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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة اتالموضوع •

 

 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
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  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٥  األردن يؤكد رفضه ألي محاولة لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد األقصى •

  

  شؤون سياسية

  ٥  الجامعة العربية تدعو لحماية حقوق األطفال الفلسطينيين من الجرائم اإلسرائيلية •

  ٧   وضغط دولي لاللتزام باالتفاقياتنريد عملية سياسية تنهي االحتالل :رئيس وزراء فلسطين •

  ٧  مصير صفقة القرن بمجيء بايدن؟ •

  ٩  لن يكون هناك سالم واستقرار بدون تسوية شاملة على أساس حل الدولتين: جوزيف بوريل •

  تقارير
  

  ١٠  االحتالل يفرج عن أمين سر فتح بالقدس بكفالة مالية •

  ١٠  ١٩٦٧حتالل منذ عام ألف فلسطينية تعرضن لالعتقال والتعذيب لدى اال ١٦ •

  ١١   ألف شاب مقدسي على الجنسية٢٠تسهيالت إسرائيلية لحصول : هآرتس •

  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ١٢  محكمة احتاللية ترد استئناف عائلة مقدسية وتقرر اخالءها من منزلها في بلدة سلوان •

في حي  ةاالحتالل يستعد لتنفيذ عمليات تهجير جماعية لعشرات العائالت الفلسطيني •

  ١٣  الشيخ جراح في القدس المحتلة

  ١٥  في باب السلسلة يعيشون تحت خطر االنهيارات  حوش النارسات  سكان •

  ١٦   أعوام١٠بسجون االحتالل من أصل  أسيرة مقدسية جريحة تدخل عامها السادس  •

  

  فعاليات
  

  ١٧  خمس سنوات من العطاء ترسم األمل للطلبة... صندوق ووقفية القدس  •

  

  نامج عين على القدسبر

  ١٨  عين على القدس يستذكر صائب عريقات ومشاركته بالمفاوضات لثالثة عقود •
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  آراء عربية
  

  ٢٠  التنسيق الفلسطيني األردني لتوفير الحماية لألقصى •

  ٢١  )٤(المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في فلسطين الحلقة  •

  ٢٣  ..يحيا األردن •

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٤   مع الفلسطينيين ما مورس معنا من قبلنمارس •

  باالنجليزية اخبار
  

Jordan reiterates rejection of Israeli attempts to alter status quo at Al Aqsa 25 

Israel ‘takes advantage’ of Trump’s remaining days in office 26 

Ten Palestinian families leave their homes for Israeli military training 27  

Sheikh Kiswani warns of Jewish attempts to Judaize Aqsa Mosque 28  

Scores of settlers defile Aqsa Mosque under police guard 28  
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  االردن والقدس

  األردن يؤكد رفضه ألي محاولة لتغيير الوضع القائم التاريخي 

  لمسجد األقصىوالقانوني في ا
 

الحرم / أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المسجد األقصى المبارك -  الرأي–عمان  
 دونما بما يشمل كافة أسواره وبواباته هو مكان عبادة ١٤٤القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 

نية بموجب القانون خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األرد
الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني هي الجهة صاحبة االختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون 

  .الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف اهللا علي الفايز رفض المملكة ألية محاولة 
  .والقانوني في المسجد األقصى المباركلتغيير الوضع القائم التاريخي 

/ وأكد الفايز أن باب المغاربة والطريق المؤدي له جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك 
على ذلك، وأن " اليونسكو"الحرم القدسي الشريف وقد أكدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ى المبارك إال أن السلطات اإلسرائيلية قامت بمصادرة مفتاح باب باب المغاربة كباقي أبواب المسجد االقص
، وتمت مصادرة حق إدارة االوقاف بتنظيم دخول السياح غير المسلمين بتذاكر ١٩٦٧المغاربة منذ عام 

، في مخالفة جسيمة للوضع القائم، وهو حق ال زالت إدارة ٢٠٠٠صادره من أوقاف القدس منذ عام 
  .باستعادته حتى يومنا هذاأوقاف القدس متمسكة 

ًوأكد الفايز أن المملكة وانطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في  ٕ
  .القدس ستواصل جهودها لحماية المسجد ورعايته وحفظ حق المسلمين كافة فيه

  ٣ص/٢٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون سياسية
 

  طفال الفلسطينيين من الجرائم اإلسرائيليةالجامعة العربية تدعو لحماية حقوق األ
 

 مـسؤولياته الـدولي المجتمـع يتحمـل أن ضـرورة إلـى العربيـة الدول جامعة دعت – قنا – القاهرة
 المواثيق بتطبيق االحتالل ٕوالزام لها يتعرضون التي اإلسرائيلية الجرائم من فلسطين أطفال حقوق لحماية

 ،في العربية الجامعة وأوضحت .يومي بشكل المتفاقمة لمعاناتهم دح لوضع باألطفال الخاصة واالتفاقيات
 يوافـق والـذي عـام كـل مـن نـوفمبر ٢٠ يـوم يـصادف الـذي للطفل العالمي اليوم ذكرى بمناسبة لها تقرير

 عـام الطفـل حقوق اتفاقية وكذلك ١٩٥٩ عام الطفل حقوق إعالن المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتماد
 الطفـل حقـوق اتفاقيـة مـن ١٦ المـادة خاصـة االحـتالل سـلطات بها قامت التي تهاكاتاالن أبرز ،١٩٨٩

 أو الخاصة حياته في قانوني غير أو تعسفي إجراء ألي الطفل يتعرض أن يجوز ال أنه على تنص والتي
 .أسرته وداخل منزله في حتى
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 حرمـانهم تـم كمـا كبـار،ال مثـل معهـم وتعامل األطفال سن يراع لم االحتالل أن إلى التقرير وأشار
 المـادة أيـضا انتهـك اإلسرائيلي االحتالل أن إلى باإلضافة القانونية، الحماية عنهم ومنع ذويهم رؤية من
 وأال وكرامـة، بحريـة العـيش فـي الحـق وهـي االتفاقيـة لـه كفلتهـا التـي الطفـل حقوق من ٣٨ والمادة ٣٧

 القــانون قواعــد احتــرام وجــوب وكــذلك نــسانية،اإل غيــر أو القاســية للعقوبــة أو للتعــذيب طفــل أي يعــرض
 اعتقـال مـن جعلـت االحـتالل سـلطات أن وأكـد .بالطفـل الـصلة وذات المسلح النزاع وقت الدولي اإلنساني
 الفلـسطينية، لألراضـي احتاللهـا منـذ مـنهم اآلالف اعتقـال علـى وأقـدمت أوليـا هـدفا الفلسطينيين األطفال

ـــسياق هـــذا وفـــي ـــسطين مركـــز أكـــد ال ـــره فـــي األســـرى لدراســـات فل ـــسنوي تقري ـــال اســـتهداف أن ال  األطف
 مـن مباشـرة وبتعليمـات متعمد بشكل يتم اإلسرائيلي االحتالل جنود قبل من واالعتقال بالقتل الفلسطينيين

 أن إلـى تقريرهـا فـي العربيـة الجامعـة ولفتت .اإلسرائيلي الكيان لقادة واألمنية السياسية المستويات أعلى
 وانتقاميـة قاسـية أحكـام إصـدار تعمد بل الطفل، حقوق التفاقية خالفا األطفال باعتقال يكتف مل االحتالل
 لالعتـداء مـنهم اعتقـل مـن جميـع تعـرض حيـث قاسـية تعـذيب ووسـائل اعتقـال لظـروف وعرضهم بحقهم

 وممارسـة التحقيـق مراكـز فـي قاسـية ظـروف فـي بهـم الزج إلى باإلضافة االعتقال، حين المبرح بالضرب
 وتوجيــه كإرهــابيين معهــم والتعامــل معهــم، والجــسدي النفــسي والــضغط والتعــذيب االنتهــاك أشــكال كافــة

 اللجـوء تحـرم التـي الدوليـة االتفاقيـات بكـل الحـائط عـرض ضـاربا مـستمر بـشكل لهـم والتهديدات الشتائم
 قامـت االحـتالل اتسـلط أن التقريـر، وأضاف .ممكنة فترة وألقصر الحاالت أضيق في إال األطفال العتقال
 /شاليط/ قانون سن خالل من وذلك إليها المشار االتفاقية من ٢٨ للمادة خالفا التعليمية العملية بعرقلة
ــذي ــيم منــع ال ــة الكتــب إدخــال بمنــع أيــضا وقامــت التعل  القاعــات تــوفير ورفــضت مراحلهــا، بكــل التعليمي

 والمجـالت المنهجيـة الكتـب دخـول منعـتو والمحاضرات، بالدروس يقوم من وعاقبت الدراسية، والصفوف
 أكاديمية، أو تعليمية مؤسسات أو جامعات أو مدارس بأي االلتحاق ومنعت العلمية، والدراسات واألبحاث
 وقامــت الدراســية األدوات ومنعــت القاصــرين، لألشــبال الفلــسطينيين األســرى مــن معلمــين إيجــاد ومنعــت
 الجامعـة وأكـدت .وقـتهم مـن االسـتفادة وعـدم األطفـال رىاألسـ لتجهيـل تهـدف التـي الخطـوات من بالكثير
 شـهدت حيـث ،٢٠١٥ عـام منـذ باالعتقـال األطفـال اسـتهداف مـن كبيـر بـشكل صعد االحتالل أن العربية
 إصـدار تـشرع عنـصرية لقـوانين االحـتالل سلطات إقرار منها التحوالت من العديد األطفال، األسرى قضية
 المؤبـد، الحكـم وحتـى سـنوات، عـشر مـن أكثر إلى الحاالت بعض في توصل األطفال، بحق عالية أحكام
 مـن ألكثـر األطفـال صـفوف في االعتقال حاالت وصلت ٢٠٢٠ الجاري العام وحتى ٢٠١٥ عام منذ وأنه

 في التحقيق مراكز في آخرون يتواجد بينما طفال، ١٧٠ سجونه في يعتقل االحتالل يزال وال طفل آالف ٧
 بــل علــيهم، النــار إطــالق بعــد مــصابون وهــم مــنهم العديــد اعتقــال إلــى باإلضــافة للغايــة، قاســية ظــروف

 ظـاهرة األخيـرة الفتـرة فـي بـرزت كمـا العـالج، لتلقـي نقلهم يتم أن قبل إنساني غير بشكل معهم والتحقيق
  /.الفيسبوك/ موقع في التحريض بحجة أطفال واعتقال باهظة، مالية غرامات ترافقها التي األحكام فرض

  ٢٤/١١/٢٠٢٠الشرق القطرية 

*** 
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  نريد عملية سياسية تنهي االحتالل وضغط دولي لاللتزام باالتفاقيات: رئيس وزراء فلسطين
  

 

 إسرائيل على بالضغط الدولي المجتمع االثنين، يوم اشتية محمد الفلسطيني الوزراء رئيس طالب
 .الفلسطينيين مع الموقعة الثنائية باالتفاقيات لاللتزام

 دفــع ضــرورة اهللا، رام مدينــة فــي الــوزراء لمجلــس األســبوعي االجتمــاع مــستهل فــي اشــتية دوأكــ
 دوليــة برعايــة ّالدوليــة، والقــرارات القــوانين مرجعيــات وفــق الــسياسية العمليــة الســتئناف الــدولي المجتمــع
  .األطراف متعددة

 ٢٣/١١/٢٠٢٠األهرام المصرية 

*** 

  مصير صفقة القرن بمجيء بايدن؟
 

اتفق سياسيون على أن فوز الديمقراطيين في االنتخابات األميركية  - رهام فاخوري-ن ّعما  
األخيرة سيكون إيجابيا على األردن، لكنه لن يغير ما تحقق على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق 

  .بالصراع العربي الصهيوني

ات إدارة انتهت ودفنت، وستخفف على األردن ضغوط» صفقة القرن«وفيما يرى بعضهم أن 
  .ترمب للقبول بها، إال أن آخرين يذهبون إلى أن اإلدارة الجديدة ستعتبرها إنجازا ستبني عليه

ويقول وزير الخارجية واإلعالم سابقا الدكتور مروان المعشر إن ما يعرف بصفقة القرن 
  .«لم يعد لها وجود«، وأنه »ستختفي«

تعيد الدعم إلى وكالة األمم المتحدة إلغاثة ويتوقع المعشر من اإلدارة األميركية الجديدة أن 
، كما ستعيد فتح القنصلية األميركية في »االنروا«وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

القدس الشرقية المعنية بالتعامل مع الفلسطينيين، إضافة إلى فتح باب االتصال مع السلطة الوطنية 
  .الفلسطينية

» ترمبي« السابق الدكتور ممدوح العبادي، إن صفقة القرن هي اختراع ويقول الوزير والنائب
  .وليست المؤسسة األميركية وهي ضد قرارات األمم المتحدة

ويتوقع من بايدن أن يكون صمام أمان للقضية، خصوصا مع وجود نائبته كماال هاريس التي 
  .يتوقع أن تساعد األقل حظا وتسعى إلى تحقيق العدالة في التعامل

المعشر، الذي كان سفير األردن في واشنطن حينما كان بايدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
ويقول إن عالقاته الخارجية ممتازة » الشخص المميز«الكونجرس وكان على عالقة جيدة به، يصفه بـ

  .مع الجميع

لى القدس، ألنه ويوضح المعشر أن االدارة األميركية لن تستطيع العودة عن قرار نقل سفارتها إ
  .«سيلقى معارضة شديدة من الكونجرس«
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ويعتقد أن القضية الفلسطينية لن يكون لها أولوية على أجندة اإلدارة الجديدة التي ستنشغل 
بإعادة تجسير الهوة في المجتمع األميركي داخليا وخارجيا، ستكون مهتمة باعادة الدفء للعالقة مع 

  .صيناالتحاد األوروبي والتعامل مع ال

ويرى المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، أن إدارة بايدن لن تتمكن من أن تغير ما نفذته 
إدارة ترمب على أرض الواقع، من نقل السفارة إلى القدس، واالعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة 

ف بهضبة الجوالن أرضا االحتالل؛ في خطوة طالما سعى إليها اإلسرائيليون خالل عقود ماضية، واالعترا
  .اسرائيلية

قامت بصياغة سياستها الخارجية بما يتعلق باسرائيل ضمن «بمعنى أن اإلدارة األميركية 
  .«االعتراف بسياسة األمر الواقع

وال يعتقد المعشر أن المسار التفاوضي الفلسطيني اإلسرائيلي سيطفو على السطح مرة أخرى، 
األعمى الذي حصلت عليه أيام ترمب، ولن يعطي بايدن الضوء لمزيد لن تشهد إسرائيل التأييد «ولكن 

  .من ضم األراضي الذي كان يفترض أن يتم بالفعل

ويلفت إلى أن إدارة ترمب تجاهلت الدور األردني خصوصا في صفقة القرن، وأن األردن كان 
  .سيتضرر مباشرة ألن حل القضية سيكون على حسابه

.. الممتازة«ربط األردن باالدارة األميركية، خصوصا بايدن، بـويصف المعشر العالقة التي ت
  .«والكونجرس كذلك، رغم الفتور الذي شهدته هذه العالقات أيام ترمب

فلن يتأثر األردن كثيرا من ناحية المساعدات ألن «ويتوقع، اقتصاديا، أن يبقى الوضع كما هو، 
د لتلك المساعدات وال أعتقد أن يكون هناك تغير العالقة بين البلدين راسخة منذ زمن، والكونجرس مؤي

  .«سلبي

  .مليار دوالر أميركي مساعدات لألردن) ٢٠(، قدمت الواليات المتحدة أكثر من ١٩٥١منذ عام 

  .ويوضح السبايلة أن إدارة بايدن لن تغير بموضوع وضع اليد اإلسرائيلية على القدس والجوالن

ى الفلسطينيين وأن اإلنجاز الحقيقي بتوسيع دائرة السالم كما أن دائرة السالم لم تعد تقتصرعل
  .يشمل العرب واسرائيل

فإن مساحة «وبالتالي، وفق السبايلة، ستفرض هذه المعادلة نفسها ألي إدارة قادمة، لذا 
المناورة ستبقى ضيقة ويمكن أن يتم النظر إلى العالقات العربية اإلسرائيلية على أنها إنجاز فيما يتعلق 

  .«من الصعب أن تتخلى عن هذا النمط من االنجاز«لشرق األوسط، ما يعني أنه با

ويلفت السبايلة إلى أن الفلسطينيين أنفسهم في األيام األخيرة أبدوا مرونة أكبر للتعاطي مع 
  .المسألة من باب عودة التنسيق مع إسرائيل

ّرة اوباما، ويذكر بأن إسرائيل لكنه ال يعتقد أن المكاسب االقتصادية ستعود كما كانت أيام إدا
  .«عامل ثابت بغض النظر عن هوية ساكن البيت األبيض«
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ويرى السبايلة أنه من الصعب على األردن أن يعول على تغيير جذري في التعاطي مع اإلدارة األميركية، 
 وليس ال بد أن يستغل موقعه الجغرافي بذكاء ليمكن اإلدارة األميركية من تحقيق إنجازات«وأنه 

  .«إخفاقات

كما ال يعتقد أن المساعدات سيتغير عليها الكثير، غير أن الديمقراطيين يربطونها بحقوق 
  .اإلنسان

العبادي كذلك يدعو إلى عدم التفاؤل كثيرا رغم أن هناك فرقا كبيرا بين بايدن وترمب، وهذا يعيدنا 
 من إدارة أوباما، مثل أنطوني بلينكن، إلى فترة حكم أوباما خصوصا وأن بايدن بدأ يختار شخوص إدارته

  .المرشح ألن يكون وزير الخارجية

بموضوع حل الدولتين «ويؤكد العبادي أن أكثر ما يهمه هو ما صرح به بايدن أمام جمهوره 
  .«ٕواعادة النظر بالعالقة مع إيران

ألكبر هو ُيعني أن إدارته ترفض صفقة القرن وأنها دفنت والخاسر ا«وهو يعتقد أن هذا كله 
  .«بنيامين نتانياهو) رئيس الحكومة اإلسرائيلية(

لصالح القضية والتزام الديمقراطيين باالتفاقيات الدولية، دون أن «ويعتبر العبادي هذا التصريح 
  .«ننسى أنه يقود دولة داعمة إلسرائيل

ئ اللعب ستهد«ويبدي العبادي تفاؤال بنجاح بايدن، داعيا الجميع للتواصل معه ألن إدارته 
  .«عالميا، كونها عاقلة راشدة وليست طارئة على العمل السياسي خالفا للتي سبقتها

وهو يتوقع أن يتأثر الوضع االقتصادي إيجابيا مع اإلدارة الجديدة، ومع أن نسب المساعدات 
ي علينا أن نوسع عالقاتنا مع دول الجوار بهدف تحسين الوضع االقتصاد«األميركية لن تتغير، ولكن 

  .«األردني

  ٣ص/٢٥/١١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  لن يكون هناك سالم واستقرار بدون تسوية شاملة على أساس حل الدولتين: جوزيف بوريل
 

 قال الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة - وفا٢٠٢٠-١١- ٢٤بروكسيل  
امان في المنطقة بدون تسوية شاملة األمنية جوزيف بوريل، إنه لن يكون هناك سالم واستقرار مستد

للصراع العربي اإلسرائيلي، وال سيما الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المتفاوض 
  .ًعليه وقابل للحياة، على أساس المعايير المتفق عليها دوليا

  .طجاءت أقوال بوريل، خالل جلسة مناقشة في البرلمان األوروبي حول الشرق األوس

ًوأضاف، ال يزال الوضع على األرض مقلقا للغاية، ال سيما بسبب استمرار التقدم في بناء 
ٕالمستوطنات غير القانونية واالرتفاع الكبير في عمليات الهدم، وان القرار األخير الذي اتخذته إسرائيل 
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ًيثير قلقا كبيرا، وأن" جفعات هاماتوس"بفتح مناقصات لبناء مستوطنة جديدة في   خطط الضم اإلسرائيلية ً
  .ًال تزال بحاجة إلى التخلي عنها وليس تعليقها مؤقتا

وشدد الممثل األعلى لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، على وجوب العمل 
بشكل عاجل إليجاد طريقة إلعادة بناء الثقة بين الطرفين، وعلى تجنب اإلجراءات األحادية الجانب التي 

  .ض جهود السالمتقو

تظل إعادة إطالق المفاوضات ضرورية، لذلك سنواصل العمل مع أعضاء المجتمع الدولي، : وقال
ٕبما في ذلك اإلدارة الجديدة في واشنطن لدعم القانون الدولي وانهاء الصراع وضمان حقوق متساوية 

واجهة الدائمة وانعدام الثقة إال لن نتمكن من إنهاء الديناميكية الحالية المتمثلة في الم: مضيفا. للجميع
  .ًمن خالل العمل معا

  ٢٠٢٠- ١١-٢٤ وفا

***  

  تقارير

  االحتالل يفرج عن أمين سر فتح بالقدس بكفالة مالية
 

ٔاء، عن امين ٔ افرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالث-  وفا٢٠٢٠- ١١-٢٤القدس 
  . ۤ االف شيقل٣سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور بكفالة مالية 

ٔوكانت سلطات االحتالل استدعت مطور للمرة الخامسة في اقل من شهر، للتحقيق معه بذريعة 
خرق قرار منع التواصل مع نائب رئيس الحركة محمود العالول، ومدير وحدة القدس في الرئاسة معتصم 

  .تيم

ٔ مطور إن سلطات االحتالل تشن حملة هستيرية ضد ابناء القدس بشكل عام وضد اعضاء وقال
ٔاقليم فتح بشكل خاص، مؤكدا ان سلطات االحتالل تسعى جاهدة لفرض سيادتها على القدس ٕ.  

ٕ شهور، الى جانب ٦ًوكانت سلطات االحتالل سلمت مطور قرارا بعدم دخول الضفة الغربية لمدة 
  .ه وطردها خارج القدسسحب إقامة زوجت

  ٢٠٢٠- ١١-٢٤ وفا

***  

  ١٩٦٧ألف فلسطينية تعرضن لالعتقال والتعذيب لدى االحتالل منذ عام  ١٦

  

 قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون األسرى والمحررين، اليوم - دوت كوم" القدس "- غزة
 ألف فلسطينية تعرضن لالعتقال والعنف الجسدي واللفظي أو السيكولوجي من قبل ١٦األربعاء، إن 

  .١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي، وذلك منذ عام 

وأشار فروانة في تدوينة له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف 
ً المرأة الفلسطينية هي األكثر تعرضا تشرين ثاني من كل عام، إلى أن/ الخامس والعشرين من نوفمبر
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للعنف من قبل االحتالل وأجهزته المختلفة، دون مراعاة لجنسها وخصوصيتها، ودون أدنى اعتبار 
  .لعمرها ومرضها واحتياجاتها الخاصة وضعف بنيتها وتكوينها

قال والسجن، وبين أن كافة الشهادات تؤكد أن جميع اإلناث الفلسطينيات اللواتي مررن بتجربة االعت
قد تعرضن للعنف بأشكاله المختلفة، وما زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتعمد اللجوء إلى استخدام 

  .العنف الجسدي، واللفظي والسيكولوجي، في التعامل مع الفلسطينيات كافة

ودعا إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف من قبل االحتالل، في 
  .ًسجون وعلى الحواجز والطرقات وفي كثير من أماكن االحتكاك وأحيانا أمام زوجها وأبنائها أو أحفادهاال

ًكما دعا لرفع درجة الوعي حول مدى حجم المشكالت التي تعاني منها المرأة الفلسطينية وخاصة 
  .التي تعرضت لالعتقال جراء هذا العنف وتبعاته

   نصرة المرأة الفلسطينية ووقف العنف اإلسرائيلي ضدهاوتساءل عن دور األمم المتحدة، في

 ٢٠٢٠-١١- ٢٥ القدس جريدة

*** 

   ألف شاب مقدسي على الجنسية٢٠تسهيالت إسرائيلية لحصول : هآرتس
  

ًالداخلية اإلسرائيلية، إجراء جديدا سيسمح  نشرت وزارة - ترجمة خاصة-دوت كوم" القدس "-رام اهللا
  . ألف شاب فلسطيني يعيشون في القدس على الجنسية اإلسرائيلية عبر إجراء عاجل٢٠تسهيل حصول 

ً عاما وال يحمل ٢١ و١٨العبرية، فإن أي فلسطيني يتراوح عمره ما بين " هآرتس"ًووفقا لصحيفة 
بشرط أال يكون قد تم إدانته بارتكاب "سرائيلية، جنسية أخرى سيتمكن من الحصول على الجنسية اإل

  ..".'جريمة جنائية خطيرة'

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة اإلسرائيلية اضطرت إلى نشر اإلجراء بعد عدة التماسات تطالبها 
ًبالتصرف وفقا لمواد قانون الجنسية والذي يتيح مسارا سريعا للتجنيس  ً ، "لغير المواطنين المقيمين"ً

  . آالف شاب مقدسي إضافي على الجنسية بموجب اإلجراء كل عام٧ًة إلى أنه يتوقع أن يحصل مشير

 ألف فلسطيني، ال يحملون الجنسية ٣٣٠من سكان القدس البالغ عددهم % ٩٠وأكثر من 
  .ًاإلسرائيلية، وفقا للصحيفة

لدائمة مما سمح ، إلى منح الفلسطينيين اإلقامة ا١٩٦٧تعمل إسرائيل منذ احتالل القدس عام "و
لهم بالتصويت في االنتخابات المحلية والحصول على التأمين الصحي ومزايا الضمان االجتماعي، ولكن 

  ".ال يسمح لهم بالتصويت في انتخابات الكنيست أو الحصول على جواز سفر

ة والذين يتقدمون للحصول على الجنسي"وفي السنوات األخيرة ازداد عدد الفلسطينيين في القدس 
ً من قانون الجنسية طويلة جدا ٥العادية المحددة في المادة " المواطنة"، لكن إجراءات "اإلسرائيلية

ٕومعقدة، ويطلب منهم تقديم العديد من الوثائق واثبات أنهم يعيشون في القدس وليس لديهم ممتلكات في  ُ
بسبب " هذه العملية عدة سنوات ، وتستمر"ٕواعالن الوالء إلسرائيل"الضفة واجتياز اختبار اللغة العبرية 

  ".األعداد الكبيرة التي تتقدم له
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أو " جنائية"ويمنح القانون وزير الداخلية سلطة تقديرية واسعة لرفض الطلب، مثل وجود معلومات 
ضده، حيث أنه تم رفض نحو نصف الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين لهذه األسباب، لذلك " أمنية"

  .ً تقديمها مسبقا أو االستسالم في منتصف العملية، كما تقول الصحيفةيمتنع الكثيرون عن

 أ من قانون ٤ًوبعد االلتماسات التي قدمت في السنوات األخيرة، سيتم العمل استنادا للمادة 
بالحصول على " ولم يتم استخدامها من قبل، والتي تسمح ١٩٦٨الجنسية والتي أضيفت له عام 

ً عاما، وولد في المناطق ٢١ إلى ١٨م في إسرائيل يبلغ يتراوح عمره من الجنسية السريعة لكل مقي
ومنها القدس، وعاش فيها لخمس سنوات متتالية قبل تقديم الطلب وليس لديه " ًإسرائيليا"المصنفة 

جنسية أجنبية، مع إثبات مركز سكنهم من خالل الشهادات المدرسية ووثائق صندوق المرضى ودفعات 
  ". من الوثائقالضرائب وغيرها

ما لم "وبموجب هذا اإلجراء، ليس لوزير الداخلية سلطة تقديرية ويجب أن يوافق على منح الجنسية 
يكن مقدم الطلب قد أدين بارتكاب جريمة تتعلق بأمن الدولة أو جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 

  ".خمس سنوات على األقل

  ٢٠٢٠-١١- ٢٥ القدس جريدة

*** 

  اعتداءات/ تقارير

  محكمة احتاللية ترد استئناف عائلة مقدسية وتقرر اخالءها من منزلها في بلدة سلوان
 

في القدس االستئناف المقدم من " المركزية" ردت محكمة االحتالل - وفا٢٠٢٠- ١١-٢٤القدس 
االستيطانية، بحجة ملكية اليهود " عطيرت كوهنيم" جمعية  ن منازلها، لصالحعائلة دويك بإخالئها م

وكانت المحكمة ردت االستئناف المقدم منتصف الشهر الجاري باسم  .لألرض المقامة عليها البناية
عائلتي عودة وشويكي، على قرارات إخالئهما من منزليهما، ليصبح خطر اإلخالء والتهجير يتهدد هذه 

  .التي تسكن حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك  الثالثالعائالت

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى، في بيان مشترك، مساء اليوم الثالثاء، 
ردت االستئناف المقدم باسم عائلة دويك، كون البناية التي تقطنها تقع ضمن " المركزية"أن المحكمة 

 متر مربع من بطن الهوى ببلدة سلوان، بحجة ٢٠٠ دونمات و٥للسيطرة على " عطيرت كوهنيم"مخطط 
  .١٨٨١ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 

أن المحكمة اإلسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود ألرض بطن " عطيرت كوهنيم"ّوتدعي جمعية 
  .ئية للعائالت في الحي، توالى تسليم البالغات القضا٢٠١٥الهوى، ومنذ أيلول عام 

الذي " قانون الترتيبات القانونية واإلدارية"واستند رد االستئناف المقدم من العائالت الثالثة على 
، والذي ينص على أن اليهود الذين امتلكوا ممتلكات في القدس الشرقية ١٩٧٠عام " الكنيست"ّسنته 

  .سرائيلي يمكنهم استعادتها من الوصي العام اإل١٩٤٨وخسروها عام 
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، ١٩٦٣وتعيش عائلة دويك في عقارها في حي بطن الهوى بعد شراء جد العائلة لألرض عام 
  . فردا٢٥ عائالت يبلغ عدد أفرادها ٥ طوابق، وتعيش فيه ٥ويتألف العقار من 

، حينما أصدرت قرارا يقضي بهدم ٢٠٠٨وبدأت مالحقة عائلة دويك من قبل بلدية االحتالل عام 
عقار بحجة البناء دون ترخيص، وبعد سنوات في المحاكم، رفضت المحكمة العليا قرار طابقين من ال
يطالبها باألرض المقام عليها " عطيرت كوهنيم"العائلة بعد ذلك ببالغ قضائي من جمعية  البلدية، لتفاجأ

ي الماضي، قرارا بإخالء عائلة دويك من عقارها نهاية شهر كانون الثان" محكمة الصلح"وأصدرت  .العقار
  ".محكمة الصلح"، التي ردت بدورها االستئناف وأقرت قرار "المركزية"لتقدم العائلة استئنافها للمحكمة 

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة ولجنة حي بطن الهوى أن قرار إخالء عقار بناية عودة وشويكي، 
 ".المركزية"ر عن المحكمة هو ساري المفعول، بعد رفض المحكمة العليا تجميد قرار اإلخالء الصاد

وأوضح قتيبة عودة أن البناية مكونة من طابقين، األول لعائلة عودة والثاني لعائلة شويكي، الفتا أن 
وتعاني عائلة عودة من مالحقات  .العائلتين ستواصالن صراعهما في المحاكم لحماية العقار من اإلخالء

ارنا في حي بطن الهوى يتهدده اإلخالء لصالح عق:"مؤسسات االحتالل المختلفة، حيث أوضح عودة 
وتم تجميد "المستوطنين بعد سنوات في محاكم االحتالل، أما عقارنا في حي البستان فيتهدده الهدم 

، وعقارنا الثالث في حي عين اللوزة سيتم عقد جلسة في المحكمة للنظر فيه نهاية " أشهر٣القرار لمدة 
  ."الشهر المقبل

يجري معنا كعائلة هو مثال لما يجري مع العائالت في القدس عامة وسلوان خاصة، ما : "وقال عودة
  ".من معاناة ناتجة عن مالحقات االحتالل في أبسط الحقوق، الحق في السكن

بدوره، قال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، وفقا للبيان، إن قرارات اإلخالء الصادرة عن 
  . اآلونة األخيرة، ما يعكس الدعم الحكومي للجمعيات االستيطانيةمحاكم االحتالل تتصاعد خالل

أهالي حي بطن الهوى يواجهون خطر اإلخالء والتشريد من منازلهم في كل "وأضاف الرجبي أن 
لحظة، فمنهم من أصدرت محاكم االحتالل قرارات اإلخالء له، ومنهم من تسلم البالغات القضائية 

  ."نهم من أخلي بالفعل من عقارهفي المحاكم، وم صراعه  ويخوض

  ٢٠٢٠- ١١-٢٤ وفا

***  

  االحتالل يستعد لتنفيذ عمليات تهجير جماعية لعشرات العائالت الفلسطينية

 في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
  

 تهجيـر لعمليـات الـصهيوني الحـتاللا يـستعد – القـدس مدينـة موقـع خاص – محمد وسام إعداد
 المقبلــة، المرحلــة خــالل المحتلــة بالقــدس جــراح الــشيخ حــي فــي الفلــسطينية العــائالت لعــشرات جماعيــة،

 قـرارات االحـتالل أصـدر حيـث المدينـة، يتوسـط الـذي العربـي الحـي مـن تبقـى مـا علـى االنقـضاض بهدف
 مدينة غربي االحتالل صلح محكمة  .مستوطنينلل وتسليمها فلسطينية عائلة ٨٠ تضم ًمنزال ٢٨ بإخالء
 الشيخ حي من فلسطينية عائالت ٧ بإخالء قرارين أكتوبر – أول تشرين شهر أواخر في أصدرت القدس
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 ّحمــاد، :عــائالت بـإخالء األول القــرار ويتعلـق اســتيطانية، جمعيــات لـصالح المحتلــة، القـدس وســط جـراح
 المـستوطنين، محـامين أتعـاب بدل عائلة لكل شيقل ألف ٣٠ يمةبق مالية غرامة مع والدجاني، والداوود،

 أربـع بحـق الثـاني القـرار ُاتخـذ فيمـا المنـازل، إلخـالء م٢٠٢١ عـام مـن ٨ شـهر حتـى مهلة القرار ومنح
 وبعـضهم لإلخـالء، شـهرا بعـضهم وُأعطـي والكرد، والسكافي، والجاعوني، القاسم، :هي مقدسية، عائالت
 .المحكمة ومصاريف للمحامين أتعاب بدل شيقل ألف ٧٠ عائلة كل ىعل مالية وغرامة شهرين

 إخـالء االحـتالل قرار رغم بيتها، في بحقها تمسكها )المهددة العائالت إحدى( الكرد عائلة وأكدت
 لمحامي شيكل آالف ٧بـ تقدر مالية غرامة لدفع إضافة الجاري، نوفمبر من والعشرين الرابع حتى منزلها
 ).لمستوطنينا( اآلخر الطرف

 وأنهـم للمـستوطنين، بيـوتهم ويـسلموا يرحلـوا لـن أنهـم علـى أخـرى وعـائالت الكـرد عائلة وشددت
 .منازلهم في حقهم إلثبات العمل سيواصلون

ــات وتالحــق ــازلهم لــسرقة الحــي فــي عائلــة ٢٨ االســتيطانية الجمعي ــام فــي ســكنوها التــي من  الع
 الفلـسطينيين الالجئـين وتـشغيل لغـوث المتحـدة األمـم ةووكال األردنية الحكومة مع اتفاق بموجب ١٩٥٦

 الـسنين مر ومع ًدونما، ١٨ مساحتها البالغة األرض على لها منازل عائلة ٢٨ أقامت وحينها ،)أونروا(
 .شخص ٤٠٠ من مؤلفة أسرة ٨٠ تضم المنازل هذه باتت

 تنـوي واآلن نازلهـا،م من فلسطينية عائالت ثالث سنوات قبل اإلسرائيلي االحتالل سلطات وأخلت
 .اليهود المستوطنين لصالح الباقية العائالت إخالء

 اإلسـرائيلية المحـاكم فـي ًمريـرا ًصـراعا منازلهـا، مـن بـالطرد ّالمهـددة المقدسـية العائالت وخاضت
 ملكيتهــا عــن االســتيطانية الجمعيــات مــزاعم لــدحض الــسكان قــدمها التــي الثبوتيــة األوراق رفــضت التــي

 .لألرض

 لــــصالح المنحــــازة قراراتهــــا فــــي اســــتندت اإلســــرائيلية المحــــاكم أن المقدســــية العــــائالت وتؤكــــد
 .المستوطنين لصالح دائم بشكل تحكم وأنها صحيحة، غير مزورة وثائق إلى اإلسرائيليين المستوطنين

 تـصريح فـي قـال ذيـاب، صـالح جراح الشيخ حي عن الدفاع لجنة وعضو المقدسي الناشط وكان
 بعـد فقـدوها م،١٩٤٨ عـام المحتلـة األراضـي في وبيوت أراضي لهم جميعهم الحي هذا نسكا ان سابق،
 كانــت والعــائالت األونــروا األردنيــة الحكومــة بــين تمــت التــي االتفاقيــات أن ًمؤكــدا م،١٩٤٨ عــام النكبــة
 .م١٩٦٧ عام القدس احتالل وقبل المتحدة، األمم برعاية

 عائلة منزل إخالء خالل من يسعى االحتالل إن" صيام، اهللا عبد القدس محافظ نائب قال بدوره،
 نقطـة تكـون وأن القـسري، التهجيـر مخطـط تنفيـذ إلى المستوطنين، لصالح جراح الشيخ حي في الصباغ

  ".المستوطنات بين وصل

 أن إلـى ًمـشيرا جـراح، الـشيخ حـي مـن مـسبقا الكـرد عائلة بإخالء قام االحتالل أن صيام وأوضح
 .للمواطنين القسري التهجير مخطط تنفيذ في تصب كلها االجراءات، من لسلسلة عرضتت القدس مدينة
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 مــع موعـد علــى االحـتالل إن: المجتمـع لـــمجلة ذيـاب أبــو فخـري القـدس بــشؤون المخـتص وقـال
 عمليـة أكبـر في جراح الشيخ حي في ًمنزال ٢٨ على باالستيالء قرار إصدار بعد فلسطيني، ٤٠٠ تهجير
 له أساس ال المنازل لهذه بملكيتهم الصهيونية االدعاءات وأن القدس، عن لفلسطينيينل جماعية تهجير

 وأن األردنيــة، اإلدارة عهــد فــي ،١٩٥٦ عــام منــذ المنــازل تلــك العــائالت هــذه تقطــن حيــث الــصحة، مــن
 يعرقـ تطهيـر جريمـة فـي القادمـة، األيـام خـالل الفلـسطينية للعـائالت الطـرد قـرار سـتنفذ االحتالل محاكم
 .المقدسة المدينة في الفلسطيني الوجود لتصفية تهدف

 جريمــة للمــستوطنين طوابــق عــدة مــن ًمكونــا ًمنــزال ٢٨ االحــتالل مــنح أن إلــى ذيــاب أبــو وأشــار
 خلل ٕواحداث القدس مدينة في الفلسطيني الوجود تصفية يريد الذي االحتالل هذا بشاعة وتظهر وعدوان،

 .المستوطنين لصالح فيها ديموغرافي

 باإلضافة العام، هذا بداية منذ المحتلة القدس في ًمنزال ١٧٦ هدم عمليات االحتالل قوات ونفذت
 المقدسة المدينة تطويق على مستمر بشكل والعمل استيطانية، وحدة ألف ١٧ إقامة على المصادقة إلى

  .االستيطانية باألحزمة

 ٢٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  في باب السلسلة يعيشون تحت خطر االنهيارات " حوش النارسات " سكان
  

 تعيش مجموعة من اُألسر والعائالت المقدسية منذ - محمد زحايكة-دوت كوم" القدس "-القدس
في سوق باب السلسلة في البلدة القديمة، " حوش النارسات"ًشهور طويلة حالة من الذعر والخوف في 

ٍجراء تصدعات وتشققات مخيفة أحدثتها حفر ٍ ٍ  يات شركة جيحون اإلسرائيلية بإشراف من بلدية االحتالل
في القدس التي طلبت من العائالت إخالء الحوش لخطورة السكن واإلقامة فيه ريثما يتم ترميم وتدعيم 
البناء من جديد، ولكن البلدية بدأت في التهرب من المسؤولية، فيما تتحجج جيحون هي اُألخرى أنها 

ّ، في حين أن "بين حانا ومانا ضاعت لحانا"ُضرار الخطيرة، وكما يقال غير مسؤولة عن هذه األ
المؤسسات المقدسية التي تساعد في عمليات الترميم والصيانة التي توجه لها سكان الحوش لم تحرك 

  .ًساكنا حتى اآلن لمنع هذه الكارثة المحدقة

ّيلخص المواطن المقدسي سامح أبو عصب، أحد سكان الحوش القصة، إن االنهيارات : " بالقولُ
والتصداعات ظهرت مع بداية هذا العام عندما بدأ تدفق الماء من تحت األرض وانفجار مواسير المياه 
ًنتيجة ألعمال وأخطاء المقاولين تحت إشراف البلدية وجيحون، حيث امتألت أساسات البناء بالمياه، 

ئيلية وبلدية االحتالل إلى إصدار إنذارات إخالء وبرز التصدع في الجدران، ما دفع دائرة اآلثار اإلسرا
ّالحوش الذي أصبح آيال للسقوط في أي وقت ً."..  

رغم وضع حل سريع ومؤقت، وهو دعامات الحديد، إال أن بنايات الحوش : ويضيف أبو عصب
ن ً، إذا انفصلت قطعة انجرت خلفها بقية القطع، ونظرا أل"الليغو"مترابطة بعضها ببعض، وتشبه لعبة 

ٕمعظم أفراد العائالت من كبار السن وامكانياتهم المالية محدودة لجأوا إلى المحامي مهند جبارة، وحصلوا 
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من خالله على عقد سنوي يتم فيه إخالؤهم والسكن خارجه على حساب الشؤون االجتماعية التابعة 
 عائلة من أصل ١٨لشهرين لنحو للبلدية، إلى أن تتم عملية الترميم، إال أنه لم يتم االلتزام بالدفع سوى 

  . عائلة، بعضها مكون من عدة ُأسر بطبيعة الحال٢٣

ًويوضح أبو عصب أن المعركة الدائرة حاليا بين سكان الحوش وبلدية االحتالل وجيحون تتركز حول 
حجم األضرار والمتسبب فيها، وهناك طاقم من طرفهم لتخمين االضرار وفحص ومعرفة أسباب هذه 

ت، لكنه توقف لفترة بسبب جائحة كورونا، ثم استأنف العمل وأنهاه، إال أنه حتى اآلن لم تصدر االنهيارا
نتيجة هذه الفحوصات، وال تزال اُألمور ضبابية، وأهالي الحوش يستصرخون لحمايتهم من كارثة محدقة 

  .ال سمح اهللا وال قدر

الفلسطينية إغاثة سكان الحوش المؤسسات ) ً عاما٧٣" (أم عمر"وناشدت الحاجة عزية الساليمة 
الموجود في موقع حساس يطل على المسجد األقصى المبارك، ويتربص به المستوطنون من الجهة 
ًالمقابلة، ويتحينون الفرص لالستيالء عليه، خاصة أنه الحوش الوحيد في تلك المنطقة الذي لم تستطع 

أبو عصب والساليمة وزاهدة :  في الحوش هيالجمعيات االستيطانية التسلل إليه، والعائالت التي تقطن
  .وسليمي وعابدين ووزوز والطويل والرشق

 ٢٠٢٠-١١- ٢٤ القدس جريدة

***  

  أسيرة مقدسية جريحة تدخل عامها السادس 

   أعوام١٠بسجون االحتالل من أصل 

 

 قلنـديا مخـيم سكان من )عاما ٢٢( عواد خضر إبراهيم نورهان الجريحة قدسيةالم األسيرة دخلت
 .االحتالل بسجون التوالي على السادس عامها االثنين، أمس المحتلة، القدس شمال

ــة وهــي اعتقلــت قــد نورهــان وكانــت ــاريخ قاصــر طفل  بجــروح إصــابتها عقــب ٢٣/١١/٢٠١٥ بت
 محكمـة لهـا وجهـت وقـد المحتلـة، القـدس شـوارع أحـد فـي تواجـدهما أثناء عواد هديل قريبتها واستشهاد
 ونـصف، عامـا عشر ثالثة لمدة بالسجن حكما عليها وفرضت طعن، عملية في المشاركة تهمة االحتالل
 .شيقل ألف ٣٠ بقيمة مالية غرامة عليها وفرضت

 نواتسـ ثـالث تخفيض من وتمكن العليا االحتالل لمحكمة باستئناف نورهان محامي تقدم ومؤخرا
  .الحكم مدة من

  ٢٤/١١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  فعاليات

  خمس سنوات من العطاء ترسم األمل للطلبة... صندوق ووقفية القدس 
 

 التــزم صــندوق ووقفيــة القــدس ٢٠١٥تأسيــسه عــام  منــذ – الجديــدة الحيــاة – القــدس المحتلــة
ــة ــي قــضية الطلب ــوفير مــنح بتبن ــ المقدســيين وت ــضمن له ــات دراســية ت  م إكمــال دراســتهم فــي الجامع

كبرنـامج رئيـسي ضـمن  ٕ فأسس الصندوق برنامج مـنح واقـراض الطلبـة المقدسـيين واعتمـده الفلسطينية،
وعــشرات القــروض الجامعيــة لطلبــة   منحــة دراســية للطلبــة المقدســيين١٥٠٠برامجــه ليــوفر أكثــر مــن 

  .وخارجها الدراسات العليا للدراسة داخل فلسطين

قراض الطلبة المقدسيين الذي وقع اتفاقيات مع معظم الجامعات الفلسطينية لبناء ٕصندوق منح وا
شراكات تقوم على أساس خدمة الطلبة المقدسيين، ينفذ منحه من خالل منظومة تضمن الوصول للطلبة 
المستحقين واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن الباب مفتوح لجميع الطلبة لتقديم طلـب الحـصول علـى 

 دراسية من خالل الجهات المختصة في كـل جامعـة والتـي تقـوم بـدورها بعمليـة المـسح االجتمـاعي منحة
 الطلبة المقدسيين مبادرة تطور وانتماء ٕواقراض أطلق صندوق منح ٢٠١٩وفي عام . للطلبة المتقدمين 

ل تنفيـذ لتكون برنامج عمـل تطـوعي لكـل الطلبـة المـستفيدين مـن المـنح ترسـيخا لثقافـة العطـاء مـن خـال
 .أعمال تطوعية لصالح المجتمع المقدسي

ليكـون بمثابـة رابطـة تجمـع ) قدسـنا(ٕكذلك أطلق صندوق منح واقراض الطلبة المقدسيين منتدى 
وتوفر لهم الرابطة برامج تدريبية وورشات إثراء علميـة .كافة الخريجين والمستفيدين من المنح الدراسية 

  .حصول على وظيفةلبناء قدراتهم في المجال المهني وال

ق ووقفيـة القـدس طـاهر الديـسي أن إدارة وحول مستقبل البرنامج صرح المدير التنفيـذي لـصندو
الصندوق تسعى لمأسسة البرنامج وأتمتة عملياته، بحيث تـصبح عمليـة التقـدم للمـنح مـن خـالل منـصة 
الكترونية وكذلك عملية التقيـيم واألرشـفه، وأضـاف الديـسي بـأن جمعيـة القـدس للتمكـين والتنميـة إحـدى 

رنـامج وسـيجري العمـل علـى تعزيـز المـوارد الماليـة مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس سـتدير الب
 .للبرنامج ليكون قادرا على خدمة أكبر عدد من الطلبة المقدسيين

وحول مجموعة من قصص النجاح التي سطرها الطلبة المستفيدين من البرنامج تستعرض الدائرة 
  : لصندوق ووقفية القدس مجموعة من قصص النجاح النحو التالياإلعالمية

لب محمد الحرباوي وهو طالب تخرج من جامعة بيرزيت استطاع الحصول على منحة تفوق الطا
 واالقتـصاد ليبـدأ عملـه فـي مجـال اإلدارة الطبيـة فـي اإلدارة سنوات، ليتخرج من كلية ٤دراسي على مدار 

  . المراكز الصحية في مدينة القدسإحدى

 اإلعالميةمعة القدس يتحدث للدائرة الطالب زكريا حجيج وهو طالب متميز في كلية الطب في جا
أنـه لـوال حـصوله علـى منحـة صـندوق ووقفيـة القـدس لمـا اسـتطاع تحقيـق حلمـه لدراسـة الطـب بجامعـة 

 .القدس
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الطالب عبد الهادي العملة وهـو طالـب فـي كليـة التمـريض مـن جامعـة بيرزيـت وهـو علـى وشـك 
  .حلمه بدراسة التخصص الذي يرغب التخرج بدرجة متميزة ليكون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق 

  الطالب فراس فراح وقد حصل على قرض دراسي إلكمال دراسة الماجستير في المملكة المغربيـة
  . الثقافية وهو إحدى التخصصات الذي تحتاجها مدينة القدسالمنشآت إدارةوتحديدا تخصص 

 درجـــة إنهـــاءع لتـــستطي% ٥٠الطالبـــة تـــاال زنـــانيري وقـــد حـــصلت علـــى منحـــة دراســـية بنـــسبة 
  . ولتكمل دراستها المهنية بكفاءة وتميزاألردنيةالماجستير في تخصص النطق والسمع من الجامعة 

 الطالبات المتفوقات في جامعة القدس وقد حصلت على منحـة إحدىالطالبة حنين شرباتي وهي 
سي ترأس برنـامج جزئية خالل فترة دراستها بتخصص الطب في جامعة القدس، وهي اضافة لتفوقها الدرا

الطالب جهاد قوس وقد تخرج من جامعة القدس بتخصص التربية الرياضية تحدث  .تيديكس في الجامعة
كيف شجعته منحة صندوق ووقفية القدس على االلتحاق من جديد في الجامعة بعد انقطاعه عنها ألكثر 

 أشــرف ابــو حــويج األســيرالطالبــة يــارا أبــو حــويج وهــي طالبــة فــي جامعــة بيــت لحــم وابنــة  .مــن عــامين
  .استطاعت إكمال دراستها الجامعية في جامعة بيت لحم من خالل منحة صندوق ووقفية القدس 

 الـشعراوي فقـد التحقـوا بكليـة الطـب بجامعـة النجـاح وفـق إيمانأما الطالب محمد دبش والطالبة 
العــادي واالســتفادة مــن منحــة البرنــامج المــوازي واســتطاعوا بعــد تفــوقهم الدراســي االنتقــال الــى البرنــامج 

من جهته صرح الدكتور عبد الرؤوف السناوي عميد شؤون الطلبـة فـي جامعـة  .صندوق ووقفية القدس
القدس بأن منحة قدسنا والتي يمولها صندوق ووقفيـة القـدس تعتبـر مـن أهـم المـنح فـي الجامعـة والتـي 

  .ضيةتها ونموها على مدار السنوات الخمس المايحافظت على استمرار

  صـندوق ووقفيـة القـدس علـى مـواظبتهمإدارة جامعـة القـدس ٕوادارةباسـم طلبـة  وشكر الـسناوي

بـرامج خالقـة تـوازي تقـديم  الدائمة وسعيهم لتمكين الطلبة المقدسيين وتميزهم فـي ذلـك مـن خـالل ابتكـار
  .المنح الدراسية

  ٢٥/١١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

 برنامج عين على القدس

  دس يستذكر صائب عريقات ومشاركته بالمفاوضات لثالثة عقودعين على الق
  

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني أمس االول االثنين، - بترا  -  عمان
الضوء على رحلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورحيله اثر 

  .إصابته بفيروس كورونا

كر البرنامج ان عريقات تمرس على المفاوضات منذ مشاركته ضمن الوفد الفلسطيني وذ...
ً، ما جعله حاضرا في المشهد السياسي الفلسطيني خالل ١٩٩١االردني المشترك الى مؤتمر مدريد عام 

العقود الثالثة الماضية، مؤكدا ان قضية القدس كانت حاضرة في جميع جوالت الدكتور عريقات 
 أحد كوادر طاقم المفاوضات الفلسطيني  »القدس عاصمة فلسطين االبدية«، وكان شعاره التفاوضية
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اشرف الخطيب، قال خالل التقرير ان الجميع يذكر ان الدكتور صائب عريقات اثناء مشاركته في مؤتمر 
رجل «مدريد قام بوضع الحطة الفلسطينية على رقبته امام الوفد االسرائيلي، ووصف عريقات بانه 

  .«المواقف الحازم

المقدسي اسحق القواسمة، اكد في حديثه خالل التقرير ان رحيل الدكتور صائب ترك فراغا ليس 
ًكشخص ولكن كنهج، فقد كان سياسيا فاوض االسرائيليين لثالثين عاما دون كلل او ملل، وكان ملف 

  .مريكيينالقدس أول ملف يضعه على الطاولة في جميع مفاوضاته مع االسرائيليين واال

والتقى البرنامج الذي يقدمه االعالمي جرير مرقة، بعضو المجلس الوطني الفلسطيني ونائب 
رئيس الجمعية البرلمانية االورومتوسطية بالل قاسم، الذي قال ان اسم صائب عريقات برز اول مرة 

طة ح للن خالل وضعهعندما شارك في مؤتمر مدريد ضمن الوفد االردني الفلسطيني المشترك وم
ًالفلسطينية تحديا لشامير والوفد االسرائيلي المشارك بالمفاوضات حينها، والذي كان رافضا لمشاركة 

  .فلسطين في المؤتمر

 صائب عريقات لعب دورا مهما في تاريخ الحياة السياسية -  حينها- » الشاب«وأضاف ان 
صلبا متمسكا بشعبه، فهو كان ًالفلسطينية وليس التفاوضية فقط، موضحا ان فلسطين فقدت فارسا 

  .«انا لست قائدا، انا جندي من جنود الشعب الفلسطيني«دائما يقول 

وأكد قاسم ان فلسطين فقدت برحيل عريقات رجال بقي متمسكا بكل الثوابت الوطنية الفلسطينية، 
ته رغم ما تعرض له من االنتقادات او التشويهات، كما انه بقي متمسكا بعلمه وسياسته وطريق

االكاديمية التي تربى عليها، مشيرا الى ان عريقات قام بتأليف ثمانية كتب خالل مرحلته النضالية 
  .ُواالكاديمية، وان ثالثة منها تدرس في الجامعات الغربية والمراكز الحقوقية واالعالمية

ات وبين قاسم بان السبب الحقيقي وراء استمرار اختيار عريقات للمشاركة في ملف المفاوض
لهذه الفترة الطويلة يعود لعلمه بجميع نقاط التفاوض مع حكومة االحتالل االسرائيلي، كما انه كان يعلم 
ًجيدا انه لن يكون هناك حل دون التوصل الى حل شامل مبني على الحقوق والثوابت الوطنية للشعب 

  .«القدس اوال«الفلسطيني، ودولة ذات سيادة وبأن 

استطاع بطريقته اقناع الكثير من الدول والكثير من اصدقاء الشعب واضاف بان صائب عريقات 
الفلسطيني في العالم بضرورة دعم فكرة حل الدولتين واهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وهو اول 

  .من طالب بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية

 التفاوض ليست سهلة، ويجب عملية«واشار قاسم الى ان صائب عريقات قال اكثر من مرة بان 
ان تكون هناك استراتيجية فلسطينية كاملة وشاملة من اجل الوصول الى األهداف الوطنية المرسومة من 

، وكان ينسق مع االردن ومع االشقاء العرب وجميع محبي السالم في »قبل منظمة التحرير الفلسطينية
  .«لف إال مزيدا من الدمارلن تخ» العالم، وكان مؤمنا بفكرة السالم وان الحروب

وذكر قاسم بانه حضر منذ وفاة عريقات ثالثة مؤتمرات دولية، وقف الجميع فيها دقيقة ... 
  .صمت احتراما له ولتاريخه ودوره في بناء السالم في منطقة الشرق االوسط والعالم
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تمثل وبين عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالل قاسم ان صائب عريقات ترك إرثا قيما ي
بدائرته ومدرسته وكتبه ومالحظاته، ويمكن لمن سيستلم ملف المفاوضات من بعده ان يكمل باستخدام 
هذا اإلرث، وان هنالك الكثير من الكوادر الفلسطينية ممن تدربوا على يد صائب عريقات يؤمنون بفكره 

 .»مدرسة وطنية في العمل الوطني وليس بالتفاوض فقط«انه ترك 

  ٧ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  آراء عربية

  التنسيق الفلسطيني األردني لتوفير الحماية لألقصى
  

  سري القدوة

طبيعة العدوان االسرائيلي ضد المسجد االقصى المبارك تستدعي االهتمام والتنسيق الفلسطيني 
سات االردني المشترك لمواجهة هذا التطاول الغير مسبوق والحرب المعلنة ضد المسجد االقصى والمقد

االسالمية والمسيحية وتستوجب العمل ضمن استراتجية فلسطينية اردنية مشتركة لمواجهة مخاطر 
العدوان واالستيطان وسياسة تهويد القدس والنيل من صمود ابناء المدينة وسكانها االصليين ولذلك ال بد 

 المتواصلة مع المملكة من العمل المشترك لحماية المسجد األقصى المبارك من انتهاكات دولة االحتالل
األردنية الهاشمية، ومتابعة هذا العمل باهتمام كبير على كافة المستويات الوطنية والجماهيرية 
والدبلوماسية والشعبية سواء في االردن او فلسطين للتصدى للتصعيد الحاصل باستهداف دولة االحتالل 

قصى وباحاته، سواء من خالل تصعيد ومؤسساتها والجمعيات االستيطانية التهويدية المتطرفة لأل
داء طقوس تلمودية االقتحامات اليومية المتواصلة والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها وأ

قت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون ألبشع أشكال العقوبات والتضييقات العنصرية الوفي باحاته، في 
لك االعتقاالت واإلبعاد وسحب الهويات واحتجازها ونشر إلعاقة وصولهم الى المسجد االقصى بما في ذ

  . الحواجز في وجه المصلين

وتستمر المخاطر التي تهدد المسجد األقصى المبارك وتتصاعد في شكلها ومضمونها لتطال 
ّكافة المعالم العربية واإلسالمية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء 

او فوقها وبحسب مخططات طويلة األمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق تحت األرض 
ًمدنيا ) أورشليم ذات الطابع الغربي(األطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى 

  . ًواليهودي عقائديا

ى تعد عدوانا ولعل تلك اإلجراءات السافرة التي تمارسها عصابات االحتالل بحق المسجد االقص
ًمدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقا صريحا لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية 
والعقيدة وحرية الوصول الى االماكن المقدسة ودور العبادة في كافة انحاء مدينة القدس والتي كفلتها 

  .المواثيق واالتفاقات الدولية كافة
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 والشرائع الدولية مدينة القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى وتعد كافة القرارات والقوانين
 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها ١٣٧باعتراف اكثر من 

االحتالل االسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها االحتالل على االرض او تلك التي يسميها 
 .  هي باطلة والغيه وتعتبر ضمن االجراءات االحتاللية التعسفية والجائرةوغير ذلك) قوانين(

ان تلك الهجمات تعد االخطر من نوعها والتي مرت على مدار االحتالل وتستوجب التحرك العاجل 
والسريع والعمل من اجل وضع حد لها ووقف تداعياتها الخطيرة والتي تعد جرائم حرب دولية ترتكبها 

ل بحق المسجد االقصى المبارك وخاصة في ظل المرحلة االنتقالية الراهنة إلدارة ترامب، سلطات االحتال
وتلك الهجمة الشرسة والمسعورة التي تشنها حكومة االحتالل وتسابق من خاللها الزمن لفرض وقائع 
جديدة تغير من الوضع القائم حاليا في المسجد االقصى، مما يستدعي ضرورة التنسيق العربي 

إلسالمي المشترك والتعامل بكل جدية مع تلك التهديدات ووضع حد لها والتصدى للممارسات على وا
  .ارض الواقع من خالل تعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني في القدس

وان من شان تلك السياسة االسرائيلية وممارسات سلطات الحكم العسكري االسرائيلي ترك اثار 
كونها تمارس في ظل غياب المسؤولية الدولية وتنتهك القوانين التي تعتبر بالغة على المستوي الدولي 

القدس اراضي محتلة، ويجب على المجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي ضرورة اتخاذ ما يلزم من 
ًاجراءات لحماية المقدسات المسيحية واإلسالمية، وفي مقدمتها المسجد األقصى، وهو ما يتطلب أيضا 

ًدورا فاعال ً وجديا من اليونسكو والمنظمات األممية المختصة لإليفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه ً
 .مبادئها، وقراراتها ذات الصلة

  ١٢ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  )٤(المسجد األقصى زمانه ومكانه القدس في فلسطين الحلقة 
  

  المحامي علي أبو حبلة

: يا نبي اهللا أفتنا في بيت المقدس، فقال:  قالتعن ميمونة موالة النبي صلى اهللا عليه وسلم
ْأرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صالة فيه كألف صالة فيما سواه، قالت أرأيت من لم يطق 

رواه أحمد . ًأن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه
ّال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد:  عليه وسلموقال صلى اهللا. وابن ماجة المسجد الحرام ومسجد : ُ

الصالة في المسجد الحرام بمائة : وفي الحديث.  والمسجد األقصى- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 
. رواه البزار. ألف صالة والصالة في مسجدي بألف صالة، والصالة في بيت المقدس بخمسمئة صالة

ال تقوم الساعة حتى يقاتل : ا الملحمة الكبرى، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموستشهد أرضه
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الشجر والحجر يا 

   .رواه البخاري. مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إال الغرقد فإنه من شجر اليهود
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 وفي القدس أبرز معالم الحضارة اإلسالمية، وقد تركت تلك الحضارة :معالم الحضارة اإلسالمية
 الجامع القبلي/   الذي يضمالقدسي الشريفبصمات ال تنسى فيها ما زالت ماثلة أمام التاريخ كالحرم 

سلم براقه عنده ومسجد قبة الصخرة والجامع العمري وحائط البراق الذي أوقف النبي صلى اهللا عليه و
ليلة اإلسراء، وفي القدس مقابر تضم في ثراها أعدادا كثيرة من الشهداء وأبطال المسلمين من عهد 
صالح الدين األيوبي ومن قبله ومن بعده وفيها من المدارس اإلسالمية التاريخية التي اهتمت بشتى 

ْج بعض الخلفاء والملوك على كنس وقد در. العلوم اإلنسانية والفقهية واإلسالمية وغيرها من العلوم َ ُ
ْالصخرة وغسلها بماء الورد بأيديهم، ومن هؤالء  : ِالظاهر بيبرس، والملك العادل زين الدين كتبغا

ِالمنصوري، والملك الناصر محمد بن قالوون، والملك الظاهر برقوق، والملك األشرف برسباي، والملك  ِْ
  .ثمانييناألشرف قايتباي، وكثير من السالطين الع

عمر بن الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان وعبدالملك : َ ومن الخلفاء الذين زاروا بيت المقدس
بن مروان، وعمر بن عبدالعزيز، والوليد بن عبدالملك، وسليمان بن عبدالملك الذي هم باإلقامة في بيت 

ًالمقدس واتخاذها عاصمة لدولته بدل دمشق، وأبو جعفر المنصور  .من الخلفاء األيوبيين وغيرهم ِ
بالد أولى القبلتين وثالث الحرمين اسم فلسطين مشتق من اللفظ بلست وهم من . والمماليك والعثمانيين

شعوب البحر المتوسط التي دخلت فلسطين من جزيرة كريت في األلف الثاني قبل الميالد، حيث أقاموا 
يين، وهكذا أعطوا البالد اسمهم بعد أن كانت تعرف فيها ممالكهم وامتزجوا بالسكان األصليين، أي الكنعان

ارض كنعان، وكما يقول المؤرخون فان الكنعانيين هم من الشعوب والقبائل السامية العربية التي : باسم
وقد عرفت فلسطين منذ . دخلت فلسطين من شبه الجزيرة العربية في منتصف األلف الثالثة قبل الميالد

ة إلى هؤالء الكنعانيين، حيث أسس الكنعانيون المدن، وأقاموا حضارة ظاهرة القدم باسم ارض كنعان نسب
وقد حارب بنو إسرائيل القبائل العربية المستولية على تلك المنطقة، واستطاعوا وصول األرض . معلومة

رب واول دخول اليهود فلسطين كان بعد دخول إبراهيم عليه السالم بما يقا. ٕالمقدسة، واقامة دولتهم فيها
ٕستمئة عام، وابراهيم عليه السالم أول األنبياء الذين عاشوا في فلسطين وماتوا فيها، وهو عليه السالم 
ٕأبو األنبياء، فمن نسله جاء الكثير من األنبياء كإسحاق ويعقوب ويوسف واسماعيل ومحمد عليهم 

اليوناني، ثم اليهودي ثم وقعت فلسطين تحت الحكم البابلي، ثم الفارسي، ثم . أفضل الصالة والسالم
م، وبتحول اإلمبراطورية الرومانية إلى ٧٠الكابي، ثم الروماني، وتم تدمير أورشليم القدس عام 

. م٦٣٨اإلسالمي عام   م خضعت فلسطين للحكم النصراني إلى أن جاء الفتح٣٢٤النصرانية عام 
فاليهود .  تحت الغزو الصليبيواستمرت خاضعة لحكم المسلمين طول هذه القرون، باستثناء فترة وقوعها

ْال حق شرعيا دينيا لهم بأرض فلسطين وال حقا بأقدمية السكنى وملك األرض، وهم مغتصبون معتدون،  ً ً ًُ
فالشواهد والتاريخ تؤكد عدم صحة  .ًونسأل اهللا أن يكون خالص بيت المقدس منهم عاجال غير آجل

الحاديث ليس لها عالقة باالمور السياسية الن ادعاءات الكاتب وان الحقائق التي جاءت بالقرآن وا
القدس واالقصى وهما مرتبطان ببعضهما دينيا وتاريخيا وجغرافيا كما اوردنا ودحضا لكل االدعاءات 
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  ..يحيا األردن
  

  محمد سالمة

ٕدن عبارة يرددها أهل فلسطين وأحرار األمة العربية، تأكيدا على دوره في دعم واسناد يحيا األر
فلسطين وأهلها، وال نبالغ القول اذا قلنا أنه وحيدا اليوم في إدانة االستيطان اإلسرائيلي ومطالبة 

الم الشامل المجتمع الدولي بالضغط على حكومة نتنياهو لوقف األعمال األحادية، والعودة إلى مسار الس
  .والعادل وقبول حل الدولتين على أساس القرارات الدولية

يحيا األردن، ففي مئويته األولى أنقذ نفسه من براثن وعد بلفور، ويحيا األردن، ففي مئويته 
الثانية يقف وحيدا في دفاعه عن فلسطين وقضايا االمة العربية، ويحيا األردن بقيادته الهاشمية التي 

القاته مع الغرب وواشنطن على أسس واضحة، وما موقفه المشرف اليوم إال دليال كافيا أرست دعائم ع
  .على أنه سائر في طريقه نحو الرفعة والسؤدد

فهو الدولة العربية الوحيدة التي قطعت أشواطا في العمل السياسي، وله برلمانه  ..يحيا األردن
نا أن الذي جعل من أبنائه مكانة وشويحيا األردومؤسساته الراسخة، ويحظى باحترام أوروبا والعالم، 

عاليا بين أقرانه العرب، فاالردني مهاب الجانب، وسمعته طيبه، ويتمتع بكل حقوقه السياسية والمدنية، 
ويحيا األردن بقيادته الهاشمية التي ناضلت وواجهت التحديات وانتصرت، ويحيا األردن الذي قاتل بشرف 

م، وفاوض بشرف فاسترد كامل ترابه الوطني من ١٩٦٨ائيل في حرب وسجل أول إنتصار على إسر
إسرائيل، ويحيا األردن كونه اليوم بوابة فلسطين والمدافع الوحيد عن القدس والمقدسات ويحيا األردن 
الذي واجه إرهاب الدواعش واخواتهما وواجه كل صنوف المؤامرات وبددها ويحيا األردن الذي حقق 

  .  واألمني واالقتصادي واالجتماعي لشعبهاإلستقرار السياسي

يحيا األردن صديق الشعوب العربية واإلسالمية، فقد انجز بامكاناته المتواضعة أفضل مؤسسات 
  .ويجابه صلف السياسات اإلسرائيلية الدولة المدنية، نراه يعود لممارسة دوره اإلقليمي والدولي،

فقد أضحى  ،"ل هاشمآ"رى، وراية الغر الميامين من لكبيحيا األردن حامل رسالة الثورة العربية ا
عنوانا للثبات وقول الحق، وبات أقوى الالعبين في الساحة السياسية اإلقليمية رغم صغر حجمه وضعف 

عبداهللا الثاني حفظه اهللا، الذي  امكاناته، ويحيا األردن الذي يقوده سليل الدوحة النبوية الملك المعزز
وهو اليوم يترجم هذا إلى عمل دروب  فلنبن هذا البلد ولنخدم هذه األمة، : وقالرفع شعار كلنا األردن

  .يسهر فيه على تطوير مستوى معيشة المواطنين، ونصرة قضايا األمة المصيرية

 ١٢ ص٢٥/١١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  آراء عبرية ترجمة

 نمارس مع الفلسطينيين ما مورس معنا من قبل

 لميخائي. ب: بقلم - هآرتس 

في الواقع . حتى أنه أمر مطلوب. مسموح. يجب علينا المقارنة. هل يجب علينا المقارنة؟ نعم
وباالساس من أجل أن . من اجل أن نتعلم، نوثق ونربي، كي نتذكر ونحذر. من الواجب حقا المقارنة

د نشخص قبل فوات االوان أي شيء صغير من اعراض مرض واحد، يكاد يكون غير قابل للشفاء، يهد
مرض نحن غير محصنين منه، لكن مثل امراض صعبة اخرى، الكشف . كل شخص وكل مجتمع انساني

  .المبكر عنه يمكن أن يساعد على الشفاء منه، ومن اجل ذلك يجب المقارنة

هي مقارنات مبالغ فيها . ال اساس لها. ال توجد أي جدوى لالنشغال بالمقارنات الشخصية
ا ليس هملر، ريغف ليست جبلس، كاتس ليس شبئار، وغسان عليان بيبي ليس هتلر، اوحان. وضارة

ولكن اجراءات وظواهر واعراض تدهور يجب فحصها بعناية . ليس هانس فرانك) رئيس االدارة المدنية(
  .ومقارنتها، من اجل أن نشخص بالضبط الى أين وصل المرض

 تأجير الشقق لهم عندما يطلب حاخامات وكهنة بشكل علني عدم الشراء من العرب وعدم
ويطلبون عدم الزواج منهم وعدم اللهو معهم، هذه هي اللحظة التي . ومنعهم من دخول برك السباحة

  .يجب علينا فيها أن نتذكر وأن نصاب بالذعر وأن نقارن

عندما نصعب على غير العرب شراء االراضي، عندما البالد كلها مكتظة بمئات البلدات المغلقة 
 سنة في غيتو محاط بالجدران، عندما ١٤ن، عندما يكون مليونا شخص مسجونين منذ أمام الفلسطينيي

عضو كنيست يطلب الفصل بين الوالدات اليهوديات والوالدات العربيات، عندما تقوم عصابات حراس 
طرد جماهير أبناء شعب ” يد واسم“، عندما يؤيد المرشح إلدارة ”المندمجين”طهارة الدم بالتنكيل بـ

  . هذه هي اللحظة كي نتذكر ونصاب بالذعر ونقوم بالمقارنة…معين

مع متنمريهم الذين صرخوا في . هذه هي احكام النازيين ضد اليهود. اجل، يجب علينا المقارنة
طهارة “، مع فرسان ”، ال تقوموا بالشراء من اليهود!أيها األلمان، قوموا بحماية انفسكم“الشوارع 

مع قوانين المواطنة، القومية، الدم، الكرامة والعلم، . ”المندمجين“رع ازواج الذين جروا في الشوا” العرق
  .التي تم سنها في نيرنبيرغ

؟ نفس المزيج من الالمباالة والشر، الديكتاتورية العسكرية والصالح ”مشروع االستيطان”و
ة متغطرسة ومدللة نفس عالم االبرتهايد الذي توجد فيه اقلي. السماوي، تنمر المذابح والنهم الريفي

ومرعية من قبل جيش خاص بها توجد له امكانيات مالية ضخمة، يسيطر على اغلبية كبيرة من 
المسحوقين الذين ال توجد لهم أي مكانة أو أي حقوق، امالكهم مباحة، دماؤهم مباحة، اهانة، تنمر، 

تنغيص :  مخفيكل هذا من اجل هدف واحد غير. سلب، تدمير وتخويف، كل ذلك هو روتين يومي
  .حياتهم الى أن يذهبوا أخيرا في مهب الريح ويتركوا وراءهم بالدهم نقية الدم والدين
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هل يمكن أن نشاهد كل ذلك وأن ال نتذكر ونقارن؟ أن نقارن مع االدارة العامة التي أقامها 
 التنمر أن نقارن مع روتين. في المناطق الشرقية المحتلة” مشروعهم االستيطاني“األلمان لمجد 

وأن نقارن مع . الوحشي ضد اليهود من اجل أن يغادروا في النهاية وأن يتركوا الرايخ اآلري نقي العرق
 .لليهود” ترانسفير طوعي“الذي اقامه النازيون من اجل تنظيم ” مكتب هجرة اليهود“

وحصانة قيادة تطالب لنفسها بصالحيات عليا . وماذا عن السلطة؟ برلمان يقوم بخصي نفسه طوعا
) ظاهريا بنود دستور(قوانين اساس . نظام قضائي تطهيري. سيطرة على أدوات أوامر الطوارئ. عليا

هل يمكن أال نتذكر وأن نقارن مع االيام االخيرة . تتحول الى مادة ناعمة يتم فيها دهن الثقوب السياسية
  .لجمهورية فايمار؟

 أن يفهم كيف وصلنا، بربكم، الى حيث يمكن فقط للمرء أن يرتجف وأن يحاول. ال، ال يمكن
لهذا، كلما اكثرنا من المقارنات سيكون هذا . المقارنات ربما ستساعد. وصلنا، وكيف سنخرج من ذلك

  .مبارك

  ١٨ص/٢٥/١١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبارباالنجليزية
  

Jordan reiterates rejection of Israeli attempts to alter status quo at Al Aqsa 
   

AMMAN — Jordan on Tuesday reiterated that Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, with its 

total area of 144 dunums, including its walls and gates, is a place of worship for Muslims only. 

According to a Foreign Ministry statement, the Jordan-run Jerusalem Awqaf and Aqsa Affairs 

Department, under international law and legal and historical status quo, has the exclusive 

authority to supervise the holy site’s affairs and manage entries. 

Foreign Ministry Spokesperson Daifallah Fayez voiced the Kingdom’s rejection of any 

attempts to alter Al Aqsa Mosque’s historical and legal status quo. 

Fayez also reaffirmed that Mughrabi Gate (Bab Al Magharbeh) and the road leading to it, is an 

integral and inseparable part of Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, in accordance with 

UNESCO decisions. 

The Mughrabi Gate is like the other gates of Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, but Israeli 

authorities have confiscated its keys since 1967,  denying the awqaf department’s right to 

manage the entries of non-Muslim tourists, which violates the status quo, the statement said, 

stressing that, the Jerusalem Awqaf and Aqsa Affairs Department, to this day, is still committed 

to restore it.  

Fayez said that the Kingdom as per the Hashemite custodianship of Jerusalem's Islamic and 

Christian holy sites will continue its efforts towards protecting Al Aqsa Mosque/Al Haram Al 

Sharif and preserving the rights of all Muslims. 

Jordantimes 24-11-2020  

*** 
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Israel ‘takes advantage’ of Trump’s remaining days in office 
  

In a few words, a close associate of Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, summed up 

the logic behind the ongoing frenzy to expand illegal Jewish settlements in Israel. 

“These days are an irreplaceable opportunity to establish our hold on the Land of Israel, and 

I’m sure that our friend, President [Donald] Trump and Prime Minister Netanyahu will be able 

to take advantage,” Miki Zohar, a member of the Likud Party was quoted in the Christian 

Science Monitor. 

By “these days”, Zohar was referring to the remaining few weeks of Trump’s term in office. 

The US President was trounced by his Democratic rival, Joe Biden, in the presidential elections 

held on November 3.  

Trump’s defeat ignited fears in Tel Aviv, and heated debates in the Israeli Knesset that the new 

US administration might challenge Israel’s unhindered settlement expansion policies. 

Indeed, not only was Israel allowed to expand old settlements and build new ones throughout 

Trump’s term, but was actually encouraged by US officials to do so with a great sense of 

urgency.  

US Ambassador to Israel, David Friedman, is an ardent supporter of rapid expansion and was 

handpicked for his role, not because of his diplomatic experience, he has none, but to help 

facilitate US support for Israel’s colonial expansion. In doing so, the US violated international 

consensus on the issue, and reversed earlier US positions that perceived Israel’s illegal 

settlements as “obstacles to peace”. 

Friedman was entrusted with communicating the ominous new American agenda regarding 

Israel’s illegal action in the occupied Palestinian territories and also in the Syrian Golan 

Heights. In June 2019, Friedman, rather clumsily, articulated a new American position on the 

illegal Jewish settlements when he said in an interview with the New York Times that “Israel 

has the right to retain some, but unlikely all, of the West Bank”. 

The green light to Netanyahu was translated, in January 2020, into an announcement by Israel 

that it intended to formally annex nearly a third of the West Bank within a few months. 

The illegal annexation was set to take place on July 1. Just prior to that date, Friedman 

resurfaced, this time with a less coded message, that Netanyahu’s annexation had the full 

backing of the US government. He told the Israeli newspaper, Israel Hayom, that Washington 

was preparing to acknowledge the Israeli move to apply sovereignty in “Judea and Samaria”, 

using the biblical reference to the West Bank. 

Annexation did not materialise as grandly as expected. Instead, the Netanyahu government 

opted to cement its de facto annexation of Palestinian land by announcing plans to build more 

settlements, barring Palestinian farmers from reaching their land and accelerating the policy of 

home demolition. 

Months before Biden became the US president-elect, Israel seemed to be preparing for the 

possibility that the Trump administration might not be reelected. Certainly, while a Biden 

presidency is bound to remain unconditionally supportive of Israel, the new administration is 

likely to return to old policies pertaining to the “peace process” and the two-State solution. 

Netanyahu has long been averse to such rhetoric as, in his view, such unnecessary delays will 

cost Israel precious time that could be invested in building yet more settlements. Politically, the 

mere discussion of a return to negotiations could, potentially, splinter Israel’s powerful, yet 

fractious, pro-settlement right-wing alliance. 

Immediately it was clear that Trump had lost the race, Netanyahu begrudgingly congratulated 

Biden. Even the Israeli leader’s belated acknowledgement of Trump’s defeat did not spare him 

the political ambush that awaited him. Many Knesset members attacked Netanyahu for losing 

Israel’s bipartisan support in Washington by allying himself with the Republican Party and the 

Trump administration. 

Leading the charge was Israel’s opposition leader from Yesh Atid-Telem, Yair Lapid, who had 

already criticised the Prime Minister’s “Republican First” approach to US politics. His views 

were shared by many Israelis in the Knesset and media. 
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Reversing course in Trump’s last weeks in office is not an easy choice, especially as the Trump 

administration remains committed to help Israel achieve its objectives to the very end. 

On November 19, US Secretary of State, Mike Pompeo, became the first top US official to visit 

an illegal Jewish settlement in the occupied West Bank. During his visit to a winery in the 

Psagot settlement, Pompeo gave Netanyahu yet more good news. He announced that products 

from illegal Jewish settlements could now be labelled “Made in Israel”, and that the global 

Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement would be declared “anti-Semitic” by the 

US State Department. 

The latter announcement will give Israel the legal capital required to prosecute and silence any 

US civil society opposition to Israel’s illegal occupation. Israel is counting on the fact that 

Biden is unlikely to dare contest or reverse such policies due to the sensitivity of the subject of 

anti-Semitism, real or alleged, in US politics. The same rationale applies to the settlement 

building frenzy throughout occupied East Jerusalem and the West Bank. 

On November 20, Israeli authorities announced that 80 Palestinian families would be evicted 

from their homes in the neighbourhood of Sheikh Jarrah in East Jerusalem. These homes 

would, in turn, be handed over to illegal Zionist settlers. 

The news of the mass eviction came only a few days after the government’s announcements 

that the illegal settlements of Givat Hamatos and Ramat Shlomo, both located in East 

Jerusalem, are set for major expansion. 

The massive development in Givat Hamatos, according to the Israeli group “Peace Now”, “will 

severely hamper the prospect of a two-state solution because it will ultimately block the 

possibility of territorial contiguity between East Jerusalem” and major urban centers in the 

West Bank. 

The announcements are strategically timed, as they carry an unmistakable political message 

that Israel does not intend to reverse its settlement policies, regardless of who resides in the 

White House. 

The coming weeks are likely to witness even more coordinated Israeli-US moves, where the 

Trump administration will seek to fulfill Netanyahu’s political wish list, leaving Biden with 

little political margin to maneuver, thus denying his government the self-proclaimed, 

undeserved title of the “honest peace broker”. 

 Jordantimes 24-11-2020  

*** 

Ten Palestinian families leave their homes for Israeli military training 

Jordan Valleys (QNN)- Ten Palestinian families were forced to leave their homes in the 

northern Jordan Valley on Tuesday at orders from the Israeli occupation forces to make way for 

military training in the area. 

ArifDaraghmeh, rights activists, said that approximately 60 Palestinians from the areas of al-

Burj and al-Maita in Tubas will have to live in the open for at least 24 hours as a result of the 

military training. 

Israeli human rights group B’Tselem described such training as “part of Israel’s longstanding 

policy aimed at driving Palestinian communities out of the area”. 

Quds News Network 24 -11-2020  

*** 
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Sheikh Kiswani warns of Jewish attempts to Judaize Aqsa Mosque 
 

Sheikh Omar al-Kiswani, manager of the Aqsa Mosque, has warned of attempts by extremist 

Jewish groups to turn the Aqsa Mosque into a Jewish religious center through collecting 

donations and persisting in defiling its sanctity on a daily basis. 

“We are deeply concerned over extremist [Yehuda] Glick’s launch of a donation campaign at 

the Aqsa Mosque, but we say to him that ‘despite all the violations and attempts that are being 

committed by him and other extremists, the Mosque will remain purely Islamic belonging 

exclusively to the Muslim nation,’” Sheikh Kiswani said in press remarks on Tuesday. 

The Aqsa manger said that such donation campaign is aimed at provoking the feelings of the 

Muslims around the world and held the occupation state fully responsible for any consequences 

and angry reactions resulting from such provocations. 

Palestinian Information Center 25-11-2020  

*** 

Scores of settlers defile Aqsa Mosque under police guard 
 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Tuesday morning desecrated the Aqsa 

Mosque in Occupied Jerusalem. 

86 settlers, including students of Jewish institutes, entered the Mosque in groups and toured its 

courtyards under police protection, according to Jerusalemite sources. 

Some settlers were reportedly seen performing prayers during their tours at the Islamic holy 

site, especially in the eastern area of the Mosque. 

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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