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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 ةالغاي •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٥  الصفدي والمالكي يدعوان لوقف إسرائيل إجراءاتها الالشرعية •

  

  شؤون سياسية

على  الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة إلنفاذ قراراتها بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي •
  ٦  ١٩٦٧األراضي المحتلة عام 

  ٧  جنوب القدس الجديد االستيطانيالجامعة العربية تدين المشروع  •

  ٧  االحتالل يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترامب البيت األبيض: اشتية •

  ٩  المبعوث األممي للشرق األوسط يعلق على قرار استئناف االستيطان بالقدس •

  ١٠  ًدبلوماسيون أوروبيون يزورون موقعا بالقدس ويرفضون الضم •

غير "ستيطانية جديدةفي القدس وتعتبره  وحدة ا١٢٥٧فرنسا تدين طرح عطاءات لبناء  •
  ١١  "قانوني

  

  داءاتتاع

  ١١  ألقصىاطقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات  •

  ١٢  قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة •

  ١٣  هدم منازل وشق طرق وتوسع استيطاني •

  ١٤  االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين •

  ١٤   مواطنين من القدس٤االحتالل يعتقل  •

  

  اعتداءات/ ير تقار

  ١٤  مخطط احتاللي جديد القتطاع الجزء الشرقي من األقصى •

  ١٥   خالل رصدها للتوسع االستيطاني بالقدسمستوطنون يهاجمون بعثة أوروبية •

جماعات المعبد توجه رسالة إلى وزير األمن الداخلي تطالب فيها باتخاذ الساحة  •
  ١٦  الشرقية لألقصى مدرسة توراتية دائمة

  

  قدسيةشؤون م

  ١٧   قطع نقدية ذهبية من العهد الفاطمي في القدس٤العثور على  •
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  اخترنا لكم

  ١٨  عليها "الفيتو"اتخذت الواليات المتحدة األمريكية  التي مشاريع قرارات لمجلس األمنمن  •

  

  آراء عربية
  

  ١٨  ولالجئين حق الحياة والعودة •

  ٢٠  السباق نحو االستيطان وشرعنة المحتل •

   مترجمةآراء عبرية

  ٢١  فلنفرض الحقائق على األرض قبل والية بايدن •

  باالنجليزية اخبار
  

Arab League rejects Israeli settlement project in occupied Jerusalem 22 

FM Malki, Jordanian counterpart discuss latest Palestinian developments 22 

Over 100 settlers defile Aqsa Mosque in morning tours 23 

IOA gives Sabbagh family eight days to leave their homes in J’lem 23  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

  االردن والقدس
 

  الصفدي والمالكي يدعوان لوقف إسرائيل إجراءاتها الالشرعية
  

ي  أيمن الصفد االردنيبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين - عمان 
رياض المالكي اليوم تطورات القضية الفلسطينية والجهود . ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة د

المبذولة إليجاد أفق حقيقي إلعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين 
  .وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

فدي والمالكي أن تحقيق السالم العادل والشامل والدائم خيار إستراتيجي طريقه حل وأكد الص
الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 

  وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم١٩٦٧
  .العربية ومبدأ األرض مقابل السالم

وشدد الصفدي والمالكي على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها الالشرعية التي تقوض حل 
وأكدا إدانة . ًالدولتين وفرص تحقيق السالم العادل، وخصوصا ضم األراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها

يما يسمى بجفعات هاماتوس ورامات شلومو في قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة ف
  .القدس الشرقية المحتلة

وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية األولى وأساس الصراع وأن حلها على 
أساس حل الدولتين وبما يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو مفتاح السالم 

وشدد على أن المملكة بتوجيه من جاللة الملك عبداهللا الثاني تكرس كل  .العادل والدائم والشامل
ووضع الصفدي المالكي في صورة الجهود التي  .إمكاناتها إلسناد األشقاء وتلبية حقوقهم المشروعة

تبذلها المملكة مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم المالي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها الحيوية لالجئين في هذه الظروف الصعبة ) األنروا(لسطينيين الف

  .التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة التي تواجه أزمة مالية ضاغطة

وأكد المالكي تثمين دولة فلسطين لمواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جاللة 
ًثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخصوصا حقه في دولته المستقلة الملك عبداهللا ال

  .ذات السيادة على ترابه الوطني

كما أكد المالكي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في 
  . التاريخي والقانوني القائمحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية والوضع

ًوأكد الصفدي والمالكي استمرار التشاور والتنسيق تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني 
 .وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس

  ٢ ص١٧/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 



 
٦

  شؤون سياسية

  سرائيليالجامعة العربية تدعو األمم المتحدة إلنفاذ قراراتها بإنهاء االحتالل اإل

  ١٩٦٧على األراضي المحتلة عام 
 

 قراراتهـا إلنفـاذ الالزمـة التـدابير التخاذ المتحدة األمم العربية الدول جامعة دعت – قنا –القاهرة 
 ،١٩٦٧ عام المحتلة الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل إنهاء إلى يفضى بما ميثاقها، بحكم وذلك

 .واالستقالل السيادة ممارسة من فلسطين دولة وتمكين

 فلـسطين قطـاع رئـيس) العربيـة الدول بجامعة المساعد العام األمين علي أبو سعيد السفير وقال
 المجتمــع إن" الفلــسطيني، االســتقالل عيــد ذكــرى بمناســبة لــه، تــصريح فــي )المحتلــة العربيــة واألراضــي

 عـام بـدأ الـذي االحتالل إنهاء في ويةومعن قانونية مسؤولية مسؤوال سيبقى المتحدة باألمم ًممثال الدولي
 بحكــم مــدعوة فإنهــا وبالتــالي الــشرقية، القــدس وعاصــمتها المــستقلة الفلــسطينية الدولــة ٕواقامــة ،١٩٤٨
 دولـة وتمكين االحتالل، إنهاء إلى يفضي بما القرارات تلك إلنفاذ الالزمة التدابير باتخاذ وقراراتها ميثاقها
 ".ستقاللواال السيادة ممارسة من فلسطين

 قـرار منذ الدولتين حل بشأن خاصة مسؤولية تتحمل األعضاء ودولها المتحدة األمم أن" وأضاف
 إلنصاف جهودها لمضاعفة بدورها مدعوة األممية المنظمة أن مؤكدا ،١٩٤٧ عام فلسطين دولة تقسيم
 مختلـف وممارسـة المـستقلة، بدولتـه االعتـراف خـالل مـن بحقوقـه االعتـراف وتجسيد الفلسطيني، الشعب

 ".اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء الضغوط

 سياسـات ومواصـلة االستقالل في الفلسطيني الشعب لحقوق اإلسرائيلي التنكر استمرار إن" وقال
 تـشكل التـي والتهويـد، والـضم، والجـدران، االستيطان، كما والتهجير، واألسر، والقتل، التنكيل، وممارسات

 الدوليـة بـالمواثيق ًواسـتهتارا الدوليـة، الـشرعية وقـرارات الـدولي القـانون لمبـادئ ًمتواصـال ًجـسيما ًانتهاكا
 ".الصمود على ًإصرارا إال الفلسطيني الشعب تزيد لن الدولي، المجتمع ٕوارادة

 غيرهـا، أو القـرن كصفقة الفلسطيني الشعب حقوق من تنتقص محاوالت أو مشاريع أي أن كما
 حقوق، من الفلسطيني للشعب وضمنته رتبته وما الدولي القانون وقواعد ةالدولي الشرعية قرارات وتنتهك

 .النجاح لها يكتب لن

 ًإعالنـا الجزائر في الفلسطيني الشعب ممثلو أصدر ١٩٨٨ العام من اليوم هذا مثل في أنه يذكر
 علـى سطينيةالفلـ الدولـة بإقامـة االستقالل إعالن وهو الفلسطينية، القضية صعيد على ًومفصليا ًتاريخيا
ــذ المحتلــة األرض  إلــى العــالم دول أغلبيــة ســارعت حيــث الــشرقية، القــدس وعاصــمتها ١٩٦٧ العــام من

  .اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء شعبها نضال مع والتضامن الوليدة الدولة بإعالن االعتراف

  ١٥/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

***  

  

  



 
٧

  جنوب القدس الجديد االستيطانيالجامعة العربية تدين المشروع 

 

ـــاهرة ـــاة - الق ـــدة الحي ـــت – الجدي ـــدول جامعـــة أعرب ـــة ال ـــشديدة إدانتهـــا عـــن العربي  للمـــشروع ال
 .المحتلة القدس مدينة جنوب الجديد االستيطاني

 سـعيد العربيـة بالجامعـة المحتلـة العربيـة واألراضـي فلسطين لشؤون المساعد العام األمين ودعا
 األمم مقدمتها وفي ومنظماته بدوله ًممثال الدولي المجتمع ثنين،اال اليوم له صحفي تصريح في علي أبو

 االسـتيطانية األعمـال ولكـل الخطيـر المـشروع لهـذا ٕوادانته رفضه إلعالن األمن، مجلس وخاصة المتحدة
 المـشاريع هـذه لوقـف اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات علـى الـضغوط ممارسـة إلـى واالنتقـال القانونية، غير
 الـصلة ذات الدوليـة الـشرعية ولقـرارات الـدولي وللقـانون الدولي المجتمع إلرادة ٍبتحد فيذهاتن تواصل التي

 .الدولتين حل إمكانات لكل وتقويض

 القيـام بومبيـو مايـك األميركـي الخارجيـة وزيـر يعتـزم التي الزيارة المساعد العام األمين أدان كما
 فــي المحتــل الــسوري العربــي الجــوالن وكــذلك تلــةالمح الفلــسطينية بــاألرض إســرائيلية مــستعمرة إلــى بهــا

 والممارسات السياسات مع المتماهية العدائية اإلدارة هذه ٕوارث وتركة والضم، االستيطان لترسيخ محاولة"
 ".الفلسطينية القضية تصفية تستهدف التي اإلسرائيلية

 وهو بها، القيام عن بومبيو أسالف جميع امتنع حيث سابقة تشكل الزيارة هذه أن علي أبو وأكد
 الـشرعية وقـرارات للقـانون المناقضة ومشاريعها سياساتها تنفيذ مواصلة على ترمب إدارة إصرار يؤكد ما

 العـالم ويرفـضها يـدينها التـي والتهويـد والـضم االسـتيطان جـرائم فـي إسـرائيل مـع شـراكتها وتؤكد الدولية،
  .بأسره

  ١٧/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  تالل يسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة ترامب البيت األبيضاالح: اشتية

 

 فـي المـسبوقة غيـر الخطـرة التطـورات مـن اشـتية، محمـد الـوزراء رئـيس حـذر ":األيام" - اهللا رام
 يبدو فيما" :أمس ،٨٣الـ الحكومة جلسة بمستهل كلمته في اشتية وقال .اإلسرائيلي االستعماري المشروع

 واقـع أمـر لفـرض الـزمن مـع مـسابقة فـي مقبلـة، أسـابيع عـشرة لمـدة ومكثف تصاعدم هجوم خطة هناك
 ".٢١/١ في األبيض البيت ترامب دونالد مغادرة قبل جديد

 أراضــي علــى المقامــة "بــسغوت" لمــستعمرة بومبيــو مايــك األميركــي الخارجيــة وزيــر زيــارة واعتبــر
 ًداعيـا للمـستوطنات، شـرعية أي تعطـي لـن أنها وأكد الفلسطيني، الشعب حقوق انتهاك في ًإمعانا البيرة،
 بــضائع مقاطعــة نحــو التــام بــالمنع إضــافية خطــوة يخطــو وأن الزيــارة، هــذه أمــام يقــف أن إلــى العــالم

 .المستعمرات

 العربيـة الـدول لبعض المستوطنين بعض زيارة عن اإلعالمية للتقارير ننظر :الوزراء رئيس وقال
 بمـا والقيـام األمـر هذا بمتابعة العربية الدول جامعة ونطالب الخطورة، نبعي واستثمارات أسواق عن ًبحثا



 
٨

 :وأضـاف .المـستعمرات فـي تعمـل شـركة أي ضـد قانوني إجراء كل ستتخذ الحكومة أن ًمؤكدا فعله، يجب
 والـضفة العربيـة القـدس فـي جديدة استعمارية استيطانية مشاريع عن المتواترة للتقارير ًأيضا بقلق ننظر
 أنحـاء بقيـة وبـين بينهـا التواصـل ومنـع الفلـسطينية العربيـة األحيـاء وخنـق لتطويـق تهدف التي ية،الغرب

ــام عــزل فــي الــضفة ــة ت ــر العطــاء أن إلــى ولفــت .القــدس لمدين ــذي األخي ــن ال  وحــدة ١٢٥٧ إلقامــة أعل
 يةقر لحصار سيؤدي ،"هاماتوس جفعات" مستعمرة تسمى ما ضمن الشرقية القدس في جديدة استيطانية

 أن إلـى ًمـشيرا ،"حوما هار" غنيم أبو جبل مستعمرة في التوسعة مشروع شأن شأنه بالكامل، صفافا بيت
 بالمستعمرة العمل في المضي عن ًفضال القدس، في اإلسرائيلي "E1 "مخطط من أساسي جزء المستعمرة
 علـى مـستوطن ألـف ٥٤ لتـستوعب "عطـاروت" باسـم المعروفـة المتـدينين األرثـوذكس لليهود المخصصة

 كمـا قلنـديا، منطقـة في الفلسطينية السكاني االكتظاظ أماكن أكثر أحد وقرب القدس، مدينة مطار أراضي
 "شـلومو رمـات" حـي فـي جديدة استيطانية وحدات ١٠٨ بناء على ًمؤخرا صادقت االحتالل سلطات كانت

 ٍأراض على بنيت استعمارية بؤر لشرعنة الزمن تسابق االحتالل حكومة أن اشتية وأكد .القدس مدينة في
 معـروف هـو مـا البـؤر ضـمن ومـن بالفعـل، مبنيـة اسـتعمارية وحدة ١٧٠٠ ترخيص خالل من فلسطينية
ـــالتطرف ـــى والعنـــف، ب ـــب إل ـــدة، طـــرق مخططـــات ترســـيخ جان  لخدمـــة حـــوارة التفـــافي طريـــق منهـــا جدي

 قانوني غطاء إعطاء مع القدس محافظة في ٩٢٦ وطريق ٩٣٨ وطريق نابلس، منطقة في المستعمرين
 ًنفقــا يــشمل بمــا قلنــديا - الــرام وطريــق لحــم، بيــت جنــوب مــع "جيلــو" لمــستعمرة الموصــل ٣٨٥ لطريــق

 هـذه بوجـه للوقـوف الممكنـة اإلجـراءات كل ستتخذ الحكومة أن على اشتية وشدد".للفلسطينيين يخصص
 .العدوان هذا لمنع بواجبه بالقيام لعالما مطالبا عليها، اإلسرائيلية الحكومة تعمل التي والمشاريع القرارات

 المــسجد باقتحــام لهــم الــسماح واســتمرار األهــالي، علــى المــستمرة واعتــداءاتهم المــستوطنين عنــف وأدان
 .األولى المسلمين لقبلة انتهاك من تشكل لما االقتحامات، تلك بوقف ًمطالبا المبارك، األقصى

 اإلفراج على بالعمل المتحدة، األمم وهيئة األحمر الصليب الوزراء، رئيس طالب آخر، سياق وفي
 .االحتالل لدى المحتجزة الشهداء جثامين وكل وعر أبو كمال الشهيد األسير جثمان عن

ــر إلــى المجلــس واســتمع...  ــة فــي األوضــاع حــول تقري  ســلطات اعتــزام ضــوء فــي القــدس مدين
 القانونية الصعد على المبذولة والجهود ،المقدسة المدينة معالم تغيير تستهدف مخططات تنفيذ االحتالل

 علـى المدينـة فـي والمؤسـسات المقدسـيين المـواطنين وحـث المخططـات تلـك لوقـف والهندسية والتوعوية
 مـع المجتمعيـة الـشراكة تعزيـز علـى والعمل لالعتراض، المحددة يوما ٦٠الـ مدة خالل اعتراضاتهم تقديم

 .المخططات تلك إلفشال الدولية المؤسسات

 منطقـة فـي مقدسـية عائلـة ٢٨لــ االحـتالل سـلطات تهديـد حـول تقريـر إلـى المجلـس اسـتمع كما
  .استيطانية جمعيات لصالح منازلها بإخالء جراح الشيخ

  ١٧/١١/٢٠٢٠األيام 

*** 

  



 
٩

  المبعوث األممي للشرق األوسط يعلق على قرار استئناف االستيطان بالقدس

 

 اسـتئناف إسـرائيل قرار على مالدينوف، نيكوالي ألوسطا للشرق األممي المبعوث علق – وكاالت
 بطــرح األخيـر، اإلسـرائيلية الـسلطات قـرار مـن قلقــه عـن مالدينـوف وأعـرب الـشرقية، بالقـدس االسـتيطان
ــديعوت" صــحيفة بحــسب الــشرقية، بالقــدس االســتيطاني همــاتوس جفعــات حــي فــي للتوســع مناقــصات  ي
 .العبرية "أحرونوت

 ١٢٥٧ بنــاء مناقــصة طــرح عــن اإلســرائيلية، واألراضــي التخطــيط ســلطة أعلنــت األحــد، وأمــس 
 .الشرقية بالقدس االستيطاني "هماتوس جفعات" حي في جديدة استيطانية وحدة

 بـين الجغرافـي التواصـل مـن لألراضـي احتيـاط آخـر يمنـع" أنـه فـي الجديـد التوسع خطورة وتكمن
 بحسب ،"متصلة فلسطينية دولة إقامة فرص يجهض ما لحم، وبيت الشرقية بالقدس الفلسطينية األحياء

 .لالستيطان المناهضة اإلسرائيلية "اآلن السالم" لحركة بيان

 مناقـصات عـن إسـرائيل إعـالن األحـد، أدانـت، قـد الفلـسطينية، والمغتربين الخارجية وزارة وكانت
 .الشرقية القدس في جديد استيطاني لبناء

 ١٢٥٧ لبنـاء مناقـصة عـن اإلسـرائيلية االحـتالل سـلطات نإعـال" إن بيان، في الخارجية، وقالت
 نقلتـه مـا بحـسب ،"الـدولتين لحـل قاضـية ضـربة المحتلـة، القـدس شـرق جنـوب جديـدة، استيطانية وحدة
  ).وفا( الرسمية األنباء وكالة

 للشؤون األعلى الممثل وقال البناء، مناقصة طرح قرارها بإلغاء إسرائيل األوروبي االتحاد وطالب
 الحكومــة علــى يتوجــب" :بيــان فــي بوريــل، جوزيــب األوروبــي، االتحــاد فــي األمنيــة والــسياسة الخارجيــة

 في السلبية القرارات عن التراجع وعليها االستيطاني، النشاط من بدال ومسؤولية، رؤية إظهار اإلسرائيلية
  ".والحساس الحرج الوقت هذا مثل

 األراضـــي وســـلطة القـــدس بلديـــة فـــي مـــسؤولين بـــأن أفـــادت العبريـــة "هـــآرتس" صـــحيفة وكانـــت
 قبـل  األخـضر، الخـط خـارج الواقعـة المدينـة أحياء في البناء خطط ٕواطالق تحديد منهم ُطلب اإلسرائيلية

 .المقبل الثاني كانون/يناير في المتحدة للواليات كرئيس اليمين بايدن أداء

 ١٩٤٨ عام المحتلة األراضي نبي الفاصل الخط على يطلق لفظ هو األخضر الخط أن إلى يشار
  .١٩٦٧ عام المحتلة واألراضي

  ١٦/١١/٢٠٢٠اليوم السابع 

*** 
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  ًدبلوماسيون أوروبيون يزورون موقعا بالقدس ويرفضون الضم
  

ً زار عشرات الدبلوماسيين األوروبيين امس حيا في القدس الشرقية – ب.ف.ا – القدس المحتلة
كن فيه وجعله حيا استيطانيا جديدا، وذلك وسط احتجاج نشطاء من المحتلة تخطط إسرائيل لبناء مسا

  .”ال ساميين“اليمين االسرائيلي المتطرف وصفوهم بأنهم 

ودعا الدبلوماسيون االوروبيون السلطات االسرائيلية الى التراجع عن خطة البناء خالل زيارتهم 
  .اإلعالن عن المشروع اإلسرائيليالمنوي بناء الحي االستيطاني فيه أثر ” جفعات هماتوس“لموقع 

إن الحي االستيطاني “وقال ممثل االتحاد األوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف 
المزمع إنشاؤه في منطقة غير مأهولة حاليا بالسكان بالقرب من حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية 

نية بموجب المعايير الدولية، ويبعد فلسطينية، من شأنه أن يقوض استمرارية تواصل االراضي الفلسطي
  .”فكرة حل الدولتين

واضاف بورغسدورف الذي وضع كمامة زرقاء تحمل شعار االتحاد األوروبي للوقاية من فيروس 
  .”ما نراه اآلن هنا هو محاولة للضم وفرض األمر الواقع، وهذا ال يمكن أن يستمر“كورونا المستجد، 

وأجبروهم ” ال ساميين“بمضايقة الدبلوماسيين ووصفوهم بأنهم وقام نشطاء يمينيون إسرائيليون 
  .على االنتقال إلى مقر األمم المتحدة القريب البداء رأيهم

تلة “ارض فلسطينية قرب حي بيت صفافا جنوب مدينة القدس وتعني ” جفعات هماتوس”و
 ١٩٦٧يونيو  /حرب حزيرانوقد حملت هذا االسم بعدما سقطت فيها طائرة حربية اسرائيلية في . ”الطائرة

  .وقتل قائدها

 وحدة ١٢٠٠وطرحت سلطة األراضي االسرائيلية األسبوع الماضي مناقصات لبناء أكثر من 
  .سكنية معظمها في جفعات هماتوس

التي ترصد االستيطان في ” عير عميم“واالحد، حذرت المنظمة اإلسرائيلية غير الحكومية 
  .”لذين سيشهدان تغيير اإلدارة األميركية، سيكونان حرجينالشهرين المقبلين ال“القدس من أن 

فبراير الموافقة على بناء  /وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في شباط
  . وحدة استيطانية في المنطقة٣٠٠٠

وأعرب مبعوث األمم المتحدة الى الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف امس عن قلقه الشديد، 
  .السلطات االسرائيلية إلى اعادة النظر في مشروعهاودعا 

البناء من شأنه أن يعرقل إمكان التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت “وقال في بيان إن 
  .التي تقع على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من القدس” لحم

لمحتلة والتي يعتبرها المجتمع وتنامى بناء المستوطنات اليهودية في االراضي الفلسطينية ا... 
الدولي غير شرعية خالل فترة حكم بنيامين نتنياهو الطويلة، وخصوصا منذ وصول ترامب إلى البيت 

  .األبيض



 
١١

 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية في ٦٠٠ويعيش أكثر من 
  .ا ثالثة ماليين فلسطينيالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة التي يعيش فيه

وقال الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن إن إدارته ستجدد معارضة الواليات المتحدة 
للمستوطنات التي تعتبر غير قانونية وتمثل عقبة أمام إحالل السالم بين الجانبين اإلسرائيلي 

 .والفلسطيني

  ٢٣ ص١٧/١١/٢٠٢٠الغد 

***  

   وحدة استيطانية جديدة١٢٥٧فرنسا تدين طرح عطاءات لبناء 

  "غير قانوني"في القدس وتعتبره 
 

وزارة الخارجية الفرنسية، قرار سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي طـرح  أدانت – الحدث العربي والدولي
، المقامة على أراضي بلدة "جفعات همتوس" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ١٢٥٧مناقصة لبناء 

 . المحتلة، واعتبرته غير قانونيبيت صفافا، جنوب شرق القدس

  .ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المسؤولين اإلسرائيليين إلى التراجع عن القرار 

توسـيع هــذه المـستوطنة غيـر القانونيــة يـؤثر بــشكل مباشـر علـى إمكانيــة قيـام دولــة "وذكـرت أن 
  ."فلسطينية في المستقبل، كما أشار إلى ذلك االتحاد األوروبي مرارا

فرنسا تريد إنهاء جميع الخطوات أحادية الجانب المتخذة في المنطقة، ألنها تعقد حل : "فتوأضا
  ."ًالدولتين على أساس المعايير المقبولة دوليا والتي يمكن أن تؤدي إلى سالم عادل ودائم

  ١٧/١١/٢٠٢٠الحدث الفلسطيني 

*** 

  اعتداءات

  ألقصىاطقوس تلمودية بحراسة مشددة في باحات 

 

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

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

  .ٍتلمودية بحراسة مشددة

 األربعـاء، أن وزيـر جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي يـوم، "يديعوت أحرونوت" صحيفة تإلى ذلك، ذكر
  ... وحدة استيطانية في الضفة الغربية١٧٠٠بيني غانتس وافق على شرعنة نحو 

الل للمـرة الثانيـة علـى التـوالي، بنايـة سـكنية لألسـير وفي بلدة الطور، هدمت آليـات بلديـة االحـت
  . سنوات١٠المحرر أحمد أبو الهوى، الذي قضى في سجون االحتالل قرابة 
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واقتحمت آليات االحتالل برفقة القوات، بلدة الطور، وحاصرت القـوات بأعـداد كبيـرة كافـة مـداخل 
لهـا، كمـا منعـت صـاحب البنايـة مـن االقتـراب بناية أبو الهـوى، ثـم اقتحمتهـا ومنعـت المـواطنين االقتـراب 

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

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

  ١٢ص/١٦/١١/٢٠٢٠الدستور     

***  

  قوات االحتالل تقتحم مصلى باب الرحمة

 

مساء يوم  - " اإلسرائيلي"قوات االحتالل  اقتحمت – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
  . المحتلة مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقية للمسجد األقصى بمدينة القدس-االثنين

وفــي التفاصــيل أقــدم أربعــة مــن جنــود االحــتالل علــى اقتحــام مــصلى بــاب الرحمــة، وعمــدوا إلــى 
  .تصوير المصلين والموجودين في المصلى

وتتعرض المنطقة الشرقية للمسجد األقصى ومنطقة مـصلى بـاب الرحمـة السـتهداف ممـنهج مـن 
ات اليوميــة للمــستوطنين للمنطقــة الــشرقية ّاالحــتالل ومــستوطنيه؛ حيــث تــؤمن قــوات االحــتالل االقتحامــ

  .بالتزامن مع إفراغه من المصلين والمرابطين

ً عامـا مـن ١٦، بعد ٢٠١٩ًوحقق المقدسيون انتصارا بفتح مصلى باب الرحمة في نهاية فبراير 
ــة شــعبية أكــدوا فيهــا أن المــصلى جــزء ال يتجــزأ مــن المــسجد األقــصى  إغالقــه مــن قــوات االحــتالل؛ بهب

، بزعم وجـود مؤسـسة غيـر قانونيـة ٢٠٠٣وأغلقت الشرطة اإلسرائيلية مصلى باب الرحمة عام  .كالمبار
فيه، وجددت أمر اإلغالق سنويا منذ ذلك الحين، إال أنها أثارت غضب الفلسطينيين مؤخرا بإغالق بوابة 

ة إغالقـه مـرة وال تزال سلطات االحتالل تسعى بشتى الوسـائل والطـرق إلعـاد .حديدية مؤدية إلى المصلى
ٍأخــرى، وتحويلـــه لكنـــيس يهـــودي عبـــر إبعـــاد المـــصلين والمـــرابطين عنـــه، فـــي محاولـــة لتفريغـــه وتنفيـــذ  ٍ

 متـرا ونــصف ١١ويقـع بـاب الرحمـة علـى الـسور الــشرقي للمـسجد األقـصى، ويبلـغ ارتفاعـه  .مخططاتهـا
  .ساللم طويلةالمتر، وهو باب مزدوج يتكون من بابين هما التوبة والرحمة يوصل إليهما عبر 

ُومن الجهة األخرى من المنطقة الواقعة خارج السور تقع مقبرة باب الرحمة اإلسالمية التي دفن 
فيها العديد من صحابة الرسول محمد عليه الصالة والسالم، مـن أبـرزهم عبـادة بـن الـصامت وشـداد بـن 

ى، وتدقق فـي هويـاتهم، وتواصل قوات االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد األقص .أوس
ـــه الخارجيـــة ـــد بوابات ا اقتحامـــات وانتهاكـــات مـــن  .وتحتجـــز بعـــضها عن ـــويـــشهد المـــسجد األقـــصى يومي 

  المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، وتزداد وتيرتها خالل األعياد اليهودية

  ١٦/١١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 



 
١٣

 هدم منازل وشق طرق وتوسع استيطاني
 

هدمت قوات االحتالل أمس، عددا من المنشآت الصناعية عند مدخل ...  - طين المحتلة فلس
مفرق بلدة عناتا قضاء القدس المحتلة، وكذلك هدمت منزال وجرفت أرضا في منطقة خلة النحلة من 

 .أراضي قرية أرطاس قضاء بيت لحم

ل يرافقها آليات هدم وأفاد رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي، أن قوة كبيرة من جيش االحتال
. اقتحمت الشارع الرئيسي في الجهة الشرقية من بلدة عناتا، وهدمت بركسين تجاريين» جرافات مجنزرة«

نحو دونمين من  وهدمت قوات االحتالل بركسا تجاريا آخر يضم بسطات خضار، وبركسا وسورا يلف على
 .األرض ويضم محل بيع قطع مركبات

مة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن االحتالل هدم وأفاد مدير مكتب هيئة مقاو
 مترا مربعا، وجرف أرضا تعود للمواطن محمد رومي الذي يملك أوراقا ثبوتية بملكية ٨٠منزال مساحته 

وأشار إلى أن منطقة خلة النحلة مستهدفة من سنوات من قبل االحتالل، إلفراغها واالستيالء . األرض
وتقع خلة . المقامة شرق بيت لحم» تقوع«وربطها بمستوطنة » إفرات«دود مستوطنة عليها لتوسعة ح

المقامة في » جفعات هيتيم«المقامة على أراضي جنوب بيت لحم وبؤرة » إفرات«النحلة بين مستوطنة 
  .خلة القطن المجاورة

مة  مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن وضع وزارة النقل والمواصالت في حكوتكشفكما 
االحتالل خطة لشق مزيد من الشوارع االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحديث شوارع أخرى 
خدمة للمستوطنين، بهدف ربط المستوطنات ببعضها ومع دولة االحتالل وتحسين عمليات التنقل واألمان 

 مسؤوال لدى العبرية، في عددها الصادر أمس، أن» ميكور ريشون«وأفادت صحيفة  .وجودة الحياة
لم تكن هناك خطة هنا، وال يوجد تخطيط، ولكن يجري اآلن الترويج «: االحتالل في ملف االستيطان، قال

 مليون ٦٧٦( مليار شيكل ٢.٣، بتكلفة )الضفة الغربية(للخطة الرئيسية للنقل في يهودا والسامرة 
 وتطوير أخرى، وحلول  سنوات، بهدف إلى ربط المحيط بالمركز، وتشمل شق طرق٥لمدة ) دوالر

 خالل اجتماع عقدته وزيرة المواصالت ميري   المخطط تم الكشف عن« : وأضاف. »للمفترقات الخطرة
» يشع«وقال رئيس مجلس   .«ريغيف، مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، األسبوع الماضي

 مليون إسرائيلي يعيشون في  سنوات، لكان١٠لو تم تنفيذ الخطة قبل «: »دافيد الحياني«االستيطاني 
وأوضح أن الخطة تربط المستوطنات ببقية الدولة، وتجعل . »اليوم) الضفة الغربية(يهودا والسامرة 

 .السيادة اإلسرائيلية عليها فعلية

إلى ذلك أيضا، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية ... 
 خاللها عددا من المواطنين، فيما حذرت سلطات االحتالل الفلسطينيين من والقدس المحتلة، واعتقلت

  )وكاالت. ( دون تصاريح٤٨تخطي جدار الفصل العنصري من خالل الفتحات والدخول إلى أراضي 

 ١٢ص/١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
١٤

  االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين

 

، من منزله " عاما٢٥"دة نضال دنديس، اعتقلت قوات االحتالل، صباح اليوم االثنين، الشاب عبا
 .في القدس المحتلة المسجد األقصى جنوب سلوان في حي واد قدوم ببلدة

منزله في قرية  اقتحام واعتقلت المواطن محمد حسن مطر، من القدس، والشاب جمال سالمة بعد
 .عناتا شمال شرق القدس المحتلة

أميـر : وسط القدس، هـم الطور ّقدسيين من حيفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة م
  .أبو جمعة، هيثم خويص، وفريد إياد أبو الهوى

 ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

   مواطنين من القدس٤االحتالل يعتقل 

  

 مواطنين من ٤قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم الثالثاء،   اعتقلت–  وفا٢٠٢٠-١١-١٧القدس 
  .القدس المحتلةبلدة العيسوية في مدينة 

مجد مروان داري، ومحمد عماد : وأفاد شهود عيان لمراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من
  .داري، ووديع أبو الحمص، ومحمود غريب، عقب دهم منازلهم في البلدة، وتفتيشها

  ١٧/١١/٢٠٢٠األيام 

***  

  اعتداءات/ تقارير

  ألقصىا من الشرقي الجزء القتطاع جديد احتاللي مخطط
 

 إلحكـام إسـرائيلي مخطـط خطـورة مـن المبـارك، األقصى والمسجد القدس شؤون في مختص حذر
 جـزء واقتطـاع مكانيا، األقصى المسجد لتقسيم تمهيدا المبارك، األقصى المسجد على اإلسرائيلية السيطرة

 المتطرفة المزعوم الهيكل جماعات لصالح منه

 اإلسـرائيلي الـداخلي األمـن وزيـر إلى المتطرفة، "الهيكل جماعات" يسمى مما موجهة رسالة وفي
 مـن المبـارك، األقـصى المـسجد مـن الشرقية الساحة باتخاذ المتطرفة الجماعات تلك طالبت أوحانا، أمير
 ".دائمة توراتية مدرسة" إقامة أجل

 أوحانا، الوزير االثنين، اليوم صباح لها رسالة في "المعبد جبل تراث مؤسسة" يسمى ما وطالبت
 وتعليمهـا التـوراة تعلـم فـي لالقتحامـات المتاحة الفترة كامل يقضوا بأن الدينية المدارس ألتباع السماح"بـ

 ".األقصى للمسجد الشرقية الساحة في

 المتطـرفين مطالبـة" أن ابحـيص، زيـاد األقـصى والمـسجد القـدس شـؤون فـي الباحث وأوضح... 
 مــن ممكــن شــكل بأفــضل االســتفادة كيفيــة فــي تفكيــرا تــشكل األدنــى بالحــد وهــي مخــاطر؛ ٣ بهــا اليهــود



 
١٥

 فــي والــسيطرة التقــدم مــن لمزيــد األقــصى المــسجد فــي االحــتالل ســلطات تفرضــها التــي الحاليــة الظــروف
 ،"التوراتيـة الهيكـل جبـل مدرسـة" يـسمى ما استحداث تم هنا ومن األقصى، داخل لهم المتاحة المساحات

 ".اقتحاماتهم خالل األقصى داخل السير ثناءأ ولكن توراتية دروس في وشرعت

 إلـى المتطرفـة الجماعـات سـعي الثـاني، الخطـوة مـصدر" أن ،"٢١عربـي"لـ خاص حديث في ونبه
 االكتفـاء فقـط ولـيس االحـتالل قـوات حمايـة تحـت األقـصى داخـل بالتمركز التوراتية، المدرسة هذه تطوير

ــا بالمــشي، ــبهم خطــورة تتــضح وهن ــوس مطل ــتهم كــل وقــضاء الــشرقية، احةالــس فــي الجل  خــالل فيهــا وق
 ".خروجهم يتم ثم ومن يوميا، ساعات لخمس الممتد لألقصى اقتحامهم

 دروس إعطـــاء لهـــم يتـــيح أن يمكـــن يوميـــا، ســـاعات لخمـــس المتطـــرفين قـــضاء" أن إلـــى ونبـــه
 :مضيفا ،"التوراة ولفائف ومعدات وطاوالت كراسي من يلزمهم ما إدخال يتطلب ما وهو توراتية، وحصص

 مـستوى فـي يـدخلنا مـا وهـو أنفـسهم، حمايـة يتطلب فهذا وشتاء، صيفا ويدرسون يقتحمون أنهم طالما"
  ".الثالث الخطورة

 يعولـون كـانوا اإلسـرائيلية، الحكومـات خلفهـم ومـن الهيكـل جماعـات" أن إلـى ابحيص، ولفت... 
 بعـد فـشل مخططهـم ولكـن مكانيـا، األقصى لتقسيم انطالق كنقطة الرحمة باب مصلى على السيطرة على

 هـذا علـى االلتفـاف اآلن يحـاولون هنـا ومـن ،٢٠١٩ هبـة فـي الرحمـة بـاب لمـصلى المقدسـيين استرداد
 ".الشرقية الساحة اقتطاع عبر األمر،

 مـن المـساحة هـذه القتطـاع المـسار هـذا بدايـة فـتح إعـادة محاولـة هـو اليـوم يجـري وما" :وتابع
 للمــصلى العمالقــة البوابـات وشــمال الرحمـة بــاب مـصلى جنــوب بـين مــا قـعت التــي الجهـة وهــي األقـصى؛
 :المصدر( .قولهم بحسب ،"الشرقي البستان" اليهودية الجماعات تلك عند عليها يطلق ما وهي المرواني،

  )٢١ عربي

  ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  القدسب االستيطاني للتوسع رصدها خالل أوروبية بعثة يهاجمون مستوطنون

 

 االسـتيطاني للتوسع رصدها خالل أوروبية بعثة ،االثنين يوم المستوطنين، من مجموعة هاجمت
 دولـة لـدى المتحـدة األمم مندوب بطرد كينغ، آريه االحتالل بلدية رئيس نائب قام حيث المحتلة، بالقدس
 ".همتوس غفعات" مستوطنة من االحتالل

 المنـدوب رؤوس فـوق اإلسـرائيلية األعـالم اليمـين مـن ونـشطاء االحتالل بلدية رئيس نائب ورفع
  ".ومنافقين السامية معادة"بـ ووصفوهم األوروبي والوفود األممي

 األحـد، أمـس اإلعـالن، بعـد المحتلـة، بالقـدس األوروبيـة البعثـات لرؤساء الميدانية الجولة وأتت
 رؤسـاء نظم وعليه، ،"توسهم غفعات" مستوطنة في جديد سكنية وحدة ١٢٥٧ من لبناء مناقصات عن

ـــة أوروبيـــة دول وقناصـــل وســـفراء األوروبيـــة البعثـــات  للتوســـع رفـــضا المـــستوطنة إلـــى احتجاجيـــة جول
 .االستيطاني



 
١٦

 توســيع شـأن مـن أن مختلفـة، أوروبيــة دول وممثلـي وقناصـل سـفراء مــن البعثـات، رؤسـاء وأكـد
 وبيـت القـدس مـدينتي بـين الجغرافـي التواصـل قطـع فيهـا، جديـد استيطاني حي وبناء المذكرة المستوطنة

 .لحم

 جانــب إلــى وهتفــوا المــستوطنة، وصــوله لــدى االتحــاد األوروبــي وفــد أمــام مــستوطنون وتظــاهر
 به اإلدالء حاول ًصحفيا ًتصريحا وقطعوا األممي، الوفد أعضاء ضد بالقدس، االحتالل بلدية من أعضاء

 .االتحاد ممثلي أحد

 القـرار علـى مالدينـوف، نيكـوالي األوسـط للـشرق األممـي عـوثالمب علـق اليـوم، سـابق وقت وفي
 القـائم الـدولتين حـل مـن كجـزء مـستقبلية فلسطينية دولة إقامة بفرص بشدة يضر" إنه بالقول اإلسرائيلي

 ".١٩٦٧ عام حدود على

 ومــع .الخطـوة هـذه األوروبـي باالتحـاد الخارجيـة الـسياسة ومنـسق الـسلطة الفلـسطينية وانتقـدت
 مـستوطن ألـف ٢٢٠ من وأكثر الضفة الغربية في اآلن يعيشون مستوطن ألف ٥٠٠ من يقرب ما وجود

  .بسرعة تتضاءل دولتهم إقامة فرص إن الفلسطينيون يقول حيث القدس، شرقي في

 ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

  

  جماعات المعبد توجه رسالة إلى وزير األمن الداخلي 

 ة لألقصى مدرسة توراتية دائمةتطالب فيها باتخاذ الساحة الشرقي
  

 الـصهيوني الـداخلي األمـن وزيـر إلـى رسـالة االثنين يوم صباح المعبد جبل تراث مؤسسة وجهت
 في لالقتحامات المتاحة الفترة كامل يقضوا بأن الدينية المدارس ألتباع بالسماح فيها طالبت أوحانا أمير
 .المبارك األقصى للمسجد الشرقية الساحة في وتعليمها التوراة تعلم

 ضــمن األقــصى يقتحمــون الجماعــات تلــك أتبــاع فــإن ًحاليــا االحــتالل شــرطة تفرضــه مــا وبحــسب
 من االقتحام شكل تحويل يحاول الطلب وهذا االحتالل، شرطة بمرافقة المجموعات فيه تمشي محدد مسار

 وما ًصباحا، والنصف لعاشرةوا السابعة الساعة بين ما طويلة لفترة والمكوث التمركز إلى والحركة المشي
 .الظهر بعد من الثانية الساعة وحتى والنصف عشرة الثانية الساعة بين

 األقـصى، الحد إلى االحتالل شرطة تفرضها التي االقتحام أوقات استغالل إلى الطلب هذا ويهدف
 أن أخـرى بلغـة ًيوميـا، سـاعات خمـس لمـدة األقـصى داخـل اليهوديـة الدينيـة المـدارس دوام يصبح بحيث
 التـوراة ولفـائف الكتـب إلدخـال ًالحقـا يمهـد وهـو المـدارس، بتلـك الخـاص "التـدريس حـرم" األقصى يصبح

 مــا وهــو البــراق، ســاحة فــي المنــصوبة تلــك غــرار علــى بالســتيكية بمظــالت المطالبــة ثــم ومــن والكراســي،
 اسـتمر الـذي الرهـان فشل نأ بعد الشرقية ساحته واقتطاع لألقصى المكاني للتقسيم ًجديدا ًمسارا يؤسس

 .المكاني للتقسيم انطالق كنقطة الرحمة باب مصلى اقتطاع على ًعاما ١٦

 فيهـا وتـرى لليهـود، المحـددة باألوقـات تعتـرف ال أنها على رسالتها في الجماعات تلك أكدت وقد
 أن المـدارس لـكت ألتبـاع ُيسمح أن األصل وبأن األقصى، في االحتالل شرطة تمارسه "اليهود ضد ًتمييزا"



 
١٧

 خالل الدراسة من تمكينهم على الحالي طلبها تقصر أنها إال األقصى، في اليوم مدار على أوقاتهم يقضوا
 جـسم داخـل مركزية مؤسسة إلى تحولت قد المعبد جبل تراث مؤسسة أن يذكر .ًحاليا المفروضة األوقات

  .رتهاإلدا نيساني تومي المتطرف تولي بعد المعبد جبل منظمات اتحاد

 ١٦/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  شؤون مقدسية

   قطع نقدية ذهبية من العهد الفاطمي في القدس٤العثور على 
 

عثر علماء اثار اسرائيليون على اربع قطع نقدية ذهبية من القرن العاشر في القدس الشرقية المحتلة 
  .تعود الى العهد الفاطمي" البراق"بالقرب من حائط المبكى 

تشف علماء اآلثار اإلسرائيليون اربع قطع من العمالت الذهبية تم صكها قبل أكثر من واك
  . عام، موجودة في إبريق فخار صغير في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية١٠٠٠

وقالت سلطة اآلثار . وهذا اكتشاف نادر من عصر سادت فيه االضطرابات السياسية في المنطقة
الذي يعتبره " لعثور على العمالت المعدنية أثناء أعمال التنقيب بالقرب من حائط المبكىتم ا"اإلسرائيلية 

  .اليهود اقدس مكان للصالة

إن العمالت المعدنية كانت موجودة في إبريق صغير "وقال روبرت كول من سلطة اآلثار في بيان 
  ."ومحفوظة بشكل ممتاز ويمكن التعرف عليها على الفور حتى بدون تنظيف

فترة تغير " ميالدي وهي ٩٧٠ و٩٤٠إن القطع النقدية تعود إلى ما بين العامين "وأضاف كول 
  .في القدس والمنطقة المحيطة بها" سياسي جذري

وخالل تلك الفترة فقدت الخالفة العباسية الحاكمة التي كان مقرها بغداد السيطرة على بالد الشام 
لفاطمية الشيعية اإلسماعيلية التي تاسست في شمال ومن ضمنها القدس، وسيطرت عليها الدولة ا

  .إفريقيا ونافست العباسيين

  ٢٠ص/١٠/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  اخترنا لكم

   مشاريع قرارات لمجلس األمنمن 
  عليها "الفيتو"اتخذت الواليات المتحدة األمريكية التي 

  

ة لهـــا بخـــصوص القـــضية رغـــم صـــدور مئـــات القـــرارات عـــن األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات التابعـــ  
لم تنفذ أي من هذه القرارات، " السلطة القائمة باالحتالل"الفلسطينية ومنها قضية القدس، إال أن إسرائيل 

ــذ القــرارات االنحيــاز األمريكــي الواضــح  ــى تماديهــا فــي االعتــداءات المختلفــة وعــدم تنفي وقــد شــجعها عل
كا يشاريع التي قدمت لمجلس األمن، باستخدام أمرإلسرائيل والمتمثل في اعتراض أمريكا على عشرات الم

  ".الفيتو"حق 

وللتذكير بتلك المشاريع نورد في تقريرنا هذا بعض تلك القرارات التي استخدمت فيها أمريكا حق 
  ":الفيتو"

ٕالهند، واندونيسيا، وبنما، وبيرو،  الذي تقدمت به ٢٦/٧/١٩٧٣تاريخ ) S/10974(مشروع القرار رقم 
  :والذي نص علي ويوغسالفيا، وغينيا،والسودان، 

 سنة  من األراضي العربية التي احتلتهابانسحاب إسرائيل ةطالبالم على حق الفلسطينيين والتأكيد(
  ).١٩٦٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، المؤرخ في )١٩٦٧ (٢٤٢ً، ويؤكد مجددا قراره رقم ١٩٦٧

  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  

 

  آراء عربية

 ن حق الحياة والعودةولالجئي

 حمادة فراعنة

، من ١٩٤٨ال تقل قضية الالجئين الفلسطينيين الذين تشردوا وطردوا من المدن الفلسطينية عام 
فا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، بفعل العنف اإلسرائيلي، وعمليات التطهير اللد والرملة ويا

العرقي المنظم التي تعرضوا لها من قبل المنظمات الصهيونية اإلسرائيلية العبرية، ال تقل قضية الالجئين 
يلي، أهمية عن قضية احتالل فلسطين، كل فلسطين، من قبل المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائ

ًفالالجئين عددا هم نصف الشعب الفلسطيني، أكثر من خمسة ماليين نسمة وفق إحصاءات وكالة غوث 
الالجئين، عانوا الفقر والتشرد وعدم االستقرار اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي، وافتقدوا الحياة 

اللجوء، من قبل البلدان ُالطبيعية مثل كل الشعوب، رغم الخدمات المتباينة التي قدمت لهم في مخيمات 
 .لبنان وسوريا واألردن: المضيفة الثالثة

وألنها مهمة وحيوية وتمثل نصف الشعب الفلسطيني وقضية إنسانية وسياسية في نفس الوقت 
عملت إدارة الرئيس األميركي ترامب وبإشراف مباشر من قبل مستشاره اليهودي الصهيوني المتطرف 

قرارات من قبل واشنطن بالتعاون مع سفير المستعمرة لدى األمم المتحدة كوشنير زوج ابنته على إصدار 
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جلعاد أردان، والسفير األميركي الصهيوني في تل ابيب فريدمان، عملوا على إنهاء قضية الالجئين من 
 :خالل

حجب المساعدات المالية عن األونروا إلضعافها وشل قدرتها على توفير الخدمات التعليمية  -١
  . والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في مخيماتهموالصحية

إلغاء التفويض األممي من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتشكيل وكالة األونروا باعتبارها  -٢
العنوان الدولي الملزم بمعالجة قضية الالجئين الفلسطينيين حتى تتم عودتهم إلى المدن والقرى 

دتهم إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر  أي عو١٩٤٨ُالتي طردوا منها عام 
 .١٩٤السبع واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار األممي 

 :وزير خارجيتنا المعبر عن التزامات الدولة األردنية، والمتابع الدقيق لقضيتي الفلسطينيين

  .١٨١القرار األممي حقهم في االستقالل والحرية وزوال االحتالل وفق  -١

 .١٩٤حق الالجئين في الحياة والخدمات لحين معالجة قضيتهم وفق القرار  -٢

لقاء الوزير أيمن الصفدي مع فيليب الزاريني المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
الحيوية ، تناول مجموعة من العناوين ١٥/١١/٢٠٢٠وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا يوم األحد 

  :وهي

الجهود المبذولة لتوفير الدعم الالزم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها في  -١
 .تقديم خدماتها الضرورية لالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها األممي

 ومنع انعكاس متابعة المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التزاماتهم المالية، -٢
 .األزمة المالية على برامج الوكالة ومؤسساتها الخدمية وموظفيها

وضع الترتيبات المناسبة وجدول أعمال اجتماع مجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون األونروا، على  -٣
مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، الذي تقرر عقده خالل أسبوع، وكذلك 

ماع المانحين الدوليين المقرر عقده في بداية العام القادم بتنظيم مشترك بين التحضير الجت
 .األردن والسويد

أولهما استمرار خدمات األونروا لسكان : اهتمام األردن بقضية الالجئين يعود لسببين جوهريين
ر االهتمام  مليون الجئ، وثانيهما استمرا٢.٥مخيمات الالجئين في األردن، والذين يتجاوز عددهم من 

ألن تبقى قضية الالجئين حية حتى تتم معالجتها وعدم شطب حقوقهم في العودة واستعادة ممتلكاتهم في 
  .المدن والقرى التي طردوا منها

  ١٣ص/١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 السباق نحو االستيطان وشرعنة المحتل

 سري القدوة

ضمن اليات العمل السياسي تشكل زيارة وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو المرتقبة إلى 
االستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، وزيارة الجوالن » بساغوت«مستوطنة 

يد من استمرار إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب في دعمها لالحتالل السوري المحتل، شكل جد
ٕاالسرائيلي واضفاء الشرعية على تلك المستوطنات القائمة على االراضي الفلسطينية المحتلة لتؤكد 
مجددا بان هذه االدارة هي شريكة لالحتالل وليس منحازة له، وأن هذه الزيارة ليست مستغربة وتأتي 

راءات األميركية لشرعنة لالستيطان، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل وتأتي ايضا ضمن االج
 .  نتنياهو الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية- ضمن خطة ترمب

ومن خالل ما يجري من مؤامرات واستمرار تعرض مستقبل الشعب الفلسطيني للمخاطر الشديدة 
طني والكل الفلسطيني ضرورة تعزيز المواجهة والتصدى لتلك للنيل من ارادته يتطلب من الجميع الو

المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية، وذلك عبر سرعة تطبيق كل الخطوات العملية 
لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية والتصدى لمخططات االحتالل 

 .  ضمن ما يسمى صفقة القرن االمريكيةومشاريع االستيطان القائمة

ٕويواجه الشعب الفلسطيني وقيادته خطة ترامب واجراءات االحتالل بالصمود حتى يتم افشالها، 
وتجسيد االستقالل الوطني على أرض فلسطين، ويشكل التمسك بإعالن االستقالل الذي كان قبل اثنين 

الستقالل وان االولوية الكفاحية والنضالية هي اقامة ًوثالثين عاما عنوانا باالستمرار نحو تعزيز هذا ا
ًالدولة الفلسطينية ايذانا باستمرار النضال حتى تحقيق االستقالل وتجسيده من خالل قوة االيمان بحتمية 
االنتصار واالستعداد للتضحية الدائمة واإلرادة الشعبية لقادرة على االستمرار حتى النصر ونيل الحرية 

 . الل الوطني الفلسطينيوتحقيق االستق

ولذلك ال بد من تضافر وتركيز كل الجهود الوطنية من أجل تكريس االستقالل على أرض الواقع 
من خالل خطوات جدية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي 

ي والوحيد لشعبنا، بما يفتح الطريق الفلسطيني وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرع
 وضمان ١٩٦٧لتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على كافة االراضي المحتلة عام 

، ومن أجل حماية وتكريس الحقوق السياسية ١٩٤حق عودة الالجئين الى ديارهم طبقا للقرار 
 .  المجاالت واالجتماعية والديمقراطية لشعبنا في كافة

وال بد من التأكيد على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية والتعبير عن االرادة الوطنية الحرة للشعب 
الفلسطيني العظيم الذي طالما ناضل من اجلها، ومن اجل االستمرار نحو ثورة التحرر والحرية 

 . واالستقالل وتفعيل الكفاح ومواجهة االحتالل والعدوان الصهيوني وكل أشكال القهر

شكل المرحلة الحالية التي نعايشها ظروفا خاصة تحتم علينا اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وت
واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة المخاطر والتحديات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني في 
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نية الفلسطينية داخل الوطن والشتات، وحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز النضال من أجل الحقوق الوط
االصيلة والثابتة والغير قابلة للتصرف والمنصوص عليها بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وكافة 

 . القرارات الصادرة عن االمم المتحدة والداعية للحقوق الشرعية الفلسطينية

ن تنال دائما كانت المؤامرات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي مؤامرات فاشلة وال يمكن ا
ٕمن صمود وكفاح وارادة هذا الشعب الذي عبر دوما عن رفضه لكل المخططات والمشاريع الهادفة 
ٕلتصفية قضيته الوطنية والغاء حقوقه المشروعة، ولم يتوقف شعب فلسطين يوما عن الدفاع الباسل عن 

الوطني، وسيواصل شعب وطنه، ولقد كانت ثوراته وانتفاضاته المتالحقة تجسيدا بطوليا إلرادة االستقالل 
فلسطين كفاحه ونضاله حتى تحقيق الحرية ونيل االستقالل ولتصبح الدولة الفلسطينية حقيقة راسخة 

  . على أرضه

  ٩ص/١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 فلنفرض الحقائق على األرض قبل والية بايدن

 *المحامي يائير غباي 

بيل كلينتون وبراك أوباما لم يسهال .  رؤساء ديمقراطيينشهدت القدس أياما قاسية جدا تحت
 .على حكومة إسرائيل بالنسبة للبناء في العاصمة

وأثبتت التجربة أن اإلدارات الديمقراطية فضلت فكرة العاصمة الفلسطينية في شرق القدس على 
 .سيادة إسرائيلية كاملة على كل القدس الموحدة

 .ناء حي معاليه هزيتيم من قبل محافل في االستيطان جرى العمل على ب١٩٩٦في العام 

 .وكنا بحاجة لنشاهد نوابا يبنون بأنفسهم جدار الحي

 عندما كان يتعين على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتخذ قرارا شجاعا ٢٠٠٩هكذا أيضا في العام 
منزل المفتي، الحاج للغاية إلقرار بناء حي يهودي في مكان فندق شبرد في الشيخ جراح والذي يقع قرب 

 .ّفي حينه أيضا وبخنا نزالء البيت األبيض. أمين الحسيني

فرض الديمقراطيون في البيت االبيض علينا تجميد البناء في مواقع استراتيجية تضمن التواصل 
كل خطة وضعت في اللجنة اللوائية . ، عطرون وجيلو١اليهودي في القدس مثل جفعات همتوس واي 

 حظي –أزيح في أماكن استراتيجية وعمليا أيضا في تلك التي في نظرنا تعتبر طبيعية تأخرت، كل حجر 
 .بوابل من االنتقاد والتهديد من البيت األبيض

 سيؤدي رئيس جديد للواليات المتحدة اليمين القانونية، وعلينا أن ٢٠٢١ كانون الثاني ٢٠في 
 .نثبت حقائق على األرض حتى ذلك الوقت

ًوالخطتان معا .  واحدة في جفعات همتوس والثانية في عطروت–تا بناء توجد أمامنا خط
 . ألف وحدة سكنية جديدة في القدس١٢يمكنهما أن تنتجا أكثر من 
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 .َفي جفعات همتوس أقرت الخطط منذ اآلن، ولم يتبق للدولة إال إصدار عطاءات للمقاولين

 وزارة اإلسكان إلقامة حي على وفي عطرون ينبغي أن تقر في مؤسسات التخطيط والبناء خطة
  .أراضي المطار القديم

مثل هذه الكمية من الشقق يمكنها أن تؤدي إلى تخفيض أسعار الشقق في المدينة، وبذلك إبقاء 
كما أنه إذا أقر البناء في هذه األحياء، فسيتحقق العدل التاريخي والفعل الصهيوني . الشباب فيها

 . بتقسيم القدس سيشطب عن الطاولةالمناسب، إذ إن الحلم الفلسطيني

حتى لو لم تكن موافقة أميركية على البناء في القدس فإن علينا أن نواصل البناء؛ ألن هذه هي 
  .عاصمتنا، وهكذا ستبقى

  ١٠ص/١٧/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية
Arab League rejects Israeli settlement project in occupied Jerusalem 

 

CAIRO, Monday, November 16, 2020 (WAFA) – The Arab League rejected today Israel's new 

settlement project north of occupied Jerusalem. 

In a statement, the Arab League Assistant Secretary-General for Palestine and the Occupied 

Arab Territories, Saeed Abu Ali, called on the international community represented by its states 

and organizations, especially the United Nations and the Security Council, to declare its 

rejection and condemnation of this dangerous settlement project. 

He urged for concrete pressure on Israel to stop such projects which are being implemented in 

defiance of the will of the international community, international law and relevant United 

Nations resolutions. 

He stressed that these settlement projects undermine all potentials of the two-state solution. 

Abu Ali also condemned the visit that US Secretary of State Mike Pompeo intends to make to 

an Israeli settlement in the occupied Palestinian territory as well as the occupied Syrian Golan 

Heights in an "attempt to consolidate settlement and annexation." 

The Arab League official stressed that the visit constitutes a precedent, as all US secretaries of 

state have abstained from doing this act, adding that this confirms the Donald Trump 

administration's resolve to implement its policies and projects that are contrary to the law and 

UN resolutions and confirms its partnership with Israel in the crimes of settlement, annexation 

and Judaization that the whole world condemns and rejects. 

WAFA November 16, 2020   

*** 

FM Malki, Jordanian counterpart discuss latest Palestinian developments 
 

AMMAN, Monday, November 16, 2020 (WAFA) – Minister of Foreign Affairs and 

Expatriates Riyad Malki and his Jordanian counterpart Ayman Safadi discussed today the latest 

developments regarding the Palestinian issue. 

During a meeting in Amman, the two ministers tackled the efforts exerted to relaunch serious 

and effective negotiations to resolve the conflict on the basis of the two-state solution, and in 

accordance with international law, United Nations resolutions, and the Arab Peace Initiative. 

They stressed that achieving a just, comprehensive, and lasting peace is a strategic option that 

guarantees the establishment of an independent and sovereign Palestinian state on the pre-1967 

borders with East Jerusalem as its capital. 



 
٢٣

They also highlighted the need for Israel to stop all its illegal measures that undermine the two-

state solution and chances of achieving a just peace, especially the annexation of lands and the 

building and expansion of settlements. 

They further condemned Israel's decision to build new settlement housing units in the so-called 

"Givat Hamatos" and "Ramat Shlomo" illegal settlements, in occupied East Jerusalem. 

Meanwhile, Safadi stressed that the Palestinian cause is the central issue and the basis of the 

conflict, noting that resolving it in a manner that ensures the fulfillment of all Palestinian 

legitimate rights is the key to a just, lasting, and comprehensive peace. 

The Jordanian minister updated Malki on the efforts made by Jordan with international partners 

to mobilize financial support for the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East (UNRWA) to enable the agency to continue providing its vital 

services to refugees in these difficult circumstances. 

For his part, Malki expressed appreciation of Jordan's firm stances and roles, led by King 

Abdullah II, in supporting the Palestinian people and their legitimate rights, especially their 

right to a sovereign independent state. 

Malki also stressed the importance of Hashemite Custodian of the Islamic and Christian Holy 

Sites in Jerusalem, which protects the holy sites and preserves their Arab, Islamic and Christian 

identity as well as their historical and legal status quo.     

WAFA November 16, 2020   

*** 

Over 100 settlers defile Aqsa Mosque in morning tours 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Dozens of Jewish settlers escorted by police forces 

desecrated the Aqsa Mosque on Monday morning. 

111 settlers, including 75 students of Jewish institutes, entered the Mosque through al-

Maghariba Gate and performed some rituals before gathering in the eastern area of the Islamic 

holy site. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the afternoon, 

the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are imposed on 

Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are seized until they 

leave the holy place.  

The Palestinian Information Center 16, November 2020   

*** 

IOA gives Sabbagh family eight days to leave their homes in J’lem 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation authority (IOA) has given the 

family of Sabbagh (composed of five families) until November 24 to evacuate their homes in 

Sheikh Jarrah neighborhood in east Jerusalem in order to replace them with Jewish settlers. 

According to the National Coalition for Defending Palestinian Rights in Jerusalem, an Israeli 

court decided to activate a previous evacuation decision against the family of Sabbagh (five 

families of 32 individuals including five children), which was frozen in late January 2019. 

The court also ordered the family to pay 7,000 shekels to the lawyer of the other side (the 

settlers). 

The Coalition said that the court rejected the request filed by the family and heirs to freeze the 

previous evacuation verdict. 

The Palestinian Information Center 16, November 2020  

*** 



 
٢٤

 

 

  


