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 .ّكتابها نظر وجهة عن تعبر التقرير في الواردة الموضوعات •

 

 أصل مــن فقرات البعض باختصار اللجنة قبل من التصرف يتم •

  ذلك بـليتناس التقرير في ترد التي األخبار أو المقاالت بعض

 .وموضوعه التقريـر حجم مع

  

 أو ابـّلكت المترجمة المقاالت بعض التقرير تضمين من الغاية •

 ابـّالكت هؤالء نظر وجهة إبراز هو ٕواسرائيليين غربيين مفكرين

  للقارئ يتيح مما إسرائيل، لسياسة المعارضة أو المؤيدة ســواء

  .المختلفة النظر وجهات على اإلطالع فرصة

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  االردن والقدس
  

  ٥  المعايدة الهاشمية لمسيحيي األردن وفلسطين •

  

  شؤون سياسية
  

  ٥  ًنريد أن يكون العام القادم عاما لتعزيز الرواية الفلسطينية والدفاع عنها: اشتية •

  ٦  الناطق الرسمي باسم الرئاسة يرد على تصاعد األعمال العدوانية •

  

  اعتداءات
  

  ٧  دس القديمة إلى مدينة أشباحّاالحتالل يحول الق •

  ٧   النطالقة الثورةإحياء ورايات فلسطينية نصبت أعالماالحتالل يزيل : القدس •

  ٨  تكتيكات جديدة للسياسة اإلسرائيلية.. اعتداءات المستوطنين •

  ٩  االحتالل يعيد اعتقال األسير مالك بكيرات لحظة اإلفراج عنه في القدس •

  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ٩  الجدار العنصري يحرم المواطنين مصادر رزقهم ويتهدد وجودهم.. قيلية إلى القدسمن قل •

  ١٠  سيطرة أمنية وجرائم مخفية.. كاميرات االحتالل في القدس •

  اسرى/ اعتداءات/ تقارير

  ١٢  "األسرى على صحيا األسوأ" ٢٠٢٠ خالل اعتقال حالة ٤٧٠٠: تقرير •

  

  استيطان/اعتداءات/ تقارير
  

  ١٥  من مساحة القدس المحتلة عبر االستيطان % ٨٧ل يستولي على االحتال •

  

  فعاليات

  ١٦  تطلق اليوم العالمي المفتوح ضد االستيطان" اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني" •
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  آراء عربية

 ّجنين تتزين بميدان الملك عبد اللـه الثاني •

  ١٧  ًتخليدا لشهداء الجيش العربي األردني

  ١٨   على المقدسات طمأنينة لألرض ولإلنسانالوصاية الهاشمية •

  ١٩  !لماذا األونروا؟ •

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٠  يتم إخالؤنا العتبارات غريبة: فلسطينيون بشرقي القدس •

  

  اخبار باالنجليزية
  

Israel rearrests Palestinian soon after release 
22  
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  االردن والقدس

 مسيحيي األردن وفلسطينالمعايدة الهاشمية ل

  ربيع العايدي. د

بمحبة وسالم التقى جاللة الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا تعالى وولي عهده المكرم، باألخوة  
 .المسيحيين لتهنئتهم بعيد الميالد لهذا العام

كلمات جاللته جاءت تشد من عزم األخوة المسيحيين في بيت المقدس، رغم ما يواجهونه من 
دائما راح يكون األردن ( وكانت كلمات جاللته مطمئنة لهم عندما قال  .صعبة ومع ذلك صامدونظروف 

وفي المقابل أكد األخوة المسيحيون في األردن وفلسطين التفافهم خلف القيادة الهاشمية، والتي  .) معكم
  .كان لها الدور األبرز في الحفاظ على المقدسات

ة والتي تعد خط الدفاع األول أمام محاوالت تهويد المدينة كما أكدوا على الوصاية الهاشمي
المقدسة، وأن الهاشميين كانوا وما زالوا أصحاب الدور المحوري في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية 

عالقة طيبة وانسجام كبير يعيشه األردنيون والمسيحيون في هذا الوطن الذي يزداد تألقا   .والمسيحية
إن العالم اليوم وهو يعيش ذكرى والدة المسيح عليه السالم وهي ذكرى عزيزة  . ألوانهوجماال مع اختالف

كما » مريم«على المسيحيين والمسلمين؛ إذ ذكر القرآن الكريم ميالد المسيح في سورة كاملة وهي سورة 
خالف مرة في القرآن، ولذلك فإن تهنئة المسيحيين أمر ال ي) ٢٥(أن ذكر اسم المسيح ورد أكثر من 

 .نصوص اإلسالم، وان الجفاء بين الناس هو أبعد ما يكون عن الحالة اإلنسانية اإلسالمية

جاءت تؤكد على أن مسيحيي الشرق جزء ال يتجزأ من الحضارة العربية » جاللة الملك«تهنئة 
ٕاإلسالمية، وهي دعوة عقالنية لتوحيد الصف، واعالن للجميع بأن البحث عن المشتركات منهج 

  .الءالعق

  باحث ومفكر إسالمي، متخصص في علوم العقيدة والفلسفة اإلسالمية* 

  ٦ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  ًنريد أن يكون العام القادم عاما لتعزيز الرواية الفلسطينية والدفاع عنها: اشتية
  

في رام اهللا، والتقى  تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم األربعاء، وزارة الثقافة - رام اهللا 
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الثقافة  .بالوزير عاطف أبو سيف والمدراء العامين

ٕكونها ال تعد فقط وزارة الدفاع وانما وزارة الهجوم والرد على كافة محاوالت تزوير الرواية والتراث وطمس 
  .ءا ال يتجزأ من المشروع الوطنيالموروث الثقافي الفلسطيني، والتي تعد جز

 عاما لتعزيز الرواية الفلسطينية والدفاع عنها، من ٢٠٢١وشدد اشتية على أهمية جعل العام 
خالل تعزيز دور الجاليات الفلسطينية في نشر الثقافة والرواية في مختلف دول العالم، والعمل على 
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ع الحرف التقليدية التراثية ودعمها لحمايتها تسجيل كافة مكونات التراث الفلسطيني، إضافة الى تشجي
  .من االندثار

واطلع رئيس الوزراء على أهم أنشطة الوزارة المتمثلة بتنظيم معارض الكتب والرواية والمشاركة 
في النشاطات الثقافية الدولية، والعمل على توثيق وأرشفة التراث والثقافة واالعمال الفنية، إضافة الى 

  .رف التراثية النادرة، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في النشاطات الثقافية والتراثيةتمكين أصحاب الح

ودعا وزارة الثقافة لالهتمام بمدينة القدس وما تمثله في قلب المشهد الوطني والديني والثقافي، 
تاحف ٕمطالبا الوزارة بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا القطاع من مجتمع مدني وغيره، وانشاء م

فلسطينية في عواصم العالم إلطالع الرأي العام الدولي على المحتوى الثقافي والحضاري لفلسطين، وأن 
ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص الى تبني  .تكون هذه المتاحف بالتنسيق مع الجاليات الفلسطينية

ة والسياسية التي تواجه األنشطة الثقافية، وأن يكون هناك بوستر سنوي يعبر عن التحديات الثقافي
  .القضية الفلسطينية بشكل عام

 ٣٠/١٢/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  الناطق الرسمي باسم الرئاسة يرد على تصاعد األعمال العدوانية
  

 الـــسياسة وحقيقـــة لطبيعـــة الرؤيـــة تغـــب لـــم  ....– الـــسياسي المحـــرر كتـــب – الجديـــدة الحيـــاة
 أبـو نبيـل الرئاسـة باسـم الرسمي والناطق الفلسطينية، القيادة عن الجديدة، يكاتهاتكت في هذه يةسرائيلاإل

 مسؤوليتها، يةسرائيلاإل الحكومة حمل المستوطنين، باعتداءات التكتيكات هذه أعمال تصاعد ومع ردينة،
 فـي الثابتـة الـسياسية ومنهجيتها االعتداءات، هذه رسمية الفلسطينية القيادة إدراك يؤكد بما واستمرارها،

 للمجتمـع دعـوة الرئاسـة باسـم الرسـمي النـاطق تـصريح ِـوفي المتطرف، العنصري اليمين إسرائيل سياسة
 الرسمية التكتيكات لهذه المجتمع، هذا انتباه ضرورة يعني ما القانون فوق دولة إسرائيل تبقى أال الدولي

 تغيـب ان الموضـوعي غيـر مـن ولعلـه بلـة،المق المرحلة متطلبات تعرقل ان لها يسمح ال كي ية،سرائيلاإل
ــة ــع اليــوم، إســرائيل واقــع رؤي  إلــى ســتذهب فحــسب عــامين خــالل وهــي وبرلمانيــة، حكوميــة، أزمــة كواق

 تعطيــل الــسياق، هــذا كــل فــي التعبيــر، صــح ان الدولــة، لعمــل دســتوري تعطيــل ثمــة!!.. رابعــة انتخابــات
ـــستغله ـــوم إســـرائيل ت ـــريس الي ـــات لتك ـــدة التكتيك ـــس الجدي ـــات االســـتعمارية، االســـتيطانية ياستهال  كتكتيك

 إســرائيل فـإن المجـاز وبلغـة ولربمـا المحتملـة، التفــاوض دروب فـي عراقيـل تكـون ان وألجـل ميليـشياوية،
 في "ترامب" واليته المنتهية األميركي الرئيس سياسة استحضار بذلك تريد إنما المتطرف العنصري اليمين

 تفـرض الحقيقة هذه أمام !!..كمهزلة يعيدها فإنه أعادها وان نفسه، يعيد ال التاريخ ان غير ،اإلطار هذا
 االعتـداءات، هـذه يـردع وبمـا الـشعبية، المقاومـة إطـار فـي مـنظم بعمـل المستوطنين، اعتداءات مواجهة
 أليـة التفـاوض معوقـات بكـل المقبلة، المرحلة لتفخيخ الرامية العدوانية، غاياتها الوقت ذات في  ويفضح

  .سياسية يةعمل

 ٣١/١٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة     
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  اعتداءات

  ّاالحتالل يحول القدس القديمة إلى مدينة أشباح
 

فيــروس  حولــت قيــود فرضــها االحــتالل اإلسـرائيلي، تحــت غطــاء وقــف تفــشي": األيــام "-القـدس 
 .أشباح كورونا، البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى مدينة

دخولهـا بـداعي أن  تالل، منذ أيام، الفلسطينيين من غير سكان القدس القديمـة مـنفقد منع االح
 .كيلومتر واحد القيود تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم لمسافة تزيد على

قواتـه الفلـسطينيين  وشدد االحتالل من قيوده على المداخل الخارجية للبلدة القديمة حيـث أوقفـت
 . هم من غير سكانها من دخولهاَودققت في هوياتهم ومنعت من

وألقــت هــذه القيــود اإلســرائيلية، وهــي الثالثــة مــن بدايــة العــام الجــاري، بظــالل ثقيلــة علــى البلــدة 
 .القديمة والمسجد األقصى

أسـواق البلـدة أغلقـت  وتحولت البلدة القديمة إلى مـا يـشبه مدينـة أشـباح، فالمحـال التجاريـة فـي
 .من المارة ين خلت األسواق واألزقةبغالبيتها العظمى أبوابها في ح

 .كما انعكست آثار اإلجراءات اإلسرائيلية على أعداد المصلين في المسجد األقصى

وكانت شرطة االحتالل شرعت في تحرير مخالفات بحق المواطنين من غير سكان البلدة القديمة 
 .بداعي خرق قيود اإلغالق اإلسرائيلي

إن مجمل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تم اتخاذهـا منـذ شـهر آذار ويقول تجار في البلدة القديمة، 
 .الماضي وجه ضربة شديدة لهم

كبيـر، قـد توقفـت منـذ  وكانت الـسياحة الخارجيـة، التـي تعتمـد عليهـا تجـارة البلـدة القديمـة بـشكل
 .بالبلدة ظهور جائحة كورونا ما وجه ضربة شديدة للحركة التجارية

ــاقم هــذه الــضرب ــسطينيين وزاد مــن تف ــع الفل ــسلطات اإلســرائيلية إغالقــات مــشددة تمن ة فــرض ال
  .القادمين من خارج البلدة القديمة من دخولها

  ٣١/١٢/٢٠٢٠األيام 

*** 

   النطالقة الثورةإحياء ورايات فلسطينية نصبت أعالماالحتالل يزيل : القدس

 

 ،يـوم األربعـاء ظهـر تالل،االحـ قـوات أزالـت – جويحـان ديـاال – الجديدة الحياة – المحتلة القدس
ــات فلــسطينية اعــالم ــام قبــل نــصبت التــي فــتح الفلــسطيني الــوطني التحريــر حركــة وراي ــاء أي  بــذكرى ًاحي

  .القدس جنوب سلوان ببلدة الوسطى الحارة منطقة في الفلسطينية الثورة النطالقة والخمسين السادسة

ــة المنطقــة ســر نائــب أمــين قــال ــدة فــي فــتح لحركــة التنظيمي ــثم ســلوان بل  نــشطاء العباســي، هي
ـــوا مقدســـيون ـــسطينية األعـــالم رفع ـــذه لالحتفـــاء الفتحاويـــة والرايـــات الفل ـــضالية الـــذكرى به  للـــشعب الن
  .الفلسطيني
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 مــن يتجــزأ ال جــزء خــاص بــشكل ســلوان وبلــدة عــام بــشكل القــدس مدينــة بــأن العباســي، يــضيف
 وبنـاء بيوتهـا علـى واالسـتيالء جغرافيـه راتمتغي من سلوان بلدة تعاني حيث الفلسطيني، الوطني النضال
ــؤر  ــع االســتيطانية،الب ــسطينية األعــالم ورف ــد الفل ــى لتاكي ــة عل ــة أمــام المدينــة هــذه عروب ــرات كاف  المتغي

 .اإلسرائيلية التهويدية

 كافـة بإزالـة وقامـت سلوان بلدة في الوسطى الحارة داهمت االحتالل شرطة بأن العباسي، وأصبح
 سكانها وثبات بصمود تنطق القدس ان إال اإلزالة نوع كان مهماً مؤكدا بأنه –الفتحاوية  والرايات األعالم

  . األرضعلى الفلسطينيين

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

***  

  تكتيكات جديدة للسياسة اإلسرائيلية.. اعتداءات المستوطنين
 

 المـستوطنين، اعتـداءات األخيـرة اآلونة في تصاعدت – السياسي المحرر كتب – الجديدة الحياة
 وممتلكـاتهم، وأراضـيهم، الفلسطينيين، المواطنين ضد العنصري، اليمين أقطاب من الصهاينة والمتطرفين

 المـسجد، لباحـات الـصهاينة المتطـرفين مـن عـدد باقتحـام األقـصى المسجد إلى أمس صباح وصلت حتى
 الفلسطينية، المسجد طواقم منعوا لذينا االحتالل شرطة وبحماية عنيف، نحو وعلى فيه، الصالة ومواقع

 فـي التصاعد هذا ويشير المقدس، المسجد مواقع بعض في أضرار من المتطرفون أحدث ما  تصليح من
 طبيعـة مواجهـة تـستهدف ية،سـرائيلاإل للسياسة جديدة تكتيكات  عن يعبر ما إلى المستوطنين اعتداءات
ـــسطيني المـــسار علـــى ممكـــن، تفـــاوض حلـــةكمر تتـــضح مالمحهـــا باتـــت التـــي المقبلـــة، المرحلـــة  -الفل

 قرارات أساس على التفاوض، عملية في الدخول استعدادها أكدت الفلسطينية والقيادة خاصة ي،سرائيلاإل
 .للسالم دولي مؤتمر في الدولية، الشرعية

 رهـاباعتبا ومواقفهم المستوطنين، بعراقيل المقبلة، المرحلة دخولها ذلك مواجهة في إسرائيل تريد
 تحققـت، مـا إذا التفـاوض، عمليـة إلصـابة كذريعـة اسـتخدامها علـى وستعمل (..!!!) رسمية غير مواقف

 تتعامـل  ال المتطـرف،  يسـرائيلاإل اليمـين إسـرائيل زالـت فمـا بالعطـب، يكـن لـم إن والمماطلـة، بالتسويف
 لهــا يــصور مــا وهــذا  ،االســتعمارية االســتيطانية وغاياتهــا العنــصرية، بفكرتهــا القــوة، أوهــام مــع ســوى

 هـذا ان غيـر ..!!!المقبلـة المرحلـة بحـر فـي الغـرق مـن نجـاة كقـارب العدوانيـة، بعمليـاتهم المستوطنين،
 وطبيعتــه التــاريخ حركــة تفرضــها التــي الموضــوعية، المتغيــرات تجاهــل يمكنــه ال ماديــة، كحقيقــة الواقــع،

 خـارج ال العنـصرية، والفكـرة العدوانيـة، القوة أوهام حسابات هذه، والحالة وستظل، التطور، مع التعاقدية
 ....ممكنة غير المحصلة في يجعلها بما أساسا وحركته التاريخ، إطار خارج ٕوانما فحسب، الواقع إطار

 ٣١/١٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة   

***  

  

  



 
٩

  االحتالل يعيد اعتقال األسير مالك بكيرات لحظة اإلفراج عنه في القدس
 

 األســير اعتقـال األربعـاء، يـوم اإلسـرائيلي، االحـتالل سـلطات أعـادت – دةالجديـ الحيـاة – القـدس
 في عائلته منزل وداهمت الصحراوي، النقب سجن من عنه اإلفراج لحظة )عاما ٤١( بكيرات ناجح مالك
 .المحتلة بالقدس باهر صور بلدة

 النقب، سجن بوابة أمام من مالك نجلها اعتقال أعادت االحتالل قوات بأن بكيرات، عائلة وأفادت
 مــن عائلتــه ومنعــت المحتلــة، بالقــدس المــسكوبية تحقيــق ســجن إلــى ونقلتــه عامــا، ١٩ دام اعتقــال بعــد

 .مصافحته

 بكيـرات، نـاجح القـدس فـي األوقـاف دائـرة مـدير نائـب منـزل االحتالل قوات داهمت السياق، وفي
 .فيه واسع بخراب وتسببت بمحتوياته، وعبثت وفتشته

 بـاهر، صـور قرية في الواقع المنزل اقتحموا االحتالل شرطة من عناصر بأن ان،عي شهود وأفاد
 .فيه خرابا وأحدثوا بتفتيشه، وشرعوا ساكنيه، وأخرجوا

 أحـد علـى مـروره أثنـاء لحـم بيـت مدينـة في ٢٠٠١ ديسمبر /األول كانون ٣١ في مالك واعتقل
 أشـهر بعـد وذلـك عامـا، ١٩ بالـسجن موحكـ ،"المـسكوبية" فـي قاس لتحقيق وتعرض العسكرية، الحواجز

 .لينا الوحيدة بطفلته حامل زوجته وكانت زواجه، على

 منـذ األقـصى المـسجد عـن مبعـد بكيـرات نـاجح القدس في األوقاف دائرة مدير نائب والده أن كما
  .أشهر ستة لمدة اإلسرائيلي، االحتالل شرطة قبل من الماضي الشهر

 ٣١/١٢/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  اعتداءات/ تقارير

  الجدار العنصري يحرم المواطنين مصادر رزقهم ويتهدد وجودهم.. من قلقيلية إلى القدس
  

، تمزقت األراضي ٢٠٠٢ بعد إقامة جدار الفصل العنصري عام - مصطفى صبري-  قلقيلية
ُالفلسطينية، وعزلت القدس عن بقية الضفة، وهجر عشرات اآلالف من أهلها إلى الضواحي وخلف ُ 
السور العازل، فيما تحولت مدينة قلقيلية إلى سجن كبير، وحرم االحتالل األهالي من مقومات الحياة 
األساسية، كما حال بينهم وبين أراضيهم الزراعية الخصبة التي كانت تغذي الضفة الغربية بخضارها 

 .وفاكهتها المميزة

قلقيلية : "دوت كوم" القدس"لـهاشم المصري . وفي هذا السياق، يقول رئيس بلدية قلقيلية د
تعيش بالحد األدنى من مقومات الحياة بسبب إقامة الجدار الذي حرم األهالي من التوسع في العمران أو 
الزراعة ، فمساحة المدينة صغيرة بالنسبة لعدد قاطنيها، وهي من المدن ذات الكثافة العالية بالسكان 

  ".ألف مواطن على األقل ١٢على مستوى العالم، فكل كيلو متر يسكنه 
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حتى األموات ال مساحة لهم في عملية الدفن، فكان مشروع طمر المقبرة : "ويضيف المصري
  ".والدفن فوق الجزء الذي تم طمره، إضافة إلى عملية خنق للسكان على مدار الساعة

ر على الجدا: "بدوره، يقول المهندس أحمد عيد، مدير عام مديرية الزراعة في محافظة قلقيلية
وعلى مستوى محافظة قلقيلية عزل قرابة العشرين ألف .  ألف دونم١٤٠مستوى الضفة الغربية عزل 

  ".ٍدونم، وهي أراض زراعية خصبة، ويتم الدخول إليها ضمن إجراء أمني إسرائيلي مشدد

ًالجدار خلق وضعا مأساويا : "ويقول محمد أبو الشيخ، مسؤول ملف االستيطان في المحافظة ً
ُأهالي قلقيلية بشكل خاص، وعلى المحافظة بشكل عام، فآبار قلقيلية االرتوازية عزل معظمها خلف على  ٍ

الجدار، وهي كنز تاريخي للمحافظة، ويعود عمر هذه اآلبار إلى ما بعد النكبة مباشرة، إضافة إلى أن 
  ".ًالتوسع العمراني محدود جدا، وال يفي بالزيادة الطبيعية للسكان

 ١٢٠ ذاته، وبعد إقامة الجدر العنصري حول مدينة القدس، عزل االحتالل أكثر من وفي اإلطار
ألف مواطن مقدسي خارج المدينة، وذلك للتقليل من الكثافة السكانية داخلها، حيث يشكل المواطنون ما 

  .من مجموع السكان في المدينة المحتلة% ٣٧نسبته 

مياه وتقليص الكميات المخصصة لهذه اإلسرائيلية هددت بقطع ال" جيحون"وكانت شركة 
ّالتجمعات بذرائع واهية، فيما اعتبر المواطنون في التجمعات السكانية خلف الجدار أن هذه الخطوة 

  .ٕتندرج ضمن سياسة التضييق واجبارهم على الرحيل

نحن أمام ": "القدس"ويقول فخري أبو ذياب، عضو لجنة الدفاع عن القدس والمقدسات، لـ
رية مقيتة من قبل االحتالل من خالل تجفيف مقومات الحياة لدى المقدسيين، سواء داخل سياسة عنص

ُ ألف مقدسي عن المدينة خارج الجدار يريد اآلن ١٢٠الجدار أو خارجه، فاالحتالل بعد عزل أكثر من 
وة الثانية ترحيلهم عن محيط القدس، حتى ال يعودوا إليها مرة ثانية ، فالخطوة األولى كانت العزل والخط

  ."سحب المواطنة والهوية الزرقاء ، حتى ال يكونوا من ضمن سكان المدينة 

إن شركة جيحون تريد قطع المياه عن المواطنين المقدسيين ونسبة األطفال تصل إلى : وأضاف
من مجموع السكان في تلك المناطق، وقد تحدث مدير الشركة مع مسؤول األمن القومي في هذا % ٦٥

ًهذا يدلل على أن األمر سياسي بحت وليس ماليا، فمخيم شعفاط يتم دفع المياه عن السكان المجال، و
فيه من قبل وكالة الغوث ، فال مشكلة مالية، بل األمر يتعلق بسياسة الترحيل والطرد عن محيط القدس 

  ".ًوسحب المواطنة، فاالحتالل يخشى من عودة المقدسيين القابعين حاليا خارج الجدار

، "األرنونا"نحن كمقدسيين مطلوب منا اثبات المواطنة من خالل ما يسمى بضريبة : "افوأض
ٕوكذلك إظهار فواتير المياه، واذا تم شطب الفواتير من المقدسيين خارج الجدار، فهذا يعني أنهم 

  ".سيكونون مستهدفين بسحب المواطنة المقدسية، كما أن إثبات المواطنة في األصل قرار عنصري بحت

قطع المياه أو : "ّمن كفر عقب، شمالي القدس، فيقول) ً عاما٦٥(أما المواطن عزام عوض 
ٍتقليص الكميات يأتي ضمن إطار دفع السكان على التخلي عن مواطنتهم في القدس والبحث عن مكان 
آخر، ففي البداية شجع االحتالل خروج المقدسيين إلى األحياء الموجودة خارج الجدار، ولم يشدد 
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جراءاته ضدهم حتى يشجعهم على الخروج من المدينة المقدسة، وعندما انتقل اآلالف منهم إلى المكان إ
ٍبدواع اقتصادية، قام االحتالل بفرض شروطه عليهم لمنعهم من العودة، فنحن ندفع األرنونا، وهي 

حتى نثبت ضريبة المسقفات، وال تقدم لنا بلدية االحتالل في القدس أي خدمات، ونضطر لدفعها 
  ".المواطنة، واليوم يأتي دور فاتورة المياه للتخلص منا كمواطنين

تريدان من هذه " ميكروت"و" جيحون"شركتا : "إلى ذلك، قال عماد عوض، رئيس بلدية كفر عقب
السياسة العنصرية منع أي تواجد مقدسي في هذه المنطقة التي هي جزء من القدس، وعند تقليل المياه 

 ألف مقدسي ستكون حاضرة مع كل طفل ١٢٠ن في المنطقة يعني أن معاناة أكثر من على المواطني
وامرأة ورجل كبير في السن، فالحرب متنوعة علينا، ونحن كبلدية نتعامل مباشرة مع شركة المياه 

، وأي تقليل في الكمية سينعكس علينا مباشرة، "ميكروت"و" جيحون"الفلسطينية التي تأخذ المياه من 
ركة المياه الفلسطينية عبارة عن ناقل، وال تسيطر على المياه بفعل االتفاقيات السياسية مع ألن ش

  ".اإلسرائيليين

 ٢٩/١٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  سيطرة أمنية وجرائم مخفية.. كاميرات االحتالل في القدس
  

، في ٢٠٠٠العام  تخضع القدس المحتلة لمنظومة مراقبة إسرائيلية مكثفة منذ - القدس المحتلة
محاولة من حكومة االحتالل إلحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتضييق الخناق أكثر على 

 .الفلسطينيين، إلى جانب التعزيزات األمنية التي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية

ًموما ًونشر االحتالل مئات الكاميرات في أحياء البلدة القديمة تحديدا والجزء الشرقي من القدس ع
؛ لتسهيل مراقبة طرق المدينة كافة والمتوافدين إليها ورصد كل "نظرة القدس"ضمن مخطط أطلق عليه 

 .حركة فيها

ويؤكد المقدسيون أن هذه الكاميرات تهدف باألساس إلى رصد تحركات الفلسطينيين بطريقة 
ًتنتهك الخصوصية انتهاكا كبيرا، باإلضافة إلى ردع عمليات المقاومة المح تملة، وتحليل الحدث بعد ً

 .وقوعه وجمع التفاصيل

ًوأنشأت قوات االحتالل مقرا لمراقبة هذه الكاميرات في مستوطنة جيلو جنوب القدس، بالتنسيق 
مع جميع الجهات اإلسرائيلية مثل وزارات اإلسكان والمواصالت وغيرها لخدمة قوات االحتالل من خالل 

  .كاميراتها

ة الشوارع كافة، ورصد غير الملتزمين بقرارات إبعادهم عن المدينة ومن وتكمن الخطورة في مراقب
يزعم االحتالل أنهم من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، من خالل كاميرات مراقبة ذكية تعمل على 

 .تسجيل أرقام لوحات السيارات التي تمر من خالل الحواجز اإلسرائيلية

 وتمارس من رائمها ضد أبناء الشعب الفلسطينييرا لتبرير جوتستخدم قوات االحتالل هذه الكام
 .خاللها سياسة الكيل بمكيالين
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تباشر بنشر مقاطع بمشاهد مختلفة بعد كل عملية فدائية يقوم بها الفلسطينيون ضد االحتالل  إذ
 .لتبرير عمليات اإلعدام، واستخدامها في دبلوماسيتها العامة

حتالل لحظة اإلعدام، وتظهر فقط المشهد الذي توظفه الدعاية وتخفي اللقطات التي ينشرها اال
 .اإلسرائيلية لتبرير الجريمة

في حين يدعي االحتالل تعطل الكاميرات في كل مرة يحدث فيها اعتداء من المستوطنين أو جنود 
؛ ٢٠٢٠االحتالل على الفلسطينيين، كما حدث في قضية الشهيد إياد الحالق الذي استشهد في مايو 

ّحيث ادعت وحدة التحقيقات التابعة لالحتالل بتعطل الكاميرات من أجل اخفاء جريمة اإلعدام مكتملة 
 .األركان

جمال عمرو أن االحتالل يحاول من خالل نشر هذه .ويرى المختص في الشأن اإلسرائيلي د
لى تسويق هذه الكاميرات طمأنة الشارع اإلسرائيلي، وتسويق ذاته كدولة آمنة لجلب السياح إضافة إ

الكاميرات كمنظومة مراقبة متطورة؛ لبيعها لدول العالم، كما فعل بتسويق القبة الحديدية لدول العالم بعد 
  .٢٠١٢عدوان عام 

  ٢٣/١٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  اعتداءات اسرى/ تقارير 

 "األسرى على صحيا األسوأ" ٢٠٢٠ خالل اعتقال حالة ٤٧٠٠: تقرير
  

 االحـتالل سـلطات أن األسـرى، لدراسـات فلـسطين مركـز أكـد - لإلعالم الفلسطيني المركز - ةغز
 العقاب من ًجزءا أصبحت والتي شعبنا، أبناء بحق التعسفية االعتقال حمالت ٢٠٢٠ العام خالل واصلت

 ةامـرأ ١١٨و ًطفـال، ٥٥٠ بيـنهم اعتقـال، حالـة ٤٧٠٠ المركـز رصد حيث الفلسطيني؛ للشعب الجماعي
  .وفتاة

 لخطـر حيـاتهم تعرضـت حيـث األسـرى؛ علـى صـحيا األسـوأ هـو ٢٠٢٠ عام  فلسطين مركز وعد
 ١٤٠ أصـيب فقـد للـسجون؛ كورونـا فيـروس وصـول وتـسهيل بـسالمتهم، االحتالل استهتار نتيجة شديد
 إدارة مـن قايـةوالو الحمايـة وسـائل تطبيق عدم نتيجة األعداد هذه ارتفاع ويتوقع العام، نهاية حتى ًأسيرا

  .القلبية والجلطات السرطان بأمراض العام خالل األسرى من العديد أصيب كذلك السجون،

 والسياسية والعسكرية األمنية بمؤسساته االحتالل إن المركز، مدير" األشقر رياض "الباحث وقال
 أشكال كل وفرض ،األسرى ضد والتعسفية العنصرية إجراءاته ٢٠٢٠ العام خالل واصل كافة، واإلعالمية

 وواصـل عـنهم، والزيـارة العـالج حـق فيهـا بمـا األساسـية حقـوقهم كـل مـن وحرمانهم والتضييق، االنتهاك
  .قاسية ظروف في وعزلهم بالضرب، عليهم واالعتداء السجون اقتحام

 علــى حــصلت القــدس مدينــة أن األشــقر بــين ٢٠٢٠ العــام خــالل االعتقــال حــاالت توزيــع وعــن
 من% ٤٢ حوالي وشكلت اعتقال، حالة ٢٠٠٠ بواقع ٢٠٢٠ العام خالل االعتقاالت من راألكب النصيب
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 حالة ٧٠٠ بواقع الخليل مدينة تلتها و الفلسطينية، األراضي أنحاء كل في جرت التي االعتقاالت إجمالي
  .المحتلة الغربية الضفة مدن على موزعين والباقي اعتقال، حالة ٨٨ غزة قطاع ومن. اعتقال

 الرابعــة أعمــارهم تتجــاوز لــم ٥٢ بيــنهم حالــة، ٥٥٠ األطفــال بــين االعتقــال حــاالت بلغــت مــابين
 بعـد أطفال ١٠ اعتقل فيما قلقيلية، شرق جيوس من) سنوات ٧ (سعدة أبو ماجد الطفل أصغرهم عشر،
  .بجروح ٕواصابتهم عليهم النار إطالق

 قاصر، فتاة ١١ بينهن حالة، ١١٨ إلى ٢٠٢٠ العام خالل النساء بين االعتقال حاالت ووصلت
 .األقصى المسجد في ومرابطات جامعيات، وطالبات وصحفيات، وناشطات، ُمسنات، وكذلك

 ومــن الفلــسطيني، التــشريعي المجلــس مــن لنــواب العــام خــالل اعتقــال حــاالت ٩ رصــد تــم كــذلك
ــة، ١٤٥ الخاصــة االحتياجــات وذوى المرضــى ــاني بعــضهم حال ــات مــن يع  مــنهم وجــسدية، نفــسية إعاق
  ".الصرع "مرض من يعانى وهو نابلس، محافظة من نصاصرة محفوظ المواطن

 ٨٠ (بربـر الـرحيم عبـد أبـرزهم المـسنين، مـن العديـد الماضـي العـام خـالل االعتقـاالت طالت كما
 اهللا، رام مـن) ًـعاما ٧٧ (يونس أمين إسحاق والمسن بالقدس، سلوان ببلدة العامود رأس حي من) ًعاما
  .القلب في مشاكل من يعاني أنه ًعلما

 ومحاضرين ألكاديميين ٧و المحررين، األسرى استهدفت حالة ١٢٠٠ االعتقال حاالت بين ومن
 رام مـن ،)ًـعاما ٥٥ (البرغـوثي عمـاد البروفيـسور ّالفلسطيني ّوالفيزيائي الفلك عالم منهم الجامعات، في
  .إداري اعتقال قرار بحقه وصدر اهللا

 اإلســالمية الهيئــة رئــيس مـنهم والوطنيــة، اإلســالمية القيــادات مـن ًعــددا االعتقــاالت طالــت كـذلك
 عـام مـدير نائـب بكيـرات ناجح والشيخ ،)ًعاما ٨١ (صبري عكرمة الشيخ األقصى المسجد وخطيب العليا

 ،"النتـشة بـالل "اللـواء الـشعبي المـؤتمر سـر وأمـين ،"غيـث عـدنان "القـدس ومحـافظ اإلسـالمية، األوقاف
 مواقــع علــى الكتابــة خلفيــة علــى مــواطن ١٠٠ اعتقــال إلــى إضــافة ،"قــوس ناصــر "األســير نــادي ومــدير

  .االجتماعي التواصل

 مــن ٢٢٦ إلــى األســيرة الحركــة شــهداء قائمــة ارتفــاع شــهد ٢٠٢٠ عــام أن إلــى األشــقر وأشــار
 ويــرفض محتجــزة، جثــامينهم تــزال وال المتعمــد، الطبــي اإلهمــال نتيجــة أســرى ٤ بارتقــاء وذلــك الــشهداء،
 استـشهد والـذي اهللا، رام مـن ،)ًعاما ٢٣ (البرغوثي رشاد نور: وهم لدفنها، ذويهم إلى تسليمها االحتالل

 ألكثـر ٕوانعاشه، نقله في السجن إدارة وتأخر شديدة إغماء لحالة تعرضه بعد الصحراوي النقب سجن في
  .سنوات ٨ الفعلي بالسجن حكم بحقه وصدر ،٢٠١٧ فبراير في اعتقل وكان ساعة، نصف من

 بقطـاع الـشجاعية حـي سـكان مـن) ًعاما ٧٥ (الغرابلى خليل سعدى األسير استشهد  يوليو وفي
 مـن يعـانى كـان وقد المؤبد، بالسجن ًحكما يقضى كان حيث متواصلة؛ ًيوما ٢٦ استمر اعتقال بعد غزة،

 أصيب ًومؤخرا تواصلة،م ًعاما ١٢ من ألكثر وعزله عالجه، ٕواهمال سنه كبر نتيجة سيئة صحية ظروف
  .البولية والمسالك البروستاتا في سرطانية بأورام
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 بيـت مدينـة سـكان من  )ًعاما ٤١ (الخطيب طلعت داود األسير استشهد سبتمبر شهر بداية في
 فــي حـادة قلبيـة بجلطـة أصـيب حيـث فقـط؛ أشــهر بأربعـة ًـعاما ١٨ البالغـة محكوميتـه انتهـاء قبـل لحـم،
  .إثرها على استشهد الطبي، مالاإله نتيجة عوفر سجن

 جنـين مـن) ًـعاما ٤٦ (وعر أبو نجيب كمال األسير هو العام خالل األسيرة الحركة شهداء وآخر
ا يقـضى وكـان االعتقـال، مـن ونـصف ًـعاما ١٧ بعد  األخيـرة الـسنوات فـي وأصـيب المؤبـد، ّبالـسجن ًـحكم

  .نوفمبر في ًشهيدا وارتقى الدم، صفائح ّتكسر إلى باإلضافة الصوتية واألوتار الحلق بسرطان

 ؛٢٠٢٠ خـالل األسـرى بحـق إداريـة أوامـر إصـدار مـن صـعدت االحـتالل محـاكم أن األشـقر وأكد
 خـالل إداري قـرار ١٠٢٢ مقابـل وتجديـد، جديـد بـين مـا إداري قـرار ١١٠٠ خاللهـا االحتالل أصدر حيث
  .داريةاإل األوامر إصدار في% ٨ بنسبة ًارتفاعا يشكل ما ،٢٠١٩ العام

 بأن ًعلما ًقرارا، ٣٥٠ العام خالل األسرى بحق األولى للمرة صدرت التي القرارات أعداد بلغت وقد
 فـي سـنوات أمـضوا محـررون أسـرى ومعظمهـم أخـرى، لمـرات نفـسه العـام خالل لهم التجديد تم غالبيتهم
 ٧٥٠ أخـرى لفتـرات دارياإل التجديـد قـرارات عـدد بلـغ بينمـا أخـرى، مـرة اعتقـالهم وأعيـد االحـتالل سجون

  .األسرى لبعض مرات ٥ إلى ووصلت شهور، ٦ إلى شهرين بين ما وتمتد ًقرارا،

 إداريـة أوامـر صـدرت حيـث التـشريعي؛ المجلـس ونـواب واألطفـال النساء اإلدارية القرارات وطالت
 إداريا الهماعتق على ًاحتجاجا الطعام عن فردية إضرابات ًأسيرا ٢٢ خاض بينما نساء، ٤و طفلين، بحق

 ١٠٤ بلـغ الـذي األخـرس، مـاهر األسير ،أطولهم أشهر ٤ إلى أسبوعين بين ما إضرابهم فترات وتراوحت
  .أيام

 غـالبيتهم التعسفي، اإلداري االعتقال قانون تحت ًأسيرا ٣٨٠ سجونه في يعتقل االحتالل يزال وال
 أسـيرات، وثالثـة التـشريعي، مجلـسال نـواب مـن ٦ بيـنهم ومن أخرى، مرة اعتقالهم أعيد محررون أسرى
 لحـم، بيـت مـن البـدن وشـروق اهللا، رام مـن الـسعافين وختـام البيرة، من) ًعاما ٢٦ (الطويل بشرى: وهن

  ...قاصرين طفلين إلى إضافة

  ٣٠/١٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

*** 
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  استيطان/اعتداءات/ تقارير

 س المحتلة عبر االستيطانمن مساحة القد % ٨٧االحتالل يستولي على 

 نادية سعد الدين

الذي يربط المستوطنات ” القطار الخفيف“َ شرعت الحكومة اإلسرائيلية في تنفيذ مشروع -عمان
في القدس المحتلة، وبمحيطها، ببعضها البعض، وبنظيراتها الجاثمة ضمن بقية أجزاء الضفة الغربية، 

وعزل أحيائها العربية، ومنع جعلها عاصمة للدولة بهدف تهويد القدس وتغيير هويتها ومعالمها، 
  .الفلسطينية المنشودة

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القطار الخفيف اإلسرائيلي التهويدي، مطالبة المجتمع 
الدولي بالتدخل العاجل للضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لمنع تنفيذه في القدس المحتلة، كما هو 

  .لهمخطط 

مساعي سلطات “فيما نوه مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إلى 
، من خالل التضييق عليهم بإقامة المستوطنات، وتنفيذ  %١٢االحتالل لتخفيض عدد المقدسيين إلى 

  .”القدس الكبرى“مخططها المسمى 

من  % ٨٧اعت االستيالء على سلطات االحتالل استط“وأفاد، في تصريح له أمس، بأن 
مساحة القدس المحتلة، فيما تسعى إلقامة بؤر استيطانية كثيفة ضمن ما تبقى من مساحتها، لزيادة 

 ألف وحدة استيطانية، مقابل ١٥٨ ألف مستوطن، ضمن ٢٢٠ًعدد المستوطنين البالغ عددهم حاليا 
  .”نسبة عدد المواطنين المقدسيين من إجمالي سكان المدينة % ٤١

على القدس ” القطار الخفيف“إلى خطورة مشروع ” الخارجية الفلسطينية“من جانبها، نوهت 
ربط المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها “المحتلة، الستهدافه 

 ،"١إي“بالقدس، وبالعمق اإلسرائيلي عبر شبكة واسعة من األنفاق والجسور، بما في ذلك مستوطنة 
  .”مع المستوطنات الموجودة في األغوار المحتلة

ٕيؤدي إلى تغيير معالم وصورة وهوية المدينة المقدسة، واغراق المناطق “وأوضحت بأن ذلك 
  .”واألحياء الفلسطينية، وتحويلها إلى بؤر معزولة في محيط استيطاني إحاللي واسع وعميق

ولة سلطات االحتالل استغالل األيام بدء تنفيذ المشروع، يندرج في اطار محا“واعتبرت أن 
المتبقية على وجود الرئيس األميركي المنتهية واليته، دونالد ترامب، في البيت األبيض؛ لتنفيذ أكبر عدد 
ممكن من المخططات االستعمارية التوسعية التي واجهت في فترات سابقة معارضة أميركية ودولية 

  .”واسعة

خلق وقائع جديدة على األرض من شأنها تكريس ضم “ى ورأت أن سلطات االحتالل تسعى إل
وأسرلة القدس المحتلة ومحيطها وفصلها عن أي امتداد فلسطيني وحسم مستقبلها وقضايا الحل النهائي 

  .”التفاوضية من طرف واحد وبقوة االحتالل
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وفق مخطط استيطاني تهويدي سيؤدي إلى ضرب أي “وأشارت إلى أن سلطات االحتالل تمضي 
ٕود دولية مبذولة إلطالق عملية سالم ومفاوضات جادة وافراغها من مضمونها الحقيقي، واغالق جه

وتقويض أي فرصة إلقامة دولة ” حل الدولتين“ًالباب نهائيا أمام أي فرصة لتحقيق السالم وفق 
  .″١٩٦٧ًفلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران العام 

الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة ونتائجها “وحملت الخارجية الفلسطينية، 
  .”وتداعياتها على فرص تحقيق السالم واألمن واالستقرار في المنطقة

التصعيد الحالي في عمليات التوسع االستيطاني واعتداءات المستوطنين، يشكل “وأكدت أن 
ٕم الدولية، واستخفافا بالمجتمع الدولي واألمم المتحدة وقراراتها وامعانا في تحديا صارخا إلرادة السال

  .”التمرد واالنقالب على القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف واالتفاقيات الموقعة

مواصلة العمل مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة، السيما مجلس األمن “ولفتت إلى 
لفضح أبعاد المشروع االستعماري التهويدي، وحشد أوسع ” اليونسكو“مة التربية والثقافة والعلوم ومنظ

  .”ضغط دولي ممكن ضد االحتالل؛ لوقف تغوله االستيطاني على األرض الفلسطينية المحتلة

ٕبترجمة الرفض الدولي لالحتالل إلى تدابير واجراءات عملية كفيلة بتنفيذ القرارات “وطالبت 
  .”ممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس المحتلة خاصةاأل

 ٢٣ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الغد 

***  

  فعاليات

  تطلق اليوم العالمي المفتوح ضد االستيطان" اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني"
  

 اليوم اإلعالمي المفتوح ضد"يوم األربعاء، ئة العامة لإلذاعة والتلفزيون،  أطلقت الهي-رام اهللا 
 .، بالشراكة مع قنوات واذاعات عربية"االستيطان

، إن "وفا"وأوضح مدير عام األخبار في تلفزيون فلسطين محمد البرغوثي، في اتصال هاتفي مع 
 مساء بتوقيت القدس، سيكون متاحا لكافة ١١البث الذي انطلق الساعة الثامنة صباحا، ويستمر حتى الـ

  .العربية، لالنضمام إلى البث بشكل كامل أو جزئيالهيئات األعضاء في اتحاد االذاعات 

وبين أن البث سيخصص للحديث عن االستيطان االستعماري في األراضي الفلسطينية، ويتخلله 
تغطية اعالمية من مختلف المحافظات، واجراء لقاءات مع عدد من نشطاء مقاومة االستيطان وخبراء 

مستوطنين، إضافة إلى اجراء مقابالت مع عائالت بالقانون الدولي، واستعراض جرائم عصابات ال
  .فلسطينية تعرضت العتداءات المستوطنين

وأضاف أن اليوم اإلعالمي المفتوح سيتضمن اجراء مقابالت مع رئيس الوزراء محمد اشتية، 
وعدد من الوزراء، وشخصيات حقوقية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن االقاليم 

  .ي المقاومة الشعبية، ومداخالت لشخصيات سياسية وحقوقية من دول عربيةونشطاء ف
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وقال البرغوثي إنه في اطار التعاون المشترك مع اتحاد االذاعات العربية، خاطب المشرف العام 
على اإلعالم الرسمي الوزير أحمد عساف، مدير عام االتحاد، لالنضمام للموجه، من اجل المساهمة في 

حتالل أمام العالم وتسليط الضوء على االنتهاكات بحق األرض واالنسان وتعزيز صمود فضح جرائم اال
  .الشعب الفلسطيني بوجه المحتل الغاشم

ويشارك في فعاليات اليوم اإلعالمي المفتوح ضد االستيطان، قناة القدس التعليمة، ووكالة معا 
  .اإلخبارية، وتلفزيون عودة

االثنين من كل أسبوع يوما إعالميا مفتوحا ضد   عسافوفي السياق ذاته، اعتمد الوزير
  .االستيطان

 ٣٠/١٢/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  آراء عربية

 ّجنين تتزين بميدان الملك عبد اللـه الثاني

  ًتخليدا لشهداء الجيش العربي األردني

   محمـد الرنتيسي- الدستور - رام اهللا 

  

ًربي األردني، الذي روى بدمائه الطاهرة ثرى فلسطين، وتكريما لجاللة ًتخليدا لشهداء الجيش الع ّ
ًالملك عبد الثاني ابن الحسين، وللمملكة األردنية الهاشمية، وعرفانا للدعم األردني المتواصل للشعب 
الفلسطيني وقيادته في شتى المجاالت، وفي المحافل الدولية، شرعت بلدية جنين بإنشاء ميدان في 

ًلجابريات بالمدينة، التي تحتضن عددا من جثامين شهداء الجيش العربي األردني، أطلقت عليه منطقة ا
 .اسم ميدان الملك عبد اهللا الثاني

ًوقال رئيس بلدية جنين، فايز السعدي، إن البلدية شرعت بتشييد الميدان، مؤكدا أن فلسطين 
 يمكن أن تنسى تضحيات األشقاء التي تعيش دوامة صراع شرس مع أطول احتالل في التاريخ، ال

ّاألردنيين، وشهداء الجيش العربي األردني الذين خضبوا أرضها، والمواقف الراسخة لجاللة الملك عبد اهللا 
ٕالثاني، الذي يشاركنا كل تطلعات الحرية واالستقالل واقامة دولتنا، وال ينفك عن المطالبة بحقوقنا 

وغني عن القول إن العالقة الفلسطينية األردنية، كانت عبر . الوطنية المشروعة أمام المجتمع الدولي
ًالتاريخ، وما زالت، عنوانا لألخوة ومثاال يحتذى في التضحية، فاألردن بالنسبة للفلسطينيين، هو العمق  ًّ
اإلستراتيجي، وهو السند والدرع واألمل، ونعني بهذه العالقة، األردن األرض والشعب والجيش والحكومة 

 .دةوالقيا

ًوعبر التاريخ، وصوال إلى وقتنا الحاضر، أدت المملكة األردنية الهاشمية، دورها المجيد على 
أكمل وجه، في الدفاع عن فلسطين بالغالي والنفيس، وسقط اآلالف من شهداء الجيش العروبي 

اء أكان في ِالمصطفوي، في حروب فلسطين مع االحتالل، كما أُنفقت المليارات من القيادة الهاشمية، سو



 
١٨

المجهود الحربي، أم من أجل التصدي لمخططات االحتالل في القدس المحتلة، وصد المد االحتاللي، 
  .ًومنعه من تغيير معالمها وطمس هويتها العربية والدينية، تمهيدا البتالعها بالكامل

اع عنها في ويفخر الفلسطينيون على الدوام، بالجهود األردنية في دعم القضية الفلسطينية والدف
ّكافة المحافل العربية والدولية، حيث تنصب اهتمامات القيادة الهاشمية، على اجتياز النفق المطلم، الذي 
تمر به فلسطين وشعبها، وفي هذا المجال فقد سبق الهاشميون الجميع، فالمملكة كانت وال زالت وستظل 

ًأبدا، األمل والعمل معا، حتى الخالص، واالنعتاق الفلسطي   .ني من قبضة االحتاللً

  ٢ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 الوصاية الهاشمية على المقدسات طمأنينة لألرض ولإلنسان

 محمد عبدالجبار الزبن 

ُال تقف بنا األيام وهي تسطر للتاريخ المواقف النبيلة، والمشاعر األصيلة، التي تشعرنا بأهمية 
 ّالتواصل مع اآلخرين، وأن نكون منصفين لهم ليعود ذلك نفع للمجتمع بكافة أطيافه، وتلك مهمة 

ّذاذ، من قاداتنا وعلمائنا ورواد الفكر النير والكلمة قدر عليها أولوا العزيمة من الرجال األفياالستثنائية 
  .الطيبة

ًونحن في األردن نعايش أجواء تتجاذبنا  ُبين الفينة واألخرى المواقف التي تعصف باإلقليم فيها ّ
ِوالعالم، غير أن تمركزنا خلف قيادة حكيمة رشيدة، تجعلنا قبلة يهتدى بها للثبات في زمن التقلبات،  ّ

ّ إنساني ديني ال تنفك عنه، رغم المعضالت بموقفا عن الثبات يسوقنا إلى اعتصام القيادة ومنبع حديثن ّ ّ
ًالتي تواجه األردن قيادة وشعبا اإلسالمية والمسيحية : َْبشقيها–إنها الوصاية الهاشمية على المقدسات : ّ

ُ، ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أعطى العهدة العمر- ّعلى حد سواء َ َ ية لنصارى بيت المقدس ّ
ومن بعده أبو عبيدة بن الجراح لمسيحيي دمشق، وأهل نينوى في العراق واألقباط في مصر، ليعرف 

  .ّالعالم بأن اإلسالم وئام ومحبة وسالم

وفي لقاء جاللة الملك بالقائمين على المقدسات في مدينة القدس، كان ذلك دافعا قويا إلحداث  ً
م، فكانت كلمات مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقـصى فضيلة جذوة العزيمة في نفوسه

نخاطبكم من صخرة اهللا الشريفة، التي استعملكم اهللا عز وجل باسم أمة "محمد عزام الخطيب / الشيخ
، ودوام صيانتها والمحافظة على كامل المسجد األقصـى المبارك، منذ بداية ...اإلسالم، لرعايتها وترميمها

ففي ذلك تأكيد من أهل المدينة المقدسة على أهمية تلك الوصاية التي ". ١٩١٧لوصاية عام هذه ا
  .تنعش رئة المصلين في محراب وباحات المسجد األقصى

، تقديرية في أسمى معانيها لجهود "بيرباتيستا بتسابال"كما أن كلمات بطريرك الالتين في القدس 
أنتم يا : " "ٕهم في محنة كورونا وامدادهم بالمعنويات، حيث قالجاللة الملك عبداهللا الثاني، لوقوفه مع

ًصاحب الجاللة وبصفتكم حارسا للمدينة المقدسة ستبقى دائما ملجأ في الشدائد، وتسعى ونحن معكم،  ً
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ٍإلحقاق العدل والسالم ولجعل المدينة المقدسة مدينة ذات طابع روحي، تحمل للعالم أجمع التناغم  ً
  ."والطمأنينة

ّا هي القدس تمر عليها األعوام وهي تنتظر السالم، فهل يستيقظ العالم على إحالله بين فه
 وهو األقرب إلى ميدان الفصل والوصل بين ّم إلى قيادة األردن وحكمة مليكهوهل ينتبه العال. أهله؟

 إلى السلم القدس والعالم، وهو الناصح األمين ليتعرف العالم على إحداثيات الطريق السليم الذي يؤدي
وهل نستقبل العام الجديد ونحن في غبطة وسرور وقد توقفت جائحة كورونا لنبدأ حياة . والسالمة؟

  .مفعمة بالمودة والمحبة، بعيدا عن اإلساءة لبعضنا البعض؟

ّواننا في األردن نعيش منذ نشأ أصالة المكان وأصالة من ّة الحضارة، نستمد اإلخاء بيننا ٕ
ٍأن نعيش ببصمة حانية نتركها : ان في طمأنينة وسالم، فقد تعلمنا من اإلسالم كثيرااإلنسان، ونعبر الزم ْ

  .َعلى جبين الوفاء للدين والوطن واإلنسانية، فنزرع االبتسامة ليتذكرنا األجيال من بعدنا، فيدعون لنا

  ٨ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الرأي

*** 

  !لماذا األونروا؟
  

  نيفين عبدالهادي: بقلم

وما يعصف بها من مشاكل منذ أكثر من عامين مرور » األونروا «يمر البعض على وضع
ّالتجاهل، معتبرين بقاءها من عدمه سيان في عرفهم السياسي واإلنساني، متناسين أن وكالة الغوث 

الالجئين «التي أنشئت لتمضي تحمل عنوانا غاية في األهمية للقضية الفلسطينية فهي تحمل عنوان 
 .لفات الحل النهائي، وأكثرها حساسية وربما خطورةأحد أهم م» الفلسطينيين

ّغاب حضور كثير من الدول عربيا ودوليا عن ملف األونروا، وفي فترة زمنية مضت تفرد األردن 
في حمله لهذا الملف، وضرورة بقاء وكالة الغوث، ودعمها الستمرارية عملها ومن ثم استمرارية 

ور ملف الالجئين الفلسطينيين الذي سيبقى أولوية ّحضورها الذي يؤشر وبشكل علني وواضح لحض
 .أردنية بصفة انسانية وكونه من أكبر الدول المستضيفة لالجئين

لم يبتعد ملف األنروا يوما عن األجندة األردنية بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، وفي كافة 
ّتمر خاص بوضع الوكالة، مقدما شرحا المحافل الدولية واإلقليمية، وكان الراعي األساس ألي جهد أو مؤ

دائما لواقع الحال وأهمية استمرارية دعمها، مع تقديم الحلول ألزمتها التي تعيشها منذ فترة ليست 
ّبالقصيرة، وال يمكن التغاضي عن أن األردن من الدول التي تتحمل أعباء نتيجة استضافتها ألعداد كبيرة 

 .وهي األكبر من الالجئين الفلسطينيين

وفي إعالن جامعة الدول العربية لمؤتمر دولي، مطلع العام المقبل برئاسة أردنية سويدية 
مشتركة لدعم األونروا والتوصل إلى آلية تضمن تمويال مستداما، هي إشارة واضحة الهتمام األردن بهذا 

ّيلة تبناها الملف، وسعيه الدائم إليجاد حلول عملية ألزمة األونروا، وخطوة جديدة ضمن مسيرة طو
األردن بقيادة جاللة الملك لبقاء وكالة الغوث وتوفير الدعم المستمر لها، سيما وأن الدخل اإلجمالي 
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الذي تلقته في العامين األخيرين ال يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم خدماتها الحيوية؛ ما ينذر 
ّهو ما حذر منه األردن على مدى العامين بكارثة قد تؤدي النهيار الوكالة وعجزها عن أداء مهماتها، و

 .الماضيين

نعم، األردن، يهتم باالونروا وجعلها أولوية، وهي تقف على حافة كارثة على الجميع وتحديدا 
الذي يؤكد بقاء قضية الالجئين أولوية، على طاولة البحث اإلقليمي و ،الدول المانحة، لتنقذ هذا الرمز
 لمواصلة مسيرته بهذا الشأن، في خطوة اضافية بتنظيم هذا المؤتمر والدولي، وهو اإلصرار األردني

لدعوة العالم والدول المانحة لتوفير مصادر دعم دائمة ومستمرة لألونروا، التي وكما أكد األردن مرارا في 
  .وجودها يبقى ملف الالجئين حاضرا

 لدعم األونروا، مستبقة جامعة الدول العربية، اعتبرت هذا المؤتمر الذي يرأسه األردن فرصة
الحدث بدعوتها الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية لألونروا لتمكينها من أداء مهماتها تجاه 
الالجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وال شك أن 

ّهذه الدعوة تعد خطوة متقدمة لجهة دعم األونروا ّ والشد على يد األردن في هذا الشأن بأن هذه ّ ّ
ّالمسؤولية على الجميع االلتزام بها، وعدم حرف وجهة االهتمام العربي والدولي عنها كونها أولوية ملحة 

 .على الجميع عدم التغاضي عن أهمية استمرارية عملها

ّدر مساهمات الدول ّوعندما تتحمل الدول العربية المضيفة لالجئين أعباء كبيرة، في حين تق
، فإن األمر يستدعي وقفات متابعة، ومراجعة، إذ على %٧ر٧٣العربية في موازنات األونروا بحدود 

الجميع أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف، كما دعا ويدعو األردن باستمرار، فال بد أن يكون هناك 
امام سطينين، حتى نضع العالم كافة مشاركة عملية لبقاء واستمرارية دعم وكالة الغوث لالجئين الفل

ّكون بقائها يبقي ملف الالجئين الفلسطينيين حيا» لماذا األونروا«بأنه مسؤولياته و ُ. 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة

 يتم إخالؤنا العتبارات غريبة: فلسطينيون بشرقي القدس

 هآرتس

 ٣٠/١٢/٢٠٢٠نير حسون : بقلم

موا التماسا ضد القيم العام في وزارة العدل وطلبوا منه فيه االعتراف سكان شرقي القدس قد
. بحقوقهم كساكنين في امالك تدار من قبلهم، وأال يتعاون مع منظمات للمستوطنين من وراء ظهورهم

هذا االلتماس الذي قدمه المحاميان عيدي لوستغمان وتميد بلينك يطالب المحكمة العليا بإلزام القيم العام 
شر اجراءات منظمة إلدارة وبيع وتأجير العقارات التي لديه في شرقي القدس وأن تأخذ هذه االجراءات بن

قاضي المحكمة العليا يوسف الرون قال إن الدولة يجب أن . بعين االعتبار حقوق الساكنين الفلسطينيين
  .)فبراير(تقدم الرد على االلتماس حتى نهاية شهر شباط 
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على . طينية شرقي القدس تسكن في مبان تدار من قبل القيم العام عائلة فلس٦٠٠حوالي 
حسب القانون فان االمالك التي كانت . ١٩٤٨االغلب هي تعيش في مبان كانت تعود لليهود قبل العام 

بملكية اليهود وتركت اثناء حرب االستقالل بقيت في أيدي اصحابها اليهود أو في أيدي القيم العام، اذا 
 تم نقلها ١٩٤٨في المقابل، االمالك التي كانت بملكية الفلسطينيين قبل العام . ها معروفالم يكن صاحب

وبموجب هذا القانون تعمل في العقود . بشكل تلقائي الى أيدي الدولة استنادا لقانون امالك الغائبين
ا لصالح اقامة االخيرة منظمات يمينية بمساعدة القيم العام من اجل اخالء عائالت فلسطينية من بيوته

هكذا تم اخالء عائالت كثيرة من بيوتها، منها عائالت . مستوطنات في قلب االحياء العربية في القدس
  .في الشيخ جراح وسلوان

قبل سنتين تقريبا كشفت الصحيفة أن ملفات شرقي القدس لدى القيم العام تم نقلها الى القسم 
ل غورفنكال، الذي كان عضوا في البيت اليهودي والذي االقتصادي الذي يترأسه الناشط اليميني حننيئي

منذ نقل ملفات شرقي القدس اليه ازداد التعاون مع المستوطنين . أسس جمعية تعمل على تهويد القدس
  .وتم تسريع طلبات االخالء التي وصلت الى عائالت فلسطينية

   ملفا١٤ ملفات إخالء في السنة إلى ٣من 

يا جمعية أسسها سكان حي أم هارون في الشيخ جراح، سوية مع اآلن التمست للمحكمة العل
، قبل ٢٠١٦ – ٢٠١٢في االلتماس تم االدعاء أنه بين االعوام . ضد القيم العام” عير عاميم“جمعية 

 ملف ١١ تم فتح ٢٠١٧وفي العام .  ملفات لالخالء في السنة٣ – ١تعيين غورفنكال، فتح القيم العام 
  . ملف لالخالء١٤ تم فتح ٢٠١٨لالخالء وفي العام 

حسب ادعاء الملتمسين فإن الساكنين الفلسطينيين لدى القيم العام يعانون من التنكيل 
وحسب اقوالهم، ال يوجد لدى القيم العام اجراءات مكتوبة وواضحة تنظم العالقة بينه وبين . والتعسف

ون أبدا العاملين لدى القيم العام، بل هم مثال، الكثير من الساكنين الفلسطينيين ال يعرف. الساكنين لديه
في حاالت . فقط يعرفون ممثلي جمعيات المستوطنين الذين يدعون ضدهم أو الذين يأتون الى بيوتهم

كثيرة االمالك تم تخليصها وتسليمها للمستوطنين دون أن يبلغوا الساكنين الفلسطينيين الذين يعيشون 
ك، الملتمسون يقولون إن اسلوب القيم العام ال يأخذ في اضافة الى ذل. هناك منذ عشرات السنين

الحسبان السنوات التي مرت منذ ضم شرقي القدس، أو حقوقهم كساكنين محميين أو حقيقة أنهم 
  .اصلحوا ووسعوا بيوتهم وما شابه

في حالة من الحاالت المفصلة في االلتماس قام القيم العام بتأجير ساحة بيت في الشيخ جراح 
ة يمينية مرتبطة بنائب رئيس البلدية، آريه كينغ، دون أن تسمح للساكنين باستئجار الساحة لجمعي

من “. في نهاية المطاف تم الغاء التأجير، لكن ليس قبل أن تم قطع االشجار في الساحة. بأنفسهم
محامية ، قالت ال”الواضح أن هذه العملية تمت العتبارات غريبة من اجل جعل الساكنين يخلون العقار

  .”عير عاميم“اوشرات ميمون في 
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طبقا لتعليمات القضاء فان القيم العام ملزم بإدارة االمالك “: من القيم العام جاء ردا على ذلك
وطبقا . المدارة من قبله في شرقي القدس مثلما يدير امالك متروكة اخرى، لصالح اصحابها االصليين

لتي تسري على جميع االمالك التي يديرها، تسري ايضا على لذلك، فان تعليمات واجراءات القيم العام ا
هذه االمالك، سواء في كل ما يتعلق بطريقة االدارة أو في كل ما يتعلق باعادة العقار الى اصحابه 

في اطار واجبه بادارة العقار لصالح صاحبه، مطلوب من القيم العام تقديم طلبات اخالء من . القانونيين
عون اليد على العقار بصورة غير قانونية، طبقا لتوجيهات هيئة القيم العام، قبل حين آلخر ضد من يض

تقديم طلبات اخالء للمحكمة، يتوجه القيم العام الى من يضعون ايديهم على العقار بهدف التوصل معهم 
من األخذ هكذا، في السنوات االخيرة توصل القيم العام الى اتفاق مع عائالت كثيرة، انطالقا . الى تسوية

. في االعتبار وضعها وكذلك الحفاظ على مصالح اصحاب العقار، الذين لصالحهم يعمل القيم العام
طلبات االخالء تقدم فقط عندما ال يكون استعداد لمن يضع يديه على العقار بصورة غير قانونية للتوصل 

 االلتماس فان ادعاءاتها ومثلما تشير الملتمسة في. الى تسوية مع القيم العام قبل تقديم الدعوى
بالنسبة لالتفاق القانوني الذي يسري على هذه االمالك هي من اختصاص المشرع وليس من اختصاص 

  .القيم العام

  ٢٢ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
Israel rearrests Palestinian soon after release 

RAMALLAH, Palestine , Israeli authorities on Wednesday rearrested a Palestinian man soon 

after his release from prison after 19 years. 

According to the Palestinian Prisoner Society (PPS), Israeli special forces arrested Malek 

Bakirat, 41, soon after he was set free from Ktzi'ot Prison, southern Israel, after completing a 

19-year prison sentence. 

Describing his rearrest as a "kidnapping," PPS said Bakirat was transferred to the Moscovia 

Detention Center in Jerusalem without any explanation. 

Bakirat was arrested on Dec. 31, 2001 while passing through a military checkpoint in 

Bethlehem. He was charged with carrying out operations against Israeli targets. 

According to Palestinian estimates, there are 4,400 Palestinian detainees in Israeli prisons, 

including 41 women, 170 children and around 380 held under Israel's administrative detention 

policy, which allows holding Palestinians without any charge. 
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