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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر جمح 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

  

  ن القدساللجنة الملكية لشؤو
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  ولنا كلمة
  

إلى  التي تقدم فيها اللجنة الملكية لشؤون القدس التهنئة والتبريك المجيدةوبهذه المناسبات 
تأمل أن يتحقق األمن وجوهرتها القدس، فانها  ،خاصة  العالم وفي االردن وفلسطينن فيلمسيحييا

بات يبعث في عالمنا ومجتمعنا قيم االخوة  بهذه المناستاالحتفاال وتؤكد أن والسالم للبشرية جمعاء،
والتسامح والعيش المشترك التي اسست لها الشرائع الدينية ورسختها العهود والمواثيق الحضارية ومنها 

سس السالم أرست أالمواثيق النبوية والعهدة العمرية التي تعتبر من أقدم الوثائق التاريخية التي 
 المتمثلة د الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحيةوالتعايش بين االديان، واليوم تجس

 هذا االرث التاريخي من القيم االنسانية بصاحب الجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا
السمحة في رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس ودعم صمود أهلنا في فلسطين والقدس 

 ًلمسيحيين اللذين يقدمون للعالم أجمع نموذجا في الصمود والنضال للدفاع عن حقوقمن المسلمين وا
   . األمن والسالمالتي تهدد، المستمرةالتاريخية في مواجهة آلة التهويد األمة العربية واإلسالمية 

 دعو كافة االطراف المعنية بتحقيق السالمهذه المناسبة لتاللجنة الملكية لشؤون القدس وتنتهز 
 المتكررةبتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها " السلطة القائمة باالحتالل"الى الزام اسرائيل 

 على  التي تفرضها القيودرفع، ووخاصة االعتداءات على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس
 ويعم السالم في م بحرية حتى يتمكن اصحاب هذه الديانات من ممارسة عباداتهارتياد أماكن العبادة

  .أرض السالم

  كل عام وانتم بخيرو

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

  

  

  مناسبة ـب

  مجيدةـحلول االعياد ال

  رأس السنة امليالدية       مجيد ـعيد امليالد ال
  

  

االخوة األهل من  ان تتقدم اىل سدالقيسعد اللجنة امللكية لشؤون 
خباصة،  االردن وفلسطني عامة ويفواالخوات املسيحيني يف العامل 

ن تعود هذه أ القدير العلي ب األماين داعني اهللايبأمجل التهاين وأط
  السعيدة وقد عادت مدينة القدس ومهد السيد املسيحاتاملناسب

 قيادم اهلامشية من أجلهاوعليه السالم اليت ضحى األردنيون 

 



 
٤

  المحتوى

  االردن والقدس

  ٦  حيةيلدور التاريخي للهاشميين في المحافظة على المقدسات اإلسالمية والمساتأكيد  •

  

  شؤون سياسية

لقانون الدولي ووقف جرائم الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس األمن باالنتصار ل •
  ٦  المستوطنين

  ٧  "صنعت في إسرائيل"السلطة تندد بوسم  •

  ٨  اإلفتاء الفلسطيني يحذر من تصاعد وتيرة تهويد القدس •

  ٨  مفتي مصر يدين االعتداءات اإلسرائيلية على مقابر المسلمين في القدس •
  

  اعتداءات

ّقوات االحتالل الصهيوني تدنس مصلى باب الرحمة وت •   ٩  فتشهُ

  ٩  القدس القديمةفي االحتالل يعتقل ثالثة مقدسيين ومواجهات عنيفة في شارع الواد  •

  ١٠  مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة •

  ١٠  تفجر ثالث نقاط مواجهة مع االحتالل في القدس •

  ١٠  االحتالل يعيق حركة المواطنين على حاجز حزما شمال القدس •

  ١١  الشرطة االسرائيلية تنصب المزيد من كاميرات المراقبة في القدس •

  ١١  ًمخطط إسرائيلي للمصادقة على آالف الوحدات االستيطانية قريبا •
  

  اعتداءات/تقارير 

  ١٢   أحد أصعب األعوام على المدينة منذ احتاللها٢٠٢٠.. تهويد القدس •

  ١٣  ة اليوسفية وضريح الشهداءأمر احترازي لوقف الهدم واالقتحام ألرض مقبر •
  

  تقارير

  ١٥  تزيد من أوجاع المقدسيين االقتصادية" كورونا •
  

  فعاليات

  ١٨  على أبواب األقصى" صل الفجر وفطورك علينا"نشطاء يطلقون مبادرة  •
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   اخترنا لكم

  من مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  

نذ العصر المملوكي حتى االعماال كتاب العمارة االسالمية في الحرم القدس الشريف م •
  ١٨  الهاشمي المعاصر

  ١٩  هـ٦٢٦- ٧١٢ (هدية بنت علي بن عسكر البغدادية: شخصيات مقدسية •

  آراء عربية
  

  ١٩  الوصاية الهاشمية على المقدسات طمأنينة لألرض ولإلنسان •

  ٢٠  التعايش اإلسالمي المسيحي في فلسطين عالقات تاريخية مميزة •

  

  زيةاخبار باالنجلي
  

10 Palestinians Injured in West Bank Clashes 22 

Egypt’s Mufti Condemns Israeli Attacks on Arab and Muslim Graves in 

Jerusalem 22  

Jerusalem Saw Surge in “Judaization” in 2020; Report 23  

Statement: 26 Palestine Journalists Inside Israel Jails 24  
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  األردن والقدس
  

  حيةيتأكيد للدور التاريخي للهاشميين في المحافظة على المقدسات اإلسالمية والمس

  

 مطرانيـة الــروم الكاثوليـك فـي عمــان أمـس زار رئـيس الــوزراء الـدكتور بـشر الخــصاونة -عمـان 
  ....دية المسيحيين بعيد الميالد المجيد وقرب حلول راس السنة المياللألخوةوقدم التهنئة 

كـد رئــيس الــوزراء علـى الــدور التــاريخي للهاشـميين فــي المحافظــة علـى المقدســات االســالمية أو
 الوصاية الهاشمية عليها وضرورة ان ننهض سويا في مفـاهيم الوصـاية إطاروالمسيحية في القدس في 

وضع التاريخي والمحافظة على المقدسات والتي تسهمون من خالل كنائسكم في المحافظة عليها وعلى ال
 هـذه الوصـاية الهاشـمية إطـارالقائم والتـصدي الي محـاوالت للعبـث وتغييـر الوضـع التـاريخي القـائم فـي 

 )بترا (....الجامعة للمقدسات االسالمية والمسيحية

  ٢ صفحة ٢٥/١٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية
  

  الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس األمن باالنتصار 

  ي ووقف جرائم المستوطنينللقانون الدول

 

، بإعـادة االعتبـار مجلـس األمـن الـدولي ية،فلـسطينوالمغتربين ال وزارة الخارجية طالبت – أ ش أ
لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، واالنتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ 

  .رعية االستيطان، ووقف جرائم المستوطنينبشأن عدم ش" ٢٣٣٤"حقوق اإلنسان، وتنفيذ القرار 

 أن االعتــداءات التــي ينفــذها -ية فلــسطين فــي بيــان أوردتــه وكالــة األنبــاء ال-وذكــرت الــوزارة 
المستوطنون على أبناء شعبنا، ال تهدف فقط إلى إرهـاب المـواطنين والتنكيـل بهـم، بـل تـرتبط بمخططـات 

  ."ية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائيةطينفلساستعمارية توسعية لسرقة مزيد من األرض ال

وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينـة 
نابلس، والممتدة إلى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضـخم، 

ة عـن بعـضها الـبعض، وربـط المـستوطنات، وتحويلهـا لتجمـع معزول" كنتونات"يكرس فصل المناطق إلى 
استيطاني ضخم يرتبط بالعمق اإلسرائيلي، وهو ما سـيؤدي إلغـالق البـاب نهائيـا أمـام أيـة فرصـة إلقامـة 

  .ية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقيةفلسطين دولة

في إطار تلك األهداف، الرامية لتحقيق وفـرض الـضم وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين تندرج 
  ."ج"التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة 



 
٧

ٕوحملــت الــوزارة دولــة االحــتالل وادارة ترامــب المــسئولية الكاملــة والمباشــرة؛ عــن نتــائج وتــداعيات 
لى أساس جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع االستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السالم ع

  .مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها

  ٢٥/١٢/٢٠٢٠األهرام المصرية 

***  

  "صنعت في إسرائيل"السلطة تندد بوسم 

 

وزارة الـــشؤون الخارجيـــة والمغتـــربين فـــي الـــسلطة  نـــددت - "الـــشرق األوســـط":  لنـــدن-رام اهللا 
ــضائع ا ــسطينية، الخمــيس، بوســم اإلدارة األميركيــة ب ــي إســرائيل، الفل ــى أنهــا صــنعت ف لمــستوطنات، عل

  ."جريمة حرب"واعتبرت ذلك 

مخالفة لكافـة القـوانين والمواثيـق الدوليـة «وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الخطوة األميركية 
وانحــدارا قانونيــا وأخالقيــا لتبيــيض بــضائع المــستوطنات، ومحاولــة إلضــفاء الــشرعية عليهــا وعلــى ســرقة 

 .»ت الفلسطينيةاألرض والمنتجا

تقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيهـا «واتهمت الوزارة، اإلدارة األميركية، بمحاولة فرض 
األراضـي الفلـسطينية سـتبقى وحـدة «، مـشددة علـى أن »القدس الشرقية، إلى منـاطق ومـسميات مختلفـة

  .»جغرافية واحدة والسيادة عليها حصرية للفلسطينيين

 ستواجه هذه المحاوالت لتفتيت األرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في وأكدت الوزارة أنها
المستوطنات غير الشرعية المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، 

  .٢٣٣٤بما فيها قرار مجلس األمن 

ميركـي، إلـى االقتـداء بكافـة ودعت الوزارة المجتمـع الـدولي والـشعوب الحـرة، بمـا فيهـا الـشعب األ
باعتبارهـا مخالفـة واضـحة لقواعـد القـانون الـدولي، «الشعوب التـي تـرفض وتقـاطع بـضائع المـستوطنات 

  .»وجريمة حرب بناء على ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

لبـضائع وأصدرت هيئة الجمارك وحمايـة الحـدود األميركيـة، األربعـاء، مـذكرة تـنص علـى تعريـف ا
  .»صنعت في إسرائيل«المنتجة في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية على أنها 

  ٢٥/١٢/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  

  

  

  

  



 
٨

 اإلفتاء الفلسطيني يحذر من تصاعد وتيرة تهويد القدس

 

 حذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلـسطين مـن تـداعيات مـا يجـري فـي مدينـة القـدس -هال أخبار 
ة، من أعمال تهويد، ومحاوالت إلحداث تغييرات في وجه المدينة الحـضاري والتـاريخي والجغرافـي، المحتل

ــى حــساب الفلــسطينيين،  ــع نــسبة المــستوطنين فيهــا عل ــة عليهــا، مــن خــالل رف لفــرض الــسيطرة الكامل
  .ٕواحاطتها بالمستوطنات، لمنع التمدد جغرافيا

نـة القـدس، اليـوم الخمـيس، برئاسـة المفتـي وقال المجلس في بيان له، عقب جلسة عقـدها بمدي
العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى، محمد حسين، إن سلطات االحتالل تعتزم 

 وحدة استيطانية، وتنتهج سياسة تهجير العائالت المقدسية من منازلها، لالسـتيالء عليهـا، ٨٣٠٠بناء 
  .بل المكبر والسواحرة المتاخمة للمدينة المقدسةوهدم المنازل والمنشآت في سلوان وج

وشدد على ضرورة التصدي لمخططات االحتالل االسـتيطانية، التـي تهـدف للقـضاء علـى الوجـود 
الفلسطيني في المدينـة المقدسـة، مـستغال الوضـع الـسياسي العـام بالمنطقـة، مـشيرا إلـى أن خطـورة هـذا 

، لتعزيــز وجــود مــستوطنات قائمــة ومــشاريع اســتيطانية المــشروع تكمــن فــي اســتمراريته وتــصاعد وتيرتــه
استعمارية جديدة في القدس والضفة الغربية، بهدف تطويـق األحيـاء العربيـة الفلـسطينية وخنقهـا، ومنـع 

  .التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية

مـع العربـي واعتبر المجلس أن ما يجري انتهاك صـارخ لحقـوق شـعبنا الفلـسطيني، مطالبـا المجت
والـدولي بالتــدخل الفـوري والعاجــل للــضغط علـى حكومــة االحـتالل لوقــف هــذا الجنـون االســتيطاني، الــذي 
ٕيقــضي وبــشكل كامــل علــى أي فرصــة حقيقيــة لتحقيــق الــسالم العــادل والــشامل إلنهــاء االحــتالل، واقامــة 

  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الحتالل بتجريف أرض مقبرة الشهداء التابعـة للمقبـرة اليوسـفية فـي وأدان المجلس قيام جرافات ا
ــذ  ــدا لتنفي ــدس، تمهي ــة الق ــة"مدين ــة التوراتي ــا أن " مــسار للحديق فــي محــيط أســوار القــدس القديمــة، مبين

  )بترا. (االحتالل يصر على المضي في عدوانه ضد القدس ومقدساتها بحجج واهية

 ٢٤/١٢/٢٠٢٠ هال أخبار

*** 

  يدين االعتداءات اإلسرائيلية على مقابر المسلمين في القدسمفتي مصر 

 

المجتمـع الـدولي وجميـع «مفتي مصر، الدكتور شوقي عـالم،  دعا - »الشرق األوسط«: القاهرة
ــداءات اإلســرائيلية بحــق األراضــي  ــة، لوقــف االعت ــة لتحمــل مــسؤولياتها كامل ــات والمنظمــات الدولي الهيئ

صار لمبـادئ القـانون الـدولي والـشرعية الدوليـة وقراراتهـا، ومبـادئ حقـوق والمقدسات الفلسطينية، واالنتـ
العرب ) الصحابة والشهداء (رءات القوات اإلسرائيلية على مقاباعتدا«فيما أدان المفتي بشدة . »اإلنسان

  .»والمسلمين بمدينة القدس المحتلة، واالنتهاكات اإلسرائيلية باألراضي الفلسطينية

استمرار مخططات االحتالل اإلسرائيلي لتهويـد مدينـة « بيانه له أمس، من وحذر مفتي مصر في
ـــة، وتغييـــر معالمهـــا، وطمـــس هويتهـــا الحقيقيـــة ـــى أن »القـــدس المحتل ـــداءات «ً، مـــشددا عل هـــذه االعت



 
٩

ً، تعد انتهاكا صارخا لحرمة الموتى، واستمرارا لإلجراءات )السافرة( ً بحق القدس وأهلها ) القمعية الغاشمة(ً
  .»ساتها؛ مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالمومقد

كمــا دعــا الــدكتور عــالم فــي الــسياق نفــسه، العــالم اإلســالمي والعربــي بمنظماتــه وهيئاتــه كافــة، 
ــــ)اليونـــسكو(وجميـــع منظمـــات األمـــم المتحـــدة المختـــصة، وفـــي مقـــدمتها  ـــذ المخططـــات «، ل وقـــف تنفي

ًاإلسرائيلية، التي تمثل تهديدا خطيرا على الم أعمـال «ً، مؤكـدا أن »سجد األقصى ومدينـة القـدس المحتلـةً
الحفريات أسفل المسجد األقصى المبارك، وفي محيطه، وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها 
ًسلطات االحتالل اإلسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة اآلثار اإلسرائيلية، تمثل تهديدا خطيرا للمـسجد فـي  ً

  .»حتالل اإلسرائيلي المستمرة لتهويد القدسظل محاوالت اال

 ٢٦/١٢/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  اعتداءات

ّقوات االحتالل الصهيوني تدنس مصلى باب الرحمة وتفتشه ُ 

  

 كانون ٢٥اقتحمت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل الصهيوني، عصر الجمعة، 
  .المبارك المسجد األقصى من، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية ٢٠٢٠األول 

ّووفقا لمصادر من داخل المسجد األقصى فإن قـوات االحـتالل دنـست المـصلى بأحـذيتها، وأجـرت  ٍ ً
، وقـوات االحـتالل ٢٠١٩ومنـذ انتـصار هبـة بـاب الرحمـة فـي شـباط  .ّفيه تفتيشات استفزازية دون مبرر

ٍمتفرقـة للمـصلى فـي محاولـة فاشـلة من اقتحامات الصهيوني تنفذ هـا، لتقـويض االنتـصار الجمـاهيري فـي ٍ
  .هبة باب الرحمة

  ٢٦/١٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

 القدس القديمةفي االحتالل يعتقل ثالثة مقدسيين ومواجهات عنيفة في شارع الواد 

  

المـــسجد  عنيفـــة انـــدلعت بـــين قـــوات االحـــتالل والـــشبان أمـــام مواجهـــات ذكـــر شـــهود عيـــان أن
 .، وألقى شبان المفرقعات نحو القوات وأحرقوا اإلطارات المطاطية"المجلس"ر من جهة باب الناظ األقصى

ّاعتقلت قـوات االحـتالل، ثالثـة مـواطنين مـن البلـدة القديمـة فـي القـدس المحتلـة، وحـولتهم إلـى و
ٍمركز تابع لها في القدس للتحقيق معهم عبد الرحمن البشيتي، وعبد اهللا نجيب، ومـراد : وشمل االعتقال .ٍ

 – ّاالحـتالل بالـسجن الفعلـي علـى األســيـــر موسـى حـسين مـن بلـدة بيـت دقـو محكمـة قـضتو .رهونيالت
يـذكر أن األسـير موسـى و".  شـيقل٤٠٠٠"ً شـهرا وغرامـة ماليـة ١٧  لمـدة– غرب القدس المحتلـة شمال

  . أكتوبر العام الماضي٣٠معتقل منذ 

 ٢٥/١٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١٠

  ازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلةمستوطنون يهاجمون من

 

مئات المستوطنين، مساء يـوم الـسبت، منـازل المـواطنين  هاجم –  وفا٢٠٢٠-١٢-٢٦القدس 
 .في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

، "التمثال األبيض"، بأن مئات المستوطنين تجمهروا عند "وفا"وأفاد شهود عيان ومصادر محلية لـ
في حي الشيخ جراح، واعتدوا على منازل المواطنين القاطنين في الحي وأرهبوهم، ) ١(ع رقم وأغلقوا شار

  .واعتدوا على مركبات المارة، بحماية من شرطة االحتالل

  ٢٦/١٢/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  تفجر ثالث نقاط مواجهة مع االحتالل في القدس

 

ـــة الجمعـــة،  ـــدلعت ليل ـــسطينيين وقـــوات  ،٢٠٢٠ كـــانون أول ٢٥ان ـــشبان الفل ٌمواجهـــات بـــين ال
وسط القدس المحتلة، وفي محيط حاجز قلنديا، وفي حي عبيد فـي  مخيم شعفاط االحتالل الصهيوني في

  .العيساوية بلدة

ــ ــاط المواجهــة ال ــوات االحــتالل الــصهيونية، فــي نق ـــة، ٣ـوتــصدى المواطنــون لق  باأللعــاب النــاري
  .رغة، والحجارةوالزجاجات الحارقة والفا

والعيساوية، ومخـيم  شعفاط قوات االحتالل الصهيوني لمخيم اقتحام تفجرت تلك المواجهات عقب
  .ٕقلنديا، واطالقها قنابل الصوت صوب المواطنين، ومداهمة بيوتهم

  .ًوأغلقت قوات االحتالل الصهيوني عقب المواجهات، ليتم فتحه الحقا صباح اليوم

  /٢٦/١٢موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يعيق حركة المواطنين على حاجز حزما شمال القدس

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم السبت، حركة المواطنين عبر حاجز حزما  أعاقت – وفا – القدس
 .العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة

إجـراءاتهم  نشهود عيان، بأن جنـود االحـتالل المتواجـدين علـى الحـاجز المـذكور شـددوا مـ وأفاد
 لتفتيش دقيق، والتـدقيق فـي إخضاعها العسكرية، وأعاقوا حركة مرور المركبات الداخلة إلى الضفة عبر

  .بالمكان هويات راكبيها، ما تسبب بحدوث أزمة سير

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠ الحياة الجديدة

***  

  

  

  



 
١١

  الشرطة االسرائيلية تنصب المزيد من كاميرات المراقبة في القدس

 

نـشرت الـشرطة االسـرائيلية خـالل االيـام االخيـرة، مئـات كـاميرات - -دوت كـوم" قـدسال"-القدس 
لتـسهيل مراقبـة الطـرق كافـة " نظـرة القـدس"المراقبة في أحياء البلـدة القديمـة ضـمن مخطـط أطلـق عليـه 

ويؤكد المقدسيون أن هذه الكـاميرات تهـدف باألسـاس إلـى رصـد . والمتوافدين إليها ورصد كل حركة فيها
ركــاتهم بطريقــة تنتهــك خــصوصيتهم بــشكل كبيــر، باإلضــافة إلــى احبــاط العمليــات المحتملــة، وتحليــل تح

 .عنهالحدث بعد وقوعه وجمع التفاصيل 

جنـوب القـدس، " جيلـو"ًوكانت قوات االحتالل قد انشأت مقرا لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة 
  .وغيرهمازارتي االسكان والمواصالت بالتنسيق مع كافة الجهات االسرائيلية المختصة مثل و

 فـي انهـا ترصـد غيـر الملتـزمين بقـرارات إبعـادهم عـن الكاميرات،وتكمن الخطورة، في نصب هذه 
المدينة ومن يزعم االحتالل أنهم من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، من خالل عملية مراقبة ذكية 

وتخفـي اللقطـات التـي  . من خالل الحواجز اإلسرائيليةتعمل على تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر
 وتظهـر فقـط المـشهد الـذي عمليـة،ينشرها االحتالل عبر هذه الكاميرات لحظة إعدام من يدعي انه منفذ 

في حين يدعي االحـتالل تعطـل الكـاميرات فـي كـل مـرة يحـدث . توظفه الدعاية اإلسرائيلية لتبرير الجريمة
توطنين أو الجنود على الفلسطينيين، كما حدث في قضية الشهيد إياد الحـالق فيها اعتداء من قبل المس

 حيث تذرعت وحدة التحقيقات االسرائيلية بتعطل الكاميرات من أجل اخفاء ٢٠٢٠الذي استشهد في ايار 
 أن االحتالل يحاول عمرو،جمال . ويرى المختص في الشأن اإلسرائيلي د .جريمة اإلعدام مكتملة األركان

 خالل نشر هذه الكاميرات طمأنة الشارع اإلسرائيلي وتسويق ذاته كدولة آمنة لجلـب الـسياح، إضـافة من
إلى تسويق هذه الكاميرات كمنظومة مراقبة متطورة لبيعها لدول العالم كما فعل في تسويق القبة الحديدية 

  .٢٠١٢لدول العالم بعد العدوان على قطاع غزة عام 

  ٢٦/١٢/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  ًمخطط إسرائيلي للمصادقة على آالف الوحدات االستيطانية قريبا

 

 للتخطــيط األعلــى المجلــس" أن الــسبت، مــساء عبريــة، قنــاة كــشفت – الــرأي – المحتلــة القــدس
 االسـتيطانية الواحـدات آالف بنـاء علـى للموافقـة قريبـا االجتمـاع بصدد االحتالل، لسلطات التابع "والبناء
 .والقدس يةالغرب بالضفة

 علـى للموافقـة المقبـل الخمـيس سـيكون للمجلـس األول االجتمـاع أن العبريـة، كـان قناة وذكرت 
 .بشأنها فقط نهائي لقرار وبحاجة موجودة المخططات أن إلى مشيرة خطط، عدة

 جــو المنتخــب األمريكــي الــرئيس دخــول قبــل المخططــات ويقــر المجلــس ســيجتمع للقنــاة، ووفقــا 
  .المقبل الشهر من العشرين في األبيض تالبي إلى بايدن

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠الرأي الفلسطينية 

*** 



 
١٢

  اعتداءات/ تقارير 

  أحد أصعب األعوام على المدينة منذ احتاللها٢٠٢٠.. تهويد القدس

 

ة، –فلسطين المحتلة  ّـ صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءاتها التعسفية في القـدس المحتل ّ ّ
 واالبعـاداتد، مدعوما بعمليات االستيطان، وهـدم المنـازل الفلـسطينية، واالعتقـاالت، باإلضافة إلى التهوي

وباإلضـافة إلـى ذلـك، فاقمـت . عن المـسجد األقـصى، الـذي واصـل المـستوطنون اقتحامـه، بـوتيرة مرتفعـة
، مـا ٢٠٢٠مـن الوضـع الـصعب فـي المدينـة خـالل عـام ) ١٩-كوفيـد(جائحة فيـروس كورونـا المـستجد 

  .١٩٦٧دا من أصعب السنوات على المدينة منذ احتاللها عام جعله واح

ُسياسيا، نشرت إدارة الرئيس األميركي المنتهية واليته، دونالد ترامب، الخطة التي عرفت إعالميا 
، التي منحت إسرائيل سيادة علـى القـدس الـشرقية، بأكملهـا مـع مـنح الفلـسطينيين »صفقة القرن«باسم 

  . لهم في ضواحيهااإلمكانية إلقامة عاصمة

وهذه الخطة عكست تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في المدينة، لم يقتصر على االستيطان وهدم 
  .ٕالمنازل، وانما تعداه إلى منع النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية الفلسطينية

 كـان ٢٠٢٠«وقال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، خليل التفكجـي، إن 
عاما صعبا بكل المقاييس، سواء مـا يتعلـق بالمـشاريع االسـتيطانية أو شـق الـشوارع االسـتيطانية وطـرح 

ّمشاريع تغير من طابع المدينة العربي، وهدم المنازل وطرد واالستيالء على منازل فلسطينية ُ«.  

رى علـى األرض، هدفت مجمل الممارسات اإلسرائيلية، إلى تكريس مفهوم القـدس الكبـ«: وأضاف
ومنع أي إمكانية ألي مفاوضات مستقبلية حول المدينة، باتجاه منع إقامة عاصمة فلسطينية في القدس 

  .»الشرقية

، إلـى أنـه حتـى »أوتـشا«وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية التـابع لألمـم المتحـدة 
  .ء غير المرخص مبنى بالقدس، بزعم البنا١٦٥السابع من الشهر الجاري، تم هدم 

بدورها، ذكرت وزارة شؤون القدس، في بيان، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية، نـشرت مخططـات 
  . وحدة استيطانية بالمدينة١٧٧٠٠لبناء أكثر من 

وقـال مـدير عـام دائـرة األوقـاف اإلسـالمية . وامتد التصعيد اإلسرائيلي إلى المقدسـات فـي المدينـة
  . ألف مستوطن اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية العام١٦ إن أكثر من بالقدس، الشيخ عزام الخطيب،

بعــادات لحــراس ة، ســواء مــن حيــث االقتحامــات أو االّلقــد كانــت ســنة صــعب«: وأضــاف الخطيــب
عكـست جائحـة كورونـا «: وتـابع. »بالمسجد، والمصلين لفترات متفاوتة، بقرارات من الـشرطة اإلسـرائيلية

مسجد حيث تم تعليق استقبال المصلين بالمسجد ألكثر من شهر، خشية تفشي بنفسها على األوضاع بال
ّوكانت جماعات استيطانية قد صعدت خالل هذا العام، مـن دعواتهـا للـسماح . »فيروس كورونا المستجد

  .لليهود بالصالة في باحات المسجد األقصى، مع التركيز على الجهة الشرقية من المسجد

ي األســير الفلــسطيني بالقــدس، ناصــر قــوس، إلــى تــسجيل أكثــر مــن مــن جهتــه، أشــار مــدير نــاد
غالبية المعتقلـين هـم مـن الفتيـة، والقـسم األكبـر «وقال قوس إن . ٢٠٢٠ حالة اعتقال بالمدينة ٣٥٠٠



 
١٣

وجـاءت مجمـل هـذه التطـورات، فـي . »من االعتقاالت جرى في بلدة العيسوية في مدينـة القـدس الـشرقية
واستنادا إلى معطيـات وزارة شـؤون . لسطينيون في المدينة من جائحة كوروناوقت عانى فيه السكان الف

القـدس الفلــسطينية، فقــد بلــغ إجمــالي عــدد اإلصــابات بــالفيروس فــي المدينــة حتــى العــشرين مــن الــشهر 
وتـشير المعطيـات إلـى أن عـدد الحـاالت النـشطة بلغـت .  حالـة وفـاة١٣٢ إصابة بينهـا ١٥٩٢٥الجاري 
  . حالة١٥١٥

ه، لفت مدير مركز القدس للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة، زيـاد الحمـوري، إلـى أن مجمـل بدور
على االقتصاد الفلـسطيني بالمدينـة خـالل العـام » الكارثية«التطورات السياسية والوبائية انعكست بآثارها 

جائحـة فـإن اقتصاد المدينة يعتمد الى حد كبير على الـسياحة، ولكـن بـسبب ال«: وقال الحموري. ٢٠٢٠
: وتـابع. »الفنادق أغلقت والحافالت السياحية توقفت، أما مكاتب الـسياحة فقـد تلقـت ضـربة موجعـة جـدا

 وبخاصـة نتيجـة ٧٥٠ إلـى نحـو ٣٥٠تضاعف عدد المحالت المغلقـة بالبلـدة القديمـة فـي القـدس مـن «
  .»القيود التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية بداعي منع انتشار فيروس كورونا

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، أمس الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك من 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسـالمية بالقـدس المحتلـة، . ، بحماية مشددة من شرطة االحتالل»باب المغاربة«

ا تلمودية في  طالب يهود اقتحموا المسجد األقصى، وأدوا طقوس٥ مستوطنا بينهم ٩٠في بيان لها، بأن 
وما تزال شرطة االحتالل، تفـرض قيودهـا علـى دخـول . تحت حماية قوات االحتالل» باب الرحمة«منطقة 

المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتفتيش حقائبهم، وتـدقق فـي هويـاتهم، وتمنـع عـشرات الـشبان والنـساء 
  .من الوصول للمسجد

  ١١ص/٢٥/١٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  دم واالقتحام ألرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداءأمر احترازي لوقف اله

 

ًأصدرت محكمة الـصلح اإلسـرائيلية، أمـس، أمـرا احترازيـا يلـزم بلديـة االحـتالل ": األيام "-القدس  ً
بالقدس بوقف جميع أعمال الهدم واالقتحام ألرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء في باب األسباط في 

 . قطينةوحمزةاميان مهند جبارة القدس، بعد التماس قدمه المح

وقد شرعت بلدية االحـتالل قبـل نحـو أسـبوعين باالعتـداء علـى أرض ضـريح الـشهداء المالصـقة 
للمقبرة اليوسفية وذلك بتدمير الدرج المؤدي إلى المقبرة وتجريف جزء مـن أرض ضـريح الـشهداء بهـدف 

 .إقامة حديقة توراتية على األرض

 يـومين، بهـدم الـسور المـؤدي إلـى األرض المجـاورة لمقبـرة اليوسـفية وبدأت بلدية االحتالل، منذ
ومحاولــة اقتحامهــا لتنفيــذ أعمــال بــستنة لغــرض إقامــة حديقــة توراتيــة فــي المكــان علــى أنقــاض القبــور 

 .اإلسالمية المقامة هناك



 
١٤

ًأصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية أمرا احترازيـا يمنـع : وقال المحامي مهند جبارة " القـدسبلديـة "ً
وشركة موريا من تنفيذ أي أعمال هدم واقتحام لألرض المجاورة لمقبرة اليوسـفية والمقـام عليهـا النـصب 

 .١٩٦٧التذكاري لشهداء معركة سنة 

وأشار إلى أن المحكمة قبلت بذلك كامل االدعاءات التي قدمها مع المحامي حمزة قطينـة اللـذين 
يـة تقـوم بهـا بلديـة القـدس الغربيـة تـشمل أعمـال هـدم للـدرج أكدا أن الحديث يدور عن أعمال غير قانون

ّوالسور المؤديين إلى مقبـرة اليوسـفية والـى بـاب األسـباط والمـسجد األقـصى، حيـث ثبـت بـشكل قـاطع أن  ٕ
ــابر التابعــة لــدائرة األوقــاف  قطعــة األرض هــي أرض وقــف مقبــرة إســالمية والمــسؤول عنهــا لجنــة المق

 الغربية تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط أو أي ترخيص ّاإلسالمية، وأن بلدية القدس
 .مصادق عليه

وكان المحاميان تقدما بالتماس ضد بلدية القدس الغربية وشركة موريا باسم لجنة حماية مقـابر 
المسلمين في القدس مؤكدين أنه ال يوجد لبلدية القدس الغربيـة أي حـق فـي هـدم الـدرجات المؤديـة إلـى 

ٕبرة اليوسفية والى باب األسباط وبكل حال من األحوال ال يوجد لهـا أي حـق فـي هـدم واقتحـام الـسور المق
 مـن المقبـرة حيـث توجـد بهـا قبـور يتجـزأالمؤدي إلى األرض المجاورة لمقبرة اليوسفية والتي هي جـزء ال 

 .١٩٦٧مسلمين ومقام بها النصب التذكاري لشهداء حرب سنة 

نـه مـن خـالل الجلـسة التـي جـرت للبحـث بالطلـب االحتـرازي المقـدم ضـد وأوضح المحامي جبارة أ
بلدية القدس الغربية والتي استمرت على مدار أكثـر مـن أربـع سـاعات، وبعـد اسـتجواب الـشاهد مـن قبـل 
ّبلدية القدس الغربية، ثبت بشكل قاطع أمام المحكمة أن األرض مقبرة ووقف إسالمي وأنه ال يوجد لبلدية 

أو التصرف في هـذه االرض حيـث ان بلديـة القـدس الغربيـة ادعـت /ية أي حق في الملكية والقدس الغرب
 . دون أن تقدم أي بينة بهذا الخصوصلألرضبشكل عابر وغير واضح انها المالكة 

المحكمة االسرائيلية رأت أن الملتمسين يحملون ادعـاءات أكثـر مـن "وأوضح المحامي قطينه أن 
 األرض وبخــصوص تــصنيف األرض كــأرض مقبــرة، بعكــس بلديــة القــدس منطقيــة بخــصوص الملكيــة فــي

الغربية التي لم تنجح في تقـديم أي مـستند يؤكـد ملكيتهـا فـي األرض حيـث ادعـت فقـط أنهـا مـسجلة فـي 
 ."سجالت دائرة ضريبة األمالك الشيء الذي بكل حال من األحوال ال توجد له أي قيمة قانونية

قرار المحكمة بوقف األعمال هو إنجاز مهم في هـذه المرحلـة، "ّ أن ّوأكد المحاميان جبارة وقطينة
ّإال أن المواجهة لم تنته بعد، إذ تبين خالل جلسة المحكمة أن بلدية القدس الغربية تقوم بالسر والخفـاء  ّّ
ّبمحاولة تقديم مشروع مصادرة ضد هذه األرض وأراض أخرى مجاورة لها دون إعالن ذلك للجمهور، وأن  ٍ

ّم االلتمــاس قــد كــشف هــذا المخطــط المخفــي الــذي تــدبر لــه البلديــة، وأن الطــاقم القــانوني فــي صــدد تقــدي ّ ُ
  ".التحضير للتصدي لكافة هذه اإلجراءات والتعديات التي تستهدف هذه المقبرة اإلسالمية

  ٢٥/١٢/٢٠٢٠األيام 

*** 
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  تقارير

  تزيد من أوجاع المقدسيين االقتصادية" كورونا

 

وضــع التجــارة داخــل أســواق البلــدة  كــان "– جويحــان  ديــاال– الجديــدة  الحيــاة– القــدس المحتلــة
ًمستقرا لتدخل تدريجيا في تـدهور ملحـوظ حتـى وصـلنا لليـوم بـأن  ١٩٨٠القديمة في القدس حتى نهاية 

الحـاج  يقـول ،"ًانعزلـت تمامـا عـن منـاطق الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة والعـالم الخـارجي تكـون القـدس قـد
  .ألشهب صاحب محل لبيع المالبس السنتواريهمروان ا

بعـد أحـداث متعـددة وتـصعيدية مـن قبـل سـلطات " وتابع حديثه بوجه ارتسم على مالمحـه الحـزن
االحتالل من بناء لجدار الضم والتوسع االستيطاني حول مدينـة القـدس وعزلهـا بوضـع النقـاط العـسكرية 

نين مـن فـرض للـضرائب، لنـصل اليـوم لجائحـة ذلـك الـضغط علـى صـمود المـواط إلـى بين كل حـي وآخـر،
لمدة ثالث ساعات على  ةات بدأت أستغل الوجود داخل المحل من أجل التهويغالقالكورونا واستمرارية اإل

  .ًاألقل ليصبح خاليا من المشترين

سلسلة  إلى ، لتضاف٢٠٢٠فقد زادت جائحة كورونا من معاناة المقدسيين اقتصاديا خالل العام 
قتصادية ومعيشية يعيشونها في ظل إجراءات االحتالل الرامية لتهويـد المدينـة وتغييـر الهويـة ضغوطات ا

طـاردة  الثقافية والتاريخية والحضارية ألحياء وشوارع وأسواق البلدة القديمة، وذلك عبـر خطـوات وقـرارات
ل العــام، فــي ظــل ات المتكــررة خــالغالقــمثــل رفــع وتيــرة الــضرائب، وتحريــر المخالفــات الماليــة، وفــرض اإل

ية بذريعة الـسالمة العامـة نتيجـة تفـشى سالم االقتصادي خالل فترة األعياد المسيحية واإلاإلنعاشغياب 
حيث فرضت سلطات االحتالل خالل عدة شهور قيودا مشددا على أصحاب المحال التجاريـة،  .الفايروس

قبال مـواطن فـي حـال عـدم التزامـه بمنعهم استقبال مواطنين يزيـد عـددهم عـن العـشرة، إضـافة لمنـع اسـت
 الكمامة بفرض غرامة مالية لصاحب المحل، لتتطور األمور بمنع أصحاب المطاعم مـن اسـتقبال بارتداء

، إضافة لذلك مطالبة كل صاحب محل )التوصيل المنزلي(المواطنين واالكتفاء بالبيع واألكل خارج المطعم 
وأخذت قـوات االحـتالل مـن كورونـا ذريعـة  .ع والمشتريبوضع لوح زجاجي عازل وترك مسافات بين البائ

ضــغط إضــافي علـى أصــحاب المحــال مــن خـالل مــراقبتهم ومراقبــة حركـة المــواطنين فــي شــوارع  لممارسـة
ومطاردة البعض في حال قيامهم بإنزال الكمامة الستنشاق الهواء رغم ترك المسافات فتحرر لهـم  المدنية

 الجائحـة لتغييـر األسـماء العربيـة التاريخيـة فـي شـوارع القـدس وكـان واسـتغل االحـتالل .مخالفات باهظة
آخرها باب العـامود، وداخـل أسـواق البلـدة القديمـة، إضـافة لنـشر المخططـات والـضم التجـاري فـي أحيـاء 
ًالقــدس وتحديــدا فــي المنطقــة الــصناعية بــوادي الجــوز وربطهــا بــشوارع أخــرى مــن المدينــة، أيــضا لخلــع 

  .ة في شوارع القدس وعند مقبرة اليوسيفيةالحجارة التاريخي

حيث يعمل المواطن المقدسي من جهة والتاجر من جهة أخرى للصمود والثبات لما تبقى لهم من 
األرض المقدسة الذي تعمل سلطات االحتالل إلخفاء إرث تركه األجداد واآلباء الستكمال البقاء على هذه 

  .أي كلمة تتعلق بفلسطين داخل مدينة القدس
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كانـت البلـدة القديمـة فـي " :أما عضو لجنة تجـار البلـدة القديمـة فـي القـدس أحمـد دنـديس يقـول
فة السابق المركز التجاري، ولكن بعد جـدار الفـصل العنـصري انقطـع التواصـل بـين المدينـة ومنـاطق الـض

الغربية وقطاع غزة، ليصبح اعتمـاد أسـواق البلـدة القديمـة علـى الـسياحة الخارجيـة وسـكان أهـل الـداخل 
 واألعيـادبعـض االنتعـاش خـالل شـهر رمـضان المبـارك،  إلـى ، باإلضـافة١٩٤٨الفلسطيني المحتـل عـام 

ــى القــدس بــسبب توقــف الــ٢٠٢٠أن عــام  إلــى ية والمــسيحية، مــشيراســالماإل سياحة  كــان األصــعب عل
في البلدة القديمة نحو " يضيف دنديس ."ًوضع صعب جدا إلى الداخلية والخارجية ليصل التاجر المقدسي

والخواجـات، واللحـامين، :  محل تجاري تضرر بشكل كامل خالل فترة جائحة كورونا، منها أسـواق١٥٠٠
سنتواريه التـي تعتمـد  محال للحـرف الـشرقية والـ٤٢٠تضرر نحو  إلى والعطارين، وباب السلسلة، إضافة

مبيعاتها على السياحة الخارجية، إضافة للضرائب التـي تفـرض علـى صـاحب المحـل، مـن االرنونـا سـواء 
جانب ذلـك الفـواتير األخـرى، الـذي  إلى تم فتحه إذ يتم دفعها وهذا زاد من أعباء التاجر، أو  المحلأغلق

ان يجلبـوا المـال  ت المستمرة لم يستطع التجـاراغالق ولكن مع اإليدفعها التجار مثل الكهرباء، وبضاعة،
وسلط دنديس الضوء على تحرير المخالفات  . بعض المحالتغالقإلبسبب غياب المشترين ما اضطرهم 

ات خالل هذه الفترة تتراوح غالقالمتكررة من قبل سلطات االحتالل بحجة عدم االلتزام البعض بإجراءات اإل
 كـان يـضطر وأيـام ألشـهرات غالقـ شـيقل، ولكـن التـاجر بعـد اإل٥٠٠٠-١٠٠٠قيمة المخالفة ما بـين الــ

عبـر متابعـة الكـاميرات المعلقـة  االحتالل كانـت تتعمـد مالحقتـه للفتح من أجل عملية التهوية لكن شرطة
 .في األحياء والشوارع

ألهل المحال في البلدة القديمة كانت تفتحت أحيانا خالل فترة جائحة كورونا كونها مصدرا " وتابع
 البلــدة أسـواقالبلـدة مــن أجـل التــزود باحتيـاجتتهم، بينمــا المـواطن المقدســي مـن أحيــاء القـدس ال يــصل 

الـسلطان  أو الـدين المالحقة مما يضطر المواطن للشراء من شارع صالح أو ًخوفا من تحرير المخالفات
ا مــا تــسعى لــه ســلطات المــصرارة، لتــصبح شــوارع البلــدة القديمــة خاليــة مــن مواطنيهــا وهــذ أو ســليمان،
 المتطرفون اليهود يتجولون في شـوارع القـدس واتخـذوا مـن بعـض األزقـة فـي البلـدة" ويضيف ".االحتالل

مكانا لصلواتهم التلمودية خالل فترة األعياد اليهودية، ومع ذلك لم تحرر لهم مخالفات ولـم تتخـذ بحقهـم 
  ".أية إجراءات، بل على العكس من ذلك يتم تأمين دخولهم

القــول أن القــدس مــستهدفة بــشكل واضــح وأن ســلطات االحــتالل تــستغل كافــة  إلــى وخلــص... 
 شـوارع أسـماء، ونـبش للقبـور، وتغييـر األثـري الـبالط إزالـةالظروف الستكمال مخططها التهويدي، منهـا 

 .تلة في منطقة وادي الجوز بالقدس المحاإلسرائيلي منطقة باب العامود، والمخطط التجاري آخرهاوكان 

رئـيس التجمـع الـسياحي الفلـسطيني المقـدس فـي حديثـه علـى ثـالث نقـاط  بدوره ركز رائد سـعادة
واقـع القـدس وعلـى مـاذا تعتمـد وكيفيـة بنـاء مـستقبلها بـشكل صـحيح، : تتعرض لهـا مدينـة القـدس وهـي

ها فـي ظـل والعمل على ثبات وصمود المواطنين فيها، إضافة لطبيعة السياحة الموجودة في المدينة وتأثر
  .ممارسات االحتالل، وارتباط القدس بالسياحة ومعركة الصراع على الهوية المرتبطة بالتراث الثقافي
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يقول سعادة، بأن القدس تعتمد بشكل أساسي علـى القطـاع الـسياحي والمـشكلة األساسـية كانـت 
نـاء جـدار الفـصل في السابق استمرارية حصار القدس وعزلها عن قراها ومـدنها بقطـع األوصـال نتيجـة ب

 .اإلسرائيليةالعنصري وانتشار الحواجز الشرطية 

بسبب جائحة كورونـا فـي العـالم والقـدس بـشكل خـاص تراجعـت المؤسـسات الـسياحية :" يضيف،
  ".مما وجهت ضربة قاسية لها بسبب الركود

داد  الفنادق خالية من الـسواح األجانـب والزائـرين المحليـين، وتراجعـت أعـ٢٠٢٠في عام " وتابع
ية والمسيحية حيـث وصـلت لدرجـة الـصفر ممـا اضـطر عـشرات الفنـادق سالم اإلاألعيادالزوار خالل فترة 
ٕبـسبب تراجـع قـدرتها الماليـة علـى دفـع رواتـب للمـوظفين واصـابة آخـرين   أبوابهإاغالقلتسريح العمال و

  . موظف١٠٠٠بالفايروس، ما تسبب بتعطيل نحو 

هـا إغالقي من ديون للبنوك، وصيانة مـستمرة وخاصـة بعـد وأوضح ان المؤسسات السياحية تعان
 الــسياحة إيــراداتأن  إلــى  والتــرويج مــن أجــل استنهاضــها، مــشيراواإلعــالنلمــدة عــام، واختفــاء الدعايــة 

  .الخارجية للقدس صفر نتيجة لتعطيل المطارات والحدود كما هو الحال في العالم اجمع

حتـى عالميـة بـسبب  أو غيرها مـن مـدن فلـسطينية ُأخـرىوأكد أن القدس تعاني بالتأكيد مثل ... 
الجائحــة، لكــن الواقــع الــسياسي المفــروض علــى القــدس، وخطــط التهمــيش والــضم يتطلــب وضــع مخطــط 

 لحركـة فـتح - دعيـبس مـسؤولة ملـف المؤسـسات فـي إقلـيم القـدسأريـجأمـا  .وطني لحمايـة مؤسـساتها
القـدس صـعوبة حيـث تعـاني القـدس عامـة والبلـدة في ظـل جائحـة كورونـا زاد الوضـع فـي مدينـة " :تقول

تقييـد حركـة  أو ًالقديمة خاصة تحديدا من سياسات متعمدة لعزل المدينة عن محيطهـا الفلـسطيني ومنـع
  ". الوافدين إليها وفرض الضرائب الباهظة والغرامات الجائرةنالفلسطينيي

 التي تعاني من قيود وتضييق وهي احدى المؤسسات( أن الغرفة التجارية تسعى إلى وأشارت... 
ــدرات ) االحــتالل ــاء الق ــشبيك لمــشاريع وبن ــسيق والت ــصمود مــن خــالل التن ــى ال ــدرات التجــار عل ــز ق لتعزي

والكفاءات والبحث في إمكانيات التسويق االلكتروني بحيث يتم توسيع نطاق السوق المتـاح للتجـار، فـي 
 . فتحهاظل وجود محال مغلقة ال يقوى أصحابها على تحمل نفقات

تتــراوح بــين حلــول آنيــة وقــصيرة األمــد :" وعنــدما نتحــدث عــن ســبل تعزيــز قــدرات التجــار تقــول
قـروض ميـسرة  أو ٕواعفـاءاتتوفير رزم دعم وحـوافز  إلى لمواجهة آثار الجائحة حيث عمدت الدول كافة

مـشاريع لتعزيـز  طويلـة األمـد تتمثـل فـي إسـتراتيجيةخطط  إلى للقطاعات االقتصادية المختلفة، باإلضافة
  ".الحركة السياحية الداخلية والخارجية للبلدة القديمة

مــن أجــل النهــوض بالحركــة االقتــصادية فــي القــدس يجــب خلــق تــسوق منــتظم "وتختــتم دعيــبس 
ومساعدة وتعزيز قدرات التجار على تطوير طريقة عملهم وتجميع الجهـود واسـتخدام الفـضاء االفتراضـي 

ًعالنا وتسويقا لمنتاجاتإ   ".هم وهذا ما يعزز صمود وثبات وحفاظ المقدسيين على إرثهمً

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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  فعاليات

  على أبواب األقصى" صل الفجر وفطورك علينا"نشطاء يطلقون مبادرة 

 

المـسجد األقـصى، ضـمن فعاليـات  علـى أبـواب" ّصل الفجر وفطـورك علينـا"أطلق مصلون مبادرة 
 .وأداء صلوات الفجر في رحابه الطاهرة األقصى ل الىتحفيز المواطنين للوصو

 الى ١٩٤٨في الوقت نفسه، وصلت حافالت من بلدة طمرة بالداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 
  .في األقصى المبارك صالة الجمعة القدس للمشاركة في أداء

 ٢٥/١٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  اخترنا لكم

  ن القدسمن مكتبة اللجنة الملكية لشؤو

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

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي 
منذ العصر  :العمارة االسالمية في الحرم القدسي الشريف وفيما يلي عريف بكتاب .تصدره اللجنة

  )١٩٩٤-١٢٥٠(المملوكي حتى اإلعمار الهاشمي المعاصر 

 – . ٢٠١١األكاديميون للنشر والتوزيع، :  عمان –.  إحسان عرسان الرباعي الكتاب من تأليف
  .ص٣٥١

 من الحضارة االسالمية أجزيتيستعرض الكتاب القيمة التاريخية للعمارة المقدسية باعتبارها جزء ال 
ًمتتبعا في ذلك التسلسل التاريخي للفترات الزمنية في حركة إعمار المسجد االقصى وقبة الصخرة بما في 

  . المسجد األقصىداخلذلك األسبلة والقباب الواقعة في 

 ك في الحفاظ على العمارة وحمايةي في الفصلين األولين تناول المؤلف جهود سالطين الممال-
  .اآلثار فيها

  .نو خصص الفصالن الثالث والرابع لإلعمارات المختلفة التي أنجزها السالطين العثماني-

 من دور الشريف الحسين بن علي في طرق إلى اإلعمارات المعاصرة بدء وفي الفصل الخامس ت-
بن الحسين في اهللا جمع األموال لتمويل العمارة المقدسية اإلسالمية ثم التعريف بجهود ودور الملك عبد ا

  .ذلك

 للحديث عن اإلعمارات التي تمت في عهد الهاشميين وبشكل  أما الفصل السادس فقد خصص-
عام إلى يومنا هذا، والتي تجلت في العديد من اإلنجازات المعمارية وأعمال الصيانة والترميم سعيا منهم 

  .في الحفاظ على هوية القدس العربية واإلسالمية
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عرض المؤلف الوصف المعماري اإلجمالي لكل من القباب تالفصلين السابع والثامن اس وأخيرا في -
  .واألسبلة المنتشرة في محيط المسجد األقصى

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠ اخترنا لكم

***  

  اخترنا الكم

  شخصيات مقدسية

  ) هـ٦٢٦-٧١٢ (هدية بنت علي بن عسكر البغدادية

، )قابلة(ادية، كانت تتكسب من توليد النساء المحدثة هدية بنت علي بن عسكر الهراس البغدهي 
ًوهي من أسرة لم يعرف عنها سوى أن أباها كان لبانا وأن جدها كان هراسا، وهي أخت المحدث الحسن  ًّ ّ

ُ، وكانت ذات عبادة وأوراد، وذكر في ترجمتها أنها حضرت في صغرها مجالس )هـ٦٨٢ت(بن علي 
ْم بالعلم، سمعت من أبي المنجا عبد اهللا بن عمر بن اللتي الحديث، مما يدل على أن أسرتها كانت تهت َ َِ

َ، وروت عن الزبيدي حضورا وعن جعفر الهمذاني وغيرهم، وقرأ عليها محمد "مسند الدارمي) "هـ٦٣٥ت( ً
ًجزءا فيه أحاديث أبي عبد اهللا الحسين بن يحيى العصائدي وجزءا فيه من والواني  فضائل سورة "ً

الذي " الدارمي"َ من حديث أبي عبد اهللا محمد بن مخلد، وقرأ عليها الذهبي كتاب ًوجزءا فيه" اإلخالص
  .أثنى عليها ووصفها بأنها كانت فقيرة صالحة قنوعة متعبدة

َرحلت هدية من الصالحية بدمشق إلى بيت المقدس وبقيت فيها مدرسة للنساء في المسجد األقصى   ِ ُ
  . جمادى األولى عن ست وثمانين سنةوراوية ومحدثة فيه إلى أن توفيت في شهر

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠شخصيات مقدسية 

***  

  آراء عربية

  الوصاية الهاشمية على المقدسات طمأنينة لألرض ولإلنسان

 الجبار الزبن محمد عبد

ُال تقف بنا األيام وهي تسطر للتاريخ المواقف النبيلة، والمـشاعر األصـيلة، التـي تـشعرنا بأهميـة 
ّـ، وأن نكون منصفين لهم ليعود ذلك نفع للمجتمـع بكافـة أطيافـه، وتلـك مهمة يقـدر التواصل مع اآلخرين

  .ّعليها أولوا العزيمة االستثنائية من الرجال األفذاذ، من قاداتنا وعلمائنا ورواد الفكر النير والكلمة الطيبة

ــي تعــصف  ــة واألخــرى المواقــف الت ــين الفين ــا ب ــايش أجــواء تتجاذبن ُونحــن فــي األردن نع ً ــاإلقليم ّ ب
ِوالعالم، غير أن تمركزنا خلـف قيـادة حكيمـة رشـيدة، تجعلنـا قبلـة يهتـدى بهـا للثبـات فـي زمـن التقلبـات،  ّ
ّومنبع حديثنا عن الثبات يسوقنا إلى اعتصام القيادة بمبـدأ إنـساني دينـي ال تنفـك عنـه، رغـم المعـضالت  ّ ّ

ًالتي تواجه األردن قيادة وشعبا اإلسالمية والمـسيحية : َْبشقيها–لى المقدسات إنها الوصاية الهاشمية ع: ّ
ُ، ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أعطى العهدة العمرية لنصارى بيـت المقـدس -ّعلى حد سواء َ َ ّ

ومن بعده أبو عبيـدة بـن الجـراح لمـسيحيي دمـشق، وأهـل نينـوى فـي العـراق واألقبـاط فـي مـصر، ليعـرف 
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وفــي لقــاء جاللــة الملــك بالقــائمين علــى المقدســات فــي مدينــة  .المّالعــالم بــأن اإلســالم وئــام ومحبــة وســ
القدس، كان ذلك دافعا قويا إلحداث جذوة العزيمة في نفوسـهم، فكانـت كلمـات مـدير عـام أوقـاف القـدس  ً

نخـاطبكم مـن صـخرة اهللا الـشريفة، التـي "محمـد عـزام الخطيـب / وشؤون المسجد األقـصى فـضيلة الـشيخ
، ودوام صـيانتها والمحافظـة علـى كامـل ...جل باسم أمة اإلسـالم، لرعايتهـا وترميمهـااستعملكم اهللا عز و

ففي ذلك تأكيد من أهل المدينة المقدسة ". ١٩١٧المسجد األقصـى المبارك، منذ بداية هذه الوصاية عام 
  .على أهمية تلك الوصاية التي تنعش رئة المصلين في محراب وباحات المسجد األقصى

، تقديرية في أسمى معانيها لجهود "بيرباتيستا بتسابال"ت بطريرك الالتين في القدس كما أن كلما
أنـتم يـا : " "ٕجاللة الملك عبداهللا الثاني، لوقوفه معهم في محنة كورونـا وامـدادهم بالمعنويـات، حيـث قـال
ًصاحب الجاللة وبصفتكم حارسا للمدينة المقدسة ستبقى دائما ملجأ فـي الـشدائد، وتـسعى ون حـن معكـم، ً

ٍإلحقــاق العــدل والــسالم ولجعــل المدينــة المقدســة مدينــة ذات طــابع روحــي، تحمــل للعــالم أجمــع التنــاغم  ً
ّفها هي القدس تمر عليها األعوام وهي تنتظر السالم، فهل يستيقظ العالم على إحالله بـين  ".والطمأنينة

ألقـرب إلـى ميـدان الفـصل والوصـل بـين ّوهـل ينتبـه العـالم إلـى قيـادة األردن وحكمـة مليكهـا وهـو ا. أهله؟
القدس والعالم، وهو الناصح األمين ليتعرف العالم على إحداثيات الطريق الـسليم الـذي يـؤدي إلـى الـسلم 

وهـل نـستقبل العـام الجديـد ونحـن فـي غبطـة وسـرور وقـد توقفـت جائحـة كورونـا لنبـدأ حيـاة . والـسالمة؟
  .؟بعضنا البعضمفعمة بالمودة والمحبة، بعيدا عن اإلساءة ل

ّواننا في األردن نعيش منذ نشأة الحضارة، نستمد اإلخاء بيننا بأصـالة المكـان وأصـالة اإلنـسان،  ّ ٕ
ٍأن نعـيش ببـصمة حانيـة نتركهـا علـى : ونعبر الزمان فـي طمأنينـة وسـالم، فقـد تعلمنـا مـن اإلسـالم كثيـرا ْ
  .نا األجيال من بعدنا، فيدعون لناَجبين الوفاء للدين والوطن واإلنسانية، فنزرع االبتسامة ليتذكر

  ١٠ صفحة ٢٦/١٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 التعايش اإلسالمي المسيحي في فلسطين عالقات تاريخية مميزة

 علي ابو حبلة

لمسيحيين بكافة أرجاء المعمورة بعيد الميالد المجيد واالحتفال بعيد الميالد المجيد في يحتفل ا
فلسطين له معنى مهم حيث مولد سيدنا عيسى عليه السالم في ارض الميعاد ارض فلسطين له أهميه 

ناسبة وتأكيد على عمق العالقة التاريخية التي تربط الفلسطينيين جميعا مسيحيين ومسلمين في هذه الم
   معا التي تهم المسلمين كما تهم المسيحيين حيث األرض ارض فلسطين التي تجمعنا جميعا لنحتفي

 . عليه السالم في ارض مهد المسيح سيدنا عيسى

لقد ميز التعايش اإلسالمي المسيحي في فلسطين بعالقة تاريخية منذ مئات السنين وكان أولها 
ترام ومحبة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين حيث يقول صدور العهدة العمرية لتكون وثيقة اح

« الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك بفلسطين 
 م ، ومنذ ذلك التاريخ حتى اآلن ٦٣٣صدرت العهدة العمرية في السنة الخامسة عشر هجريا سنة 



 
٢١

ويتحدث . » لعهدة التي تحافظ على حقوق المسيحيين في فلسطينونحن كأهل فلسطين ملتزمون بهذه ا
صبري عن العالقة التاريخية المميزة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين منذ مئات 

ًلقد بدأت هذه العالقة منذ خمسة عشر قرنا في فلسطين، حينما تسلم الخليفة العادل عمر بن « السنين، 
 ، مفاتيح مدينة القدس وجد أن المسيحيين في مدينة القدس خاصة وفلسطين الخطاب رضي اهللا عنه

 .عامة فضلوا حكم أمير المؤمنين على حكم الرومان ، الذين كانوا يحكمون فلسطين مدة خمسة قرون
وقد ترسخت في مدينة القدس عبر قرون طويلة مظاهر التسامح بين المسيحيين والمسلمين، ورسختها 

  ن على مدينة القدس التي أولت اهتمامها باألماكن المقدسة إسالمية ومسيحية،وصاية الهاشميي
ويتجلى التآخي اإلسالمي المسيحي هذا في أرفع صوره بإشراف عائلتين مسلمتين على كنيسة القيامة، 

فبينما تقوم عائلة نسيبة بفتح وغلق باب الكنيسة يوميا، تتولى عائلة جودة . أعرق الكنائس المسيحية
 .فظ مفاتيحهاح

 القيامة سميت بهذا االسم نسبة إلى قيامة المسيح من بين  وتجدر اإلشارة إلى أن كنيسة
إن فلسطين مسيحيين  .األموات في اليوم الثالث من موته على الصليب، حسب العقيدة المسيحية

ل للعالم اجمع ومسلمين ضربوا المثل السامي واألعلى في حقيقة التعايش والتآخي فيما بينهم وهو مثا
يحتذي به، حيث يعيش الفلسطينيون مسيحيون ومسلمون جنبا إلى جنب وتجمعهم وحدة المصير الواحد 
وهم بالفعل عائلة واحده ضربوا المثل في عالقاتهم االخويه والعائلية بحيث ال تميز بين المسيحي 

ريخ والمصير المشترك الذي والمسلم فهم جميعا سواء ، إن عمق وأهمية العالقة التاريخية عبر التا
 الوحدة التاريخية التي تجمعنا  يجمعنا جميعا خاصة وأننا جميعا نهدف إلرساء دعائم العيش المشترك ،

معا مسلمون ومسيحيين في فلسطين وهي ارض مقدسه وطاهرة إلى يوم الدين حيث نشارك المسيحيين 
 باعيادهم هذا التعايش هو ابلغ  فال المسلمين احتالمسيحيوناحتفالهم بعيد الميالد المجيد كما يشارك 

رد على غالة المتطرفين وابلغ رد على اليمينيين الصهيانه المتطرفين ، ان فلسطين بفسيفسائها تجمع 
الجميع بتعايش وتسامح مشترك وبمناسبة عيد الميالد المجيد من ارض مهد سيدنا عيسى عليه السالم 

ين المباركه نتوجه بالتهنئة والمباركة بعيد الميالد المجيد لجميع  ارض المحبة والتسامح ارض فلسط من
المسيحيين اعاده اهللا علينا وقد عم االمن والسالم ارض فلسطين وتحررت القدس من عنصرية الصهاينة 
لتعود الى الحضن العربي الفلسطيني حيث التعايش الذي ينشده الجميع وهي ارض الديانات جميعا 

  . أن يحتذي به والمسلمين في العيش المشترك كمثال على الجميعوتجمع المسيحيين 

  ١٣ص/٢٧/١٢/٢٠٢٠الدستور 
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  اخبار باالنجليزية
10 Palestinians Injured in West Bank Clashes 

 

RAMALLAH/JERUSALEM, Palestine - A total of 10 Palestinians were injured Friday in the 

occupied West Bank when the Israeli army used rubber bullets and tear gas to disperse 

protesters, according to eyewitnesses. 

Eyewitnesses told Anadolu Agency that Israeli forces fired rubber bullets as well as tear gas 

canisters to disperse dozens of Palestinian protesters marching in protest against Israeli 

settlements in Deir Jarir in Ramallah city. 

Clashes also broke out between the forces and the protesters after the Israeli army resorted to 

violence. 

Many Palestinians fell ill after inhaling the tear gas, according to medics in the field. 

Anti-settlement demonstrations were also held in the rural areas of Ramallah, Nablus, and 

Qalqilya provinces. 

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. 

Anadolu Agency 25/12/2020  

*** 

Egypt’s Mufti Condemns Israeli Attacks on Arab and Muslim Graves in 

Jerusalem 
 

He added that the excavation work carried out under the Al-Aqsa Mosque and its surroundings 

in Jerusalem represents a serious threat to the mosque 

Egypt’s Mufti Shawki Allam strongly condemned the Israeli aggression and violations in the 

occupied Palestinian territories, including "the latest attacks on the graves of the companions of 

the Prophet Muhammad as well as Arab and Muslim martyrs in Jerusalem." 

In an official statement, Allam called on the international community to assume its full 

responsibilities and stop the Israeli attacks against Palestinian lands and sacred sites, upholding 

the principles of international law, international legitimacy and decisions, as well as and the 

principles of human rights. 

The Mufti, who is also the secretary-general for Fatwa Authorities Worldwide, warned of "the 

continuation of the Israeli occupation’s plans to Judaise the occupied city of East Jerusalem, 

disfigure its features, and obliterate its true identity," describing Israeli acts as "a stark violation 

of the sanctity of the dead." 

He underscored that the excavation work carried out under the Al-Aqsa Mosque and its 

surroundings in Jerusalem represents a serious threat to the mosque. 

Egypt has repeatedly condemned Israeli plans to build thousands of Jewish settlement units in 

East Jerusalem. 

 In mid-December, the Israeli government approved a plan to construct 8,300 settlement units 

in seized Palestinian land in south Jerusalem. 

Egypt has maintained its position of rejecting illegal settlements in Palestinian territories, as 

well as its full support for establishing a Palestinian state with East Jerusalem as its capital 

based on the borders of 1967. 

Ahram Online 25/12/2020  
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Jerusalem Saw Surge in “Judaization” in 2020; Report 
 

Abdel Raouf Arnaout - JERUSALEM - Coronavirus pandemic has facilitated more violations 

by Israeli occupation and caused economic hardships. 

The coronavirus pandemic has exacerbated the already strenuous situation in occupied East 

Jerusalem in 2020, according to Palestinian officials, making it one of the most difficult years 

for the city since its occupation in 1967.  

In separate interviews with Anadolu Agency, the officials indicated that the pandemic 

coincided with an escalation of "Judaization" through the Israeli authorities’ establishment of 

new settlements, the demolishing of Palestinian homes and arrests and deportations from Al-

Aqsa Mosque, Islam’s third-holiest site, which has recently been frequently stormed by Israeli 

settlers. 

Meanwhile, the US continues to support Israel despites its violations. 

“Deal of the Century” and settlements 

The so-called “Deal of the Century” formally announced in January by US President Donald 

Trump has granted Israel sovereignty over East Jerusalem with the possibility of a Palestinian 

capital in the city’s suburbs. 

Since then, Israeli authorities have scaled up plans to build new settlements while demolishing 

more Palestinian homes. In addition, Palestinian cultural, social and sports activities have also 

been prevented, a sign of Israel trying to exercise full control over the city. 

Khalil al-Tafakji, director of the Jerusalem-based Arab Studies Society’s cartographical 

department, said "2020 was a difficult year by all standards, whether it was related to 

settlement projects or building settlement streets, proposing projects that change the city’s Arab 

character, demolishing homes, evicting Palestinians and seizing their homes." 

"All Israeli practices are aimed at strengthening its claim for a Greater Jerusalem on the ground 

and to prevent the possibility of any future negotiations on a Palestinian capital in East 

Jerusalem," Al-Tafakji noted. 

Israel has demolished more than 165 structures in Jerusalem, the UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) said earlier this month. 

On the other hand, the Palestinian Ministry of Jerusalem Affairs warned in a statement that the 

Israeli authorities plan to build more than 17,700 settlements in the city. 

Meanwhile, local sources have told Anadolu Agency that the Israeli authorities have informed 

some families in two neighborhoods in the town of Silwan to evacuate their homes and pave 

the way for new Israeli settlers. 

Al-Aqsa violations 

Sheikh Azzam Al-Khatib, director general of the Islamic Endowments Department in 

Jerusalem, said that more than 16,000 settlers have stormed Al-Aqsa Mosque since the 

beginning of the year. 

"It was a difficult year, with Israeli settlers storming the mosque while mosque guards and 

worshipers have been repeatedly deported by the Israeli police," added Al-Khatib, who also 

pointed that the coronavirus pandemic had previously led to the closure of the complex to stem 

the spread of the virus. 

Meanwhile, more than 3,500 arrests -- the majority of them boys -- have been recorded in 

Jerusalem in 2020, with the bulk of them taking place in Issawiya town, according to Nasser 

Qous, director of the Palestinian Prisoners Club in Jerusalem.  

Coronavirus exacerbates Palestinians suffering 

The overall virus case count stood at 15,925, including 132 deaths, the Palestinian Ministry of 

Jerusalem Affairs announced on Dec. 12. This has dealt a big blow to the city’s economy. 

Ziad Al-Hammouri, director of the Jerusalem Center for Economic and Social Rights, stressed 

on the “catastrophic” effects both the pandemic and the political developments have had on the 

Palestinian economy during the year. 
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"The Palestinian economy in East Jerusalem received a very heavy blow during the year 2020," 

said Al-Hammouri, adding the tourism sector, which forms the backbone of the city’s 

economy, has particularly received “a very painful blow." 

The Israeli Peace Now human rights movement says that Israeli settlements in the occupied 

Palestinian territories have doubled over the past four years since US President Trump took 

office. 

The UN General Assembly (UNGA) condemned Israel the most during 2020, according to a 

report by UN Watch this week, a Geneva-based non-governmental organization that monitors 

the performance of the UN. 

While UNGA resolutions are non-binding, they carry symbolic importance in world affairs. 

Anadolu Agency 25/12/2020 

  

***  

Statement: 26 Palestine Journalists Inside Israel Jails 
 

The Journalist Support Committee (JSC) confirmed on Friday that there are currently 

26 Palestinian journalists inside Israeli jails, Anadolu Agency reported. 

In a statement reported by Anadolu Agency, the JSC, an NGO reporting on violations 

against Palestinian journalists, revealed that last week the Israel occupation forces arrested 

Palestinian journalist Laith Jaara from his house in Tulkarm. 

Jaara, according to the JSC, was the last Palestinian journalist to be arrested by the 

Israeli occupation forces, noting that his detention brought the number of Palestinian journalists 

currently inside Israeli jails to 26. 

The JSC condemned the continuous Israel detention campaigns against Palestinian 

journalists. 

Al-Masri added: "The Israeli occupation continues the detention of Palestinian 

journalists in violation of all the international laws and conventions which guarantee protection 

for free speech and freedom of expression." 

He called for the international journalistic bodies: "To put pressure on the Israeli 

occupation in order to stop its systematic aggression against the Palestinian journalists." 

As of December, Palestinian official sources disclosed that there are about 4,400 

Palestinian prisoners inside Israeli jails, including 700 patients. 

 Middle East Monitor 26/12/2020  
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