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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية
  

  ٥  ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية •

  ٥  نشعر بالقلق إزاء التوسع االستيطاني وعمليات الهدم:دول االتحاد األوروبي في مجلس األمن •

  ٦  نواب أمريكيون يصفون زيارة بومبيو لمستوطنة بالمخزية •

  ٧  زل المواطنين في القدس الشرقيةُمالدينوف يعقب على هدم االحتالل لمنا •

  ٨  بريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في الضفة الغربية المحتلة •
  

  اعتداءات
  

  ٨  اقتحام األقصى •

  ٨  االحتالل يسلم ثالثة فلسطينيين قرارات إبعاد عن المسجد األقصى •

  ٩  القدس من شابين يعتقل االحتالل •

  ٩   الحرم اإلبراهيميمستوطنون يضعون الشمعدان على سطح •
  

  اعتداءات/ تقارير 
  

 تسجيل عن االحتالل حكومة إعالن من يحذر المقدسيين لحقوق األهلي االئتالف •
  ١٠  القدس في األراضي

  ١١  مسار تهويدي تتبعه بلدية االحتالل في القدس المحتلة لتهويد المدينة •

  ١٣  نتنياهو يطلب من ترامب بناء آالف الوحدات االستيطانية •
  

  تقارير 
  

 في صنعت "أنها على الضفة من القادمة السلع تصنيف على ترمب يحثون جمهوريون •
  ١٣  "إسرائيل
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  اخترنا لكم

*٢٠/١١/٢٠٢٠ – ١٨٨٢في ذكرى استشهاد المجاهد الشيخ عز الدين القسام  •
  ١٤  

  اصدارات

  ١٥  "القدس لمدينة ّوالتاريخي ّالسياسي التكوين: "كتاب تصدر" الدولية القدس •

  آراء عربية

  ١٧  األحدث في مسلسل تهويد القدس •

  ١٨  المسجد األقصى وخطر التقسيم الزماني والمكاني •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

 وحدة استيطانية ١٢٥٧ :تصفية نهاية موسم ترامب..  القدسلشطب أي إمكانية لتقسيم •
  ١٩  في القدس

  ٢٠  برتهايد اإلسرائيليينبصحة اإلجرام واأل.. بومبيو في زيارة لنبيذ المستوطنات •

  باالنجليزية اخبار
  

The UK says Israeli construction in the occupied West Bank a violation of 

international law 22 

Prince Hassan calls for promoting concepts of pluralism, acceptance  22 

Israeli police kidnap two Jerusalemites, slap Aqsa entry ban on others 23 

41 settlers defile Aqsa Mosque under police protection 23 

Jewish settlers defile Ibrahimi Mosque, put candelabrum on its rooftop 24 
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  شؤون سياسية
  

  ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

  

د جاللة الملك عبداهللا الثاني، وجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك عق - الغد-عمان
مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

 .المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، قمة ثالثية في العاصمة أبوظبي اليوم األربعاء

ة، خالل القمة، عمق العالقات األخوية واالستراتيجية بين البلدان الثالث، وسبل وأكد القاد
  .االرتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة

وركز القادة على سبل النهوض في مجاالت التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، 
ذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء ًخصوصا ما يتعلق بقطاعي الصحة واألمن الغ

  .كورونا وتداعياتها االقتصادية والصحية واالجتماعية

وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثالثة حيال مختلف القضايا ذات االهتمام 
  .المشترك، بما يخدم القضايا العربية

ية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة وبحث القادة آخر التطورات اإلقليم
تحقيق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 

 ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير وحضر القمة رئيس الوزراء،
  .المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين واإلماراتيين

  ١٩/١١/٢٠٢٠الغد 

***  

  :دول االتحاد األوروبي في مجلس األمن

  نشعر بالقلق إزاء التوسع االستيطاني وعمليات الهدم

 

التحاد األوروبي األعضاء في مجلس األمن إننا نشعر بقلق عميق دول ا قالت – وفا – نيويورك
لمستوطنة جديدة تماما في  قرار السلطات اإلسرائيلية بدء عملية تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية من

 .المحتلة ، بين القدس وبيت لحم غرب القدس"جفعات هاماتوس"

المـستوطنات   يضاف إلى التوسع الكبير فيبيان الدول األوروبية المشترك أن هذا القرار وأضاف
 آالف ٥التخطـيط لبنـاء مـا يقـرب مـن  تـشرين األول مـع/ أكتـوبر١٥ و١٤الذي أعلنت عنه إسرائيل فـي 

منـاطق داخـل القـدس وحولهـا، وأيـضا إلـى الهـدم الواسـع  وحـدة سـكنية فـي الـضفة الغربيـة المحتلـة، فـي
 . مبنى في خربة حمصة الفوقا شمال األغوار٧٠اإلسرائيلية ألكثر من  النطاق من قبل القوات

، )وأيرلنـدا والنـرويج ٕبلجيكا واستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة(البيان المشترك من  وأدان
، وأيضا التهديـد ١٩-كوفيد بداية العام، رغم جائحة االتجاه المؤسف لالستيالء على األراضي والهدم منذ
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 مجتمـع رأس التـين وسـط الـضفة الغربيـة، بتمويـل مـن االتحـاد األوروبـي فـي بهـدم المدرسـة الفلـسطينية
 .من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والعديد

ووقـف كـل  إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية في هذا الوقـت الحـرج والحـساس، ودعا
" هــار حومــا"الحـساسة مثــل  قالتوسـع االســتيطاني المــستمر، بمـا فــي ذلــك فـي القــدس الــشرقية والمنـاط

عمليات الهـدم، بمـا فـي ذلـك المبـاني الممولـة مـن  ، وكذلك(E1) والمنطقة المسمى" جفعات هاماتوس"و
 .االتحاد األوروبي

القـانون  البيان على أن االتحاد األوروبي لن يعتـرف بالمـستوطنات غيـر القانونيـة بموجـب وشدد
ذلك ما يتعلق بالقدس، بخـالف  ، بما في١٩٦٧ما قبل عام الدولي، ولن نعترف بأي تغييرات على حدود 

 .تلك التي اتفق عليها الطرفان

باحتمـاالت قيـام  البيان األوروبي إن أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جـسيم وقال
أوسع، سيؤثر علـى إمكانيـة التوصـل إلـى حـل  دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق

مــع المعـايير المتفـق عليهـا دوليـا وبـأن تكـون القـدس العاصــمة  دولتين المتفـاوض عليـه بمـا يتماشـىالـ
 .للدولتين المستقبلية

بنـاء الثقـة  أن النشاط االستيطاني سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولـة إلعـادة وأضاف
 .المطافنهاية  بين األطراف والتي تعتبر ضرورية الستئناف مفاوضات هادفة في

بما في ذلك  عن القلق العميق بشأن الوضع المالي الحرج لألونروا، ونناشد جميع الدول، وأعرب
  .دول المنطقة، أن تنظر في تقديم أو زيادة مساهماتها للوكالة

  ١٩/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

 نواب أمريكيون يصفون زيارة بومبيو لمستوطنة بالمخزية

 

ديمقراطيا في الكونغرس األمريكي، وزير الخارجية األمريكي، مايك  نائبا ٤٠ دعا -واشنطن 
 .، في الضفة الغربية بفلسطين»مجتمع بدوي ريفي«بومبيو، إلى إدانة قيام إسرائيل بهدم 

» الضم الزاحف»واتهم النواب الديمقراطيون التقدميون، في رسالة لبومبيو، إسرائيل، بقيامها بـ
 .«انتهاك للقانون الدولي، وقضية إنسانية خطيرة«بية، وهو في وادي األردن بالضفة الغر

ال يمكن أن يكون الضم الزاحف سياسة تدعمها حكومة الواليات المتحدة، إذا كنا «وأكدوا أنه 
 .«نرغب في رؤية السالم في المنطقة

 من الضروري أن ترفض الحكومة األمريكية بشدة«: وقالوا في رسالتهم الموجهة للوزير بومبيو
، مشددين »انتهاكات حقوق اإلنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في الشهرين األخيرين لك في المنصب

تحقيق حل سلمي شامل للصراع اإلسرائيلي «على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها 
 .«الفلسطيني
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ت األمريكية للتستر على كما اتهموا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام االنتخابا
وزعم النائب . والتهديد بحل الدولتين للصراع اإلسرائيلي والفلسطيني» الفظائع الجسيمة لحقوق اإلنسان«

 .«ضم فعلي لألراضي الفلسطينية«الديمقراطي في الكونغرس أن الهدم يرقى إلى مستوى 

ًفال فلسطينيا يظهر عمال  ط٤١تدمير المنازل وتشريد «وقال النائب مارك بوكان في بيان إن  ً ً
ًعدوانيا واضحا من قبل دولة إسرائيل ويعارض عمدا تأمين السالم أو حل الدولتين في المنطقة ً ال «. »ً

يوجد أي عذر للضم الفعلي لألراضي الفلسطينية، وال يمكن ألمريكا أن تظل صامتة في وجه انتهاكات 
غير «ومبيو المخطط لها إلى بساغوت بأنها ووصف بوكان، زيارة ب. حقوق اإلنسان هذه بعد اآلن

  «مسبوقة ومخزية

وتأتي هذه الرسالة ردا على هدم إسرائيل، في الثالث من تشرين ثاني الجاري، لمبان كان يتألف 
 خيمة وحظيرة كانت بمثابة ١٠٠، بما في ذلك أكثر من »خربة حمصة«منها المجتمع البدوي في 

اكن تخزين، وحظائر مواشي، ومياه، وحاويات، وألواح شمسية، مساحة للمعيشة، ومساحة للطهي، وأم
ذا « طفال، بحسب المنظمات الحقوقية، وفق ما ذكرته صحيفة ٤١ شخصا، بينهم ٧٤ما أدى إلى تشريد 

، إلى أن هذا اإلجراء أثار مزيدا من الغضب لدى مكتب األمم المتحدة »ذا هيل«كما أشارت . »هيل
كان أكبر عملية هدم منفردة من قبل إسرائيل، في العقد » الذي قال إنهلتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

  )وكاالت. (»الماضي

  ١٢ص/١٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  ُمالدينوف يعقب على هدم االحتالل لمنازل المواطنين في القدس الشرقية

 

وسـط الخاص لألمم المتحـدة لعمليـة الـسالم فـي الـشرق األ المنسق ّأكد – خبر  وكالة–نيويورك 
الـشرقية، يزيـد  هـدم االحـتالل اإلسـرائيلي للمنـازل فـي القـدس ّاليوم األربعاء، على أن نيكوالي مالدينوف،

 .١٩-جائحة كوفيد من خطورة وضع المدنيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار

ل تنفيـذ سـلطات االحـتال وأشار مالدينوف في مستهل إحاطته الدورية لمجلس األمن الدولي، إلى
 .في الثالث من تشرين الثاني، أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خالل العقد المنصرم

) ج( مبنى، بمـا فـي ذلـك منـازل، فـي قريـة بدويـة بالمنطقـة ٧٠هدم أكثر من  ّوذكر أن االحتالل
ً طفال، واصفا ذلك بـ ٤١ً شخصا منهم ٧٣بالضفة الغربية، ما أسفر عن تشريد    ."تطور مقلق"ً

لوفـاة األمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر صـائب  ّوفي سياق مختلف، عبر عن حزنـه
ًعريقات، مقدما أيضا تعازيه الحارة ألسرته وللحكومة والشعب الفلسطيني ً.  

ّإن عريقــات كــرس حياتــه للــسعي الــسلمي لتحقيــق العــدل والكرامــة : "وفــي رثــاء عريقــات، قــال
  ".نيينوالحقوق المشروعة للفلسطي

 ١٨/١١/٢٠٢٠وكالة خبر الفلسطينية للصحافة 

*** 
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  بريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

 

 األوســـط الـــشرق شـــؤون وزيـــر أعـــرب – فلـــسطين دولـــة – لنـــدن – فلـــسطين عاصـــمة القـــدس
 مستوطنة في استيطانية انمب تشييد في قدما المضي إسرائيل لقرار إدانته عن كليفرلي جيمس البريطاني

 .المحتلة الغربية الضفة في "هاماتوس جفعات"

 تـشييد فـي قـدما المـضي إسـرائيل قـرار" األربعـاء، يـوم مـساء عنـه، صـدر بيـان فـي كليفرلي وقال
 للقــانون انتهــاك المحتلــة الغربيــة الــضفة فــي )هامــاتوس جفعــات( منطقــة فــي اســتيطاني مبنــى ١,٢٥٧
 ".فلسطينية دولة قيام بفرص كبير ررض بإلحاق ويهدد الدولي،

 بوقـف ونطالـب الـسالم، بـشأن المعلـن إسـرائيل هـدف مـع يتنـافى الذي القرار، هذا ندين "وأضاف
 الــضفة مواقــع مــن غيرهــا وفــي الــشرقية القــدس فــي أخــرى مــستوطنات وبنــاء المناقــصات لعمليــة فــوري

  ".الغربية

  ١٩/١١/٢٠٢٠أخبار الخليج 

*** 

  اعتداءات

  ألقصىاقتحام ا

  

 مستوطنا، يوم األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية ٤١ اقتحم - فلسطين المحتلة 
 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

بشكل » األقصى«وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن المستوطنين تجولوا في باحات 
  .استفزازي، وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل

 ٢٤ص/١٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  االحتالل يسلم ثالثة فلسطينيين قرارات إبعاد عن المسجد األقصى

 

ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، اليــوم األربعــاء، ثالثــة قــرارات  ســلمت –  الــرأي–فلــسطين المحتلــة 
 . المبارك تتراوح بين أسبوع وستة أشهر لفلسطينيين من مدينة القدساألقصىإبعاد عن المسجد 

 المبــارك رضــوان عمــرو، األقــصى قــرارات اإلبعــاد مــدير مركــز المخطوطــات فــي المــسجد وشــملت
  .وحارس المسجد محمد الصالحي قرارين، وذلك لمدة أسبوع

ًكما سلمت شرطة االحـتالل نائـب أمـين سـر اللجنـة التنظيميـة لحركـة فـتح عـرين الزعـانين، قـرارا 
  ... المبارك لستة شهوراألقصىبإبعاده عن المسجد 

  ١٨/١١/٢٠٢٠كالة الرأي الفلسطينية و

*** 

  



 
٩

  القدس من شابين يعتقل االحتالل

 

 مــساء اليــوم األربعــاء، ي،شــرطة االحــتالل اإلســرائيل  اعتقلــت–  وفــا٢٠٢٠-١١-١٨ القــدس 
  .شابين من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة

راهيم صـيام، ٕ مصادر محلية بـأن شـرطة االحـتالل اعتـدت علـى الـشابين ليـث عاصـي، وابـوأفادت
  .لدى اقتحامها حي الثوري واعتقلتهما

 عملت شرطة االحتالل على تحرير مخالفات عـشوائية علـى األهـالي والمـارة فـي شـوارع حـي كما
  .الثوري

  ١٨/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  مستوطنون يضعون الشمعدان على سطح الحرم اإلبراهيمي

 

وضع مستوطنون متطرفون تحت حماية جيش االحتالل اإلسرائيلي  - وكاالت–القدس المحتلة   
وقال مدير . امس، الشمعدان على سطح الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل

الحرم اإلبراهيمي حفظي أبو سنينة في بيان إن المستوطنين وضعوا الشمعدان على السطح إلحياء أحد 
  .عتداء صارخ وخطير واستفزاز لمشاعر المسلميناألعياد اليهودية، في ا

كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس، ثالثة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في 
  .الضفة الغربية المحتلة، واستدعت وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي للتحقيق

 االحتالل االسرائيلي اقتحمت وسط اطالق كثيف وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات
للنيران مناطق متفرقة في مدن رام اهللا والبيرة وبيت لحم وطولكرم وجنين، واعتقلت المواطنين الثالثة 

  .عشر

واستدعت قوات االحتالل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي للتحقيق 
  .لةمعه في سجن المسكوبية بالقدس المحت

وكانت مخابرات االحتالل اعتقلت الوزير الهدمي اربع مرات واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ 
  .٢٠١٩توليه منصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 

  ٨ص/١٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  

  

  



 
١٠

  اعتداءات/ تقارير

  من يحذر المقدسيين لحقوق األهلي االئتالف

 القدس في ياألراض تسجيل عن االحتالل حكومة إعالن
  

االئـتالف األهلـي لحقـوق الفلـسطينيين فـي القـدس، مـساء   حذر–  وفا٢٠٢٠- ١١- ١٨  القدس
اليوم األربعاء، من خطورة إعالن حكومة االحتالل عن النية بتسوية حقوق عقارية وتسجيل األراضي في 

  .مدينة القدس، ومخاطر ذلك على العقارات المقدسية الفلسطينية في العاصمة

إن ": "شؤون القدس" التحذير بعد أن أعلنت القناة السابعة العبرية نقال عن وزير ما يسمى جاء
مـن % ٥الحكومة اإلسرائيلية تنوي إطالق عملية لتسجيل األراضي واألمالك في شـرقي القـدس وأن فقـط 

 عـن أراضي القدس الشرقية مسجلة في الطابو، وهذا مخالف للقانون ويجب علـى الـسكان دفـع الـضرائب
  ".األمالك مثلها مثل القدس الغربية

 االئتالف أن إطالق حملة تنظيم وتـسجيل األراضـي هـو للتأكيـد علـى أن القـدس الـشرقية وأوضح
  .جزءا من القدس الموحدة

 عاما لم يتم تسجيل األراضي والعقارات في العديد ٥٣ االئتالف إنه منذ احتالل المدينة قبل وقال
 سطينييناق عملية التنظيم وبالتالي إمكانية الحصول على تراخيص البنـاء للفلـمن أحياء المدينة، ما أع

المقدســيين، إضــافة إلــى سياســة التخطــيط العنــصرية والتــي تهــدف إلــى الــسيطرة علــى األرض وتهجيــر 
مـن أراضـي الجـزء الـشرقي % ٨٧المقدسيين واالستيالء على األراضي، حيث تسيطر دولة االحتالل على 

 الــنقص فــي األراضــي إلــىيــتم اســتخدامه لتعزيــز االســتيطان وبنــاء المــستوطنات، مــا أدى مــن المدينــة، و
الالزمة لبناء المقدسيين، والقيـود وصـعوبة الحـصول علـى تـراخيص للبنـاء والتكـاليف الباهظـة للحـصول 

  .عليها من قبل بلدية االحتالل ما زاد من البناء بدون ترخيص

ذر فــي التعامــل مــع موضــوع تــسجيل األراضــي فــي القــدس  االئــتالف إلــى أخــذ الحيطــة والحــودعــا
المحتلــة، وأخــذ االستــشارة مــن جهــات قانونيــة وحقوقيــة ورســمية قبــل اإلقــدام علــى التــسجيل، وتــشكيل 
مرجعيات وطنيـة وفنيـة وسياسـية لمتابعـة موضـوع تـسوية الحقـوق والملكيـة وتقـديم االستـشارة القانونيـة 

  .والفنية للمقدسيين

 الدولي والمؤسـسات والهيئـات الدوليـة بتحمـل مـسؤولياتها تجـاه تلـك الـسياسات  المجتمعوطالب
  .والممارسات والضغط على حكومة االحتالل لوقف تلك الممارسات

 ١٨/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  

  

  



 
١١

 مسار تهويدي تتبعه بلدية االحتالل في القدس المحتلة لتهويد المدينة
  

 التـي التهويديـة والمـشاريع المخططـات تـزداد – القـدس مدينـة موقع خاص – محمد وسام إعداد
 فـي سيما ال المحتلة، فلسطين في والمسيحية اإلسالمية والمقدسات والمعالم الفلسطينية المدن تستهدف

 وتنفيـذ الوقـت الكتـساب اإلسـرائيلية والمـساعي الفلـسطينية القـضية بهـا تمـر التـي الـصعبة الظروف هذه
 .العربية القدس مدينة في سيما ال المشاريع من دعد أكبر

 اإلسـرائيلي، االحـتالل لـدى الكبرى المعضلة المحتلة، القدس مدينة في الديمغرافي الصراع ويمثل
 نسبة وتقليص الفلسطيني، الوجود استهداف عبر بالمدينة معركته حسم إلى الوسائل بشتى يسعى ولذلك
 فـي العـرب السكان عدد أن ًعلما ،%١٢ فيها العرب نسبة يتجاوز ال يهودية، مدينة إلى لتحويلها العرب
 .نسمة ألف ٣٥٠ نحو يبلغ القدس مدينة

 والبلدات القرى كافة تشمل ضخمة تهويدية استيطانية لمخططات المحتلة القدس مدينة وتتعرض
  .اإلسرائيلي الحتاللا عند اإلستراتيجية الرؤية وتحقيق هويتها طمس بهدف المدينة، في العربية واألحياء

 التهويدي المدينة شرق مركز مشروع

 فـي لتنفيذها االحتالل سلطات تسعى التي المشاريع أكبر من "المدينة شرق مركز" مشروع يعتبر
  .ًا عام٢٠ منذ االحتالل داخلية ووزارة أعدته قديم مشروع وهو المحتلة، القدس

 تزعم الذي التهويدي، العبري بالعمران ستبدالهوا العربية المدينة وجه تغيير إلى المشروع ويهدف
 كاملـة أحيـاء تـدمير علـى المـشروع ويعمـل العمرانـي، التطـور لمتطلبـات ًوفقـا جـاء أنـه االحـتالل سـلطات
 شـارع حتـى الـدين صـالح شـارع ثـم سـليمان الـسلطان شـارع مـن ويمتد المدينة، في عديدة معالم وتغيير
 ٕواغــالق ،"كولــوني األمريكــان" فنــدق إلــى ًوصــوال جــراح، الــشيخ حــي ثــم الجــوز واد فــي عفــان بــن عثمــان
 .والشرقي الغربي ّالمحتلة المدينة شطري بين الفاصل واحد رقم شارع حتى المربع

 التهويـدي، المخطـط ونـصف شـهر نحـو قبـل ّالمحتلة بالقدس اإلسرائيلية اللوائية اللجنة وأودعت
 ًيومـا ٦٠ خـالل عليـه لالعتـراض المدينـة داخـل ضراءخـ يافطـات تعليـق خـالل مـن أيـام قبل عنه وأعلنت
 .القادم ديسمبر ٢٣ بتاريخ تنتهي

 المخطـط هذا من ّحذر جبارة مهند المحامي ّالمحتلة القدس في والبناء التنظيم بشؤون المختص
 ومحاولـة والفلـسطينية، العربيـة القـدس مالمـح لتغييـر محاولـة المخطـط هـذا" ّإن ًقائال الضخم، التهويدي

 فقط المنطقة في البناء إمكانية يحددون حينما القدس، في الفلسطيني الديمغرافي التكاثر من ّللحد خطيرة
  ".السكن وبناء التكاثر من الفلسطينيين يمكن وال طبقات، لخمس

 القـانون مـع يتعـارض اإلسـرائيلي المخطط هذا ّأن صحفية، تصريحات في جبارة، المحامي ّويؤكد
 المنطقـة شـكل مـن ويغير يؤثر قرار أي اتخاذ من المحتل يمنع إذ الرابعة، جنيف اقيةاتف بموجب الدولي،
 .المحتلة



 
١٢

 تم حال في ًفمثال ًمستقبال، البناء إمكانيات تحديد" في تكمن المشروع هذا من الخطورة ّأن ّويبين
 العـشرين فـي طبقـات ٥ مـن أكثر لبناء طلب تقديم العقار لصاحب يمكن ال طبقات، ٥ حتى البناء تحديد
 ".بالعالم المدن أهم في المدينة مركز عن نتحدث ونحن القادمة، سنة

 ١٦ حتـى البنـاء إمكانيـة علـى بالمـصادقة اإلسـرائيلية الداخليـة وزارة قامت المقابل في ّأنه وذكر
ًمشددا ّالمحتلة، المدينة نفس من الغربي الشطر في ًطابقا  ".منطقي غير أمر" ذلك ّان على ّ

 سكانها من القدس لتفريغ محاولة هناك أن يكتشف المشروع هذا في يدقق من كل" بارةج ويقول
 ممثلة اإلسرائيلية والحكومة اإلسرائيلية العامة الهيئة إليه تسعى كبير مخطط من جزء وهو الفلسطينيين،

 بغربيهـا، المدينـة شـرقي وربـط منهـا كبيـر جـزء وتهويـد المدينـة، علـى للـسيطرة والداخليـة؛ القدس ببلدية
 التي اإلسرائيلية المخططات من كامل طوق فرض خالل من والدينية، والفلسطينية العربية مالمحها ٕوازالة
 ".الشرقي مع الغربي الشطرين تربط

 "السيلكون وادي" يسمى ما لمشروع ًامتدادا يعتبر "المدينة شرقي مركز" مشروع مخطط ّأن ّويؤكد
 وفــرض الفلــسطينية الهويــة طمــس إلــى يهــدفان اللــذان مــشروعانال وهمــا بالقــدس، الجــوز واد حــي فــي

  .ّالمحتلة القدس شرقي على اإلسرائيلية السيادة

 والعبور الدخول وكيفية بالشوارع يعنى التهويدي المخطط لهذا ملحق عن يتحدثون ّأنهم ويوضح
 أخـذ دون ،"للمـشاة رعشـا" إلـى الـشارع هذا بتحويل قرار يوجد حيث الدين، صالح شارع بينها من إليها،

 بـإغالق تقـوم حديثـة مدينـة أي أن إلـى ويـشير .للـسيارات بـدائل تحديد دون ذلك من واألهم التجار، رأي
 .طوابـق ١٠ مـن مكونـة خاصـة ٍمبـان أو للـسيارات مواقـف ّتؤمن أن يجب للمشاة، لشارع وتحويله شارع
ة القـدس مدينـة إلى الوافدين عدادأ ّأن بالحسبان يأخذ لم اإلسرائيلي المخطط أن جبارة ّويبين  فـي ّـالمحتل
 .السيارات لمواقف مدروسة مخططات توجد وال اآلالف، مئات إلى يصل المبارك رمضان شهر

 القـدس مدينـة إلـى الوصـول مـن األعداد هذه منع إلى المخطط هذا من يهدف االحتالل ّأن وذكر
ة" المحتلــة ــبحج  المقدســـيين لمنــع التجاريـــة لمحــالتا حـــول طــوق فــرض ومحاولـــة الحــديث، التخطـــيط ّ

 المـشروع ّأن وأوضـح  ".الـشريف القـدس إلـى الوصـول من الفلسطيني والداخل الخارج من والفلسطينيين
 التشاور دون البلدية أعدته فقد ذلك ومع القدس، بشرقي شخص ألف ٣٥٠ على ًعمليا ّيؤثر" التهويدي

  ".المخطط يشملها التي األحياءو الشوارع في التجارية المحالت وأصحاب السكان مع

 إلــى والبلديــة واألمنيــة الحكوميــة رعهــاذوأ اإلســرائيلي االحــتالل ســلطات تحــاول الخالصــة، فــي
 اإلســـالمي العربـــي وجههـــا وتغييـــر المحتلـــة القـــدس مدينـــة لتهويـــد والطـــرق المـــسارات جميـــع اســـتغالل
 علـيهم سيـشكل ٕوانمـا المقدسـيين يخـدم ال العمرانـي االسـتراتيجي المشروع هذا أن المؤكد ومن التاريخي،

  .للمدينة واإلسالمية العربية الهوية طمس في دوره عن ًفضال عليهم، ًإضافيا ًعبئا

  ١٨/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  



 
١٣

 نتنياهو يطلب من ترامب بناء آالف الوحدات االستيطانية

 

لي بنيامين نتنياهو، تقدم بطلب العبرية، بأن رئيس الوزراء اإلسرائي" كان" أفادت قناة - خبرني 
 .للرئيس األمريكي دونالد ترامب، يفيد بالسماح ببناء آالف الوحدات االستيطانية، شمال القدس المحتلة

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو توجه بطلب إلى اإلدارة األمريكية، قبيل انتهاء واليتها في شهر 
ورية على بناء آالف الوحدات السكنية في بلدة عطروت يناير المقبل، بهدف الحصول على موافقة ف

 .بمدينة القدس المحتلة، قبل الخروج من البيت األبيض

وأشارت إلى أن نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، بعد وصوله إسرائيل، ، 
 . وحضوره المؤتمر الصحفي مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني

القناة إلى أن نتنياهو يريد تنفيذ هذه الخطوة قبل تولي المرشح الديمقراطي المتقدم بنتائج ولفتت 
انتخابات الرئاسة األمريكية جو بايدن، مقاليد األمور في البيت األبيض، في العشرين من يناير المقبل، 

 .ولتثبيت الوضع على األرض

م يتم القيام به اآلن، لن يحدث في ظل ما ل"وذكرت أن نتنياهو قد صرح خالل جلسة مغلقة بأن 
  .، متوقعا رفض بايدن البناء خارج الخط األخضر"اإلدارة الجديدة

  ٢٠٢٠- ١١-١٩خبرني 

*** 

  تقارير

  الضفة من القادمة السلع تصنيف على ترمب يحثون جمهوريون

  "إسرائيل في صنعت "أنها على

 

 الــشيوخ األميركـــي، أعــضاء جمهوريــون فــي مجلــس ب طالــ–  وفــا٢٠٢٠-١١-١٩ واشــنطن
علــى " صــنع فــي إســرائيل"الــرئيس دونالــد ترمــب، فــي رســالة تغييــر الــسياسة الجمركيــة، بوضــع ملــصقات 

 .المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة

 وزير الخارجية األميركي مايك إلى أيضا المؤرخة يوم االثنين، والتي أرسلت نسخة منها والرسالة
، وهي موقعة من كوتون "تويتر"تور الجمهوري توم كوتون عبر حسابه على موقع بومبيو، نشرها السينا

  .وزمالئه السيناتور الجمهوري تيد كروز وماركو روبيو وكيلي لوفلر

 نقدر اإلنجازات العديـدة فـي دعـم إسـرائيل، أقـرب حليـف لنـا نحن: " أعضاء مجلس الشيوخوكتب
تحدة وبعـض األعـضاء البـارزين فـي الحـزب الـديمقراطي لسوء الحظ، تعمل األمم الم. في الشرق األوسط

لمعارضة إسرائيل ودعم حركة المقاطعة وسـحب االسـتثمارات وفـرض العقوبـات المعاديـة للـسامية، والتـي 
  ".ٕتسعى إلى عزل إسرائيل والحاق الضرر بها اقتصاديا



 
١٤

قبـل الـسلطات في حين أننا نفهم أن سياسة تصنيف البـضائع هـذه ال يـتم فرضـها مـن : "وأضافوا
األمريكيــة، فإننــا نــشعر بــالقلق مــن أن اإلدارة المــستقبلية يمكــن أن تختــار تطبيــق هــذه القواعــد وبالتــالي 

  ".التمييز بين البضائع اإلسرائيلية المنتجة في يهودا والسامرة، مما يجعلها أهدافا رئيسية للمقاطعة

الـسابقة، الـضفة الغربيـة ومرتفعـات ، اعتبرت جميع اإلدارات األمريكية ١٩٦٧ أنه منذ عام يذكر
  .الجوالن أرضا محتلة، وليست جزءا من إسرائيل

  ١٩/١١/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  اخترنا لكم

  في ذكرى استشهاد المجاهد

*٢٠/١١/٢٠٢٠ – ١٨٨٢ القسام الدين عزالشيخ 
  

  

 عاد ثم األزهر في للدراسة مصر إلى سافر ثم سوريا غرب جبلة في  الشيخ عز الدين القسامولد
 مـصطفى القـادر عبد الشيخ أبوه والتقوى، بالعلم عرفت ريفية أسرة في  رحمه اهللانشأ .١٩٠٤ جبلة إلى

 .ودين علم عائلة من قصاب حليمة وأمه اإلسالمية، الشريعة بعلوم المشتغلين من القسام

 فما باإلعدام، الفرنسيون ليهع فحكم البيطار عمر مع ١٩١٩ الفرنسيين على بالثورة القسام قام
  .١٩٢٢ سنة حيفا قرب الياجور قرية في واستقر فلسطين إلى هرب أن إال منه كان

 المـستعمرين ضـد المقاومـة راية القسام رفع ،١٩٢٠ عام سورية الفرنسية القوات دخلت وعندما
 الثــورة فـي الـسالح حملـوا الــذين المجاهـدين طليعـة فـي وكـان لــسورية، الـشمالي الـساحل فـي الفرنـسيين

 مـا كـل وهـو – بيتـه وبـاع الـساحل، علـى قريتـه ترك فقد عمر البيطار، المرحوم مع )١٩٢٠ – ١٩١٩(
 .حصين موقع ذات جبلية قرية إلى بأسرته وانتقل بندقية، وعشرين ًأربعا واشترى – يملك

 أنـه ّإال لمناصـب،با ٕواغرائـه بيتـه إلـى والرجـوع الثورة بترك القسام الشيخ إقناع الفرنسيون حاول
 وعلـى الالذقيـة فـي الفرنـسي الـديوان العرفـي عليـه حكم الجهاد خط على إلصراره ونتيجة عرضهم، رفض

 .فلسطين إلى ومنها دمشق فقصد الفرنسيون وطارده باإلعدام، أتباعه من مجموعة

 وهـو ة،المدينـ من القديم الحي في واحد بيت في عائالتهم ونزلت حيفا، في ورفاقه القسام عاش
 إلى المهاجرين اليهود وتوطين عليها االستيالء بعد قراهم من النازحين الفالحين فقراء يجمع الذي الحي

  .فلسطين

 إلـى الطـالب أنظـار لفـت علـى يحـرص وكـان بحيفـا، اإلسـالمية المدرسـة فـي ًمدرسا القسام عمل
 االسـتقالل جـامع فـي ًوخطيبـا ًإمامـا عمـل ثـم االسـتعمار، وجـود ظـل فـي ينتظـرهم الـذي المستقبلي الدور

 أسـلوبه فـي القـسام واتجـه محمد أمين الحسيني، الحاج الوطنية الحركة وزعيم القدس مفتي من بموافقة
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 ينتظــرون اليهــود بــأن( :القــول مــن يكثــر وكــان أمامــه، الماثلــة باألخطــار الفلــسطيني الــشعب توعيــة إلــى
  ).دولتهم سيسوتأ البلد على والسيطرة فلسطين، شعب إلفناء الفرصة

 حيـث المهـام، مختلفـة وحـدات إلـى مقسمة كانت متكامل، بشكل المجاهدة القوة إنشاء تم عندما
 للجهـاد، المقـاتلين تهيئـة فيـه تم اإلعداد من ًشوطا الحركة قطعت ّولما تتواله، بها خاص دور وحدة لكل
 على والهجوم كمائن إعداد طريق عن اليهودية المستوطنات ضد فدائية عمليات بتنفيذ القسام رجال ابتدأ
  .فلسطين إلى الهجرة وقف إلى الخارج في اليهود دفع بهدف معينة، ومستوطنات محددين أفراد

 قاعــدة لــه وللثــوار لالنطــالق إلــى تنفيــذ عمليــات ضــد جنــين منطقــة فــي يعبــد أحــراش واتخــذ مــن
 عــام ثــاني تــشرين ٢٠ يــوم وهــاجمتهم مكــانهم البريطانيــة الــشرطة حــددت المــستوطنين اليهــود، إلــى أن

 القـسام، رجـال فيهـا صـمد والـشرطة، المجاهـدين بـين رهيبـة معركـة ودارت كبيـرة عـسكرية بقوات ١٩٣٥
 إعالء سبيل في ًكريما ًشهيدا الجهاد ميدان في ًصريعا خر حتى يكافح وظل األبطال، قتال شيخهم وقاتل
  .أسرهم وتم آخرون وجرح المجاهدين، إخوانه بعض معه واستشهد فلسطين، أرض فوق اهللا كلمة

 الطـاهرة جثـامينهم وشـيعت االسـتقالل، جـامع فـي علـيهم الـصالة وتمـت حيفـا، إلـى الشهداء نقل
  .اليهودي القومي الوطن ورفض اإلنجليز بسقوط نادت كبرى وطنية بتظاهرة

 أصـبح كمـا واألربعينـات، الثالثينـات فـي فلـسطين شـباب فـي األثـر أعمـق القـسام الستـشهاد كان
   .ّشيخ ثوار فلسطين بحق يعتبرونه المؤرخين بعض جعل مما والفداء، للتضحية ًرمزا القسام

  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*** 

  اصدارات

  "القدس لمدينة ّوالتاريخي ّالسياسي التكوين: "كتاب تصدر" الدولية القدس"

 ياسين حمودة رياض للدكتور

 ّالـسياسي التكـوين "كتاب الدولية القدس مؤسسة أصدرت – الملإلع الفلسطيني المركز – بيروت
َتــشكل فيــه يتنــاول الــذي ياســين، حمــودة ريــاض الــدكتور تــأليف مــن" القــدس لمدينــة ّوالتــاريخي  التــاريخ 
  .الحالي عصرنا إلى ًوصوال ّالكنعاني العصر منذ المتالحقة، العصور عبر القدس لمدينة ّالسياسي

 التربيـة ووزارة اليونـسكو فـي القـدس ملـف علـى أشـرف األردن، مـن ّديميأكـا هـو الكتاب ّومؤلف
  .والدراسات الكتب من العديد وأصدر األردنية، والتعليم

 ليرسم الميالد، قبل الرابع األلف نهاية مع والسيما القديم، القدس تاريخ في الكتاب مؤلف يغوص
 القدس، سكنت التي والشعوب األقوام عرضيست ّثم. والقدس لفلسطين الكنعانية الشخصية حضور مالمح
 في ًتنوعا القدس فيها شهدت التي العصور مدار على ًثابتا ًعامال بقي ّالكنعاني ّالعربي العنصر ّأن ًّمبينا
  .ًعاما ٧٠ نحو سوى يدم لم ًوقصيرا ًطارئا للقدس ّاليهودي الحكم كان حين في ّوالمحتلين، ِالغزاة



 
١٦

 عهـد فـي القـدس بهـا ازدانـت التـي المميـزة ّالحـضارية اللوحـة اسـتعراض فـي المؤلـف ويـستفيض
ِاإلسالمية ِالدول  أبـرز ًذاكـرا ،١٩١٧ عـام ّالبريطـاني االحـتالل حتـى لهـا ّاإلسـالمي ِالفـتح منـذ المتعاقبة، ّ

  .بها المسلمين واهتمام ّالمقدسة، المدينة شهدتها التي األحداث

 بــالفتح ُتوجـت التـي تحريرهــا وجهـود ّصليبيين،الـ بيــد القـدس سـقوط علــى الـضوء المؤلـف ّوسـلط
  .م ١١٨٧/هـ ٥٨٣ عام ّاأليوبي ّالصالحي

 العالميـة الحـرب بعـد بريطانيا سيطرة تحت القدس فيها وقعت التي المرحلة عند المؤلف ويتوقف
 هودالي استيالء تسهيل في بريطانيا دور ِويبرز ،١٩٤٨ مايو/أيار في االحتالل كيان تأسيس حتى األولى
  .ّالصهيونية للعصابات ودعمها القدس، أراضي على

 قـراءة فـي القـدس فـي ّاألردنـي الـدور علـى المؤلف يعرج ّمعرفي، واطالع ّعملية، خبرة واقع ومن
 الوضـع "ومفهـوم األقـصى، المـسجد علـى ًمركـزا ،١٩٦٧و ١٩٤٨ عامي بين ّسيما وال تحليلية، سياسية
 المفهــوم، هــذا ِنــسف إلــى االحــتالل ســعي ًمبينــا لألقــصى، اإلســالمية اإلدارة حــصرية يعنــي الــذي" القــائم
  .المسجد على الكاملة سيطرته وفرض

ــة إحاطــة المؤلــف ّوقــدم ــانون فــي للقــدس سياســية تاريخي ــدولي، الق ــرز ًمــستعرضا ّال ــرارات أب  الق
ــصادرة ــة المنظمــات عــن ال ــدس، حــول الدولي ــات الق ــف وخــتم. القــرارات هــذه وحيثي ــابالك فــصول المؤل  ت
  .الدولية والمواقف التسوية مشاريع بين القدس عن بالحديث

 الدراســة هــذه: "قــال الــذي حمــود ياســين األســتاذ الدوليــة القــدس مؤســسة عــام مــدير للكتــاب ّقــدم
 مـن ًضـربا ليـست وفكريـة ّاجتماعيـة أو ّسياسـية جوانـب لنـا وتكـشف المدينـة، هويـة تؤكد التي ّالتاريخية

 مــع الــصراع إطــار فــي ّــملحة حاجــة هــي بــل فحــسب، ّاألكــاديمي التطــوير نحــو اًجنوحــ أو الفكــري، التــرف
 يعمـل كمـا المدينـة، تـاريخ تزويـر إلـى – إمكانيـات مـن لديـه مـا بكـل – يسعى الذي اإلسرائيلي، االحتالل

 للقـراء ليقـدموا كافة، المجاالت في المتخصصين إلى يحتاج صراع فهو سكانها، وطرد واقعها تهويد على
 هـذا مـن ًجـزءا ُتظهـر روايـة ولكنهـا الوحيـدة، الروايـة هـي بالـضرورة ليـست المدينة، لتاريخ أصيلة رواية

  ".فيه مركزية جوانب ُوتبرز للقدس، الثري التاريخ

  ١٧/١١/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

***  
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  آراء عربية

 األحدث في مسلسل تهويد القدس

 اسعد عبد الرحمن. د 

، أقدمت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ السياسات »القدس الشرقية«منذ احتالل 
ومع . سطينيين فيها عبر تهجيرهم خارج ديارهمواإلجراءات الممنهجة بهدف تقليص عدد السكان الفل

باالنتخابات الرئاسية مطلع الشهر، طالعتنا الصحافة اإلسرائيلية ) دونالد ترمب(هزيمة الرئيس األميركي 
كأمر واقع قبل صعود » زهرة المدائن«والتهويد في » االستيطان«/ بقرارات تسرع من فرض االستعمار

  .دة الرئاسةالرئيس األميركي الجديد إلى س

في االحتفاظ بمكتبه في البيت األبيض، سلط الضوء على نهج سلطات االحتالل ) ترمب(فشل 
ولم . المتجسد في مجموعة السياسات واإلجراءات العنصرية اإلسرائيلية المشار إليها أعاله ضد القدس

سية للفلسطينيين فحسب، بل تجاوزه إلى خلق ظروف معيشية قا» االستيطان«يقتصر األمر على تكثيف 
عن محيطها الفلسطيني » ًابتعادا«العرب، عالوة على ممارسة قمع ممنهج، حتى باتت القدس أكثر 

بسبب إجراءات الحصار والعزل واإلغالق المفروضة على المدينة، وبالذات مع استغالل سلطات االحتالل 
  .جائحة كورونا

القدس «خطة تهويدية جديدة في وقبل نحو أسبوعين، أعلنت بلدية االحتالل عن إطالق 
وهو عبارة عن خطة، ) السيليكون فالي(تشتمل على مشروع ضخم إلنشاء وادي السيليكون أو » الشرقية

سيتم بموجبها توسيع مساحات قطاع المال واألعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق 
ويعتبر هذا المشروع األضخم منذ . مر بالكاملالقدس على حساب المنطقة الصناعية فيها والتي ستد

، ويهدف إلى تطويق البلدة القديمة من الجهة الشرقية، ودمج شطري مدينة القدس، وتكريس ١٩٦٧
 دونم ٢٠٠٠السيادة االحتاللية اإلسرائيلية عليها مع تكريس عزل األحياء الفلسطينية، والسيطرة على 

ًبعضها تلقى، فعليا، إنذارات ) وادي الجوز(ّ وكراج في حي  محل تجاري٢٠٠ٕفي منطقة حساسة، وازالة 
  .اإلزالة

يسارية إسرائيلية تعنى بمتابعة شؤون (» عير عميم«وفي األسبوع الماضي فقط، كشفت منظمة 
استغلت جائحة كورونا، لتسجل عددا قياسيا في عمليات هدم المنازل «عن أن سلطات االحتالل ) القدس

لمحتلة، مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن العام الحالي لم ينته ويتوقع أن تكون هذا العام في القدس ا
 وحدة ١٢٥هدمت قوات االحتالل خالل العام الجاري «: وبحسب المنظمة. »هناك عمليات هدم أخرى

  .«ً عاما٢٠سكنية وهو رقم قياسي واألعلى منذ 

والممثل ) نيكوالي مالدينوف(األوسط ّفي ذات السياق، عبر كل من مبعوث األمم المتحدة للشرق 
، في بيانين منفصلين، )جوزيب بوريل(األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي 

غفعات «البناء ضمن مخطط إقامة مستوطنة «المضي قدما في » إسرائيل«عن قلقهما العميق من قرار 
ر بشكل كبير بآفاق دولة فلسطينية متصلة في في جنوب القدس المحتلة، باعتباره يض» همتوس
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، بحيث تكون القدس ١٩٦٧المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط 
  .«عاصمة للدولتين

وعلى الرغم من أن سياسات االحتالل تستهدف وضع المقدسيين في ظروف قاهرة تدفعهم 
العالم حقيقة أنهم منزرعون وصامدون في أرضهم  إلى - بنضالهم الدؤوب–للرحيل، أوصل أهل القدس 

المسلم وعن شرف القيم اإلنسانية الرافضة لكل احتالل وكل /العربي/ًدفاعا عن الشرف الفلسطيني
  .عنصرية

  ٢٤ص/١٩/١١/٢٠٢٠الرأي 

***  

 المسجد األقصى وخطر التقسيم الزماني والمكاني

 علي ابو حبلة

في خطوات متتابعة تسعى حكومة االحتالل الصهيوني لتغيير الديموغرافية الفلسطينية 
والجيوسياسي سعيا الفشال مخطط رؤية الدولتين وقد شهدنا نشاطا غير مسبوق باقرار خطط التوسع 

 واالعالن بناء االالف الوحدات السكنية والمستوطنة التي اعلنت حكومة  ومصادرة االراضياالستيطاني 
نتنياهو عن الشروع باقامتها وتقع بين شمال القدس وبيت تفصل الضفة الغربية عن القدس وتحول 
 مناطق الضفة الغربية الى كنتونات يستحيل معها اقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا ، المخطط
االستيطاني هو تنفيذ لمخطط صفقة القرن من جانب ،وتاتي زيارة بومبيو لمستوطنة بسغاف ضمن 
جهود ادارة ترمب الضفاء شرعية على المستوطنات الغير شرعية وعقبات يتم وضعها امام جو بايدن 

س في تلك للحيلولة دون تمكنه من اعادة مسار المفاوضات ايام اوباما حيث كان بايدن يشغل نائب الرئي
  .الحقبة

واستغالال للفترة المتبقية يسعى المستوطنون للمس بمكانة ورمزية واهمية المسجد االقصى 
وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد االبراهيمي وبعد ان فشلت محاوالت وضع االبواب 

لى وزير االمن الداخلي في جماعات المعبد برسالة ا« االلكترونية على مداخل المسجد االقصى توجهت 
 .«حكومة االحتالل عمير اوحانا تطالب فيها باتخاذ الساحة الشرقية لالقصى مدرسة توراتية دائمة

وطالبت فيها بالسماح ألتباع المدارس الدينية بأن يقضوا كامل الفترة المتاحة لالقتحامات في  
وبحسب ما تفرضه شرطة االحتالل . المباركتعلم التوراة وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد األقصى 

ًحاليا فإن أتباع تلك الجماعات يقتحمون األقصى ضمن مسار محدد تمشي فيه المجموعات بمرافقة 
شرطة االحتالل، وهذا الطلب يحاول تحويل شكل االقتحام من المشي والحركة إلى التمركز والمكوث لفترة 

ًالنصف صباحا، وما بين الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى طويلة ما بين الساعة السابعة والعاشرة و
 .الساعة الثانية من بعد الظهر

ويهدف هذا الطلب إلى استغالل أوقات االقتحام التي تفرضها شرطة االحتالل إلى الحد األقصى، 
 ًبحيث يصبح دوام المدارس الدينية اليهودية داخل األقصى لمدة خمس ساعات يوميا، بلغة أخرى أن
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ًالخاص بتلك المدارس، وهو يمهد الحقا إلدخال الكتب ولفائف التوراة » حرم التدريس«يصبح األقصى 
والكراسي، ومن ثم المطالبة بمظالت بالستيكية على غرار تلك المنصوبة في ساحة البراق، وهو ما 

ًيؤسس مسارا جديدا للتقسيم المكاني لألقصى واقتطاع ساحته الشرقية بعد أن فشل ال رهان الذي استمر ً
 .ً عاما على اقتطاع مصلى باب الرحمة كنقطة انطالق للتقسيم المكاني١٦

وقد أكدت تلك الجماعات في رسالتها على أنها ال تعترف باألوقات المحددة لليهود، وترى فيها  
ارس أن ُتمارسه شرطة االحتالل في األقصى، وبأن األصل أن يسمح ألتباع تلك المد» ًتمييزا ضد اليهود«

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

 ..اتحاد منظمات جبل المعبد بعد تولي المتطرف تومي نيساني إلدارتها

اليمين الصهيوني يدرك مخاطر هذا التقسيم وتداعياته التي تؤجج لصراع ديني في المنطقه لما 
 في الدول  للمسجد االقصى من اهمية دينية وهو جزء من عقيدة المسلمين ويكتسب اهميه قصوى

 االسالمية والعربية وعليه فان العالم مطالب لوضع حد لسياسية الجموح االسرائيلي ومخاطرها على
 المنطقه برمتها  المنطقه برمتها وان التعرض للمسجد االقصى يؤسس لحرب صليبية ثالثة ويعرض امن

للخطر ويساهم في زيادة التطرف للرد على التطرف واالرهاب لليمين الفاشي الصهيوني ، اضافة لما 
المتحدة يشكله ذلك من خرق فاضح لالتفاقيات الموقعة ومن تحد صارخ وتمرد على قرارات االمم 

  .وجميعها تؤكد على عدم التعرض لالماكن المقدسة وتعتبر القدس الشرقية اراضي محتلة

  ٩ص/١٩/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  تصفية نهاية موسم ترامب..  القدسلشطب أي إمكانية لتقسيم

   وحدة استيطانية في القدس١٢٥٧ 

  هآرتس / أسرة التحرير :بقلم

 وحدة سكن في ٢٥٧,١دة، نشرت سلطة أراضي إسرائيل أمس عطاء لبناء بعد تأجيالت عدي
على مدى سنوات عديدة مثابة علم ” جفعات همتوس“وكان البناء في . في القدس” جفعات همتوس“

أحمر في نظر اإلدارة األمريكية والحكومات في أوروبا، كونه سيثقل على إمكانية مستقبلية لتقسيم 
  .ولة الفلسطينية عندما تقومالقدس بين إسرائيل والد

رغم أربع سنوات والية دونالد ترامب، صديق مشروع المستوطنات في البيت األبيض، امتنعت إسرائيل 
وقبل لحظة من تبادل اإلدارات في الواليات المتحدة ودخول بايدن . عن البناء في المكان، حتى اآلن

لحكومة لدفع الخطة إلى األمام، مثابة بيع تصفية الديمقراطي إلى منصب رئيس الواليات المتحدة، تهرع ا
  .لنهاية موسم ترامب



 
٢٠

للرئيس الوافد بايدن ولرئيس الوزراء نتنياهو ماض مرير في كل ما يتعلق بالبناء خلف الخط 
في أثناء زيارة بايدن إلى البالد، حين :  وقعت حادثة دبلوماسية خطيرة٢٠١٠ففي . األخضر في القدس
. واليات المتحدة، أقرت اللجنة اللوائية في القدس إقامة حي جديد خلف الخط األخضركان نائب رئيس ال

ٕوأدت الحادثة إلى أزمة عميقة في العالقات بين إدارة باراك أوباما وحكومة إسرائيل، والى تجميد بناء 
  .طويل في القدس الشرقية والمستوطنات

ذات مسؤولية بالنسبة للمستقبل، كانت إن حكومة حكيمة، تضع مصلحة مواطنيها أمام ناظريها و
. وفي المستوطنات، وتسعى إلى إقامة عالقات مع رجال إدارة بايدن” جفعات همتوس“ستؤجل البناء في 

  .حكومة نتنياهو ليست هكذا. كل ذلك كي تستعين بهم الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية

فليس . ًن بسعر زهيد ويدفع الثمن غاليا بعد ذلكًيتخذ نتنياهو نهجا آخر؛ فهو يفضل أن يشتري اآل
يعرض نتنياهو األمر كخالف . كالمعتاد، ستضطر األجيال القادمة إلى دفع الثمن. هو من سيدفع، بالطبع

وعلى مدى سنوات ترامب ونتنياهو، شطب . دبلوماسي، وليس كمشكلة تتعلق بمستقبل مواطني إسرائيل
ف الخط األخضر عن الخطاب اإلعالمي والسياسي والجماهيري في ٕتقسيم القدس واشكالية البناء خل

  .ومن تجرأ على رفع حجج ضد هذا البناء اصطدم برد فعل من االحتقار والسخرية. إسرائيل

ولكن على كل مواطن إسرائيلي أن يعرف بأنه في مدينة عاصمته يعيش مئات آالف بني البشر ممن 
وعلى كل مواطن أن يعرف بأنه بدون تقسيم ما للقدس ال . م هكذاألن اسرائيل ال تريده ليسوا مواطنين،

دون تقسيم كهذا، تحكم الحكومة على مواطني  .توجد أي إمكانية لتقسيم المجال الذي بين البحر والنهر
دولة : دولة سيتعين عليهم فيها أن يختاروا بين بديلين. إسرائيل أن يعيشوا في دولة ثنائية القومية

  .ال يوجد طريق ثالث.  دولة بال هوية يهودية وصهيونيةأبرتهايد، أو

  ٢٠٢٠- ١١-١٦ العربي القدس

*** 

  بصحة اإلجرام واألبرتهايد اإلسرائيليين.. بومبيو في زيارة لنبيذ المستوطنات

 

   هآرتس  /جدعون ليفي :بقلم

في صحة وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، الذي سيصل ” بسغوت“ًهيا نرفع كأسا من نبيذ 
نبيذ بومبيو سبق وبيع في هذا المصنع منذ .  لمصنع النبيذ– أمر ال يصدق –ع في زيارة هذا األسبو

 كدليل على تصريحه بأن – مزيج من كفرني سوفنيون، وشيراز ومارلو، مع ملصق يحمل اسمه –سنة 
 .مشروع االستيطان ال ينتهك القانون الدولي

ً لحل ضيفا وبسرور أيضا على مصنع لو كان بومبيو وزير الخارجية في منتصف القرن العشرين ً
في جنوب إفريقيا، ويرفع كأس شيراز في صحة مستضيفيه ويقول إن األبرتهايد في ” لنغهام“النبيذ 

اآلن سينهي بومبيو منصبه برحلة إلى مصنع . جنوب إفريقيا أسلوب عادل ال يعارض القانون الدولي
 تبييض المستوطنات ستتدهور إلى نقطة حضيض وعملية. نبيذ السرقة في قلب مقاطعة أبرتهايد أخرى
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ًوبدال من دبلوماسيين أمريكيين ال تطأ أقدامهم ما وراء الخط األخضر، سنستقبل وزير . دولية أخرى
  .”بسغوت“الخارجية في 

ً، الذي انتقل مؤخرا إلى شاعر بنيامين، الذي يعود ”بسغوت“ال يوجد شيء مثل زيارة لمصنع نبيذ 
ليس هناك أمر للعبادة . هود من فلوريدا، من أجل تأدية التحية لألبرتهايد اإلسرائيليألرباب رأس مال ي

. بصحتك، يا وزير الخارجية، اشرب من هذا النبيذ المسروق الذي يحمل اسمك. مثل هذا الخمر الفاسد
ي ونبيذ ًربما نظرا ألنك تأتي إلى هنا من باريس، على األقل، ستميز الفرق في مستويات النبيذ الفرنس

  .المستوطنين

ًمشهورا مثل رئيسه في مشاعر عدالته، سيأتي بومبيو إلى حي الجريمة الذي في مركزه مصنع 
سيلتقي المدير العام لمصنع . النبيذ، من أجل التماهي مع السارقين وكي يبصق في وجه ضحاياهم

ع كلمة عن األخوات من وهو لن يسم. النبيذ، يعقوب بيرغ، الذي سيتحدث معه بروح المستوطن العادي
، التي أقام عليها بيرغ بصورة بربرية ٢١٧ من حوض ٢٣٣عائلة قرعان، صاحبتا األرض في القسيمة 

  .ًضيعته الخاصة شبه التوسكانية، التي تضم بركة سباحة ومرأبا للسيارات التي يجمعها الهواة

مغروسة على ” ال القدسشم“الكروم المحيطة المكتوب عليها في موقع مصنع النبيذ بأنها تقع 
هكذا سيحظى عمل نهب من أكثر األعمال حقارة في تاريخ . أراضي حورية قرعان وفلسطينيين آخرين

ًلنرفع كأسا أخرى . الصهيونية، الذي بدأ بهذه السرقة، منذ أيامه األولى، بتمجيد اإلدارة واعترافها به
  .بصحة بومبيو

ًغيرة المضحكة والمفهومة ضمنا، لوسم منتجات في حين تتلعثم أوروبا حول هذه الخطوة الص
جريمتك “، تأتي أمريكا المغادرة لتقول إلسرائيل ”قطعة قماش صفراء“المستوطنات التي شبهها بيرغ بـ 

صحيح أن اإلدارة القادمة لن تزور مصنع النبيذ في . زعيمة العالم الحر تعترف بها. ”آتت أكلها
ً تحرك ساكنا من أجل الضغط على إسرائيل كي تعيد أراضيه إلى ولن تتذوق نبيذه، لكنها لن” بسغوت“

  .أصحابها

سوف يسمع عن . سيخدعه مضيفوه بإنكارهم ودعايتهم الكاذبة المستمرة. لن يرى بومبيو أي شيء
ًاإلرهاب وعن التوراة وعن أمن المستوطنين، ولن يسمع شيئا عن أمن أبناء البالد الفلسطينيين الذين 

سيسمع الكثير من الرواد الجدد، . لخطر أكبر، أو عن مصدر معارضتهم العادلة لالحتاللتتعرض حياتهم 
الذين يقوم متطوعون إفنغلستيون من بالده بمساعدتهم في قطف العنب، ولن يسمع أي شيء عن 
أشجار الزيتون المقطوعة والمحروقة الموجودة حوله، أو عن الخطف الليلي ألبرياء من قبل الجيش 

يلي، أو عن االعتقاالت السياسية واالعتقاالت بدون محاكمة، وال عن القمع والوحشية لالستبداد اإلسرائ
وحتى لو سمع، فهل ستمس مثل هذه . العسكري الذي يسيطر على المنطقة التي تحيط بمصنع النبيذ

 مرحلة الغروب، ولحسن الحظ، هذه اإلدارة اآلن في. ًاألمور قلبه؟ لم تهتم إدارة ترامب بالضعفاء يوما ما
  .ستنقش في الذاكرة” بسغوت“مع ذلك، زيارة بومبيو إلى . وأهمية بومبيو هي مثل أهمية إوزة ميتة
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ربما لن يكون هناك حرج من مصنع نبيذ على أراض مسروقة طالما أن سمك السلمون المرقط الذي 
ين ومن يسلح ويمول سيقدم معه من التنوع الممتاز؟ وما الفرق بين من يزور مصنع نبيذ لمستوطن

ًإسرائيل لتدافع عن هذا المصنع وعن كل مشروع النهب الذي يقع حوله؟ إذا، لنرفع كأسا أخرى من نبيذ  ً
  .ًبصحة بومبيو، فهو حتما سيجده لذيذ المذاق” بسغوت“

  ٢٠٢٠- ١١-١٥القدس العربي 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

The UK says Israeli construction in the occupied West Bank a violation of 

international law 
  

LONDON, Thursday, November 19, 2020 (WAFA) – The United Kingdom yesterday 

condemned Israeli settlement activities in the occupied Palestinian territories, particularly a 

plan to build over 1200 units in a new settlement between Jerusalem and Bethlehem, saying 

they violate international law and calling for suspending them. 

“Israel’s decision to advance the construction of 1,257 settlement buildings in the Givat 

HaMatos area of the occupied West Bank, would violate international law, and risks causing 

serious damage to the prospects for a viable Palestinian State,” said James Cleverly, Minister 

for the Middle East and North Africa, in the UK’s Foreign, Commonwealth and Development 

Office. 

“We condemn this decision, which is incompatible with Israel’s declared goal of peace, and 

call for both the tender process and the advancement of other settlements in East Jerusalem and 

elsewhere in the West Bank to be suspended immediately,” he said. 

wafa 19-11-2020  

*** 

Prince Hassan calls for promoting concepts of pluralism, acceptance 
  

 

AMMAN — HRH Prince Hassan, chairperson of the Royal Institute for Inter-Faith Studies’ 

board of trustees, called for reviving the system of shared ethical principles based on human 

solidarity. 

Speaking during the virtual event titled “Ethics of Human Solidarity”, the prince drew attention 

to the importance of promoting the concepts related to pluralism, acceptance and respect for 

others, calling for rejecting all acts that lead to destruction and spread hatred, to create peace 

and a harmonious life, the Jordan News Agency, Petra, reported. 

“We all agree that we need moral solidarity, as the Pope said in his recent letter titled 

‘Fraternity and Social Friendship’”, the prince said, stressing that the tragic events occurring 

worldwide “should not lead to doubting the value of religion and faith, but should remind us of 

their key role in reaffirming the sanctity of human life”. 

On interfaith dialogue, the prince emphasised the importance of effective communication, 

adding that realising solidarity among religions requires practical and concrete policies that 

promote human dignity and desired development. 

The prince also touched on strengthening social responsibility, highlighting the role of media 

and civil society institutions as means of positive change that brings people closer together, 

besides raising awareness and spreading knowledge. 

He also emphasised the importance of cultural convergence, trust building and empowerment 

to reach citizenship embracing cultural diversity. 
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The prince also attached importance to humanising numbers and grounding planning on a clear 

vision to prevent and mitigate the suffering of vulnerable groups, calling for building a global 

humanitarian system to deal with the migration and forced displacement that have affected 

people all over the world. 

The prince also called for activating the international humanitarian law to become an 

enforceable law for internal and external peace of tangible impacts currently and in the future.  

Jordantimes 18-11-2020 

*** 

Israeli police kidnap two Jerusalemites, slap Aqsa entry ban on others 
 

The Israeli occupation police on Wednesday evening kidnaped two Jerusalemite young men 

from a neighborhood in east Jerusalem. 

According to local sources, police officers stormed al-Thuri neighborhood and physically 

assaulted two young men identified as Laith Assi and Ibrahim Siyam before rounding them up. 

Police forces also embarked on issuing fines against a number of Palestinian citizens in the 

neighborhood. 

Earlier on the same day, the Israeli police issued decisions banning three Jerusalemite citizens 

from entering the Aqsa Mosque for different periods. 

Radwan Amr, director of the Aqsa Mosque’s manuscripts office, and Mohamed al-Salihi, a 

Mosque guard, reportedly received police orders banning their entry to the Islamic holy site for 

one week. 

Areen al-Za'anin, deputy secretary of the Fatah Movement’s organizing committee, also 

received a police order prohibiting his entry to Aqsa for six months. 

Palestinian Information Center 19-11-2020  

*** 

 

 

41 settlers defile Aqsa Mosque under police protection 
 

Dozens of Jewish settlers escorted by police officers on Wednesday morning desecrated the 

Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to the Islamic Awqaf Administration in Jerusalem, 41 settlers entered the Mosque 

through its Maghariba Gate in groups and provocatively toured its courtyards under police 

guard. 

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. 
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Jewish settlers defile Ibrahimi Mosque, put candelabrum on its rooftop 
 

Jewish settlers on Wednesday placed a large candelabrum on the rooftop of the Ibrahimi 

Mosque in the al-Khalil city, south of the occupied West Bank, in order to mark a Jewish 

occasion. 

Manager of the Ibrahimi Mosque Hafdhi Abu Sneineh denounced such practice by the settlers 

as an act of aggression and provocation against the Muslim nation, stressing that the Ibrahimi 

Mosque is an Islamic holy site that belongs exclusively to the Muslim nation. 

The Israeli occupation authority (IOA) forcibly imposed its control over the Ibrahimi Mosque 

following the 1994 massacre that was committed by an extremist Jewish settler and claimed the 

lives of dozens of Muslims and injured many others. 

Since the massacre, the IOA has allowed Jewish settlers to defile the Islamic holy site and 

commit numerous violations against its sanctity. 

The IOA also prevents the Islamic call to prayer at the Ibrahimi Mosque dozens of times every 

month. 
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