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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 رالتقري 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  مواقف الملك وجهوده الموصولة أعادت الزخم للقضية الفلسطينية: الظهراوي •

  

  شؤون سياسية
  

  ٥  نعزز صمود الفلسطينيين في القدس واألغوار بكل اإلمكانات المتاحة •

  ٦  ُمفتي القدس يعرب عن تقديره لمواقف مفتي عمان تجاه قضية فلسطين •

  ٦  شعبنا بحق االحتالل جرائم في دولية تحقيق لجنة شكيلبت يطالب التميمي •

  

  اعتداءات
  

  ٧   الجمعة باألقصىصالةإسرائيل تمنع آالف الفلسطينيين من  •

  ٨  تشييع الشهيد زعاترة في القدس •

  ٨   مشروع استيطانيح دونم من قرية حزما لصال٧٠٠االحتالل يصادر  •

  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ٩  ٢٠٢٠ أطفال خالل ٨ شهيدا فلسطينيا بينهم ٤٨ •

  ١٠  ٢٠٢٠ً متطرفا اقتحموا األقصى في ١٨٥٢٦ :القدسأوقاف  •

  ١١  ٢٠٢٠األزهر الشريف يرصد انتهاكات االحتالل في القدس خالل عام  •

  ١٢  ّ وسلوان مهددة بالترحيل الجديد"ّالشيخ جراح"عشرات العائالت في  •

  عنصرية/ تقارير

  ١٤  معتدي على كنيسة الجثمانية في القدسُاالحتالل الصهيوني يبرئ الصهيوني ال •

  

  تقارير
  

 ًعاما ١٢٠ مرور بمناسبة الخالدية للمكتبة الجديد اإللكتروني الموقع إطالق: القدس •
  ١٤  تأسيسها على
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  اخترنا لكم

  

  ١٥  قضيتي ضد اسرائيلكتاب  •

  

  اخبار باالنجليزية
  

Sheikh Bakirat detained for 2nd time within 24 hours 16 

Israel’s attempts to Judaize Jerusalem will fail 16  

EU demands probe into IDF shooting of Palestinian 
17  

16 Palestinians injured by Israeli army 
18  
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  االردن والقدس

  مواقف الملك وجهوده الموصولة أعادت الزخم للقضية الفلسطينية: الظهراوي
 

رئـيس لجنـة فلـسطين النيابيـة النائـب محمـد الظهـراوي، أن اللجنـة ستواصـل البنـاء  أكد – مانع
ًااليجابي تجاه دعم القضية الفلسطينية انسجاما مع المواقف الثابتـة لجاللـة الملـك عبـد اهللا الثـاني بهـذا 

 .الشأن

لة لـصالح وقال الظهراوي، في بيـان صـحفي أمـس الجمعـة، ان مواقـف جاللتـه وجهـوده الموصـو
القضية وشعبها األبي أعادت الزخم االيجابي تجاه القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن القدس ومقدساتها 

 .اإلسالمية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها

وأكـــد علـــى الـــدور المحـــوري والهـــام للوصـــاية الهاشـــمية التاريخيـــة علـــى المقدســـات اإلســـالمية 
ة في القدس الشريف ودعم صمود المقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة فـي إقامـة والمسيحي

 .دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

وقال الظهراوي، أن اللجنة ستواصل عملها كما عهدها الجميع في بذل المزيد من الجهود لصالح 
  .األردن على أعلى سلم أولويات القضية وشعبها الشقيق، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تتربع

 ٢ صفحة ٢/١/٢٠٢١الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  : رئيس الوزراء الفلسطيني
  نعزز صمود الفلسطينيين في القدس واألغوار بكل اإلمكانات المتاحة

 

ــوزراء الفلــسطيني أكــد – أ ش أ ــسطينية محمــد اشــتية،  رئــيس ال ــادة الفل ــوم الخمــيس، أن القي ي
، بكــل اإلمكانــات )ج(والمنــاطق  القــدس واألغــوار ا تعــزز صــمود الفلــسطينيين فــيوالحكومــة بمؤســساته

مغـــادرة  المتاحـــة لـــديها، ال ســـيما أن نتنيـــاهو يحـــاول مـــسابقة الـــزمن بفـــرض حقـــائق علـــى األرض قبـــل
  .ووصول بايدن للرئاسة األمريكية ترامب

اإلسرائيلي أراد أن يخطو أبعد الجانب "وقال اشتية، وفقا لما ذكرته وكالة األنباء الفلسطينية، إن 
من صفقة القرن، وهدف المشروع االستيطاني االستعماري المتسارع في األراضي الفلسطينية هو اإلجهاز 

 عاصـمتها القـدس، فجميـع المخططـات االسـتعمارية ٦٧على إمكانية إقامـة دولـة فلـسطينية علـى حـدود 
  ".والقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينهدفها تعزيز الوجود اليهودي في األراضي الفلسطينية 

نعمــل علــى تــسوية األراضــي وتــسجيلها بأســماء مالكيهــا لحمايتهــا مــن "وأضــاف رئــيس الــوزراء 
االستيطان، كون هذه من أهم الثغرات التي استغلها المشروع االستيطاني، حيث إن ثلثـي أراضـي الـضفة 

  ."١٩٦٧ّالغربية لم تكن مطوبة بأسماء مالكيها بعد عام 
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وأوضـــح أن إســـرائيل تتحمـــل مـــسؤولية إرهـــاب المـــستوطنين علـــى الطرقـــات واعتـــداءاتهم علـــى 
المـواطنين الفلــسطينيين، الفتــا إلــى ضــرورة أن يكــون هنـاك قائمــة لــدى المجتمــع الــدولي بأســماء زعمــاء 

  .اإلرهاب ضد الفلسطينيين

  ٣١/١٢/٢٠٢٠األهرام المصرية 

***  

  ُاقف مفتي عمان تجاه قضية فلسطينمفتي القدس يعرب عن تقديره لمو
 

سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جـرادات رسـالة للمفتـي العـام   سلم–  وفا–مسقط 
ُلسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد 

 .األقصى المبارك الشيخ محمد حسين

 .يوم الخميسي مكتب األخير، بالعاصمة مسقط،  جمع جرادات بالخليلي فجاء ذلك خالل لقاء

وعبر حسين عن التقدير العميق للمواقف النبيلة للمفتي الخليلي والعبارات الشجاعة التي جسدها 
تجاه قضية العـرب والمـسلمين األولـى، القـضية الفلـسطينية والمـسجد األقـصى المبـارك، والتـي تـدل علـى 

 .اإليمان بقضايا األمة العادلةعمق االنتماء و

ُمن جهتـه، أعـاد المفتـي العـام لـسلطنة عمـان التأكيـد علـى موقفـه المـساند للقـضية الفلـسطينية 
وحماية المقدسات اإلسالمية والحفاظ على طابعها العربي واإلسالمي، متمنيا لـشعبنا الـتمكن مـن تحقيـق 

  .حقوقه العادلة والمشروعة

  ١/١/٢٠٢١الحياة الجديدة 

*** 

 شعبنا بحق االحتالل جرائم في دولية تحقيق لجنة بتشكيل يطالب التميمي
  

 اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، رئـيس دائـرة حقـوق عضو طالب - وفا٢٠٢١-١-٢ اهللا رام
 والمجتمــع المــدني أحمــد التميمــي بتــشكيل لجنــة تحقيــق دوليــة فوريــة حــول ممارســات االحــتالل اإلنــسان

رض المحتلــة، والتــي تجــاوزت كافــة الخطــوط الحمــراء اإلنــسانية والدوليــة، بإراقــة الــدم  فــي األاإلجراميــة
  .الفلسطيني متى سنحت له الفرصة

 هـارون  الجـرائم إطـالق النـار علـى الـشابذهان آخـر هـ"يـوم الـسبت  التميمي في بيـان، وأضاف
  .ابته بشلل رباعي مسافر يطا جنوب الخليل، والتي أدت الى اصقرب ) عاما٢٤(رسمي أبو عرام 

حكومة االحتالل قد أطلقـت أيـضا العنـان لقطعـان المـستوطنين الـذين يعيثـون فـسادا " أن وأوضح
  ".وخرابا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم على طرقات األرض المحتلة بحراسة وحماية من جيشها وشرطتها

ع االســـتيطاني ، بـــالتزامن مـــع التوســـ"خطـــوة منظمـــة ومخطـــط لهـــا" عربـــدة المـــستوطنين واعتبـــر
ومصادرة األراضي وهـدم البيـوت، خاصـة فـي القـدس المحتلـة، لفـرض واقـع ديمغرافـي جديـد علـى األرض 

  ".بدعم من إدارة الرئيس المنتهية واليته دونالد ترمب راعية االحتالل
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 التميمـي المؤسـسات والهيئـات الدوليـة بـالخروج عـن صـمتها والعمـل فـورا علـى تنفيـذ مـا وطالب
 قـوانين ومواثيـق ومـا وقعـت عليـه دول العـالم كافـة مـن اتفاقيـات تجـرم االحـتالل وترفـضه فـي تتبنـاه مـن

  ".األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة

   ٢/١/٢٠٢١ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

 

*** 

 اعتداءات

   الجمعة باألقصىصالةإسرائيل تمنع آالف الفلسطينيين من 
  

الــشرطة اإلســرائيلية آالف الفلــسطينيين مــن أداء صــالة  تمنعــ – وكــاالت -فلــسطين المحتلــة 
 .الجمعة بالمسجد األقصى، ما اضطر المئات منهم ألداء الصالة في الشوارع القريبة من المسجد

وقال شهود عيان، إن أفراد الشرطة اإلسرائيلية منعوا منذ ساعات الصباح، الفلسطينيين من غير 
 .سكان البلدة القديمة من دخولها

علل أفراد الشرطة قـرارهم بـالقيود المفروضـة للحـد مـن تفـشي فيـروس كورونـا، بمـا يـشمل منـع و
 .السكان من التحرك لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد من منازلهم

وذكر الشهود، أن أفراد الـشرطة دققـوا فـي هويـات المـواطنين عنـد بوابـات البلـدة القديمـة بمدينـة 
 . البلدة القديمة من دخولهاالقدس، ومنعوا من هم من غير سكان

وأدى المئات من المواطنين صالة الجمعة على مقربة من أسوار القدس القديمة بعـد مـنعهم مـن 
 .دخول البلدة للوصول إلى المسجد

وأدان الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى، في خطبة الجمعة بالمسجد، منع المصلين 
 .من الوصول ألداء الصالة

بذريعة وباء كورونا، وفي الوقت نفسه فـإن «م منع المصلين من الوصول للمسجد وأوضح أنه ت
 .»اقتحامات المتطرفين اليهود لألقصى مستمرة ولم تتوقف

 فلسطينيا بجروح، والعشرات باالختناق، إثر مواجهات مـع الجـيش ١٦من ناحية ثانية أصيب ...
 .اإلسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة

 فلــسطينيا أصــيبوا بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط، والعــشرات ١٦يــان، أن وذكــر شــهود ع
باالختناق، فـي قريـة ديـر جريـر شـرقي رام اهللا، إثـر تفريـق الجـيش اإلسـرائيلي مـسيرة منـددة باالسـتيطان 

 .على أراضي القرية

ة  ألف مستوطن بمستوطنات الـضف٦٥٠وتشير إحصاءات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 
  . بؤرة استيطانية١٢٤ مستوطنة، و١٦٤الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 

  ١٤ صفحة ٢/١/٢٠٢١الدستور 

***  
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  تشييع الشهيد زعاترة في القدس
  

، فجر اليوم، )ً عاما٣٣(مقدسيون جثمان الشهيد ماهر إبراهيم زعاترة  شيع – فلسطين أون الين
  . في مقبرة جبل المكبر بمدينة القدس

أقارب وأهالي حي الصلعة في الجنازة، وفق شـروط حـددتها سـلطات االحـتالل بعـد تـسليم وشارك 
  . جثمان الشهيد زعاترة

ــشهد زعــاترة فــي الثــاني والعــشرين مــن شــباط فبرايــر الماضــي، علــى يــد قــوات االحــتالل / واست
  . اإلسرائيلي، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عند باب األسباط

جــاز جثــامين الــشهداء، وعــدم تــسليمهم إلــى ذويهــم، بــال إنــسانية، ويخــالف ويتعمــد االحــتالل احت
  . القوانين واألعراف الدولية كافة

ًكمــا يــشترط عنــد تــسليمهم اختــصار الجنــازة علــى العائلــة المقربــة، ودفنــه لــيال مــع وقــف مظــاهر 
  . في حينهاوالشهيد هو أب لثالثة أطفال، وشككت عائلته برواية االحتالل . التشييع والهتافات

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

*** 

   مشروع استيطانيح دونم من قرية حزما لصال٧٠٠االحتالل يصادر 
 

ٍصادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس على مخطط إلنشاء متنزه 
ع شـمال القـدس المحتلـة االستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وأجزاء مـن أراضـي جبـ) ناحال زمري(

  .)نيفي يعقوب(و) بسغات زئيف(بالقرب من مستوطنتي 

ه حتــى قبــل عــامين، كانــت منطقــة  ":وادعــت بلديــة االحــتالل الــصهيوني شــمال ) ناحــال زمــري(ّــأن
ًالقدس موقعا طبيعيا بريا، بما تحويه من  ً  غـزال، وأرانـب صـخرية، وحيوانـات أخـرى، لكنهـا مهملـة، ٢٠٠ً

نيفــي (و) بــسغات زئيــف(قرصــنة إللقــاء النفايــات، وتلويــث الموقــع الطبيعــي بــالقرب مــن ًأصــبح موقعــا لل
ّ، وأكدت أنه وبعد توجه المستوطنين في المستوطنتين قررت بلديـة القـدس إعـادة تأهيـل الحديقـة )يعقوب

ًبالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة وأعلنتها موقعا حضريا ً."  

كشف عن وجود بقايا أثرية من فترات عباسـية وأمويـة وقلعـة يذكر أنه قبل أكثر من عامين تم ال
ّعثمانية في شمال شرق بيت حنينا، إال ان سلطة اآلثار الصهيونية جرفتهـا ونقلـت أرضـيات الفسيفـساء 
ٍفيها إلى المتحف الصهيوني، فيما تم الـتحفظ علـى البقايـا التـي تـم العثـور عليهـا، وهـي مبـان ومعاصـر  ّ

  .ٕلى العصر البرونزي والى العصر البيزنطيوخزانات مياه تعود إ

  ٢/١/٢٠٢١موقع مدينة القدس 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

  ٢٠٢٠ أطفال خالل ٨شهيدا فلسطينيا بينهم  ٤٨
 

ّ وثق تقرير سنوي صادر عن التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، أن عدد - سطين المحتلة ف
  .ًشهيدا) ٤٨(، بلغ ٢٠٢٠لي في العام المنصرم الشهداء الذين ارتقوا برصاص االحتالل اإلسرائي

وقال محمد صبيحات، األمين العام لتجمع أسر الشهداء، إن الشهداء كانوا من المدنيين، وبينهم 
ً شهيدا من محافظات ٣٦ولفت إلى أن . نساء وأطفال، إضافة إلى شهيد من ذوي االحتياجات الخاصة

  .)٣٦(هم كانوا من الذكور  من محافظات قطاع غزة، وغالبيت١٢الضفة، و

، واستشهد في )ً عاما١٣(ًوأشار إلى أن أصغر الشهداء سنا هو الشهيد علي أيمن أبو عليا 
ًكانون أول الماضي في قرية المغير شرق رام اهللا، وأكبر الشهداء سنا هو الشهيد سعدي محمود خليل 

 السجن نتيجة اإلهمال الطبي بعد من حي الشجاعية في غزة، والذي استشهد في) ً عاما٧٥(الغرابلي 
  . سنة في سجون االحتالل٢٦اعتقال دام 

 شهداء، وأن عدد الشهداء ٨بلغ ) ً عاما١٨أقل من (وبين صبيحات أن عدد الشهداء األطفال 
ً عاما، ٢٨وأضاف أن متوسط أعمار الشهداء هو . وشهيدة متزوجة واحدة)  من الذكور١٣(المتزوجين 

وارتقى اثنين من الشهداء في سوريا نتيجة لقصف الطيران .  شهداء٦ة األسيرة وأن عدد شهداء الحرك
.  شهداء٣وبلغ عدد الشهداء الذين استهدفتهم قوات االحتالل إما بقصف جوي، أو بالمدافع . اإلسرائيلي

دد وبلغ ع .ًوارتقى الشهيد إياد الحالق من واد الجوز في القدس، علما أنه من ذوي االحتياجات الخاصة
ً جثمانا، ليرتفع عدد ١٣جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل اإلسرائيلي خالل العام الماضي 

 ٢٥٤ جثمانا، إضافة إلى ٧٣الجثامين المحتجزة لدى االحتالل خالل السنوات الخمس األخيرة إلى 
ّ في ما يسمى ١٩٦٨ًجثمانا محتجزة منذ العام  الي لجثامين الشهداء ، ليبلغ العدد اإلجم»مقابر األرقام«ُ

  .ً جثمانا٣٢٧المحتجزة لدى االحتالل اإلسرائيلي 

من جانبه، قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره األسبوعي 
ٕ كان االصعب على الفلسطينيين في ظل تصاعد النشاط االستيطاني وارهاب ٢٠٢٠أمس السبت، إن عام 

رير أن سلطات االحتالل صعدت نشاطاتها االستيطانية في الضفة الغربية وأضاف التق .المستوطنين
المحتلة بما فيها القدس في عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب المنتهية واليته، حيث صادقت في 
السنوات الثالثة االولى من فترة رئاسته على بناء ما معدله سبعة آالف وحدة سكنية سنويا، أي ما يقرب 

متوسط الوحدات االستيطانية في السنوات الثالث التي سبقتها في عهد إدارة الرئيس باراك من ضعف 
 وحدة سكنية، بهدف تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع ٣٦٠٠أوباما والتي فاقت 

  .الفلسطينيين من خالل تشجيع المزيد من عمليات البناء في المستوطنات

عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الى نحو مليون كما تخطط سلطات االحتالل لرفع 
مستوطن حيث رفعت من وتيرة االستيطان في الضفة الغربية خالل العام الماضي لتصل إلى أعلى 



  

 
١٠

المستويات منذ عشرين عاما، وبدأت بسن القوانين بالقراءات التمهيدية في الكنيست لشرعنة عشرات 
 ٦٥٠٠ مجلس التخطيط والبناء في االدارة المدنية على بناء نحو البؤر االستيطانية وصادقت من خالل

وحدة استيطانية، هذا في الوقت الذي قدمت فيه بلدية االحتالل في القدس مخططا شامال إلى لجنة 
وبناء » تلبيوت« وحدة سكنية وتحديث المنطقة الصناعية ٨٦٠٠التنظيم والبناء المحلية يقضي ببناء 

 طابقا الى جانب فلتان المستوطنين على مفارق ٣٠تعددة االستعماالت بارتفاع مجموعة من األبراج م
الطرق واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم ومحاولة إقامة العديد من البؤر االستيطانية، التي تم 

  . بيتا ومنشأة فلسطينية في الوقت نفسه١٧٠٠إحباطها، وهدم أكثر من 

ن األزمة السياسية، التي تعصف بدولة االحتالل بحل الكنيست وأشار التقرير أنه على الرغم م
فقد . والتوجه الى انتخابات رابعة خالل عام واحد، فإن مشاريع التهويد والتوسع االستيطاني ال تتوقف

أعلن بأن المجلس األعلى للتخطيط والبناء سيجتمع خالل األسبوعين المقبلين، للمصادقة على التوسع 
لضفة الغربية، وهذه هي المرة األولى التي تجري فيها محاولة تمرير مخططات توسع االستيطاني في ا

وبناء استيطاني بالضفة، منذ انتخاب بايدن رئيسا للواليات المتحدة حيث يجد زعيم الليكود نفسه في 
ائيلية معركة االنتخابات في سباق مع الزمن لتمرير المخططات االستيطانية بتواطؤ المحكمة العليا اإلسر

 دونما أنها ٢٢٤التي رفضت مطلع كانون األول الماضي التماسا قدمه فلسطينيون ضد اإلعالن عن 
وتقع في منطقة بلدة كفر » كوخاف يعقوب«، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة »أراضي دولة«

ية  وحدة سكن١٢٥٧، مناقصة لبناء »مديرية أراضي إسرائيل« وسبق ذلك بأيام أن نشرت . عقب
  )وكاالت. (استيطانية بالقرب من بيت صفافا

  ١٤ص/٣/١/٢٠٢١الدستور 

*** 

  ٢٠٢٠ً متطرفا اقتحموا األقصى في ١٨٥٢٦ :القدسأوقاف 
 

الشيخ عـزام الخطيـب مـدير عـام دائـرة األوقـاف اإلسـالمية وشـؤون  قال – صويلح  أنس–عمان 
الحـرم /تحمـين للمـسجد األقـصى المبـاركالمسجد األقصى المبارك امس، إن أعداد المتطـرفين اليهـود المق

 متطرفا، وذلـك تحـت حمايـة الـشرطة وقواتهـا ١٨٥٢٦ قد بلغت ٢٠٢٠القدسي الشريف خالل هذا العام 
 .الخاصة المدججة بالسالح مما حول المسجد الى ثكنة عسكرية

 أن كافـة المؤشـرات والمعطيـات تـدل علـى تـصاعد فـي أمسوأكد الشيخ الخطيب في بيان اصدره 
تيرة االنتهاكات بحق المـسجد األقـصى المبـارك وفـي محيطـه خـالل هـذا العـام رغـم جائحـة كورونـا عبـر و

ًسلــسلة متواصــلة مــن التجــاوزات غيــر المــسبوقة، والتــي تــشكل فــي حــد ذاتهــا مــساسا بالوضــع التــاريخي 
 وصـاية والقانوني والديني القـائم فـي المـسجد األقـصى المبـارك كمـسجد إسـالمي للمـسلمين وحـدهم تحـت

 .ووالية ورعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني
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كما أكد الشيح الخطيب ان كافة إجراءات الشرطة بحق موظفي دائرة األوقاف اإلسـالمية وحـراس 
المسجد األقصى المبارك من ضرب واعتقال وابعاد، وتعطيل المـشاريع الحيويـة لألوقـاف االسـالمية، هـي 

 .تة في استهداف وتقويض نشاط دائرة األوقاف اإلسالميةدليل اخر على نوايا الشرطة المبي

 عــام خيــر علــى المــسجد األقــصى المبــارك وعلــى ٢٠٢١وتمنــى الــشيخ الخطيــب أن يكــون العــام 
  .العالم كافة بانتهاء جائحة كورونا وعودة الحياة العامة الى طبيعتها

  ٣ صفحة ١/١/٢٠٢١الدستور 

*** 

  ٢٠٢٠ل في القدس خالل عام األزهر الشريف يرصد انتهاكات االحتال
 

األزهر الشريف تقريره السنوي حـول االقتحامـات الـصهيونية التـي  أصدر –  غزة–فلسطين اليوم 
 .تتعرض لها ساحات المسجد األقصى المبارك

، تحـت ٢٠٢٠خـالل عـام » األقـصى« صـهيونيا قـد اقتحمـوا سـاحات ١٨,٥٤٨وقال المرصد إن 
  .شرطة االحتاللَِحراسة أمنية مشددة من قبل 

َِ شـهد سـوابق تاريخيـة مـن قبـل المـستوطنين المتطـرفين ٢٠٢٠وأكد المرصد في تقريـره أن عـام 
المدعومين من المنظمات الصهيونية وحكومـة الكيـان الغاصـب؛ ممـا جعـل هـذا العـام مـن أخطـر األعـوام 

  .ًمرورا على المسجد األقصى تحت وطأة االحتالل

» عرفـة«اقتحـام سـاحات الحـرم الـشريف خـالل يـوم : لـك الـسوابقوأوضح المرصد أن مـن أبـرز ت
ً مـستوطنا، ٩٧٨ْ؛ إذ اقـتحم المـسجد »خراب الهيكل«ُبالتزامن مع الذكرى الصهيونية التي يطلقون عليها 

فــي اســتفزاز صــارخ لمــشاعر المــسلمين فــي شــتى بقــاع األرض، ودون أي اعتبــار لتــداعيات مثــل هــذه 
  .االستفزازات

علـى رأسـهم -ًصد أن من أبرز تلـك الـسوابق أيـضا إقـدام مجموعـات مـن المـستوطنين وتابع المر
وهـي األوقـات التـي ال -فـي المـساء » األقـصى« علـى اقتحـام سـاحات -شخصيات دينيـة وحكوميـة بـارزة

 وقــاموا بإشــعال شــموع الــشمعدان الــصهيوني علــى أبــواب -ُيــسمح فيهــا للمــستوطنين بعمليــات االقتحــام
  .»الحانوكاه«الحتفاالت بالعيد الصهيوني المسجد خالل ا

وســلط المرصــد الــضوء علــى دور الــسلطة القــضائية الــصهيونية فــي التحــريض علــى مزيــد مــن 
ا مــع  ًــاالقتحامــات، والتــي جــددت تأكيــدها علــى حــق اليهــود المتــساوي مــع المــسلمين فــي األقــصى، تزامن 

، وهــو مــا بنــت عليــه شــرطة االحــتالل ٢٠٢٠ مــن مــايو ٩فــي الـــ» القــدس«الــذكرى الــصهيونية الحــتالل 
 فـي الوقـت الـذي لهم، وذلكأمام المستوطنين مع توفير الحماية المشددة » األقصى«تعهدها بفتح أبواب 

  .تمارس فيه الشرطة الصهيونية أشد أنواع التنكيل بالمرابطين الفلسطينيين

وحذر المرصد في تقريره السنوي من خطر المـشاريع التهويديـة والحفريـات التـي تنفـذها سـلطات 
ٕاالحتالل والجمعيات االستيطانية في المسجد األقصى ومحيطه، والتي تهدف إلى تطويق المسجد واحداث 
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ادي و«تــصدعات وتــشققات فــي الجهــات المحيطــة بــه، وهــو مــا ظهــرت آثــاره فــي منــاطق متفرقــة أبرزهــا 
  .جنوب المسجد األقصى» حلوة

ولفت المرصد إلى أنه أمام كل هذه التحديات ومحاوالت التهويـد الزمـاني والمكـاني التـي يتعـرض 
 والمقدســات اإلســالمية داخــل األراضــي ةالفلــسطينيلهـا المــسجد األقــصى المبــارك، فإنــه يؤكــد أن القــضية 

ى عــن فــضح ممارســات الكيــان الفلــسطينية المحتلــة فــي قلــب األزهــر الــشريف ووجدانــه،  ــوأنــه لــن يتخل 
  .الصهيوني اإلرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل

 إلـى ًالفلسطينية، مشيراوشدد المرصد على مواصلة الدور المنوط به في إعادة التوعية بالقضية 
منـذ مـارس  إصـدار بـاللغتين العربيـة والعبريـة ٥٥٢نـشر : أن من أبرز جهود المرصد في هـذا المـضمار

 وحتى اآلن؛ ما بين تقارير ومقاالت ودراسـات وحمـالت، إلـى جانـب إصـدار كتـاب باللغـة العبريـة ٢٠١٨
  .» ضد الشعب الفلسطيني ومقدساتهتانتهاكا«تحت عنوان 

ر المرصــد فــي ختــام تقريــره بمقولــة فــضيلة اإلمــام األكبــر أ أحمــد الطيــب، شــيخ األزهــر، / د. ــوذك
َيجب أن يقابل بتفكير (...) إن هذا القرار الجائر «: »القدس«لسفارة األمريكية إلى ًتعليقا على قرار نقل ا ُ

ــد يتمحــور حــول تأكيــد عروبــة القــدس، وحرمــة المقدســات اإلســالمية والمــسيحية،  ٕعربــي واســالمي جدي
ربـي وتبعيتها ألصحابها، وأن يتحول هذا التأكيد إلى ثقافة محلية وعالمية تحتشد لهـا طاقـات اإلعـالم الع

  .»ُواإلسالمي، وما أكثره، وهو الميدان الذي هزمنا فيه ونجح عدونا في تسخيره لقضيته

 ١/١/٢٠٢١ فلسطين اليوم

***  

  ّ وسلوان مهددة بالترحيل الجديد"ّالشيخ جراح"عشرات العائالت في 
 

 بعـد سـنوات مـن ١٩٥٦ّ عائلة في حي الشيخ جـراح فـي العـام ٢٧ استقرت –األيام الفلسطينية 
 ١٢، وكبـرت علـى مـدى األعـوام، واآلن تواجـه ١٩٤٨حيلها من منازلها في يافا وحيفا إثر نكبة العام تر

 .عائلة منها خطر الترحيل الجديد

 عائلــة فــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان، جنــوب ٨٤وعلــى الجانــب اآلخــر مــن البلــدة القديمــة فــإن 
لـة أخـرى مـن نفـس المنطقـة فـي العـام  عائ١٤المسجد األقصى، تواجه خطـر اإلخـالء بعـد أن تـم إخـالء 

٢٠١٥. 

الـذي » قـانون العـودة«في كلتا الحـالتين، فـإن هـذه العـائالت الفلـسطينية هـي ضـحايا مـا يـسمى 
؛ ليسمح لليهود فقط المطالبة باسترداد عقارات وأراض يزعمون ١٩٧٠ّسنه الكنيست اإلسرائيلي في العام 
 .١٩٤٨أنها كانت بملكية يهودية قبل العام 

لى مدى سنوات استغلت الجماعات االستيطانية اإلسرائيلية، مدعومة مـن الحكومـة اإلسـرائيلية ع
م علــى أمــالك الغــائبين ودائــرة أراضــي إســرائيل، وبتواطــؤ مــن القــضاء ّودوائرهــا، خاصــة مــا يــسمى القــي

ّخ جـراح اإلسرائيلي، هذا القـانون؛ لوضـع اليـد علـى العـشرات مـن العقـارات الفلـسطينية، خاصـة فـي الـشي
 .وسلوان والبلدة القديمة في القدس
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وترفض المحاكم اإلسرائيلية حتى النظر في وثائق تم استخراجها من الطـابو العثمـاني، تؤكـد ... 
 .ًأن األرض التي تزعم جماعات المستوطنين امتالكها هي فعال أمالك فلسطينية

 تـم إخـالء عـائلتي ٢٠٠٩لعـام ّ، تم إخالء عائلة الكرد من الشيخ جـراح، وفـي ا٢٠٠٨في العام 
ً عائلـة فـي الحـي ذاتـه قـرارات إخـالء تتهـدد أيـضا ١٢الغاوي وحنون، في حين تلقت في األشهر األخيـرة 

 .عشرات العائالت الفلسطينية األخرى

، الــذي يــنص علــى أن »حــق العــودة« قــانون ١٩٧٠وكــان الكنيــست اإلســرائيلي أقــر فــي العــام 
  .في القدس الشرقية» ١٩٤٨قدوها قبل العام ف«بإمكان يهود استعادة أمالك 

قـانون أمـالك الغـائبين (من المهم اإلشارة إلى أن القـانون اإلسـرائيلي : "السالم اآلن"تقول حركة 
 باستعادتها، ويسمح ١٩٤٨ال يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام ) ١٩٥٠للعام 

ّ، كانت عائالت الالجئين الفلسطينيين في الشيخ جراح تمتلك منازل للدولة بنقل األصول إلى حوزة الدولة
ً، ولكن نتيجة للحرب أصبحت الجئة، ووفقا لقانون أمالك الغـائبين ١٩٤٨وأراضي في إسرائيل قبل العام 

، ال يحق لهم استالم ممتلكاتهم أو إعادتها إلـيهم، اليـوم، علـى أسـاس القـانون التمييـزي الـذي )١٩٥٠(
 .»يست، فإن هذه العائالت على وشك أن تصبح الجئة مرة أخرى، دون أي عدالةّسنه الكن

وفي بلدة سلوان القريبة تواجه عشرات العائالت الفلسطينية اإلخالء من منازلهـا التـي تقـيم فيهـا 
 .ًأيضا منذ ما قبل االحتالل اإلسرائيلي

طرد بمدينة القدس الشرقية، االستيطانية أطلقت أكبر عملية » عطيرت كوهانيم«وكانت حركة ... 
 . فلسطيني٧٠٠ عائلة تعيش منذ عقود في بطن الهوى، ما يهدد بتشريد ٨٤والتي ستطال 

 تـزعم أن المنـازل الفلـسطينية أقيمـت علـى أرض "عطيـرت كوهـانيم"ّوكما فـي الـشيخ جـراح، فـإن 
 .كانت بملكية يهود في نهاية القرن التاسع عشر

ّانية تريـــد إخـــالء العـــائالت مـــن الـــشيخ جـــراح لغـــرض إقامـــة وفـــي حـــين أن الجماعـــات االســـتيط
االسـتيطانية تعلـن صـراحة أنهـا تريـد » إلعـاد« وحـدة اسـتيطانية، فـإن جمعيـة ٢٠٠مستوطنة كبيرة تضم 

 . على أراضي بلدة سلوان"مدينة داود"إقامة ما تسميها 

ى تــرك عقــاراتهم  ألــف فلــسطيني أجبــروا علــ٣٥ إلــى أن "الــسالم اآلن"وفــي هــذا الــصدد، تلفــت 
  .١٩٤٨بالقدس الغربية إثر حرب 

  ٧ صفحة ٢/١/٢٠٢١الدستور 

*** 
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  عنصرية/ تقارير 

  ُاالحتالل الصهيوني يبرئ الصهيوني المعتدي على كنيسة الجثمانية في القدس
 

ّكعادتها مع جـرائم المـستوطنين والجنـود الـصهاينة، بـرأت محكمـة االحـتالل المركزيـة فـي القـدس 
، الـذي حـاول، بدايـة الـشهر الماضـي، حـرق كنيـسة الجثمانيـة فــي )يهوشـوع الكـوبي( اليهـودي اإلرهـابي

ّوكانـت النيابـة العامـة قـد وجهـت الئحـة  .القدس المحتلة، وألقى مـواد قابلـة لالشـتعال وأضـرم النـار فيهـا ّ
اتهام ضـد   .للكنيـسةتتـضمن دخولـه الكنيـسة علـى خلفيـة عنـصرية والحـرق المتعمـد ) يهوشـوع الكـوبي(ٍ

ه جـاء بـسبب  ّـوعزت محكمة االحتالل المركزية في حيثيات قـرار تبرئتهـا لـه مـن هـذه الجريمـة، قرارهـا بأن
ّوكــان شـابان مقدســيان قــد تمكنــا مــن  .ًوضـعه الــصحي وســيتم إرســاله إلــى أحـد المراكــز للمختلــين نفــسيا

  .تالل واعتقاله الصهيوني بصحبة حارس الكنيسة، حتى وصول شرطة االحباإلرهابياإلمساك 

  ٢/١/٢٠٢١موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

   الخالدية للمكتبة الجديد اإللكتروني الموقع إطالق: القدس
 تأسيسها على ًعاما ١٢٠ مرور بمناسبة

  

ــدس "-القــدس   أطلقــت المكتبــة الخالديــة، أمــس الخمــيس، موقعهــا اإللكترونــي-دوت كــوم" الق
www. Khalidilibrary.org باللغتين العربيـة واإلنجليزيـة، وبتـصميم سـهل االسـتخدام بحلة جديدة 

  .للزوار والمهتمين، وذلك ضمن جهود المكتبة للترويج لإلرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس

ً عامـا علـى تأسيـسها واقتنـاء ١٢٠ويأتي إطالق هذا الموقع بالتزامن مع احتفال المكتبة بمرور 
مية النادرة، التي تعد أكبر مجموعة مخطوطات خاصة في القدس مجموعة واسعة من المخطوطات اإلسال

الجدير ذكره أن المكتبة مقامة في مبنى تاريخي أثري يعود للقرن الثالث عشر، يقع بالقرب من  .الشريف
ً عاما ٢٠٢٠كان العام  . المقدسة في البلدة القديمة وعلى بعد خطوات قليلة من المسجد األقصىاألماكن

، لكــن بــرغم كــل الظــروف المحيطــة بــسائر ١٩-حــديات واإلغالقــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــدًمليئــا بالت
ــل طــاقم المكتبــة، تحــت إشــراف المجلــس االستــشاري الــدولي للمكتبــة  المؤســسات الثقافيــة العامــة، عم

ًويمكـن حاليـا أن . الخالدية، على إعداد موقع بتصميم جذاب، ثري بمحتوياته ومعلوماتـه وسـهل التـصفح
دم المكتبة للخبراء وعامة الجمهور على حد سواء بذرة الجهود المبذولة، التي سوف تخدم كأداة لتبادل تق

المعرفة والمعلومات، ولمساعدة المهتمين في التعرف على المكتبة ومقتنياتها، واإلسهام في البحث ونشر 
يه ميـزة البحـث فـي فهـارس يـوفر الموقـع الجديـد لمـستخدم .المعرفة حول التاريخ العريـق لمدينـة القـدس

  .المكتبة المتعددة والوصول للمجموعة اإللكترونية الكاملة من مخطوطات وكتب مرقمة

كما يستطيع زوار الموقع القراءة عـن تـاريخ المكتبـة وتـاريخ عائلـة الخالـدي، والوصـول للمكتبـة 
كما يتسنى للقراء طلب . تبةًاإللكترونية التي توفر نسخا رقمية من النصوص الكاملة ألغلب مقتنيات المك
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ــام  ــشرت فــي الع ــة التــي ن ــسلة مطبوعــات المكتب  بالتعــاون مــع مؤســسة الدراســات ٢٠٢٠نــسخ عــن سل
كمــا يمكــن للــزوار تــصفح معــرض صــور المكتبــة بــسالسة، ومــشاهدة مقــاطع مــن الفيــديو  .الفلــسطينية

  .والمقاالت حول المكتبة

ومات وافية حول مختلف الخدمات التي توفرهـا وباإلضافة إلى دلك، يزود الموقع مستخدميه بمعل
المكتبة باستخدام أحـدث التقنيـات والخبـرات الفنيـة التـي تـضعها بـين يـدي البـاحثين عنـد الطلـب، بهـدف 

م تطـوير  .الحفاظ على اإلرث الثقافي الفلسطيني والعربي من كتب ومنشورات مهددة بالضياع والمصادرة
رام اهللا، تحت إشراف لمياء فتال ومساهمة فنية - من شركة انترتك بدعم تقني٢٠٢٠الموقع خالل العام 

  .من مي غيبة وعليا الخالدي في بيروت

ويأتي تصميم الموقع اإللكتروني الجديد ضمن البرنـامج الثقـافي للمكتبـة، الـذي ينفـذ بمنحـة مـن 
  ".التعاون"الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، بإدارة مؤسسة 

  ٢/١/٢٠٢١ المقدسيةالقدس 

***  

  اخترنا لكم

   لشؤون القدسمن مكتبة اللجنة

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

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

  وفيما يلي تعريف بكتاب 

  قضيتي ضد إسرائيل

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، :  بيروت –. أنطوني لوينستاين / قضيتي ضد إسرائيلكتاب 
   .ص٤٩٥ – . ٢٠١٣

  .كتاب صدرت أوامر عليا بعدم نشره باإلنكليزية: مالحظة

ن وحشية الصهاينة ّعاطفه الشديد مع القضية الفلسطينية وبيأبدى الكاتب اليهودي في كتابه هذا ت
ّمن الداخل في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني وبين الخطأ الراسخ في أذهان الغالبية العظمى من أن كل 
ّيهودي هو صهيوني بالضرورة، كما بين ما يفعله اللوبي الصهيوني في الغرب وكيف يؤثر بالسياسات 

غ التعصب اليهودي ذروته حين يكشف عن القرار الديني الذي وقعه مئات األحبار العالمية، ويفضح بلو
وزوجاتهم بمنع التعامل التجاري مع العرب، كما ويدين الكاتب عملية السالم الظالمة التي يرى أنها لن 

  .تفضي إال إلى التأزم وعدم االستقرار

***  
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  اخبار باالنجليزية
Sheikh Bakirat detained for 2nd time within 24 hours 

 

The Israeli police arrested on Thursday evening the Deputy General Director of Jerusalem 

Endowments, Sheik Najeh Bakirat, hours after his release. 

Local sources reported that the occupation police arrested Sheikh Bakirat from his home in Sur 

Baher town in Jerusalem after hours of releasing him and his son Malik, who spent 19 years in 

the occupation prisons. 

The Israeli police arrested on Wednesday evening Sheikh Bakirat after re-arresting his son, 

Malik, in Al-Maskobiyya prison, west of Occupied Jerusalem, who was supposed to be 

released. 

On Thursday afternoon, the Israeli police released Malik and his father Sheikh Bakirat and re-

arrested the father later. 

The Israeli occupation targets Jerusalemites with arrests, deportation orders and fines with the 

aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa Mosque and leaving it an easy prey for 

Israeli settlers. 

The occupation targets the employees and guards of Al-Aqsa by arrests, deportation and 

harassment to dissuade them from their role in protecting the mosque. 

Palestinian Information Center 1-1-2020  

*** 

Israel’s attempts to Judaize Jerusalem will fail 
 

The Hamas Movement on Tuesday has affirmed that the Israeli occupation state’s attempts to 

change the geographic and demographic character of Jerusalem would be doomed to failure, 

calling for a comprehensive national policy that uses all capabilities to support and defend the 

holy city. 

In a statement issued by its Jerusalem affairs office, Hamas described the new railway project 

that Israel started to carry out to connect its illegal settlements in Jerusalem with Tel Aviv and 

other Israeli areas as “a new colonial project that is part of the settler Judaization projects in the 

holy city.” 

The Movement said that the new railway project confirms the Israeli government’s insistence 

on imposing faits accomplis of all forms on the ground. 

“It is part of a plan to Judaize and fully control Jerusalem city, separate it from the West Bank 

and change its historic landmarks, according to the scheme of the disastrous deal of the century, 

which was declared by US president Donald Trump,” it added. 

It expressed its strong belief that the identity of Jerusalem would remain Palestinian, Arab and 

Islamic and an integral part of historical Palestine. 

It appealed to the international community and the European Union to assume their 

responsibilities in this regard and pressure the Israeli government to halt its settlement projects 

and its displacement and demolition campaigns in Jerusalem. 

Palestinian Information Center 31-12-2020  

*** 
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EU demands probe into IDF shooting of Palestinian 

The European Union has called for an investigation into the IDF shooting in the neck of Harun 

Abu Aram on Friday during an incident in which soldiers attempted to confiscate a generator in 

the south Hebron hills in the West Bank. 

Abu Aram, 24, is in critical condition at Al-Ahli Hospital in Hebron and according to the 

Palestinian Authority’s Ministry of Health, he is likely to be paralyzed. 

“The EU opposes such excessive and disproportionate use of force and calls on the Israeli 

authorities to swiftly and fully investigate this serious incident in order to bring the perpetrators 

to justice,” a statement tweeted by the EU delegation to the Palestinians said on Saturday. 

The Joint List also condemned the shooting and party head MK AymanOdeh said the incident 

was part of an IDF campaign to rid Area C, which is under Israeli military and civilian control, 

of Palestinians. 

Abu Aram “is another victim of the attempt to push the [Palestinian] villagers in Area C into 

cities [in Area C], and to seize as much territory as possible [there] with as few Palestinians as 

possible,” Odeh said. 

“The only solution is an independent Palestinian state alongside the State of Israel,” he added. 

MK Aida Touma Suleiman (Joint List) tweeted that, “such crimes will not end until the 

occupation is over.” 

“The claim that a Palestinian was wounded by live ammunition is known and the incident is 

being investigated,” the IDF said. 

Channel 12 reported on Friday night that an initial investigation indicated that Abu Aram was 

shot unintentionally when the weapon of one of the soldiers at the scene discharged 

accidentally. 

According to the left-wing non-governmental group B’Tselem, the incident occurred when the 

IDF attempted to confiscate construction equipment, including a generator, from Abu Aram’s 

neighbor. 

The IDF demolished Abu Aram’s home in November, and his home, and that of his neighbor’s, 

which was under construction, were built illegally. 

“Abu Aram was shot in the neck from a close distance as he and other Palestinians were 

attempting to retrieve the generator from the soldiers,” B’Tselem said. 

According to the IDF, the incident occurred during a “routine task to seize illegal equipment.” 

It explained that “a violent altercation broke out that included massive stone throwing in which 

150 Palestinians participated.” It added that troops responded with protest dispersal means and 

fired into the air. 

A two-minute, 31-second video clip of the incident showed what initially looked like a tug-of-

war between soldiers and Palestinians over a large item of mechanical equipment. None of the 

Palestinians appeared to be armed and at most, there appeared to be half-a-dozen Palestinians 

in the frame interacting with the soldiers. 

Then, at 1 minute, 54 seconds, there is a shot and the camera is jostled and points to the ground 

before returning to the scene, where Abu Aram can be seeing lying on the ground. 

2The Jerusalem Post -1-2021  

*** 
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16 Palestinians injured by Israeli army 

PALESTINE, At least 16 Palestinians were injured on Friday as Israeli forces fired rubber 

bullets and tear gas shells to disperse a protest in the occupied West Bank, according to 

eyewitnesses. 

The protest was held against Israeli settlements in DeirJarir, Ramallah city. 

The army used a drone to throw dozens of tear gas canisters at the protesters. 

On Dec. 23, settlers began establishing a settlement outpost in the Sharafat mountain area in the 

village of DeirJarir by installing equipment and tents on the top of the mountain under the 

protection of the Israeli army. 

More than 400,000 Jewish settlers currently live in more than 250 illegal settlements in the 

occupied West Bank. 

International law views both the West Bank and East Jerusalem as "occupied territories" and 

considers all Jewish settlement-building activities there as illegal. 

1Anadolu Agency -1-2021  

***  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


