة إلى القدس •

  ٢٠  اتفاق أميركي إسرائيلي لتوسيع االستيطان •

  ٢١  المشروعةال تنازل عن الحقوق الفلسطينية  •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٢  إسرائيل توسع استيطانها خلف الخط األخضر بمحيط مدينة القدس •

  ٢٤  من الذي سيقسم القدس؟ نتنياهو •

  اخترنا لكم
  

   رحمه اهللا بن طاللمن أقوال جاللة الملك الحسين •

آب  ١٠ له في عيد الجلوس الملكي في ٍ في خطابالحسين رحمه اهللا قال جاللة الملك •
  ٢٥  : م١٩٦٧

  ٢٦  من مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس •
  

  باالنجليزية اخبار
  

Jordan denounces Israeli violations of the sanctity of Al-Aqsa Mosque ٢٦  

'Biden is a Zionist, he won't move US embassy back to Tel Aviv' ٢٧ 

Jerusalem renews 2010 settlement moves that angered Biden ٢٨ 
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  االردن والقدس

  األردن يدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لألقصى

 

 فـي اإلسـرائيلية االنتهاكـات اسـتمرار المغتـربين وشـؤون الخارجيـة وزارة دانـت – طيـر أبو ماجدة
ــسماح اســتمرار وآخرهــا الــشريف، القدســي الحــرم / المبــارك األقــصى المــسجد  المتطــرفين باقتحامــات ال
  .القتحاماتهم الزمنية الفترة ٕواطالة للمسجد

 عــن بــالكف اإلســرائيلية الــسلطات الفــايز علــي اهللا ضــيف الــسفير الــوزارة باســم النــاطق وطالــب
 أوقـاف إدارة سـلطة واحتـرام والتـاريخي القـانوني القـائم الوضـع واحتـرام المـسجد حرمة واحترام االنتهاكات

 للـضغط مـسؤولياته بتحمـل الدولي المجتمع طالب كما .االنتهاكات هذه مراراست مغبة من ًمحذرا القدس،
  .الشريف للحرم المستمرة االنتهاكات لوقف إسرائيل على

  ١ صفحة ١٥/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق الفلسطينيين لن : الجامعة العربية في ذكرى إعالن االستقالل
  ًال إصرارا على الصمودتزيدهم إ

  

أكدت جامعة الدول العربية، أن استمرار التنكر اإلسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني  - القاهرة 
في االستقالل ومواصلة سياسات القتل، واألسر، والتهجير، واالستيطان، والضم، باإلضافة إلى التهويد لن 

 . دون هوادة بدعم أمته وأحرار العالمتزيد الشعب الفلسطيني إال إصرارا على الصمود والنضال

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في 
 إلعالن استقالل فلسطين، إنه في مثل هذا اليوم من ٣٢تصريح صحفي، اليوم األحد، لمناسبة الذكرى الـ

على صعيد القضية  ومفصليا تاريخيا ئر إعالنا أصدر ممثلو الشعب الفلسطيني في الجزا١٩٨٨العام 
 ١٩٦٧الفلسطينية، وهو إعالن االستقالل بإقامة الدولة الفلسطينية على األرض المحتلة منذ العام 

  .وعاصمتها القدس الشرقية

وأشار إلى أن أغلبية دول العالم سارعت إلى االعتراف بإعالن الدولة الوليدة والتضامن مع 
ء االحتالل اإلسرائيلي، فيما واصل الشعب الفلسطيني نضاله العادل والمشروع نضال شعبها إلنها

لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير المصير على تراب 
  .وطنه

صفقة "وأكد أبو علي، أن أي مشاريع أو محاوالت تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني كـ
غيرها، وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وما رتبته وضمنته للشعب ، أو "القرن

الفلسطيني من حقوق، لن يكتب لها النجاح، وسيرفضها المجتمع الدولي، ويفشلها كفاح الشعب 
  .الفلسطيني المتشبث بأرضه وحقوقه المشروعة مهما طال الزمن



 
٧

لي لحقوق الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكا جسيما وشدد على أن استمرار التنكر اإلسرائي
ٕمتواصال لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارا بالمواثيق الدولية وارادة المجتمع 

  .الدولي

وقال األمين العام المساعد، إن المجتمع الدولي ممثال باألمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية 
، ستبقى المسؤولة قانونيا ومعنويا ١٩٤٧ منذ قرار تقسيم دولة فلسطين عام خاصة بشأن حل الدولتين

ٕ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس ١٩٦٧في إنهاء االحتالل الذي بدأ عام 
  .الشرقية

 وأضاف، على األمم المتحدة بحكم ميثاقها وقراراتها اتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ تلك القرارات،
ومضاعفة الجهود إلنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد االعتراف بحقوقه، من خالل االعتراف بدولته 

  .المستقلة، وممارسة مختلف الضغوط إلنهاء االحتالل االسرائيلي

تهنئ األمانة العامة لجامعة الدول العربية الشعب الفلسطيني وقيادته، بهذه المناسبة، : وتابع
 والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب فلسطين، ولم يزل، من أجل نيل حريته مستذكرة قوافل الشهداء

  .واستقالله

وأكد استمرار التفاف األمة العربية جمعاء حول قضيتها المركزية قضية فلسطين، ومواصلة  
دعمها للنضال الوطني الفلسطيني بمختلف أشكاله، الستعادة حقوقه وممارسة سيادته في دولته 

  .على طريق تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقةالمستقلة، و

 ١٥/١١/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

ُأوقاف القدس تندد بقرار االحتالل تمديد فترة اقتحامات المستوطنين لألقصى ّ  

 

ِنــددت دائــرة األوقــاف اإلســالمية وشــؤون ِ ِ ُ ِفــي القــدس بقــرار ســلطات االحــتالل  المــسجد األقــصى ّ
دة االقتحامــات  ونيالــصهي ِتمديــد م َ ُــ ٍ دقيقــة إضــافية، فيمــا يــسمى الفتــرة المــسائية، فــي مــس وانتهــاك ٤٠َ ٍ ُ ً

ٍواضح للوضع القائم في المسجد األقصى، وبشكل غير مسبوق منذ احتالل القدس عام  ِ ٍ ِ ِ ٍ١٩٦٧.  

ـــف ـــررت مطالبتهـــا وق ـــات واالقتحامـــات، وك ـــف هـــذه االنتهاك ـــى وق ـــة ال ـــاف األردني َودعـــت األوق ُُ ِ 
المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم، وطالبت باستعادة برنامج زيـارة الـسياح واألجانـب  اقتحامات ِكافة

ِاألقصى، دون تدخل من سلطات االحتالل الصهيوني ِوغير المسلمين للمسجد ٍ ُوذكرت األوقاف في بيانها  .َ
ِأن دور شرطة االحتالل الصهيوني، في حماية المسجد مـن المـستوطنين و ِ ِاالقتحامـات، مـن خـارج أبـواب ّ

  .المسجد األقصى وليس من داخله

ًوطالبت دائرة األوقاف اإلسالمية فـي القـدس بـاحترام الوضـع القـائم، الـذي كـان سـائدا قبـل العـام  ِ ِِ
ً، معبرة عن رفضها تمديد فترات االقتحام، مؤكدة أن هذه االقتحامات كانت وستبقى غيـر مقبولـة، ٢٠٠٠ ً

 كـل تـدخل صـهيوني فـي شـؤون المـسجد األقـصى الـذي هـو ضـمن الواليـة والرعايـة ويجب وقفها، ووقف
  .واألوقاف اإلسالمية في القدس المقدسات األردنية الهاشمية على



 
٨

ٍوفي الوقت الذي خال فيه بيان األوقاف اإلسالمية في القدس، من أي دعـوة للربـاط فـي المـسجد  
ًسـالمي فـي المـسجد األقـصى المبـارك، تـصديا لالقتحامـات األقصى، أو الدفاع عنه، أو تكثيف التواجد اإل

الصهيونية للمسجد األقصى، تفاخر نشطاء اليمين وجماعات المعبد بذلك القرار، وجاء ذلك على لـسان، 
اليوم جميل : "خالل بثه المباشر القتحام المسجد األقصى، إذ قال) أليكس سوبرمان(الصهيوني المتطرف 

، وهنـاك بعـض األخبـار الجيـدة، تـم تمديـد أوقـات )جبـل المعبـد(رت أن أتجول فـي ، اخت)المعبد(في باحة 
ٌبعد الظهر بمقدار نصف ساعة، وقد يبدو هذا وكأنه شيء تافه) الحرم القدسي(الزيارة في  ّ."  

  ١٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  زيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات غير مشروعة: األمم المتحدة

 

عـدم مــشروعية المـستوطنات اإلســرائيلية فــي "ّـأكدت األمــم المتحـدة، أمــس، :  وكــاالت-نيويـورك 
، على خلفية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية األميركـي، "األراضي الفلسطينية المحتلة، وأن موقفها لم يتغير
 .مايك بومبيو، للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة

ــده المتحــد ــي مــؤتمر صــحافي، عق ــام لألمــم المتحــدة، إســتيفان ّجــاء ذلــك ف ث باســم األمــين الع
 .دوجاريك، بمقر المنظمة في نيويورك

ال نريـد أن نعلـق : "ّورد دوجاريك، خالل المؤتمر، على سؤال بشأن زيـارة بومبيـو المرتقبـة، وقـال
علـــى أمـــور لـــم تحـــدث بعـــد، لكـــن موقفنـــا إزاء المـــستوطنات فـــي األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، وعـــدم 

 ".تها، يبقى كما هو ولم يتغيرمشروعي

األميركـي، عـن مـصادر خاصـة لـم يـسمها، " أكسيوس"وفي وقت سابق من يوم أمس، نقل موقع 
عزم بومبيو، بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل هذا األسبوع، تـشمل مرتفعـات الجـوالن الـسورية المحتلـة منـذ 

 .، والمستوطنات في الضفة الغربية١٩٦٧

ول وزير خارجية أميركي يزور مرتفعات الجوالن المحتلـة، والمـستوطنات وبذلك سيكون بومبيو أ
 .اإلسرائيلية غير الشرعية

ًوقوبل إعـالن الزيـارة المرتقبـة لبومبيـو باسـتنكار مـن الفـصائل الفلـسطينية، واعتبرتهـا نوعـا مـن 
  ".البلطجة والتمرد على القوانين الدولية"

  ١٤/١١/٢٠٢٠األيام 

*** 

  

  

  

  

  



 
٩

  طينية تشجب زيارة مقررة لبومبيو لمستوطنة إسرائيليةالسلطة الفلس

 

شــجبت الــسلطة الفلــسطينية الجمعــة، زيــارة مقــررة لــوزير الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو إلــى 
 .مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية

وكتب وزير الشؤون المدنيـة فـي الـسلطة الفلـسطينية حـسين الـشيخ علـى حـسابه فـي تـويتر أن 
 ".بومبيو إلى مستوطنات في الضفة الغربية هي تحدي للشرعية الدوليةزيارة "

مواقــف كــل اإلدارات االمريكيــة الــسابقة التــي أكــدت علــى عــدم "وذكــر الــشيخ أن الزيــارة تخــالف 
 ".شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

خـالل زيارتـه الرسـمية إلـى ويعتزم بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجـوالن الـسوري 
 .إسرائيل األسبوع المقبل بحسب وسائل إعالم إسرائيلية

وستشمل الزيارة مصنع نبيذ في مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام اهللا والقيام بجولة ميدانية في 
  .مستوطنات الجوالن السوري

 ١٣/١١/٢٠٢٠صدى العرب 

***  

  إلدارة األمريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينيةاشتية يدعو االتحاد األوروبي لالنخراط مع ا

 

يــوم الجمعــة، االتحــاد األوروبــي إلــى  الــوزراء الفلــسطيني محمــد اشــتية، دعــا رئــيس -) د ب أ(
 .االنخراط مع اإلدارة األميركية الجديدة إليجاد مسار سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية

ب رئـيس الـوزراء البلغـاري وزيـرة الخارجيـة ايكاترينـا وأكد اشتية لدى اجتماعه في رام اهللا مع نائ
زاهاريفــا، ضــرورة أن يــستند المــسار الــسياسي علــى القــانون الــدولي والقــرارات األمميــة، ووضــع القــضية 

 .الفلسطينية على أجندة األولويات الدولية

ين وحث المجتمع الدولي على أن يضع ثقلـه خلـف موقفـه الـسياسي الواضـح الـداعم لحـل الـدولت
والقانون والقرارات الدولية وعدم السماح إلسرائيل باسـتمرار إجراءاتهـا باسـتغالل الوقـت لفـرض أمـر واقـع 

 .جديد من خالل االستيطان يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة

التعامل بحيادية وموازنة بين االحـتالل والـشعب المحتـل ال يمكـن أن يقودنـا إلـى فهـم "واعتبر أن 
اضح للقضية الفلسطينية، وبالتالي إلى حل سياسي، ألن إسرائيل تحتل أرضنا وتنتهك حقـوق اإلنـسان، و

 ".وتخرق القانون الدولي، وال يمكن أن تبقى هذه االنتهاكات بدون محاسبة

المقامـة " بـساغوت"واستنكر اشتية عزم وزير الخارجية األمريكي مايـك بومبيـو، زيـارة مـستوطنة 
 ".سابقة خطيرة تخرق القانون الدولي، والقرارات األممية" اهللا األسبوع المقبل، معتبرا ذلك في محافظة رام

تمثـــل شـــرعنة "وأكـــد أن مثـــل هـــذه الزيـــارة لمـــستوطنة مقامـــة علـــى أراضـــي لمـــالك فلـــسطينيين 
 ".لالستيطان، وضرب للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها
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س محمود عباس بـشأن اسـتعداد القيـادة الفلـسطينية، لبـذل وجدد اشتية التأكيد على موقف الرئي
أي جهد سياسي إلطالق مسار سياسي جـدي وحقيقـي، قـائم علـى القـانون الـدولي والقـرارات األمميـة، ال 

 . متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدوليةأطرسيما إذا كان ضمن 

لـسلمية علـى أسـاس حـل الـدولتين للـصراع وأكدت زاخارييفـا، موقـف بالدهـا الـداعم للعمليـة ا... 
تتــوق ألن تلعــب دورا هامــا إلحــراز تقــدم نحــو تحقيــق الــسالم، بنــاء علــى "الفلــسطيني اإلســرائيلي، وأنهــا 

 ".ٕالعالقة الجيدة التي تربط بلغاريا بفلسطين واسرائيل

ــة لمــا فيــه مــص ــة المقبلــة لمثــل هــذه العملي لحة وأعربــت عــن أملهــا أن تيــسر الحكومــة األميركي
  .الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي على المستوى االقتصادي واألمني، وتحقيق حل الدولتين

 ١٣/١١/٢٠٢٠الشروق المصرية 

***  

  :  رسالة لوزير خارجية الدومينيكانفي الكنيستنائب عربي في 

  أوقفوا نقل السفارة إلى القدس

 

ّ التجمـع الـوطني الـديمقراطي فـي توجه النائـب سـامي أبـو شـحادة عـن :"القدس العربي" :الناصرة ّ ّ
فــي تــل أبيــب، والتقــى القائمــة  ســفارة جمهوريــة الــدومينيكان  إلــى٤٨ داخــل أراضــي  القائمــة المــشتركة،

ًبأعمال السفير ريباكا ليچريس وسلمها رسالة إلى وزير خارجية الجمهورية روبيرتو الڤاريز مطالبـا إيـاه 
  .  بعدما تم اإلعالن عن نية النقل قبل أسابيع بوقف نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة

وقد جاء في نص الرسالة أن نقل سفارة الدومينيكان يتناقض مع القانون الدولي ومـع االتفاقـات 
الدولية وقرارات األمم المتحدة والتي وقعت عليها جمهورية الدومنيك، كما أن هذه الخطوة سـتبعد الـسالم 

وقال النائب سـامي أبـو شـحادة إن الجلـسة كانـت بـأجواء . اهو وحكومتهوتدعم السياسات المتطرفة لنتني
إيجابية وعلينا تكثيف عملنا أمام السفارات األجنبية المختلفة والمؤسسات الدولية من أجل شرح وتوضيح 

  . "مواقفنا تجاه سياسات هذه الدول بكل ما يتعلق بنا وبقضيتنا الفلسطينية

ضية عادلــة ونناضـل مـن أجـل العدالـة والمـساواة والــسالم  أصـحاب قـنحـن": وأضـاف أبـو شـحادة
لــشعبنا وللمنطقــة، خطابنــا الــديمقراطي واإلنــساني يتفهمــه ويتقبلــه كــل أحــرار العــالم، لــذلك علينــا كقائمــة 

  ....“ورنا وجهودنا على الساحة الدوليةمشتركة تعزيز حض

 ٧ صفحة ١٣/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  اعتداءات

  "باب الرحمة" علنية في ةا يقتحمون األقصى وسط صلوات تلموديًمستوطن ٨٣

 

مغاربة بحراسة مشددة مـن قـوات المسجد األقصى، من باب ال يوم الخميس، مستوطنا ٥٣اقتحم 
وأدى عدد من المستوطنين صلوات تلمودية فـي محـيط مبنـى ومـصلى بـاب الرحمـة فـي الجهـة  .تاللحاال

 حين نفذ المـستوطنون جـوالت اسـتفزازية فـي المـسجد، وغـادروه مـن الشرقية داخل المسجد المبارك، في
  .باب السلسلة

  ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يعرقل وصول المواطنين إلى األقصى

 

يوم الجمعة، وصول المواطنين ألداء قلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  عر-  وفا– القدس المحتلة
وأعادت شرطة االحتالل حافلة تقل مـواطنين مـن محافظـات الـضفة  .المباركالصالة في المسجد األقصى 

إلى حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، ومنعتهم مـن الوصـول إلـى األقـصى بعـد دخـولهم 
وفي السياق، احتجزت قوات االحتالل عددا من النساء الوافدات إلى األقصى عند باب  .إلى مدينة القدس

دس القديمــة، وشــددت مــن إجراءاتهــا علــى مــداخل البلــدة، ومحــيط األقــصى مــع بــدء توافــد العــامود بالقــ
  .المصلين لألقصى ودققت في هوياتهم الشخصية

  ١٤/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  االحتالل يمدد اغالق جمعية تطوع لألمل المقدسة للمرة الثانية

 

جمعيــة رئيــسة مت ســلطات االحــتالل  ســل-  ديــاال جويحــان-  الحيــاة الجديــدة- القــدس المحتلــة
 الجمعيـة لمـدة سـتة إغـالق ومقرها في بيت حنينا شمال القدس المحتلـة للمـرة الثانيـة تمديـد لألملتطوع 

 ستدعائيالبن، بعد  أبو قالت سلفيا .شهور بعد توجيه تهمة دعمها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية
 الجمعيـة إغـالقبتمديـد   قـرارااسـتلمت، اإلسـرائيلياالحتالل  من قبل سلطات أسبوعينللمرة الثانية خالل 

عمـــل الجمعيـــة بـــدعم ورعايـــة مـــن الـــسلطة وأن  اإلســـرائيلي شـــهور الـــصادر مـــن وزيـــر االمـــن ٦لمـــدة 
ن أرعايــة الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية للجمعيــة، و  نفــتالــسابقةتــضيف، خــالل التحقيقــات  .الفلــسطينية

ن أ، بــوأوضــحت . ونــساء مدينــة القــدس المحتلــةبأطفــال عليمــي تعنــىالجمعيــة دورهــا اجتمــاعي ثقــافي ت
 . في مدينة القدس تحت حجج متعددةاجتماعيي عمل أسلطات االحتالل ال تريد 

 والجمعيـات فـي المؤسـسات بحـق اإلسـرائيلية أبـو لـبن، انهـا بـالرغم مـن كافـة الـضغوطات وأكدت
  .ي هذه المدينة دون تغير النهج الوطني الفلسطينيف ن واجبهم هو االستمرار والبقاءأمدينة القدس اال 

 ١٣/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  



 
١٢

   وحدة استيطانية في القدس١٠٠إسرائيل تعيد إطالق خطة بناء 

  

 ١٠٠اإلسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل وافقت علـى بنـاء نحـو » السالم اآلن«أعلنت منظمة    
  .٢٠١٠حتلة، ضمن مشروع كان يفترض أن ينفذ في منزل في حي استيطاني بالقدس الشرقية الم

، المناهــضة لالســتيطان لوكالــة الــصحافة الفرنــسية، إن لجنــة التخطــيط »الــسالم اآلن«وقالــت 
 وحـدة اسـتيطانية فـي مـستوطنة رامـات ٩٦التابعة لبلدية القدس، أعطت الثالثاء الـضوء األخـضر لبنـاء 

 ١٦٠٠، عـن مخطـط بنــاء ٢٠١٠مـارس /ت فـي آذاروكانـت إســرائيل أعلنـ .شـلومو فـي القـدس الـشرقية
وقـدرت اإلذاعـة . وحدة استيطانية في نفس الموقع الذي يجاور أحياء فلسطينية مثل شعفاط وبيت حنينا
  . وحدات١٠٨العامة اإلسرائيلية عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في رامات شلومو بـ 

لخميس، أن بلدية االحتالل في القدس، تدفع بـإجراءات اإلسرائيلية، ا» هآرتس«وكشفت صحيفة 
وبحسب الصحيفة، فإن مخططات البناء . للمصادقة على مخططات بناء في مستوطنات بالقدس المحتلة

. فـــي القـــدس المحتلـــة» عطـــاروت«و» جفعـــات همتـــوس«و» هـــار حومـــا«هـــذه ســـتنفذ فـــي مـــستوطنات 
  )وكاالت(

  ١٢/١١/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

*** 

  "باب األسباط"عربون يخطفون شابين من حي الطور في القدس واعتقال ناشط من مست

  

التابعة لقـوات االحـتالل، فجـر اليـوم الخمـيس، الـشابين " المستعربين"اختطفت عناصر من وحدة 
وقـال مراسـلنا نقـال  .بالقـدس المحتلـة الطـور /عبد اهللا أبو غنام، وحسن الياسين، من حي جبـل الزيتـون

كمـا  .يان انه تم نقـل الـشابين الـى مركـز اعتقـال المـسكوبية غربـي القـدس للتحقيـق معهمـاعن شهود ع
أحـد (اعتقلت قوات االحتالل، مساء الخمـيس، الناشـط المقدسـي عـرين الزعـانين مـن أمـام بـاب األسـباط 

في المنطقة ّوحول االحتالل الناشط الزعانين الى مركز تابع له  .)أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة
  .للتحقيق معه

 ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يتسبب بأزمة مرورية خانقة شمال غرب القدس

 

مـساء يـوم الخمـيس، بأزمـة مروريـة  قوات االحتالل اإلسرائيلي تسببت –  صفا–القدس المحتلة 
بأن قوات االحـتالل نـصبت  وأفاد شهود .خانقة على الطريق المؤدية إلى قرى وبلدات شمال غرب القدس

ًحـاجزا عـسكريا عنـد مــدخل النفـق قـرب بلــدة بـدو أمـام المركبــات المتجهـة إلـى قــرى وبلـدات شـمال غــرب  ً
وأشارت إلى أنها شرعت بتفتيش بعضها ودققت في البطاقات الشخصية للركاب، ما تسبب بأزمة  .القدس

  .مرورية خانقة امتدت حتى منتصف طريق بلدة الجيب

 ١٢/١١/٢٠٢٠حافة الفلسطينية صفا وكالة الص
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ِمواجهات ليلية في العيساوية والطور ٌ ٌ  

 

ٍمواجهــات بــين المقدســيين وقــوات االحــتالل  ، انــدالع١٣/١١/٢٠٢٠شــهد مــساء يــوم الجمعــة، 
العيـساوية، وحـي جبـل الزيتـون  ٍالصهيوني في عدة مناطق فـي مدينـة القـدس المحتلـة، تركـزت فـي بلـدة

  .لك المواجهات شابين مقدسيين، وأصيب خالل ت)الطور(

وألقى الشبان الزجاجات الحارق والمفرقعات صوب جنود االحتالل الصهيوني، وكـاميرات المراقبـة 
  .التي نصبها االحتالل الصهيوني في شوارع الطور والعيساوية

ة ٍوتعد العيساوية أكبر بؤر المواجهة واالشتباك في القدس المحتلة، إذ تشهد مواجهات شبه يومي
  .بين الشباب المقدسي وقوات االحتالل الصهيوني

  ١٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

االحتالل يرسخ التقسيم الزماني لألقصى مستغال : مختص    "كورونا"ُ

 

ّحــذر عــضو الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس والباحــث المخــتص فــي شــؤون القــدس الــدكتور 
ــة التقــسيم الزمــاني للمــسجدجمــال عمــرو، مــن أن األقــصى،   ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ترســخ لعملي

 .مستغلة انشغال العالم بجائحة كورونا واالنتخابات األمريكية

وقررت سلطات االحتالل بشكل مفاجئ أمس منح المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى نصف 
ً بـدال ٢:٠٠ حتـى الـساعة ١٢:٣٠بـين الـساعة الفترة المسائية لتـصبح مـا  اقتحامات ساعة إضافية في

 .١:٣٠من الساعة 

إن هــذا القــرار المفــاجئ والمنفــرد بزيــادة الفتــرة الزمنيــة التــي : وقــال عمــرو، فــي تــصريح صــحفي
ن يحــدد الزمــان بخــصوص  "المــسجد األقــصى يــسمح فيهــا للمــستوطنين باقتحــام ْرســالة أن االحــتالل م ــ َ

 ".األقصى

ً ال تلقي باال للموقف العربي فاتخذت هذا القـرار دون إبـالغ األوقـاف وأضاف أن سلطات االحتالل
 .اإلسالمية بالقدس به في إطار سعيها لتكريس التقسيم الزماني

ًوأشار إلى أنه في الوقت الذي تفرض فيه تلـك الـسلطات الغرامـات الباهظـة جـدا علـى المـرابطين 
دم التزامهم اإلجراءات الوقائية من كورونا، يغض والمصلين الفلسطينيين الذين يؤمون األقصى بذريعة ع

 .الطرف عن المستوطنين المستمرين في اقتحاماتهم للمسجد دون اتخاذ إجراءات الوقاية

ــد الــزي بــين المــستوطنين وحراســهم المقتحمــين لألقــصى ليــسهل  ونبــه إلــى إصــدارها قــرارا بتوحي
الطمأنينة فـي نفوسـهم، وتـصبح أمـورهم أكثـر وإللقاء "تمييزهم عن المصلين المسلمين وحراس المسجد، 

ًتنظيما ما يرسل رسالة بأن االحتالل هو من ينظم األوضاع في األقصى شكال ومضمونا ً ْ َ ً." 
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وحسب عمرو، لم تكتف سلطات االحتالل بذلك، بل أصبحت تعتقل، أي مصل فلسطيني أمام باب  ِ
الحرم   أول خطوة ذات مغزى تشابه ما يحدث فيّالمستوطنين للمسجد، عادا أن هذه  اقتحام الرحمة لحظة

 .الشريف على طريق وضع اليد على جزء من األقصى اإلبراهيمي

َوبين الخبيـر المقدسـي أن االحـتالل يـستهدف بالمقـام األول الـسيطرة علـى بـابي الرحمـة والتوبـة 
تظة للبلدة القديمـة لكونهما يفضيان إلى خارج األقصى دون اضطرار المستوطنين للدخول في األزقة المك

 .ًمرورا بباب المغاربة

ما يعني أنهم خالل ساعتين يستطيعون اقتحام األقصى والخروج منه بكل سالسة، كما : "وأضاف
 ".مكان يهودي"أن باب الرحمة هو النقطة األقرب لقبة الصخرة التي يدعي االحتالل أنها 

 ١٦التي أجبرته على افتتاحه بعد " رحمةهبة باب ال"ويشير إلى أن االحتالل ما زال منزعجا من  
ا مـن اإلغـالق ويحـاول بكـل الطـرق الـسيطرة عليـه، قـائال ًعام فهنـاك أتربـة حـول بـاب الرحمـة كـان تـم : "ًـ

مــن عهــد ) أتربــة مقدســة(عنــد افتتاحــه للــصالة يــدعي االحــتالل أنهــا  المــصلى المروانــي اســتخراجها مــن
 دونمات حيث يتمرغ فيها المستوطنون ٨تربة تنتشر على قرابة هذه األ: "وقال. ، المزعوم"الهيكل الثاني"

في أثناء اقتحاماتهم كطقوس من أساطيرهم الدينيـة، وبنـاء علـى ذلـك يمنعـون الفلـسطينيين مـن الوجـود 
وأشار إلى أنهم يدعون أن باب الرحمة بنـاه ". فيها في أثناء عمليات االقتحام ليؤدوا طقوسهم بكل حرية

ًنه معلم يهودي، الفتا إلى مالحظة ارتفـاع فـي وتيـرة االقتحامـات مـؤخرا فـي ظـل انـشغال النبي سليمان وأ
  ".العالم كله باالنتخابات األمريكية

  ١٢/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 تقارير

 ٤٥في أكثر من " السياحة االستيطانية "تنفذ مخطط " العاد"جمعية : المختص صب لبن
  ًموقعا في القدس

 

 كشف المختص في شؤون االستيطان في القدس أحمد صب لبن النقاب - دوت كوم"دسالق"-القدس
ً موقعا ٤٥في أكثر من " السياحة االستيطانية"االستيطانية على تنفيذ مخطط " عن إشراف جمعية ألعاد

اليوم األحد، أن الجمعية االستيطانية " القدس"وأشار المختص صب لبن في حديث مع الـ.في القدس
 والمسجد األقصى المبارك من الشرق اسفل - فيذ المراحل التمهيدية في محيط البلدة القديمةشرعت بتن

ًمن الطور شماال مرورا بعين سلوان الى جبل المكبر " الحوض المقدس"مقبرة باب الرحمة فيما يسمى بـ ً
ية والحكومة االستيطانية تمثل الشريك والذراع التنفيذي للبلد" العاد"وأوضح أن جمعية .جنوب القدس

و " موقف جفعاتي "و" عير ديفيد"اإلسرائيلية لعشرات المشاريع االستيطانية وباألخص الضخمة منها مثل 
 London)( لندن اي أو عجلة لندن(وذلك على نسق فكرة  " Jerusalem Eye"عجلة القدس "

Eye.(  
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طانية فهو عبارة عن الذي يعتبر من أضخم المشاريع االستي" عجلة القدس"أما عن طبيعة مشروع 
 ويراد له ان – في جبل المكبر –عجلة سياحية ضخمة أو دوالب هواء تم التخطيط له في جنوب القدس 

يكون أحد أبرز المعالم السياحية االستيطانية في القدس، حيث يمكن للشخص ركوبها لمشاهدة معالم 
ً البحر الميت شرقا والقدس الغربية ًالبلدة القديمة من القدس واسوارها من الجنوب الى شماال ورؤية

إنه يمكن لراكب العجلة ):" القدس(وأضاف صب لبن لـ.وحتى الساحل و أثناء دورانها حول محورها يمكن
 كيلو متر في المتوسط، ٥٠أو المقطورة العمالقة أن يرى كثيرا من المعالم في القدس حتى مسافة 

صى وكنيسة القيامة ومن الجهة الجنوبية كنيسة المهد في ورؤية كافة معالم البلدة القديمة المسجد األق
 عربة ٣٢ويوجد بهذه العجلة . ًبيت لحم وشرقا البحر الميت وأجزاء واسعة من الغور وجبال األردن

  . ألف زائر يوميا١٥صغيرة يمكنها أن تحمل 

" ية  موقعا تشرف عليه جمع٤٥وأشار الباحث المختص إلى أن المشروع ضخم ومكلف ومن ضمن 
االستيطانية التي تواصل عملية تهويد ومحاوالت السيطرة على المنازل في سلوان قرب المسجد " العاد 

ًوالعين وفي وادي حلوة وتنشط في مشروع التلفريك والمسارات التوراتية من جبل الطور شماال الى اسفل 
وية وتقوم ببناء المسارات كنيسة الجثمانية ومقبرة باب الرحمة حتى أراضي السلودحة والقصور االم

المرصوفة والمصورة والمضاءة والمحروسة بشبكة كاميرات وحراسة، وهذه المسارات تتفرع منها ما يصل 
قرب ) التيالت (ومنها ما يواصل باتجاه جبل المكبر وما يسمى ب" تك"من سلوان الى الثوري وسينما 

رة والمسجد األقصى من جنوب المدينة  في المكبر المشرف على قبة الصخ–مقر المندوب السامي 
منزلقات "ان المشروع يتضمن :" وأضاف صب لبن ".وكذلك على القدس الغربية بأحيائها ومستوطناتها 

وألعاب سياحية استيطانية ومسارات يجري ربطها بشكل مبرمج بروايات وخرافات يتم تشبيكها لتكون 
االستيطانية التي ال تدخر " العاد"ٕخراج وانتاج جمعية صورة او نمط الحياة حسب الرواية التوراتية من ا

  ".جهد لبسط سيطرتها على المشهد االستيطاني في القدس الشرقية المحتلة وخاصة محيط البلدة القديمة

واكد صب لبن ان البلدية منحت هذه الجمعية االستيطانية كل التصاريح والصالحيات إلقامة تلك 
لتي يجري تمويلها بطريقة سرية من جهات حكومية ومن مانحين من المسارات والمشاريع الضخمة ا

لديها سلطة ونفوذ وعالقات تتشابك وتلتقي مع " العاد"ان :"الواليات المتحدة وكندا وأوروبا وغيرها، وقال
أحزاب اليمين المتطرف والمتدينين وغيرهم من الذين يؤمنون بهذه األفكار من اليمين المسيحي 

انه قادرة على تجاوز كل "العاد " ف ان هناك مشاريع استيطانية كبيرة اثبتت جمعية وأضا".المتصهين
الذي ال يبعد عن باب " جفعاتي "القوانين واللوائح واإلجراءات القانونية، وخير مثل على ذلك موقف 

م المغاربة واسوار المسجد األقصى والبلدة القديمة إال بضع أمتار تم االعتراض عليه من قبل معظ
المهندسين في البلدية واللجان ورغم ذلك تم اقراره وتنفيذه، طالما ان الهدف استيطاني ويصب في 

  .االستراتيجية اإلسرائيلية تهويد كل ما هو في محيط االسوار التاريخية

نظمت مساء السبت جولة لقادة المستوطنين وجمعيات الهيكل المزعوم وجمعية "العاد "وكانت جمعية 
ًجولة في مسار تم افتتاحه رسميا أول أمس أسفل باب الرحمة في الوادي قرب ما " نيم عطرات كوه"
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ويمتد هذا المسار من مدخل كنيسة الجثمانية حتى القصور االموية ) طنطور فرعون (يعرف بالقدس ب
ان هناك العديد من :" ويقول صب لبن .اسفل المصلى المرواني جنوب شرق المسجد األقصى المبارك

القدس "ومشروع " مشروع الحوض"اريع االستيطانية وخاصة تلك المشاريع المرتبطة بما يسمى بالمش
ُوتظهر تفاصيله المنشورة أنه سيكون مشابها في تفاصيله للوصف التوراتي المزعوم لمدينة " القديمة

وحي خيال ًالقدس القديمة قبل آالف السنين، وفق معتقداتهم، مؤكدا ان تلك المشاريع ثابت انها من 
الن كل الحفريات التي قاموا بها في القدس وخاصة جنوب المسجد األقصى " العاد " المستوطنين و

ٕومحيط البلدة القديمة كانت آثار بيزنطية رومانية وعربية واسالمية وهم يخططون لبناء تلك الخرافات 
  .واالوهام على انقاضها

لتي يجري إخراجها وتجميعا اسفل المصلى المرواني ًوردا على سؤال حول االتربة والحجارة الكبيرة ا
ًليس لدينا ادلة بعد انهم يحفرون نفقا في :" المقابل لباب ومقبرة باب الرحمة من الخارج قال صب لبن 

ًتلك المنطقة المنخفضة جدا في اسفل الوادي ولكن هناك حفريات واسعة وفي اكثر من موقع ومنطقة 
حفرية إسرائيلية أسفل اسوار القدس ٣٠ق وصفهم وهناك أكثر من وف" الحوض المقدس"على طول ال

  .والمسجد األقصى والقدس القديم ومعظمها غير مكشوفة ويجري العمل فيها بسرية 

  ٨/١١/٢٠٢٠جريدة القدس 

***  

  شؤون مقدسية

  إحباط مخططات استيطانية للسيطرة على عقارات في القدس المحتلة
 

 فلـــسطين أعمـــال وســـائر القـــدس بطريـــرك الثالـــث، ثيوفيلـــوس كالبطريـــر غبطـــة أعلــن – اهللا رام
 البتـرا فنـدق علـى للسيطرة استيطاني مخطط بإفشال المقدسية األرثوذكس الروم بطريركية نجاح واألردن،
 .المحتلة القدس مدينة في الخليل باب في الخطاب بن عمر بساحة

 البطريركية تنتهجها التي الدفاع لخطة ًوفقا إنه السبت، بيان في الثالث ثيوفولس البطريرك وقال
 فــإن فيهــا، ًحقوقــا االســتيطانية كوهــانيم عطيريــت جمعيــة ًبطالنــا تــدعي التــي الخليــل بــاب عقــارات عــن

 فـإن البيـان وبحـسب .البطريركيـة عقـارات لحمايـة متـوازيين محليـين دفـاعيين مـسارين اتبعت البطريركية
 العليـــا المحكمـــة إلـــى القـــضية وصـــلت حيـــث لقانونيـــة،ا المعركـــة بخـــوض االســـتمرار هـــو األول المـــسار

 فهو الثاني المسار أما .المعركة هذه في البطريركية استمرار الثالث ثيوفيلوس البطريرك وأكد اإلسرائيلية،
 بــشتى للبطريركيــة التابعــة العقــارات فــي صــمودهم علــى الحفــاظ فــي الفلــسطينيين المــستأجرين مــساعدة
 يبقـى بالمحـاكم، االول الـدفاع بخـط البطريركيـة تنجح لم حال في المستأجرين على الحفاظ ألن الوسائل؛
 ما كل لفعل االستعداد أتم على البطريركية أن وأكد .الحاليين للمستأجرين فيها والتواجد باألمالك التصرف
  )بترا(. ًعامة األرثوذكسية العقارات وعن عنها والدفاع الخليل باب عقارات إنقاذ أجل من فعله يمكنها

 ١٥/١١/٢٠٢٠الغد 

***  
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  لألقصىرة اقتحام المستوطنين تمفتي القدس يحذر من قرار االحتالل تمديد ف

 

 يــوم حــسين، محمــد الــشيخ الفلــسطينية والــديار القــدس مفتــي حــذر – الــرأي – المحتلــة القــدس
 دقيقـة ٤٥ األقـصى للمـسجد المـستوطنين اقتحـام فترة تمديد اإلسرائيلي االحتالل قرار خطورة من السبت،
 في خيوالتاري والقانوني الديني القائم بالوضع يمس" القرار أن صحفي، تصريح حسين،في وأكد .إضافية
 ويـدعون بـل تجاهـه، نوايـاهم يخفـون ال األقـصى علـى والمعتـدين المـستوطنين" أن على وشدد ".األقصى
 ".األقصى شؤون إدارة من ومنعه األوقاف مجلس يد لرفع واضح بشكل

 .األقصى للمسجد والزماني المكاني بالتقسيم االحتالل مخطط ضمن تندرج الخطوة أن إلى وأشار

 والقانونيـــة الـــسياسية المـــستويات جميـــع وعلـــى كافـــة االتجاهـــات فـــي للتحـــرك حـــسين ودعـــا
  .فيه التواجد وتكثيف المسجد إلى الرحال وشد القرار، ضد والجماهيرية

  ١٤/١١/٢٠٢٠الرأي الفلسطينية 

***  

  الى متى تبقى محالت التحف الشرقية مغلقة؟: بو عمرأالتاجر المقدسي جواد 
 

 عمر رئيس لجنة التحف الشرقية في البلدة أبولتاجر جواد  استغاث ا-دوت كوم" القدس"-القدس
شهر مـن االغـالق وتعطيـل االشـغال وتوقـف الـسياحة الوافـدة أ ما يمكن انقاذه بعد ثمانية القديمة، إلنقاذ
سواق وحارات وشوارع كاملة تعتمد على السياحة في باب السلـسلة أهناك : وقال". كورونا"بسبب جائحة 

 مغلقة كليا او جزئيا علون،دباغة وباب الجديد وحارة النصارى وباب الخليل وسويقة وسوق الخواجات وال
 . التجارة في المنطقةإلنعاش لم يتم وضع خطة بديلة إذا الشامل باإلغالقومهددة 

 عمر ان بقية القطاعات االخرى اسـتأنفت اعمالهـا نوعـا مـا وبالتـدريج مـا عـدا محـالت أبوورأى 
السياحة الوافدة سواء االجنبية او االسالمية وكذلك انخفاض السياحة الداخلية من التحف الشرقية لغياب 

ثيـف تـوجههم الـى البلـدة هالي ضـواحي مدينـة القـدس علـى تكأ عمر أبووحث . ً خصوصا٤٨مناطق ال 
 جملة بإطالق الحركة التجارية ومنع اغالق االسواق من ساعات الظهيرة، واعدا ألحياءسواقها أالقديمة و

روض تــسويقية يتخللهــا توزيــع هــدايا وتقــديم خــصومات ونظــام الــدفعات او الــدفع بالتقــسيط بواســطة عــ
حيـاء إ"هميـة أ عمـر علـى أبـوواكد .ًالبطاقات االئتمانية في حالة رأينا ولمسنا عودة التسوق ولو تدريجيا

، فال يجوز ان تبقى هدفة بشكل كبير وعلى مدار الساعةسواق البلدة القديمة مجددا كونها مستأونهضة 
؟؟ ..حالة التراخي والـسكون التـي نـشاهدها منـذ جائحـة كورونـا ومـن غيـر المعـروف متـى االنتهـاء منهـا

علينـا ان نكـون علـى قـدر هـذا التحـدي .. وهـذا تحـدي كبيـر لنـا جميعـا.. فالحياة الطبيعية يجب ان تعـود
  ".الجتياز هذه المرحلة العصيبة

   ١٤/١١/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  
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  آراء عربية

 رحلة إلى القدس

  جواد العناني* 

ومــع أن الــرئيس الحــالي، دونالــد . فـاز جوزيــف بايــدن، علــى مـا يبــدو، برئاســة الواليــات المتحـدة
ن يمــضي أســبوعان أو . َُترامــب، يــرفض التــسليم بــذلك، إال أن فرصــه فــي تغييــر النتيجــة تبــدو ضــئيلة َــول َ

 كانون األول على أبعد مدى، حتى يرفع الرايـة البيـضاء، ويبـدأ /ثالثة، أو حتى الثامن من شهر ديسمبر
ِ وياقاته وعزاله، ويخرج من البيت األبيضهفي لملمة أوراق ِ ِ َ. 

ّونحن نذكره، مـواطنين عربـا ومـسلمين، بأنـه الـرئيس الـذي تجـرأ علـى التنكـر لحـق الفلـسطينيين 
ل الـسفارة األميركيـة مـن تـل أبيـب إلـى واألردنيين والعرب والمـسلمين، وكثيـرين مـن مـسيحيي العـالم،  َونق َـ َ

القدس المحتلة، وقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية، وقطع التمويل عنها، وعن وكالة غوث وتـشغيل  َ َ
، واعترف بضم الجوالن إلسرائيل، وخرج علينا بمشروع صفقة القرن، (UNRWA) الالجئين الفلسطينيين

 . منع مواطني دول إسالمية من السفر إلى الواليات المتحدةوغيرها من القرارات السخيفة، مثل

 إنتاج متنوع

ًوفي هذا الصدد، يـستوقفني موقفـه المتطـابق مـع واحـد مـن أكثـر النـاس عنجهيـة وغـرورا، وهـو  ِ
بنيــامين نتنيــاهو، المتحــدر مــن أســوأ مدرســة عنــصرية، قادهــا جابوتنــسكي فــي الربــع الثــاني مــن القــرن 

التي تطالب بالضغط علـى الفلـسطينيين، حتـى يخرجـوا مـن ” الحائط الحديدي “الماضي، وصاحب نظرية
ّالمـسمى ” قانون األسـاس“ِوفي عهد االثنين، ترامب ونتنياهو، وافق الكنيست اإلسرائيلي على . فلسطين

، أو فلـسطين ”إسـرائيل“ًبقومية الدولة اليهودية، والـذي اعتبـر الديانـة اليهوديـة قوميـة لهـا وطـن اسـمه 
 .ر التاريخ، بحجج خرافية واهيه، كذبها بعض المؤرخين اإلسرائيليين واليهودعب

ٌلم تكن فلسطين أرضا فارغة، ولم تكن بال إنتاج متنوع، وال يستطيع أحد أن ينكر غناهـا الثقـافي  َ ً
الفنيـة الجوانب المعمارية و ٕوابراز هذه. َوالفكري عبر التاريخ، وأن صدرها الحنون قد اتسع لكل من أثراها

واألدبية والتجارية والصناعية والخدمية أمر ضروري، ألن مثل هذه الفنون بمفهومها الواسع ال يمكن أن 
ّتحــصل فــي مجتمــع مــا بالمــصادفة، بــل تــأتي نتاجــا لتــراكم قــرون مــن الحــضارة والبنــاء لــسكان عمروهــا  ٍ ً

 .وأبدعوا فيها

 الموسوعة الفلسطينية

َوقد عثرت على مراجع كثيرة كتب ِ زا أحيانـا علـى مـدونات عميقـة مـن رحالـة ُ ًت في هذا الشأن، مرك ً ّـ
ًوفرحـــت كثيـــرا عنـــدما أصـــدر الـــدكتور محمـــد هاشـــم غوشـــه الموســـوعة . ألمـــان، أو إنكليـــز، أو غيـــرهم

 .ًالفلسطينية، شارحا فيها كل جوانب هذا الغنى الثقافي واالجتماعي والعمراني منذ القرن السادس عشر

ًأصدرها الدكتور هشام الخطيب، وزيـر الطاقـة والتخطـيط سـابقا فـي األردن، ًوفرحت كثيرا بمدونة 
ومع أنه يحمـل شـهادة الـدكتوراه . ورئيس شركة كهرباء القدس ورئيس سلطة الكهرباء األردنية قبل ذلك

وقـد . في هندسـة الكهربـاء مـن المملكـة المتحـدة، إال أن للرجـل، شـفاه اهللا وعافـاه، جوانـب فنيـة عظيمـة
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ٍالل مدة دراسته في بريطانيا، على جمع لوحات وصور أصلية للوحات، رسـمها فنـانون ورحالـة عكف، خ
، أتـوا (orientalists) مستشرقون كثيرون في الـوطن العربـي، وهـؤالء الفنـانون، المـسمون المـشرقيين

 .ٕواغراءاته من معظم البالد األوروبية بأعداد كبيرة منجذبين لسحر الشرق

وكـان ال يـشبع . لوحات كثيرة كان يجدها في الدكاكين القديمة في بريطانيـاوجمع هشام الخطيب 
وعلى الرغم من أن بعـض هـذه . من جمعها ضمن ما يستطيع أن يوفره من مخصصاته المالية المحدودة

اللوحــات قــد حظيــت باهتمــام أصــحاب الــذوق الفنــي واألغنيــاء والمــستثمرين، مــا رفــع أســعارها إلــى أرقــام 
وقد أهدى بعضها إلى . إال أن الخطيب أصر على أال يفرط بما عنده، وحافظ على مجموعتهًمجزية جدا، 

 .دور عرض الفنون وغيرها، ولكنه ما زال يحتفظ بأكثرها

 التركة الثمينة

ومن ألطف ما جمعه مخطوطة وجـدها فـي إحـدى المكتبـات البريطانيـة بقلـم فنانـة ورحالـة شـابة 
: رحلة إلى القدس“ باسم ١٩٠٢ عنونت مخطوطتها التي أعدتها عام وقد. بريطانية غير معروفة االسم

 ، وباإلنكليزية”كتاب إلى المخلصين من قبل شخص كان هناك

One Who Went A Voyage to Jerusalem: A Handbook for Divines by 

ب لها َوكانت المخطوطة المكتوبة بخط اليد مشفوعة بالرسومات التي رسمتها هذه الفتاة، ولم يكت
مرت ذكراه يوم (ًوالحقيقة أن هذه التركة الثمينة التي سبقت وعد بلفور بخمسة عشر عاما . الحظ بنشرها

، تؤكد أن المجتمع البريطـاني الـذي أصـدر ذلـك الوعـد لـم ينبـع مـن جهـل بحقيقـة ) بدون احتفالية٢/١١
معات األوروبية، على علم أكيـد األمور في القدس وما حولها، بل كان المثقفون اإلنكليز، مثل باقي التج

 .بما تحتويه فلسطين ومدنها من عمق حضاري وتنوع ثقافي وحياة اجتماعية أصيلة عميقة

وقد نشر هشام الخطيب، ابن عكا والقدس، هذه المخطوطة بـأحرف إنكليزيـة حديثـة لكـل صـفحة 
  . ا بإتقان بديعونقل الصور واللوحات التي رسمته. كتبت بخط يد تلك الفنانة مجهولة الهوية

ًقرأت الكتاب ومذكرات الشابة بشغف كبير، ألنه يمثل مقطعا متكامال لحيـاة القـدس وفعالياتهـا ..  ً
 .من سكانها% ٤ً عاما، حينما لم يتجاوز عدد اليهود في كل فلسطين ١١٨وأناسها وأماكنها قبل 

أن يحظـى باهتمـام كـل هذا الكتاب الثمين الذي طبعه الدكتور الخطيب على نفقته الخاصة يجب 
غيــور حــريص علــى تراثنــا العربــي اإلســالمي فــي القــدس، وخــصوصا أن إســرائيل تطمــس الهويــة التــي ال 
تستطيع سرقتها وتمارس كل الضغوط من أجل طرد سكانها الصابرين المثابرين، ولكنهم متشبثون بعنـاد 

ٕأهل الخليل، وكبرياء أهل القدس، وعزة كل عربي، وايمان كل مسلم،   .وقداسة كل مسيحي يشرف القدسّ

ًعلى المكتبات العربية والبيوت العربية أن تقتني نسخا من هذه المخطوطة الرائعة، والتـي طبعـت 
 .ًنقول شكرا للدكتور هشام الخطيب، وأمد اهللا في عمره. في كتاب واحد، بشكل مشرف

 لديوان الملكي األردني األسبقجواد العناني سياسي وخبير اقتصادي، نائب رئيس الوزراء ورئيس ا. د* 

 ١٢/١١/٢٠٢٠مركز الناطور للدراسات واألبحاث 

*** 
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  اتفاق أميركي إسرائيلي لتوسيع االستيطان

  عودة عودة

ــذ  لــصحيفة متابعــا فيهــا كنــت اإلســرائيلية الفلــسطينية المفاوضــات مــن عامــا ٣٠ مــن أكثــر من
 عــامي المحتلــة العربيــة األراضــي فــي وطناتهامــست بنــاء عــن واحــدا يومــا إســرائيل تتوقــف لــم إذ "..الــرأي"

 المقدســة األرض هــذه علــى واحــدا فلــسطينيا ولــو تتــرك ولــن لــم أنهــا أيــضا يبــدو وكمــا ١٩٦٧و ١٩٤٨
  ...الكبير العربي وطننا قلب في والواقعة "فلسطين"

 ..لفلـــسطين األبديـــة العاصـــمة القـــدس مـــن انـــسحاب ال بـــأن إســـرائيلية إشـــارة مـــن أكثـــر هنـــاك
 مـن وغيرهـا أبيـب تـل فـي مبـاح هـو كمـا الجـوالن، وهـضبة الغربيـة والـضفة القدس في مباح يطانواالست

 واإلنــــسان الفلــــسطينية لــــألرض الــــشاملة الفلــــسطينية القــــضية لتــــصفية الهادفــــة التعجيزيــــة القــــرارات
  ..الفلسطيني

 كشفت فقد ،اإلسرائيلي االستيطان وقف عن العاجز موقفها بسبب المتحدة األمم نلوم أن يمكن ال
 اســتمرار علــى واإلســرائيلية األميركيــة الحكــومتين بـين "ســريا اتفاقــا" هنــاك أن الــشهيرة "ويكــيلكس وثـائق"

  ..عامة الجوالن وهضبة الغربية والضفة خاصة القدس في االستيطان وتوسع

  ..حقا

 لحينا بين إشارات تبرز حيث األميركي الموقف عن مختلف االستيطان من األوروبي الموقف إن
 األراضـــي مـــن الكثيـــر البـــتالع خطواتهـــا تـــسريع فـــي اإلســـرائيلية الوقاحـــة مـــن اشـــمئزازها تعلـــن واآلخـــر

  ..الفلسطينية

 األوروبي االتحاد في وحاليون سابقون قادة بينهم من األوروبية الشخصيات عشرات قيام آخرها
 بيـان ٕواصـدار إسـرائيل مـع عاملالت في حزما أكثر نهجا تبني دولهم بدعوة قاموا سابقون خارجية ووزراء
  ..ًفورا وقفة إلى والدعوة المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلي ناالستيطا إلدانة مشترك أوروبي

 بـأن ترمـب للـرئيس خلفـا بايـدن جـو الجديـد األميركـي الـرئيس نناشـد الصحفية العجالة هذه وفي
 شعبنا ضد البشعة أعمالها إسرائيل توقف أنو لفلسطين، عاصمة القدس تكون وأن الفلسطينيين، ينصف
 عاصـمة كانـت كما ولتكن إلسرائيل، عاصمة القدس تكون بأن قرارها أميركا تسحب وأن الصامد، الصابر
  .غير ليس الفلسطيني العربي للشعب

ــدكتور وتــساءل ــان وزراء رئــيس الحــص ســليم ال ــن :األســبق لبن  فــي العربــي القــومي الموقــف أي
 بلـع فـي والمتمثلـة المعلنـة الجديـدة مخططاته في والمتمثل الجديد القديم اإلسرائيلي انالعدو هذا مواجهة
  !؟..فلسطين وطنه وخارج العالم أنحاء في الفلسطيني الشعب وتشريد الفلسطينية األراضي

  ..!األسف وبكل القليل القليل إال منه اآلن نسمع فال الفلسطيني الموقف أين ..ًأيضا ونتساءل

  ٦ صفحة ١٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  



 
٢١

 ال تنازل عن الحقوق الفلسطينية المشروعة

 سري القدوة

النضال الوطني الفلسطيني يتواصل بعطاء الشهداء وتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني وكل يـوم 
يتجــدد االصــرار والتأكيــد علــى الحقــوق الوطنيــة المــشروعة التــي يتمــسك بهــا ويؤكــد عليهــا الكــل الــوطني 

ث ال تنــازل عــن أي حــق مــن حقوقنــا المــشروعة التــي كفلتهــا قــرارات الــشرعية الدوليــة، الفلــسطيني حيــ
ي الغاصب ألرضنا وتجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها سرائيلوسنواصل العمل إلى أن ينتهي االحتالل اإل

  .القدس

مـستقلة ٕكل يوم يتجدد العهد بالمضي قـدما نحـو الحريـة واالسـتقالل واقامـة الدولـة الفلـسطينية ال
فالعهد يتجدد واآلمال تتعاظم واإلرادة وقوة االيمان بعدالة القضية الفلسطينية تترسـخ، فالقـسم هـو القـسم 
بان يبقي الشعب الفلسطيني حامل االمانة ومحافظ على وصايا الشهداء ودماء الجرحى وعذابات االسرى 

حقائق، فلـن نتنـازل عـن أي حـق مـن ُومهما طال الزمن وزادت الضغوطات واالتهامات الباطلة وتزييف ال
حقوقنــا المــشروعة التــي كفلتهــا قــرارات الــشرعية الدوليــة، وسنواصــل العمــل إلــى أن ينتهــي هــذا االحــتالل 

  .ي الغاصب لحقوقنا والسارق لحلمنا الوطنيسرائيلاإل

ٕفي وسط كل هذه الصعاب تزداد المؤامرات للنيـل مـن وحـدة واصـرار الـشعب الفلـسطيني وتمـسكه 
قه الوطنية، فهذه المؤامرات مصيرها الفشل امـام الـصمود والثبـات ومواصـلة البنـاء وتجـسيد الوحـدة بحقو

الوطنية والمضي قدما في انجاز المصالحة الوطنيـة الـشاملة، والعمـل علـى إجـراء االنتخابـات التـشريعية 
مـشاركة كـل القـوى ومن ثم الرئاسية وتجديد انتخابات المجلس الوطني ضمن اليه وطنية متفق عليهـا وب

واألحزاب والفعاليات الوطنية لتكريس الديمقراطية والتعددية السياسية ووضع حد لهذا التشتت القاتل وطي 
  .صفحة االنقسام

ــسطيني عــامالن حاســمان فــي  تجــسد الوحــدة الوطنيــة ووحــدة وصــالبة الخطــاب الــسياسي الفل
 المشروعة، ولذلك بات من ضرورة سـرعة مواجهة كل المؤامرات وفي تعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه

إنهــاء أي شــكل مــن أشــكال االنقــسام والتفتــت والتــشرذم فــي مكونــات وقــوى الــشعب الفلــسطيني، وتحديــد 
ــسياسي والدبلوماســي  ــل وتطــوير كــل أدوات العمــل ال ــد مــن تفعي ــه الجهــد والنــضال الــوطني، وال ب أولويات

 مواجهــة سياســات وجــرائم االحــتالل، واالســتفادة مــن والقــانوني لحــشد الــرأي العــام والمجتمــع الــدولي فــي
ي، مـن سـرائيلالقوانين والمؤسـسات الدوليـة فـي مالحقـة ومحاسـبة مجرمـي الحـرب فـي دولـة االحـتالل اإل

جهة، وبما يعيد االعتبار لمكانة القضية الفلسطينية وحشد أوسع تـضامن فعـال مـع الـشعب الفلـسطيني، 
  .من جهة أخرى

وضــمن سياســة رئــيس الــوزراء نتينــاهو وبعــد الفــشل الــذي لحــق بــالرئيس إن حكومــة االحــتالل 
ول إدخـال أفكـار وأهـداف صـفقة القـرن كمـشروع ااالمريكي ترامب وسقوطه فـي االنتخابـات االمريكيـة تحـ

مر الواقع واستمرار العدوان وتعمل على فتح جبهات اخـرى القضية الفلسطينية وفرض سياسة األلتصفية 
خططــات ومــشاريع الــضم االســتيطانية مــن خــالل ســرقة المزيــد مــن اراضــي الدولــة وتــستمر فــي تطبــق م
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الفلــسطينية، ومــن المهــم العمــل والتمــسك بكامــل حقــوق شــعبنا الوطنيــة فــي مواجهــة االحــتالل والحــصار 
والتهويد واالستيطان واالبارتهايد، كرزمة حقوق واحدة ممثلة في حق العـودة لالجئـين الفلـسطينيين وفـق 

 وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل األراضي الفلسطينية ١٩٤األممي القرار 
  .١٩٦٧التي احتلت عام 

وفي ظل سياسـات االحـتالل العنـصرية والعـدوان الظـالم ضـد الـشعب الفلـسطيني وارتكـاب الجـرائم 
لخطر الشديد والموت المحقق كمـا االرهابية القمعية والتنكيل باألسرى بسجون االحتالل وتعرض حياتهم ل

حصل مع الشهيد األسير كمال أبو وعر الذي استشهد في سجون االحتالل بعد تركه يصارع الموت وعدم 
تقديم العالج والفحوصـات المناسـبة لـه، فـان ذلـك يـضع المجتمـع الـدولي ودول العـالم امـام مـسؤولياتهم 

  . احتالل عرفه العالموأخطرطول أاء ي وضرورة انهسرائيلللعمل على وضع حد للعدوان اإل

 ١٨ صفحة ١٤/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة

  إسرائيل توسع استيطانها خلف الخط األخضر بمحيط مدينة القدس

  

 )١٢/١١/٢٠٢٠هآرتس  (نير حسون :بقلم

ًوالـدفع بهـا قـدما  مخططـات ُطلب مـن مـوظفين فـي بلديـة القـدس وسـلطة أراضـي إسـرائيل تحديـد
حـسب . بناء أحيـاء المدينـة الواقعـة وراء الخـط األخـضر، قبـل أداء جـو بايـدن القـسم فـي كـانون الثـانيل

 - "عطـروت"، و"جفعـات همتـوس"في جبـل أبـو غنـيم، و مخططات للبناء التقديرات، سيفحص الموظفون
ًفي محاولة لتحديد في أي منها قد ينجحون في الدفع به قدما في فترة زمنية قصيرة جدا تـستعد البلديـة . ً

ًوسلطة األراضي ألسوأ االحتماالت من نـاحيتهم، والتـي سـيجمد البنـاء فـي هـذه األحيـاء تمامـا بنـاء علـى  ً
 .طلب الرئيس المنتخب

ٌلقد كان لبايدن دور مهم في تجميد البناء في القـدس، فـي الوقـت الـذي شـغل فيـه منـصب نائـب 
، نــشرت اللجنــة اللوائيــة للتخطــيط ٢٠١٠ائيل ســنة فــي الوقــت الــذي زار فيــه إســر. الــرئيس بــاراك أوبامــا

 الواقع خلف الخط "رامات شلومو" وحدة سكنية جديدة في حي ١٨٠٠ًوالبناء في القدس مخططا إلنشاء 
  .األخضر

بايدن وكبار موظفي إدارة أوباما غضبوا من البيان ورأوا فيه محاولـة إلهانـة نائـب الـرئيس الـذي 
فــي أعقــاب ذلــك، انفجــرت أزمــة . لمفاوضــات الــسياسية مــع الفلــسطينيينًحــاول الــدفع قــدما باســتئناف ا

ًدبلوماسية شديدة مع الواليات المتحدة، وطوال عـدة سـنوات، جمـد البنـاء فعليـا خلـف الخـط األخـضر فـي 
  .كل المخططات ذات الحساسية حولت لمكتب رئيس الحكومة الذي أوقف المصادقة عليها. القدس
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رامـات "المخطـط فـي .  سنوات تم الـسماح بالبنـاء٤لبيت األبيض قبل لدى دخول الرئيس ترامب ا
، "جيلـو"مئـات الوحـدات الـسكنية األخـرى بنيـت فـي .  اسـتكمل"حـي بايـدن"ٍ والتي سميت حينئذ بــ "شلومو

  . وجبل أبو غنيم، وأماكن أخرى"بسغات زيئيف"و

اعتبر هذا الحي   ." همتوسجفعات"أحد األحياء التي شكلت بؤرة للمواجهة مع إدارة أوباما كان 
. فــي نظــر األمريكــان ذا حــساسية خاصــة، أانــه ســيحيط بــالحي الفلــسطيني بيــت صــفافا مــن كــل جوانبــه

  .وحسب رأي العديدين، فإنه سيمنع أي إمكانية لتقسيم مستقبلي للقدس

 علـى الـرغم مـن أن. ولكن تبدل الساكنين في البيت األبيض لم يغير سياسة إسرائيل بهذا الـشأن
جفعـات "إدارة ترامب لم تفرض أي قيود على إسـرائيل، فقـد امتنعـت الحكومـة عـن بنـاء الحـي الجديـد فـي 

  .، على الرغم من تعهد صريح لرئيس الحكومة بالقيام بذلك"همتوس

جفعــات "فــي شــباط الماضــي، أعلنــت ســلطة أراضــي إســرائيل عــن نــشر عطــاء لبــدء البنــاء فــي 
 مـرات، وكانـت المـرة األخيـرة قبـل عـشرة ٣أجيـل نـشر كتيـب العطـاء ، ولكن منذ ذلك الحـين تـم ت"همتوس

وقالت مصادر في البلدية بـأن المـشروع يتـأخر بـسبب نقـاش مـالي مـا بـين البلديـة ووزارة اإلسـكان . أيام
وقد قدرت تلك المصادر بـأن العطـاء سـيتم . وسلطة أراضي إسرائيل حول تمويل البنى التحتية في المكان

  . من كانون الثاني، اليوم الذي سيؤدي فيه بايدن القسم كرئيس٢٠نشره قبل الـ 

ِوجه اليمين مؤخرا انتقادا الذعا لرئيس الحكومة نتنياهو بدعوى أنه لم يبن بما فيه الكفاية فـي   ً ً ً
المـشكلة هـي بيبـي ولـيس بايـدن، هـو ". "جفعـات همتـوس" وخاصـة حـول التـأخير فـي -فترة والية ترامب

  . عضو المجلس البلدي أريه كنج"هآرتس" قال لـ "ميد البناء في القدسالمتهم الوحيد بتج

حكومـة نتنيـاهو تـستغل أواخـر حكـم ترامـب ". ًواليسار يهاجم الحكومـة بـسبب الـدفع قـدما بالبنـاء
ّللقيام بعملية خاطفة قد تقيد الدولة وتمنع بكل ثمن عقد اتفـاق سياسـي مـستقبلي، مـع اسـتغالل تهكمـي 

 المتوقع في الواليات المتحدة، ولألمل في أن يؤدي هذا األمـر إلـى تقـدم نحـو حـل محتمـل لتبديل اإلدارات
  .، قال أفيف ستيرسكي الباحث في جمعية مدينة الشعوب" الفلسطيني-للنزاع اإلسرائيلي

ًبلدية القدس تعمل بصورة حثيثة للدفع قدما بأي مخطط ": ًوردا على ذلك، وردنا من بلدية القدس
  ."جاء المدينة لزيادة عرض الوحدات السكنية والتشغيل والفندقة في القدسبناء في أر

  ٢٠ صفحة ١٣/١١/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  من الذي سيقسم القدس؟ نتنياهو

 )١٣/١١/٢٠٢٠ هآرتس( هرئيل سرائيلإ بقلم

شهر معدودة على قتل اسحق رابين كـان نتنيـاهو فـي وضـع  أ وبعد١٩٩٦عشية االنتخابات في 
الليكـود وكـل . خصومه، على رأسـهم شـمعون بيـرس، اتهمـوه بـالتحريض الـذي تـسبب بالقتـل. سيء جدا

 أطلــقاالســتطالعات توقعــت فـوز ســاحق لبيــرس، عنـدها وبجهــد أخيــر . اليمـين دخلــوا الــى وضـع دفــاعي
 الفجوة بين. ”بيرس سيقسم القدس“اسحق غوتنيك، رجل حباد، حملة تشمل ارجاء اسرائيل كان شعارها 

 كانـت هنـاك عوامـل اخـرى، بمـا فـي ذلـك ارهـاب اوسـلو، ربما آخر،نتنياهو وبيرتس تقلصت من يوم الى 
ولكن معظم المحللين، في وسائل االعـالم وعلـى . التي تسببت في تحول االصوات من بيرس الى نتنياهو

دت نتنيـاهو هي التي اصـع” بيرس سيقسم القدس“، يدعون منذ ذلك الحين بأن حملة األكاديميالصعيد 
إن البنائين الكبار لشرقي القدس، البلـدوزرات الحقيقيـين، كـانوا رؤسـاء حكومـات العمـل . الى سدة الحكم

  .والمعراخ

 ولـيس بـسبب التـشبع أو –بالـضبط فـي فتـرة حكـم الليكـود انخفـضت وتيـرة البنـاء . وتيدي كوليك
ع والمكثـف مـن شـأنه أن يتـسبب علـى الـرغم مـن ان الجميـع فهمـوا أن عـدم البنـاء الـسري. نقص الطلـب

لقــد اكتفــى هــو واهــود . التابعــة لرجــال مبــاي” ٩دي “بتقــسيم المدينــة، فــان اريئيــل شــارون تــرك جرافــة 
  .”بي.سي.جي“اولمرت، رئيس البلدية، بوتيرة جرافة الـ 

عند عودته الى الحكم في . فان نتنياهو تقريبا لم يبن) ١٩٩٩ – ١٩٩٦(في فترة واليته االولى 
، بأننـا سـنمأل القـدس بأحيـاء ”يوم القدس“ تعهد، بشكل خاص في خطابات مليئة بالمشاعر في ٢٠٠٩

  . جديدةأحياءبناء  فعليا، نتنياهو يمنع. جديدة، وبهذا نضمن أن المدينة التي توحدت لن تقسم الى األبد

ى الجبهـة أمر بالغ االهميـة للحفـاظ علـ  لحي عطروت، الذي هو باإلضافةلقد توقف الدفع قدما 
نتنيــاهو يمنــع البنــاء علــى اراضــي خاصــة ليهــود تقــع بــين المطــار . الداخليــة الــشمالية الــشرقية للمدينــة

كــذلك هــو يمنــع تنفيــذ رخــص بنــاء ســبق وتــم . وبــين المنطقــة الــصناعية فــي عطــروت) لمــاذا؟(المتــروك 
المكـان الوحيـد . هوهذا ليس سوى القليل فـي مديحـ. ”حماة شموئيل د“اعطاءها مثل تصريح اقامة حي 

الذي نفذ فيه بنـاء هـو الحـي الـديني رمـات شـلومو، وحتـى هـذا فقـط جـاء بـسبب ضـغط سياسـي لزعمـاء 
مـن المهـم التأكيـد علـى أن التجميـد بخـصوص بـاقي المواقـع . االصوليين الذين اسـتندت علـيهم حكومتـه

ــه لــم حيــاءواأل يتحفظــوا مــن خطــط البنــاء ، يــستمر ايــضا فــي فتــرة رئاســة دونالــد ترامــب رغــم أنــه وادارت
 .االسرائيلية، وبالتأكيد ليس في القدس

جراميـة أن ترامب، ولو بـسبب االهمـاالت اإلسوأ من ذلك هو أنه رغم أنه كان من المتوقع جدا األ
زمة الكورونـا سـيفقد وظيفتـه، فـان نتنيـاهو واصـل سياسـة المنـع حتـى فـي النقـاط أالتي تصرف فيها في 

من يعرف نتنياهو يعرف أن جذور هذه االخفاقـات . ١ٕفعات همتوس، عطروت واي ج: االكثر استراتيجية
ــا(ليــست فــي نواقــصه فــي مجــال االدارة  ــارات “) مــثال فــي ازمــة الكورون ــد اغــالق خي هــو ببــساطة ال يري

فقـط اآلن يكتـب نيـر حـسون . أمـر مهـم. ، يقول مصدر له نفوذ كبير فـي العاصـمة”التنازالت في القدس
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قبـل اداء بايـدن للقـسم، فـان بلديـة القـدس تحـث الخطـى فـي محاولـة للـدفع قـدما ) ١٢/١١، ”هآرتس“(
هذه الجهود من شبه المؤكد ستنتهي كما في الماضي . ببناء في بعض المواقع التي جمدت طوال سنوات

  .بخيبة أمل

 مـن  اضفنا الى ذلك أنه فقط في هذه االيام وبعد توقف طويـلإذا. الكابح المتميز سيواصل الكبح
التـي ( وحدة سكنية في كل يهودا والـسامرة ٢٨٠٠قبل نتنياهو، صادقت االدارة المدنية على بناء حوالي 
حقيقية بخـصوص الـشخص  سنحصل على صورة) من غير المؤكد تماما أنه يمكن بناءها في فترة بايدن

  .الذي يتباهى بأنه يشبه هورودوس، الباني االكبر ليهودا والقدس

  ١٥ صفحة ١٤/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخترنا لكم

   رحمه اهللا بن طاللمن أقوال جاللة الملك الحسين

  : م١٩٦٧ آب ١٠ له في عيد الجلوس الملكي في ٍ في خطابالحسين رحمه اهللا قال جاللة الملك
 وعشيرتنا في الضفة الغربية صابرون صامدون مصممون، نؤثر أن نفنى أهلنانحن هناك مع ((  

ً نمضي جميعا قبل أن نفرط أن الحبيبة، ونختار أرضنا ذرة من أوحبة من حقنا، ًجميعا على أن نفرط ب
 القبلتين وثالث أولىبحجر واحد من قدسنا الشريف، قدس العرب والمسلمين وسائر المؤمنين باهللا، 

 الثورة الكبرى الحسين أبي ومثوى )�(، ومهد عيسى )� (الحرمين الشريفين، مسرى محمد بن عبداهللا
 أرواحنالقد كنا سدنة القدس وحماتها عبر قرون وقرون، ولن نبخل ببذل  . طيب اهللا ثراهبن علي

 الحماة والسدنة نيابة عن أبناء امتنا وسائر أولئكرخيصة من اجل الحفاظ على حقنا في البقاء، 
 البشر  حياةإلى يستيقظ في العالم ضميره الذي مات وال في أن يعود أن في أملناولن يخبو  ..المسلمين

 الباطل والظلم من قيم ومبادئ، فلعل الدنيا عندنا تعمل على تصحيح كل إياهفي هذه األرض ما افقدها 
 أرضنا وقبل كل شيء أوال التي نجمت عن عدوان اتضحت حقيقته ومراميه فتعود لنا والمتنا األوضاع

بشرية، في معالجتها لهذه  كخطوة على طريق الحق الذي يجب أن تسلكه ال والقدس درتها،العربية كلها
ّالمأساة اإلنسانية الكبرى، مأساة الشعب العربي في فلسطين، ومن أجل الوصول إلى حل مشرف عادل 

 .))لها يحق الحق، ويهزم الباطل ويعيد السالم إلى أرض السالم

  

  

  

  

 

  

  



 
٢٦

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة

  

الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة 
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

 عايدة/ ١٩٤٨-١٩٠٠صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن (وفيما يلي تعريف بكتاب 
  : ).ص٥٤٣ – . ٢٠٠٥دار الفارس للنشر والتوزيع، :  عمان –. النجار 

***  

دار :  عمان –. عايدة النجار / ١٩٤٨-١٩٠٠صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن 
  .ص٥٤٣ – . ٢٠٠٥الفارس للنشر والتوزيع، 

صف األول من يقدم الكتاب دراسة تحليلية مفصلة حول صحافة فلسطين والحركة الوطنية في الن
القرن العشرين، بما في ذلك فترة االنتداب البريطاني، حيث تناول الكتاب العوامل السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية للمجتمع الفلسطيني التي أثرت على نشأة الصحافة وتطورها، من حيث الكم والنوع 

ِوالدور الذي لعبته بشكل مواز للتطورات السياسية ونشا طات الحركة الوطنية، فكان كمرآة تعكس صورة ِ
  .نضال الشعب الفلسطيني بكافة طبقاته من عمال وفالحين ومثقفين ورفضه لالستعمار األنجلو صهيوني

١٥/١١/٢٠٢٠  

***  

  اخبار باالنجليزية
Jordan denounces Israeli violations of the sanctity of Al-Aqsa Mosque 

 

AMMAN, Saturday, November 14, 2020 (WAFA) – The Jordanian Ministry of Foreign Affairs 

today denounced the continuing Israeli violations of the sanctity of the Al-Aqsa Mosque in 

Jerusalem, the latest of which was allowing Israeli settlers more time to be on the premises of 

the holy site, one of Islam’s top holy places in the world. 

Foreign Ministry spokesman Daifallah al-Fayez said in a statement that allowing entry of 

Israeli fanatics to the holy compound was a blatant disregard of the historical and legal status 

quo, which gives Jordan the sole right to run the affairs of the compound and organize Muslim 

prayers there.   

He demanded Israel to respect the historical and legal status quo at Al-Aqsa Mosque and all its 

144-dunum walled compound, which is a purely Islamic holy place, stressing that the Islamic 

Waqf department, which is a Jordanian government department, is the sole authority 

responsible for it and for overseeing who enters it. 

Al-Fayez called upon the international community to pressure the Israeli occupation to end its 

provocative policies in Jerusalem and the holy sites in the city. 

wafa 14-11-2020 

   

  

***  



 
٢٧

'Biden is a Zionist, he won't move US embassy back to Tel Aviv' 

 
Senior Palestinian Authority official tells Israel Hayom that while Biden's victory could help 

Abbas out of the corner he backed himself into, the PA would find it difficult to snub a Biden 

administration like it did President Donald Trump. 

The Palestinian Authority has sent messages to US President-elect Joe Biden informing him 

that the PA is willing to resume US-brokered peace talks with Israel from the point at which 

they broke off in 2016, a senior member of PA President Mahmoud Abbas's staff has told Israel 

Hayom.Then-President Barack Obama, under whom Biden served as vice president, presented 

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Abbas with a position paper in favor of continued 

talks between Israel and the Palestinians. But while Israel said that even though the plan 

reached by the Obama administration was not to Israel's benefit, it would agree to discuss the 

proposal, Abbas did not even reply to the president. 

The PA official also said that although Biden and his staff had made indications that the US 

Embassy in Israel would remain in Jerusalem and the US would keep President Donald 

Trump's recognition of Jerusalem as the capital of Israel in place, Abbas would ask Biden to 

revoke American recognition of Jerusalem's status and move the embassy back to Tel Aviv. 

Prior to the end of the 2020 presidential election, Abbas advisor Nabil Shaat said that the 

Palestinians would see "Trump's defeat as a great success for us," and added that the 

Palestinians would ask Biden to reopen the PLO mission in Washington immediately.The PA 

leadership was rejoicing on Saturday when the election was called for Biden. However, more 

and more senior PA officials are saying that while Biden's victory will help Abbas "out of the 

corner into which he backed himself" when he decided to boycott the Trump administration, 

the Palestinians would find it difficult to refuse Biden's request that they come back to the 

negotiating table.Another senior advisor to Abbas told Israel Hayom that "Biden is known for 

his affection for Israel, and his pro-Zionist stances. He has said a number of times that he is a 

Zionist and has had friendly relations with Netanyahu for over 30 years." 

According to this advisor, "Biden was also Obama's vice president when Abbas didn't bother to 

respond to the proposal that Obama sent to both sides to new negotiations before the end of his 

second term, and Biden was the one who tried to reconcile between the rais [president] and 

Obama, who was very offended when Abbas ignored him." 

He added: "We won't be able to turn Biden down easily, as we could Trump, and that could 

turn out to be a double-edged sword. Obama was the most pro-Palestinian president and it's 

hard for me to picture Biden adopting a similar policy in light of his declarations that he will 

not move the US Embassy back to Tel Aviv and not cancel the Trump administration's decision 

to recognize Jerusalem as the capital of Israel." 

Meanwhile, prior to the announcement of Biden's victory on Saturday, Abbas said he would 

announce that the PA would be restarting security cooperation with Israel and the US if he 

won, the London-based independent Arabic news site Elaph reported. 

The PA announced in May that it was stopped security coordination and cooperation. 

Elaph quoted a senior PA official, who said that Abbas was planning a major speech after the 

US election results were announced. The official said that Abbas planned to congratulate Biden 

and announce his willingness to resume work with the American administration immediately 

and go back to peace talks with Israel anchored in the two-state solution. 

The report also said that Abbas planned to announce he would once again be accepting the tax 

money Israel collects on behalf of the PA, which he spurned after Israel deducted an amount 

equivalent to what the PA pays out to terrorists and their families. In August, given the dire 

economic situation in the PA, Abbas agreed to accept half the money Israel was holding. 

 

IsarelHayom 8/11/2020  
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٢٨

Jerusalem renews 2010 settlement moves that angered Biden 
 

OCCUPIED JERUSALEM — Israel has approved building of about 100 settlement homes at 

the same site where settlement expansion plans unveiled during a 2010 visit by then-US vice 

president Joe Biden angered Washington, an NGO said on Thursday. 

Anti-settlement watchdog Peace Now told AFP that plans for 96 homes in the east Jerusalem 

settlement of Ramat Shlomo were given the green light by the municipal planning committee 

on Tuesday. 

In March 2010, Israel announced plans to build 1,600 homes in Ramat Shlomo, which adjoins 

the Palestinian neighbourhoods of Shuafat and BeitHanina. 

That announcement came as Biden, now US President-elect, was visiting Israel, provoking 

fierce US opposition and souring ties with Washington for months. 

“After straining relations with Biden and the US in 2010 over the approval of settlement units 

in Ramat Shlomo, one would think that Prime Minister [Benjamin] Netanyahu would at least 

try not to remind the incoming Biden administration of that time,” Peace Now spokesman 

Brian Reeves said. 

“Approving units in the exact same location, just as Biden is about to enter office, is both 

counter to Israel’s interests and recklessly provocative toward Biden personally.” 

Israeli public radio put the number of homes approved in Ramat Shlomo at 108.President 

Donald Trump broke with decades of US practice by not criticising Zionist illegal housing 

units in Israeli-annexed East Jerusalem or the occupied West Bank. 

Right-wing groups in Israel have raised fears a Biden administration will renew criticism of 

settlements. 

The left-leaning Israeli daily Haaretz said on Thursday that the Jerusalem municipality was 

deliberately pushing construction while settlement-friendly Trump is still in office. 

“Jerusalem City Hall and the Israel Lands Authority have been identifying and expediting 

approval of building plans,” the paper wrote. 

“Once the administration in Washington changes, the municipality and the Lands Authority 

expect a construction freeze.” 

Israel captured mainly Arab East Jerusalem from Jordan in the 1967 Six-Day war and later 

annexed it, in a move not recognised by the international community. 
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