
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  شؤون سياسية

    إسرائيل تحت المجهر) .. الهاي( •

    الليكود يقدم التماسا قضائيا لمنع قرار مرتقب حول حصانة نتنياهو •

  اعتداءات

    عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى •

    شاب تقالواع شعفاط بمخيم عنيفة مواجهات :القدس •

    االحتالل يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس •

    االحتالل يعتقل شابا من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق •

    ًاالحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله بحجة البناء بدون ترخيص •

    مروعة شهادات ..العيسوية بأطفال ينكل االحتالل •

  دسيةشؤون مق

    ًمحكمة االحتالل ترفض التماسا بشأن مصلى باب الرحمة •

  تقارير

    من أراضي األغوار ومياهها % ٨٠االحتالل يسيطر على  •

     أسير فلسطيني بال محاكمة٥٠٠االعتقال اإلداري اإلسرائيلي يحتجز  •

  آراء عربية

    ٢إسرائيل ما بين الفكرة والدولة القومية الحلقة التاسعة والسبعون ج  •
  

  اخبار باالنجليزية

Erekat: A presidential decree will not be issued until Israel 

pledges not to obstruct elections in Jerusalem   

  

  

  



 
٣

 إسرائيل تحت المجهر) .. الهاي( 

  

  الرأي-القدس المحتلة 

ة الهاي الهولندية قد حذرت جهات قانونية إسرائيلية من أن المحكمة الجنائية الدولية في مدين
ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب، في حال » سرية«تصدر أوامر اعتقال دولية 

 .قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين

لس امس األحد، أن تحذيرا كهذا استعرض خالل اجتماع المج» اسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة 
، يوم األربعاء الماضي، إثر إعالن )الكابينيت(الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية 

، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب )هولندا(المدعية في محكمة الهاي 
، وبينها )حماس(السالمية ضد الفلسطينيين، إلى جانب التحقيق في عمليات نفذتها حركة المقاومة ا

 .إطالق صواريخ باتجاه مناطق مأهولة

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونيين استعرضوا أمام مجلس الوزارء االسرائيلي المصغر 
أن يتبنى قضاة المحكمة » احتمال كبير«تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وقدروا أنه يوجد ) الكابينيت(

 .ودا، وسيقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليينالثالثة موقف بنس

، ألن مجرد فتح »المخاطر فورية«وحسب الصحيفة، فإن الخبراء القانونيين شددوا على أن 
 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على إسرائيل، وبضمن ذلك إصدار أوامر ٩٠تحقيق، وهذا متوقع خالل 

 .اب جرائم حرب ضد الفلسطينييناعتقال سرية ضد مشتبهين إسرائيليين بارتك

وأوامر اعتقال كهذه، وفقا للخبراء، لن تصدر فقط ضد مسؤولين شاركوا في عمليات عسكرية أو 
ٕأصدروا أوامر بشنها، وانما أيضا ضد جميع الذين شاركوا في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس 

 .ب الخبراء، حس»والخطر الكبير يكمن في هذه الناحية«والضفة الغربية، 

وأضاف الخبراء أن قرارات اعتقال كهذه، تعني أن المسؤولين اإلسرائيليين الذين يزورون دوال 
أعضاء في المحكمة الجنائية يمكن أن يتعرضوا لالعتقال من أجل تسليمهم للمحكمة، وذلك من دون 

كوا في العدوان على علمهم بصدور أوامر اعتقال ضدهم، ويشمل ذلك قادة إسرائيل وضباط في جيشها شار
، ومن شاركوا في قمع مسيرات العودة عند السياج األمني المحيط بالقطاع، حيث استشهد ٢٠١٤غزة عام 

 .مئات الفلسطينيين

وباستثناء الواليات المتحدة وروسيا، فإن األغلبية الساحقة من الدول المهمة في العالم أعضاء 
أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع دول أميركا الالتينية في المحكمة الجنائية الدولية، وبينها دول 

 .وأفريقيا



 
٤

في حال قررت » المس بصورة إسرائيل واقتصادها«إلى ) الكابينيت(كذلك تطرقت مداوالت مجلس 
أن يطالب الفلسطينيون شركات ومؤسسات ) الكابينيت(وتوقعت المداوالت في . المحكمة فتح تحقيق
دولة مشتبهة بارتكاب « العالم باالمتناع عن القيام بأية أنشطة في إسرائيل كونها اقتصادية وتجارية في

 .، إضافة إلى مطالبة فنانين ومثقفين في العالم باالمتناع عن زيارة إسرائيل»جرائم حرب

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل حاولت القيام بحملة، في السنوات األخيرة، من أجل إقناع المدعية 
 .ة الهاي بعدم فتح تحقيق، إال أن هذه المحاوالت باءت بالفشلفي محكم

ٕوتطرقت المداوالت في الكابينيت إلى الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وادارة الرئيس 
وبعد أن قررت المدعية في المحكمة الجنائية التحقيق ضد جنود أميركيين . األميركي، دونالد ترمب

أفغانستان، قررت إدارة الرئيس ترمب سحب تأشيرات الدخول إلى الواليات مشتبهين بارتكاب جرائم في 
ٕواثر ذلك، أعلن قضاة . المتحدة من العاملين في محكمة الهاي، وهددت بعقوبات أخرى ضد المحكمة

محكمة الهاي أنه ال مبرر إلجراء تحقيقات، إال أن بنسودا استأنفت على القرار، وال تزال المحكمة تنظر 
 .نافباالستئ

وتسعى إسرائيل، في هذه األثناء، إلى تجنيد دول في العالم من أجل ممارسة ضغوط على المحكمة 
 .الجنائية الدولية كي تمتنع عن فتح تحقيق

وقالت الصحيفة إن هنغاريا استجابت للدعوة اإلسرائيلية، وأن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر 
المحكمة ال تملك صالحية «، زعم فيها إن )يسرائيل كاتس(، سيجرتو، بعث برسالة إلى نظيره اإلسرائيلي

 .«وهنغاريا تشارك إسرائيل في مخاوفها بشأن تسييس المحكمة. للنظر في الملف ضد إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مصادر اطلعت على مضمون مداوالت الكابينيت، قولها إنه تم التوضيح 
ٕانما هو خطير جدا وداهم، والمطلوب التجند بقوة بالغة التهديد ليس في األمد البعيد و«للوزراء أن 

 .«وخاصة

مجرد فتح تحقيق سيضعنا إلى جانب الدول األكثر استبدادا في «وأضاف أحد المصادر أن 
. وهذا أمر ال يحتمل. أفريقية، التي جرى فيها تنفيذ جرائم حرب مروعة فعال وقتل خاللها آالف األشخاص

وهذا خطر . ما يحدث في سوريا، إيران أو الصين، لكن المحكمة تستهدفناوهذه المحكمة ال تنظر في 
 .«يستوجب ردا سريعا وساحقا

سيكون من الصعب جدا على إسرائيل أن تمنع وحدها فتح «وقال مصدر آخر للصحيفة إنه 
  .«تحقيق، في الوضع الراهن، والمطلوب هو مساعدة كبيرة جدا من جانب الواليات المتحدة

  ١٢ص/١٣/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  



 
٥

  الليكود يقدم التماسا قضائيا لمنع قرار مرتقب حول حصانة نتنياهو
 

ً قدم حزب الليكود اإلسرائيلي، أمس األحد، التماسا عاجال للمحكمة العليا -فلسطين المحتلة    ً
هة أيال يانون من إبداء وج) البرلمان(، يطالب بمنع المستشار القضائي للكنيست )أعلى هيئة قضائية(

نظره حول تعطيل منح الحصانة لرئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو من المحاكمة بقضايا 
  .فساد

وجهة النظر القانونية التي ستضمن أن » يانون«وجاءت خطوة الليكود قبيل ساعات من تقديم   
اقشة منح أو رفض منح ال يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لمن) ليكود(رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين 

  .العبرية» معاريف«الحصانة لنتنياهو، بحسب صحيفة 

عاميت «من تقديم وجهة نظره بسبب حقيقة أن زوجته المحامية » يانون«وطالب االلتماس بمنع   
نائب المستشار القضائي للحكومة، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو » مرري

ويتوقع مراقبون في إسرائيل أن يمهد الموقف المتوقع للمستشار القضائي . لماضيفي تشرين ثان ا
للكنيست الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية 

  . قضايا فساد٣من المحاكمة بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة في 

، بزعامة بيني غانتس، خصم نتنياهو لتشكيل اللجنة وبحث طلب » أبيض- أزرق«ويسعى تحالف   
 آذار ٢الحصانة خالل الكنيست الحالي ودون االنتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد االنتخابات المقبلة في 

ُمن تقديرات تشير إلى أنه حال شكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية » غانتس«وتنطلق مساعي حزب . المقبل
  .انةرافضة لطلب الحص

، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب »إسرائيل بيتنا«ًومؤخرا، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب   
يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير . الحصانة

 منح نتنياهو وبإمكان الكنيست.  في جلسة عامة١٢٠الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 
  .الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها

وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لرئيس الوزراء، سيكون   
أعلى هيئة (بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا 

وحال رفضت لجنة . العبرية في األول من الشهر الجاري» هآرتس«أفادت به صحيفة ، وفق ما )قضائية
الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم الئحة االتهام ضده بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة في 

  ).األناضول. (ًثالث قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددا

  ١٨ ص١٣/١/٢٠٢٠ور الدست

***  



 
٦

  عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
  

   ....– عمان – نادية سعد الدين

 الحرم –اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس باحات المسجد األقصى المبارك 
  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

 بالقدس الشيخ عزام األقصىالمسجد  العامة وشؤون اإلسالمية األوقافوقال مدير عام دائرة 
في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة ) بترا(الخطيب لمراسل 
   اإلسرائيليوجيش االحتالل 

ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت ٤٤وأوضح الخطيب أن 
من جانب آخر، أخطرت .  المزعوم"الهيكل"متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن استفزازية في أنحاء 

قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، بهدم منزل عائلة األسير أحمد جمال القمبع من مدينة جنين شمال الضفة 
  .الغربية المحتلة

ل الذي أعيد  الفلسطيني إن سلطات االحتالل سلمت قمبع إخطارا بهدم المنزاألسيروقال نادي 
 بحجة أن االسير المذكور شارك مع ٢٠١٨ نيسان ٢٤بناؤه بعد أن هدمته جرافات االحتالل بتاريخ 

، مشيرا ٢٠١٨) يناير( كانون الثاني ١٧الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن بالقرب من نابلس بتاريخ 
ن ذوي االحتياجات الخاصة، ٕإلى أن المنزل المهدد بالهدم ليس ملكا لألسير قمبع وانما لشقيق له م

 منازل لعائلة وأقرباء ٣يذكر أن سلطات االحتالل هدمت . مترا مربعا١٦٠ أفراد، ومساحته ٧ويقطنه 
  )بترا(- .الشهيد أحمد نصر جرار في واد برقين بمدينة جنين شمال الضفة الغربية

  ١٩ص/١٣/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  شاب واعتقال شعفاط بمخيم عنيفة مواجهات :القدس

 

 وسـط شعفاط مخيم اقتحامها عقب الهندي عمر الشاب األحد، اليوم صباح االحتالل، قوات اعتقلت
 .معه للتحقيق المدينة في مراكزها أحد إلى ّوحولته المحتلة، القدس

 الحـاجز جهـة مـن المخـيم صـباحا اقتحمـت االحـتالل جنود من معززة عسكرية قوة ان مراسلنا وقال
 شبان لها وتصدى الرئيسي، شارعه في ومحمولة راجلة دوريات وسيرت المخيم مدخل من القريب العسكري
  .اآلن حتى مستمرة زالت ما ومواجهات التوتر شديدة أجواء وسط الفارغة والزجاجات بالحجارة المخيم

  ١٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 
٧

  االحتالل يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

 

 طيـار حـاجز علـى المركبـات مئات األحد، اليوم مساء اإلسرائيلي، االحتالل قوات تجزتاح – الحدث
 .قلنديا قرية قرب القدس، غرب شمال قرى إلى المؤدية الطريق على أقامته

 فــي ودققــوا وفتــشوها المــسلكين، علــى المركبــات احتجــزوا االحــتالل جنــود بــأن عيــان، شــهود وأفــاد
  .كيلومترات لعدة امتدت مرورية ألزمة أدى ما راكبيها، هويات

  ١٢/١/٢٠٢٠الحدث 

*** 

  االحتالل يعتقل شابا من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، مـساء اليـوم األحـد، الـشاب جميـل شـقيرات مـن  اعتقلت – وفا – القدس
 .حي جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة

يــة، أن قــوات االحــتالل مــددت اعتقــال الــشاب شــقيرات ليــوم غــد لعرضــه علــى وذكــرت مــصادر محل
 .المحكمة

بالقدس المحتلـة  ّسياق متصل، سلمت قوات االحتالل الفتاة آية أبو ناب من حي رأس العامود وفي
  .القديمة استدعاء لمراجعة مخابراتها في مركز توقيف القشلة بالبلدة

  ١٣/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  ًحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله بحجة البناء بدون ترخيصاال

 

مصادر محلية في مدينة القدس المحتلة بأن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، أجبـرت  أكدت – الحدث
 .اليوم األحد، مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر

ة علـى هـدم منزلـه االحـتالل المـواطن سـامي منـصور مـشاهر ًووفقـا للمـصادر، فقـد أجبـرت سـلطات
 .ويقطنه هو وزوجته وطفله ًمترا، ٦٥الذي تبلغ مساحته 

 .نزل بني بدون ترخيصموزعم االحتالل أن ال

كما أجبرت سلطات االحتالل المواطن هشام داري على هـدم جـدار اسـتنادي أقامـه حـول أرضـه فـي 
  .العيسوية، وطالبته بعدم استخدامها

  ١٢/١/٢٠٢٠ الحدث الفلسطيني

*** 



 
٨

  مروعة شهادات ..العيسوية بأطفال ينكل حتاللاال

 

 القاصـرين، مـع والتحقيق االعتقال عمليات وثقت "المواطن حقوق جمعية" أن عبرية مصادر ذكرت
 .المحتلة القدس شرق شمالي العيساوية قرية في عمليتها بدء منذ االحتالل ومخابرات شرطة من

 مــن أكثـر اعتقلـت االحـتالل قـوات أن اليـوم، الـصادر عـددها فـي العبريـة "هـآرتس" صـحيفة وذكـرت
 حيـث والمحـامين، الـسكان بحسب وذلك ًعاما ١٢الـ سن دون وبعضهم ّالقصر، من ثلثهم فلسطيني، ٦٠٠
 .منهم العشرات نصيب من للقانون المخالفة والتحقيقات االعتقاالت كانت

 للــضرب ّتعــرض )ًعامــا ١٣( العمــر مــن البــالغ العيــساوية أطفــال أحــد فــإن ،"بتــسيلم" لمركــز ًووفقــا
 .بذلك العناصر ٕواعالم والديه وجود دون االحتالل قوات من والتنكيل

 وضـرب رقبتـي مـن أحـدهم بـي أمـسك المنـزل، االحـتالل شـرطة مـن أفـراد أربعـة نحـو اقـتحم" :وقال
 ،رهيـب بخـوف شـعرت غـاز، قنبلـة كانـت أنهـا أعتقد صلبة، بأداة رأسي على ضربني ثم األريكة على رأسي
 يصرخون الصغار إخوتي كان بينما الخارج إلى وأخذوني بالستيكية بأصفاد وقيدوني األمام، إلى يدي دفعوا

 ".ويبكون

 سـاعات بـضع وبعـد الطفـل، اسـتجواب وتـم التوقيف، مركز إلى والده استدعاء تم به، التنكيل عقب
 .سراحه أطلقوا

 الـصغار بهـم المـشتبه حقـوق نهجـيم بـشكل تنتهـك الشرطة أن "المواطن حقوق" جمعية وأوضحت
 .القانون عن بالخروج للشرطة القانون يسمح بينما العيساوية، في

 وضــعته حيــث )أشــهر وعــشرة ًعامــا ١١( طفــل ُاعتقــل أســابيع، ثالثــة قبــل أنــه الــصحيفة وأضــافت
 .االحتالل شرطة مركز إلى نقلته ثم الحي في جولة وأجرت ّدوريتها، في الشرطة

ــشر ــى ون ــشبكا عل ــة، تال ــديو شــريط االجتماعي ــق في ــة يوث ــال، عملي ــة ويوضــح االعتق  الخــوف حال
 وعقـب الحـق، وقـت فـي التوقيـف مركـز إلـى الطفـل والـد اسـتدعاء تـم ثـم الطفـل، منهـا عـانى التـي والضغط
 .عنه اإلفراج تم الحجارة، الطفل برشق باطلة ّادعاءات

 ٢٠ العمـر مـن البـالغ شـقيقه مـع ،عـشر الثـاني مـيالده عيـد مـن واحـد يـوم قبـل ُاعتقـل آخر، طفل
 لالســتجواب، الطفــل اســتدعي وعنــدما الــسيارة، فــي معهــا وهمــا الحــي فــي االحــتالل شــرطة وتجولــت ًعامــا،
 إطـالق وتـم العبريـة، يعـرف ال إنـه االحـتالل لشرطة قال أنه رغم العبرية، باللغة وثيقة على بالتوقيع طولب

 .سراحهما

 ١٦و ١٢ العمـر مـن يبلغـان شـقيقين اعتقـال تـم ونـصف، هرشـ حوالي منذ وقعت أخرى، حالة في
 شـرطة أفـراد بهـم يحـيط الـشارع فـي االثنـان واقتيـد والـديهما، غيـاب في لمنزلهما تفتيش عملية خالل ًعاما
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 مـن قـدر بـأكبر يـتم أن ينبغـي القاصـرين اعتقـال أن علـى يـنص الـذي الفتية قانون ألحكام ًخالفا االحتالل،
 .السرية

 المستــشارة إلــى بهــا بعثــت رســالة فــي ،"المــواطن حقــوق" جمعيــة مــن حــسين طــل حاميــةالم وكتبــت
 المـؤدي الطريـق علـى القـانون أحكـام إهمـال يـتم األسـف، ببـالغ" :إليـسار أييلت االحتالل، لشرطة القانونية

للقــصر، الـشاملة الحمايــة قــانون فـي باالســتثناءات درايــة علــى بـالطبع، نحــن، ..العيــساوية إلـى  يجــب نلكــ ُ
 مـن يتـضح وكمـا أعـاله األمثلـة مـن يتـضح كمـا العيساوية، في عادية، وغير نادرة حاالت في فقط تطبيقها
 ".القاعدة هو االستثناء أصبح – ليلة بعد ليلة يوم، بعد ًيوما – الواقع

 جمعيـة موقـف حيمد، لينس القدس، لشرطة القانونية المستشارة نائب هاجم الجوابية، رسالته وفي
  .المكان في العنف من للحد ضروري العيساوية في الشرطة "نشاط" بأن وزعم "المواطن قحقو"

  ١٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  شؤون مقدسية

  ًمحكمة االحتالل ترفض التماسا بشأن مصلى باب الرحمة

 

صــحيفة معــاريف العبريــة، أن محكمــة االحــتالل العليــا رفــضت  أفــادت –  القــدس–فلــسطين اليــوم 
 .وتحويله إلى مصلى" باب الرحمة"ًماسا قدمته منظمة يمينية متطرفة بشأن مسؤولية األردن على الت

قــدمت التماســا لمنــع الوقــف األردنــي مــن امــتالك بــاب " ريجــافيم"وأوضــحت الــصحيفة، أن منظمــة 
  . الرحمة، داعية بوقف تحويله إلى مسجد يتبع للمسجد األقصى

 العبريـة، أن رد المحكمـة جـاء بعـد عـام مـن المعركـة القانونيـة ٢٠ّعلى الصعيد ذاته، بينت القنـاة 
فـــي محاولـــة منهـــا لمنـــع تحويـــل المكـــان لمـــسجد للمـــصلين " اإلســـرائيلية"التـــي قادتهـــا المنظمـــة اليمينيـــة 

 .المسلمين

رة على منـاطق أثريـة وادعت المنظمة أن سيطرة الوقف اإلسالمي األردني على المكان تعني السيط
ًبدعوى أنها تتعلق باليهود، معتبـرة أن هـذه الخطـوة تـشكل انتهاكـا للوضـع الـراهن وحقـوق اليهـود، مطالبـة 
بتنفيذ أمر قضائي سابق بإغالق المكان وابعاد المـصلين المـسلمين عنـه، فـي حـين لـم ينفـذ االحـتالل ذلـك 

  .األمر

  ١٣/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

***  
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  تقارير

  من أراضي األغوار ومياهها % ٨٠ل يسيطر على االحتال
 

ّتواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها ضد منطقة األغوار في األراضي الفلسطينية 
 ٤٠٠من أراضيها ومياهها، وقيامها، في الفترة األخيرة، بتحويل زهاء  % ٨٠المحتلة، إزاء سيطرتها على 

  .ُق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين االقتراب منهاألف دونم من إجمالي مساحتها إلى مناط

ّوتمعن الحكومة اإلسرائيلية في إجراءات التضييق واالعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين في  ُ
 ألف فلسطيني، بموازاة مصادرة األراضي وهدم المنازل لصالح تصعيد ٦٥األغوار، والمقدرين بنحو 

 . آالف مستوطن إسرائيلي٩عدد المستوطنين فيها إلى األنشطة االستيطانية، التي رفعت 

ًوينفذ االحتالل مخطط إحكام السيطرة على منطقة األغوار سبيال لضمها، مع شمال البحر الميت، إلى  ُ
ًالسيادة اإلسرائيلية، بوصفها ظهيرا استراتيجيا للكيان اإلسرائيلي يصعب التخلي عنها ألسباب أمنية، وفق  ً

  .منظوره

من  % ٨٠سلطات االحتالل تسيطر على حوالي “اشط الفلسطيني، عارف دراغمة، إن وقال الن
ٍأراض ومياه في منطقة األغوار، ضمن سياق إجراءات مصادرة األراضي والتحريض المستمر ضد وجود 

  .”المواطنين الفلسطينيين وأمالكهم

 مباني الفلسطينيين ّالمستوطنين يسوقون سياسة االحتالل في األغوار، لتدمير“ونوه إلى أن 
ًوخيامهم ومنعهم من التمدد، فضال عن مالحقة السكان في مناطق عديدة في األغوار، كان آخرها في 

  .”منطقة رأس العوجا ومنطقة الشالل

أطماع المستوطنين في االستيالء على مصادر النبع الرئيسي وعمليات الحفر في “وتحدث عن 
مخططات إسرائيلية مبرمجة بهدف “ً، معتبرا أنها ”تسارع في الموقعأعماق األرض والتمدد االستيطاني الم

  .”طرد المواطن الفلسطيني وحرمانه من حقه في الوجود

 ألف دونم في األغوار ٤٠٠وعلى مدار األعوام األربعة الماضية؛ حولت سلطات االحتالل زهاء 
راني أو زراعي فيها، فيما ُإلى مناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط عم

ً موقعا عسكريا في المنطقة التي تمتد مساحتها ضمن ٩٧أنشأت   ألف دونم، وتمثل نحو ثلث ٧٢٠ً
  . آالف مستوطن إسرائيلي٩ ألف فلسطيني مع نحو ٦٥مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويقطنها نحو 

غام األرضية، حتى باتت بعض تلك ومألت السلطات اإلسرائيلية المئات من الدونمات الزراعية باألل
المناطق الملغمة محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل خربة يرزا ومنطقة واد المالح، ألنها 

  .موجودة بين منازلهم وفي مراعيهم، وبالقرب من مصادر المياه
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، بضم ٢٠١٩) سبتمبر(وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تعهد، في أيلول 
األغوار وشمال البحر الميت للسيادة اإلسرائيلية، تاله تسارع وتيرة االستيطان في منطقة األغوار ومحاوالت 

  .االحتالل طرد مواطنيها منها

في الضفة ” ج“فيما أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، األربعاء الماضي، ضم مناطق 
ة، حيث تشكل منطقة األغوار المساحة األكبر من هذه المناطق، في الغربية المحتلة للسيادة اإلسرائيلي

إطار تأكيد االحتالل عدم انسحابه من األغوار، الواقعة على طول الجانب الشرقي من األراضي القريبة من 
  .الحدود األردنية، وذلك ألسباب أمنية

ًتلة، باعتبارها جزءا من إال أن الفلسطينيين يشددون على تمسكهم بغور األردن، كما القدس المح
  .دولتهم المستقلة المنشودة، ويرفضون خطوات االحتالل األحادية الجانب

وقد تزامن ذلك؛ مع استمرار عمليات التوسع االستيطاني االستيطاني في الضغة الغربية المحتلة، 
ٍت أراض كان آخرها قيام المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات االحتالل، بأعمال تجريف طال

اإلسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين شمالي بلدة بروقين ” بروخين“فلسطينية لتوسعة مستوطنة 
  .غربي مدينة سلفيت في الضفة الغربية

ونفذت جرافات المستوطنين عمليات تجريف وتهيئة األرض والبنية التحتية للمزيد من البناء 
  ”.وبديا وكفر الديك وقرية سرطة غربي سلفيتاالستيطاني على حساب أراضي بلدات بروقين 

عمليات التوسع االستيطاني لم “ونقلت عن الباحث في شؤون االستيطان، خالد معالي، قوله إن 
ً تجمعا ١٨ مستوطنة إسرائيلية تستنزف أراضي ٢٥” ً، مفيدا بأن ”تتوقف في كافة قرى وبلدات سلفيت
ًسكانيا فلسطينيا في محافظة سلفيت ً”.  

اإلسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت ” بروخين“يجري بناء منشآت تتبع لمستوطنة “ إلى أنه وأشار
سلطات االحتالل في وقت سابق عن توسيع المستوطنة بإقامة مئات الوحدات االستيطانية الجديدة على 

  .”حساب أراضي المزارعين الفلسطينيين، بما يخالف القانون الدولي اإلنساني

 الدولية واإلنسانية تدين استمرار االحتالل باستهداف الفلسطينيين في المؤسسات“وبين أن 
من أراضي الضفة الغربية  % ٦٢، الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة وتشكل نحو ”ج“مناطق 

المحتلة؛ سواء بالهدم أو اإلخالء، والذي يأتي في إطار استهداف هذه المناطق والضغط على سكانها 
  .”رها مناطق حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكريإلخالئها باعتبا

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية تسارع وتيرة االستيالء على االراض الفلسطينية من قبل االحتالل 
  .االسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين
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 االسرائيلي وقالت الوزارة في بيان أمس إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش االحتالل
الى السيادة االسرائيلية والتي تمهد لضمها وفرض ) ج(نفتالي بينيت المتعلقة بضم المناطق المصنفة 

  .القانون اإلسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين

وأكدت أنها ستواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والدولية واالقليمية العمل لمواجهة هذه 
طات اإلسرائيلية الخطيرة، وضمان فضحها على أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص المخط

 .الحل السياسي للصراع على اساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على األصعدة كافة

 ١٩ص/١٣/١/٢٠٢٠ الغد

***  

   أسير فلسطيني بال محاكمة٥٠٠االعتقال اإلداري اإلسرائيلي يحتجز 
 

ون االحتالل اإلسرائيلي  يتجه عدد من األسرى الفلسطينيين في سج– عمان – نادية سعد الدين 
ً على التوالي، رفضا ١١٢لالنضمام إلى األسير أحمد زهران الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 

 معتقل بدون محاكمة وال تهمة، وسط تحذير من خطورة ٥٠٠ًالعتقاله اإلداري، الذي يحتجز أيضا حوالي 
  .وضعه الصحي

وضع األسير زهران الصحي يزداد خطورة "الفلسطينية، إن وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ًيوما بعد يوم، حيث يعاني من انخفاض في نبضات القلب، وآالم في المفاصل، وصداع ونقص حاد في 

  ."ًاألمالح، وعدم القدرة على الحركة، متزامنا مع انخفاض كبير في وزنه

سكرية طلبه بتحديد سقف زمني العتقاله، الخطورة تكمن في تجاهل نيابة االحتالل الع"وأضافت إن 
، وحولته ٢٠١٩) مارس( منذ شهر آذار "بال تهمة"مفيدة بأن سلطات االحتالل اعتقلت األسير زهران 

 مستشفى إلى "عيادة سجن الرملة"لالعتقال اإلداري، ولم تخضعه للتحقيق منذ ذلك الوقت، ويتم نقله من 
رضه النتكاسة صحية مفاجئة خاصة في أعضائه الحيوية، نتيجة  تعإمكانية للعالج، محذرة من "كابالن"

  .نقص األمالح والسوائل في جسمه

إدارة مصلحة السجون تهدف من خالل عدم تثبيت اعتقاله اإلداري إلى كسر " أن إلىوأشارت 
ة األسير زهران متمسك بحقه في اإلضراب ويتمتع بروح معنوي"، مؤكدة أن "إرادته وعزيمته وفك إضرابه
  ."عالية رغم كل تلك المحاوالت

محكمة االحتالل رفضت، الثالثاء الماضي، االستئناف المقدم باسم األسير زهران، "وأوضحت بأن 
حيث طلبت إنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه، مدعية ضرورة إخضاعه للتحقيق في ظل وضعه الصحي 

  ."الذي ال يسمح بذلك
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سة التعنت التي تتبعها إدارة سجون االحتالل في سيا" الفلسطينية، "شؤون األسرى"ودانت 
االستجابة ألبسط المطالب الحياتية واإلنسانية ألبناء الحركة األسيرة، السيما فيما يتعلق بإلغاء االعتقال 

  ."اإلداري

بمساندة األسرى في معركتهم النضالية، وفضح جرائم االحتالل المرتكبة بحقهم والتي "وطالبت 
  ."اثيق الدولية ومبادئ حقوق اإلنسانتخالف كافة المو

ً يوما ١٧ويشارك األسير جميل عنكوش نظيره زهران في اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ 
  .ً عاما٢٠ً ويقضي حكما بالسجن ٢٠٠٣ًمتواصال، وهو المعتقل العام 

ً فلسطينيا معتقال إداريا في سجون االحتالل بدون محاكمة وبال٤٥٠وهذا هو حال زهاء  ً  توجيه ً
 أسير ٧٠٠ أسيرة، منهم زهاء ٣٨ طفل و٢٠٠ آالف أسير، منهم ٥تهمة محددة، وذلك من بين نحو 

  .ًمرضى يحتاجون للعالج الطبي العاجل والذي ال توفره سلطات االحتالل عمدا

 ١٧ًوطبقا لهيئة أألسرى الفلسطينية؛ فإن من بين األسرى ثمانية نواب في المجلس التشريعي، و
  . أسيرا منهم بالمؤبدات المتوالية٥٧٠ُيما حكم على ًصحفيا، ف

، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام اهللا، كان قد )ً عاما٤٢(ُيشار إلى أن األسير أحمد زهران 
، ٢٠١٩) مارس(ً عاما في معتقالت االحتالل، فكان آخر اعتقال له في شهر آذار ١٥أمضى ما مجموعه 

ًفيما خاض إضرابا سابقا، في  ً يوما، بعد وعود ٣٩، ضد اعتقاله اإلداري، وعلقه بعد ٢٠١٩) يوليو(تموز ً
  )بترا(-...إدارة سجون االحتالل باإلفراج عنه، إال أنها نكثت بها، ورفضت اإلفراج عنه

 ١٩ص/١٣/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  آراء عربية
  

 ٢إسرائيل ما بين الفكرة والدولة القومية الحلقة التاسعة والسبعون ج 
 * ميد الهمشريعبدالح

  شعور بالنقص وفقدان الطمأنينة

ال بد لي قبل البحث عن المقصود من وراء هذا القانون العنصري قانون القومية اليهودية الذي   
جرى إقراره في الكنيست الصهيوني أن أوضح إلى نصوص مواده وبنودها توحي بأنها تنم عن شعور 

من دعم لوجستي وتسليحي وحماية من قوة عظمى تتبعها دول بالنقص وافتقاد للطمأنينة رغم ما يقدم لها 
قوية، فهذه الدولة رغم مرور أكثر من سبعة عقود من الهيمنة العسكرية على من حولها إال أن قادتها ما 

وأن فيها من ال يزال يعيش في ظل األساطير التاريخية . زالوا يبحثون عن هويتها وعن تأكيد ذاتها
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صلتها نحو الطائفية والدين وأن الديمقراطية التي تمثلها الدولة مختصة باليهود دون والدينية، وتوجيه بو
  .غيرهم

ًولهذا سعى نتنياهو ووضع ثقله وحزبه الليكود المتطرف إلقرار قانون الدولة اليهودية ظنا أن هذا   
الزمان، وفرض يقود إلى تثبيت وضعيتها كدولة قومية لليهود لشرعنة إزاحة الفلسطينيين من المكان و

رواية الصهيونية لتاريخ المنطقة، من أن فلسطين أرض بال شعب لشعب بال أرض وأنها أرض الميعاد 
ألرض اآلباء واألجداد وهي بذلك وفق قادتها المتطرفين تكرس الواقع السائد، الذي يعني سيطرتها على 

لسطينيين من خالل تحديدها لسقف أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر وفرض إمالءاتها على الف
  .المفاوضات ونتائجها المسبقة حسب أهوائها وادعاءاتها الدينية واأليديولوجية

وهي تسعى من وراء ذلك فرض قناعة مفادها أن فلسطين التاريخية هي ملك حصري لليهود،   
، ، وهي أي الدولة العبرية صاحبة حق حصري»قوميتين»وليست موضع تصارع بين شعبين و

والفلسطينيون مجرد طارئين على الزمان والمكان، وهذا يعفيها وفق وجهة نظر قادتها من تحمل أي 
مسؤولية عن النكبة، وعن والدة مشكلة الالجئين الفلسطينيين، وبالتالي رفض حل هذه القضية داخل 

ما الفلسطينيون حدود فلسطين، ألن اليهود فيها فقط، بموجب ذلك، هم من يمتلكون حق تقرير المصير، أ
فيمكنهم تقرير مصيرهم لكن في دولتهم الخاصة التي تقع حارج حدود وطنهم األصلي فلسطين الذي أصبح 

 الذين أصبحوا بموجب القانون ١٩٤٨ًما يشكل خطرا على فلسطينيي القدس وفلسطينيي . دولة لليهود
ًتحت خطر سحب هوياتهم تمهيدا لترحيلهم قسرا من ممتلكاتهم ودياره ًم تمهيدا لالستيالء عليها تنفيذا ً

فال حقوق سياسية جمعية أو .لقانون صادر منذ قيام الدولة اليهودية بأن الفلسطيني ساكن وليس مالك
قومية لفلسطينيي القدس والداخل الفلسطيني، بعد اعتبار أن الكيان العبري دولة قومية خالصة لليهود، أي 

  .المسموح به لهمهو المسار الوحيد » األسرلة«أن مسار 

 باعتقادي هرغم تخلي بن غوريون وأحزاب صهيونية أخرى عن فكرة الدولة القومية لليهود إال أن  
الذي لم يستند حتى إلى مرجعية ) ١٩٩٣(من دفع نتنياهو للتجرؤ إلصدار القانون هو اتفاق أوسلو 

بإرادة، أو توافق، الطرفين المعنيين، القرارات والمواثيق الدولية المتعلقة بقضية فلسطين، ورهن المفاوضات 
وهو تعبير موارب، القصد منه التغطية على حقيقة أن الدولة العبرية، صاحبة السيطرة والغلبة، والمدعومة 

  .دوليا، هي التي تقرر ماهية المفاوضات وأولوياتها ومساراتها ومآالتها، وهذا ما حصل

  الفلسطيني وباحث في الشأن  كاتب*  

  ١٣ ص١٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Erekat: A presidential decree will not be issued until Israel pledges 

not to obstruct elections in Jerusalem 

RAMALLAH, Thursday, January 9, 2020 (WAFA) – Secretary-General of the Executive 

Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), Saeb Erekat, said today that 

the European Union is required to recognize the state of Palestine on the 1967 borders with 

Jerusalem as its capital, and to ensure that legislative and presidential elections are held in 

Palestine, including East Jerusalem, and to remove the financing conditions imposed on 

Palestinian civil society institutions.This came during a diplomatic meeting requested by 

Erekat with European Union (EU) ambassadors to protest the new financing conditions, 

ensure the holding of elections, and to discuss the latest developments in the domestic and 

international political arena.Erekat stressed the Palestinian leadership's determination to 

conduct legislative and presidential elections, and to obligate Israel, the occupying Power, 

not to obstruct its conduct in Jerusalem and other occupied Palestinian lands.” The 

presidential decree will not be issued until Israel pledges not to obstruct the elections in 

East Jerusalem.”He called on European countries to pressure Israel and to make a solemn 

undertaking that elections will be held.” 

Erekat stressed that these restrictive conditions and measures are not in line with the 

European Union’s commitment to achieve a two-state solution and foster peace and 

stability in the region.He expressed rejection of criminalizing the Palestinian national 

struggle and classifying any of the Palestinian resistance factions as terrorist groups. 

“The European countries have failed so far to take any concrete steps to hold Israel 

accountable for its systematic and continuing violations while taking the only 

accountability measures against the Palestinian side under the allegations of incitement or 

supporting terrorism at a time when the European Union does not hold accountable the 

organizations and individuals supporting illegal settlements and those who destroy the two-

state solution."He called on the EU to pressure for the release of UN database of companies 

operating in Israeli settlements. 

Erekat urged the EU to support and draft evidence to support the decision of the 

prosecutor of the International Criminal Court and to uphold the right and justice as the 

main gateway to peace. 

T.R. 

wafa 9/1/2020  

*** 
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