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٤

  كلمة افتتاحية
  

يـسعد اللجنـة الملكيـة لـشؤون القـدس أن تتقـدم ) ٢٠٢٠(ل العـام الجديـد بمناسبة حلو

الى جاللة الملـك عبـد اهللا الثـاني ابـن الحـسين حفظـه اهللا والـى الـشعبين االردنـي والفلـسطيني 

خاصة والى العالم اجمع باجمل التهاني متمنين للجميع أن يكون هذا العام عـام خيـر وازدهـار 

  .وسالم

  روكل عام وانتم بخي
  

ً أن تعـرض مـوجزا ،هذا من تقريرها االخباري اليومي لهذا العام) االول(كما يسعد اللجنة في عددها 
َ فمنــذ أن شــكلت اللجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس بــإرادة .عــن اعمــال اللجنــة ليكــون المتــابع فــي صــورة ذلــك  ُ

ٕ توثيقية وتثقيفية واعالميـة ً بنشاطات متعددة خدمة لقضية القدس شملت أعماالاللجنةملكية سامية، تقوم 
ًكتابا وكتيبا وبعضها باللغة اإلنجليزية ) ٦٠( إصدار :من أهمها ّبعناوين مختلفـة عـن القـدس، كمـا أعـدت وً

ًدونما وأن ) ١٤٤(بعض األفالم القصيرة التي تبين معالم المسجد األقصى المبارك للتأكيد على أن مساحته 
ً وال يعتبر اي منهما بـديال عـن ة هما أجزاء من هذا المسجد المباركالمسجد القبلي ومسجد الصخرة المبارك

ًا عـــن الوصـــاية مـــا تتعـــرض لـــه القـــدس مـــن اعتـــداءات، وفيلمـــً وفيلمـــا يبـــين  ،المـــسجد األقـــصى المبـــارك
 وتقــوم اللجنــة برصــد األخبــار واإلجــراءات واالعتــداءات اليوميــة المتعلقــة بالقــدس وتــصدرها فــي .الهاشــمية

جهــة معنيــة بقــضية ) ١٢٠(ًيــوزع يوميــا بــشكل ورقــي علــى )) أخبــار وواقــع القــدس((عنــوان تقريــر يــومي ب
جهـة داخـل األردن وخارجـه وتقـوم اللجنـة ) ٢٥٠٠٠٠(القدس، كما يـوزع بـشكل الكترونـي علـى أكثـر مـن 

امـة ًبتوثيق األخبار في نشرة إخبارية شهرية كما تقوم بإصدار البيانـات الـصحفية تعليقـا علـى األحـداث اله
  .التي تجري في القدس

وباإلضــافة إلــى ذلــك تــشارك اللجنــة الهيئــات والجمعيــات والنــوادي فــي نــشاطاتها المتعلقــة بالقــدس 
وتقدم ما يمكنها من دعم لهم كما تقدم أوراق عمل في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والندوات والمحاضـرات 

جنة الملكية لـشؤون القـدس الجهـات الرسـمية المعنيـة التي تقيمها تلك الهيئات والجمعيات، كما خاطبت الل
بالقدس ومن هذه المخاطبات الطلب مـن اليونـسكو تعيـين بعثـة دائمـة فـي القـدس ومخاطبـة وزراء التربيـة 
ــيم العــالي المتعــاقبين بــضرورة تــدريس مــادة خاصــة عــن القــدس والقــضية الفلــسطينية فــي  ــيم والتعل والتعل

طبة رئيس اتحاد الجامعات العربية بهذا الخصوص، وتمـت االسـتجابة إلـى الجامعات والمدارس، وكذلك مخا
  .طلب اللجنة

مـن األردن وفلـسطين ((وتتواصل اللجنة مع الهيئات المقدسية العاملة من أجل القدس ومع الـزوار 
. ًسواء كانوا أفرادا أو ممثلي مؤسسات معنية بالقدس للتباحث فـي مواضـيع تخـدم قـضية القـدس)) والخارج



 
٥

ًوتستقبل اللجنة عددا من الباحثين وطلبة الدراسات العليا لمساعدتهم في أبحاثهم ورسائلهم الجامعية التـي 
تتعلق بالقدس وتبدي مالحظاتها حول ذلك، وتضع اللجنة في خدمة هؤالء الباحثين والدارسـين وكـذلك مـن 

  .ة الفلسطينيةًكتابا عن القدس وقضي) ٥٠٠٠(يرغب من الجمهور مكتبتها التي تضم أكثر 

  

  وبهدف التواصل مع المهتمين بقضية القدس أعدت اللجنة 

ًموقعا الكترونيا لها بعنوان ً :www.rcja.org.jo   

  www.facebook.com/rcjajo: وصفحة على الفيسبوك

  www.youtube.com/rcjajordan: اليوتيوبوقناة على 
  

  .كما تنشر اللجنة تقريرها اليومي على الصفحات االلكترونية الرسمية لبعض الجامعات العربية

 .ويسعد اللجنة أن تتلقى على هذه العناوين المالحظات والتوجيهات التي تخدم قضية القدس

ــدور  ــه مــن واجــب لخدمــة القــدس تجــسيدا ل ــة لــشؤون القــدس بمــا تقــوم ب ــة الملكي ًواذ تعتــز اللجن ٕ
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القـدس فإنهـا تتقـدم بالـشكر والتقـدير لكـل مـن 

 الــدوام شــجعها ودعمهــا وســاندها فــي جهودهــا خدمــة للقــدس وأهلهــا الــصامدين، حيــث تتلقــى اللجنــة علــى
المبـين صـورة "العديد من رسائل الشكر والتقدير، كان آخرها كتاب دولة رئيس الوزراء الدكتور عمـر الـرزاز 

  ".عنه

  األمين العام
  

    عبداهللا كنعان                 



 
٦

  
  

  

  

  



 
٧

  شؤون سياسية

  من المقدسيين باالقتراع% ٤أوسلو تسمح ألقل من : دراسة قانونية
 

آثار اتفاقية أوسلو على إجراء االنتخابات “ًراسات القانونية دراسة بعنوان أصدر المركز الدولي للد  
ّفي ضوء االتفاقيات التي وقعتها السلطة مع سلطات ” الفلسطينية العامة في مدينة القدس المحتلة

 ."اإلسرائيلي"االحتالل 

لحقاتها أفرزت وم” أوسلو“وخلصت الدراسة التي أصدرها المركز الدولي للدراسات القانونية أن   
 ."القدس الشرقية"للمقدسيين في العملية االنتخابية داخل ” شكلية“مشاركة 

محطة انتخابية ال تتجاوز ) ١٢(وأوضحت أن القدرة االستيعابية لستة مكاتب بريد تحتوي على   
ُ ألف مقدسي تقدر لجنة االنتخابات أنهم مؤهلون ١٧٥.٤٠٩مقترع في اليوم الواحد من أصل ) ٦٣٠٠(

 .من المقدسيين%) ٣.٦(لالقتراع، أي أن هذه المراكز ال تستطيع استيعاب سوى 

ًاالتفاقيات الموقعة مع االحتالل تضمنت شروطا مجحفة وغير عادلة، وخلقت "ّوأكدت الدراسة أن    ّ
ًواقعا مضنيا يحرم المقدسيين في القدس الشرقية من أقدس حق سياسي لهم وهو المشاركة في انتخاب  ً

 ."لهممن يمث

ًكما صادرت فهم السيادة الفلسطينية على كل مكونات العملية االنتخابية، إضافة لكونها : "وقالت  
أخرجت القدس الغربية من سيادة الفلسطينيين عليها وحق انتخاب المقدسيين فيها من االنتخاب والترشح، 

 ."من مساحة القدس التاريخية% ٨٤وهي ما تمثل 

تجري تحت وجود أمني ” القدس الشرقية“اقتراع المقدسيين في وأشارت الدراسة إلى أن   
مكثف وبدون إجراءات تسمح بسرية االقتراع، وفي ظل وجود كاميرات تصوير، وتعنت وعرقلة ” إسرائيلي“

 .ّ، وهو ما يقدح في معايير الحرية والنزاهة والشفافية"اإلسرائيلي"من موظفي البريد 

من خالل مراكز البريد ال " القدس الشرقية"ح به الملحق الثاني في ولفتت إلى أن االقتراع الذي سم  
ٕيمكن تصنيفه كعملية انتخابية تعبر عن مظهر سيادي فلسطيني للمقدسيين على أرضهم، وانما هو مجرد 

 .، وال يوفر الحد األدنى النتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة"إسرائيلي"رسائل بريدية تحت إشراف أمني وفني 

السلطة الوطنية انتزعت صالحية لجنة االنتخابات، بالتنسيق مع سلطات "تجت الدراسة أن واستن  
ًاالحتالل وفقا للملحق الثاني، ومنحت تلك الصالحيات لوزارة الشؤون المدنية، إضافة لكونها لم تضمن 

 مختلفة، ٍحرية عمل لجنة االنتخابات حيث تعرضت مكاتبها للمداهمة وأغلقت أبوابها بالقوة في مرات
وصدرت أوامر من سلطات االحتالل بعدم السماح لموظفي لجنة االنتخابات المركزية بالعمل داخل مدينة 

 ."٢٠٠٦ و ٢٠٠٥القدس، وتكرر هذا السلوك في انتخابات عام 



 
٨

ووصفت الدراسة الشروط التي وافقت عليها المنظمة والسلطة والتي وردت في بروتوكول إجراء   
، إذ سمحت بإشراف شرطة االحتالل على "المجحفة وغير العادلة"نة القدس المحتلة بـاالنتخابات في مدي

 .االنتخابات وبإشراف موظف بريد إسرائيلي

ًوبذلك تتحمل السلطة المسئولية سياسيا وتاريخيا عن هذه الشروط وعن التقييدات : "وأضافت   ً
 ."ابية المرتقبةواألزمات التي يصطنعها االحتالل بهدف إفشال العملية االنتخ

وقالت الدراسة إن جميع العمليات االنتخابية الفلسطينية السابقة صدر مرسوم االنتخابات قبل   
 .في كل مرة للموافقة تحت الضغط الدولي” اسرائيل“موافقة سلطات االحتالل، واضطرت 

سطينية في التجربة الفل"في هذا السياق، مضيفة أن " ّإمكانية ابتكار حلول خالقة"وأشارت لـ  
االنتخابات الرئاسية الثانية أثبتت ذلك، من خالل حمالت تسجيل الناخبين في منازلهم، بشرط توافر اإلرادة 

 ."السياسية إلجرائها

ًوأوصت الدراسة باالنسحاب من هذه االتفاقية التي جاءت كأحد إفرازات أوسلو المنتهية زمنيا بعد   
 بخلق واقع قانوني جديد من خالل إعالن حالة االشتباك خمس سنوات من تاريخ توقيعها، كما أوصت

 .السياسي والشعبي والدولي النتزاع حق المقدسيين باالنتخاب من خالل ابتداع حلول خالقة

 ١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات

  االحتالل يخطط إلقامة مجمع تعليمي شرق القدس
 

ل في القدس على مخطط إلقامة مجمع مدارس  صادق مجلس بلدية االحتال- فلسطين المحتلة   
وقالت وسائل إعالم . تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في منطقة مخيم شعفاط وقرية عناتا

إسرائيلية، أمس االربعاء، أن القرار يقضي بأن تشكل هذه المدارس بديال لمدارس وكالة غوث وتشغيل 
  .«األونروا«الالجئين الفلسطينيين 

، ١٩٦٧، أي في األراضي المحتلة عام »الخط األخضر«وستتم إقامة هذا المجمع خلف ما يسمى   
   مليون شيكل٧.١ولكنها خاضعة لمنطقة نفوذ بلدية االحتالل، وتم رصد ميزانية للمخطط بمبلغ 

 في وكتب عضو بلدية القدس اليميني المتطرف، أرييه كينغ، الذي يعمل في مجال تهويد القدس المحتلة،
وفيما أصدر رئيس البلدية السابق، نير بركات، طوال سنين بيانات . ٕال نتحدث وانما نفعل«أنه » فيسبوك«

لوسائل اإلعالم حول مخططاته لتقليص تأثير وتدخل األونروا في شرقي القدس، فإن رئيس البلدية الحالي، 
  .«لتحية لرئيس البلديةوأنا أقدم ا. موشيه ليئون، مرر القرار غير المسبوق من حيث أهميته



 
٩

 ألف الجئ ٢٠قرابة « عن ١٩٦٧مسؤولة منذ العام » األونروا«وحسب بلدية االحتالل، فإن   
فلسطيني يسكنون في مخيم شعفاط، الذين يحملون بطاقات الهوية اإلسرائيلية ويستحقون في موازاة ذلك 

وأضافت . »القدس، كونهم سكان القدسلخدمات التأمين الوطني، التعليم والصحة من دولة إسرائيل وبلدية 
أونروا تشغل عددا من المدارس والعيادات في عدة أحياء في شرقي المدينة، وتعمل «بلدية االحتالل أن 

  .«من دون تصريح إسرائيلي

البناء دون «إلى ذلك، هدمت آليات بلدية االحتالل، صباح أمس منزلين في بلدة سلوان، بحجة   
االحتالل بأعداد كبيرة بلدة سلوان، برفقة طواقم وجرافات بلدية االحتالل، واقتحمت قوات . »ترخيص

  .وحاصرت منزلين لعائلة خاليلة واغلقت المنطقة المحاذية لهما، ومنعت الوصول للمكان

وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل استخدمت أدوات يدوية لفتح باب أحد المنزل، حيث لم يتواجد 
جمال خاليلة أوضح لوكالة معا اإلخبارية أنه كان من . نتظر القوات حضورهم لفتحهأصحابه داخله، ولم ت

ًالمقرر عقد جلسة لبحث قضية المنزلين اليوم الساعة العاشرة صباحا، لكن فوجئ أصحاب المنزلين 
وأضاف خاليلة أن المنزلين تم تجهيزهما للسكن بالكامل، . باقتحامهما والشروع بهدمهما دون انتظار

  .عيش فيهما عائلتي يزيد خاليلة ومهند خاليلةلت

إن العائلة توجهت للمحكمة فور حضور «: من جهته قال عضو لجنة جبل المكبر علي جعابيص
 ٩:١٥ صباحا، وعند الساعة ٩:٠٥القوات والجرافات للمكان، والجرافات بدأت بعملية الهدم الساعة 

 اال ان مفتش البلدية أمر بمواصلة الهدم بحجة عدم أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتوقيف وتجميد الهدم،
وأضاف جعابيص أن عائلة خاليلة قامت بشراء . »تمكنه من توقيف الهدم لخطورة البناء لهدم أجزاء منه

  . متر مربع١٠٠األرض قبل حوالي عامين، وشرعت بعملية البناء، الفتا أن مساحة كل منزل تبلغ 

ئيلي، صباح أمس أشجار زيتون معمرة في أراضي قرية الجبعة واقتلعت جرافات االحتالل االسرا
وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة بأن قوة كبيرة من جيش االحتالل . جنوب بيت لحم

، وشرعت باقتالع أشجار زيتون في أراضي تعود للمواطنين »خلة فروانة«ترافقها جرافتان اقتحمت منطقة 
وأضاف مشاعلة، أن قوات االحتالل أغلقت المنطقة وسط . حمد عبد اللطيفعزات عبد اهللا حسن، وا

  . إجراءات وتدابير أمنية مكثفة، ومنعت المواطنين وأصحاب األرض من االقتراب منها

كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجرا، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالغربية والقدس   
دد من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل المحتلتين، تخللها اعتقال ع

  )وكاالت.(قتالية

  ١ ص٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
 



 
١٠

  عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون األقصى واالحتالل يهدم قرية العراقيب بالنقب

 

الحجارة على  هاجم مستوطنون متطرفون يهود امس مركبات الفلسطينيين ب-الضفة الغربية  
  .الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في بيان، إن مستوطني مستوطنة   
المخالة المقامة على أراضي سيلة الظهر وبرقة بين نابلس وجنين هاجموا مركبات المواطنين ” حومش“

ٕ مركبة فلسطينية، واصابة ٢٥ين على الطريق الواصلة بين نابلس وجنين ما أدى لتكسير زجاج الفلسطيني
عدد من المواطنين بشظايا الزجاج وجرى إسعافهم ميدانيا من قبل طواقم اسعاف الهالل االحمر 

  .الفلسطيني

توطنين إلى ذلك اقتحم عشرات المس االحتالل يجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في جنين  
  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة–المتطرفين اليهود أمس باحات المسجد األقصى المبارك 

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى المبارك الشيخ عزام   
ب المغاربة بحراسة مشددة في رام اهللا، ان اقتحامات المستوطنين نفذت من جهة با) بترا(الخطيب لمراسل 

من شرطة االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح، ونفذوا جوالت استفزازية فيه قبل أن يغادروه من 
باب السلسلة، وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين وحراس االقصى احتجاجا 

  .على االقتحامات المتكررة للمستوطنين

صيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة صباح أمس بعد اعتداء حراس إلى ذلك أ  
  .المستوطنين المتطرفين اليهود عليهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة

سلوان، أن حراس المستوطنين اعتدوا على مجموعة / ونقل بيان عن مركز معلومات وادي حلوة  
 تواجدهم في حي بطن الهوى بالبلدة، وحصلت مشادات كالمية وعراك باأليدي بين من الشبان أثناء

وأضاف، ان قوات . الطرفين، أطلق بعدها حراس المستوطنين الرصاص الحي بشكل عشوائي في المنطقة
االحتالل اقتحمت المكان وساندت المستوطنين في االعتداء بضرب األهالي وألقت القنابل الصوتية بكثافة 

ن إبعاد حراس المستوطنين المعتدين عن السكان، حيث أصيب العديد من األهالي بشظايا القنابل دو
  .الصوتية وبرضوض مختلفة

واكد المركز، أن حراس المستوطنين احتجزوا فتى بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم سلموه   
  .لقوات االحتالل التي اعتقلته وهو ينزف دما من وجهه ورأسه

رت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس مناورات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية في مدينة وأج  
  .جنين شمال الضفة الغربية المحتلة
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إلى ذلك هدمت قوات االحتالل أمس، قرية العراقيب في منطقة النقب داخل األراضي ..>>  
  .الفلسطينية المحتلة، ما أدى لتشريد أهلها

العربية الفلسطينية في بيان أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت عددا من وأعلنت لجنة المتابعة   
  ).بترا(- .المواطنين في القرية عقب عملية الهدم

  ١٩ ص١/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

 اعتداءات/ تقارير 

 ٢٠١٩القدس في 

 براءة درزي

بات المبكرة  باالنتخابات التشريعية، فكانت االنتخا٢٠١٩انشغلت دولة االحتالل على مدار عام   
ّأبريل والتحضير السابق لها، والفشل في تشكيل الحكومة، والدعوة إلى إعادة االنتخابات في /في نيسان

ّسبتمبر، واالستعداد لها، ومن ثم الفشل في تشكيل الحكومة، والدعوة إلى انتخابات جديدة حددت في /أيلول ّ
ّ اإلسرائيلية على القدس واألقصى لم تهدأ، ّ، لكن على الرغم من ذلك فإن جبهة الحرب٢٠٢٠مارس /آذار

ّفكان التهويد سيد المشهد، يعززه االحتضان األمريكي للرواية اإلسرائيلية، واالنفتاح العربي على التطبيع  ّ ّ ّ
 .مع االحتالل

 االسـتيطان

ّمن الثوابت في العقيدة الصهيونية، قد تتأثر وتيرته بالظروف والمناخات الدولية  االستيطان ّيعد   ّ
ّلكن المؤكد أن دولة االحتالل ال يمكن أن تتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف ّ ّ وفي األرقام، كشف . ّ

ّ، عن تقدم العمل على بناء ٢٠١٩حول االستيطان للنصف األول من عام  االتحاد األوروبي تقرير
الضفة  في) المناقصات والخطط(طيط والتنفيذ  وحدة جديدة في مراحل مختلفة من إجراءات التخ٥,٨٠٠
 ٤,٦٤٧س، و وحدة في مستوطنات شرق القد١,١٥٣المحتلة، بما فيها شرق القدس، شملت  الغربية

ُوقالت هيئة األمم المتحدة في تقرير قدم أمام جلسة لمجلس . وحدة في مستوطنات باقي مناطق الضفة
ُ، إن عدد الوحدات االستيطانية التي قدمت خطط لبنائها في األراضي ٢٠١٩/١٢/١٩األمن، في  ّ

ّ في كل ٦٨٠٠حو  وحدة مقارنة بن١٠,٠٠٠، بلغ ٢٠١٩الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها في عام 
ّ جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات ٢٠١٦منذ عام "ّوقال التقرير إنه . من العامين الماضيين

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها شرق القدس، ٢٢,٠٠٠إلقامة أكثر من 
 ." وحدة٨٠٠٠وصدرت مناقصات إلقامة 

 مشروع لتوسعة مستوطنة ٢٠١٩اني التي بدأ االحتالل تنفيذها عام ومن مشاريع البناء االستيط  
رية في تشرين وفق ما ذكرت صحف عب جبل المكبر المقامة على أراضي المقدسيين في" نوف تسيون"
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ّكذلك، ذكرت تقارير إعالمية عبرية أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تعمل على إعادة . ٢٠١٩نوفمبر /ٍثان
شمال " عطروت"، لتوسيع مستوطنة )قلنديا(إحياء مخطط استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي 

 دونم من المطار الذي ٦٠٠ ألف وحدة تمتد على نحو ١١القدس المحتلة، ويشمل الحي االستيطاني 
، ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز ٢٠٠٠األقصى عام  انتفاضة أغلقته سلطات االحتالل مع اندالع

ّوتتضمن الخطة حفر نفق . درت هذه األراضي في مطلع السبعينياتًقلنديا، علما أن حكومة حزب العمل صا
ّتحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي ّ. 

 ّالمشاريع التهويدية

، على مشروع القطاء الهوائي في القدس ٢٠١٩/١١/٤صادقت لجنة اإلسكان اإلسرائيلية، في   
طنين والسياح من الشطر الغربي للمدينة إلى حائط البراق المحتل المحتلة الذي يهدف إلى نقل المستو

ّويعد . ارها المشروع، من جهات مختلفة، وذلك على الرغم من االعتراضات التي أثالمسجد األقصى في
جنوب المسجد  سلوان المشروع من أخطر المشاريع التهويدية التي تستهدف القدس القديمة، وحي

 .األقصى

تخريب أفق القدس مشروع حكومة االحتالل إلنشاء قطار  المزيد عن قطار القدس التهويدي  
 هوائي في محيط البلدة القديمة للقدس

ّ دونما تمتد من نهاية أسفل ١٦سلطات االحتالل على إقامة مقبرة يهودية جديدة على مساحة    ً
في " المسارات التلمودية"صلها مع ما يسمى بـ المقبرة القديمة في جبل الزيتون حتى وادي سلوان سيتم و

ّويشير هذا المخطط إلى أن .  ألف قبر يهودي٢٤محيط البلدة القديمة واألقصى، بحيث تتسع ألكثر من 
االحتالل يعمل على تعزيز الوجود اليهودي في القدس ليس عبر األحياء من المستوطنين، بل عبر 

 .ّاألرض وتحتها وتستأثر بكل فضاءات المدينةاألموات منهم كذلك لتحقق سيطرتها فوق 

المحتلة بتواطؤ من حكومة  في القدس" غابة السالم"االستيطانية على " العاد"ّوسيطرت جمعية   
ّاالحتالل، ووفق صحيفة هآرتس، فإن الجمعية تعمل على إلغاء وضع الغابة الممتدة على مساحة  ّ ّ٥٥٠ 

ً، تمهيدا )شرقي المدينة" (أرمون هانتسيف"حيط مستوطنة وم) جنوبي القدس(ًدونما بين حي الثوري 
 األخيرة ١٤ّعلى الغابة وحولتها في األعوام الـ" العاد"وقد سيطرت . للترويج لمشاريع استيطانية مختلفة

ّإلى مركز للجذب السياحي الواسع، ثم تدخلت بلدية االحتالل في القدس، وهيئة األراضي اإلسرائيلية ووزارة  ّ
 والصندوق القومي اليهودي، لمساعدة الجمعية على مدى السنوات الماضية إلصدار تصاريح السياحة

ّبناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، من دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات ماليين  ّ
  .الشواكل
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 الهدم والمنع من البناء

ُلوحدات االستيطانية ليسكنها يهود يستجلبون من بالتوازي مع توسيع المستوطنات وتعزيزها بالمزيد من ا
منازل المقدسيين  هدم خارج المدينة بهدف تعزيز الوجود اليهودي فيها، استمر االحتالل في سياسة

 .الديموغرافي لمصلحة المستوطنين" اللاالخت"ومنعهم من البناء لتحقيق معادلة 

ّاإلسرائيلية أن عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها السلطات " بتسليم"وذكر تقرير لمنظمة   
، من بينها مجزرة وادي ٢٠١٩/١١/٣٠ حتى ١٦٥اإلسرائيلية، مباشرة أو عبر الهدم الذاتي، بلغ 

ّويعد هذا الرقم األعلى الذي سجلته المنظمة في السنوات . ٢٠١٩يوليو /في تموز صور باهر الحمص في
ّووفقا لعبد اهللا صيام، نائب محافظ القدس، فإن .  األخيرة١٥الـ ّ ألف منزل مهدد بالهدم من االحتالل ١٨ً

 .ّقدس المحتلة بحجة عدم قانونيتهافي ال

: االحتالل يباشر تنفيذ مجزرة الهدم في وادي الحمص المزيد عن مجزرة الهدم في وادي الحمص  
 هدم عشرات الشقق السكنية وتهجير المئات من الفلسطينيين

ّلمنازل المخالفة، استمرت سياسة التضيق وهدم ا" تنفيذ القانون"وفي مقابل حرص االحتالل على   
وفي هذا اإلطار، رفضت لجنة . على المقدسيين ومنعهم من البناء، عبر حرمانهم من التراخيص الالزمة

 طلب بناء ٢٠مارس، المصادقة على /التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس، في آذار
ّللمقدسيين، بحجة أن اإلجراءات التي كانت متب عة حتى اليوم لم تعد مقبولة، إذ اكتفت سلطات االحتالل ّ

ّفي العقود األخيرة بحصول مقدمي طلبات البناء على إقرار من المخاتير أو من الشخصيات االعتبارية في  ّ
ّاألحياء الذين تعترف بهم البلدية، قبل أن تنقلب البلدية على هذه اإلجراءات بحجة أن  ّ ّ قائمة المخاتير "ّ

 ."ّت االعتبارية الموجودة عند البلدية قديمة وبحاجة إلى تغييروالشخصيا

 استهداف المسجد األقصى

 جملة من االعتداءات التي يمكن تصنيفها في إطار تغيير الوضع القائم ٢٠١٩شهد األقصى عام   
ة وتجلى ذلك في سماح سلطات االحتالل للمستوطنين باقتحام األقصى في األعياد اإلسالمي. في المسجد

ّبذريعة األعياد العبرية، على الرغم من أن األولوية عند تطابق األعياد اإلسالمية والعبرية تكون 
اللتين تزامنتا مع العشر األواخر من " خراب المعبد"و" توحيد القدس"للمسلمين؛ واالقتحامات كانت في ذكرى 

 .على التوالي) غسطسأ/ آب١١(، واليوم األول من عيد األضحى )يونيو/ حزيران٢(شهر رمضان 

إضافة إلى ذلك، تكررت محاوالت المستوطنين المشاركين في االقتحامات تجاوز مدة االقتحامات المتاحة 
عندما سمحت الشرطة " خراب المعبد"ذكرى  اقتحام لهم، وقد تجاوبت شرطة االحتالل معهم، كما في

 .١١:٤٠باستمرار االقتحامات حتى الساعة 

ّاستهداف األقصى في موسمي االنتخابات اإلسرائيلية واألعياد  االعتداءات على األقصى في األعياد  
ّمحطة على طريق تغيير الوضع القائم الت: ّالعبرية  اريخيّ
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كذلك، رصدت مشاهد متكررة لمستوطنين يؤدون الصلوات التلمودية العلنية، بشكل فردي أو   
من االقتراب من مجموعات المستوطنين  حراس األقصى جماعي، في ظل حماية قوات االحتالل التي منعت

 تشرين ١٤سبتمبر إلى / أيلول٣٠في أثناء جوالت االقتحام، ال سيما في موسم األعياد العبرية من 
 .أكتوبر/أول

ّوكان لباب الرحمة حصة وافرة من االعتداءات بعد ما فتح المقدسيون المبنى وصلوا فيه يوم   
ّومنذ ذلك الحين، شن االحتالل حملة مركزة لمنع تكريس المكان مصلى، فتكررت . ٢٠١٩/٢/٢٢الجمعة  ّ

ًالحاالت التي اقتحمت فيها قوات الشرطة المصلى باألحذية لتؤكد عدم اعترافها به مكانا للصالة، وكذلك 
الة أخرجت منه خزائن األحذية والسجاد والفواصل الخشبية التي تفصل الرجال عن النساء في أثناء الص

ّلمنع المظاهر التي تدل على أنه مصلى ا، ًمستوطن ٢٩٦١٠ أكثر من ٢٠١٩وشارك في االقتحامات عام .ّ
الفصح "أسبوع  اقتحامات د العبرية، ومنهاوفق دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس؛ وكان أكبرها في األعيا

 التي ٢٠١٩/٨/١١في " ذكرى خراب المعبد"ً مستوطنا، و٢٢٣٠أبريل التي شارك فيها /في نيسان" العبري
أكتوبر التي شارك فيها /في تشرين أول" عيد العرش" مستوطن، واقتحامات أسبوع ١٢٠٠شارك فيها 

وفي سياق المشاريع التهويدية التي استهدفت األقصى العام الماضي، افتتح االحتالل في .ً مستوطنا٣٦٩٠
ّتد بين بركة سلوان التاريخية، وباحة حائط البراق؛ وقد شارك طريق الحجاج، المم"، نفق ٢٠١٩/٦/٣٠

في االفتتاح ديفيد فريدمان، السفير األمريكي لدى االحتالل، وجيسون غرينبالت، الموفد األميركي الخاص 
 سبتمبر الماضي، إلى جانب عدد من أعضاء/إلى الشرق األوسط الذي استقال من مهامه في أيلول

 ."الكنيست"

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

 ٢٠١٩أبرز انتهاكات االحتالل في مدينة القدس المحتلة خالل عام 

   خاص موقع مدينة القدس  -وسام محمد 

الحتالل ومشاريعه التهويدية في مدينة القدس المحتلة التي صمدت ِ ولم ينته ا٢٠١٩انتهى عام   
وقاومت رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، عام مليء بالمشاريع التي كرسها 
االحتالل لصالح رواياته ومشروعه التهويدي السياسي، في هذا التقرير المختصر سنعرض أبرز تلك 

 التهويدية التي أعلنت عنها سلطات االحتالل أو قامت بها في مدينة القدس المحتلة اإلجراءات والمشاريع
  .٢٠١٩خالل عام 

ة سور البلدة القديم هدم  دعا عضو بلدية االحتالل بالقدس أرييه كينغ إلى٥/١/٢٠١٩في   
 .التاريخي
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المسجد  بعقد قرانه في باحات يهودا غليك المتطرف الكنيست  احتفل عضو٦/١/٢٠١٩في   
ل على وسائل التواصل االجتماعي لتوثيق تقديس المبارك، وانطلق ببث مباشر لوقائع ذلك الحف األقصى

 .زواجه بحسب الطقوس التلمودية

على خطة بناء " اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية في القدس" صادقت ٢٨/١/٢٠١٩في   
بالمدينة المحتلة، الذي سيربط بين جبل الزيتون وحائط البراق " التلفريك"القطار الهوائي الخفيف 

 .األقصى بالمسجد

، أغلقت سلطات االحتالل مداخل مصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى لمنع ٢٢/٢/٢٠١٩في   
هبة باب "ُية عرفت بـ المرابطين وموظفي األوقاف من االقتراب منه، مما أدى إلى اندالع هبة جماهير

 .ً عاما من إغالقه١٤، ونجح المقدسيون خاللها من إعادة فتح المصلى بالكامل بعد "الرحمة

، نصبت سلطات االحتالل قواعد ضخمة من اإلسمنت المسلح في المقبرة ١١/٢/٢٠١٩في   
 اإلسالمية غربي التاريخية المالصقة لسور القدس، وواصلت آليات االحتالل عبثها في مقبرة مأمن اهللا

 .ٕالقدس، ونبشت الجرافات ما تبقى من قبور فيها لطمس معالمها وانشاء مشاريع تهويدية جديدة

التي - "اليهود ترميم وتطوير حارة"، صادقت سلطات االحتالل على مشروع ١٦/١/٢٠١٩في   
 مليون ٥٥ بميزانية تبلغ نحو -١٩٦٧ُأقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة عقب حرب عام 

أحياء مختلفة لجذب المزيد من السياح اليهود ببناء منازل  دوالر، بهدف تشكيل األساطير التلمودية في
 ."المعبد"يزعم االحتالل أنها تعود لحقبة 

مركزي لألقصى المبارك إلقامة  اقتحام عن تنظيم" اتحاد منظمات الهيكل"، أعلن ٥/٣/٢٠١٩في    
 .ٕكنيس داخل مصلى باب الرحمة، واعالن السيادة اإلسرائيلية التامة على المسجد

، تعمدت شرطة االحتالل اإلسرائيلية اعتقال كل من يفتح مصلى باب الرحمة ٣/٢٠١٩ة شهر بداي  
 .صباحا، وبعد اعتقال نحو خمسين حارسا بادرت عائالت مقدسية لفتح باب المصلى يوميا لحماية الحراس

، صادقت المحكمة المركزية بالقدس على هدم عشرات المنازل في حي وادي ١٤/٤/٢٠١٩في   
جنوب المسجد األقصى بحجة وجودها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية،  سلوان ببلدةياصول 

د ذلك بسلسلة  منزال سيؤدي هدمها إلى تهجير خمسمئة فلسطيني، وبدأت بع٨٤ويستهدف قرار المحكمة 
 .من العمليات الهدم الفردية بحق منازل المقدسيين في البلدة

، هاجم جنود االحتالل المعتكفين بالمسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك، ١١/٥/٢٠١٩في   
وأخرجوهم بالقوة بهدف تنغيص الجو اإليماني الروحني على المصلين والمعتكفين وتشويه مشهد رمضان 

 .في القدس

، ومع حلول العشر األواخر من الشهر الفضيل، تعمد االحتالل استمرار ٢/٦/٢٠١٩ في  
، حيث "توحيد القدس" رمضان بمناسبة يوم ٢٨االقتحامات وعدم إيقافها وكان االقتحام األكبر واألعنف 
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ا المسجد األقصى المبارك بحماية عناصر شرطة االحتالل الذين اعتقلوا ًمستوطن ١٢٠٠اقتحم نحو 
 .والمصلين حراس األقصى عشرات المعتكفين والمصلين واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من

عطيرت "االحتالل العليا تحويل عدد من العقارات إلى جمعية  محكمة ، أقرت١١/٦/٢٠١٩في   
 .لتسريب عاما من ا١٤بعد " كوهنيم

، هدمت الجرافات التابعة لبلدية االحتالل عشرات المنازل في حي وادي الحمص ٢١/٧/٢٠١٩في   
في يوم عصيب مر على سكان الحي الذي ما زال عدد منهم مهددين بالتهجير القسري وهدم منازلهم 

 .القريبة من الجدار العازل

األقصى أول أيام عيد األضحى ، سمحت شرطة االحتالل للمتطرفين باقتحام ١١/٨/٢٠١٩في   
 .المبارك

، ارتدى عدد كبير من المقتحمين اللباس التلمودي التقليدي خالل تدنيسهم ١٣/١٠/٢٠١٩في   
. للمسجد األقصى خالل موسم األعياد، وأدوا صلوات تلمودية بالمدرسة التنكزية المالصقة للمسجد المبارك

  .ثالثة آالف مستوطن" عيد العرش" خالل وتجاوز عدد المستوطنين الذين اقتحموا األقصى

يرافقون المقتحمين " مستكشفين"، أعلنت شرطة االحتالل عن وظائف جديدة لـ ٦/١١/٢٠١٩في   
 .ويقدمون لهم الشروحات

االحتالل مقر مديرية التربية والتعليم الفلسطينية بالبلدة القديمة، ومنع  ، أغلق٢٠/١١/٢٠١٩في   
 .مي بالقدس لمدة ستة أشهرعمل تلفزيون فلسطين الرس

 افتتح وزير النقل في حكومة االحتالل بتسلئيل سموتريش خط سكك حديديا ١٨/١٢/٢٠١٩في   
  ). مليار دوالر٢( مليار شيكل ٧، وبلغت تكلفة الخط نحو "تل أبيب"يربط بين القدس المحتلة و

ّمة مقبرة يهودية جديدة ، كشفت مصادر مقدسية أن سلطات االحتالل تسعى إلى إقا١٩/١٢/٢٠١٩في 
 . آالف قبر وهمي٨ مليون دوالر أمريكي، والتي ستضم ٩٠على جبل الزيتون، بقيمة 

  ٣١/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس  

*** 
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  ٢٠١٩ألف مستوطن اقتحموا األقصى في   ٢٩: أوقاف القدس
 

المبارك، الشيخ عزام الخطيب، إن  المسجد األقصى قال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون  
 بلغت ٢٠١٩المبارك خالل العام  األقصى المقتحمين للمسجد اليهود أعداد المستوطنين

 .متطرفين ٢٩٦١٠

وأكد الخطيب في بيان صحفي، الثالثاء، أن كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة   
االنتهاكات بحق المسجد األقصى المبارك وفي محيطه خالل هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات 

ً تشكل مساسا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك غير المسبوقة، والتي
 .كمسجد إسالمي للمسلمين وحدهم تحت وصاية ووالية ورعاية الملك عبد اهللا الثاني

وحذر الخطيب من سعي سلطات االحتالل تكريس قضية المسجد األقصى كمنصة لتحقيق   
 ألفراد ومجموعات عابثة ال تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها المكاسب السياسية والدعايات االنتخابية

 .ٕواصرارها على إثارة مشاعر ماليين المسلمين حول العالم

  ١/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 برنامج عين على القدس
 

 فتـح باب الرحمـة قرار دينـي بموجب الفاعلية للوصاية الهاشمية: إمام األقصى

   

ج عين على القدس، الذي بثه التلفزيون األردني، االثنين الماضي، الضوء  سلط برنام- عمان   
  .على حصاد عام كامل من االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك

وقال إمام وخطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ يوسف ابو سنينة، لدى استضافته في   
ًديدا وصعبا ومرا على أهالي بيت المقدس، نتيجة ممارسات سلطات  كان ش٢٠١٩البرنامج، إن العام  ً ً

ًاالحتالل اإلسرائيلي لمضايقة المصلين الذين يدخلون إلى المسجد االقصى، مضيفا أن قرار فتح باب 
ًالرحمة كان قرارا دينيا وبموجب الفاعلية للوصاية الهاشمية، وأن مصلى باب الرحمة جزء ال يتجزأ من  ً

  .قصى، وهو ملك للمسلمين وحق لهمالمسجد األ

بدوره، قال مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعة زياد الحموري، أن هذا العام شهد   
ًرقما قياسيا في عمليات الهدم التي قامت بها اآللة االستعمارية، كما شهد رقما قياسيا أيضا في عمليات  ً ً ً ً

ً خوفا من الرسوم الكبيرة التي تفرضها حكومة االحتالل على عمليات الهدم الذاتي التي قام المقدسيون بها
  .الهدم
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نظرا لما شهده من حمالت مسعورة » العصيب» بـ٢٠١٩ووصف المقدسي أحمد الساليمة العام   
ًمن قبل قوات االحتالل على البشر والشجر والحجر، وقد كشفت دولة االحتالل عن وجهها القبيح علنا، 

والمعتقلين لهذا العام بلغت خمسة أضعاف ما كانت عليه في األعوام السابقة، على حد فنسبة السجناء 
  .قوله

أما المحلل والناشط المقدسي راسم عبيدات، فقد ذهب إلى أن هذا العام كان األسوأ على   
الفلسطينيين بسبب نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما استغلته حكومة االحتالل 
ًاليمينية المتطرفة سياسيا، محاولة تجريد المقدسيين من ممتالكتهم ومقدساتهم والتغول عليها بشكل 

  .متوحش غير مسبوق بهدف تهويد المدينة

وقال عبيدات إن االحتالل وضع ثالث استراتيجيات للسيطرة على القدس، تقوم األولى منها على   
ى الممتلكات واالراضي الفلسلطينية، والثانية تقوم على السيطرة فوق األرض باالستيطان واالستيالء عل

 ١٠٤السيطرة تحت األرض من خالل األنفاق تحت المدينة المقدسة وسلوان، ووصل عددها اليوم إلى 
ًأنفاق، وهذا يشير الى ان هناك مخططا لمدينة تقام تحت األرض، وتقوم االستراتيجية األخيرة على السيطرة 

  . مدينة القدسعلى صناعة القرار في

ً منزال في وادي الحمص وصور باهر، ليصل ٧٢وأوضح عبيدات أن االحتالل قام هذا العام بهدم   
 عملية هدم، حتى المنشآت التجارية والصناعية لم تسلم من هذا الهجمة ١٦٥العدد الكلى في القدس إلى 

  . منشأة٩٠التي طالت 

 ١٩٥٠الغربية، كان نصيب القدس منها  حالة اعتقال في الضفة ٥٥٠٠واضاف أنه من أصل   
 طفل، حصلت مدينة العيساوية على نصيب األسد منها، وسجل االحتالل ما مجموعه ٥٠٠ًاعتقاال شملت 

  . الف حالة اقتحام للمسجد األقصى المبارك٣١

وبين الناشط عبيدات أن االحتالل قام خالل هذا العام قام باقتحام مؤسسات رسمية في القدس،   
ٕباعتقال رموز فلسطينية، واستهداف قطاع التعليم واغالق مدارس األوقاف، واقتحام مديرية اوقاف وقام 

لالوقاف األردنية في عملية استهداف واضح للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية  القدس التابعة
 وفرض الرواية والمسيحية في القدس، وقام االحتالل كذلك باغالق التلفزيون الرسمي لطمس الحقائق

  ).بترا.(االسرائيلية

  ١ ص٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اصدارات

 "بوح القلم"عدد جديد من 

  الرأي-عمان 

التي تصدرة شهريا عن الهيئة األردنية للثقافة » بوح القلم«احتوى العدد الجديد من مجلة 
 .موية وصحيةاإلنسانية، جملة من المقاالت التي تتناول موضوعات ثقافية واجتماعية وتن

وليد .د(في عامها الثالث عشر » بوح القلم«: من بين موضوعات العدد يطالع القارئ عناوين
، صحتك مع )محمد طالب عبيدات.د(، منصات التواصل االجتماعي )ريم الناصر.د(، وحدة المعتقد )حتاملة

، هناك أيضا أوجه للتفاؤل )أيمن الهياجنة.د(، األردن األكثر نفوذا )عاصم الشهابي.د(ساندويش الفالفل 
 . )زينب البحراني(

، البيروقراطية رديف )محمد وهيب.د(سبيل الحوريات : كما يشتمل العدد على موضوعات منها
، في احتالل )عبد الحميد القضاة.د(، التثقيف الجنسي ضرورة أم ترف )جالل فاخوري.د(للديمقراطية 

، األحزاب السياسية ضرورة ام ترف )نا ميخائيل سالمةح(الشوارع واألرصفة بالحواجز بحسب األمزجة 
منهج إسرائيلي لتهويد وتزييف تاريخ المقدسات في القدس .. ، مستكشفو جبل الهيكل)عيسى المرازيق(
 . ) عبداهللا كنعان(

جدارا تروي .. ، صباحكم أجمل)فيصل الغرايبة.د(إن اإلنسان لفي خسر : ويتضمن العدد أيضا
، ثورة )صفاء محمد عزت الشريف(، نبذة عن العصر المملوكي والعمارة اإلسالمية )جيوسيزياد ال(الحكاية 

األنواع .. ، التنمر المدرسي)مي شبر(، عمر المبدعين )أحمد ختاوي(» تنزورفت«الفحش في رواية 
  . ) رحمة شديفات(، وبين المد والجزر )أيوب أبو دية.د(، الطبيعة والمالذ )جمال احمرو(والعالج 

  ١/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  آراء عربية
 

 عام االبتزاز اإلسرائيلي واالستيطان) ٢٠١٩(

 سري القدوة

لسرقة لألراضي وهدم المنازل  اكبر عمليات تهويد االرض الفلسطينية وا٢٠١٩لقد شهد عام   
وتجريف اشجار الزيتون المثمرة واالعتداء علي ابناء شعبنا من قبل عصابات االحتالل التى مارست اوسع 
عمليات السرقة معتمدة على هدم المنازل القائمة وتشريد سكانها تمهيدا لسرقة االراضي واستمرار 

 واقتلع خالل ٢٠١٩ا ومنشأة فلسطينيه خالل عام  مسكن٦٤٨االستيطان وان االحتالل االسرائيلي هدم 
 الف دونم من ٦٨ الف شجرة معظمها من اشجار الزيتون كما وجدد اغالق ١٥ ودمر حوالي ٢٠١٩العام 

  . حاجزا٨٨٨ حاجزا جديدا ليصبح عدد الحواجز االجمالي ٣٤االراضي الفلسطينيه وأقام 

ل تحالف قوى اليمين المتطرف االسرائيلي  في ظ٢٠١٩ان عمليات االستيطان ازدادت خالل عام   
وبدعم كامل من قبل االدارة االمريكية وممارسات نتنياهو وتصريحاته الداعية الى ضم االغوار إضافة الى 
القرار االخير لوزير جيش االحتالل بتسجيل االراضي التي استولى عليها المستوطنون حسب قانون 

 ٢٠١٩الخليل اكبر عمليات التهويد والسرقة والتزوير خالل عام االراضي االسرائيلي ولقد شهدت مدينة 
واستمرت عمليات استهداف الخليل واستباحة المسجد اإلبراهيمي واالستيالء على اراضي المدينة مما يدلل 
على أن هناك قرارا سياسيا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل وتهويد البلدة القديمة 

  . ط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على األرضاستكماال لمخط

 عن تهدئة طويلة األمد بين حماس وحكومة االحتالل ٢٠١٩واستمر ايضا الحديث خالل عام   
يتزامن مع تصعيد متعمد وغير مسبوق في الضفة الغربية يقابله محاوالت البتزاز الشعب الفلسطيني في 

أمنية عبر منح حماس رشوة مفضوحة للحصول على تنازالت أمنية قطاع غزة لتحقيق أهداف سياسية و
 آالف عامل من القطاع ٥مقابل جملة من التسهيالت الزائفة التي أعلن عنها نتنياهو بما فيها السماح لـ 

للعمل داخل إسرائيل وتوسيع مساحة الصيد والسماح بإدخال البضائع للقطاع وزيادة عدد التصاريح 
  . بإقامة المستشفى الميداني األمريكي والوعود بإقامة ممر مائي ومطارالتجارية والسماح

 تصعيدا خطيرا وممنهجا ٢٠١٩وشهدت الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خالل عام   
وخصوصا في بلدتي سلوان والعيسوية التي ترزح تحت سياسات دولة االحتالل اإلجرامية القائمة على 

ر القسري والفصل العنصري بإالضافة إلى التصعيد االستيطاني االستعماري وسرقة التطهير العرقي والتهجي
األرض والموارد والمقدرات ومحاوالت فرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن وتعزيز وجود 
المستوطنين وانتهاك حرمة المقدسات الدينية ونهب أموال المقاصة الفلسطينية وانتهاك حقوق األسرى 

   فرض سياسات العقاب الجماعي وتشريد شعب كامل وسرقة تاريخه وهويته وثقافته وحضارته الفلسطينيةو
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 وشهد قطاع غزة اكبر عمليات االبتزاز من ٢٠١٩واستمرت سياسة االبتزاز االسرائيلي خالل عام   
ولي المطالب برفع قبل االحتالل واستمرار المعاناة المفروضة على اهلنا والحصار في ظل تجاهل الضغط الد

الحصار واستمرار سياسة المقايضة واالبتزاز االسرائيلية، وانه واهم من يعتقد أن دولة االحتالل التي تعمل 
  .  ستمنحه فرصة إقامتها في غزة١٩٦٧بشكل متواصل إلفشال إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 

وتسعى من خاللها الى تصفية القضية إن الخطوات األخيرة لدولة االحتالل مشبوهة وتدميرية   
الفلسطينية ساعية الى تكريس االنقسام وتعزيز الفرقة الداخلية عبر اتباع أساليب متناقضة في التعامل ما 
بين الضفة وغزة وصوال الى تحقيق هدف واحد هو ضمان امنها وتطويع اإلرادة الفلسطينية وتبقى الحقيقة 

ماسة الى انهاء االنقسام ورص الصفوف في مواجهة دولة اننا وعلى المستوى الوطني بحاجة 
  .المستوطنين كونها الطريق األقصر نحو إقامة الدولة الفلسطينية

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين *

  ١٤ ص٢/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 عام الجمر في فلسطين ٢٠٢٠

 كمال زكارنة

بعد الحرائق التي اشعلها الثنائي ترامب ونتنياهو في فلسطين العام الماضي والذي سبقه ،وبعد ان   
ة االمريكية والكيان المحتل ،فان خفتت ألسنة اللهب قليال مع تصاعد االرباك الداخلي في كل من الالدار

الجمر المكدس تحت الرماد لم يظهر بعد،في االراضي الفلسطينية المحتلة ،فهناك اكوام من هذا الجمر 
المخفي على اعماق مختلفة وهو بانتظار العواصف والرياح العاتية لكشفه ،ونشر وتطاير شرره في كل 

  . االتجاهات

يدا وتصعيدا وحسما في فلسطين المحتلة ،الن روافع االنتخابات هذا العام سوف يكون االكثر تعق  
االسرائيلية الثالثة وربما الرابعة فب آذار المقبل وما بعده ،ترتكز على التهديد والوعيد بضم االراضي 
الفلسطينية في الضفة الغربية والحاقها بالسيادة االسرائيلية ،وتمليكها للمستوطنين وتكثيف بناء 

 فيها ونسف اية امكانية القامة الدولة الفلسطينية وبالتالي وأد ما سمي بعملية السالم التي المستوطنات
  .تردد صداها خالل العقود الثالثة الماضية دون فعل او نتائج حقيقية على االرض

تبدلت االدوار بين امريكا واسرائيل مع قدوم ادارة ترامب ،فقد اخذت الواليات المتحدة دور الشرطي   
ذي كان مناطا باسرائيل ،واصبحت القوة الضاربة في المنطقة بدال من اسرائيل،كما تفعل االن في سوريا ال

والعراق ، وفي فلسطين االحتالل اصبح امريكيا اسرائيليا مشتركا ،حتى الضغوط السياسية على االحتالل لم 
حملها او ازاحتها وعدم السماح بها تعد قائمة ،وال يوجد اي نوع من الضغوط ،واالدارة االمريكية تتكفل بت

  . نهائيا



 
٢٢

سباق عنيف ومرير بين االحزاب الصهيونية المتناحرة في االنتخابات الثالثة القادمة للكنيست ،من   
سيفتك اكثر باالرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،اغتصابا وحصارا وتنكيال في جميع المجاالت 

  . ا ،بهدف تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخيةاالقتصادية واالمنية واالنسانية وغيره

التوازن الديمغرافي الموجود حاليا في فلسطين التاريخية بين الفلسطينيين واليهود ،رغم كل   
المحاوالت والجهود التي تبذلها سلطات االحتالل في استقدام المهاجرين اليهود الى فلسطين ،يعتبر عامال 

الفلسطيني ،ويشكل قوة ضاغطة على المحتلين الذين يقفون عاجزين امام التكاثر ايجابيا لصالح الشعب 
والصمود الفلسطيني في االراضي الفلسطينية والتصدي والتحدي الذي يبديه الشعب الفلسطيني ضد 

  . االحتالل

استطاع االحتالل الصهيوني ان يصادر معظم االراضي الفلسطينية المحتلة ،وبمقدوره باستخدام   
لقوة ان يغتصب كل مساحة فلسطين ،باعتباره القوة العسكرية الوحيدة هناك ،لكنه لن يستطع التخلص ا

من اكثر من ستة ماليين ونصف المليون فلسطين في فلسطين التاريخية ،وهذه هي القنبلة الحقيقية التي 
 الفلسطيني الذي تقف في زور االحتالل وليس لديه اي حل ممكن ان ينقذه منها ،وهي السالح النووي

   يمنع ويعطل تنفيذ مشاريع ومخططات االحتالل الصهيوني

الديمغرافيا الفلسطينية هي المخزون النضالي االستراتيجيي للشعب الفلسطيني ،ال شيء يقصم ظهر 
هذا هو المقتل  ،سريعاالحتالل مثلما هو صمود الشعب الفلسطيني في وطنه وتكاثره وزيادة اعداده بشكل 

  .  لالحتالل ومشاريعه التوسعيةالحقيقي

الصدام القادم في فلسطين عنوانه ديمغرافيا، وسوف يكون المعركة الفاصلة وهي الفصل االخير في معركة 
  .الوجود ضد المحتلين الصهاينة

الجمر المتراكم تحت الرماد الكثيف ،سوف يظهر قريبا ويتطاير في جميع االتجاهات واالحتالل   
 .ترقينسوف يكون اول المح

  ١٥ ص٢/١/٢٠٢٠الدستور 

  

  

  

  

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 طفرة يهودية

 هاس عميره /هآرتس

هيا نخصم أكثر . الفم يفرز القليل من اللعاب. مليون آخر وماليين أخرى. أموال: العيون تلمع  
لما مث. االساس هو أننا نستطيع.  مليون شيكل، وال يهم كيف نحسب ذلك١٤٩هذه المرة، لنقل، . منهم

 .يمكننا اضعاف اقتصادهم من اجل مواصلة االعتماد على أموال الصدقات وعلى مزاجنا

ُيهودي عيونه زرقاء ومنتصب القامة مع غرة : اآلن أمام ناظرينا تتم كتابة فرية السامية حديثة  
حة، طفلة يقلبون صف. منتصبة وأنف عنيد، يقوم بعد األموال الحقيقية باصابع افتراضية ويحولها الى جيبه

 هكذا يشرحون في المستشفى الحكومي –فلسطينية من الخليل ال تحصل على العالج المطلوب ألن اليهود 
تعبيد شارع رئيسي في يطا تم تأجيله لنفس : صفحة اخرى.  قاموا بسرقة األموال التي تمول الدواء–

 رسوم الفصل القادم في الجامعة والدين يبلغان أبناءهم بأنهم ال يستطيعون دفع: الصفحة التالية. السبب
ألن راتبهم سيتم تقليصه الى النصف بعد ادخال إسرائيل يدها الطويلة مرة اخرى في صندوق وزارة المالية 

  .الفلسطينية

ُهكذا يتحدى صاحب الغرة الجميلة في حبكة الرواية الجديدة، هل . من أنت، أيتها الدول األوروبية  
التفاقات وبروتوكول باريس؟ إذا قلتم ذلك فنحن سنجيب بأنكم دول ستقولون لنا بأن هذا يناقض ا

واذا اتخذتم خطوة احتجاجية، مهما كانت، مثل دعوة السفراء للتشاور، فنحن سنرد بأن شعوبكم . السامية
وعندها البرلمانات لديكم سترتعد من الخوف، كما يجب، وسيسارعون الى . هم احفاد مباشرين للنازيين

  .مشاريع قرارات ادانة للفلسطينيينالتصويت مع 

ِهل هذا هو قانون الطبيعة، أن أحفاد أقلية مضطهدة ومطاردة يتحولون الى مضطهدين وقامعين وسالبين 
أرض / ويحيكون المؤامرات ويطردون ويسرقون، مثلما اصبحت الطفرة اليهودية التي نبتت في فلسطين

لطبيعة يقول بأن أي جماعة مضطهدة ستثور ضد من ولكني أعرف أن قانون ا. إسرائيل؟ أنا ال أعرف
في موجات مع فترة توقف، ومع ارتفاع وهبوط، أفراد وبصورة جماعية، بدافع األمل أو بدافع . يضطهدونها

من الممكن والضروري والحيوي مناقشة مدى حكمة وجدوى وفائدة أو المستوى االخالقي . اليأس
يمكن اظهار التشكك . لمقاومة والتحدي التي يتبعها المضطهدونوالمالءمة مع فلسفة التحرر، نشاطات ا

. في إحدى الطرق ومسموح االشمئزاز من طريقة اخرى، لكن ال يمكن مناقشة جوهر المقاومة والنضال
  .ألنه أحد المسلمات وأحد قوانين الطبيعة

ُيصدموا أو إضافة إلى ذلك، ال يوجد أي حق للشركاء الناشطين في السلب واالضطهاد في أن   
ونفس الشيء ينطبق على من بصمتهم وبعدم مباالتهم وتجاهلهم يتعاونون . يستخفوا بالمقاومة وطبيعتها
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انعدام االخالقية واالستخفاف بالعدالة، التي تحولت إلى اساس وجودنا، تصرخ من . مع العنف المتواصل
 االعتقال في غزة، من كل كل مستوطنة وحاجز في الضفة الغربية، من كل جندي يشرف على معسكر

  .ومن كل مزرعة منعزلة في النقب” تغليت“جولة لجمعية 

طرد آخر للفلسطينيين من : طفرة يهودية تعمل بكامل القوة من اجل تطبيق برنامج ال يطرح بشكل علني
في الضفة الغربية، بشكل جماعي قدر االمكان، شيفرة الخطة تظهر في السياسة الفعلية التي تظهر يوميا 

اوامر المصادرة والهدم، وفي احكام القيصر، عفوا، وزير الدفاع، وفي اكاذيب جهاز التعليم ووسائل اإلعالم 
  .المجندة

 اجهزة تحري وتشهير سمعة –ووزارة الشؤون االستراتيجية وبروح العصر ) الدعاية(أجهزة اإلعالم   
ِ تقوم بعرض اسرائيل كمضطهدة والفلسطينيين كمضطهد–مخصخصة  إسرائيل القوية جدا وذات . ينَ

العالقات والخطط، تعمل كل ما في استطاعتها ليس فقط في محاولة بائسة لقمع كل رغبة طبيعية في 
إذا قام شخص ما بالكتابة . المقاومة، بل ايضا من اجل عرض المقاومة لقمعها كجريمة وكل ناشط كمجرم

عة أو توقف عن شراء العجول من اسرائيل، في الفيس بوك أو شارك في مظاهرة أو دعا الى المقاط
 العسكرية والضحية المضطهدة، ال تقوم فقط بمعاقبة –عندها، كما تريد الدولة العظمى التكنولوجية 

 .ألنه مسموح للطفرة أن تفعل أي شيء. ، بل تقوم بعملية انتقامية جماعية لكل محيطهم”المجرمين“

  ٢٢ ص٢/١/٢٠٢٠الغد 

*** 
 

 

  

  

  

  

  



 
٢٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


