
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  لشؤون القدساللجنة الملكية 
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  أخبار وواقع القدس
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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٢

  المحتوى

  األردن والقدس

  ٣  الملك يؤكد ضرورة وقف تصعيد إسرائيل في القدس وانتهاكاتها ضد األقصى •

ًالملك يقود جهودا حثيثة الحباط المؤامرات التي تستهدف االردن والقضية : الفالحات •
  ٣  الفلسطينية

  شؤون سياسية

 حلفاء نتفق ونختلف وموقفنا من القضية الفلسطينية واألمريكاننحن : الصفدي •

  ٤  مطروح بكل وضوح وشفافية

  ٥  "األقصى" واقتحام تقسيم لمحاوالت بحزم بالتصدي تطالب الفلسطينية الخارجية •

  التذمر من السياسة االسرائيلية

  ٦  المقاطعة العالمية تتسبب بخسائر فادحة السرائيل •

  تاعتداءا
  ٧  ًممارسات غير أخالقية في المسجد األقصى المبارك من قبل جنود ومجندات االحتالل ليال •

  ٧  االحتالل يأخذ قياسات منزل عائلة األسير سامر العيساوي •

  ٧   مقدسيين٣االحتالل يقضي بالسجن الفعلي على  •

  تقارير

  ٨  ٢٠١٨ خالل قاصرين ألطفال اعتقال حالة ٩٨٠ :للدراسات فلسطين أسرى مركز •

  ٩  خالل عام % ٣ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة المحتلة  •

  ١٠  انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين العام الماضي  ٦٧٩ •

  آراء عربية

  ١١  !من األقصى.. الطريق الى السماء •

  ١٢  دور لجنة فلسطين النيابية •

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٣  من الضفة الغربيةعلى إسرائيل فحص انسحاب أحادي الجانب •

  ١٥  حين يدخل الفلسطينيون أراضيهم بتصاريح إسرائيلية •



 
٣

  األردن والقدس
  

  الملك يؤكد ضرورة وقف تصعيد إسرائيل في القدس وانتهاكاتها ضد األقصى

 

 ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي -عمان
لثالثاء، مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، على تعزيز عالقات الشراكة االستراتيجية العهد، أمس ا

  . األمريكية، وما تشهده منطقة الشرق األوسط من تطورات-األردنية

وتناول لقاء جاللة الملك ووزير الخارجية األمريكي الذي يزور المملكة ضمن جولة في المنطقة، 
البلدين في المجاالت كافة، حيث أعرب جاللته عن تقدير األردن للدعم الذي فرص توسيع التعاون بين 

تقدمه الواليات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، ولتمكين المملكة من مواجهة التحديات االقتصادية 
  >>...الناجمة عن أزمات المنطقة

ى سالم عادل ودائم ينهي وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جاللة الملك ضرورة التوصل إل
 اإلسرائيلي وفق حل الدولتين، مشيرا جاللته إلى أهمية الدور األمريكي في الدفع - الصراع الفلسطيني

  .بعملية السالم

كما أكد جاللته ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس واالنتهاكات ضد المسجد األقصى 
  .الحرم القدسي الشريف/المبارك

ير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، وحضر اللقاء وز
  )بترا. (والقائم بأعمال السفارة األمريكية في عمان

  ٩/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ًالملك يقود جهودا حثيثة الحباط المؤامرات التي تستهدف االردن والقضية الفلسطينية: الفالحات
 

   طارق الحميدي- عمان

   الرسمي منسجم مع الموقف الشعبي بخصوص القضية الفلسطينةالموقف -

قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبـد الهـادي الفالحـات أن مـا يـسمى بـصفقة 
القرن ال يمكن أن تمر طالما كان الموقف الرسمي منسجما مـع الموقـف الـشعبي فـي االردن وهـو مـا ظهـر 

  .جليا خالل الفترة الماضية

أن الموقـف الرسـمي فيمـا يتعلـق بـصفقة القـرن كـان " الـرأي"ضاف الفالحـات فـي تـصريحات الـى وأ
مشرفا وأن جاللة الملك قاد جهودا حثيثه الحباط هذه المؤامرات التي تستهدف االردن والقضية الفلـسطينية 

  .>>...فلنقابات واالحزاب دعم هذه المواقوأن على مختلف الجهات االهليه بما فيها ا



 
٤

وفيما يتعلق بصفقة القرن بين الفالحات أن ضغوطا مورست على االردن أخيرا لتقديم عـدد ... <<
من التنازالت حـول مـسألة صـفقة القـرن اال أن االردن وبقيـادة جاللـة الملـك تـصدت لهـذه الـضغوط ورفـض 

غييـرات علـى وبين أن النقابات ومن خلفها الـشعب االردنـي تـرفض أي ت.المساومة على الحقوق الفلسطينية
ــق بالوصــاية الهاشــمية المتجــذرة فــي  ــدا، وخاصــة فيمــا يتعل ــة فــي فلــسطين والقــدس تحدي االوضــاع الحالي

وقــال أن وحــدة الموقــف الرســمي والـشعبي هــي كلمــة الــسر فــي كـسر كــل المــؤامرات التــي تــستهدف .القـدس
  .>>...االردن والقضية الفلسطينية مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة الصف

  ٣ ص٩/١/٢٠١٩الرأي 

***  

  شؤون سياسية

 حلفاء نتفق ونختلف وموقفنا من القضية الفلسطينية مطروح بكل واألمريكاننحن : الصفدي

  وضوح وشفافية

بحــث وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتــربين أيمــن الــصفدي ونظيــره  – الهــادي  نيفــين عبــد-عمــان 
كافة، إضافة إلى  ا واالرتقاء بها في المجاالتبومبيو، أمس، العالقات الثنائية وسبل تطويره األمريكي مايك

أجرينا محادثات مثمرة حول تعزيز شـراكتنا (......عدد من القضايا اإلقليمية وسبل تجاوز األزمات اإلقليمية
التاريخيــة وتعاوننــا االقتــصادي والتجــاري والــدفاعي واألمنــي فــي أفــضل مــستوياتها، ونحــن حريــصون علــى 

ان الواليـات المتحــدة صـديق وحليــف نـثمن عاليــا دعمهـا للمملكــة، مـشيرا الــى ان وقــال ،تعزيـز هـذا التعاون
ــرئيس ترمــب،  ــه إدارة ال ــذي أقرت ــى مــدى خمــس ســنوات، واألول ال ــد عل برنــامج المــساعدات للمملكــة الممت

وأضـاف .يساعدنا في مواجهة التحديات اإلقتصادية، وتحدي استضافة مليون وثالثمائة ألـف شـقيق سـوري
ان للـصراع الفلـسطينيي اإلسـرائيلي مـساحة واسـعة فـي محادثاتنـا، ذلـك ان حلـه متطلـب رئـيس ك«الصفدي 

لتحقيق الـسالم الـشامل الـذي ننـشده جميعـا، معتبـرا جمـود الجهـود الـسلمية خطيـرا، وال بـد مـن إيجـاد أفـاق 
ل تحقيــق وزاد ان المملكــة ستواصــل العمــل مــع الواليــات المتحــدة والمجتمــع الــدولي مــن أجــ.سياســية للحــل

السالم الشامل والدائم عبر حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة علـى خطـوط الرابـع 
 وعاصــمتها القــدس الـشرقية لتعــيش بــأمن وســالم إلــى جانـب دولــة إســرائيل وفــي إطــار ١٩٦٧مـن حزيــران 

اع الفلــسطيني االســرائيلي هــو  إن الــصروأضــاف.....عالقــات إقليميــة طبيعيــة وفــق مبــادرة الــسالم العربيــة
ِأساس الصراع في المنطقة ويجب حله بما يلبي الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها الحق في الحرية والدولة 

نحــن واألمريكــان حلفــاء نتفــق "وزاد .وهــو شــرط تحقيــق الــسالم الــشامل الــذي أكــد جميــع العــرب أنــه هــدفهم
  ."وضوح وشفافيةِونختلف، وفي هذا الموضوع نطرح موقفنا هذا بكل 

  ٣ ص٩/١/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٥

  "األقصى" واقتحام تقسيم لمحاوالت بحزم بالتصدي تطالب الفلسطينية الخارجية
 

 واإلســـالمي، العربـــي العـــالمين الفلـــسطينية والمغتـــربين الخارجيـــة وزارة طالبـــت –) أ ش أ( اهللا رام
 مـن ذلـك يتطلبـه بمـا هدمـه، يكـن لـم إن هوباحاتـ المبـارك األقصى المسجد تقسيم لمحاوالت بحزم بالتصدي
 ًفـورا والعمـل العنـصري، االحتاللـي المخطـط هـذا لـوأد والدبلوماسـية واالقتـصادية الـسياسية الجهـود استنفار

 قـرارات فيهـا بمـا وقراراتهـا الدوليـة والـشرعية لالتفاقيـات ًفاضـحا ًخرقا تعتبر التي االقتحامات تلك وقف على
 والقـانوني التـاريخي الواقـع علـى ًصـارخا ًواعتـداء ،)يونـسكو( والثقافـة والعلـم تربيـةلل المتحـدة األمـم منظمة
 أوري المتطـرف اإلسـرائيلي الـوزير اقتحـام العبـارات بأشـد – االثنـين اليـوم بيـان فـي – الـوزارة وأدانـت.القائم
 مـن مـشددة اسـةبحر المبـارك، األقـصى المـسجد باحـات المتطـرفين، المستوطنين من مجموعة برفقة أرائيل،
 عـن والمباشرة الكاملة المسؤولية اإلسرائيلية الحكومة الفلسطينية الخارجية ّوحملت.وشرطته االحتالل قوات
 المبـارك، األقـصى المـسجد ضـد المتطرفـة العنـصرية التحريض حمالت تداعيات وعن االقتحامات تلك نتائج
 تتكـرر ومألوفـة اعتياديـة باتـت كـأمور الخطيرة هاوأبعاد االقتحامات تلك مع التعامل مغبة من ًمجددا محذرة
 المـــسجد يـــستهدف الــذي التهويـــدي االســـتعماري المخطــط تخفـــي وأعـــداد كأرقــام معهـــا التعامـــل أو ًيوميــا،

 الـسيطرة وفـرض وباحاتـه، المـسجد مـن واسـعة أجـزاء هـدم إلـى ً وصـوالبالتـدريج تنفيذه يتم والذي وباحاته،
 والــوزراء الكنيــست أعــضاء مــن مجموعــة أن إلــى الــوزارة وأشــارت.عليــه يــةواإلدار الــسياسية اإلســرائيلية

 األخيــرة، اآلونــة لباحــات المــسجد األقــصى فــي اقتحامــاتهم مــن ّصــعدوا المتطــرفين اإلســرائيليين والمــسؤولين
 لحـشد إسـرائيل فـي متطرفـة يمينيـة جهـة مـن أكثـر تطلقهـا التـي العنـصرية الـدعوات في ملحوظ تزايد وسط
 التـي )الهيكـل جبـل( بمنظمـات تـسمى ومـا االستيطانية الجمعيات خاصة وباحاته، لألقصى حاماتاقت أوسع
 إلـى ًمـشيرة التهويديـة، االقتحامـات تلـك فـي للمـشاركة المـستهدف اإلسرائيلي الجمهور دائرة لتوسيع تسعى

 تكريس بهدف لمسجد،ل المقتحمين أعداد في سبقته التي األعوام عن ًملحوظا ًتزايدا شهد الماضي العام أن
  .ًا مكانيتقسيمه يتم ريثما ًا زمانيتقسيمه

  ٧/١/٢٠١٩مصراوي 

***  

  

  

  

  



 
٦

  التذمر من السياسة االسرائيلية

 المقاطعة العالمية تتسبب بخسائر فادحة السرائيل

العالمية، بخسائر فادحة " BDS"تسببت حركة مقاطعة إسرائيل العالمية والمعروفة باسم : تل أبيب
 . بعد حمالت المقاطعة لمنتجاتها وفعالياتها وأنشطتها العالمية والمحليةإلسرائيل،

الذي ) نيزك" (ميتيئور"فقد تسبب حركة المقاطعة، بخسائر كبيرة لمهرجان " هآرتس العبرية"ًووفقا لصحيفة 
في الجليل األعلى، وصل حد عدم دفع " كيبوتس لهفوات هبشان"سبتمبر الماضي في / نظم في أيلول

 لعشرات الفنانين والعاملين في المسرح، إضافة إلى احتمال إعالن إفالس الشركة المنظمة أجور
  .للمهرجان

وقال مدير فرقة إسرائيلية معروفة يوم االثنين، إنهم لم يتلقوا أمواال، رغم الوعود منذ مدة طويلة، مشيرا 
  .إلى الشركة المنظمة للمهرجان قد تضطر إلى إعالن إفالسها

حيفة العبرية عن الموسيقي أور برناؤور تأكيده عدم تلقي األموال رغم مرور فترة زمنية طويلة، ونقلت الص
  .مشيرا إلى أنه سيضطر مع آخرين إلى اتخاذ إجراءات قضائية

  ٣٢ ص٩/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  اعتداءات

  ًليال االحتالل ومجندات جنود قبل من المبارك األقصى المسجد في أخالقية غير ممارسات
 

 عناصــر بهــا قــام أخالقيــة غيــر ممارســات عــن المبــارك األقــصى المــسجد داخــل مــن مــصادر أكــدت
 .االثنين أمس مساء األقصى المسجد في الصهيوني االحتالل شرطة

 المـسجد اقـتحم" النـسائية الـشرطة" جهـاز يـسمى مـا عناصـر أن القدس مدينة لموقع المصدر وقال
 .المسجد في مرة ألول والمبيت "الليلية لحراسةا" يسمى ما في للمشاركة ليال األقصى

 داخــل أخالقيــة غيــر بحركــات قــاموا والمجنــدات الجنــود مــن االحــتالل شــرطة عناصــر أن" :وأضــاف
 ".العنصرية ٕواجراءاته االحتالل قوانين نتيجة المسجد في والمرابطين المقدسيين غياب مستغلين المسجد

 وأداء المبــارك األقــصى المــسجد داخــل المبيــت مــن طينيينالفلــس اإلســرائيلي االحــتالل قــوات وتمنــع 
  .الفجر صالة حتى العشاء صالة بعد من وتغلقه فيه الليل قيام صلوات



 
٧

 بالقــدس اإلســالمية األوقــاف لــدائرة المباشــرة اإلدارة تحــت يقــع المبــارك األقــصى المــسجد أن يــذكر
 االحــتالل ســلطات لكــن ،١٩٦٧ عــام منــذ ردنبــاأل اإلســالمية والمقدســات والــشؤون األوقــاف لــوزارة التابعــة
  .تدريجي بشكل القائم الوضع وتغيير ووجودها دورها تقويض إلى تسعى

  ٨/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يأخذ قياسات منزل عائلة األسير سامر العيساوي

 
المحتلة يـرافقهم موظفو بلدية االحتالل في مدينة القدس  اقتحم – المحتلة القدس – فلسطين اليوم

العيــساوية   ســامر العيــساوي فـي بلــدةاألسـيرشـرطة وجــيش االحــتالل، قبـل قليــل، منــزل عائلــة  جنـود مــن
 إن مـوظفي البلديـة والـشرطة" :وقالت أم سامر العيـساوي فـي تـصريحات صـحفية.بالقدس، واخذوا قياساته

 ".اقتحموا منزلهم واخذوا قياسات كل الغرف والبرندات حتى الحمامات

ليش ماتحكوا لوالدكم : "، فرد الجندي" في األسرأنهم أخبرناهمسألونا عن سامر ومدحت "، وأضافت
 .البنها سامر  في زيارةأمس انها كانت إلى، مشيرة "يقعدوا عاقلين

 التي يقتحم الجيش منزلهم المكون من طبقتـين، ويجـري أخـذ األولى سامر، ان هذه المرة أموقالت 
 ).٢٠١٨، ٢٠١٧ (أن العائلة تسلمت أمري هدم في عاميولفتت إلى .قياساته

 . شقيقه سامر عن الطعامإضراب أثناء ان قوات االحتالل هدمت منزل رأفت العيساوي إلىيشار 

 إياهـاندفع مخالفة ونخلص بجـددولنا  صرنا دافعين مخالفات بما يوازي بناء قصر، كل ما"وتابعت، 
  . تراخيص بناء للمقدسيين ما يضطرهم للبناءأي إصدارل وترفض سلطات االحتال".بحجة عدم الترخيص

  ٧/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

*** 

  مقدسيين٣االحتالل يقضي بالسجن الفعلي على 
  

محكمة االحتالل المركزيـة وسـط مدينـة القـدس المحتلـة، اليـوم   قضت–  وفا٢٠١٩-١-٨القدس 
  .لمقدسةالثالثاء، بالسجن الفعلي ضد ثالثة شبان من سكان المدينة ا

وأفـاد محـامي هيئـة شـؤون األسـرى والمحــررين محمـد محمـود أن قـضاة المحكمـة المركزيـة حكمــوا 
 ســنوات ونــصف، وعلــى الــشاب ٦علــى الــشابين محمــد أبــو خــضير وعمــرو معتــوق بالــسجن الفعلــي لمــدة 

  ."التخطيط لعملية إطالق نار باتجاه المستوطنين" سنوات، بحجة ٦عباس الصالحي 

  ٨/١/٢٠١٩ء الفلسطينية وفا وكالة األنبا

***  
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  تقارير

  ٢٠١٨ خالل قاصرين ألطفال اعتقال حالة ٩٨٠ :للدراسات فلسطين أسرى مركز
 

 واصـلت اإلسرائيلي االحتالل سلطات أن )للدراسات فلسطين أسرى( مركز ذكر –) أ ش أ (– اهللا رام
 الباهظـة، الماليـة والغرامـات حكـاماأل وفـرض واالسـتدعاء باالعتقـال األطفـال، اسـتهداف الماضي العام خالل
  .وجرحى مرضى بينهم القاصرين استهدفت اعتقال حالة ٩٨٠ رصد حيث

 العتقـــال اللجـــوء يتعمـــد االحـــتالل إن للمركـــز، اإلعالمـــي النـــاطق األشـــقر، ريـــاض الباحـــث وقـــال
 الاعتقــ مــن جعــل لــذلك ومــستقبلهم، واقعهــم وتــدمير متــوازن، وغيــر ضــعيف، جيــل خلــق بهــدف القاصــرين

ــار األطفــال ــى لجــأ بــل قاســية، ةاعتقاليــ ظــروف فــي بهــم وزج األول، الخي ــم قاصــرين اعتقــال إل  تتجــاوز ل
 منطقـة فـي أقاربه مع للعب خروجه أثناء الخليل، من )سنوات ٦( طه زيد الطفل بينهم عاما، ١٢ أعمارهم

 .بيته من قريبة

 مجـدو سـجني بين موزعين طفال ٢٥٠ سجونه في حاليا يعتقل يزال ال االحتالل أن األشقر وأوضح
 واإلهانــة االنتهــاك أشــكال لكــل يتعرضــون والتحقيــق، التوقيــف مراكــز فــي عــدد وجــود إلــى إضــافة وعــوفر،

 مـن يعانون منهم أسيرا ٥٥ عن يزيد ما اإلنسانية، المواثيق عليها نصت التي حقوقهم كافة من ويحرمون
  .مختلفة أمراض

 علــى الباهظــة الماليــة الغرامــات فــرض فــي اســتمرت ســرائيليةاإل العــسكرية المحــاكم أن إلــى وأشــار
 ظــل فــي ذويهــم علــى عبئــا يــشكل الــذي األمــر ومعتمــدة، مبرمجــة سياســة ضــمن وذلــك األطفــال، األســرى

 قيمــة وصــلت حيــث االحــتالل، مقاومــة فــي أبنــائهم مــشاركة فــاتورة ورفــع المتــدهورة، االقتــصادية األوضــاع
 )شـيكل ألـف ٩٩٧( ٢٠١٨ العـام خـالل فقـط عـوفر محكمـة في األطفال لىع فرضت التي المالية الغرامات

  ).دوالر ألف ٢٧٠( يعادل ما أي

 األســرى بحــق والردعيــة القاســية األحكــام فــرض الماضــي العــام خــالل واصــل االحــتالل أن وأضــاف
 لجـريحا الفتى األسير بحق عاما ٣٥ لمدة الفعلي بالسجن حكما العسكرية عوفر محكمة وأصدرت األطفال،

 وكـان ،)شـيقل ٣ر٧ الـدوالر( "شـيقل مليون" قيمتها مالية وغرامة بيتونيا من )عاما ١٦( صباح باسم أيهم
  .متوسطة بجروح ٕواصابته عليه النار إطالق بعد فقط )عاما ١٤( عمره يتجاوز ولم اعتقل

 طفـال،األ بحـق واألبعـاد المنزلـي الحـبس عقوبـة فـرض الماضـي العـام خـالل كـذلك االحتالل وواصل
 منـازل إلـى منـازلهم عـن طفال ٣١ وأبعد قاصرين، بحق المنزلي بالحبس قرارا ٩٥ عن يزيد ما أصدر حيث

ــاطق فــي لهــم أقــارب ــة، منــزل عــن بعيــدة من ــى طفــال ١٢ اعتقــل كمــا العائل ــى النــشر خلفيــة عل  موقــع عل
  .التحريض تهمه لهم ووجه الفيسبوك

 ٕواصـابتهم علـيهم النـار إطـالق بعـد الماضـي العـام لخـال أطفال ٩ اعتقل االحتالل أن األشقر ّوبين
 الطفـل بيـنهم ومـن العـالج، مقابـل معلومـات لتقـديم ابتـزازهم فـي االحـتالل أطباء شارك كما مختلفة، بجروح
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 أحمــد والطفــل نــابلس، جنــوب زعتــرة حــاجز علــى الحــي بالرصــاص أصــيب الــذي )عامــا ١٤( زقــزوق أحمــد
 بيــت" بلــدة مــدخل علــى الــساق فــي الحــي بالرصــاص إصــابته بعــد اعتقــل الــذي )عامــا١٦( شــاللدة عيــسى
 عليـه الرصـاص إطـالق بعـد واعتقـل غـزة، قطـاع مـن )عامـا ١٧( ديب سالم محمد والفتى بالخليل، "عينون

  .غزة لقطاع الشرقية الحدود على العودة مسيرات في السلمية مشاركته خالل ٕواصابته،

 ومــا فلــسطين، أطفــال تجــاه مــسؤولياته يتحمــل أن الــدولي المجتمــع فلــسطين أســرى مركــز وطالــب
 باألطفـال الخاصـة واالتفاقيـات المواثيـق بتطبيـق االحـتالل ٕوالـزام الحـدود، كـل فاقـت جـرائم من له يتعرضون

 بـشكل متفاقمـة معانـاة من له يتعرضون ما ووقف مبرر، دون تستهدفهم التي االعتقال لعمليات حد لوضع
  .يومي

  ٧/١/٢٠١٩اليوم السابع 

***  

 خالل عام % ٣ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة المحتلة 

 ارتفع عدد المستوطنين اإلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة - القدس المحتلة
، حسب ما جاء في بيان صدر ٢٠١٨ شخصا في العام ٤٤٨٦٧٢خالل عام، ليصل الى  % ٣بنسبة 

 ألف مستوطن يهودي يعيشون في ٢٠٠ال يشمل هذا العدد نحو و.عن مجلس المستوطنات اإلسرائيلية
 .القدس الشرقية المحتلة

، االسم العبري للضفة الغربية، إنه استند في هذه المعلومات "يهودا والسامرة"وقال بيان مجلس مستوطنات 
ستوطنات كانت واوضح البيان أن نسبة الزيادة السكانية في الم. الى معطيات وزارة الداخلية االسرائيلية

وأعاد البيان هذا التراجع الى تباطوء وتيرة بناء  .% ٣ الى ٢٠١٨ ، لتتراجع عام ٢٠٠٨العام  % ٥،٨
االستنتاج الواضح هو أن األبنية الجديدة لم تكن “وقال في هذا االطار . مساكن جديدة في المستوطنات

) ديسمبر(سرائيلية وافقت في كانون األولوكانت لجنة في وزارة الدفاع اإل."كافية خالل السنوات االخيرة
 مسكن جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت ٢٢٠٠الماضي على خطط لبناء نحو 

وارتفعت وتيرة بناء المستوطنات بشدة منذ تولى .حركة السالم اآلن االسرائيلية المناهضة لالستيطان
، وهو معروف بدعمه القوي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية ٢٠١٧ الرئيس األميركي دونالد ترامب منصبه عام

وتقول حركة السالم اآلن أن السلطات اإلسرائيلية وافقت منذ وصول ترامب الى البيت .بنيامين نتنياهو
 ألف مسكن في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها ١٥ على بناء أكثر من ٢٠١٧االبيض العام 

ويمثل اليهود المتدينون األغلبية الساحقة من سكان مستوطنة . ١٩٦٧) ويوني(اسرائيل منذ حزيران
وتعتبر هذه المستوطنة األكبر من . ٧٢٩٤٤موديعين عيليت الواقعة غرب مدينة رام اهللا، والبالغ عددهم 

والمستوطنة الثانية من حيث عدد السكان هي مستوطنة بيتار عيليت جنوب غرب .حيث عدد السكان
وتعتبر مستوطنة معاليه ادوميم . نسمة، بحسب وزارة الداخلية٥٨،٧٧٤بلغ عدد سكانها القدس، التي ي
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، من اليهود العلمانيين ٤١٢٢٠شرقي القدس في الضفة الغربية، ثالث أكبر مستوطنة، ويبلغ عدد سكانها 
ن، فانهم من مجموع السكان اإلسرائيليي % ١٠وفيما يشكل اليهود األرثوذكس المتدينون نحو . والمتدينين

واستنادا الى الشرعية الدولية تعتبر المستوطنات اليهودية في . يمثلون ثلث المستوطنين في الضفة الغربية
ويعيش أعضاء بارزون من حكومة نتنياهو اليمينية في .االراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية

االستيطاني بنفوذ سياسي كبير في المستوطنات ويعارضون علنا قيام دولة فلسطينية، كما يتمتع اللوبي 
  )أ ف ب (- .إسرائيل

  ١٨ص/٩/١/٢٠١٩الغد 

*** 

 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين العام الماضي  ٦٧٩ 

 

 قال تقرير لوزارة اإلعالم الفلسطينية إن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين –رام اهللا 
 بالمائة مقارنة مع العام ١٠ انتهاكا، بارتفاع نسبته ٦٧٩ الماضي بلغ الفلسطينيين ووسائل اإلعالم العام

انتهاكات جيش االحتالل اإلسرائيلي للحريات “وأشار التقرير السنوي للوزارة الذي حمل عنوان . ٢٠١٧
الماضي سجل أعلى نسبة انتهاكات ) مايو(، إلى أن شهر أيار ″٢٠١٨اإلعالمية في فلسطين خالل العام 

 انتهاكات، يليه شهر ١٠٦ل بحق اإلعالميين الفلسطينيين والمؤسسات والحريات اإلعالمية بواقع لالحتال
وأضافت أن االعتقال وتمديد . ً انتهاكا٧٧) ديسمبر ( انتهاكا، ثم كانون األول٨١بواقع ) ابريل(نيسان 

االعتقال والنقل من سجن إلى آخر ومنع الصحفي من لقاء محاميه وفرض شروط قاسية على الصحفي 
  .بعد اعتقاله مثل دفع كفالة مالية، كانت أبرز هذه االنتهاكات

 حاالت اختناق بقنابل الغاز، ١٠٧أما فيما يتعلق باالنتهاكات الجسدية وااليذاء، فقد سجل التقرير 
 إصابة بالرصاص الحي، مشيرا الى حذف صفحات ٧٦ حالة، و ٨٢واإلصابة بجروح وشظايا بواقع 

 حالة، وفرض غرامات مالية وعقوبات تعسفية ٦٤لصحفيين عن مواقع التواصل االجتماعي بواقع 
 ٢٥٣انتهاكات االحتالل بواقع ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدر قطاع غزة مشهد . صحفيا٤١استهدفت 

 ٦٧ صحفيا و ٥٦٤، ومن حيث التوزيع الجندري استهدفت قوات االحتالل ٧٢انتهاكا، ثم مدينة القدس 
  . شهيدين٢٠١٨ مؤسسات إعالمية، وبلغت حصيلة الشهداء من الصحفيين للعام ١٠صحفية و

ين، تمثلت بإقرار الكنيست  تضييقات تشريعية جديدة على العمل الصحفي في فلسط٢٠١٨وشهد العام 
، ويتضمن منع الصحفيين من تصوير جنود االحتالل ”قانون حظر تصوير جنود االحتالل“اإلسرائيلي 

  )بترا(-.تحت طائلة فرض عقوبات جنائية

  ١٨ص/٩/١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  آراء عربية 

 !من األقصى.. الطريق الى السماء

 كمال زكارنة

يحتل المسجد األقصى مكانة إسالمية عظيمة في قلوب المسلمين، فهو مهوى أفئدتهم ومحط 
ا تكتمل شعائر الحج، وم» التقديس«أنظارهم، ويقع في اقدس االماكن على االرض، وبزيارته والصالة فيه 

يتعرض له االقصى حاليا على يد االحتالل الصهيوني، يستوجب استنفارا عاما وشامال من قبل االمة 
االسالمية، التي يتوجب عليها ان تتذكر على الدوام المكانة الدينية واالسالمية، التي يتميز بها المسجد 

 تكون الطريق الى السماء من االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وقد اختار اهللا سبحانه وتعالى ان
المسجد االقصى المبارك، وقد اسرى بالنبي عليه الصالة والسالم من المسجد الحرام الى المسجد االقصى، 
واهللا قادر على ان يسري به مباشرة من المسجد الحرام، مما يؤكد المكانة العظيمة للمسجد االقصى عند 

ّوالسالم أم باالنبياء في المسجد االقصى، ولهذا ايضا داللة الخالق، كما ان النبي الكريم عليه الصالة 
  .دينية كبيرة

وللتذكير، فان المسجد االقصى أول قبلة للمسلمين في صالتهم، حيث صلى الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم والصحابة رضي اهللا عنهم تجاه المسجد األقصى سبعة عشر شهرا، وهو ثاني مسجد وضع في 

ّ الحرام، بأربعين سنة، وثالث مساجد المسلمين التي تشد إليها الرحال، ومسرى رسول األرض بعد المسجد
  .اهللا صلي اهللا عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى

فاإلسراء كان من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد األقصى ببيت المقدس في ليلة واحدة وكان  
والمسجد األقصى ال ،من المسجد األقصى إلى السماوات العلىللنبي بروحه وجسده معا، أما المعراج فكان 

ينفصل أبدا عن المسجد الحرام وبالتالي فاالعتداء على المسجد األقصى هو اعتداء على المسجد الحرام 
وهو اعتداء على المسجد النبوي واعتداء على كرامة المسلمين واعتداء على شريعة رب العالمين وعلى 

 .العقيدة اإلسالمية

ويعتبر بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، ومركز الطائفة المنصورة الثابتة على الحق، كما ورد 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لعدوهم قاهرين، حتى يأتيهم أمر اهللا وهم «في الحديث، 

  .كذلك، قيل أين هم، قال، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس

المباركة، وهذه البركة تشمل البركة الدينية؛ فبيت المقدس هو أرض بيت المقدس األرض الطيبة 
األنبياء ومهبط الرساالت، فعلى أرض بيت المقدس عاش العديد من األنبياء منهم إبراهيم، وكليم اهللا 
موسى بن عمران، وعيسى بن مريم، وداود وسليمان وزكريا ويحيى عليهم الصالة والسالم جميعا، بل إن 

السالم أوصى قبل موته في مصر أن ينقل رفاته إلى بيت المقدس، أما عن البركة الدنيوية يوسف عليه 
  .فهي تتمثل في البركة في األشجار والمياه والثمار والبركة في األرض
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بيت المقدس منارة للعلم والعلماء قديما وحديثا، حيث كانت تلقى دروس العلم في التوحيد والفقه 
جد األقصى زمنا طويال، ومن أهم العلماء الذين درسوا في المسجد األقصى اإلمام والتفسير في رحاب المس

األوزاعي فقيه الشام، وسفيان الثوري فقيه العراق، والليث بن سعد عالم مصر واإلمام الشافعي أحد األئمة 
  .األربعة

قدسات االسالمية هذه القدسية واالهمية الدينية التي يتمتع بها المسجد االقصى المبارك وجميع الم
والمسيحية في بيت المقدس، تستحق اهتماما اكبر من االمتين العربية واالسالمية، وتحركا اكثر جدية 

 .ونشاطا النقاذها من براثن االحتالل الصهيوني، واعادتها الى حضنها العربي االسالمي

  ١٣ ص٩/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 دور لجنة فلسطين النيابية

  

 حمادة فراعنة

ًنعم، يمكن للجنة فلسطين النيابية لعب دور سياسي أكبر على المستوى الدولي برلمانيا، بنشاطها 
رجية التي يضعها رأس الدولة ويتابعها وينفذها ٕوحوافز عضويتها واصرار رئيسها إلى جانب السياسة الخا

 .وزير الخارجية

ًالمخاطر نحو القدس غدت مضاعفة، بقوة االحتالل واالستيطان، واالنقسام الفلسطيني حزبيا 
ًوجغرافيا، ودعم واليات ترامب األميركية لسياسات المستعمرة وبرنامجها التوسعي، وحالة التشظي العربية 

ً وال تغيظ عدوا، كما هو الوضع الفلسطيني المعبر عنه وانعكاسا لهًالتي ال تسر صديقا ً. 

ًنتحمل مسؤولية وطنية وقومية ودينية نحو القدس والتفاني لها حفاظا على فلسطينيتها وعروبتها 
ٕواسالمها ومسيحيتها، وهذا يعني أننا يجب وضع برنامج برلماني يستفيد من معطيات العروبة واإلسالم 

إضافة إلى قرارات األمم المتحدة وشرعيتها التي تشكل غطاء للتحرك على المستوى البرلماني والمسيحية 
باتجاه البلدان العربية واإلسالمية وبلدان العالم التي مازالت تحترم القرارات األممية وساهمت في صياغتها 

  .ٕواصدارها وصوتت لصالحها ومضمونها

عيان، وبالتنسيق والشراكة بينهما، فهما ليستا لجنة فلسطين النيابية وحتى لدى مجلس األ
ًمتنافستين وال تتعارضان مع بعضهما البعض، أقول يمكن للجنة فلسطين النيابية مخاطبة لجانا مماثلة 
ًلدى البرلمانات العربية واإلسالمية، وتشكيل جسم نيابي برلماني، عربي أوال واسالمي ثانيا ليتحركوا نحو  ًٕ

طويق وفضح ممارسات أجهزة المستعمرة اإلسرائيلية بشأن القدس، وكشف وقاحة التحرك برلمانات العالم لت
األميركي من قبل المستشار بولتون والسفير المستوطن فريدمان وتجاوزات تتعارض مع توجهات األمم 
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لية في المتحدة وقيمها، وتواطؤ البرلمان اإلسرائيلي وسكوته ومشاركته مع باقي أجهزة المستعمرة اإلسرائي
  .خرق قرارات األمم المتحدة وعدم احترامها وعدم اإلذعان لمضامينها وتوصياتها

كأردنيين، نقف برضى مشاركين في الخندق المتقدم للعمل من أجل القدس وفلسطين، ومن أجل 
ئنا بيت لحم والخليل والناصرة وسائر المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وال هروب وال تنازل عن قيمنا ومباد

ًوخياراتنا بهذا االتجاه، وطالما لدينا فريقا نيابيا مندفعا يتولى المهمة عبر لجنة فلسطين باسم مجلس  ً ً
ًنواب األردنيين معبرا عن ضمائرنا، فهذا هو سالحنا األقوى لمواجهة نفوذ البرلمان اإلسرائيلي وعزله بل 

  .ًوهزيمته برلمانيا على المستوى الدولي

منا نخوضها بشرف الوالء الوطني، واالنتماء القومي، واالنحياز الديني معركة مفتوحة أما
اإلسالمي والمسيحي، فال نتردد، ألن المعطيات التي أمامنا ليست سوداوية إلى حد التسليم بقوة العدو وهو 
ٕال يملك أي شرعية ويتسند فقط إلى القوة في فرض سياساته واجراءاته، ولكننا نملك ثالثة أسلحة في 

واجهته أولها استعدادنا للعمل والتفاني من أجل القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، م
ومسرى سيدنا محمد، ومهد السيد المسيح وأتباعه وتعاليمه، وثانيها شعب فلسطيني باسل شجاع يواجه 

ية المسنودة بالعدالة البائنة، العدو واالحتالل بعزيمة وصالبة وصمود وثبات، وثالثها قرارات الشرعية الدول
ًتاريخيا وواقعيا ً. 

  ١٧ ص٩/١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  على إسرائيل فحص انسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية

 
  )٧/١/٢٠١٩هآرتس  (ميخال ملشتاين

ا مـا قالـه ، هـذ"لقد مرت علينا فترات أصعب من هذه، لكن لم يكن لدينا فترات كئيبة أكثـر مـن هـذه"
على مسامعي صديق من غزة عندما طلبت منه قبـل بـضعة أسـابيع وصـف كيـف يحلـل وضـع الفلـسطينيين 

ضـربات قاسـية مـن قبـل إسـرائيل، وخيانـة مـن جانـب العـالم .. لقد شهدنا مواجهات مريرة في الداخل". اآلن
 كهذا، حيـث ال يظهـر فيـه أي ولكن لم يمر علينا وقت"، قال "العربي، والتخلي عنا من قبل المجتمع الدولي

أجل، الفلسطينيون يجدون أنفـسهم فـي الـسنوات األخيـرة فـي أزمـة شـديدة متعـددة . "بصيص أمل في األفق
العمليـة الـسياسية غارقـة فـي أزمـة عميقـة، وحلـم الـدولتين يبتعـد بـل يتالشـى بالتـدريج، واالنقـسام : األبعاد

ًسطيني يـشعر بعـدم الثقـة وأحيانـا بـاالغتراب تجـاه قيادتـه، الداخلي بين الضفة وغزة يتعمق، والجمهور الفلـ
أما في الساحة الدوليـة فالموضـوع الفلـسطيني يفقـد مكانتـه الرئيـسية، وثمـة حـدث شـرخ غيـر مـسبوق مـع 

  .اإلدارة األمريكية
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ــى أساســها أدار  ــي عل ــائق الت ــرة حــدثت هــزة فــي الحق ــسنوات األخي ــا، ففــي ال ــم يكــن هــذا كافي ًإذا ل
جــزء مــن العــالم . ن النــزاع خــالل عــشرات الــسنين، وكانــت فــي نظــرهم مــصدر الــشرعية والتفــاؤلالفلــسطينيو

ًالعربي يشجع تطبيعا محسوبا مع إسرائيل، حتى بدون تسوية بينها وبين الفلسطينيين ً.  

الواليات المتحـدة اتخـذت خطـوة دراماتيكيـة بـشأن القـدس، حتـى بـدون أن يـتم التوصـل إلـى تـسوية 
ألقــداس بالنــسبة للفلــسطينيين ـ قــضية الالجئــين ـ تتعــرض لتهديــد علــى شــكل تقلــيص دائمــة؛ وقــدس ا

  .المساعدات األمريكية لألونروا وتغيير االعتراف بمكانة الالجئين

  ."قومية فاشلة"ً، لن يكون مبالغا فيه اعتبار الفلسطينيين اليوم "دولة فاشلة"باالستعارة من مفهوم 

 الفلــسطيني ال تبــشر بــالخير إلســرائيل، بــل العكــس، التــوتر بــين ولكــن األزمــة العميقــة فــي الطــرف
اليأس العميق من الوضع وبين عدم الرغبة في أن يصل إلى المصير الذي تدهورت إليه الدول العربية فـي 

ًفإن جزءا يزداد .. ، إزاء األهمية التي يعطونها لنسيج الحياة المستقر في الضفة الغربية"الربيع العربي"فترة 
ًاظما من الجمهور الفلسطيني بدأ ـ من خالل اعتبارات عملية بدون تحمس ـ يظهر االهتمام بفكرة الدولة تع

  .ًأي، كيان واحد، يمتد من النهر وحتى البحر، يعيش فيه الشعبان معا. الواحدة

 دولة مستقلة على المدى المنظـور، لكـن سـيتم بإقامةًحسب رأيهم، هذا السيناريو لن يكون مقترنا 
هــذا الــسيناريو يجــسد إمكانيــة كامنــة النقــالب اســتراتيجي فــي . فــي إطــاره ضــمان االســتقرار االقتــصادي

  .المستقبل، أي، وضع يكون فيه للفلسطينيين هيمنة

ًإسرائيل تدرك جيدا هشاشة النظام الفلسطيني، وباألساس احتمال أن تطورات داخلية فيه سـتنعكس 
الخوف الرئيسي في إسرائيل هو مـن تهديـدات خطيـرة مثـل مواجهـة . ةًسلبا وبسرعة على الساحة اإلسرائيلي

  .ٕعنيفة، وانتفاضة ثالثة، أو تفكك سريع للسلطة الفلسطينية يرافقه فوضى وارهاب

 في الضفة الغربية، وهو الذي يحـذرون منـه "انفجار"لكن ربما أن التهديد الحقيقي ليس بالضرورة 
 قــد يتجــسد التهديــد مــن ناحيــة إســرائيل فــي الهــدوء المــستمر، .فــي إســرائيل منــذ بــضع ســنوات ولــم يتحقــق

اليــومي، ليتجــسد الواقــع الجديــد وغيــر المعتــرف بــه للدولــة الواحــدة، ذلــك الــذي فــي مركــزه انــدماج ســكاني 
  . متزايد بين الشعبين في الضفة الغربيةيوديموغرافوجغرافي 

الي لفترة طويلة، علـى أسـاس الحفـاظ ًهذا هدوء مخادع يخلق وهما من إمكانية مواصلة النظام الح
ًنهاية هذا الهدوء الذي سيجعل الشعبين في السنوات القادمة يواجهـان واقعـا معقـدا . على االستقرار المادي ً

هــذا الوضــع ســيغير الــشروط . جــرى تخيلــه بــصورة عامــة، لكــن لــم يتوقعــاه بــصورته المفــصلة والملموســة
جبرهــا علـى إجـراء نقـاش عميــق حـول طبيعتهـا ومـستقبلها كدولــة  األساسـية لدولـة إسـرائيل وياإلسـتراتيجية

  .يهودية وديمقراطية

ًاستنتاج كهذا يفرض تفكيرا معمقا بخصوص البدائل   التي تقف أمام دولة إسـرائيل فـي اإلستراتيجيةً
  .السياق الفلسطيني بشكل عام والضفة الغربية بشكل خاص
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ويتوقـع . اقـع الحـالي فـي الـضفة لفتـرة طويلـةمن جهة، ستكون هناك صـعوبة فـي الحفـاظ علـى الو
أو ) "محمود عباس"ًمثال، تداعيات اليوم التالي لـ (كما يبدو أن يتطور إزاء التغييرات في النظام الفلسطيني 

  .)ًمثال، تأثير األزمات االقتصادية فيها على االقتصاد الفلسطيني(في إسرائيل 

ًتقلة اسـتنادا إلـى اتفـاق مـع إسـرائيل الـذي كـان فـي من جهة أخرى، بديل إقامة دولة فلسطينية مس
  .الماضي هو البديل المفضل من ناحية الطرفين ـ يبدو على األقل في هذه المرحلة ذا احتمال ضعيف

علــى هــذه الخلفيــة يوصــى بفحــص بــديل االنــسحاب أحــادي الجانــب مــن قبــل إســرائيل مــن الــضفة 
ن المفــضل أن تنفــذ هــذه الخطــوة بتنــسيق وموافقــة الطــرف مــ. ًالغربيــة طبقــا للحــدود التــي تحــددها إســرائيل

هـذه الخطـوة . الفلسطيني، ولكن إذا لم يتحقق ذلك فإنه مـن الـضروري تنفيـذها حتـى بـشكل أحـادي الجانـب
يتوقـع بـالطبع أن تكـون مليئـة بالتحــديات والتهديـدات الكثيـرة بالنـسبة إلســرائيل، لكـن سيتجـسد فيهـا إنجــاز 

 .ًم جدا وهو منع االنزالق إلى سيناريو الدولة الواحدةاستراتيجي له مغزى مه

  ٨/١/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  حين يدخل الفلسطينيون أراضيهم بتصاريح إسرائيلية

  )٧/١/٢٠١٩هآرتس  (عميره هاس

التزايد الكبير في عدد الطلبات المرفوضة التي قدمها مزارعون فلـسطينيون الـذين يريـدون الوصـول 
هـذا الطـاقم يعـرف .  للـدفاع عـن الفـرد"هموكيـد" تقع خلف جدار الفصل، فاجأ حتـى طـاقم إلى أراضيهم التي

 شــكوى ١٤٠٠القليــل عــن تنكيــل بيروقراطيــة الجــدار للنــاس، حيــث إنــه فــي الــسنوات العــشر األخيــرة عــالج 
المعطيــات حــول عــدد التــصاريح ومعــدل الــرفض . لمــزارعين قطعــت أمــامهم الطريــق للوصــول إلــى أراضــيهم

ً كرد على طلبه استنادا لحرية ٢٠١٨ تشرين الثاني ٢٦ بعد تردد طويل في "موكيد"ها اإلدارة المدنية لـ نقلت
عند إقامة جدار الفصل في أراضي الضفة حذر عدد منا من أال يكـون المـسار ألغـراض الـدفاع . المعلومات

ين الجدار والخـط األخـضر تحولـت بل ضم باسم آخر، وحقاً، المنطقة الفلسطينية الكبيرة التي تم احتجازها ب
إلى متنزهات ومـسارات سـير علـى األقـدام وركـوب الخيـل، مفتوحـة لإلسـرائيليين، فـي حـين أن الفلـسطينيين 
أصحاب األراضي الشرعيين يدخلون فقط بعد سلسلة طويلة من المطالبة بالتصاريح، وهذه التصاريح آخـذة 

  .في التناقص

تحدثـة باسـم منـسق أعمـال الحكومـة فـي المنـاطق، وبعـد ذلـك استجواب في هـذا الـشأن أرسـلته للم
ً، مـثال مـن "التـصاريح الزراعيـة" هناك تذبذب في عدد الطلبات لـ ٢٠١٨ حتى ٢٠١٤من : جاء الرد التالي

 هناك انخفاض شديد إلى ٢٠١٧وفي . ٩٦٨٧ إلى ٤٢٨٨ هناك ارتفاع في العدد من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٤
ً ألفـا ٢٤ انخفـضت مـن "العمالـة الزراعيـة"طلبـات تـصاريح . ٧١٨٧ى  ارتفع العدد إلـ٢٠١٨، وفي ٥٤٦٠

  ؟كيف تفسرون التذبذب وانخفاض عدد طلبات التصاريح. ٢٠١٨ً طلبا فقط في ٢٩٥٩ إلى ٢٠١٤في 
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 فــي ٢٤ رفــض ٢٠١٤فـي : فـي تلــك الـسنوات كــان هنـاك ارتفــاع واضــح فـي نــسبة حـاالت الــرفض
 فـي المئـة ٣٧. ذلك الحين نسبة الرفض زادت بـصورة متواصـلةالمئة من طلبات التصاريح الزراعية، ومنذ 

ارتفـاع فـي نـسبة الـرفض . ٢٠١٨ في المئـة فـي ٧٢ في المئة في السنتين التاليتين، و٥٤، و٢٠١٥في 
مزارعـون . كيـف يـشرحون الزيـادة المـستمرة فـي حـاالت الـرفض. ًيظهر أيضا في تـصاريح العمالـة الزراعيـة

ًلبــاتهم هــو االدعــاء بــأن مــساحة القطعــة التــي يملكونهــا صــغيرة جــدا علــى يقولـون إن أحــد أســباب رفــض ط
، هـذا الـسبب المتعلـق بمـساحة قطعـة األرض ال يظهـر فـي "موكيـد"ًمع ذلك، في ردكم خطيـا علـى . الفالحة
  ؟لماذا. سبابألقائمة ا

تـي هـل األرض ال. أحد أسباب عدم إعطاء تصاريح هو أن األرض توجد في مناطق الضفة الغربيـة
  ؟تقع غرب جدار الفصل توجد حسب رأيكم في إسرائيل

إجـراءات اإلدارة المدنيـة بـشأن الـدخول والمكـوث ": وحدة منسق أعمال الحكومـة فـي المنـاطق ردت
ًفي منطقـة التمـاس حـددت وفقـا لقـرار المحكمـة ويـتم تحـديثها مـن حـين إلـى آخـر وفقـا لإلجـراءات وحـسب  ً

 منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها مسموح فقط عن طريق تصريح، ُمنطقة التماس تعرف بأنها. الحاجة
كـل طلـب للتـصاريح يـتم تـسلمه يفحـص . وذلك بـسبب حقيقـة أنهـا منطقـة أراض توجـد غـرب جـدار الفـصل

بصورة مفصلة حسب السياسة والمعايير، والتغيير في منحى الحـصول علـى المـصادقة علـى الطلبـات ينبـع 
حــاالت معينـة تــم قبــول طلبـات فــي فتـرات مختلفــة وأصـبحت ال تلبــي المعــايير مـن عــدة متغيـرات، ربمــا فـي 

  ."الحالية التي تم تحديثها، ولهذا رفضت

إضافة إلى ذلك، في حاالت معينة هناك أراض ال توجد فـي منطقـة التمـاس، بـل محاذيـة لهـا، وتـم "
ًتغييرات في عدد التصاريح، وأحيانا ًإرجاعها للجانب الفلسطيني في يهودا والسامرة، وطبقا لذلك تتم رؤية ال

لتفاصـيل . ًيوجد تغيير فـي المنحـى فـي أوسـاط طـالبي التـصاريح وطبقـا لـذلك عـدد الطلبـات الموافـق عليهـا
أخــرى يمكــن مــشاهدة مجموعــة األوامــر الثابتــة الخاصــة بمنطقــة التمــاس، التــي توجــد فيهــا تفاصــيل حــول 

  ."ة التماسمعايير الحصول على تصريح دخول ومكوث في منطق

توجــد معطيــات تــشير إلــى تغييــر فــي عــدد التــصاريح، تنبــع مــن "مــصدر أمنــي قــال للــصحيفة إنــه 
  .)التصريح الزراعي أعطي في السابق لنصف سنة واآلن يعطى لسنتين(تغييرات في مدة التصريح 

ــ(وتغييــر فــي المعــايير بــشأن أنــواع التــصاريح  ــاء العــائالت الزراعيــة حــصلوا فــي الــسابق عل ى أبن
علـى "، كمـا قـال المـصدر إنـه ")تـصاريح عمالـة زراعيـة واليـوم هنـاك تـصاريح خاصـة ألبنـاء عائلـة المـزارع

ضوء غياب حاجز طبيعي بين منطقة التماس ودولة إسـرائيل هنـاك محـاوالت كثيـرة للحـصول علـى تـصريح 
  ."بالخداع، األمر الذي يقتضي فحص دقيق للطلبات

 نظركم ألن الفلسطينيين بعيـدين عـن التغطيـة اإلعالميـة، وخاصـة ربما تبقى هذه األقوال مغلقة في
المــزارعين الـــذين تعـــد أراضـــيهم مـــصدر الـــرزق بالنــسبة لهـــم، وممتلكـــاتهم وتـــوفيراتهم مخصـــصة للفـــيالت 
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ــا ــا إســرائيل: ال تخــافوا. المــستقبلية لن ــوم به ــي تق ــرة الت ــاالت عــن ســرقة األراضــي الكبي ــاك مق . ســيكون هن
  .األمني أرفق مع رده كراسة أوامر، لكن مع رابط موقع موكيدبالمناسبة، المصدر 

الذريعــة المبــررة الوحيــدة إلغــالق منطقــة "المــديرة العامــة لموكيــد، جــسيكا مونتــال، أشــارت إلــى أن 
التمـاس حـسب كــل التـصريحات والتعهـدات للجــيش والدولـة هـي ذريعــة أمنيـة، لكـن فقــط نـسبة ضـئيلة مــن 

ًهنـاك أشخاصـا حـصلوا علـى التـصاريح فـي "منـسق قـال بـصورة صـريحة إن ال. "الرفض هي ألسـباب أمنيـة
هــذا بالــضبط هــو ادعــاء . ٢٠١٧الــسابق أصــبحوا اآلن ال يلبــون المعــايير الجديــدة التــي حــددت فــي بدايــة 

ألشخاص كثيرين فجـأة ال يقومـون بتجديـد التـصاريح بـسبب الـذرائع الجديـدة ـ مثـل االدعـاء المثيـر : موكيد
، مــاذا يهــم إذا كانــت القطعــة صــغيرة؟ مــن حــق الــشخص "قطعــة أرض صــغيرة"تحــدث عــن للغــضب الــذي ي

ًالوصول إلى األرض التي يملكها حتى لو كانت مترا مربعا ً". 

  ٨/١/٢٠١٩القدس العربي 
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