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  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  ٦  االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل إلنهاء األنشطة اإلستيطانية في األراضي المحتلة •

  

  اعتداءات
  

  ٧   منازل ألسرى يتهمهم بتنفيذ عمليات٣جيش االحتالل يخطر بهدم  •
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  آراء عربية
  

  ١٨  صرع صهيوني •
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٤

  شؤون سياسية

 فلسطين النيابية تدين تصريحات السفير األميركي في إسرائيل

النائب المحامي يحيى السعود، تصريحات السفير  دان رئيس لجنة فلسطين النيابية، -عمون   
  .ًاألميركي في إسرائيل، حول ضم أجزاء من الضفة الغربية باعتبارها انتهاكا صارخا للشرعية الدولية

وعبر السعود، في تصريح صحفي اليوم السبت، عن استنكاره لتلك التصريحات، مبينا أن رؤية   
سرائيل في ضم األراضي المحتلة تعد جريمة حرب وفقا للقانون اإلدارة األميركية التي تستند على حق إ

  ."الدولي

هذا الموقف المعلن يعد تخليا عن مبدأ حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، "وزاد أن   
كامال إلى مواقف اليمين اإلسرائيلي المتطرف الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه  ويمثل انحيازا

  ." المشروعة المستندة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةالوطنية

وحذر السعود المجتمع الدولي من مخاطر تلك التصريحات على أمن واستقرار المنطقة، معتبرا أنها   
نسفا ممنهجا لعملية السالم والجهود التي بذلها واستثمر بها الداعون لتعزيز األمن واالستقرار "تشكل 
  ."العالمي

". مثل هذه التصريحات من شأنها توجيه ضربة قاضية لالستقرار اإلقليمي والعالمي"وأضاف أن   
األردن انسجم مع قيادته الهاشمية المظفرة تجاه دعم الشعب الفلسطيني األبي في كافة "أن  وأكد السعود

لسطينيين حتى يتسنى لهم مساعيه العادلة، مؤكدا أن األردن بكل أطيافه سيبقى السند والعزوة لألشقاء الف
  ."نيل حقوقهم، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على دولة االحتالل الحترام القانون الدولي   
ى المبارك، ووقف اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بما فيها المسجد األقص
  .محذرا من مخططات تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي في القدس المحتلة وتهويدها

كما دعا السعود المنظمات الحقوقية واإلنسانية المتخصصة إلى توثيق انتهاكات االحتالل   
قوق اإلنسان المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بهدف رفعها للجهات الدولية، وفي مقدمتها مجلس ح

  )بترا (.ومنظمة اليونسكو

  ١٢/١/٢٠٢٠بترا 

***  

  

  

  



 
٥

 تقارب واضح تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها الفلسطينية.. العالقـة األردنية العمانية

  

  نيفين عبد الهادي

 

ّنصف تفاصيل العالقات األردنية العمانية تحكي حالة أخوة عميقة تنعكس على أشكال تعاون متعددة 
ّوتنسيق مشترك في كافة القضايا اإلقليمية والدولية، ونصفها اآلخر اجتماعي يحمل في طياته األصعدة 

  .حالة فريدة من الشراكة العربية العربية بين قيادة البلدين وكذلك بين الشعبين

وفيما يخص القضية الفلسطينية، دعمت سلطنة عمان الوصاية الهاشمية على المقدسات، وكانت 
جنب مع األردن بمواقفه الرامية لتحقيق السالم العادل والشامل، حيث كانت وما زالت عمان دوما جنبا إلى 

تساند الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعمل من اجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني 
اة واالستمرار، ودعمه لنيل حقوقه المشروعة وتدعو بقوة إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحي

وتطالب دوما في كافة المحافل الدولية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته حيال الشعب الفلسطيني 
ٕوافساح المجال لتحقيق السالم، سعيا لتسوية سلمية للقضية تفي باحتياجات الشعب الفلسطيني وحقوقه 

  ...الوطنية المشروعة

  ٢ص/١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 ربية لفتح سفارات في فلسطيندعوة الدول الع

  الرأي-عمان   

دعت لجنة فلسطين النيابية الدول العربية الى فتح سفارات لها في فلسطين كما فعلت الكويت 
مؤخرا وقدر رئيس اللجنة النائب يحيى السعود الموقف الكويتي خالل لقاء للجنة مع السفير الكويتي عزيز 

قف الكويت المشرفة والداعمة لألردن وللقضية الفلسطينية، ال الديحاني في عمان أمس، مشيدا بالموا
  .)األونروا(سيما دعمها الموصول لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

اننا اليوم احوج من أي وقت مضى للتكاتف والتعاضد للدفاع عن قضايانا العربية «وقال السعود 
ي القدس في ظل المؤامرات التي تهدف الى تصفيتها وبالذات القضية الفلسطينية ودعم صمود أهلنا ف

اننا في الكويت نؤكد على مواقف األردن الثابتة » بدوره قال الديحاني » .وحرف بوصلة العرب للدفاع عنها
والراسخة حيال القضية الفلسطينية وندعم الوصاية الهاشمية و ان القضية الفلسطينية ستبقى قضية 

 » الكويت

ًل زيارتي األخيرة الى فلسطين وجدت فيها شعبا شامخا صامدا يدافع عن حقوقه انه وخال«وأضاف  ً ً
 ".المشروعة وهذا الشعور الذي لمسته زادني احياء للموقف العربي تجاه فلسطين



 
٦

وأكد الديحاني ان تعيينه سفيرا غير مقيم لدولة فلسطين هو رسالة للعالم اجمع بان الكويت لن 
ًاع عن القضية الفلسطينية الفتا الى ان الكويت ومن خالل تمثيله الدبلوماسي تتخلى عن مواقفها في الدف

  .ستعمل على دعم االشقاء في فلسطين وتقديم المساعدات لهم

  ٣ص/٣٠/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل إلنهاء األنشطة اإلستيطانية في األراضي المحتلة
 

األوروبي، الحكومة اإلسرائيلية إلى االمتثال الكامل للقانون دعا االتحاد  –  - بترا- ن عما 
  .ٕالدولي، وانهاء جميع األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة

وطالب االتحاد األوروبي في بيان صحفي الخميس، نقلته اتحاد وكاالت انباء دول منظمة التعاون 
  .نيين الفلسطينيين وممتلكاتهمُ، بوقف ومنع عنف المستوطنين ضد المد) يونا(االسالمي 

وأعاد االتحاد األوروبي التأكيد على موقفه الواضح من االستيطان، وهو أن جميع المستوطنات 
في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل 

  .٢٣٣٤أكيده قرار مجلس األمن الدولي الدولتين والسالم العادل والدائم والشامل، كما أعاد ت

، بما في ذلك ١٩٦٧وجدد االتحاد موقفه بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 
  .ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي يتفق عليها الطرفان

وأكد أنه سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية 
  .القابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكال الشعبينو

وكانت سلطات االحتالل وافقت في الخامس والسادس من كانون الثاني الحالي، على بناء حوالي 
 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على ٢٠٠٠

َالتي بني بعضها على أراض فلسطينية خاصةاإلنشاءات الموجودة بالفعل، و   )بترا(-.ُِ

  ٧ص/١٠/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٧

  اعتداءات
 

   منازل ألسرى يتهمهم بتنفيذ عمليات٣جيش االحتالل يخطر بهدم 

 

محمـود عطاونــة مـن بلـدة بيــت كاحـل فــي  األسـرى  منـازل عــائالت٣أخطـر جـيش االحــتالل بهـدم 
الـضفة  وسـط رام اهللا  حناتشة، ويزن مغامس مـن الطيـرة وبيرزيـت قـرب مدينـةًجنوبا، ووليد الخليل محافظة
 .المحتلة الغربية

وأفادت هيئة شؤون األسـرى والمحـررين، بـأن قـوات االحـتالل اقتحمـت منـازل ذوي األسـرى الـثالث 
 .وسلمتهم أوامر الهدم

هدم المنزل، وأمهلتهم مدة ب إن قوات االحتالل سلمته قرارا"وقال كامل عطاونة والد األسير محمود، 
 ". مترا مربعا١٣٠وتبلغ مساحة المنزل  أربعة أيام إلخالئه بعدما صورته وأخذت مقاساته،

ــة طعــن وعطاونــة أحــد المتهمــين بتنفيــذ ــر ســوريك"المــستوطن  عملي فــي مجمــع عتــصيون " دفي
ل ألسرى في بلدة بيـت المنصرم، وقد هدمت قوات االحتالل ثالثة مناز االستيطاني في شهر تموز من العام

 .نحو شهر لذات السبب كاحل قبل

عمليـة عـين بـوبين، فـي  فيما يتهم االحتالل األسيرين حناتشة ومغامس بالمشاركة في خلية نفـذت
  .منزليهما وأخذت مقاساتهما في وقت سابق أغسطس الماضي، وكانت قوات االحتالل قد صورت/آب

  ١١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  في الضفة"ج" يشكل هيئة حكومية لضم المنطقة االحتالل
 

هآرتس االسرائيلية أن وزير جيش االحتالل، نفتالي بينت، « كشفت صحيفة - فلسطين المحتلة 
وقالت الصحيفة . بالضفة الغربية) ج(خاصة، لتقوية االستيطان في مناطق أعلن عن تشكيل هيئة 

العبرية، إن هدف هذه الهيئة، هو تقوية وتعزيز وزيادة االستيطان في األراضي الفلسطينية، المصنفة 
بالضفة الغربية حيث كشف بينيت، أن الهيئة اجتمعت عدة مرات في األسابيع األخيرة، بهدف ) ج(كمناطق 

  .الستيطان والمستوطنين، وتعزيز الوجود اإلسرائيلي في هذه المناطقدعم ا

ويرأس هذه الهيئة، المستوطن الذي شغل منصب مساعد بينيت لشؤون االستيطان حتى أواسط 
  .العام الماضي، كوبي أليراز، الذي يسعى لمنح المنتدى سلطة تنفيذية

مستوطنين، لشراء أراض في الضفة، وأضافت الصحيفة أن الهيئة ناقشت كذلك، منح تصاريح لل
كما طالبت الهيئة الخاصة، . وربط البؤر االستيطانية غير القانونية بشبكة المياه والكهرباء اإلسرائيلية

، وتسريع اإلجراءات القانونية لفرض المزيد من الواقع االستيطاني »العشوائية«بمنع إخالء المستوطنات 



 
٨

 بؤرة ٣٠قانونية لنحو » تسوية«رة الى أن هذه الهيئة ستعمل على مشي. بالضفة، قبل موعد االنتخابات
  .استيطانية غير قانونية بالضفة، التي يتم اعتبارها مزارع زراعية، وصدرت بحقها أوامر هدم بالسابق

انه لن » منتدى كهيلت«وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال األربعاء في مؤتمر 
لن أقتلع أي «: وقال.  إخالء أي مستوطنة كجزء من اتفاق سالم محتمل مع الفلسطينيينيتم خالل فترته

التطهير العرقي «: وأضاف» .مستوطنة في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، ال يهودية وال عربية
طنات، لن يتم اقتالع مستو. ًالذي يعرضه أولئك الذين يؤيدون، ظاهرا، النهج الليبرالي هو مبدأ مرفوض

في جميع أنحاء األراضي الواقعة غرب األردن، كانت السيطرة األمنية : المبادئ بسيطة. ولن يتم في عهدي
  .«لن يتم تقسيم القدس ولن يتم اقتالع مستوطنات. وستبقى في أيدي إسرائيل

ة وستعمل هذه الهيئة على إلغاء اإلجراء المتبع حتى اليوم بإخالء المستوطنين من أراض فلسطيني
ًخاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى ضدهم من أصحاب األراضي، وذلك خالفا لقرار سابق 
للمحكمة العليا اإلسرائيلية، إذ يدعو قادة المستوطنين إلى وضع معيقات قانونية أمام أصحاب األراضي 

 أو حتى تلك التي لم  ا،الفلسطينية بهذا الشأن، مثل ضرورة إثباتهم لملكيتهم لألراضي المستولى عليه
  .يجر االستيالء عليها

أن جميع المستوطنات في األراضي الفلسطينية غير قانونيه «في السياق، أكد االتحاد األوروبي 
َبموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسالم العادل والدائم والشامل، مؤكدا  َ ََ

  .«٢٣٣٤على قرار مجلس األمن الدولي 

ودعا االتحاد في بيان له، أمس الخميس، حكومة االحتالل إلى االمتثال الكامل للقانون الدولي، 
ُوانهاء جميع األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة، ويتعين وقف ومنع عنف المستوطنين ضد  ٕ

رات تطرأ على حدود ما وجدد االتحاد األوروبي موقفه بأنه لن يعترف بأي تغيي. الفلسطينيين وممتلكاتهم
، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخالف تلك التي يتفق عليها الطرفان، مؤكدا انه ١٩٦٧قبل عام 

  .سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين

 ٢٠٠٠وكانت سلطات االحتالل وافقت في الخامس والسادس من كانون الثاني على بناء حوالي 
ي مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على اإلنشاءات وحدة استيطانية ف

َالموجودة بالفعل، والتي بني بعضها على أراض فلسطينية خاصة   )وكاالت. (ُِ

  ١٤ص/١٠/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
 

  

  



 
٩

 أحدث صيحات العقاب الجماعي بالقدس.. الحبس المنزلي الليلي
  

التاسع على التوالي تخـضع بلـدة العيـساوية فـي  للشهر – المحتلة لقدس – جندي أسيل –الجزيرة 
القدس إلجراءات عقابية جماعية، تتمثل بهدم المنازل والتفتيش المباغت لهـا ولـسكانها، باإلضـافة لتحريـر 

  .ٕالمخالفات التعسفية، واعتقاالت يومية بالجملة، واطالق القنابل الصوتية والغازية، والرصاص الحي أحيانا

 تتوقف االنتهاكات في البلدة عنـد هـذا الحـد بـل طالـت اسـتدعاء األهـالي للتحقيـق للـضغط علـى وال
  .أبنائهم، واستخدام عقوبة اإلبعاد خارج نطاق مدينة القدس

 أحدث صيحات اإلجراءات التعسفية في العيساوية ما أقدمت عليه سلطات االحتالل من تسليم ولعل
، لفتــرات تتــراوح بــين شــهرين وأربعــة أشــهر، ويبــدأ "الليلـي"الحبس المنزلــي تـسعة شــبان مــن البلــدة أوامــر بــ

  .الحبس كل ليلة في تمام الساعة الثامنة مساء وينتهي في السادسة صباحا

 االحتالل القرار لكل من نديم الصفدي وصالح أبـو عـصب ونـضال فـروخ وأنـور عبيـد ومحمـد وسلم
  . ومحمود عبيدعليان وفايز محيسن ومحمد مصطفى وآدم محمود

 اعتــصام ليلــي يكــسر القــرار االحتاللــي فــي  العيــساويةأهــالي  انطلــقالــشبان،  خطــوة لمــساندةوفــي
الجديد يتقـدمهم المعـاقبون، لكـن قـوات االحـتالل لـم تمهلهـم طـويال، وسـارعت إلعـادة اعتقـال خمـسة مـنهم 

 .كسروا القرار التعسفي

  أحالهما مرخياران

 مــرة خــالل خمــس ســنوات، منــذ بلــغ الثالثــة ٣٣جلــه الــذي اعتقــل  والــد محمــد عليــان علــى نخــشية
صـعب جـدا هـذا "عشرة من عمره، دفعته لمنعه من كسر قرار الحبس الليلـي، وفـي حديثـه للجزيـرة نـت قـال 

أنـا مــسجون معـه ال أخــرج مـن المنــزل بتاتـا، ألن الجـيش ومنــذ اليـوم األول إلصــدار القـرار يقــتحم .. القـرار
  ".د محمد وتصوير هويته قبل المغادرةالمنزل يوميا لتفق

 عليان من أن الرضوخ لهذا القرار سيؤدي إلخضاع مزيد مـن شـبان العيـساوية لهـذا العقـاب يخشى
  .الجديد، لكنه في الوقت ذاته يخشى على نجله من عواقب كسر القرار االحتاللي

اكــات لــم نــشهده فــي حياتنــا فــي العيــساوية باتــت صــعبة للغايــة، مــا يحــدث اآلن مــن انته "ويــضيف
اقتحامات يومية وترهيب للسكان واعتقاالت عـشوائية واالحـتالل يـصعد يوميـا .. االنتفاضتين األولى والثانية

  ".من قمعه للسكان

 ٣٣حتـى اآلن "ضـحك عنـد سـؤاله عـن عـدد مـرات اعتقالـه، وقـال )  عامـا١٨( محمـد عليـان االبن
اتصلوا على المنـزل واسـتدعوني "خير أجاب بهدوء الفت لكن عند سؤاله عن تفاصيل استدعائه األ" اعتقاال
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نطخــك أو تهــاجر أو : للتحقيــق بمركــز تحقيــق المــسكوبية، وقــالوا لــي بــالحرف الواحــد لــديك ثالثــة خيــارات
  ".تخضع للحبس المنزلي الليلي

بـدأت " مدى تأثير القرار الجديد الذي يخضع له منذ أربع ليـال، وسيـستمر ألربعـة أشـهر، قـال وعن
ُبــدأت بالعمــل أخيــرا وينتهــي .. أشــعر بالــضيق خاصــة عنــدما أهــاتف أصــدقائي وأعلــم أنهــم ســيخرجون معــا

دوامي في تمام الخامسة والنـصف مـساء، كنـت أريـد اسـتئناف دروس الـسياقة، لكننـي لـن أتمكـن مـن ذلـك 
  ".اآلن بسبب قرار الحبس الليلي الجديد

  أمني وسياسيإفالس

 العيساوية محمد أبو الحمص عقب على العقاب الجديد الـذي فرضـته  لجنة المتابعة في بلدةعضو
هــذا . "ســلطات االحــتالل علــى شــبان البلــدة بقولــه، إن ذلــك يــدل علــى إفــالس حكومــة االحــتالل والمخــابرات

ــسعة أشــهر،  ــذ ت ــساوية بكافــة الوســائل من ــع أهــالي العي ــي وسياســي ألن إســرائيل حاولــت تركي ــالس أمن إف
 دائمـا عكـسية باسـتمرار تيحل على البلـدة بعـد ارتقـاء شـهيد فيهـا، لكـن النتـائج كانـواعتقدت أن الهدوء س

  ".المقاومة والصمود

تـامير " الجدير بالذكر أن القرار اإلداري الجديـد بحـق الـشبان صـدر عـن قائـد الجبهـة الداخليـة ومن
 وضــعها االنتـــداب بــصفته القائــد العــسكري للمنطقــة، واســتخدم لتنفيــذ ذلــك أنظمــة الطــوارئ التــي" يــدعي

 .ريطانيالب

 غير المألوف تطبيق القوانين العسكرية علـى مدينـة القـدس التـي تـدعي إسـرائيل أنهـا موحـدة ومن
بشطريها وتخضع لسيادتها، ويعني إصدار الجيش ال الشرطة مثل هذه القرارات اعترافا بأن القدس الشرقية 

  .مدينة محتلة

بارقــة قــال إن تطبيــق هــذا اإلجــراء جديــد علــى مدينــة  المخــتص فــي قــضايا القــدس خالــد زالمحــامي
 العـسكري فـي إحـدى محافظـات الـضفة الغربيـة دالقدس، ألنه بالعادة ينفذ بشكل جمـاعي عنـدما يعلـن القائـ

  .عن منع التجول الليلي في منطقة معينة لسبب ما

 لتـشمل أهـالي  يمس العقاب الجديد حسب زبارقة الشبان التسعة فحـسب بـل تمتـد آثـاره الـسلبيةوال
ٕ فــي مواجهــة سياســاته ورفــضها، واذا نجــح فــي الحربــةيعتبــر االحــتالل أهــالي العيــساوية رأس " البلــدة كافــة

  ".تطبيق العقاب الجديد عليهم فسيلجأ لتطبيقه على كثير من األحياء الفلسطينية في القدس

ردة فعـل الـشبان " زبارقـة،ّ إعادة اعتقال الشبان الذين كسروا قرار الحبس المنزلي الليلي علق وعن
 ويقوم بها بشكل تلقائي كل من يقع تحت االحتالل ويرفض إجراءاته، ال يوجـد أي اعتـراف لـشرعية عفوية،

  ".السلطة اإلسرائيلية على مدينة القدس وهذا ما يثبته المقدسيون كل يوم
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 اسـتمرار لـك يؤكـد يتعلق بتطبيق هذا القرار العسكري على مدينة القـدس، أوضـح زبارقـة أن ذوفيما
ٕ، وان كانـت ١٩٦٧إسرائيل بفرض أنظمتها العسكرية على القدس، باعتبارها ضـمن األراضـي المحتلـة عـام 

تتغنـى دائمـا وتحتفـل بتوحيـد شـطرها الـشرقي مـع الغربـي تحـت سـيادتها، ممـا يـستوجب إخـضاعها لقـوانين 
  .الشرطة ال الجيش

ت واسـعة لقـادة جـيش االحـتالل، الـذي يـستخدمها  أن أنظمة الطوارئ االنتدابية تمنح صـالحيايذكر
 فـي منـاطق تحـت اسـتخدامها من أجل تنفيذ اعتقاالت إدارية وهدم منازل في الـضفة الغربيـة، فـي حـين أن

  .سيادة إسرائيل نادر جدا، وفقا لما نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية

  ١٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  الرحمة باب مصلى حماية على مقدسي جماهيري إصرار

 

 بحــق انتهاكاتــه اإلســرائيلي االحــتالل يواصــل – القــدس مدينــة موقــع خــاص – محمــد وســام إعــداد
 بعــض وتهافــت المنطقــة بــه تمــر الــذي الــصعب الوضــع مــن ًمــستفيدا المبــارك، األقــصى والمــسجد القــدس

 علـى ًمـستندا سنوات، قبل ورسمها اهابن التي اإلستراتيجية أحالمه تحقيق إلى فيسعى أمتنا، من المطبعين
 .األمريكية المتحدة الواليات رئاسة إلى ترمب وصول بعد الالمحدود األمريكي الدعم

 بهــدف باألقفــال، الرحمــة بــاب مــصلى بــاب إغــالق اإلســرائيلي االحــتالل حــاول ،١٧/٢/٢٠١٩ فــي
 مــشروعه ضــمن األقــصى المــسجد فــي آخــر تهويــدي لمــشروع واالنتقــال الرحمــة بــاب مــصلى إقفــال ترســيم

  .كله عليه أو األقصى من أجزاء على للسيطرة التهويدي

 خلـف المقدسـيون فتوحـد الـساحر، علـى الـسحر وانقلـب عقـب، علـى األمـور قلبت الخطوة تلك لكن
 من ًعاما ١٦ بعد جديد من ورعايته فيه الصالة ٕواعادة بالقوة الرحمة باب مصلى فتح بإعادة مصيري قرار

 تحقيـق مـن اقتـرب أنـه ظن أن بعد الوراء إلى خطوات اإلسرائيلي االحتالل المقدسيون وأعاد وة،بالق إغالقه
  .المبارك األقصى في حلمه

 تحقـق الـذي الجمـاهيري االنتـصار هـذا علـى االلتفـاف اإلسـرائيلي االحـتالل يحاول اليوم، ذلك ومنذ
 وعمـل أيـديهم، بـين أمانـة وضـعت لتـيا األمـة مقدسـات حمايـة علـى وعـزمهم ووحدتهم المقدسيين بسواعد
 بالضرب واالعتداء واإلبعاد االعتقال خالل من والمصلين المقدسين على التنغيص على اإلسرائيلي االحتالل
 .الرحمة باب مصلى ضد عنصرية إسرائيلية قوانين بإصدار والتهديد

 األقصى والمسجد الرحمة باب مصلى في اليوم يجري ماذا
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ــدء مــع ــل ،٢٠٢٠ العــام ب ــذكرى موعــد وقبي ــى الــسنوية ال ــة النتــصار األول  صــعد الرحمــة، بــاب هب
 فـي سـيما ال المبـارك، األقـصى المـسجد فـي والمـرابطين المصلين ضد العنصرية حملته اإلسرائيلي االحتالل
 المـسار فـي ّسـهل فيمـا المـصلين، عـشرات واعتقـل علـيهم المبـرح بالـضرب واعتـدى منـه، الشرقية المنطقة

 األقـصى سـاحات فـي االسـتفزازية جـوالتهم خـالل وحمـايتهم المسجد إلى المستوطنين اقتحام ياتعمل اآلخر
  .الرحمة باب مصلى حيث الشرقية الساحات فيها بما

ــاتوا المقدســيون ــم ب  اســتباق يحــاول عــدوهم أن واستــشعروا وخططــه، االحــتالل بــسلوك النــاس أعل
 يخـاف التـي النقطـة مـن فبـدأوا ٕواصـرار، بعنـاد فيهـا صرواانتـ التي الرحمة باب لهبة األولى السنوية الذكرى
  .الجماهيرية المعركة إنها ...المعادلة وتغيير لجمه على قادرة والتي االحتالل منها

 أنهـم شـك ال – عـدة مـسارات خـالل مـن االحـتالل خطـة علـى المقدسـيون رد الماضية، األيام خالل
 ونـشر ومـشاريعه، االحـتالل مواجهـة فـي الجمـاهير حشد على اعتمدت – أهدافهم يحققون حتى سيتابعون
 المغـرب لـصالة المقدسـيين تـدعو دعـوات ٨/١/٢٠٢٠ األربعـاء االجتمـاعي التواصل مواقع عبر مقدسيون

 بحـق التاريخ ذلك من أيام قبل حصلت التي االحتالل اعتداءات لرفض الرحمة باب مصلى في حاشد بشكل
 .المصلى في جماعة الصالة وأقاموا الدعوة يرةغف حشود ولبى المصلى، في المصلين

 الـداخل فلـسطينيي ومعهـم المقدسـيين آالف أدى والمـاطر، البـارد الطقـس ورغـم الثـاني، اليـوم وفي
 وبــاب األسـباط بـاب هبــة ذكريـات أعـاد بمــشهد المبـارك األقـصى المــسجد فـي جماعـة الفجــر صـالة المحتـل
 .المحتل على الطاولة وقلب جديد من الوقائع فرض على قادرة الجماهيرية القوة أن المؤكد وأكد الرحمة

 عنـد تتحـرك والتـي ًتنظيميـا المـؤطرة غيـر البـشرية القـوة هذه تنامي من اإلسرائيلي االحتالل يخشى
 فـي حـر وكـل مقدسـي كـل وانـشغال اهتمام يتصدر الذي المبارك األقصى المسجد على خطر أدنى استشعار

 وصـــد اإلســرائيلي االحــتالل لمواجهــة وتطويرهـــا وتعزيزهــا القــوة هــذه علـــى افظنحــ أن وعلينــا العــالم، هــذا
  .المبارك األقصى المسجد على والحفاظ المركزية قضيتنا تستهدف التي العنصرية مشاريعه

  ١٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  الفلسطينيين منازل هدم وتيرة ارتفاع ..بالقدس الديمغرافية الهوية لتغيير

 

 ألغـراض حـديثا الهـدم وتيـرة فـي ارتفاعـا يشهد لكنه قديم مسلسل المقدسيين منازل هدم – الجزيرة
  .الديمغرافية هويتها وتغيير القدس مدينة خارج إلى المقدسيين وتهجير االستيطاني التوسع

 وجــود عــدم بحجــة يهــدمها بــل منــازلهم، توســيع أو لبنــاء تراخيــصا المقدســيين يمــنح ال فــاالحتالل
  .ترخيصال

 الهــدم، مهمــة االحـتالل تــولي أو بأنفـسهم المنــزل بهــدم المنـازل أصــحاب االحـتالل ســلطات ّوتخيـر
 .الباهظة الهدم تكاليف دفع المنزل صاحب وعلى

 عـن تبحـث أو الـشتاء، قـسوة تقيهـا ال خيـام فـي وتقـيم المقدسـية، العائالت تتشرد األحوال كل وفي
 من وأكثر القدس، مدينة في فلسطيني ٣٠٠ من أكثر االحتالل شرد الماضي العام ففي .ماديا مكلف مأوى
  .اإلسرائيلية الحقوقية بتسيلم لمنظمة تقرير حسب الغربية، الضفة أنحاء مختلف في ٥٠٠

  ١٠/١/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

   شجرة زيتون خالل أسبوعين١٤٧ٍ مبان واقتلع ٨االحتالل هدم : تقرير أممي

 

معطيــات أمميــة، أن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي  ذكــرت – سقــدس بــر  خدمــة–القــدس المحتلــة 
والقـدس المحتلـة خـالل األسـبوعين الماضـيين، بحجـة االفتقـار ) ج(ٍ مبان في المنطقة ٨هدمت أو صادرت 
 .إلى رخص البناء

، )أوتـشا(وأوضح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنـسانية فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة 
 ٦ حتـى ٢٠١٩ديـسمبر /  كـانون أول٢٤ُيغطـي الفتـرة مـا بـين " حمايـة المـدنيين"، أن تقريـر اليوم الـسبت
  .٢٠٢٠يناير / كانون ثاني

ٕ شخــصا والحــاق األضــرار بـــ ٢٦وأفــاد التقريــر األممــي، بــأن عمليــات الهــدم أدت إلــى تهجيــر  ً٢٩ 
  .آخرين

ابق، هدمت أو صودرت في ُ قدمت كمساعدات إنسانية في وقت س٣ٍ مبان، بما فيها ٥وأوضح أن 
منــاطق "ّتجمعــين رعــويين يقعــان فــي منــاطق أغلقتهــا ســلطات االحــتالل لغايــات التــدريب العــسكري، أو فــي 

  ".إطالق نار

 إلـى ٢٥ شجرة زيتون يتـراوح عمرهـا مـن ١٤٧وقال إن االحتالل اقتلع في األول من يناير الجاري 
ُ عاما، مما ألحق األضرار بسبل عيش ٣٠   .سطينية من قرية الجبعة في بيت لحم ُأسر فل٨ً

  ".أراضي دولة"وادعت سلطات االحتالل أن هذه األشجار كانت تقع في منطقة مصنفة باعتبارها 
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ًوصرحت إحدى األسر المتضررة بأن اعتراضا رفعته لـ  علـى ) تتبع جـيش االحـتالل" (اإلدارة المدنية"ّ
ّاقتالع األشجار لم يجر البت فيه بعد ِ.  

ُسلطات اإلسرائيلية مركبة رباعية الدفع كانت تستخدم في نقل الطـواقم والمعـدات الطبيـة وصادرت ال
  .ُإلى عيادة متنقلة في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، واحتجز طاقم المركبة لبضع ساعات

ًواقتحم المستوطنون منزال فلسطينيا في المنطقـة الخاضـعة للـسيطرة اإلسـرائيلية فـي مدينـة الخليـل،  ً
ً عامـا وأصـابوه بجـراح، حيـث يقـع هـذا المنـزل فـي ١٧ًاعتدوا جسديا على طفل فلسطيني يبلـغ مـن العمـر و

  .٢٠١٧بناية استولى عليها المستوطنون عام 

ُ طفـال، ونقـل ٢٦ً فلـسطينيا برصاصـه، بيـنهم ٥٠وأشار تقرير أوتـشا إلـى أن االحـتالل أصـاب  ً٣٩ 
ًمصابا مـنهم إلـى المستـشفيات، وفقـا لـوزارة  الـصحة الفلـسطينية فـي غـزة؛ فـي آخـر مظـاهرة مـن مظـاهرات ً

  .٢٠١٩عام " مسيرة العودة الكبرى"

وأطلقــت قــوات االحــتالل النيــران التحذيريــة فــي المنــاطق المحاذيــة للــسياج الحــدودي وقبالــة ســاحل 
يت ّ عمليات توغل وتجريف قرب السياج بمناطق بيت حانون وب٥ّ مناسبة على األقل، ونفذت ١٥غزة، في 

  .الهيا، وخانيونس ورفح

ّ فلسطينيا، بينهم طفالن على األقل، بجرح في حوادث عدة، بالضفة ٢٤وقد أصابت قوات االحتالل  ً
  .الغربية

 أصيبوا خالل اشتباكات أثارها دخول مجموعـات مـن اإلسـرائيليين برفقـة الجنـود إلـى ١٣وذكرت أن 
  .ية فيهمامدينة نابلس وقرية حلحول بالخليل لزيارة أماكن دين

 ١١٧وأوضــح التقريــر األممــي أن قــوات االحــتالل نفــذت خــالل األســبوعين الماضــيين مــا مجموعــه 
  . أطفال١٠ً فلسطينيا، بينهم ١٤٠عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة أسفرت عن اعتقال 

وســجلت غالبيــة هــذه العمليــات فــي محافظــة الخليــل   ٢٩(س ، وتلتهــا محافظتــا القــد) عمليــة٣٥(ُ
  .) عملية١٤(ورام اهللا ) عملية

  ١١/١/٢٠٢٠ قدس برس

***  
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  شؤون مقدسية
 

 المسجد أسمى من أن يخضع للمحاكم: خطيب األقصى
 

» باب الرحمة«ب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، إن مصلى  قال خطي- فلسطين المحتلة 
عدم التنازل عن ذرة «جزء ال يتجزأ من المسجد، الذي يعد أسمى وأعلى من أن يخضع للمحاكم، مؤكدا 

  .«تراب منه

وحذر الشيخ صبري، وهو رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، في خطبة الجمعة، من تصاعد 
 .بشكل خاص» باب الرحمة«إلسرائيلية للمسجد، واستهداف مصلى االعتداءات واالقتحامات ا

وأشار إلى استمرار اقتحامات مستوطنين ووزراء وأعضاء برلمان إسرائيليين للمسجد، محذرا من محاوالت 
  .في الناحية الشرقية له، بحجة وجود لجنة التراث اإلسالمي فيه» باب الرحمة«إعادة إغالق مصلى 

 عاما، ليس لهذه اللجنة ١٦، أي قبل مدة تزيد على ٢٠٠٣منذ عام «نه وأوضح الشيخ صبري أ
  .«وجود في مصلى باب الرحمة، فلماذا يغلق؟ هذا تبرير مرفوض

إننا إذ نؤكد بأن مصلى باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، وأن «وأضاف 
  .«لرحمةاألقصى بجميع مرافقه كله مصلى، بما في ذلك مصلى باب ا

األقصى أسمى وأعلى من أن يخضع للمحاكم، وال للتفاوض وال للتنازل عن ذرة «وشدد على أن 
  .«تراب منه، وسيبقى مصلى باب الرحمة مفتوحا، ولن يغلق بإذن اهللا وبعونه

وقبل أيام، قالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن الشرطة العبرية تحاول عبر المحاكم 
  .«باب الرحمة«، إعادة إغالق مصلى اإلسرائيلية

، بعد أن أغلقته »باب الرحمة«، أعادت دائرة األوقاف فتح مصلى ٢٠١٩شباط / وفي فبراير
واحتجت الشرطة اإلسرائيلية على إعادة .  عاما، بحجة وجود مؤسسة غير قانونية فيه١٦إسرائيل لمدة 

  .فتح المصلى، ولوحت بإعادة إغالقه

االعتداءات على المصلين المسلمين، رافضا حاالت االعتقال واإلبعاد عن واستنكر الشيخ صبري 
  .المسجد األقصى

 ألفا صلوا ٣٠ٕوكانت دائرة األوقاف، قالت إن آالفا أدوا صالة الفجر في المسجد، وان أكثر من 
  .الجمعة فيه، رغم األجواء الباردة، لتأكيد التمسك بالمسجد بعد تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية عليه

ي وعلى تدل على إفالس سياس«ورفض الشيخ صبري المطالبة بالحماية الدولية لألقصى، ألنها 
تهرب من المسؤولية، ال نريد حماية دولية، المسلمون هم الملزمون بحماية األقصى، ألنه للمسلمين 

  .«وحدهم
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ولفت الجيش اإلسرائيلي الى انه اخطر بإعادة هدم منزل األسير أحمد قنبع الذي تتهمه ... >>
كانون الثاني /في ينايرإسرائيل بالعضوية في خلية قتلت مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية 

٢٠١٨.  

 ولكن العائلة أعادت بناء ٢٠١٨نيسان /وأشار إلى انه هدم منزل عائلة قنبع في نابلس في إبريل
  .منزلها

ويستند الجيش في قرارات الهدم الى قانون الطوارئ الصادر إبان االنتداب البريطاني لفلسطين في 
  .١٩٤٥العام 

ماس ضد قرارات الهدم الى المحكمة العليا اإلسرائيلية التي غالبا ويسمح للعائالت الفلسطينية بااللت
  .ما تؤيد قرارات الجيش

ويستخدم الجيش هدم المنازل كأسلوب عقاب ضد عائالت الفلسطينيين الذين يشاركون في 
  وكاالت .ويقول فلسطينيون إن هذا عقاب جماعي ومخالف للقانون الدولي. عمليات ضد إسرائيليين

  ١ص/١١/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  تقارير

  عام صعـب واستـمــرار األزمـة المـاليــة٢٠٢٠: "األونروا"

 ليلى خالد الكركي

بعد مرور قرابة شهر على تجديد تفويض والية وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  
ها من الدول المانحة لثالث سنوات مقبلة، والوعود التي تلقت) االونروا( الفلسطينيين في الشرق األدنى 

باستمرار الدعم المالي لها، إال ان العام الحالي ينذر ببوادر أزمة مالية جديدة تلوح باالفق وتشكل تهديدا 
  .حقيقيا للوكالة واستمرارية عملها

وبحسب المستشار االعالمي للوكالة عدنان ابو حسنة فأن هناك توقعات بأن يكون الوضع   
في ظل العجز المالي الكبير الذي تواجهه االونروا، خاصة أن جزءا من »  جداصعبا «٢٠٢٠المالي لعام 

العجز رحل من العام الماضي، وهو أمر من شأنه أن يمس الخدمات األساسية التي تقدم لنحو ستة 
  .ماليين الجئ يقيمون في مناطق عمليات الوكالة الخمس

 عجز مالي كبير يعصف بموازنتها منذ منذ نحو عام ونصف العام الحتواء) االونروا( وتجهد   
 وقف مساعدتها المالية الكبيرة عن الوكالة بشكل نهائي، ٢٠١٨إعالن االدارة االمريكية في أب من العام 

ٕ مليون دوالر أمريكي سنويا، ضمن مخططها الرامي إلنهاء عملها والغائها، وشطب ملف ٣٦٠والتي تبلغ 
  .الالجئين من على طاولة المفاوضات
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خالل تصريحات صحافية أدلى بها أوضح أبو حسنة إنه لم يعلن بعد عن الخطة المالية الجديدة و 
، وتوقع أن يتم اإلعالن عنها خالل األيام القادمة، مضيفا انه في ظل المعطيات المالية ٢٠٢٠للعام 

 .المتوفرة حتى اللحظة نستطيع الجزم بأن الوضع المالي للوكالة هذا العام صعب جدا

، بسبب زيادة عدد الالجئين )االونروا( شار إلى وجود احتياجات ومتطلبات ضخمة تقع على عاتق وأ 
 .االردن وقطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان:الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس 

لى وبحسب أبو حسنة فأن ما يزيد من حجم األزمة المالية هو ترحيل عجز مالي من العام الماضي إ  
   .العام الجاري

 . مليون دوالر١٦٧ويقدر أن العام الماضي انتهى بوجود عجز مالي كبير في موازنة الوكالة بلغ 

ويؤكد أبو حسنة أن الدعم المالي الذي وصل للوكالة من بعض الدول الخليجية ساهم في استمرار تقديم   
  .الخدمات لالجئين في األشهر األخيرة من العام الماضي

بسبب تزايد عدد الالجئين الفلسطينيين وااللتزام ) االونروا( ء الضغط الذي ترزح تحته وجرا  
بتقديم خدماتها لهم، باالضافة الى العجز المالي المتواصل في خزينتها، فإن ميزانية الوكالة هذا العام 

 مليون دوالر، ٢٠٠وتحتاج ألموال أكثر من تلك الموازنة التي رصدت العام الماضي، وبلغت قيمتها مليارا 
حيث تستخدم الموازنة في تغطية تكاليف الخدمات، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، إضافة إلى 

  .، الذي ينفذ في غزة وسوريا»برنامج الطوارئ«استخدامها في 

وحول ما إذا كان هناك دول جديدة تبرعت بمبالغ مالية جديدة للوكالة خاصة بعد تصويت  
ألمم المتحدة على تجديد تفويضها لثالث سنوات إضافية، أشار أبو حسنة إلى أنه لم يتم الجمعية العامة ل

بأي تبرعات إضافية، لكنه أشار إلى أن التجديد تبعه قيام الدول التي علقت ) االونروا( حتى اللحظة إبالغ 
  . التبرعاتباستئناف دفع» شبهات فساد«المساعدات المالية مع بداية اإلعالن عن وجود تحقيق في 

وقال إن كال من سويسرا وهولندا وبلجيكا أعلنت إلغاء قرارها السابق بتعليق دفع المساعدات،  
في » فساد مالي«مؤكدا في ذات الوقت أن التحقيقات التي أجرتها األمم المتحدة أثبتت أنه ال يوجد 

  .الوكالة

، )األونروا(في » ات فسادشبه«وكانت األمم المتحدة قامت بإجراء تحقيق كبير، حول وجود  
  .وعقب الكشف عن التحقيق، قامت تلك الدول بتجميد مساعداتها، وهو ما زاد من حجم األزمة المالية

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة جددت، بأغلبية ساحقة، في الثالث عشر من كانون االول  
لمدة ثالث سنوات ) األونروا( الفلسطينيين المنصرم تفويض وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

 صوتا وامتناع تسعة عن ١٦٩، بأغلبية ٢٠٢٣ حزيران من العام ٣٠أخرى، وتم تمديد التفويض حتى 
  .ٕالتصويت ومعارضة الواليات المتحدة واسرائيل
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ت ٕوشكلت العملية وقتها ضربة قوية لكل من اإلدارة األمريكية واسرائيل، بسبب سعيهما منذ نهايا 
 إلنهاء عمل الوكالة التي تعد الشاهد الدولي على مأساة الالجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها ٢٠١٨العام 

قبل سبعين عاما، وتقوم على رعايتهم وتقديم خدماتها لهم إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم 
  .للقضية الفلسطينية

، ١٩٤٩ار من الجمعية العامة في العام كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقر) االونروا( وتأسست  
وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة لالجئي فلسطين في مناطق عملها الخمس فيما يتعلق بخدمات التعليم 
لمئات اآلالف من أطفال الالجئين، والخدمات الصحية، عالوة على مساعدات اجتماعية تشمل توزيع مواد 

 تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن غذائية على فقراء الالجئين، ليتمكنوا من
  .يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم

  ٦ص/١٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عربية

 صرع صهيوني

 مال زكارنةك

تظهر سلوكيات وتصرفات قادة االحتالل الصهيوني في االراضي الفلسطينية المحتلة ،من خالل 
التصريحات اليومية التي يدلون بها ،والتي تتخذ طابعا هجوميا ثأريا انتقاميا ،تجاوز مرحلة العداء بأشواط 

ية ونفسية كثيرة ،وال يجدون كثيرة ،بأنهم بال ادنى شك مصابون بمرض الصرع والجنون وامراض عصب
مخرجا للتنفيس وقذف تخلفاتهم الجنونية، وازاحة ثقلهم الذي تلقي به ازماتهم الداخلية عن كاهلهم،اال 

   توجيه التهديد والوعيد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وقيادته

ى اذنيه فقد فتح كل من نتنياهو المأزوم جدا ،انتخابيا وسياسيا وقضائيا ،الغارق بالفساد حت
،والمالحق حتى سرير نومه ،ووزير حربه نفتالي بينيت، الذي يسعى الى شق طريقه كي يلحق بالعظماء 
حسب اعتقاده ،جبهة خاصة به ،واخذا يتسابقان من سيضم المساحة االكبر من الضفة الغربية للكيان 

لمحتلة نومن سيستقدم العدد الغاصب ،ومن سيطرد العدد االكبر من الفلسطينيين من االراضي الفلسطينية ا
االكبر من المستوطنين الصهاينة الى الضفة الغربية المحتلة ،ومن سيبني العدد االكبر من المستوطنات 
والوحدات االستيطانية الصهيونية في فلسطين المحتلة ،وبينهما االن سباق محموم في هذه المبارزات التي 

   لبطولة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ووجودهاصطنعوها النفسهم ،وكل واحد يسعى للفوز با

ثالثة عوامل اساسية تسبب الصرع لقادة االحتالل الصهيوني في هذه المرحلة ،االول ،االزمة 
الداخلية التي تعصف بالكيان المحتل ،وهي سياسية واجتماعية وامنية ،والثاني ،وجود دونالد ترامب في 
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المتهالك وضرورة استغالل هذه الفرصة بأقصى ما يمكن ،والعامل قيادة البيت االبيض والوضع العربي 
   االخير ،االستعجال في تنفيذ المشروع التوسعي العدواني الصهيوني في فلسطين التاريخية

لكن رغم وجود كل هذه الروافع المرحلية التي تخدم المشروع الصهيوني واالهداف الصهيونية ،اال 
 على الكيان الصهيوني ويجتاح كل مكوناته ،الى جانب الصمود االسطوري ان الرعب االقليمي الذي يسيطر

للشعب الفلسطيني في وطنه وتمسكه الفوالذي بحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة ،واستعداد الدائم 
للمقاومة وخوض حربا شعبية ال تنتهي اال بانتهاء االحتالل وزواله ،يشكالن مصدر االحباط الحقيقي لهذا 

  .ن الغاصبالكيا

اكثر ما يخشاه الكيان الصهيوني في المرحلة الحالية ،حدوث انتفاضة فلسطينية داخلية عارمة 
  تمتد من رأس الناقورة الى رفح ،تتزامن مع تسونامي لفصائل مقاومة مسلحة تجتاح شمال فلسطين قادمة

ضاء على االحتالل بالكامل من سوريا ولبنان والعراق ،تخوض معا حربا تحريرية شعبية شاملة هدفها الق
  .وعدم السماح له باالنسحاب

رغم كل ما نسمع من قادة االحتالل من تهديد ووعيد ،اال انه يرتعد خوفا ورعبا من قادم االيام 
،وهو يدرك جيدا ان ترامب لن يدوم ،وان وجوده في مرمى نيران جميع الدول العربية واالقليمية في 

   وتحصيناته لن تحميه من المالحقة والعقاب مهما بلغتالمنطقة ،وان قوته العسكرية 

هذا الكيان الذي تأسس على القتل والدمار وسفك الدماء ،واغتصاب الحقوق واستالب االرض من 
   اصحابها الشرعيين ،اكثر من يدرك ويعلم المعنى الحقيقي لنهاية القوة ونهاية االحتالل

  ٨ص/١١/١/٢٠٢٠الدستور 
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 سطينييوم الشهيد الفل

 سري القدوة

التحية والتقدير إلى أرواح الشهداء األبطال في يومهم الكبير والذين قدموا أغلى ما يملكون من  
اجل القضية الفلسطينية تحية إلى أول شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة الشهيد احمد موسى سالمة 

لتاريخ من قبل منظمة التحرير م وتم اعتماد هذا ا١٩٦٥والذي ارتقى يوم السابع من يناير عام 
 . الفلسطينية كيوم وطني للشهيد الفلسطيني

ان دماء شهدائنا األبطال تحثنا على الدوام ان نمضي من اجل حقوقنا الوطنية وعدم التفريط بذره 
من تراب الوطن الغالي وان نحفظ العهد ونحمي وحدة شعبنا وان نعمل من اجل تحقيق المصالحة الوطنية 

اللحمة بين أبناء شعبنا الن رصاص وقمع وتنكيل االحتالل لم يفرق بين شهيد وآخر والجميع اتحد ٕواعادة 
 . في مواجهة االحتالل بعيدا عن االنتماءات الحزبية الضيقة
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اننا وفي ذكرى يوم الشهيد نجدد العهد والبيعة على أن نمضى معا وسويا على درب النضال 
  ان نكون جميعا يدا واحدة على درب قائدنا الرئيس الشهيد ياسر عرفاتبالكلمة االمينة والهدف االسمى و

 .حتى تحقيق اهدافنا وكل التحية لروح شهدائنا االبطال وعاشت الثورة ودامت حتى النصر

فنجدد في هذا اليوم العهد والبيعة للثورة والشهداء االبطال الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الحق 
مسك في الحق الفلسطيني واستمرار مسيرة النضال حتى نيل حقوقنا المشروعة الفلسطيني وضرورة الت

 . وتحقيق حلم شهدائنا االبطال

المجد كل المجد للشهداء اإلبطال والمجد لشهداء فلسطين الذين كتبوا أروع صفحات التاريخ 
 . لهوية والعنوانبدمائهم وأناروا الطريق لألجيال وكانوا هم عماد الثورة من اجل فلسطين الدولة وا

في هذه الذكرى يستذكر شعبنا الشهداء الذين ارتقوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة 
النضال الوطني الطويل من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل الوطن وخارجه وفي السجون وعلى 

زال حكومة االحتالل اإلسرائيلي تمعن الحدود وشهداء األرقام الذين ما زال االحتالل يحتجز جثامينهم وما ت
في جرائمها بحق شعبنا حيث كشف تقرير أعدته هيئة مقاومة الجدار واالستيطان أن عدد الشهداء الذين 

 طفال ٣٣، منهم أربعة على يد المستوطنين و١٤٩ بلغ ٢٠١٩ارتقوا على يد جيش االحتالل خالل العام 
 .١٨تحت سن الـ 

ية السترداد جثامين الشهداء ما تزال حكومة االحتالل تحتجز جثامين وحسب بيانات الحملة الوطن
 جثمانا ٥٢، فيما لم يعرف مصير ٢٠١٥قبل عام » بمقابر األرقام«من الشهداء في ما يعرف » ٢٥٣«

ان إحياء هذا اليوم يوم الشهيد اليوم الوطني الكبير يعني ان نعلن تمسكنا .احتجزت بعد العام المذكور
 نكرم شهدائنا وان نتوحد من اجل قضيتنا العادلة وان نعمل من اجل إنهاء االنقسام وعودة بحقوقنا وان

الشرعية الى قطاع غزة ووحدة الوطن والهدف الفلسطيني ألن دماء الشهداء هي اكبر ما يجمعنا وأجمل 
 أغلى ما وفاء لهذه الدماء الزكية هو السير على طريقهم وتحقيق أهدافهم الوطنية فهم الذين قدموا

 . يملكون من اجل أن نحيا بحرية وكرامة

في ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني نؤكد على اهمية المضي قدما من اجل وحدة الوطن والتصدي 
لمؤامرات التصفية التي تحاك ضد شعبنا كما نؤكد مجددا اهمية التصميم على إجراء االنتخابات في جميع 

لمحتلة والعمل على إنجاحها وهذا االمر يعد متطلبا واستحقاقا مهما األراضي الفلسطينية بما فيها القدس ا
ٕلشعبنا وسبيال نحو تجديد واحياء الحياة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني برمته ومن اجل ضمان 

  .ٕالحفاظ على ارث الشهداء حتى نيل الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها

   رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية- ا الحسنة في فلسطينسفير النواي

  ٨ص/١١/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 هجرة يهودية تتراجع.. فلسطين

  الرأي-القدس المحتلة 

 الفائت، ٢٠١٩شكل ميزان الهجرة إلى إسرائيل ومنها قرابة خمس الزيادة السكانية فيها، في العام 
العام الماضي هم مهاجرون جدد، ثلثاهم هاجروا من دولتين، هما وأغلبية الذين دخلوا إلى إسرائيل في 

، الذي يسمح لليهود من أنحاء العالم »قانون العودة«وهاجروا إلى إسرائيل بموجب . روسيا وأوكرانيا
  .بالهجرة والحصول على المواطنة اإلسرائيلية، إضافة إلى امتيازات أخرى، وخصوصا مالية

، شموئيل روزنير، في مقاله »معهد سياسة الشعب اليهودي«وأشار الصحافي والباحث في 
امس، إلى أن ثلثي المهاجرين إلى إسرائيل من روسيا وأوكرانيا، العام » معاريف«األسبوعي في صحيفة 

  .كذلك فإن ثلث مجمل المهاجرين إلى إسرائيل، في العام الفائت، ليسوا يهودا. الفائت، ليسوا يهودا

قي األكبر إلسرائيل، اسحاق يوسف، هاجم مؤخرا المهاجرين من دول يذكر أن الحاخام الشر
وأنهم يذهبون إلى » الشيوعيين«، أي غير اليهود، وبـ»األغيار«االتحاد السوفييتي السابق، ووصفهم بـ

، وهو تعديل على »بند الحفيد«الكنائس واألديرة، وهاجم سياسة الحكومة إزاء هؤالء المهاجرين، منتقدا 
ويسمح بهجرة من كان جده أو جدته يهود، ولكنه ليس يهوديا ألن والدته ليست يهودية » لعودةقانون ا«

  .أو أن كال الوالدين ليسا يهوديين

ويحتاج هؤالء إلى التهود، لكن بسبب شروط التهود المتشددة التي تضعها الحاخامية الرئيسية 
 إجراءات تهود أكثر سهولة، ينفذها حاخامات، وتلقى. اإلسرائيلية، فإن الكثيرين منهم يتخلون عن التهود

يواجهون مصاعب في كافة األمور المتعلقة » األغيار«ويعني هذا الوضع أن هؤالء . انتقادات شديدة
ويبلغ عددهم . باألحوال الشخصية، وخاصة الزواج أو الطالق، بسبب عدم وجود زواج مدني في إسرائيل

إسرائيليون جدد دخلوا إلى إسرائيل بموجب قانون «هم  ألف شخص، وصفهم روزنير بأن٤٥٠قرابة 
  .«العودة

ففي العقود «. ال يختلف عن األعوام التي سبقته) ٢٠١٩(وأكد روزنير على أن العام الفائت 
األخيرة ارتفعت، من عام إلى آخر، نسبة المهاجرين غير اليهود بين مجمل المهاجرين من دول االتحاد 

، كان ثالثة ٢٠١٤وأوضح أنه في العام . »كلمات أخرى، انخفضت نسبة اليهودأو، ب. السوفييتي السابق
، كان يهوديان من بين ثالثة ٢٠١٩وفي العام %. ٧٢يهود من بين أربعة مهاجرين، أي أن النسب كانت 

  .%٦٤مهاجرين، أي 

دي أو وتابع روزنير أنه على الرغم من أن إسرائيل ال تهتم ما إذا كان المهاجر هو يهودي تقلي
، لكن سياسة إسرائيل، وهي %٥بين المهاجرين هي ) المتدينين(متدين، ونسبة المتدينين والحريديين 

فإسرائيل قامت كدولة الشعب اليهودي، وكي تستمر «. ليست معلنة دائما، تسعى إلى زيادة عدد اليهود
وعندما كانت دولة . مةعلى هذا النحو، المطلوب وجود أغلبية يهودية، وهذا يتطلب سياسة هجرة مالئ
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لكن الظروف تغيرت، . صغيرة، رغب اليهود فقط بالقدوم إليها، وحتى هم أيضا لم يرغبوا بذلك دائما
  .«ُوالسياسة لم تعدل

يعني «، فهموا هذا التعديل أنه »بند الحفيد«ووفقا لروزنير، فإن أعضاء الكنيست الذين سنوا 
ويكمن خطأهم باالعتقاد الخاطئ أن هؤالء المهاجرين . دخول الكثيرين من غير اليهود إلى إسرائيل

بإمكان «وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، مناحيم بيغن، قد تطرق إلى ذلك قائال إنه . »سيتهودون
  .«الحاخامية إيجاد صيغة مريحة ومحترمة لتهود أزواج في زيجات مختلطة

اليين شخص في العالم يستحقون الهجرة إلى  م٩وبحسب روزنير، فإن التقديرات تشير إلى وجود 
وباإلمكان . إسرائيل ليست جاهزة الستيعابهم«. رغم أنهم ليسوا يهودا» قانون العودة«إسرائيل بموجب 

. االدعاء أن هذه ليست قضية كبيرة، ألنه غالبيتهم لن يأتوا، وأولئك الذين سيأتون باإلمكان التعامل معهم
 هذه قضية كبيرة، ألنه يوجد اآلن توتر ثقافي وسياسي في عدة أمور تتعلق وباإلمكان االدعاء أيضا أن

اسرائيل «ويشار إلى أن رئيس حزب . »في مسائل الزواج على سبيل المثال. بوضع هؤالء المهاجرين
، منع )المتدينين(ي ويحارب الحريديين ؟، أفيغدور ليبرمان، الذي يسعى إلى سن قانون زواج مد»بيتنا

  .مة جديدة في إسرائيل، بعد جولتي انتخابات، بسبب قضايا كهذهتشكيل حكو

جزء من «وأضاف أن الكثيرين في إسرائيل ال ينظرون إلى المهاجرين غير اليهود على أنهم 
جميع اإلسرائيليين تقريبا ال يريدون أن يتزوج أقاربهم من مهاجرين «كذلك فإن . »المجتمع اإلسرائيلي

ُ أغلبية اليهود في إسرائيل يفضلون أن يسمح ألحفاد يهود بالقدوم إلى البالد في وعمليا، يبدو أن. كهؤالء
  .«إطار قانون العودة

من جهة اخرى، أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي أن التحالفات السياسية المتاحة خالل 
 من قوة المعسكرات ، لن تعزز٢٣األسبوع المتبقي على إغالق باب ترشيح القوائم النتخابات الكنيست الـ

السياسية، غير أنها قد تبعد األحزاب الصغيرة عن خطر عدم تخطي نسبة الحسم، فيما تأتي النتائج غير 
حاسمة ومتقاربة على النتائج التي أفرزتها االنتخابات األخيرة، ما يهدد باستمرار أزمة تشكيل حكومة 

  .إسرائيلية

االسرائيلي، » والال«لصالح موقع » ميدغام«عهد وبحسب نتائج االستطالع الذي أجري بواسطة م
والحزب » ميرتس«(» المعسكر الديمقراطي« غيشر مع - فإن النتيجة التي قد يحققها تحالف العمل 

، تتطابق مع النتيجة التي قد تحققها األحزاب إذا خاضت االنتخابات بقوائم )الديمقراطي بقيادة إيهود براك
  .، يعزز من تمثيل المعسكر»يمين الليكود«حزاب منفصلة، في حين، تحالف بين أ

ً مقعدا، وفقا لنتائج االستطالع، فيما يحصل الليكود على ٣٥على » ابيض- ازرق«وتحصل قائمة  ً
» اسرائيل بيتنا«، فيما يحصل ١٣ً مقعدا، وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحتفظ بمقاعدها الـ٣٣
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ً، ليواصل احتالله موقعا مؤثرا فيما يتعلق بعملية ٢٣اعد في الكنيست الـ مق٨برئاسة أفيغدور ليبرمان على  ً
  .تشكيل الحكومة

 مقاعد، بينما يحصل ٨على » يهدوت هتوراه« مقاعد، و٨الحريدية على » شاس«وحصلت كتلة 
في .  مقاعد، حسبما أظهرت نتائج االستطالع٦بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، على » اليمين الجديد«

المعسكر « مقاعد، فيما ينخفض تمثيل قائمة ٥على » غيشر«بالشراكة مع » العمل«حين، يحصل حزب 
، بمقعد واحد مقارنة باالنتخابات التي أجريت في »إسرائيل ديمقراطية«و» ميرتس«التي تضم » الديمقراطي

  . مقاعد٤أيلول الماضي، وتحصل على 

، في )من أصوات الناخبين% ٣.٢٥(سبة السحم وتفشل أحزاب الصهيونية الدينية في تخطي ن
» عوتسما يهوديت«، رافي بيرتس الذي تحالف مع »البيت اليهودي«ظل االنقسام الحاصل بين رئيس 

% ٢.٨، بتسلئيل سموتريتش، بيحث تحصل القائمة األولى على »االتحاد القومي«الكهاني، وبين رئيس 
  .%١.١والثانية على 

معسكر نتانياهو المتمثل : بموجب استطالع الموقع على النحو اآلتيوجاءت تقسيم المعسكرات 
ً مقعدا، ١٣-  مقعدا، القائمة المشتركة٤٤- ً مقعدا، معسكر بيني غانتس٥٥-يحصل على» كتلة اليمين«بـ

  . مقاعد٨-وليبرمان

والحزب الديمقراطي » ميرتس«(» المعسكر الديمقراطي«مع » العمل غيشر«وفي حال تحالف 
» البيت اليهودي«و» اليمين الجديد«لتضم كل من » يمين الليكود«، وتحالفت أحزاب )يهود براكبقيادة إ

- ازرق«: ، فإن تمثيل األحزاب سيكون على النحو التالي»عوتسما يهوديت«و» االتحاد القومي«و

-»المعسكر الديمقراطي«مع » العمل غيشر«، تحالف ١٣-، القائمة المشتركة٣٢-، الليكود٣٤-»ابيض

؛ وبذلك، فإن معسكر ٨-، اتحاد أحزاب اليمين٨- »يهدوت هتوراه«، ٨-»شاس«، ٨-»اسرائيل بيتنا«، ٩
  . مقعدا٤٣ً مقعدا، فيما يحصل معسكر غانتس على ٥٦اليمين سيحصل على 

  ٥ص/١١/١/٢٠٢٠الرأي 
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  آراء عبرية مترجمة

 تجميد البناء في القدس

  نداف شرغاي -إسرائيل هيوم 

 

 على تجميد البناء في القدس، في جفعات همتوس وفي هار حوما، وفي. د هادئ جداهذا التجمي

E1 كان ينبغي لليمين الحقيقي في الليكود، من الكين وحتى يريف لفين، ناهيك عن سموتريتش، وبينيت ،
، ، هكذا القدس ترد نتنياهو”فداء النفس يرد السبت“وشكيد أن يرفع الصرخة ويهدد ويضغط، إذ مثلما هو 

كما انه من موشيه ليئون، رئيس البلدية، مسموح لنا ان نتوقع منه ان . واالنتخابات والحسابات السياسية
  .، مثلما فعل بعض من اسالفه في وضعيات مشابهة”يقلب بضع طاوالت“

هذا التجميد في القدس هو القسم االقل لطافة في عالقاتنا مع احد الرؤساء االكثر ودا السرائيل 
فال توجد . ”عناق دب“يخيل أنه في حالة القدس يدور الحديث عن . قت الن نتحدث عنه ايضاوحان الو

مقابل نقل السفارة واالعتراف . مقابل كل الخير الذي يغدقه علينا ترامب، نحن ندفع الثمن. هدايا مجانية
 مجال الرموز،  وكله في–بسيادة اسرائيل في الجوالن واالعالن عن ان المستوطنات ليست غير قانونية 

 نحن ندفع الثمن بعملة صعبة، هي على المدى البعيد اغلى –الطقوس، الهوية والمكانة القانونية 
  .التوقف االستيطاني: باضعاف

االستيطان هو الذي سيقرر حدود القدس في المستقبل وليس السفارة االميركية التي نقلت الى 
االميركيين اعترفوا بالحقائق التي ثبتتها اسرائيل في المدينة لقد انتقلت السفارة الى القدس، فقط ألن . هنا

ولكن اسرائيل كفت عن تثبيت الحقائق . والحقائق لم تنشأ بناء على نقل السفارة، بل العكس. الموحدة
  .الصهيونية واالستيطانية في القدس

ك ثقوبا سوداء في هنا، في عاصمة اسرائيل، استسلم نتنياهو المرة تلو االخرى للضغط الدولي ويتر
في جفعات همتوس التي بين جيلو وهار حوما يخطط . نقاط استراتيجية في الصراع على وحدة القدس

هذه احدى . الفلسطينيون لخلق تواصل استيطانية خاص بهم، من بيت لحم، عبر شرفات وبيت صفافا
غرب ورمات رحيل وهار حوما فرصهم االخيرة لتقسيم القدس ودق اسفين بين االحياء اليهودية جيلو من ال

توشك إسرائيل  E1  ارض خطة–كما أن الرواق الذي يربط بين القدس وبين معاليه ادوميم . من الشرق
على فقدانه، كون الفلسطينيين يبنون هناك منذ بضع سنين بشكل غير قانوني، ولكن اسرائيل ال تبني 

  .جمدة هي االخرى وحدة سكن في هار حوما م٢٠٠٠ –وتجمد هناك أيضا، واآلن 

االستيطان هو الذي رسم في الماضي وسيرسم في المستقبل أيضا حدود القدس، ال السفارات 
فاالعتراف الدولي ستجلبه في نهاية المطاف . األجنبية التي تنتقل الى هنا وال االعتراف بالمواثيق الدولية

إسرائيل وتكتظ وتبني القدس غربا بدال من ذلك تخطئ . الحقائق وخريطة البناء في القدس وليس العكس
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” نظام بايدن“وحتى .  وتستسلم للضغط الدولي الذي يجمد البناء في عاصمة إسرائيل– بدال من شرقا –
الذي ألزم محافل التخطيط في القدس في عهد أوباما ألن تنسق مع مكتب رئيس الوزراء كل بناء في 

  .فعول ما يزال ساري الم–أراضي القدس خلف الخط األخضر 

ولماذا يقوم محبو القدس الكثيرون الذين يحيطون بنتنياهو . هنا” اليمين“إذن ما هو بالضبط 
بتقديم التنازالت له بهذا الشأن؟ ما معنى الفجوة الواسعة بين الحديث العالي جدا عن القدس الموحدة 

  وبين الهدوء المعيب حول تجميد البناء في المدينة؟

  ١٤ص/١٠/١/٢٠٠٢الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
 

US support for Israeli annexation plan a war crime — House committee 

Committee slams US backing of Israel settlement plans 
 

By JT - Jan 11,2020 - AMMAN — The US administration's support of Israel's "right" to 

annex the occupied territories is a war crime according to international law, the Lower 

House's Palestine Committee said on Saturday.  

MP Yahya Saud, head of the panel, denounced US Ambassador to Israel David Friedman's 

statements regarding annexing parts of the West Bank, describing the remarks as a blatant 

violation of international legitimacy, the Jordan News Agency, Petra, reported. 

This stance is "negligent" of the two-state solution, which the international community 

unanimously agrees upon, and represents "full bias" to the extremist Israeli right, which 

denies the presence of the Palestinian people and its legitimate national rights based on 

international law, Saud added. 

The lawmaker warned the international community of the risks posed by such remarks to 

regional security and stability, describing them as a "systematic undermining of the peace 

process and efforts of peace supporters to enhance the international security and 

stability".  

He also called on the international community to bear its responsibility to pressure the 

occupation state to respect international law and put a stop to its recurrent attacks on 

Islamic and Christian holy sites, including Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, according 

to Petra. 

Last week, Friedman, a strong supporter of Israeli settlements in the occupied territories, 

said that the new US policy clearly states that "Israelis and Jews have the right to live in 

Judaea and Samaria [the West Bank]". 

On November 18, US Secretary of State Mike Pompeo said the United States no longer 

considers Israeli settlements to be “inconsistent with international law”. 

The Fourth Geneva Convention on the laws of war, however, explicitly forbids moving 

civilians into occupied territories. 

The about-turn brought stiff international and Palestinian criticism. 

The UN and the EU said that the decision would not change the reality of the settlements' 

illegality and illegitimacy, while the Arab League condemned Washington’s unilateral 

move. 
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More than 600,000 Israelis live in settlements in East Jerusalem and the West Bank 

alongside more than 3 million Palestinians. 

Shortly after taking up his post in November, Israeli Defence Minister Naftali Bennett 

announced a plan to double the number of settlers in the flashpoint West Bank city of 

Hebron. 

Jordan Times Jan 11,2020  
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