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٤

  شؤون سياسية

  "اليونسكو" تنسحب رسميا من منظمة إسرائيل

 

إسـرائيل رسـميا مـن منظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة   انـسحبت– األناضـول – القدس
 .االثنين، بدءا من مساء أمس "اليونسكو"

ــت صــحيفة  ــاء، إن إســرائيل خرجــت مــن المنظمــة "جــروزاليم بوســت"وقال ــوم الثالث  اإلســرائيلية، الي
  .من مساء أمس االثنيناألممية بدءا 

، ولكــن خروجهــا "اليونــسكو"، انــسحابها مــن ٢٠١٧تــشرين أول /  أكتــوبر١٧وأعلنـت إســرائيل فــي 
 .دخل حيز التنفيذ مساء أمس

 للفلـسطينيين، عبـر تبنيهـا قـرارات بـشأن "اليونـسكو"وبررت إسرائيل قرارها آنذاك بما أسمته انحيـاز 
 .القدس واألراضي الفلسطينية

األمـم المتحـدة، دانـي   عـن الـسفير اإلسـرائيلي لـدى"جـروزاليم بوسـت"صدد، فقـد نقلـت وفـي هـذا الـ
 ."أعداء الدولة اليهودية أفسدها"دانون قوله إن إسرائيل استقالت ألن المنظمة 

ّ لن تكون عضوا في منظمة مكرسة للعمل ضـدها وباتـت أداة يتالعـب بهـا أعـداء إسرائيل": وأضاف ُ
 ."إسرائيل

ــت إســرائي ــسكو فــي عــام وكان ــى عــضوية اليون ــسكو أن اتخــذت . ١٩٤٩ل انــضمت إل وســبق لليون
 .قرارات، تؤكد الحقوق الفلسطينية في مدينتي القدس والخليل، وهو ما أثار سخط إسرائيل

، وضع مدينة الخليل، ومسجد الحرم اإلبراهيمـي ٢٠١٧تشرين أول /، في أكتوبر"اليونسكو"وقررت 
 .عالميالشريف، على الئحة التراث ال

وأسـوارها مـن ضـمن قائمـة  ، قرارا يعتبر أن بلدة القدس القديمـة٢٠١٨حزيران /كما تبنت في يونيو
  .مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر

  ١/١/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٥

  شؤون مقدسية

  األصعب واألسوأ على القدس٢٠١٨: مقدسيون

 

األســوأ واألصــعب علــى القــدس والمقدســيين العــام "بـــ  ٢٠١٨مقدســيون  وصــف – بتــرا –عمــان 
، حيث شكل اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لالحتالل، ونقل السفارة األمريكيـة اليهـا، "والمقدسات

باالضافة الى تسلـسل تـدهور األوضـاع جـراء تـصعيد وتكثيـف الهجمـة اإلسـرائيلية الـشرسة لتهويـد المدينـة 
 . ٢٠١٨مدينة، عالمات فارقة في أحداث العام وتقليص حجم الوجود العربي في ال

 شـهد ٢٠١٨وقال وزيـر القـدس األسـبق فـي الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية زيـاد ابوزيـاد، إن العـام 
تصعيد هجمة االحتالل على القدس ومن فيها، وتكثيفها، وذلك بعد قرار اإلدارة االمريكية االعتراف بالقـدس 

مريكية الى القدس من تل أبيب، هو ما اعتبرته سلطات االحتالل ضوءا عاصمة لالحتالل، ونقل السفارة األ
 .أخضر لهم بأن يفعلوا في القدس ما يشاؤون

الذي بثـه التلفزيـون األردنـي مـساء امـس اإلثنـين، " عين على القدس"وأضاف في حديث لبرنامج  
ة مرافـق حيـاتهم وضـد أن ما شجع سـلطات االحـتالل علـى التمـادي فـي اجراءاتهـا ضـد المقدسـيين فـي كافـ

وأشـار الـى ان . المقدسات االسالمية والمسيحية أيضا، هي العوامل اإلقليمية والتراخـي فـي الموقـف العربـي
اسرائيل تعتقد أن تطبيـع عالقاتهـا مـع العـالم العربـي تتـيح لهـا التالعـب بالقـضية الفلـسطينية وفـرض الحـل 

ة معينة، تسعى للتقارب معهم، وتغض النظر عما يفعلونه الذي يريده قادتها، بادعائهم أن هنالك دوال عربي
 .في القدس وفي األراضي الفلسطينية المحتلة

وقال إن النوايـا االسـرائيلية قامـت اصـال علـى مبـادىء الحركـة الـصهيونية التـي هـي فـي األسـاس  
وميـة وهـذا حركة استيطانية توسعية عنصرية استغلت الدين اليهودي وحولته مـن ديـن الـى شـعب وحركـة ق

 .واضح في قانون الدولة اليهودية

ـــى ان كـــل المـــسلمين والمـــسيحيين فـــي القـــدس وفـــي فلـــسطين، مـــستهدفون   ـــاد ال ولفـــت ابـــو زي
 .ويتعرضون لنفس المضايقات والضغوط من قبل اسرائيل ومن قبل الحركة الصهيونية

د مـن وطنـه، لـن وأكد ان الشعب الفلسطيني الـذي تعـرض لعمليـة اقـتالع وتهجيـر مـن ارضـه وطـر 
يتنازل عن وطنه وعن حقه في العودة اليه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مشيرا الى ان اسرائيل تعمل 
على جعل حياة العربي جحيما في المدينة المقدسة، سواء بالمعاملة السيئة اليومية، او باسـتغالل قوانينهـا 

واالقامة والتنقل والعمـل وفيمـا يتعلـق بـاالرض والبنـاء ضدهم، خاصة فيما يتعلق بالهويات وتسجيل األبناء 
 .والنمو السكاني

 ألـف فلـسطيني خـارج اسـوار القـدس، ١٥٠ولفت الى احـدى الخطـط االسـرائيلية التـي تركـت نحـو  
ٕوســمحت لهــم بالبنــاء واقامــة اســكانات متعــددة الطوابــق، ودون التــشديد علــى مــنح رخــص البنــاء، تمهيــدا 

 من حدود بلدية القـدس، بالمقابـل ضـم مـستوطنات قريبـة مـن القـدس، لتـصبح جـزءا إلخراج أماكن سكناهم
 .من بلدية االحتالل، وذلك بهدف قلب الميزان الديمغرافي داخل المدينة لصالح اليهود

ودعا الى انشاء صندوق اقراض عربي لـدعم مـشاريع االسـكان فـي القـدس، مـستذكرا دور اللجنـة  
ًركة التــي كانــت موجــودة فــي فتــرة ســابقة، وكانــت تقــدم قروضــا للمــواطنين فــي األردنيــة الفلــسطينية المــشت



 
٦

وأكـد أن المقدسـيين بـأمس الحاجـة للرعايـة الهاشـمية .الضفة الغربية بشكل عام وفـي القـدس بـشكل خـاص
ولــن يقبلــوا بــديال عنهــا، ويثمنــون الــدور األردنــي فــي حمايــة المقدســات، والجهــد المتواصــل لجاللــة الملــك 

 . الثاني الذي تشكل القدس أحد همومه الرئيسةعبداهللا

وأشــار ابوزيــاد الــى حاجــة الفلــسطينيين الــى انهــاء االنقــسام الفلــسطيني الــذي يقــف ضــد مــصالح  
الشعب الفلسطيني ويعمل لصالح االحتالل االسرائيلي، واسـتقرار االوضـاع فـي الـدول العربيـة فـي المنطقـة، 

مـن جهتـه قـال المحلـل الـسياسي المقدسـي هـاني العيـساوي، .تهبما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضي
 كــان هــو عــام الهجــوم االســرائيلي األمريكــي علــى كــل مــا هــو مقدســي، نتيجــة االعتــراف ٢٠١٨ان العــام 

بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل، ونقل السفارة االمريكية اليها، واعالن االنحياز الكامل للروايـة االسـرائيلية 
ما فتح المجال أمام اسرائيل للتوغل في القدس بشكل كبير جدا، واتخاذ اجراءات لم يسبق لهـا االحتاللية، م

وأوضـح كيـف ان االجـراءات التعـسفية التـي تقـوم .مثيل على اعتبار ان القدس أصبحت عاصـمة لدولـة لهـا
لـى القـدس  ع٢٠١٨ّبها سلطات االحـتالل زادت مـن معانـاة المقدسـيين، وقـال إن اسـرائيل ركـزت فـي العـام 

مــن جهتــه قــال النــاطق باســم مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق اإلنــسان فــي .والمقدســيين بــشكل خــاص
باللغة العربية، كريم جبران، ان مدينة القدس شهدت بعد نقل الـسفارة االمريكيـة، " بتسليم"ّاألراضي المحتلة 

ًتصعيدا كبيرا داخلها منها على عقاراتهم، وتصعيدا لالستيطان وعمليات الضغط على المواطنين واالستيالء : ً
هدم بيوت عدد كبير من المقدسـيين، وزيـادة فـي اقامـة الحـواجز الدائمـة علـى مـداخل البلـدة القديمـة، كمـا 
نــصبت بلــديات االحــتالل مئــات الكــاميرات فــي أنحــاء مدينــة القــدس، حتــى انــه بــات بامكــان االحــتالل رصــد 

ته قال رئيس لجنة أهـالي األسـرى المقدسـيين أمجـد ابوعـصب، ان من جه.تحركات المقدسيين بشكل واضح
 امتاز بقبضة أمنيـة مـشددة اسـتخدمتها األجهـزة االحتالليـة ضـد المـواطنين المقدسـيين، حتـى ٢٠١٨العام 

أنه بات على المقدسيين القيام بأي نشاط اجتماعي او ثقافي، وكل نشاط كان يرافقه حملة اعتقاالت، مبينا 
بدوره قال مدير . مقدسي ثلثهم من األطفال١٧٠٠، أكثر من ٢٠١٨حتالل اعتقلت في العام أن سلطات اال

 امتـاز بأعـداد المقتحمـين مـن ٢٠١٨االعالم في دائرة األوقاف االسالمية محمد شاهين األشهب، ان العام 
 وبحماية شرطة المتطرفين اليهود للمسجد األقصى المبارك، وقيامهم بأعمال تتنافى وقدسية المكان عالنية

وعن كيفية انقاذ المسجد األقصى من التهويد او الهـدم، أكـد طلبـة مـن جامعـة الـشرق .االحتالل االسرائيلية
ٍ، أهميـة نـشر الثقافـة والـوعي لخلـق جيـل واع يقـاوم التهويـد، "القدس فـي عيـون األردنيـين"األوسط لتقرير 

ناء والمنعة، وضرورة الخروج من أزمة االخالق التي وأهمية التعليم الذي يعتبر السبيل األمثل للنهوض والب
 .تعاني منها المجتمعات العربية، إلعداد جيل قادر على المقاومة االقتصادية وتنمية القدرات

  ١ ص٢/١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  ُ لمدان بتسريب عقار في القدس للمستوطنين"السجن المؤبد"محكمة فلسطينية تقضي بـ

 

 فلسطينية، اإلثنين، حكما بالسجن واألشغال الشاقة، بحق فلسطيني، متهم أصدرت محكمة: رام اهللا
 .تسريب عقار في مدينة القدس المحتلة، للمستوطنين"بـ

وقال مجلس القضاء األعلى، في بيان صحافي، إن محكمة الجنايات الكبرى، أصدرت حكما بحق 
تسريب عقار "ل الشاقة المؤبدة، بتهمة ، باألشغا)"ع.ع"لم تذكر اسمه لكنها رمزت له بالحرفين (متهم، 

  ."للعدو في مدينة القدس

، وهو فلسطيني من سكان مدينة "عصام عقل"بدورها، قالت مصادر خاصة، إن المدان هو 
  .القدس، ويحمل الجنسية األمريكية

تشرين ثاني الماضي، / نوفمبر٢٩، قالت في "وفا"وكانت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
، تهدف لإلفراج عن ”هائلة“ لضغوط وتهديدات يتعرضان جهاز المخابرات العامة،القيادة الفلسطينية و إن

  .معتقل، متهم بتسريب عقارات للمستوطنين في مدينة القدس

تشرين ثاني الماضي، / نوفمبر٢٨وطالب السفير األمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، في 
  .، كونه يحمل الجنسية األمريكية"عقل"باإلفراج عن 

تحتجز السلطة الفلسطينية ": ، في حينه"تويتر" في تغريدة على حسابه في "فريدمان"ل وقا
  ."؟ بيع أرض لليهود)جريمة(المواطن األمريكي عصام عقل في السجن، وهو مشتبه بارتكاب 

إن سجن عقل مناقض لقيم الواليات المتحدة ولجميع الذين ينادون بقضية ": وأضاف فريدمان
  )األناضول ( ."طالب بإطالق سراحه الفوريالتعايش السلمي، ن

  ١/١/٢٠١٩القدس 

***  
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  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  الوصاية  مجلس–  المتحدةمم األهيئة أجهزة

  

أحد المجالس والهيئات التابعـة لهيئـة األمـم المتحـدة، وقـد صـدر عنـه العديـد مـن القـرارات الخاصـة 
 والمتضمن وضـعها تحـت الوصـاية الدوليـة، ،)١٨١( المتحدة رقممم قرار هيئة األإصداربمدينة القدس بعد 

 وكـان مـن األهـداف الرئيـسية للنظـام ، مهمة اإلشراف علـى إدارة األقـاليم المـشمولة بنظـام الوصـايةبهأنيط 
 االسـتقالل، الـذاتي أو كمتشجيع النهوض بسكان األقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الح

ت أهــداف نظــام الوصــاية إلــى درجــة أن جميــع األقــاليم المــشمولة بالوصــاية حــصلت علــى الحكــم  تحققــوقــد
 لهـا بمعنـى دخولهـا معهـا ة، إلـى بلـدان مـستقلة مجـاوراالنـضمام منفردة أو بكدول إماالذاتي أو االستقالل 

لـسطينية التـي  القدس الفمدينة هذا المجلس فيما يتعلق بفشلتحت نظام اتحادي أو جمهوريات، باستثناء 
  . اليوميةيةسرائيلاإلما تزال تحت وطأة االنتهاكات والتعديات واالقتحامات 

 تــــشرين ١ مجلــــس الوصــــاية أعمالــــه فــــي ّعلــــق قــــدم، و١٩٤٧ عمــــل هــــذا المجلــــس عــــام بــــدأ
ً جزيــرة آســيوية تعــرف رســميا باســم جمهوريــة بــاالو، هــي( بعــد أن اســتقلت بــاالوم،١٩٩٤نــوفمبر /الثــاني ُ ٌ ٌ

ًكيلومترا مربعا، ) ٤٥٩( مساحة أراضيها غي مدينة ميلكيوك، وتبل هوعاصمتها  ،ّ الحكم فيها جمهوريونظامً
ٍ الجمهورية من ست مجموعـات جزريـةهذهً  في المحيط الهادئ، وتتألف وتقع  وهـي آخـر إقلـيم مـشمول ،)ٍ

 ترامب المتعلق ياألمريك الدولة لصالح قرار الرئيس هبوصاية األمم المتحدة، ومن المستغرب أن تصوت هذ
 ووجه الغرابة أن تكون هذه الدولة تعرضت لالسـتعمار والبقـاء تحـت إسرائيل القدس عاصمة لدولة بإعالنه

 تعتمد على المساعدات االقتصادية باعتبارهاالوصاية حتى عهد قريب لكنها رفضت ان ينال غيرها الحرية، 
  .دورة حتى تاريخ تعليقه) ٦١(يخه  الوصاية في تارمجلس عقد وقد المستمرة لها، األمريكية

  : المجلس كالتاليويتشكل

 . المشمولة بالوصايةاألقاليم بإدارة المكلفين األعضاء •

 وهـم ، بالوصاية لكـنهم أعـضاء دائمـون فـي مجلـس األمـنولة أقاليم مشمبإدارة ال يقومون أعضاء •
 .ة، والواليات المتحدة والصين، وفرنسا، والمملكة المتحد،)ًروسيا حاليا(  السوفيتي االتحاد

 . المنتخبين من الجمعية العامة لمدة ثالث سنواتاألعضاء •

 مدينة القدس حسب حال تكون الوصاية لدولة أو أكثر أو لألمم المتحدة نفسها كما هو أنويجوز 
 administering (بــاإلدارةالــسلطة القائمــة :  المعنيــين بالوصــاية مــصطلحعلــىقــرار التقــسيم، ويطلــق 

authority(، حــسب المــادة رقــم وذلــك )تــشرين األول ١ تــاريخ وفــيمــن ميثــاق األمــم المتحــدة، ) ٨١ 
 عـدل المجلـس نظامـه الـداخلي بحيـث لـم يعـد يتـضمن ،م١٩٩٤ أيـار٢٥ وبموجب قرار اتخذ فـي م،١٩٩٤
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االلتزام باالجتماع سـنويا، ووافـق علـى أن يجتمـع حـسب الحاجـة، بقـرار منـه أو مـن رئيـسه، أو بنـاء علـى 
  .ب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامة أو مجلس األمنطل

 كــان ت،قــرارا) ١٠ (وعـددها مجلــس الوصـاية العديــد مـن القــرارات الخاصــة بمدينـة القــدس أصـدر  
الــدورة  ( ٢٣٤ قــرار رقــم خرهــام، وأ١٩٤٧ كــانون األول عــام ١١بتــاريخ ) ٢الــدورة  ( ٢٩أولهــا قــرار رقــم 

ية الرافــضة لتطبيــق قــرارات ســرائيل التعنــت والغطرســة اإلن أويبــدو م،١٩٥٠ حزيــران ١٤بتــاريخ ) الــسابعة
  . القرارات الصادرة عن هذا المجلسجميع وضربها بعرض الحائط رفضهاالشرعية الدولية شملت 

 بنــشر نقــوم(التقريــر اليــومي للجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس :  يمكــن االطــالع علــى مــا يلــيللمزيــد
 األمــم: ؛ ســهيل الفــتالوي، موســوعة المنظمــات الدوليــة)التقريــر اليــومي متفرقــة مــن أعــداد ضــمن تالقــرارا

  .م؛ الموقع الرسمي لهيئة األمم المتحدة٢٠١١َ، دار الحامد، عمان، ٢، ج)المتحدة أجهزة األمم المتحدة

 بالقـدس خاصـة احـصائيات أويمكن للمهتمـين والدارسـين الحـصول علـى أي معلومـات  : \مالحظة
  . على التقريرتة أو مراسلتها على العناوين المثبس الملكية لشؤون القدة اللجنمن خالل مراجعة مقر

  ٢/١/٢٠١٩ اللجنة الملكية لشؤون القدس

***  

  اعتداءات

 ٢٠١٨ألف مستوطن استباحوا المسجد األقصى خالل   ٣٠

اقتحم عشرات اآلالف من المستوطنين المسجد األقصى، خالل  - محمد جمال- القدس المحتلة  
، بحراسة من قوات االحتالل، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه ٢٠١٨عام 

، وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية ١٩٦٧منذ احتالل مدينة القدس عام 
صى المبارك أن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد األق"وشؤون المسجد األقصى المبارك أمس 

عن % ١٧ متطرف، بزيادة ما نسبته حوالي ٢٩,٨٠١ بلغت ٢٠١٨الحرم القدسي الشريف خالل عام 
 .العام المنصرم، وكل هذه االقتحامات تتم تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة وبقرار سياسي إسرائيلي

المؤشرات وأضاف الشيخ الخطيب في تصريح حصلنا على نسخة منه مع نهاية العام أن كافة 
، مؤكدا أن كافة ٢٠١٨واالحصائيات تدل على تصاعد وتيرة االنتهاكات بحق المسجد المبارك خالل عام 

هذه االجراءات لن تثني دائرة األوقاف اإلسالمية وعموم المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد 
 .وهويته اإلسالمية

ى المبارك هو اعتداء صارخ على عقيدة وشدد الشيخ الخطيب على أن أي مساس بالمسجد األقص
كل مسلم في كافة أنحاء العالم واعتداء على وصاية جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا 

من جانبها، قالت رئيسة جهاز اإلحصاء عال عوض، عشية رأس السنة . ورعاه والتي أجمع العالم عليها
 ٤.٩١ مليون فلسطيني؛ ١٣.٠٥ن المقدر فـي العالم حوالي ، إنه بلغ عـدد الفلسطينيي٢٠١٩الجديدة 



 
١٠

 مليون في ٥.٨٥، وما يقارب ١٩٤٨ مليون فلسطيني في أراضي ١.٥٧مليون في فلسطين، وحوالي 
 . ألفا في الدول األجنبية، وأن أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة٧١٧الدول العربية، ونحو 

، والتي ٢٠١٨اإلسرائيلي أمس، إحصائيته الشاملة لعام وفي سياق آخر، كشف جيش االحتالل 
ٕ إسرائيليا ما بين جندي ومستوطن، واطالق نحو ألف صاروخ من قطاع غزة باتجاه ١٦أظهرت مقتل  ً

مستوطنات الغالف، وأوضحت اإلحصائية أن ارتفاعا طرأ في أعداد المصابين هذا العام، إذ وصل إلى 
 .٢٠١٧ بعام ١٦٩ مقابل ١٩٩

 عملية ما بين إطالق نار وطعن ودهس واقتحام ٨٧يش االحتالل، وقعت هذا العام ووفق ج
كما جرى نهب أكثر من . لمستوطنة، بينما ال يتم احتساب إلقاء الحارقات والحجارة على أنها عمليات

 قطع سالح، بينما اعتقل ٤٠٦مليوني شيقل من فلسطينيين يشتبه بأنها تعود لتنظيمات فلسطينية، وسلب 
وقال الجيش إن نحو ألف صاروخ . ٢٠١٧ بعام ٣٦٢٧ً فلسطينيا متهمين بأعمال مقاومة، مقابل ٣١٧٣

ً نحو مستوطنات الغالف، ما يعني ارتفاعا هائال في عمليات إطالق الصواريخ وصل ٢٠١٨أطلق خالل  ً
  .٢٠١٧ً ضعفا مقارنة بـ٢٨إلى 

  ١/١/٢٠١٩الشرق 

*** 

  وحدة جديدة بالضفة ٢٥٠٠االحتالل يعزز استيطانه ويقيم 

 

 وحدة ٢٥٠٠ قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إقامة - عمان- نادية سعد الدين
استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك على وقع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين 

 .عدوانهمللمسجد األقصى المبارك واستباحة باحاته وسط تصدي المصلين وحراس المسجد ل

 دونما من أراضي المواطنين ١١٨٢ويمتد المخطط االستيطاني اإلسرائيلي ضمن مساحة 
، التي تقع "أفرات"، شمال بيت لحم بالضفة الغربية، قرب مستوطنة "خربة النحلة"الفلسطينيين في منطقة 

 . االستيطاني، الواقع بين القدس وبيت لحم وبيت جاالطغوش عتصيونطضمن تكتل 

ف هذا المشروع تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، بما ويستهد
  .يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة

المشروع، نقال "، اإلسرائيلية الناطقة باللغة اإلنجليزية، فإن ”جيروزاليم بوست“وبحسب صحيفة 
، محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع " اآلنالسالم"عن ما يسمى حركة 

 توسيعها بالفعل من المنطقة الشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شماال "هار حوما"مستوطنة 
  .طوجنوبا
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 استغلوا مقتل أحد "افرات"مستوطني "وقالت نفس الصحيفة، عبر موقعها اإللكتروني، إن 
خلة “الماضي، لتجديد المطالبة بمشروع استيطاني في ) سبتمبر(بعملية طعن، في شهر أيلول مستوطنيها 

  .”، المحاذية لبيت لحم"النحلة

مساعي رئيس "واعتبرت الصحيفة اإلسرائيلية أن المشروع االستيطاني الجديد يأتي في إطار 
 "الكنيست"، المتطرف في انتخابات ”ليالوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكسب أصوات اليمين اإلسرائي

  .المقبل) إبريل(المقررة في نيسان 

 ستكون جزءا من حدود الكيان اإلسرائيلي "غوش عتصيون"وترى سلطات االحتالل أن مستوطنة 
  .في أي اتفاقية يتم التوصل إليها للوضع النهائي مع الفلسطينيين

 دونم من األراضي الفلسطينية ١٧٠٠ة ، قراب٢٠٠٩وكانت قوات االحتالل قد صادرت، العام 
 ألغراض "أراضي دولة"، لضمها إليها، ومن ثم اعتبارها ”أفرات“الواقعة شمالي بيت لحم، قرب مستوطنة 

  .االستيطان

 تعد واحدة من أسرع المستوطنات اإلسرائيلية "أفرات"مستوطنة “وطبقا لألنباء الفلسطينية فإن 
  ."ر مستوطناتها، حيث يستوطنها زهاء تسعة آالف مستوطن، وثاني أكب"غوش عتصيون"نموا في 

 وحدة استيطانية في ١١١٠وكانت سلطات االحتالل قد شيدت، خالل العامين الماضيين، 
 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى ٢٥٠٠، ومع إقامة "افرات"مستوطنة 

جنوب القدس (” عيليت"صنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم ت
) شرقي القدس المحتلة ("معاليه ادوميم"و) جنوب القدس وغربي بيت لحم ("بيتار عيليت"و) المحتلة

  .)شمال القدس المحتلة ( جنوب نابلس "ارييل"و

توطنين وفي األثناء؛ وفرت قوات االحتالل الحماية األمنية والعسكرية المشددة القتحام المس
، وتنفيذ جوالت استفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين "باب المغاربة"المتطرفين لألقصى، من جهة 

  .وحراس المسجد لعدوانهم

أعداد "وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى، الشيخ عزام الخطيب، إن 
  ."٢٠١٨ متطرف، خالل العام ٢٩.٨٠١، بلغت المستوطنين المتطرفين المقتحمين للمسجد األقصى

عن  % ١٧هناك زيادة في االقتحامات بنسبة "وأضاف الشيخ الخطيب، في تصريح أمس، إن 
  ."العام المنصرم، وأن كل هذه االقتحامات، جرت بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي

تهاكات بحق المسجد خالل كافة المؤشرات واالحصائيات تدل على تصاعد وتيرة االن"وأشار إلى أن 
كافة هذه اإلجراءات لن تثني دائرة األوقاف اإلسالمية وعموم المسلمين عن "، مؤكدا أن "٢٠١٨العام 

  ."الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته اإلسالمية
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أي مساس بالمسجد األقصى هو اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة "وأكد الخطيب أن 
  ."واعتداء على وصاية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين، التي أجمع العالم عليهاأنحاء العالم، 

على صعيد متصل؛ واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها في مختلف أنحاء األراضي المحتلة، عبر 
شن حملة مداهمات واقتحامات واسعة أسفرت عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين 

  .الفلسطينيين

الشعب الفلسطيني لن يقبل بالحلول التي تنتقص “من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن 
 ."من حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف

ة وشدد المجلس، في بيان أصدره أمس بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين النطالقة الثورة الفلسطيني
، بانطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ١٩٦٥عام ) يناير(المعاصرة في األول من كانون الثاني 

مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق الحرية واالستقالل وتجسيد الدولة ذات السيادة على “، على ”فتح“
  ".كامل التراب الفلسطيني

ومنح الشعب الفلسطيني الفرصة للتعبير عن إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، "ودعا إلى 
  ."إرادته الحرة، لبناء المؤسسات، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني

، "مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، من خالل ما بات يعرف بصفقة القرن، لن تمر"وقال إن 
صمود والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقه غير بقدرة الشعب الفلسطيني على ال"معربا عن ثقته 
  .”القابلة للتصرف

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تفلح في "واعتبر أن 
إخضاعه أو كسر إرادته، حيث سيبقى منغرسا في أرض األجداد واآلباء وجاهزا للدفاع عنها، وصوال إلى 

  ".الستقاللٕدحر االحتالل وانجاز ا

تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه الشعب "المجتمع الدولي إلى " الوطني الفلسطيني"ودعا 
الفلسطيني باتخاذ القرارات والخطوات العملية التي تحميه من بطش االحتالل وجرائمه وتجبره على 

 على الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد االنصياع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتالله ورفع الظلم الواقع
ً عاما، حفاظا على األمن واالستقرار في المنطقة٧٠على  ً.        "  

       ٢٣ص/١/١/٢٠١٩الغد 

***  

  

  

  

  



 
١٣

 ًاالحتالل يهدم منزال في القدس بحجة عدم الترخيص
 

 اليومتابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح  هدمت طواقم وجرافات

شــمال القــدس المحتلــة،  الــصناعية" عطــروت"ًاألربعــاء، منــزال يعــود لعائلــة المغربــي بــالقرب مــن مــستوطنة 
 .بحجة البناء دون ترخيص

وقــال مراســلنا فــي القــدس ان االحــتالل فــرض طوقــا عــسكريا محكمــا حــول المنطقــة ووفــر الحمايــة 
 .منزلوتدمير ال هدم والحراسة آلليات االحتالل قبل وخالل عملية

الــصناعية تقــع علــى أرضــي المــواطنين فــي قلنــديا وبيــر نبــاال شــمال " عطــروت"يــذكر أن مــستوطنة 
  .المدينة المقدسة

 ٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  واالنتهاء من سياج حدودي بحري مع غزة.. االحتالل يواصل توسعة مستوطنات الضفة

  

الل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، بأعمـال توسـعة رعت قوات االحت ش-  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
ّعلى أراضي المواطنين في جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وجرفـت » شاكيد«جديدة لمستوطنة 

ً دونمـا مـن أراضـي بلـدة ظهـر المـالح فـي إطـار تهيئتهـا لـضمها لمـستوطنة ١٢٠عشرات االليات أكثـر مـن 
ى أراضـي المنطقـة فـي سـبعينات القـرن الماضـي، فـي حـين بقيـت ، وكانـت المـستوطنة أقيمـت علـ»شاكيد«

مـن جهتـه،قال عـضو  .ًتتمدد على حساب بلدات جنـوبي جنـين علـى مـر الـسنين حتـى ابتلعـت ثلثهـا تقريبـا
 ١٢٠مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، إن جرافات االحـتالل جرفـت الطريـق الرئيـسي للقريـة ونحـو 

تالل بتجريــف أراض زراعيــة فــي منطقــة بئــر شــاهين جنــوب الخليــل، تزيــد كــذلك قامــت جرافــت االحــ .دونمــا
ــات اســتيطانية٧٥مــساحتها عــن  ــة دهــم  .ً دونمــا لغاي ــدوره شــن جــيش االحــتالل اإلســرائيلي أمــس، حمل ب

ً فلسطينيا مـن بيـنهم ثالثـة فلـسطينيين و طفـل بعـد ٢٧وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، طالت 
  . بلدة بيت أمر شمال الخليل، جرى نقلهم إلى جهة مجهولةاقتحام منازلهم في

من جهة اخرى، كشفت القناة العبرية العاشرة أمس عن انتهاء جيش االحتالل االسرائيلي من بنـاء 
وذكــرت القنــاة  . اشــهر مــن العمــل٧البحــري الفاصــل مــع قطــاع غــزة المحاصــر، بعــد » الــسياج الحــدودي«

 متـر، ويحتـوي علـى أنظمـة تكنولوجيـة متطـورة، ٢٠٠ أمتـار، وطولـه ٦اع العبرية أن السياج الحدود بارتف
ومصمم لمنع التسلل عن طريق البحر ويكشف االنفاق مكون من الصخور الضخمة على الحدود الـشمالية 

هــذا  .للقطــاع، وتــم تثبيــت جــدار ذكــي فــوق هــذه الــصخور، ويحتــوي الــسياج علــى أجهــزة استــشعار دقيقــة
ل، اثنين من الصيادين في بحر شـمال قطـاع غـزة وقامـت بحريـة االحـتالل بمـصادرة واعتقلت بحرية االحتال

 اميال حسب التعليمات العسكرية ٦ًالمركبة ونقلته مع الصيادين الى جهة مجهولة علما انه كان في نطاق 
  .اإلسرائيلية



 
١٤

نس جنوب وأطلقت قوات االحتالل النار صوب المزارعين وصيادي العصافير في كل من رفح وخانيو
شــرقي مدينــة رفــح، كمــا » المطبــق«واســتهدفت قــوات االحــتالل بالرصــاص المــزارعين قــرب بوابــة  .القطــاع

وترجـل جنـود االحـتالل  .أطلقت نيرانها صوب صيادي العصافير شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس
فــح، وباشــروا العــسكرية، شــرقي حــي النهــضة شــرقي ر» المطبــق«مــن جيبــات عــسكرية فــي محــيط بوابــة 

بإطالق النار وقنابل الغـاز المـسيل للـدموع تجـاه المـزارعين دون سـابق إنـذار، مـا أدى إلصـابة ثالثـة مـنهم 
باالختناق، وأضطر العديد من المزارعين لمغـادرة أراضـيهم خـشية علـى حيـاتهم، فيمـا أكـدوا أنهـم يتعرضـون 

وتتعمــد قــوات االحــتالل بــشكل شــبه يــومي  .فــي األيــام األخيــرة إلطــالق نــار وقنابــل غــاز بــشكل شــبه يــومي
اســتهداف المــزارعين وصــيادي العــصافير ورعــاة األغنــام وكــل مــن يحــاول االقتــراب مــن الــشريط الحــدودي 

مــن جهتــه، رفــضت المحكمـة المركزيــة اإلســرائيلية بالقــدس، أمـس، اعترافــات مــستوطن وصــف بـــ  .الـشرقي
، إلى جانب المـشاركة فـي ٢٠١٥لس نهاية شهر تموز ٕمتهم بقتل واحراق عائلة دوابشة في ناب» القاصر«

ووفقـا لموقـع  .إحراق كنيسة نور متسيون في القدس وهجمات أخـرى نفـذت ضـمن منظمـة إرهابيـة يهوديـة
صحيفة هآرتس، فإن المستوطن اعترف بالتورط في تلك الجرائم الخطيرة بما في ذلك الحرق العمد وتـدمير 

وبحــسب الموقــع، فإنــه تــم رفــض اعترافــات المــستوطن بعــد  .ة القتــلالممتلكــات، لكــن تــم تبرئتــه مــن تهمــ
ًاتهامات فريق الدفاع عنه أنـه تعـرض لـضغوط شـديدة مـن قبـل محققـي الـشاباك لالعتـراف، مـشيرة إلـى أن 

وقال المحامي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي قاد فريق  .ذلك أدى لضعف موقف النيابة في إدانته
إن الجرائم التـي اتهـم فيهـا المـتهم خطيـرة، لكـن حـق المـتهم فـي المحاكمـة العادلـة «توطن الدفاع عن المس

واتهــم بــن جفيــر الــشرطة والــشاباك بتهديــد المــستوطن فــي زنزانتــه والعمــل علــى إذاللــه، وتهديــده  .«انتهــك
  .بالقتل واالغتصاب إلى أن حصلوا على اعتراف

ن الماضـي اعترافـات مـن قبـل ثالثـة مـستوطنين وأشار الموقع، إلـى أن المحكمـة رفـضت فـي حزيـرا
شــاركوا فــي قتــل عائلــة دوابــشة، وقبلــت بعــض تلــك االعترافــات فقــط المتعلقــة بتــشكيل بنيــة تحتيــة لإلرهــاب 

مــن جهــة ثانيــة، اقــتحم عــشرات المــستوطنين أمــس، المــسجد األقــصى المبــارك بحراســة مــشددة  .اليهــودي
جــوالت اسـتفزازية فــي المـسجد واروقتـه عبــر مرشـدين وعناصــر لـشرطة االحـتالل والقــوات الخاصـة، ونفـذوا 

هــذا مــع تواصــل فــرض إجــراءات مــشددة علــى دخــول المــصلين خاصــة الــشباب . جماعــات الهيكــل المزعــوم
ســائحا ٢٣٥٠وبحــسب دائــرة األوقــاف االســالمية فــاقتحم المــسجد فــي الفتــرة الــصباحية  .والنــساء للمــسجد

  .ضيوف الشرطة والذين رافقهم شرطيمن ٢٥ منهم و٤٣واليهود المتطرفين 

وقالت االوقاف االسالمية فـي القـدس فـي تقريـر االنتهاكـات اليـومي ان االقتحـام الثـاني بعـد صـالة 
 مـن المتـدينيين الـذين كـانوا يلبـسون ٩سائحا امـا المـستوطنين المتطـرفين فبلـغ عـددهم ١٥٤٢الظهر ضم 

  .مالبس خاصة وهم حفاة

  ٦ ص٢/١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  



 
١٥

ّنفاق االحتالل تهدد أ   "األقصى"ُ

 

ًليست الحفريات التي تم الكشف عنها مؤخرا، وأفضت إلى  -  محمـد الرنتيسي- القدس المحتلة  
أنفاق عديدة، تمتد من منطقة عين سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، إلى ساحة البراق الحائط 

لطات االحتالل من عمليات استيطانية وتهجير الغربي للمسجد، األولى ولن تكون األخيرة، فما تمارسه س
وحصار وقتل فوق األرض، على امتداد مساحة األرض الفلسطينية، يلتقي ويتشابك مع ما تنفذه تحت 
األرض، من تهويد خطير، وحفر لألنفاق، أسفل منازل الفلسطينيين داخل البلدة القديمة من القدس 

  . األقصى المباركالمحتلة، وفي المنطقة الجنوبية خارج أسوار

ُوجلي أن المسجد االقصى المبارك، هو هدف واضح ألطماع دولة االحتالل، التي ال تخفي ذلك،   ٌ
ّوانما تعلنه في وضح النهار، فيما نواياها ومخططاتها لبناء ما تدعيه زورا وبهتانا بما يسمى  ُ ً ً ّ الهيكل «ٕ

ة حفر األنفاق العميقة والطويلة في أسفله، ، عالوة على إحاطته بالكتل االستيطانية، ومواصل»المزعوم
ٕإضافة الى االقتحامات اليومية، للمسجد األقصى، واقامة الصلوات التلمودية في ساحاته، واألضرار الكبيرة 
التي بدأت تظهر في جدرانه الشرقية، كل ذلك يؤشر بوضوح، على أن المسجد المبارك يتعرض لكثير من 

  .التهديد

  يخنقون القدس

ً المسجد األقصى المبارك ال يتوقف، بل يتفرع، ويتسع أفقيا وعموديا، ولعل دعوة شرطة تهويد ً ّ
اإلسرائيلي، » الكنيست«ًاالحتالل، رئيس الحكومة األكثر يمينية وتطرفا، بنيامين نتنياهو، السماح ألعضاء 

ألقصى وتدنيسه، باستباحة الحرم القدسي الشريف، تؤكد أن هؤالء يسعون كي تكون اقتحامات المسجد ا
  .ًطبقا لقرارات وقوانين عنصرية، وهنا مكمن الخطورة

ولم تعد اقتحامات المسجد األقصى، تقتصر على المستوطنين، بل أصبح يشارك فيها وزراء وقادة 
ّتنظيمات متطرفة، وال يخفي هؤالء نواياهم وخططهم التهويدية، وال يكفون عن دعواتهم لتقسيم المسجد  ُ

ًا وزمانيا، تماما كما جرى في الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليلالمبارك مكاني ً ً.  

وفي حين يواجه الحرم القدسي هذه الموجة من اإلنتهاكات، فإن المدينة المقدسة برمتها، تواجه 
اإلعتداءات ذاتها، فعمليات الهدم لمنازل المقدسيين ال تتوقف، فيما أعمال التوسع اإلستيطاني مستمرة في 

ُ المواقع، في وقت تتعمق فيه األنفاق تحت األرض، ما يهدد المسجد األقصى المبارك، والمنازل مختلف ّ
  .المجاورة له، باالنهيار

ّوال زالت دولة االحتالل، توجه الضربة تلو األخرى، لكل مساعي السالم؛ إذ تزدحم األراضي 
ة، عالوة على عمليات هدم المنازل ًالفلسطينية بأعمال التهويد واالستيطان، خصوصا في القدس المحتل

بذرائع وحجج مختلفة، والحواجز العسكرية، التي تقطع أوصال الضفة الغربية، وتخنق القدس المحتلة، 
  .وتعزلها عن محيطها



 
١٦

  فشل إلغاء الوجود

ًومنذ إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة لدولة االحتالل، مخالفا بذلك كافة 
األعراف والقوانين الدولية، تصاعدت الحرب الشاملة على السيادة وتثبيت الوجود بين القرارات و

الفلسطينيين ودولة االحتالل، التي تحاول طمس أي مظاهر فلسطينية، أو ما يدل على الوجود الفلسطيني 
  .في المدينة المقدسة

نهم رغم كل ذلك، لن لكن المقدسيين أثبتوا بأنهم جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، وأ
  .يرضخوا لإلمالءات واالنتهاكات االحتاللية بحقهم، ولن يقبلوا بمحاوالت النيل من مدينتهم ومقدساتهم

ّوليس بعيدا عن الصمود األسطوري الذي رسخه المقدسيون في معركة البوابات اإللكترونية،  ً
 جديد في المسجد األقصى المبارك، عندما أرغموا سلطات االحتالل على التراجع عن محاوالت فرض واقع

 بوابة القدس، والجسر الذي يربطها بالضفة "الخان األحمر"فال زال صمودهم ودفاعهم مستمرين لمنع هدم 
  .الغربية واألغوار الفلسطينية، المستهدفة هي األخرى بالتهويد واالستيطان

ُويوما بعد يوم، يثبت أهل القدس، بأنهم حماة   وأنهم لن يتجاوبوا مع "مةالقيا" و"األقصى"ً
ًمخططات االحتالل، وان اعتقد واهما بأن تصعيده وجبروته سيدفعهم إلى الركوع واالستسالم، وبالتالي  ٕ
فاالحتالل مخطئ وواهم، بأن أبناء القدس سيغيرون والءهم للمدينة ومقدساتها، وعليه أن يدرك بأن 

يكون مصيرها الفشل، كما العديد من المؤامرات محاوالته اليائسة، لطمس أي مظاهر فلسطينية فيها، س
  .التي تعاقبت عليها

  ١٣ص/٢/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ٢٠١٨ منشأة بالقدس في ١٤٣استشهاد سبعة مقدسيين وهدم 
  

مركـز فلـسطيني االنتهاكـات اإلسـرائيلية بحـق  ّوثـق – الفلسطيني لإلعـالم المركز – القدس المحتلة
ّمدينة القدس وسكانها ومقدسات ، والتـي أسـفرت عـن استـشهاد سـبعة مـواطنين ٢٠١٨ها الدينية خالل عام ّ

  . منشأة سكنية وتجارية١٤٣ آخرين، وهدم ١٧٣٦فلسطينيين واعتقال 

في تقريره الـسنوي، أن القـوات اإلسـرائيلية قتلـت سـبعة " سلوان – مركز معلومات وادي حلوة"وذكر 
  .ّمدة حكمه في سجون االحتاللمقدسيين منذ بدء العام؛ من بينهم أسير كان يقضي 

، )ً عامـا٥٣(، األسـير المقدسـي عزيـز عويـسات )ً عاما٢٨(والشهداء هم؛ عبد الرحمن بني فضل 
، )ً عامــا٢٦(، مجــد مطيــر )ً عامــا١٧(، عبــد الــرحمن أبــو جمــل )ً عامــا٢٦(أحمــد محاميــد، محمــد عليــان 

  .)ً عاما١٧(والفتى المقدسي قاسم العباسي 



 
١٧

 منها أطفـال دون سـن الــ ٣٣حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة، طالت  ١٧٣٦ورصد المركز 
 مــسنين مــن ١٠، إضــافة إلــى ) مــسنات٤بيــنهن قاصــرتان و( مــن اإلنــاث ٦٣ً قاصــرا، و٤٦١ً عامــا، و١٢

  .الرجال

 قـرار إبعـاد عـن المـسجد األقـصى المبـارك، لفتــرات ١٧٦وأصـدرت سـلطات االحـتالل العـام الماضـي 
  .ً فتى، وفقا للمركز١٣ سيدة و٣٠أسبوع إلى ستة أشهر، من بينها ما استهدف تراوحت ما بين 

 قرارات منع مقدسيين من ٦ قرار إبعاد عن مدينة القدس، إضافة إلى ١٧ّكما بين إصدار االحتالل 
  .دخول الضفة الغربية

ائيلي سحب أبريل الماضي، قرر وزير الداخلية اإلسر/ وأشار المركز إلى أنه مع نهاية شهر نيسان
هويــات نــواب القــدس الثالثــة؛ محمــد أبــو طيــر، أحمــد عطــون، ومحمــد طــوطح، ووزيرهــا األســبق خالــد أبــو 

، وذلـك بموجـب تعـديل برلمـاني "عـدم الـوالء إلسـرائيل وعـضويتهم فـي حركـة حمـاس"عرفة، بعد اتهامهم بــ 
  .مارس/ منح وزير الداخلية صالحية سحب اإلقامات من المقدسيين خالل آذار

كما قرر وزير الداخلية سحب إقامة والدة الشهيد بهاء عليـان التـي تـسمح لهـا بالـسكن فـي مدينـة 
، وتــرويج العائلــة لمــا قــام بــه وتمجيــده مــن خــالل ٢٠١٥القــدس، بحجــة تنفيــذ نجلهــا عمليــة فدائيــة عــام 

ًفتـا إلـى أن  منشأة فلسطينية في القـدس، ال١٤٣هدم " مركز معلومات وادي حلوة"ورصد .الوقفات والندوات
أكثــر األحيــاء المقدســية التــي نفــذت فيهــا بلديــة االحــتالل عمليــات هــدم كانــت بلــدة ســلوان جنــوبي المــسجد 

بهـدم ) إلـى الـشمال الـشرقي(وتال بلدة سلوان، مخيم شعفاط . منشأة٣٠األقصى، حيث هدمت اآلليات فيها 
 منشأة، ثم جبـل ١٨) إلى الشمال الشرقي( منشأة، فالعيساوية ١٩) ًشماال( منشأة، ثم بلدة بيت حنينا ٢١

ــر  ــا(المكب ــاء األخــرى١٧) ًجنوب ــات هــدم فــي معظــم األحي ــذ عملي ــى تنفي ــشأة، إضــافة إل ــات . من وجرفــت آلي
ً، كما أصدرت قرارا يقضي بإخالء )العيسوية وسلوان وبيت صفافا( قطع أراض في مدينة القدس ٣االحتالل 

بناء، وذلك بسبب أعمال الحفر أسـفلهما وأعمـال للمـستوطنين منزل وغرفة في بلدة سلوان بحجة خطورة ال
 منــشأة هــدمها أصــحابها ٢٤وأوضــح المركــز أن مــن بــين المنــشآت التــي هــدمت، .فـي أرض مالصــقة لهمــا

وواصلت بلدية االحتالل توزيع إخطارات بهدم منشآت سكنية . بعدما ُأجبرتهم على ذلك بلدية االحتاللً"ذاتيا"
ــة ا ــي مدين ــة ف ــرخيصوتجاري ــاء دون ت ــدس؛ بحجــة البن ــام .لق ــي الع ــات المتحــدة ٢٠١٨وف ، افتتحــت الوالي

 بالتزامن مـع ذكـرى النكبـة الفلـسطينية مايو الماضي،/ األمريكية سفارتها الجديدة في القدس، منتصف أيار
، في تكريس العتراف الرئيس األمريكي دونالد ترمب بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل، مطلـع شـهر كـانون ٧١الــ

  .، في انتهاك لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس األمن٢٠١٦أول 

  ١/١/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 
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  ل على إسكات صوت األذانبلدية االحتالل في القدس تعم

 

 تنفيـذ علـى ليئـون، موشـيه القـدس، مدينـة فـي اإلسرائيلي االحتالل بلدية رئيس يعمل – ٤٨ عرب
 المقدســة، المدينـة وأحيـاء بلـدات فـي المـساجد عـن الـصادر األذان صـوت خفـض أو بإسـكات تقـضي خطـة
 القنـاة( اإلسـرائيلية األخبـار شـركة تهنـشر لتقريـر ًوفقا وشعفاط، حنينا بيت صفافا، بيت المكبر، جبل ومنها
 .الثالثاء اليوم مساء ،)ًا سابقالثانية

 والبلــدات األحيــاء مــساجد فــي الحاليــة الــصوت مكبــرات باســتبدال يقــضي المخطــط" فــإن للقنــاة ًوفقــا
 ".الضوضاء من الحد" بدعوى "ًحجما أصغر بمكبرات المحتلة، للقدس التابعة

 مـستويات عنهـا تصدر مكبرات تثبيت على ستعمل القدس في الحتاللا بلدية أن إلى القناة وأشارت
 فـي عليهـا المنـصوص القـوة الـصوت يتجـاوز أال علـى األذان صـوت لخفـض محاولـة فـي منخفـضة، صوت
 .للبلدية التابعة الضوضاء من الحد لوائح

 توىمـس أن اعتبـرت مـا إذا الـصوت حجـم خفـض صـالحية للـشرطة ستمنح البلدية أن القناة وأكدت
 .للضوضاء المخصصة اللوائح مع يتخالف ارتفاعه

 ليبرمـان، أفيغدور السابق، األمن ووزير "بيتينو يسرائيل" حزب رئيس من المقرب ليئون، قرار يأتي
 الـشرطة بمـنح إسـرائيلية حكوميـة لجنـة توصـية علـى عـام مـن أقـل وبعـد انتخابـه مـن شـهرين مـن أقل بعد

 فـي الـصوت مكبـرات اسـتعمال أو األذان رفـع حـال فـي الـصوت مكبرات ومصادرة المساجد اقتحام صالحيات
 .المسموحة غير األوقات

 علــى ســتعمل الــذي المخطــط تنفيــذ لبــدء أوليــة ميزانيــة رصــدت االحــتالل بلديــة أن القنــاة وأوضــحت
 المدينـة مـساجد فـي األذان صـوت بخفـض الجديـد البرنـامج عمـل نجاعـة الختبـار تجريبـي نحو على تنفيذه

 لكـل شـيقل ألـف ٧٠ - ٥٠ بـين تتـراوح البلدية خصصتها التي األولية الميزانية أن القناة وأكدت قدسة،الم
 .مسجد

 من عدد في شخصيات مع بالتوافق المخطط تنفيذ إلى يسعى أنه تصريحه ليئون عن القناة ونقلت
 عن الصادرة الضوضاء من يحد لم ًمؤخرا، الكنيست أقرته الذي األذان إسكات قانون أن وزعم القدس، قرى

  .المقدسة المدينة مساجد مآذن

 ١/١/٢٠١٩ – ٤٨ عرب

***  
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  مستوطنـون ينفـذون جـوالت استفــزازيــة فـي األقـصـى

 

 اقتحم مستوطنون صباح أمس الثالثاء، ساحات المسجد األقصى بحراسة - فلسطين المحتلة 
 بجرف مساحات واسعة من األراضي مشددة لشرطة االحتالل، فيما قامت آليات ومعدات عسكرية

في القدس، جددت مجموعات من المستوطنين، اقتحاماتها .لفلسطينيين بمحافظتي الخليل وجنين
االستفزازية لساحات الحرم من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة التي تواصل 

ائرة األوقاف، فقد اقتحم عشرات وبحسب د. فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد
المستوطنين ساحات المسجد ونظموا جوالت استفزازية كما تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم قبل أن 

إلى ذلك، أعلن مدير عام األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب، .يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة
عن % ١٧ بزيادة ٢٠١٨ المسجد األقصى في العام  ألف مستوطن اقتحموا٣٠مساء اإلثنين، أن نحو 

  .العام الذي سبقه

وفي سياق اعتداءات المستوطنين وتضييق سلطات االحتالل على الفلسطينيين بالضفة الغربية، 
جرفت قوات االحتالل أراضي في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل وبحسب مواطنون، فإن جرافات االحتالل 

ة تعود ملكيتها لعدد من المواطنين عرف منهم زكريا أبو عجمية، وعمران أبو قامت بتجريف أراض زراعي
وفي شمال الضفة الغربية، شرعت قوات االحتالل، بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة . عجمية

، »وفا»وقال عضو مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، لـ. خلف الجدار العنصري، جنوب غرب جنين
 دونما، كما دمرت شارعا معبدا في القرية، لمصادرة أراضي ١٢٠ االحتالل شرعت بتجريف نحو إن جرافات

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة .«شاكيد«المواطنين لصالح توسيع مستوطنة 
ء متفرقة  فلسطينيين من أنحا٨واعتقلت قوات االحتالل . دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

من الضفة، كما اعتقلت ثالثة فلسطينيين بينهم طفل بعد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال محافظة 
وبحسب مواطنين، اعتقلت قوات االحتالل الطفل أحمد يوسف علقم، إضافة إلى المواطنين كاظم . الخليل

أما في قطاع .ين إلى جهة مجهولةوجرى نقل المعتقل. يوسف علقم وكرم يوسف اخليل بعد اقتحام منازلهم
غزة المحاصر، أطلقت قوات االحتالل صباح أمس الثالثاء، النار صوب المزارعين وصيادي العصافير في 

واستهدفت قوات االحتالل بالرصاص المزارعين قرب بوابة . كل من رفح وخانيونس جنوب القطاع
 كما أطلقت نيرانها صوب صيادي العصافير .شرقي مدينة رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات» المطبق«

وترجل جنود االحتالل من جيبات . شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، دون إصابات أيضا
العسكرية، شرقي حي النهضة شرقي رفح، وباشروا بإطالق النار » المطبق«عسكرية في محيط بوابة 

ق إنذار، ما أدى إلصابة ثالثة منهم وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين دون ساب
وأضطر العديد من المزارعين لمغادرة أراضيهم خشية على حياتهم، فيما أكدوا أنهم يتعرضون في .باالختناق

وتعمد قوات االحتالل بشكل شبه يومي إلى . األيام األخيرة إلطالق نار وقنابل غاز بشكل شبه يومي
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عاة األغنام وكل من يحاول االقتراب من الشريط الحدودي استهداف المزارعين وصيادي العصافير ور
» السياج الحدودي«من جهتها، كشفت القناة العبرية العاشرة، عن انتهاء جيش االحتالل من بناء .الشرقي

 ٦وذكرت القناة العبرية أن السياج الحدود بارتفاع . اشهر من العمل٧البحري الفاصل مع قطاع غزة، بعد 
 متر، ويحتوي على أنظمة تكنولوجية متطورة، ومصمم لمنع التسلل عن طريق البحر ٢٠٠أمتار، وطوله 

 متر من ٢٠٠وافادت القناة ان الحاجز او السياج الحدودي البحري يمتد على طول . ويكشف االنفاق
الصخور الضخمة على الحدود الشمالية للقطاع، وتم تثبيت جدار ذكي فوق هذه الصخور، ويحتوي 

عقوبات جماعية » الدامون«في موضوع آخر، فرضت إدارة معتقل . أجهزة استشعار دقيقةالسياج على
، وهن خالدة جرار، وصابرين زبيدات، وروان أبو )١١(على عدد من األسيرات القابعات في غرفة رقم 

وحرمت سلطات االحتالل . زيادة، وميسون موسى، ونورهان عواد، وياسمين شعبان، وحنين اعمر
لمدة شهر، وفرضت عليهن غرامات مالية بعد أن نفذت بحقهن محاكمة » الكنتينا»من الزيارة واالسيرات 

ونقل محامي نادي األسير عن األسيرات تفاصيل عملية اإلذالل والتنكيل التي حاولت إدارة المعتقل .داخلية
ة، بينهن أسيرتان قيد  أسير٥٤» الدامون«ُيشار إلى أن عدد األسيرات القابعات في معتقل . تنفيذها بحقهن

وفي هذا اإلطار اعتبر نادي األسير أن ما تقوم به إدارة المعتقالت بحق األسيرات، هي . االعتقال اإلداري
، خطوات ٢٠١٨عملية سلب ممنهجة لحقوقهن، حيث تصاعدت بحقهن منذ أن نفذت األسيرات في أيلول 

ًرفضا لتشغيل » هشارون«في معتقل » ةالفور«احتجاجية تمثلت برفضهن الخروج إلى ساحة المعتقل 
ودعا نادي األسير المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين بأخذ دورها الحقيقي والتدخل لحماية .الكاميرات

األسيرات واألسرى من محاولة سلطات االحتالل سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة هدفها الحط من 
  )وكاالت.(الكرامة اإلنسانية

  ١٤ص/٢/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  توغل لالستيطان وتسريب للعقارات بالقدس: عام على إعالن ترامب

 

 عاصـمة القـدس ترامـب، دونالـد األميركـي، الـرئيس إعـالن شـكل – وتـد محـسن محمـد – ٤٨ عرب
 علـى أكثـر االحـتالل شـهية فتحـت جديـدة مرحلـة القـدس، إلـى أبيـب تـل مـن واشـنطن سـفارة ونقـل إلسرائيل

 حيــاتهم فــي بهــم والتنكيــل عقــاراتهم علــى واالســتيالء الفلــسطينيين أهلهــا وتهجيــر المدنيــة فــي االســتيطان
 .اليومية

 علـى وتـضيق حـصار عبـر المدينـة مـستقبل على خطيرة بمؤشرات توحي ترامب إعالن دالالت بدت
 يمغرافيالــد الــصراع أخــذ كمــا الفلــسطينية، التجمعــات قلــب فــي االســتيطاني التوســع فــي ٕوامعــان المقدســيين



 
٢١

 اإلبعــاد مالمـح ظهــرت فيمـا ،"واإلحــالل الطـرد "المرحلــة عنـوان ليكــون الـسابق فــي كـان عمــا مختلفـة أبعـادا
 ."الكبرى القدس"بـ ترى التي والصهيونية الدينية

 قرابـة القـدس يسكن الشرق، بيت في المعلومات ونظم الخرائط ودائرة الفلسطينية لإلحصائيات وفقا
 قرابـة برصـد الجـدار خلـف ألفا ١٥٠ قرابة وسلخ لعزل مخططه االحتالل يواصل مافي فلسطينيا، ألف ٤٠٠

 .المخطط لهذا شيكل مليار ٦

 تدشـين عـن بـاإلعالن ٢٠٢٠ عـام بحلـول اإلستراتيجي المخطط إتمام إلى االحتالل سلطات وتطلع
 بواقــع ليهــودا مــن األغلبيــة ســيكون بينمــا ،%١٢ إلــى الفلــسطينيين عــدد ســتقلص التــي" الكبــرى القــدس"

 ٢٢٠ نحو الشرقية بالقدس المستوطنين تعداد يبلغ أنه علما مستوطن، مليون نحو القدس ليسكن ،%٨٨
 .ألفا

 الكبرى القدس

 قــرار أن تفكجــي، خليــل ،"الــشرق بيــت "فــي الجغرافيــة المعلومــات ونظــم الخــرائط دائــرة مــدير ويــرى
 إنجــاز علــى أشــرفت أن بعــد ٢٠٥٠ للقــدس طبــالتخطي اإلســرائيلية للحكومــة األخــضر الــضوء أعطــى ترامــب
 .العالم في اليهودي للشعب عاصمة ٢٠٢٠ عام في القدس عن واإلعالن" الكبرى القدس "مشروع

 الـضغوطات بتراجع تفكجي، بحسب تميز، القدس إلى واشنطن سفارة نقل وبعد ٢٠١٨ عام أن كما
 أن كمـا المحتلة، بالمدينة الفلسطينيين مع املبالتع يتعلق ما بكل االحتالل حكومة على واألوروبية الدولية

 .إسرائيل مع علنية عالقات إلبرام واإلسالمية العربية الدول بعض وهرولة التطبيع قطار النطالق حفز ذلك

 بالقـدس، االسـتيطاني بالمـشروع جديـدة لمرحلـة أسـس ٢٠١٨ عـام إن ،"٤٨ عـرب"لــ تفكجي وقال
 ٢٤٠٠ منهـا ومحيطهـا، بالقدس استيطانية وحدة آالف ١٠ من رأكث بناء في والشروع المصادقة تم حيث
 كانــت أن بعــد الطاولــة، علــى ومخططاتهــا برامجهــا إســرائيل وضــعت حيــث المقدســية، األحيــاء داخــل وحــدة

 .القدس وسماء فضاء في وحتى األرض، وتحت فوق بالعمل وشرعت باألدراج

 علــى وســيطرتها هيمنتهــا فــرض فــي نلإلمعــا ترامــب إعــالن اســتغلت التــي إســرائيل أن إلــى ولفــت
 واإلسـالمي العربـي العـالمين أجندة في أولوية القدس منح وعدم الفلسطيني االنقسام أيضا استغلت القدس،

 .التطبيع نحو وجهته كانت الذي

 صهيوني إجماع

 لكافــة الــصهيوني اإلجمــاع وضــوح هــو المرحلــة، هــذه فــي الجديــد المتحــول أن علــى تفكجــي وشــدد
 كـان الـذي الـصوت غيـاب مع اليهودي، للشعب عاصمة القدس أن على بإسرائيل واألحزاب ركاتالح أطياف
 سياســـية تـــسوية أي ســـياق فـــي بالقـــدس مكـــان أي الفلـــسطينيين مـــنح أو المدينـــة تقـــسيم إمكانيـــة يطـــرح

 .مستقبلية
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 ورمز دياليهو الشعب قلب إلى "الجغرافية المعلومات ونظم الخرائط دائرة مدير يقول القدس تحولت
 مجموعــات مجــرد للفلــسطينيين إســرائيل تنظــر فيمــا الــصهيوني، للمــشروع األســاس وحجــر العبريــة للدولــة
 ."الطواعية الهجرة على لدفعها طاردة ظروف وخلق مالحقتها يتم سكنية

ـــد ـــل ســـاهم ترامـــب إعـــالن أن وأك ـــي بالتعجي ـــة ف ـــاء عملي ـــل وضـــم االســـتيطاني والتوســـع البن  الكت
 وفـي الـسيطرة، إحكـام هدفها قبل من نعهدها لم إضافية استيطانية مخططات على صادقةوالم االستيطانية،

 وعزلهم الجدار وراء ما إلى الفلسطينيين من مجموعة أكبر بنقل عالنية االحتالل سلطات طرح بدا المقابل،
 .المحتلة المدينة عن

 الروايـة علـى لـصراعا فـي يتعلـق مـا بكـل األرض علـى وقـائع فـرض في ماضية إسرائيل أن وأوضح
ـــا التاريخيـــة ـــديمغرافيا والجغرافي ـــى ،وال ـــشروع جانـــب إل  ٕواحـــالل منـــازلهم وهـــدم للمقدســـيين طـــرد بعمليـــة ال

 ســلوان، فــي ســواء الفلــسطينية، الــسكنية األحيــاء داخــل حتــى االســتيطاني المــشروع وتوســيع للمــستوطنين
 .حنينا وبيت حلوة، ووادي جراح، والشيخ وشعفاط،

 تالروايا صراع

 برفـع ٕواضـافي علنـي منحـى ترامب إعالن أعطى بل االستيطان، على االحتالل مخططات تقتصر لم
 مـن المقدسـيين باستهداف االحتالل سلطات أمعنت ذلك مع وبالتوازي التاريخية، الرواية على الصراع وتيرة

 .دينيةوال والسياسية والتعلمية، والمعيشية، والتجارية واالقتصادية االجتماعية النواحي

 العـون كانـت التـي المـدني العمـل ومنظمـات األهليـة الجمعيـات غلـق إلـى االحـتالل سلطات وعمدت
 للمـسجد االقتحامـات في والتصعيد والعربية اإلسالمية المقدسات باستهداف تمادت كما للمقدسيين، والداعم
 الحـوض "يـسمى مـا إلـى لهـاوتحوي القديمـة، القـدس أسوار على واالستيطانية التهويدية والمشاريع األقصى
 الــدفاع خاســرة تعتبــر التــي ســلوان وعــين التوراتيــة الحــدائق فــي بالــسكن للمــستوطنين والــسماح ،"المقــدس
 .القديمة والبلدة األقصى جنوب عن الوحيدة

 المجتمع تفكيك

 االحـتالل، سـلطات حظرتهـا التـي للتنميـة القـدس مؤسسة مدير وهو الزبارقة، خالد المحامي، وقال
 فــي الفلــسطيني المجتمــع لتفكيــك بمخططاتهــا االحــتالل لــسلطات فعليــة مــضامين عكــس ترامــب إعــالن "إن

 حتــى لليهــود، ســكني كتجمــع المدينــة تحويــل فــي والمــضي الرحيــل علــى ٕوارغامــه لتهجيــره كمقدمــة القــدس
 ."يهودي غير هو ما كل من وخالية األغيار من نقية المدينة تتحول

 لالحــتالل عاصــمة القــدس ترامــب إعــالن تلــت التــي األشــهر خــالل أنــه ،"٤٨ عــرب"لـــ زبارقــة وأكــد
 يـؤمن التـي والـصهيونية الدينية والمعتقدات والمفاهيم بالخطاب مشبع اإلعالن بأن واضحا كان اإلسرائيلي،

 هدم، مجتمع، أي لبناء العوامل لكل تفكيك رافقه التنفيذ لحيز ٕواخراجه اإلعالن هذا تفعيل أن إذ ترامب، بها
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 الحياتيـــة المجـــاالت بكافـــة تعنـــى التـــي والمنظمـــات للجمعيـــات وغلـــق واقتـــصادي تجـــاري حـــصار تـــشريد،
 .المقدسيين صمود من النيل بغية وهذا والثقافية، والسياسية والمجتمعية

 حظرهــا، تــم التــي والمنظمــات الجمعيــات فــي النــشطاء عــشرات ومالحقــة اســتهداف تــم أنــه وأوضــح
 تحـت العظمـى بغـالبيتهم يعيـشون الـذين للمقدسـيين ومساند داعم نشاط أي من المدينة تفريغ بهدف وذلك
 والمـشغل واالقتـصاد التجـار ضـد االحـتالل سـلطات تنتهجهـا التـي اإلفقـار سياسـات بـسبب وذلـك الفقر، خط

 .المجتمعي التفكك مخاطر ويواجه العيش للقمة رهينة بات الذي المقدسي والعامل

 مخططات قبالة وعاريا ضعيفا المقدسي أصبح والمنظمات الجمعيات هذه بدون بأنه الزبارقة ويجزم
 الـسلطة دور أن إلـى الفتـا وأرضـه، ومنزلـه وتجاريتـه عيـشه ولقمـة أسـرته فـي الستهدافه االحتالل سلطات

 جــد بكــل شخــصي بــشكل يعمــل الــسلطة فــي الــوطني الــصوت وأن المحتلــة المدنيــة عــن غائبــا الفلــسطينية
 المقدسـيين ومـساومة العقـارات تـسريب فـي الـدور له خطير آخر نوع هناك لكن دسيين،المق لدعم ٕواخالص

 .وثابتون صامدون له يتعرضون ما كل ورغم الذين

 حرب إعالن

 ومـسؤول كناشـط لكنه الزبارقة، طرح مع صيام، جواد حلوة، وادي معلومات مركز عام مدير ويتفق
 الـرد كـان ولمـا واإلسـالمي، العربـي العـالمين علـى حـرب إعـالن بمثابة كان ترامب إعالن بأن يجزم مقدسي
 ســاحة فــي الوحيــد الجنــدي المقدســي بــات فقــد التطبيــع، بــاب فــتح مــن ومــنهم الخجــول باالحتجــاج العربــي
 .الفلسطينية والقضية القدس على إسرائيل مع الحرب

 اإلســرائيلية الحكومــة" إن هــو ،"٤٨ عــرب"لـــ صــيام يقــول ترامــب إعــالن عنــه ترتــب مــا أخطــر ولعــل
 كافـة علـى االسـتيطاني والنـشاط بالتوسـع العنـان لهـا وأطلقت األخضر الضوء االستيطانية الجمعيات منحت

 بينهــا فيمــا وتتنــافس اســتيطانية جمعيــة ٢٥ مــن أكثــر اليــوم تنــشط إذ رقيــب، أو حــسيب أي دون األصــعدة
 ."بالقدس الفلسطيني الوجود ٕواقصاء اليهودي الوجود لتعزيز

 لـوحظ واالسـتنكار الشجب وبعد ترامب إعالن لحظة منذ أنه حلوة، وادي معلومات مركز يرمد ويرى
ــدعم تراجــع ــدولي ال ــالمواقف ســواء للمقدســيين ال ــل حتــى أو ب ــات، بتموي  تراجــع وبظــل ترامــب أن إذ الجمعي

 ملـف فـي وتحديـدا الفلـسطينية القـضية حـساب علـى إلسرائيل دولي تأييد حشد بقراره ساهم الدولي الموقف
 .القدس

 العقـــارات وتـــسريب الالجئـــين عقـــارات علـــى اليـــد وضـــع حتـــى أو االســـتيطانية المـــشاريع تكـــن لـــم
 علـى البـاب فـتح ناحيـة مـن ترامـب إعـالن أن بيـد صـيام، يقـول المـشهد، عن غائبة االستيطانية للجمعيات
 علـى اليـد وضـع أجل من أيضا القوانين شرعت التي االحتالل لحكومة كما االستيطانية للجمعيات مصارعيه
 الدفاعيـة الجنوبيـة الخاصـرة تعتبـر التـي حلوة ووادي سلوان في واألحياء القديمة البلدة في تحديدا العقارات

 التـي االسـتيطانية الجمعيـات أطمـاع محـط فـي للفلـسطينيين عقـار ٧٠٠ نحـو فهناك األقصى، المسجد عن
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 والتهويـد االسـتيطان مخططـات لتنفيذ المطاطي الختم بات الذي اإلسرائيلي القضاء أمام ملكية ملفات تحرك
 .الفلسطينيين وطرد للقدس

 إعـالن بعـد أتـى الـذي القديمـة، البلـدة فـي" درويش عقبة "جودة آل عقار تسريب قضية أن ويعتقد
 نحـو إسـرائيل توجـه فـي يتعلـق ما بكل المستور وفضحت البعير ظهر كسرت التي القشة بمثابة كان ترامب
 الفلـسطينية للسلطة نبض جس بمثابة ذلك كان إذ القديمة، البلدة في تحديد العقارات مئات على اليد وضع
  .بالقدس الفلسطيني للوجود وتهديدا خطورة تشكل التي العقارات تسريب ظاهرة مع بحزم تتعامل لم التي

 ٣١/١٢/٢٠١٨ – ٤٨عرب 

***  

  "جيش االحتالل السري".. المستعربون

 

كشف مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق في تقرير موسع له  - كامل إبراهيم -القدس المحتلة  
بالصور وثالثة أفالم لعمليات هذا الجهاز المتشعب ومتعدد االغراض عن جانب مظلم لبعض المهام التي 

  .٢٠١٨نفذها هذا الجهاز خالل العام 

وجود الفلسطيني، باستخدام تتواصل سياسة االحتالل اإلسرائيلي ضد ال»:وجاء في مقدمة التقرير 
كافة وسائل وأساليب التعذيب والقتل والتهجير، في محاولة منهم لطمس الهوية الفلسطينية، ومن ضمن 

، وهي من الوحدات األمنية السرية »وحدة المستعرفيم«وبالعبرية »وحدة المستعربين«هذه الوسائل تشكيل 
  والخاصة، التابعة لشرطة االحتالل اإلسرائيلي،

، ويتميز أفرادها بمالمح عربية ينشرون بين »فرق الموت«طلق عليها ألفاظ كثيرة منها وت
  .المتظاهرين والمحتجين الفلسطينيين وفي الوقت المناسب يهاجمون وينفذون مهامهم

» المستعربين«وقال التقرير الذي حصلنا على نسخة منه لقد برز استخدام قوات االحتالل لعناصر 
جهة التظاهرات الفلسطينية، ويرتدون اللباس الفلسطيني، ويتخفون به، لتسلل إلى بشكل واضح في مو

تجمعات الشبان الفلسطينيين أثناء مواجهتهم مع قوات االحتالل، ويقومون باستدراجهم والمساهمة 
وتحت عنوان التوصيف القانوني لعمليات . باعتقالهم وتسليمهم لالحتالل، وقتلهم في بعض األحيان

لم تتوانى سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن أي فعل من شأنه أن يقتل » :ربين أوضح التقرير المستع
الفلسطيني أو يعتقله أو يهجره من أرضه، وهذا ما يتم تدريب المستعربين عليه، للقيام بمثل هذه 

الل، العمليات، وانتحال الشخصيات والتحريض والفوضى بين المتظاهرين الفلسطينيين ضد جنود االحت
التي تتنكر بزي عربي » المستعربون«ومن خالل هذا التقرير سنسلط الضوء على فرق الموت اإلسرائيلية 

ويتجول أفراد هذه الوحدة في المناطق . وتتوغل في صفوف المتظاهرين لرصدهم وقتلهم أو اعتقالهم
جاتها، إضافة إلى عمليات الفلسطينية، دون تمييز عن السكان العرب، ويتم اختيارهم تبعا للمهمة واحتيا

تتبع وتقصي معلومات حول الشبان المشاركين في االحتجاجات ضد االحتالل، وكذلك ألفراد هذه الوحدة 
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ويذكر . مهمة أخرى تتمثل في االندماج مع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الدول العربية
تالل، وموجودون منذ عهد العصابات الصهيونية التقرير ان المستعربين هم استحداث مهم في جيش االح

م، حيث بدأ ظهور وحدات المستعربين منذ ثالثينات القرن الماضي، ١٩٤٨قبل نكبة الفلسطينية عام 
  هو من استحدث» موشي ديان»و

وحدة المستعربين في جيش االحتالل، وُأكل لهم المهمات الصعبة التي ال يمكن أن تظهر فيها يد 
» الهاغانا« مباشر، حيث عمل أعضائها ضمن العصابات الصهيونية، من قبيل االحتالل بشكل

، وتتشكل هذه الوحدات من جنود ينتقون من بشرة ومالمح مشابهة لمالمح العربية، »ليحي»و»ايتسل»و
ويخضعون لتدريبات وتكوين في معهد خاص عبارة عن قرية صناعية تشابه قرية فلسطينية، لتعلم 

  .فلسطينية وتاريخ العرب ولغتهم وعاداتهمتفاصيل الحياة ال

اسم الدائرة العربية، وعملت » البلماخ«وحسب التقرير حملت أول وحدة مستعربة أسستها منظمة 
في التجسس وتنفيذ العمليات التخريبية داخل فلسطين والدول العربية المجاورة وغيرها، واستمر عمل 

 م رئيس الدائرة السورية في ١٩٤٣ه الوحدة عام ، وتولى إقامة هذ١٩٥٠و١٩٤٣الوحدة بين عامي 
وشكلها من يهود منحدرين من طوائف يهودية شرقية، وانتحلت عناصر » يروحام كوهن«منظمة البلماخ 

وحدات المستعربين شخصيات مزيفة وصفات مزارعين وباحثين وطالب من العرب، ويعيشوا مددا طويلة في 
ر ان عمل المستعربين وتنظيمهم وعملياتهم تبقى دون تفاصيل أو وبين التقري. بوادي وقرى ودول عربية

» غسان دوعر«لصاحبه » المستعربون فرق الموت اإلسرائيلية«إحصاء ألن اعمالهم عشوائية، وفي كتاب 
ويستشهد . م٢٠٠٤-١٩٨٨ فلسطينيا خالل الفترة بين عامي ٤٢٠ذكر أن وحدة المستعربين اغتالت قرابة

، فقد أطاقت شرطة »هآرتس«للديمقراطية والحقوق بأحدث ما كشفت عنه صحيفة تقرير مركز اإلنسان 
، بغية بناء بنية  «٤٨« ًاالحتالل مؤخرا وحدة مستعربين سرية جديدة، بين الفلسطينيين داخل مناطق 

بت ونس. تحتية استخباراتية تمكن أجهزة األمن اإلسرائيلية المختلفة من التعامل مع الفلسطينيين في الداخل
إننا نعاني من نقص في المعلومات، لذا : قوله» يوحنان دنينو«الصحيفة إلى المفتش العام المشرطه 

تواجهنا صعوبات كبيرة في العمل داخل المناطق ذات األغلبية العربية مثل مدينة أم الفحم، أو حي 
لمعلومات، إضافة إلى الجواريش في الرملة، حيث أن الوحدة الجديدة آخذة في التوسع للتغلب عمى نقص ا

أن هذه الوحدة تعمل منذ سنوات لصالح شرطة االحتالل في القدس المحتلة، والقرى المحيطة بها بدعوى 
، وقد تم الحقا توسيع رقعة أنشطة هذه الوحدة إلى مناطق ذات أغلبية »نشاط إرهابي«محاولة إحباط أي 

 ، إذ نفذ أفراد ٤٨داخل األرضي ) تعربينالمس(عربية أخرى، وبحسب الصحيفة، ال يقتصر عمل وحدات 
  .ُهذه الوحدات عملياتهم القذرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتمة

تختلف مسميات وحدة المستعربين وفقا لمحيط والمكان المخصص ليا العمل »:وجاء في التقرير
في الضفة » كرز»و» دوفدوفان«التي تعمل في محيط قطاع غزة، وأخرى تدعي » شمشون«فهو، فتسمى 
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وهي تابعة » يمام«، باإلضافة إلى ثالثة تسمى »إيهود باراك»الغربية، والتي أسسها وزير األمن اإلسرائيلي
  .«اإلرهابية«لم يسمى بحرس الحدود، وهي الوحدة الخاصة لمكافحة العمليات 

ن في االندساس بي» المستعربين«أساليب » :واستعرض التقرير األساليب والمهام وقال 
 ٢٠٠٥الفلسطينيين، فتنوعت باختالف المهام المطلوبة منيم، وطبيعة مكان األحداث، ففي تشرين الثاني

م، أقر جيش االحتالل بزرع المستعربين بين المتظاهرين الفلسطينيين ضد جدار العزل العنصري غرب 
الذين حرضوا بعض ) نالمستعربي(ًمدينة رام اهللا، وجاء هذه القرار بعد ان كشف المتظاهرون عدد ا من

الشباب على رشق جنود االحتالل بالحجارة، بل وقاموا هم بإلقاء الحجارة بأنفسهم على الجنود لتسخين 
ًاألجواء بشكل متعمد، ما يوفر مبررا لجنود االحتالل كي يهاجموا المحتجين بوحشية، وتبين أنهم يحملون 

ود االحتالل المتظاهرين لسحب المستعربين مسدسات، وليس معهم بطاقات هوية فلسطينية، فهاجم جن
وكشفت . وكل منهم يخطف أحد المشاركين باتجاه الجيش في عملية خاطفة وسريعة ومباغته. وحمايتهم
أن المستعربين يتقمصون ألجل اعتقال مطلوبين فلسطينيين دور صحفيين يحممون » معاريف«صحيفة 

يهم اختراق التظاهرات واالحتجاجات وتنفيذ مهمتهم كاميرات، أو مسعفين أو أطباء، ألن ذلك يسيل عل
حتى داخل ) مستعربون( كما اكد التقرير وجود. األمنية، ولو اقتضى األمر أحيانا ارتداء مالبس للنساء

تابعة لمصلحة سجون االحتالل اإلسرائيلية مهمتها األصلية ) متسادا(ُسجون االحتالل، فثمة وحدة تسمى 
محتجزين في سجون بها معتقلين فلسطينيين، ومن مهام هذه الوحدات كذلك هي السيطرة على رهائن 

بين األسرى والمعتقلين الفلسطينيين وربط عالقات معهم » العصافير«الدخول في صورة مسجونين يسمون 
وكشفت اعترافات . للحصول على معلومات مهمة منهم، مما يدينهم ويبرر سجنهم وسلب حريتهم

وحدات الجيش اإلسرائيلي أن قادتهم حولوهم لمجرمين، يقتلون الفلسطينيين بدم بارد، لمستعربين اشتغلوا ب
وال يذكرون عدد قتالهم، ويعطوا أوامر بالقتل المباشر للفلسطينيين، من خالل اطالق عدد من الرصاصات 

 انقطاع من» باالنتحارية«التي توصف » متسادا«على الرأس مباشرة بينما عانى المستعربون داخل وحدة 
عالقتهم اإلنسانية واالجتماعية بأقرب أقربائهم كوالديهم، حتى ال ينكشف أمرهم كمندسين ومزروعين وسط 

  .الفلسطينيين والعرب

مع العديد من المستعربين، أنهم يعيشون حالة » طال زاغرابا«وخالل مقابلة الباحث اإلسرائيلي 
م أو بعده، قد تصل إلى حد الصدمة النفسية التي خوف دائمة، سواء قبل أو أثناء تنفيذ المطلوب منه

  .جعلت كثير منهم يرفعون دعاوى قضائية ضد الجيش اإلسرائيلي للحصول على تعويض

يستخدم المستعربين خالل القيام بجرائمهم خطط وسياسة مبرمجة من حكومة »:وقال التقرير 
  االحتالل، وخاصة منذ عام

جرائم الصمت الدولي عمى مواصلة هذه الجرائم دون م، وما يشجع ارتكاب مثل هذه ال١٩٦٧
اتخاذ قرارت رادعة، في ظل أن الهدف األساسي لهم أصبح القتل واالعتقال دون سابق إنذار، وأعطى 
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يفضل إطالق «: تبريرا لهذه السياسة، عندما قال» دان مرغميت«الكاتب الصحفي اإلسرائيلي المتطرف 
ر ان جرائم المستعربين تعد إرهاب رسمي ومنظم تخالف فيه األعراف واكد التقري. »النار على كل مخرب

والقوانين الدولية، التي تحظر جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون 
محاكمة، وكما تعتبر اإلعدامات الميدانية خارج نطاق القانون والقضاء جرائم حرب وفق ميثاق روما 

. لجنايات الدولية، وسلب لحقه في الحياة المكفول في القانون الدولي بكافة اتفاقياته ومواثيقهلمحكمة ا
والمالحظ لعمليات القتل التي تقوم بها فرق الموت السري أن إطالق الرصاص يتم في أماكن قاتلة في 

ارات العنصرية التي أجساد الشبان في الراس والصدر وبدم بارد وتحت ذ ا بذرائع واهية، إضافة إلى الشع
»  عام١٣أحمد المناصرة «يرفعها ضد الفلسطينيين والعرب التي تدعو إلى قتلهم، كما حدث مع الطفل 
  .عندما تم االعتداءعليه بشكل وحشي وسمعت الهتافات من حوله مطالبة بقتله

 ودون سابق أهمها يتلقى المستعربون أوامر القتل بشكل مباشر: وختم التقرير بالنتائج والتوصيات
االمر الذي يستدعي بث الوعي . إنذار من قيادة جيش االحتالل، األمر الذي يشجعهم عمى القتل واالعدام
وأكدت التوصيات أهمية توثيق . بين الشباب الفلسطيني في كيفية التعامل مع المستعربين، ومواجهتهم

  .ل الحثيث لتصنيفهم كمنظمة إرهابيةجرائمهم وارفاقها للمحاكم الدولية، ووضع رادع لهم من خالل العم

  ٨ص/١/١/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 شرعنة البؤر االستيطانية انتقام ال عالقة له باألمن

   تسفي برئيل - هآرتس

.  اإلرهاب طوال عشرات السنين تجاهل مواطنو دولة إسرائيل الفوائد التي يمكن أن يمنحها لهم
، جعلت هؤالء يواصلون السكن في الجانب الغربي من الخط األخضر والتفكير البراءة، إذا لم نقل الحماقة

َفي أنهم ملزمون باحترام قانون البناء، والتنقل بين لجان محلية ومدنية، وأن يفحصوا بدقة المخطط 
التنظيمي القطري لتعزيز المباني في مواجهة الهزات األرضية، والحصول على رخصة بناء، وأن يبنوا بما 

  .اعتقدوا أنه هكذا تعمل دولة القانون. الءم مع الرخصة التي حصلوا عليهايت

طوال هذه الفترة كان أمامهم حل مدهش لمشكلة اإلسكان، مسار سريع لاللتفاف على التعقيدات 
ففي الزاوية المقابلة . القانونية والبيروقراطية، وعلى النقص في المال الذي يرافق أغلبية مشتري الشقق

كن يهود مثلهم، لكنهم أذكى منهم، يعرفون كيف يستغلون لحظات جنون حكومتهم وتجنيد اإلرهاب لهم يس
  .في خدمتهم

، حصلت، هذا األسبوع، على موافقة »رد صهيوني مالئم»خطة عملهم، التي يمكن تسميتها بـ
نية في يهودا رسمية عندما وافقت الحكومة على اقتراح قانون لشرعنة المواقع االستيطانية غير القانو
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ً موقعا غير قانوني خالل ٦٠والسامرة، وبحسب الشعوذة غير القانونية هذه، تتعهد الحكومة بشرعنة 
ُوخالل هذه الفترة الزمنية ستمنح هذه المواقع بنية تحتية، ومبان عامة وميزانيات، وسيجري رفض . سنتين

نون ضد البناء غير القانوني، بإمكان مطالب أصحاب األرض من الفلسطينيين، وستجمد خطوات فرض القا
ّالمستشار القانوني أن يصرخ وأن يحتج، لكن من يجرؤ على الوقوف في وجه جمهور ينفس عن كربه 
وفجيعته في الساحات، ومن يقف في وجه طريق المتسابقين على أن يكون المحبب من المستوطنين؟ 

  .من يطيعونهالقانون، ويتضح لسكان دولة إسرائيل، انه يستهدف فقط 

إذا كانت هذه الحكومة . لكن عالم الغضب؟ من األفضل أن نتعلم من الخبراء وتحقيق النجاح
 تقع   إرهابية الجيدة مستعدة لشرعنة تجاوزات البناء، ربما كل ما هو مطلوب هو استدعاء عدة عمليات

. لمالئم في هذه البلداتفي تل أبيب أو في العفولة، وبعدها المطالبة بتطبيق فوري للرد الصهيوني ا
 بناء في جنوب تل أبيب؟ - ؟ التأجيل المستمر لمشروع إخالء »بتاح تكفا«مشكالت تطوير األحياء في 

 محدودة ستحرك الجرافات   إرهابية النقص في المساكن الشعبية في الخضيرة؟ عمليتان أو ثالث عمليات
قانون . ًحتلة يجب أن يسري في إسرائيل أيضاما يسري في دولة المناطق الم. وتوقظ البلديات الكسولة

  .ًيساوي بين جميع الصهيونيين، يجب أن يشمل حقوقا متساوية في خرق القانون

ٕلكن في الواقع هذه الحقوق، لسوء الحظ، تميز بين إرهاب وارهاب، يمكن أن نسأل سكان غالف  ّ
حصلون على التعويضات بعد حرق غزة كم انتظروا من الوقت كي يبنوا لهم مالجىئ وتحصينات، ومتى سي

  .حقولهم وهدم منازلهم؟

التجاوزات القانونية التي اخترعتها الحكومة من أجل المستوطنين ليست مسألة خالف بين اليمين 
واليسار، بل هي اعتداء همجي على سلطة القانون، وتقويض حق اعتراض أصحاب األراضي من 

   مثابة تدمير لجهاز تخطيط البناء، وفي األساس، تحويلالفلسطينيين أمام محكمة العدل العليا هو ب
هنا يكمن الكذب وذر .  إلى منفعة عقارية لمصلحة مجموعة من المبتزين والخارجين على القانون اإلرهاب

  .الرمال في عيون المؤمنين بسلطة القانون

نية هو عمل انتقامي  الرد الصهيوني كرد على اإلرهاب معناه أن شرعنة المواقع االستيطا استخدام
 اإلرهاب، بل ترجمة أعمال القتل إلى  ًما يجري هنا ليس حربا ضد. كامل، وال عالقة بينه وبين األمن

من يتهم آخرين بالتمييز بين دم ودم، وبين مقتل مستوطن ومقتل أحد . إرهاب مؤسساتي ضد القانون
 جيد   اإلرهاب في الضفة. ء السائدةًسكان إسرائيل، ال يستطيع االمتناع من أن يفحص أيضا األجوا

  .لليهود، في إسرائيل هو مشكلة أمنية

  ١٣ص/٢/١/٢٠١٩الدستور 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

Israeli forces detain four Palestinians in West Bank, minor in East 
Jerusalem 

  
HEBRON, Sunday, December 30, 2018 (WAFA) – Israeli forces Sunday detained four 
Palestinians, including a student, in the West Bank area, and a minor in the East Jerusalem’s 
town of Silwan, said local and security sources. 
Israeli forces detained two minors aged 15 during a military raid into the town of Beit Ummar, 
south of the southern West Bank district of Hebron. 
Forces stormed the town of Beit Ummar at dawn and carried out raid and search operations into 
residents’ homes before detaining two minors. They were led to Etzion detention center to the 
north of the town. 
Forces also detained a 15-year-old student while he was present near his school in the town of 
Nahalin to the west of Bethlehem, in the southern West Bank. 
The army also detained a shepherd while he was grazing his sheep in Ein al-Hilwa Bedouin 
community, in the northern Jordan Valley area, said Aref Daraghmeh, who monitors settlement 
activates in the area. 
Meanwhile, Israeli police detained a 16-year-old minor in the East Jerusalem’s town of Silwan 
and transferred him to an interrogation center in Jerusalem City. 

WAFA December 30, 2018  

***  

President Abbas on 54th anniversary of Palestinian revolution: 
Jerusalem is not for sale 

  
RAMALLAH, Monday, December 31, 2018 (WAFA) – President Mahmoud Abbas lit the torch 
on Monday evening in Ramallah marking the 54th anniversary of the launch of the Palestinian 
liberation revolution and Fateh movement. 
On this occasion, President Abbas reiterated that Jerusalem is the eternal capital of the 
Palestinian state and it is not for sale. 
Abbas affirmed that the Palestinian leadership, along with the Palestinian people and the free 
people of the world, will never accept and will not allow anyone to sell Jerusalem, or allow US 
President Donald Trump to sell it to Israel.  “This will never happen,” said President Abbas. 
Abbas added that 'we’ will not allow anyone to hatch a plot against Jerusalem; and Jerusalem 
will remain the eternal capital of the Palestinian state, as the late President Yasser Arafat said 
that a Palestinian child will raise the flag of Palestine on the walls, minarets and churches of 
Jerusalem. 
President Abbas said the suffering of the Palestinian people will continue until they establish 
their independent state of Palestine. 

Wafa December 31, 2018 

***  
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More than 13 million Palestinians in the world by end of 2018 says PCBS 
president 

  
RAMALLAH, Monday, December 31, 2018 (WAFA) - The projected number of Palestinians in 
the world is 13.05 million, of whom 4.91 million are in the State of Palestine, 1.57 million in 
Israel, 5.85 million in Arab countries and around 717,000 in foreign countries, Ola Awad, 
President of the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) said on Monday in a brief on the 
status of the Palestinian people at the end of 2018. 
The projected number of Palestinians living in the State of Palestine at the end of 2018 is 4.915 
million: around 2.954 million reside in the West Bank and 1.961 million in Gaza Strip. 
Palestinian refugees make up 42% of the Palestinian population in the State of Palestine: 26% of 
them in the West Bank and 66% in Gaza Strip. 
The total fertility rate declined during (2011-2013) to 4.1 births (compared to 5.9 births in 1999). 
In Gaza Strip the rate was 4.5 births compared to 3.7 births in the West Bank during 2011-2013. 
The average household size in the State of Palestine was 5.1 persons in 2017 (compared to 6.1 in 
2000): 4.8 persons in the West Bank and 5.6 persons in Gaza Strip. 
The 2018 crude birth rate is 30.5 births for every 1000 of population in State of Palestine: 28.0 in 
the West Bank compared to 34.4 in Gaza Strip. The crude death rate is 3.8 deaths for every 1000 
of population in State of Palestine 2018: 4.0 in the West Bank compared to 3.5 in Gaza Strip. 
The total fertility rate for the Palestinian women living in Jordan was 3.3 births in 2010 
compared to 2.5 in Syria in 2010 and 2.8 in Lebanon in 2011. 
The number of Palestinians living in Israel is 1.568 million by the end of 2018 of whom the 
percentage of individuals under 18 years was about 40% for males and 39% for females, while 
the percentage of individuals 65 years and above was 4% for males and 5% for females at the 
end of 2017. 
The population growth rate of Palestinians in the State of Palestine reached about 2.5% in 2018. 
In addition, the growth rate of the Palestinian population in Israel reached about 2.3% in 2017, 
while the rate for Jews in historical Palestine was about 1.7% in 2017. 
M.K. 

Wafa December 31, 2018 
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