
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  ع القدسائخبار ووقأ
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٨/كانون األول/ ٥
  
  
  

  
 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على 
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٣  وثيقة بيع أراض بالضفة والقدس مزورة:  على عطيةًاالرزاز رد •

  القدس في أقوال الهاشميين

  ٤  من كتاب فرصتنا األخيرة، السعي نحو السالم في زمن الخطر •

  شؤون سياسية

  ٤  ة مارقة مؤقتة وهي الى زوال وعلينا تقديم واجباتنا تجاه القضية الفلسطينيةإسرائيل دول: الغانم •

  ٥  حل الصراع العربي اإلسرائيلي ال يأتي إال بحل الدولتين: السفير البريطاني •

  ٥  الرئيس والقيادة يواصالن التحرك إلسقاط صفقة القرن وقانون القومية: أبو هولي •

  ٦  ممية للشركات المتعاونة مع االستيطان اإلسرائيليالجامعة العربية تطالب بقائمة أ •

التضامن مع فلسطين هو تضامن مع : مسؤول العالقات األوروبية في مؤسسة القدس الدولية •
  ٧  اإلنسانيةالعدالة والقيم 

  اعتداءات

  ٨  استمرار اقتحامات األقصى ومستوطنون يعربدون أمام أبوابه •

 في سلوان وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر في االحتالل يهدم منشآت سكنية وتجارية •
  ٩  القدس المحتلة

  فعاليات

  ١٠  "تاريخ القدس وفلسطين"هيئة نصرة األقصى في لبنان تعقد دورة حول  •

  ١٠  األمم المتحدة وخارجية البحرين يحيون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني •

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  ١٣  االعتداءات اإلسرائيلية شرقي القدس: ةالحلقة الخامس •

  آراء عربية

  ١٥  القدس في عين وقلب عمان •
  

  مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ١٦  .عناوين من مكتبة اللجنة •

  اخبار باالنجليزية
Cabinet welcomes UN adoption of five resolutions in favor of Palestinians ١٧  

  



 
٣

  وثيقة بيع أراض بالضفة والقدس مزورة: ية على عطًاالرزاز رد
 

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، ردا على مداخلة للنائب خليل عطية حول أنباء عن  -  الغد-عمان 
الحكومة قامت بالتحقق من الموضـوع، وقـد "بيع أراض في القدس المحتلة من خالل كاتب عدل أردني، إن 

  ".حة، وبالتالي فان الوكالة وثيقة مزورةتبين أن جميع وثائقها وأختامها غير صحي

ٕســتقوم باتخــاذ إجــراءات صــارمة بحــق مــن قــام بــالتزوير، وانهــا ال " ان الحكومــة إلــى الــرزاز وأشــار
  ".تعطي وكاالت لبيع أراض في فلسطين

أراض من القدس للـصهاينة، " تسريب"وكان النائب عطية انتقد، خالل جلسة مجلس النواب أمس، 
يتنـافى " ان ذلك إلى، منوها "عملية بيع جرت مؤخرا، وتم تثبيتها لدى كاتب العدل في األردن"مشيرا إلى أن 

  ".مع الوصاية الهاشمية على المقدسات

لقد آلمنا ما شهدناه من وثائق منشورة تخص بيع أراض لليهودي افي زلكمان والتـي : "وقال عطية
 ما أكثريؤلمنا "، وما "اغ القدس من سكانها األصليينتسعى لها السياسة اإلسرائيلية ممثلة بحاخاماتها إلفر

 أمــوال فــي القــدس مــن مــؤامرات واســتهداف ولألســف هنالــك ضــخ واألمــالك واألراضــيتتعــرض لــه العقــارات 
 ولكـن اسـتهجاننا واسـتنكارنا لتـسريب عقـار جديـد أهلها بإفراغ القدس من إسرائيل ودولية لمساعدة إقليمية

ــصهيونية العالميــة  ــه اســتهجان مــصادقة الجهــات المــسؤولة عــن التــصديق علــى ) ائيلإســر(لل ال يقــل عن
  ".االتفاقية النجسة الملطخة بدماء شهداء األقصى

يعتبـــر خرقـــا واضـــحا للوصـــاية الهاشـــمية علـــى المقدســـات اإلســـالمية "واســـتذكر عطيـــة بـــان ذاك 
 دونما من ١٤٢ا مساحته  والقدس الشريف، فالوصاية ال تعني فقط وجودها على ماألقصىوالمسيحية في 

كيف يا دولة الرئيس يتم السماح بالمـصادقة : "، وسأل" أكناف بيت المقدسإلى تمتد ٕوانما، األقصى أراضي
على اتفاقية مثل تلك البيوع وشـرعنة هـذا البيـع المخـزي المعيـب العـار عـن الكرامـات التـي وهبهـا رب العـزة 

 المنقولة األموالالفة وخرق واضح ألحكام قانون إيجار لألقصى وأكناف بيت األقصى؟ ثم أليس في ذلك مخ
، مطالبــا بفــتح تحقيــق وبالــسرعة "؟.٢٠٠٦لــسنة  ) ٤٧(وبيــع لغيــر األردنيــين واألشــخاص المعنــويين رقــم 

  . إفراغ القدس من أهلهاإلىٕالممكنة وابطال تلك البيوع التي تهدف 

  ٧ صفحة ٥/١٢/٢٠١٨الغد 

*** 

  

  

  

  



 
٤

  نالقدس في أقوال الهاشميي

  من كتاب فرصتنا األخيرة، السعي نحو السالم في زمن الخطر
  

مــن كتــاب فرصــتنا األخيــرة، (جــاء فــي كتــاب جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني ابــن الحــسين حفظــه اهللا   
  :عن القدس ما يلي) السعي نحو السالم في زمن الخطر

ها ُ التـي يقدسـُإنها المدينـة.. ا ستكون  عيونهم هي القدس، هكذا كانت وهكذُةّرُ العرب وقِهوى أفئدةَم( ... 
َ هذا واحد من األسباب التي جّأبناء الديانات التوحيدية الثالث، ولعل ً األحيان منطلقا للنـزاع، ِها في غالبْتَعلٌ

ًلقد شهدت القدس غزوات عديدة  عليهـا ْت فقـد أطلـُأمـا اإلسـالم. بعض الغزاة أغرقوها بالدماء.  في تاريخهاٍ
  ...)ٍامة وسالمه بكرُرايت

 ٢٥٠من كتاب فرصتنا األخيرة، صفحة 

***  

  شؤون سياسية

  إسرائيل دولة مارقة مؤقتة وهي الى زوال وعلينا تقديم واجباتنا تجاه القضية الفلسطينية: الغانم
  

أكد رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم أن األردن وبسبب مواقفه وحسه القومي والعروبي 
  .اقاتهيتحمل أكثر من ط

ً الوفد الصحفي األردني الذي يزور دولة الكويت حاليا، إن األردن أمسوقال الغانم خالل استقباله 
  لم يغلق حدوده أمام األشقاء الالجئين، وهذا موقف مقدر عند الجميع

 وخالل اللقاء أشاد الغانم باإلعالم األردني الذي قال بأن شهادته به مجروحة، ووصف ...>>
ًردني بأنه حي وحر ومؤثر ومسموع، داعيا إلى أهمية استنهاض الهمم في الوقت الذي اإلعالم األ

 .يستدعي منا هذا الموقف حتى ال تذهب األمور على حد وصفه إلى اليأس واإلحباط

ًوحذر في هذه المرحلة من أولئك الذين وصفهم بأنهم يقولون كلمة حق أريد بها باطل، معتبرا أن هؤالء 
   .تون على أخطاء الحكومةموجودون ويقتا

وبشأن القضية الفلسطينية، أعاد التأكيد على مواقف البرلمان الكويتي والدولة الكويتية بشأن 
 .ًالقضية الفلسطينية، معتبرا إسرائيل دولة مارقة مؤقتة وهي إلى زوال، طال الزمان أم قصر

فها بالقضية الشرعية، واعتبر أن ما علينا أن نؤدي واجباتنا تجاه القضية الفلسطينية، التي وص: وقال
  <<...حصل من إهانة لإلسرائيليين في البرلمانات كان بفضل من اهللا

  ٧ص/٥/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  



 
٥

  حل الصراع العربي اإلسرائيلي ال يأتي إال بحل الدولتين: السفير البريطاني
  

نضال الطعاني إن العالقة  وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور -)بترا (- عمان 
 البريطانية بانها تاريخية ومتجذرة، وتجمعهما روابط صداقة قوية متميزة أرسى دعائمها قيادتا -األردنية

 .ًالبلدين، مؤكدا أهمية تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لكال البلدين

ى عمان ادوارد اوكدن، أن األردن يمر بظرف وأضاف، خالل لقائه اليوم الثالثاء سفير المملكة المتحدة لد
ًاقتصادي عصيب بسبب الظروف والحروب التي يمر بها اإلقليم والمنطقة، داعيا إلى زيادة الدعم لألردن 

  .بشكل مستمر ليواصل عمله االنساني

وأوضح الطعاني أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وأن األردن وبقيادة جاللة 
 عبداهللا الثاني كان وما يزال وسيبقى يقدم الدعم لألشقاء الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة الملك

  .على ترابهم الوطني

واستعرض، خالل اللقاء، األعباء والجهود التي يتحملها األردن في مختلف المجاالت االقتصادية 
قة من حروب ونزاعات وما تبعها من تدفق واالجتماعية والسياسية والبنى التحتية جراء ما مرت به المنط

  >>..لالجئين

  ١٣ص/٥/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  الرئيس والقيادة يواصالن التحرك إلسقاط صفقة القرن وقانون القومية: أبو هولي

 
 الالجئين شؤون دائرة رئيس الفلسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو قال – وفا – غزة

 األمريكيـة المـساعي اسـتمرار مـع خطيـرة لمـؤامرة تتعـرض الفلسطينيين الالجئين قضية إن هولي، أبو أحمد
 .النهائي الحل دائرة من القدس ملف مع ٕواسقاطها لتصفيتها اإلسرائيلية

 اإلدارة أن غـزة، وسـط الالجئـين شـؤون دائـرة فـي الثالثاء، اليوم عقد لقاء خالل هولي أبو وأضاف
 عمـل ٕوانهـاء الفلسطينيين الالجئين أعداد اختزال عبر العودة حق إلسقاط ةمسعور معركة تخوض األمريكية
 .المضيفة العربية للدول أو السامية المفوضية إلى صالحياتها ونقل مواردها تجفيف خالل من األونروا

 الالجئـــين أعـــداد بـــاختزال مخططهـــا بتمريـــر الـــدول إقنـــاع فـــي األمريكيـــة اإلدارة فـــشل أن وأوضـــح
 عـن كليـا المـساعدات بقطـع قرارهـا اتخـاذ إلـى دفعهـا مليـون ٥.٩ من بدال الجئ ألف ٤٠إلى  الفلسطينيين

 .األونروا

 وممثلـو غـزة قطـاع مخيمـات فـي الـشعبية اللجـان وأعـضاء رؤسـاء حضره الذي اللقاء خالل وأشار
 لألونـروا ماليـةال األزمـة تجـاوز ان إلى لالجئين، شؤون دائرة في والعاملين المخيمات في الرياضية األندية



 
٦

 عمــل إلنهــاء األمريكــي المخطــط تمريــر أمــام الطريــق قطــع المانحــة للــدول اإلضــافية التبرعــات خــالل مــن
 .الفلسطينية النكبة على الحي الشاهد ولألونروا الفلسطيني لشعبنا انتصارا وشكل األونروا

ــد ــشعبي الجمــاهيري العمــل أهميــة وأك  الحقــوق ضــد كتحــا التــي المــؤامرات كافــة مواجهــة فــي وال
 الـذي اإلطـار هـذا فـي مهمـا دورا لعبـت المخيمـات فـي الـشعبية اللجان أن إلى الفتا المشروعة، الفلسطينية

 الالجئـين حـق منهـا المقدمـة وفـي الحقـوق وحمايـة األمريكيـة القـرن صـفقة إلسـقاط وتوسيعه تكثيفه يجب
 .١٩٤ للقرار طبقا ديارهم إلى العودة في الفلسطينيين

 المـستويات كافـة علـى التحـرك يواصـلون الفلسطينية والقيادة عباس محمود الرئيس أن على وشدد
 ٕواسـقاط الالجئـين قـضية لتـصفية األمريكيـة المـؤامرة ٕواسـقاط ديـارهم إلـى العـودة فـي الالجئـين حـق لحماية
 .العنصري القومية وقانون القرن صفقة

 للمخيمـات عامـا مـديرا عملـه فتـرة خـالل زيد أبو مازن حققها التي اإلنجازات على هولي أبو وأثنى
 فـي يـصب الـذي الجمـاهيري العمـل واسـتنهاض الـشعبية اللجـان عمـل تطـوير في الالجئين شؤون دائرة في

 .المؤامرات ومواجهة القضية خدمة

 كـل سـخر اسـتثنائية ظـروف في عمل لها، أهال وكان المسؤولية قدر على كان زيد أبو أن وأضاف
 للموظــف بــه يحتــذى ًونهجــا مــثال كــان انــه إلــى الفتــا الفلــسطينيين الالجئــين خدمــة فــي وخبراتــه إمكانياتــه

 .والمجتهد المثابر

 مشواره سيواصل وأنه الالجئين لقضية خادما الجميع عرفه كما سيبقى أنه زيد، أبو أكد جهته، من
  .يونس انخ مخيم في الشعبية للجنة كرئيس موقعه خالل من القضية خدمة في والعطاء العمل في

  ٥/١٢/٢٠١٨الحياة الجديدة 

***  

  الجامعة العربية تطالب بقائمة أممية للشركات المتعاونة مع االستيطان اإلسرائيلي
 

شركات المتعاونة مع االستيطان  الثالثاء، األمم المتحدة بإعالن قائمة ال،الجامعة العربية طالبت
 .اإلسرائيلي باألراضي العربية المحتلة

جاء ذلك خالل كلمة األمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين واألراضي العربية 
المحتلة، سعيد أبو علي، خالل مؤتمر ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية للمقاطعة العربية إلسرائيل، بمشاركة 

 .دول العربية وممثلي منظمة التعاون اإلسالمي، في القاهرة، وفق وكالة األنباء المصرية الرسميةوفود ال

ً أيام، عددا من الموضوعات ٣وحسب المصدر ذاته، ناقش المؤتمر، الذي عقد على مدى 
عة، ٕالمتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية من خالل تطبيق الحظر، وادراج شركات على الئحة المقاط

 .ٕوانذار أو رفع شركات أخرى من الئحة الحظر الستجابتها ألحكام المقاطعة



 
٧

ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للتصدي "ودعا األمين العام المساعد للجامعة العربية إلى 
لمخططات التهويد واالستيطان اإلسرائيلي، ومواجهة التمادي في االستهتار بإرادة المجتمع الدولي وحقوق 

 ."لفلسطينيالشعب ا

، (BDS) اتخذت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية": وقال
 ."في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم، ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية

اء شركة دولية باسم قيام وزارة الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلية بإنش" ودلل أبو علي على ذلك بـ
؛ بهدف الترويج للرواية اإلسرائيلية في الخارج، ومواجهة النشاط الدولي لحركة المقاطعة )مقالع سليمان(

  ."الدولية

  ٥/١٢/٢٠١٨ارم نيوز 

*** 

  التضامن مع فلسطين : مسؤول العالقات األوروبية في مؤسسة القدس الدولية

 اإلنسانيةهو تضامن مع العدالة والقيم 
 

 مـع تـضامن هـو فلـسطين مـع التـضامن :الدوليـة القـدس مؤسـسة فـي األوروبيـة العالقات سؤولم
 اإلنسانية والقيم العدالة

 مؤســسة فــي األوروبيــة العالقــات مــسؤول شــارك فلــسطين، مــع للتــضامن العــالمي اليــوم بمناســبة
 اليونانيـة العاصـمة فـي فلـسطين مـع التـضامنية والفعاليـات األنشطة في حالق نبيل األستاذ الدولية القدس

 ".أثينا"

 فلـسطين مـع اليونـاني التـضامن يبقـى :"اإلسـرائيلي االحـتالل سـفارة أمـام تظـاهرة خـالل حالق وقال
 وانتـصر الـديكتاتوريات، أنـواع كـل قـاوم مقـاوم، شـعب ًوحـديثا ًقـديما اليونانيين ألن الخاص، معناه وشعبها
 ".عليها

 إنـسانية قيمـة والعدالة العدالة، مع يتضامنون إنما فلسطين، مع اليونانيون يتضامن حين" :وأردف
 ".الشعوب من غيره قبل أهميتها اليوناني شعب أدرك

 العــالم شــعوب مــن جــزء دام مــا العــالم، هــذا فــي عدالــة أو حريــة هنــاك يكــون لــن أنــه حــالق وأكــد
 فلـسطين فـي اإلنـسان قحقـو انتهاكـات مواجهـة إلـى ًداعيـا فلـسطين، كـشعب والحرية، العدالة من ًمحروما
 .اإلسرائيلي االحتالل يمارسها التي المحتلة

 علـى ًمؤكـدا فلـسطين، مـع تـضامنية فعاليـة خـالل أثينـا فـي االقتـصاد جامعـة فـي حـالق شارك كما
  .المحتلة فلسطين في اإلنسانية العدالة لتحقيق األوروبي والشعبي الجماهيري الدعم ضرورة

  ٣/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*** 
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  اعتداءات

  استمرار اقتحامات األقصى ومستوطنون يعربدون أمام أبوابه
 

 اقتحم عشرات المستوطنين، عبر مجموعات صغيرة، المسجد االقصى المبارك، –فلسطين المحتلة 
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية بدءا من باب . أمس الثالثاء، بحراسة قوات االحتالل الخاصة

المصلى المرواني، ومنطقة باب الرحمة  لساحة األمامية للمصلى القبلي وسطحالمغاربة، ومرورا با
  .والخروج من المسجد من جهة باب السلسلة

، فيما حاول عدد »الهيكل المزعوم«واستمع المستوطنون لشروحات من المرشدين حول أكذوبة 
  .من المستوطنين اقامة شعائر وطقوس تلمودية

يكل المزعوم مارسوا الليلة قبل الماضية، عربدتهم وطقوسهم وكان مستوطنون من عصابات اله
  . أمام أبواب المسجد األقصى المبارك"الحانوكاة"التلمودية الخاصة بما يسمى عيد األنوار 

 على "شمعدان الحانوكاة"إن مجموعات من المستوطنين أشعلوا : وقال مراسل وفا في القدس
ن جهة باب األسباط، واحتسوا الخمر على عتبات المسجد مسافة أمتار معدودة من المسجد األقصى م

  .الطاهرة وهم يتراقصون وينشدون للهيكل المزعوم

ولفت الى أن احتفاالت وعربدة مشابهة شهدتها العديد من بوابات المسجد االقصى الرئيسية، 
عات متأخرة واستمرت فعاليات المستوطنين في رباط الكرد بحوش شهابي في منطقة باب الحديد حتى سا

  .من الليل، وتعمدوا فيها إزعاج السكان المقدسيين

ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الفعاليات االستفزازية، فضال عن اقتحامات مكثفة للمسجد 
  .األقصى حتى نهاية األسبوع الجاري وانتهاء العيد العبري

 مدينة طولكرم برصاص ، فجر أمس الثالثاء، من)ً عاما٢٢(واستشهد الشاب محمد حسام حبالي 
ونقل الشاب الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العالج بعد ان اصيب . قوات االحتالل

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع االحتالل في . ْبرصاص جنود االحتالل بمنطقة الحي الغربي بالمدينة
  .المكان

امات ومدهمات واسعة لمنازل المواطنين ّوشنت قوات االحتالل فجر أمس الثالثاء، حملة اقتح
ّوأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة حزما شمال شرق مدينة . بالضفة الغربية المحتلة

 دير أبو مشعل  كما اقتحمت قوات االحتالل قرية. ًالقدس المحتلة، وتعاثت فسادا في منازل مواطنيها
َوة كبيرة من جيش االحتالل بلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما واقتحمت ق. شمال غرب مدينة رام اهللا

  .اقتحمت قوات االحتالل بلدة عزون شرق قلقيلية



 
٩

واقتحمت قوات االحتالل الحي الشرقي في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومنعت المركبات من المرور في 
بلدة سبسطية شمال غرب ًالمكان، كما احتجزت قوات االحتالل عددا من الشبان في المنطقة األثرية ب

  .واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل في منطقة الدوارة ببلدة سعير قضاء الخليل. المدينة

في موضوع آخر، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها فلسطين 
  . فارتها لمدينة القدسإليها بخصوص انتهاك الواليات المتحدة القانون الدولي بنقل س

ذكر بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من مدينة الهاي الهولندية مقرا لها، أنها ستنظر في 
وأوضح البيان أن . البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم ال، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى

 ٢٠١٩ّ أيار ١٥طين مدة أقصاها حتى ومنحت المحكمة لفلس.المحكمة طلبت من كال البلدين تبريرا خطيا
  ) وكاالت.( من تشرين الثاني من العام ذاته١٥لتقديم تبريرها الخطي، وللواليات المتحدة حتى الـ 

  ٤٠ص/٥/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  االحتالل يهدم منشآت سكنية وتجارية 

  في سلوان وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر في القدس المحتلة
 

 خـــالل المبــرح بالـــضرب علــيهم االحـــتالل قــوات باعتــداء الثالثـــاء، اليــوم مـــواطنين، ثالثــة أصــيب
 الـصلعة منطقة في دويح أبو نعيم المواطن منزل هدم من القدس في االحتالل بلدية جرافات منع محاولتهم

 .المقدسة المدينة جنوب سلوان وبلدة المكبر جبل بين الواقعة

 معززة، عسكرية قوة تحرسها القدس، في االحتالل لبلدية ابعةت جرافات أن القدس في مراسلنا وقال
 القـدس شـرق جنوب المكبر جبل حي في )ًمربعا ًمترا ١٥٠ مساحته( اإلنشاء قيد منزال اليوم صباح هدمت

 .ترخيص دون البناء بحجة المحتلة

 بيـت حـي فـي تجارية منشأة اليوم معززة عسكرية بحراسة البلدية جرافات هدمت السياق، نفس في
 .ترخيص دون البناء بحجة المحتلة القدس شمال حنينا

 للسكن ًجاهزا ًسكنيا ًمنزال االحتالل قوات من معززة بحراسة العبرية البلدية جرافات هدمت ذلك، إلى
  .الترخيص عدم بحجة المحتلة القدس شرق جنوب باهر صور قرية في طير أبو لعائلة يعود

  ٤/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  



 
١٠

  فعاليات

  "تاريخ القدس وفلسطين"هيئة نصرة األقصى في لبنان تعقد دورة حول 

 
 القـدس مؤسـسة مـع بالتعـاون األقـصى نصرة هيئة أطلقته الذي التخصصي التثقيف مشروع ضمن

 فــي والمعلومــات األبحــاث قــسم رئــيس "يعقــوب هــشام "األســتاذ ّقــدم "وعمــل وعــي فلــسطين نــصرة" الدوليــة
 الـدعوة مركـز فـي األول، الجـزء – "وفلسطين القدس تاريخ في مقدمة" بعنوان دورة لدوليةا القدس مؤسسة
 .اللبنانية طرابلس بمدينة

 يعقــوب اســتعرض ذلـك، فــي البـاحثين ومنــاهج فلـسطين تــاريخ دراسـة إشــكاليات حـول مقدمــة وبعـد
 قدمتـه عـرض التقـديم لوتخلـ .فلـسطين لـه خـضعت الذي الفرعوني النفوذ مرحلة إلى القديم فلسطين تاريخ
 .السالم عليه موسى دعوة ظهور زمن إلى فلسطين في الكنعاني الوجود بداية حول ّالسراج ضياء األخت

 اإلنــساني الواقــع عــن فيهــا تحــدث الهيئــة رئــيس موســى محمــود لألســتاذ بمداخلــة الــدورة واختتمــت
  .الفلسطيني الشعب صمود عملد الجهود أقصى بذل إلى ودعا ًخصوصا وغزة ًعموما فلسطين في الصعب

 ٤/١٢/٢٠١٨موقع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج 

***  

 األمم المتحدة وخارجية البحرين يحيون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  

سفارة دولة فلـسطين لـدى مملكـة البحـرين، واألمـم المتحـدة،   أحييت– وفا ٢٠١٨-١٢-٤ المنامة
 البحرين ، يوم الثالثاء، في بيت األمم المتحـدة، اليـوم العـالمي للتـضامن مـع الـشعب ووزارة خارجية مملكة

  .الفلسطيني، بفعالية خطابية حاشدة

الــسفراء العــرب المعتمــدون لــدى البحــرين، وعــدد مــن ســفراء الــدول الــصديقة علــى : حـضر الفعاليــة
 وشخــصيات رســمية واعتباريــة ايطاليــا، وروســيا، وتركيــا، وأعــضاء مجلــسي نــواب وشــورى،: رأســهم ســفراء

  .أبناء الجالية الفلسطينية بحرينية وعدد من

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار، في كلمتـه 
التي ألقاها نيابة عن وزير خارجية مملكة البحـرين الـشيخ خالـد بـن أحمـد آل خليفـة، دعـم البحـرين الـدائم 

 الــشعب الفلــسطيني المــشروعة والتاريخيــة غيــر القابلـة للتــصرف، وان اليــوم العــالمي للتــضامن مــع لحقـوق
الشعب الفلسطيني الشقيق يعكس اهتمام األمم المتحدة والتزامها الراسخ بتحقيق طموحات وتطلعات الشعب 

  .ًالفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة أسوة بباقي شعوب العالم

أن رســالة وزيــر خارجيــة مملكــة البحــرين التــي وجههــا إلــى رئــيس اللجنــة وأضــاف الــسفير ســيار، 
ــة للتــصرف بمناســبة يــوم التــضامن مــع الــشعب  المعنيــة بممارســة الــشعب الفلــسطيني لحقوقــه غيــر القابل

 موقــف مملكــة البحــرين الثابــت تجــاه القــضية الفلــسطينية، وجــدد فيهــا دعــم مملكــة  الفلــسطيني، أكــد فيهــا
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قيادة حضرة صـاحب الجاللـة الملـك حمـد بـن عيـسى آل خليفـة لحقـوق الـشعب الفلـسطيني البحرين الدائم ب
المشروعة والتاريخية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصـمتها القـدس 

الـسالم ً وفقـا لحـل الـدولتين وقـرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة ١٩٦٧الشرقية على حدود الرابـع مـن يونيـو 
العربيـة، والتـي جــدد فيهـا التـذكير بمــسؤولية المجتمـع الـدولي تجــاه هـذا الـشعب وقــضيته العادلـة وضــرورة 
ًحلها، وخاصة بعد أن بلغت معاناته حدا غير مسبوق يستوجب الوقوف معه فـي محنتـه التـي طـال أمـدها، 

ًويحمل استمرارها تهديدا خطيرا علـى االسـتقرار والـسلم لـيس فـي منطقـة ا لـشرق األوسـط فحـسب، بـل علـى ً
  .المستوى الدولي بشكل عام

ان تــدهور الوضــع فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة واســتمرار إســرائيل فــي سياســاتها : "وأضــاف
ٕالمرفوضـــة بتهجيــــر الفلـــسطينيين واســــتخدام القــــوة المفرطـــة وغيــــر المبــــررة ومـــصادرة األراضــــي واقامــــة 

ارسـات الخطيـرة، تمثـل انتهاكـات صـارخة لميثـاق األمـم المتحـدة المستوطنات غير الشرعية وغيرها من المم
ولإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان ومعاهـدات جنيـف، وهـو مـا يوجـب علـى المجتمـع الـدولي الـضغط علـى 

  .إسرائيل للتوقف فورا عن تلك الممارسات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

نحتفل باليوم : في مملكة البحرين، أمين الشرقاويبدوره قال المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة 
  .العالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقلوبنا يعتصرها األلم الستمرار معاناة الشعب الفلسطيني

إنــه علــى مــر العقــود دعمــت مملكــة البحــرين القــضية الفلــسطينية، وأعطتهــا األولويـــة : وأضــاف
البحرينيــة أكــدت وعلــى أعلــى المــستويات، موقــف المملكــة وأن الحكومــة . باعتبارهــا قــضية عربيــة رئيــسية

ولعبـــت . الـــداعي إلـــى إقامـــة دولـــة فلـــسطينية مـــستقلة واســـتعادة الـــشعب الفلـــسطيني لحقوقـــه المـــشروعة
ًالمنظمــات البحرينيــة كالمنظمــة الخيريــة الملكيــة، وال تــزال تلعــب، دورا إنــسانيا أساســيا فــي تقــديم اإلغاثــة  ً ً

  .سطيني في غزة من خالل مشاريع كبيرة تقوم بها تحمل اسم البحرينوالمساعدات للشعب الفل

  .وأضاف انه ومع أهمية تلك الجهود، إال أن هذه القضية يجب معالجتها على المستوى السياسي 

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألطلعكم علـى مقتطفـات مـن رسـالة األمـين العـام لألمـم المتحـدة، : وقال 
فمنذ أكثر من أربعين عاما خصصت الجمعية العامـة يومـا دوليـا .  بهذه المناسبةالسيد أنطونيو جوتيريس،

فعلـى مـر . للتضامن مع الشعب الفلسطيني نتذكر فيه مهمتنا الجماعية وهى إيجاد حل للقضية الفلسطينية
 العقود، أصبحت القضية إحدى أكثر التحديات المستعصية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ونحـن فقـط نعـرف

  .جيدا نتائجها المأساوية

ان عمليات الهـدم واالسـتمرار فـي التوسـع االسـتيطاني غيـر القـانوني وبنـاء المـستوطنات : وأضاف
ــأتي مــن خــالل العنــف  ــب الــسالم، والــسالم لــن ي ــن تجل ــة الجماعيــة ل واإلخــالء القــسري واإلجــراءات العقابي

  . يا الوضع النهائيوالتحريض، فهذه الخطوات األحادية أيضا لن تحل النزاع وقضا
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إن الخيـار لتحقيـق سـالم شـامل وعـادل هـو الـسبيل الوحيـد : ونقل الشرقاوي عن األمين العام قولـه
ًمنوهــا ان األمــين العــام يــدعو المجتمــع الــدولي إلــى تكــاثف أفعالــة . لتحقيــق حقــوق الــشعب الفلــسطيني

  .يين في الوصول إلى حل الدولتينومشاركته، ويؤكد من جديد التزامه بمساعدة الفلسطينيين واإلسرائيل

: وقــال. وفـى نهايـة كلمتـه أكـد ان األمــم المتحـدة لـن تتـوانى عـن التزامهــا تجـاه الـشعب الفلـسطيني
دعونا في هـذا اليـوم العـالمي للتـضامن أن نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بـدعم حقـوق الـشعب الفلـسطيني وبنـاء 

  . مستقبل يسوده السالم والعدالة واألمن والكرامة للجميع

فلــسطين لــدى مملكــة البحــرين خالــد عــارف، للحــضور تحيــات ســيادة مــن جانبــه نقــل ســفير دولــة 
الــرئيس محمــود عبــاس والقيــادة الفلــسطينية، لوقــوفهم وتــضامنهم فــي اليــوم العــالمي للتــضامن مــع شــعبنا 

إن هذا اليوم الذي يحييه العالم ما هو إال تأكيد للحق الشرعي والقانوني للفلسطينيين في : وقال.الفلسطيني
ر لــشعوب األرض بــأن هنــاك شــعبا فلــسطينيا عربيـا لــه جــذوره الراســخة فــي هــذه األرض منــذ أرضـهم وتــذكي

ًآالف السنين حيث يعتبر الشعب الفلسطيني هذا اليوم منعطفا هاما ومحطة تاريخية في مـسيرة نـضاله فـي 
  .الوطن والشتات للوصول إلى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

ان شـعبنا يتطلـع إلـى دولكـم : طب السفير عارف سفراء الدول الشقيقة والصديقة الحضور قائالوخا
ًالموقرة للوقوف كمـا عهـدناكم دومـا دعمـا للحـق الفلـسطيني وللعدالـة اإلنـسانية، وحـق الـشعوب فـي تقريـر 

حة الــسالم إن وقــوفكم بجانــب الحــق الفلــسطيني هــو لمــصل: ًمــصيرها ولعدالــة قــضيتنا الفلــسطينية، مــضيفا
واالستقرار ليس لفلسطين فحسب إنما لكل دول المنطقة والعالم، حيث ان شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى دول 

وأوضـح .العالم أجمع من أجل إنصافه إلزالة االحتالل عن كاهل آخر دولة في العالم أرضها مـا زالـت محتلـة
وسياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد أن الضغوطات التي تمارسها اإلدارة األمريكية والرئيس ترمب 

القيادة الفلـسطينية والـشعب الفلـسطيني لـن تجـدي نفعـا ولـن تكـسر إرادة الـشعب الفلـسطيني أو تلغـي حقـه 
فالقدس والحفاظ عليها وعلى . بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

ســها قـضية الالجئـين وحقهـم بـالعودة وفــق قـرارات الـشرعية الدوليـة أهــم ثوابـت الـشعب الفلـسطيني وعلـى رأ
ــات  ــي تمــارس شــتى العقوب ــة الت ــات المتحــدة األميركي ــات مــع الوالي ــسطيني مــن العالق ــا كــشعب فل ــر لن بكثي
والــضغوطات علــى القيــادة الفلــسطينية والــشعب الفلــسطيني، لتمريــر مــشروع صــفقة القــرن والــذي وصــفته 

  .ة بصفقة العارالقيادة الفلسطيني

وثمن الـسفير دور الـدول الراعيـة والمتبنيـة لمـشاريع القـرارات الفلـسطينية نحـو تحقيـق حلـم شـعبنا 
 بــاقي الــدول فــي هــذا العــالم الحــر أن تحــذو حــذو هــذه الــدول  ًبالحريــة واالســتقالل، داعيــا فــي ذات الوقــت

يــادة الفلــسطينية فــي األمــم المتحــدة الداعمــة لحقوقنــا غيــر القابلــة للتــصرف والتــصويت لــصالح الــشعب والق
والمؤســسات الدوليــة التابعــة لهــا ممــا يعــزز تمــسكنا بالحــل الــسلمي الــسياسي والدبلوماســي للــصراع وكــذلك 

وأكـد الـسفير أن .أهمية دور هـذه الـدول الـداعم لفلـسطين فـي الـدفاع عـن المقدسـات المـسيحية واإلسـالمية
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ر العالم أجمع، وأن موضوع الشهداء واألسرى خط أحمر ال القدس هي مسؤولية كل عربي ومسلم وكل أحرا
إدارة ترمب وال أي جهة أيا كانت تستطيع الضغط علينا في هذه القضية فالـشهداء الـذين استـشهدوا وروت 
ًدماؤهم ارض فلسطين هم األكرم منا جميعا، واخواننا األسرى ستـشرق علـيهم شـمس الحريـة قريبـا، وان ال  ًٕ

كمـا توجـه بالتحيـة والـشكر .ال سالم إال بـزوال االحـتالل اإلسـرائيلي مـن أرضـنا الفلـسطينيةأمن وال استقرار و
والتقــدير إلــى ملــك مملكــة البحــرين وحكومتهــا الرشــيدة ووزيــر الخارجيــة الــشيخ خالــد آل خليفــة علــى مــا 

  .يقدمونه من دعم لشعبنا الفلسطيني، ولفلسطين في كافة المحافل اإلقليمية والدولية

  ٤/١٢/٢٠١٨األنباء الفلسطينية وفا وكالة 

*** 

  مدينة القدس وقائع ومعالم
  

  االعتداءات اإلسرائيلية شرقي القدس: الخامسةالحلقة 
  

المباني : ًتنوعت اإلجراءات التهويدية العملية اإلسرائيلية في القدس فاتخذت أشكاال متعددة وشملت
ًيست اإلسرائيلي عددا من القوانين العنصرية واألراضي والمقدسات والمؤسسات واإلنسان، وقد سن الكن

وسندرج ضمن هذا  .ليضفي على ممارساته الصفة الشرعية مع أنها تخالف قرارات الشرعية الدولية
  :التقارير وعلى حلقات أهم أشكال االعتداءات اإلسرائيلية وهي

 :هدم األحياء والمنازل العربية: ٥:١
بهـدم حـارة المغاربـة وتـسويتها بـاألرض  ١٩٦٧االحتالل مباشرة عـام بعد  اإلسرائيليقامت سلطات االحتالل  - 

مـواطن عربـي، وقـد هـدم بعـضها علـى رأس ) ٦٠٠(ًمنـزال كـان يقطنهـا حـوالي ) ١٣٥(بعد أن قامت بنسف 
 .ساكنيها

 قامت بهدم عدد كبير من المنـازل العربيـة فـي الـضفة الغربيـة وفـي القـدس الـشرقية تحـت ١٩٦٧ومنذ عام  - 
 عـام –م ١٩٦٧وكانـت ذروة الهـدم مـن عـام . حجـة عـدم حـصول مالكهـا علـى تـرخيص:  أهمهاذرائع شتى

 .ًمنزال) ٢٠٠٠(م حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها خالل هذه الفترة حوالي ١٩٩٩

  :هيإلى أربعة أنواع صنف االحتالل اإلسرائيلي هدم المنازل وقد 

حتالل ألسباب عسكرية بذريعة حماية الجنود وهو هدم البيوت على يد جيش اال: الهدم العسكري •
 .والمستوطنات، وتطلق عليها اسم دوافع ألهداف عسكرية قانونية

وهو هدم منازل العائالت الفلسطينية على يد جيش االحتالل اإلسرائيلي بذريعة تنفيذ : الهدم العقابي •
 .أبنائهم عمليات عسكرية ضد إسرائيل

 وينفذ بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، وتكمن خطورته ًوهو األكثر شيوعا: الهدم اإلداري •
، إضافة إلى ًبسهولة الحصول على إذن الهدم، من خالل إصدار مهندس البلدية بالغا بهذه الحاالت
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إصدار أوامر عسكرية إسرائيلية لمثل هذا النوع من الهدم ومن أمثلته إصدار قائد المنطقة الوسطى 
 .المتعلق بالهدم اإلداري في مناطق القدس) ١٧٩٧(قم القرار ر" نداف بيدين"

قرار قضائي يصدر عن المحاكم اإلسرائيلية ومنها محكمة الهدم الذي يتم بهو و: الهدم القضائي •
الشؤون المحلية والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا،  ويأتي بعد اإلجراءات والقرارات اإلدارية الصادرة 

 .عن بلدية القدس

امرأة، وتكبد ) ١٣١١(ًطفال و) ٢٥٨٦(شخص منهم ) ٥٠٠٠(فرت عمليات الهدم عن تشريد حوالي لقد أس - 
الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس نحو ثالثة ماليين دوالر إضافة إلـى المخالفـات الماليـة 

ســلطات االحــتالل وأجبــرت . الطائلــة التــي تفــرض علــى مــا يــسمى بمخالفــات البنــاء أو البنــاء بــدون تــرخيص
مواطنين علـى هـدم منـازلهم بأيـديهم، وبلـغ عـدد عمليـات الهـدم بأيـدي مالكيهـا عـام ) ٣٠٣(اإلسرائيلي نحو 

م ٢٠١٢عمليـة، وعـام ) ٢٠(م ٢٠١١عملية، وعام ) ٤٩(م ٢٠٠٩عملية هدم، وفي عام ) ٧٠(م ٢٠١٠
بنايــة ســكنية، ) ١٢(ًمبنــى مــن ضــمنها ) ١١٦( هــدمت قــوات االحــتالل ٢٠١٧عمليــة، وفــي عــام ) ١٤(
 . مزارع) ٤(ًبركسا للمواشي، و) ١٦(منشأة تجارية، و) ١٩(ًبيتا، و) ٣٩(و

ًمنــزال آخــر فــي القــدس وبــسطت ) ١١١(وباإلضــافة إلــى هــدم المنــازل اســتولت الــسلطات اإلســرائيلية علــى  - 
 .ًموقعا حولتها إلى بؤر استيطانية) ١٤٠(سيطرتها على أكثر من 

رافات االحتالل تقوم بهدم الكثير من المباني قيد اإلنشاء رغم حصول أصحابها على ومن الجدير بالذكر أن ج - 
قرارات من المحكمة العليا اإلسرائيلية بمنع هدمها، كما حدث في هدم مبنـى قيـد اإلنـشاء فـي بلـدة أبـو ديـس 

ًنـى أمـرا بـدفع بذريعة قربه من الجدار الفاصل حيث قام جيش االحتالل بتنفيذ عملية الهدم وسلم صاحب المب
 .ألف شيكل تكاليف الهدم) ١٥٠(

وانتقل االحتالل من الهدم الفردي إلى الهدم الجماعي، في محاولة إلزالة بعض التجمعات الـسكنية كمـا حـدث  - 
هدم تجمع جبل البابا البدوي القريب من بلدة العيزرية  ومرة،) ١٢٥(في هدم قرية العراقيب التي هدمت نحو 

الخـان "تجمـع حي سـلوان جنـوب المـسجد األقـصى وفـي حتلة، وكما يحدث اآلن في جنوب شرق القدس الم
رغـــم وجـــود طـــابو بأراضـــي هـــذا التجمـــع تثبـــت ملكيـــة الفلـــسطينيين لهـــا، ولـــوال احتجـــاج الـــسكان " األحمـــر

ًتجمعـا ) ٢٤(والمتضامنين معهـم مـن مـواطنين وجمعيـات ومنظمـات محليـة ودوليـة لـتم تنفيـذ الهـدم، وهنـاك 
ول القدس مهدد بالهدم، وقد أصـدرت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي قـرارات تمنـع تـراخيص البنـاء فـي ًبدويا ح

 .ي هذه المناطق بحجة عدم الترخيصمناطق بأكملها وهدم أي منشأة تقام ف

٥/١٢/٢٠١٨  

*** 
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  آراء عربية

 القدس في عين وقلب عمان

 كمال زكارنة

استشعر االردن الخطر الحقيقي الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة، وما تقوم به سلطات 
االحتالل من حمالت على االرض، تستهدف تغيير الواقع وصورة القدس كليا، في اطار المخطط التهويدي 

لمقدسة، حيث وصلت االوضاع الى ذروتها، وبلغ السيل الزبى، ولم تعد هناك مراهنات على هذا للمدينة ا
االحتالل، الذي ادار ظهره تماما للعالم، برفضه السالم واصراره على تنفيذ مشروعه الصهيوني في فلسطين 

امام مسؤولياتهم يسعى االردن الى لملمة الصف العربي واالسالمي، ووضع العرب والمسلمين .التاريخية
الدينية والقومية واالنسانية تجاه القدس، وفي هذا السياق دعا الى عقد مؤتمر دولي في عمان لبحث 
قضية القدس، وما يستوجب عمله النقاذها وحمايتها ودعم اهلها وتعزيز صمودهم، والحفاظ على هويتها 

تكون نتائجه قيقية للوقوف مع القدس، ولعل هذا المؤتمر يشكل انطالقة ح.العربية االسالمية والمسيحية
وان البيانات والتوصيات لم تعد تجدي  خاصة والتنفيذ، المتابعة منحيث بقة،السا مختلفة عن المؤتمرات

نفعا، والمطلوب مواقف عملية جادة يلمس المقدسيون اثرها على االرض، وكذلك الشعوب العربية 
لجميع، قادة وحكومات وافراد وال يمكن الحد ان يفر منها، المسؤولية تجاه القدس يتحملها ا واالسالمية

فهي واجب مقدس كما هي القدس مقدسة، وبامكان الدول العربية واالسالمية ان تغرق القدس بالمال، وان 
توفر للصامدين فيها كل ما يحتاجون اليه، فهم يتعرضون لخنق اقتصادي ومالي من قبل االحتالل 

دار، وفي ذات الوقت يتعرضون ايضا الغراءات مالية هائلة مقابل مغادرة البلد الصهيوني اوصلهم الى الج
او بيع اي عقار فيها، وهناك منظمات وجمعيات يهودية وغير يهودية مدعومة ماليا بقوة، تعمل على 

عندما يتعلق االمر بالقدس فان الجميع يجب ان  اصطياد اي فرصة وابتالع اي عقار او ارض في القدس
ي صف المواجهة، وال يجوز ان يترك االردن وفلسطين وحدهما في الميدان، وربما يشكل هذا يقف ف

المؤتمر فرصة مناسبة لتغيير النهج واالسلوب الذي يتعامل فيه الجميع مع القدس، وقد يكون من المفيد 
ي حساب ان يتم فرض نسبة مئوية من الدخل القومي لكل دولة عربية واسالمية لصالح القدس، توضع ف

او صندوق مخصص لدعم القدس، على ان يلقى به الى نفس المكان الذي تتجمع في الصناديق السابقة، 
وان ينسحب هذا القرار او المقترح على الشركات والمصانع العربية واالسالمية، وعلى رجال االعمال العرب 

لحفاظ عليها، ووضع اآلليات والمسلمين لتجنيد المال العربي واالسالمي من اجل القدس وحمايتها وا
التخلف عن حضور المؤتمر هروب من المسؤولية .المناسبة الفادة القدس والمقدسيين من هذه االموال

ازاء القدس، والتغريد خارج السرب اثناء انعقاد المؤتمر تراجع عن واجب مقدس، والخروج عن االجماع 
يا قدس ال تحزني وال تيأسي فأنت في عين  سالعربي واالسالمي في قضية القدس انحياز العداء القد

  ١٨ص/٥/١٢/٢٠١٨الدستور                                                        .وقلب عمان
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   اللجنة الملكية لشؤون القدسمكتبة
  

 مكتبـــة اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس علـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب والدراســـات والخـــرائط تحتـــوي
ً عنوانا، ٥٠٠٠ات القدس الشريف المختلفة والقضية الفلسطينية، وتضم أكثر من المتخصصة في موضوع

 بـأن اللجنـة ًعلمـا ، خالل الدوام الرسمي في مقر اللجنـة لالطالع واالستفادة منها للباحثين والدارسينًامتاح
ى أطـالع ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـًقامت بإصدار أكثر من خمسين كتابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـة

ًالمهتمين على عناوين الكتب المتوفرة في مكتبتها فقد رغبت في اإلعالن يوميا من خالل هـذا التقريـر عـن 
  .عدد من عناوين هذه الكتب

  .الزرو نواف/العراق في إسرائيل حروب : العناوين هذهومن - ١

 الــدين خيــر/المستــشرقين والمــستعربين والعــرب مــن النــساء والرجــال ألشــهر تــراجم قــاموس األعــالم - ٢
  .الزركلي

  .عايش حسني/األمريكية ٕاسرائيل واإلسرائيلية أمريكا - ٣

 مـن يهـود نـشرة (عبـري - إنجليـزي - عربـي أجوبـة وأسـئلة، اإلسـرائيلي الفلـسطيني الـصراع أصل - ٤
  .عايش حسني ترجمة)/ العدل أجل

  .الماجدي خزعل/الروماني االحتالل حتى التاريخ قبل ما عصور منذ القديم القدس تاريخ - ٥

  .خاطر مصطفى علي حسن/المبارك األقصى المسجد والقدس موسوعة - ٦

 .اإلسالمية الحركة/ الصمود والنكبة - ٧
٨ - Palestine and Egypt Under the Ottomans, Paintings, Books, 

Photographs, Maps, and Manuscripts/Hisham Khatib 
٩ - The Palestinian Refugees Right of Return & Compensation According 

to International Law/Mohammed Saif ;  translated by Asim Elias and 
Abdul Basit Jasuli. 

١٠- 10- Palestinian Sites Which Israel is Attempting to Register within 
the World Heritage List at the UNESCO/ Mahmoud  Awwad. 

  
***  
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  اخبار باالنجليزية

Cabinet welcomes UN adoption of five resolutions in favor of Palestinians 
  

RAMALLAH, Tuesday, December 04, 2018 (WAFA) - The Palestinian Cabinet, headed by 
Prime Minister Rami Hamdallah, welcomed during its weekly meeting in Ramallah on Tuesday 
the adoption of the United Nations General Assembly, by an overwhelming majority, of five 
resolutions in favor of the Palestinian People, according to a cabinet statement. 
The cabinet also hailed holding the joint Palestinian-French committee meetings,  and 
commended the Chilean Congress for its resolution calling the Chilean Government to review all 
signed agreements between Chile and Israel. 
The statement noted that the cabinet decided to form the Higher Committee for Palestinian 
Diaspora Statistics.The Cabinet, according to the statement: 
Welcomed the adoption of the United Nations General Assembly, by an overwhelming majority, 
of five resolutions in favor of the Palestinian People, namely, a special resolution on Occupied 
Jerusalem, demanding the General Assembly not to recognize any measures taken by Israel, the 
Occupying Power, in the holy city, in particular after the US Embassy relocation. In addition to a 
resolution on settling the Palestinian issue by peaceful means, and three other resolutions that 
ensure continuing the work of the committees concerning Palestine in the United Nations. 
These committees include follow-up committee for the information program of training 
Palestinians at the United Nations on media coverage and events, continuing the work of the 
Committee on the Division of Palestinian Rights and the Committee on the Exercise of the 
Inalienable Rights of the Palestinian People. The Cabinet affirmed that the international 
community votes on those resolutions confirm its commitment to support and defend the 
Palestinian rights despite the US administration efforts in international forums to resist and end 
support to Palestine.Commended the Chilean Congress for its resolution calling the Chilean 
Government to review all signed agreements between Chile and Israel, the Occupying Power and 
to define references for the borders of Israel and their applicability to the 1967 borders in 
accordance with UN Security Council resolution 2334. In addition to requesting the Chilean 
President to instruct the Ministry of Foreign Affairs to refer any future agreement between Israel 
and Chile to the United Nations resolution 67/19, which recognizes the State of Palestine on the 
1967 borders with East Jerusalem as its capital. Furthermore, to issue directives to business 
owners, executives, tourists, citizens and organizations visiting Palestine not to contribute or 
invest in colonial Israeli settlements and to understand the legal consequences of such actions. 
 The Cabinet stressed that these practical and effective initiatives are the right steps that enshrine 
the true content of solidarity with the Palestinian people and hold Israel, the Occupying Power, 
accountable for all violations of international law, international legitimacy, and human rights. 
Expressed its sincere gratitude to the Irish Seanad for their true solidarity through endorsing a 
legislation on banning Israeli settlement products. "This is an important and courageous step that 
coincides with the international law, which considers the Israeli settlements illegal and any 
action against them is for the benefit of the peace process and the two-state solution," the Cabinet 
stated.The Cabinet also noted that Ireland was, thus, the first State in the European Union to ban 
settlement products. The Cabinet commended the historic ties between the Palestinian and Irish 
nations and Ireland's firm commitment to defend social justice, equality, freedom and the rights 
of the oppressed, including the right of the Palestinian people to freedom, independence, and 
self-determination.Condemned the decision of the Israeli occupation to recall the member of the 
Executive Committee of the Palestine Liberation Organization, the Minister of Jerusalem Affairs 
Adnan al-Husseini for investigation, and criticized the arrest of Jerusalem Governor Adnan 
Ghaith."Israel, the Occupying Power, violates all international resolutions and laws, through 
house demolitions, arrest, abuse and killing attacks as well as illegal military settlement 
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escalation. Yet, through the repeated attacks committed by Israeli settlers against the defenseless 
Palestinian citizens, and raiding the Al-Aqsa Mosque, in a flagrant violation of all international 
laws, religious and ethical norms.”Condemned the so-called "Israeli Knesset" for ratifying a new 
racist law that would freeze the funds it transfers for medical treatment of Palestinians who were 
arrested after their injury, as well as prisoners in prisons run by the so-called Israeli Prison 
Service.The Cabinet stressed that this law is a blatant violation of international humanitarian law, 
agreements, protocols, international covenants on human rights principles, and the Geneva 
Conventions, which consider Palestinian prisoners held in Israeli jails protected under the Third 
and Fourth Geneva Conventions and cannot be subjected to any harm or degrading treatment. 
The Cabinet pointed out that the Israeli occupation government deliberately violates these laws, 
especially through depriving Palestinian prisoners of their "right to health" guaranteed by 
international laws and conventions, and their right to proper medical treatment and examinations. 
Commended Saudi Arabia for paying $50 million in support of the United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA). The Cabinet stressed that the Palestinian 
citizens and leadership highly appreciate such genuine gestures to support the Palestinian people 
and their just issue in their struggle in all international forums. The Cabinet commended the 
continued economic and financial contributions to support the steadfastness of the Palestinian 
citizens on their own State with Jerusalem as its capital.Discussed the outcomes of the meeting 
of Hamdallah with a delegation from the Palestinian Bar Association, which highlighted the 
issue of social security law. Hamdallah stressed that the Palestinian leadership, headed by 
President Abbas along with the Government respect the freedom of opinion and expression and 
appreciates the action as well as the Government efforts to meet the demands of all segments of 
society regarding the "social security".Hamdallah stressed that the Government will recommend 
President Abbas to amend the provisions of the social security law retroactively and in a 
consensual manner, to the satisfaction of all stakeholders, and to contribute to the application of 
the law in accordance with the national interest."Hailed holding the meetings of the Joint 
Palestinian-French Committee on Friday in Paris, chaired by Hamdallah and his French 
counterpart Édouard Philippe, during which several agreements and memorandums of 
understanding would be signed to promote cooperation between both countries in many fields. 
This cooperation includes supporting the public budget, the water sector, the desalination plant in 
the Gaza Strip, culture and education as well as increasing the number of scholarships from the 
French Government and establishing the French Institute in Ramallah.Affirmed the 
determination of the Palestinian Government to advance the role of persons with disabilities, on 
International Day of Disabled Persons that marks December 3 each year.The Cabinet also 
confirmed to raise the status of people with disabilities in the society and to work on a 
multidimensional approach to address their issues, including legislation, health, education, 
rehabilitation, transportation, and launching a social awareness campaign and contributing to 
empowering them socially and economically.Approved the draft executive regulations for the 
Financial Follow-up Unit concerning the powers of unity and local and international cooperation 
related to its work, approved by the National Committee for Combating Money Laundering and 
the Financing of Terrorism.This came after the Cabinet approval of the national strategy to 
combat money laundering and terrorism financing upon risk evaluation of money laundering and 
terrorism financing, and to form a national committee to oversee its implementation. 

WAFA December 04, 2018  
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