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٤

  القدساالردن 

 خيارات الستعادة الملكية: أراضي األردنيين في فلسطين

  

بحثت لجنة فلسطين النيابية في اجتماعها أمس، الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف  – عمان
ًأراضي األردنيين الذين هجرهم االحتالل اإلسرائيلي قسرا عام  ّ١٩٤٨.  

وأشار النائب يحيى السعود إلى الممارسات اإلسرائيلية بشأن بيع األراضي ما يتطلب الدراسة 
  .والبحث من النواحي القانونية

بدوره، بين نقيب المحامين األردنيين مازن ارشيدات، أن الموضوع له أبعاد خطيرة، مشيرا إلى أن 
 وثيقة رسمية يتم بموجبها بيع األراضي، محذرا اإلسرائيليين يعتبرون مصادقة المحامي على معامالت البيع

ّمن مخاطر سن الحكومة اإلسرائيلية قانونا لشراء صفة المنفعة، ما يتيح في حال رفض المالك البيع،  َ
  .شراء حق المنفعة من المستأجر

، هي قيود توثيقية ١٩٦٧ أو ١٩٤٨وأوضح أن قيود األراضي الفلسطينية سواء بعد عام 
  .تخدم لغايات البيع أو الرهنمحفوظة، وال تس

ّمن جهته، قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان إن إسرائيل سنت عام 
 قانونا أسمته ملكية الغائب، استولت من خالله على أمالك الغائبين وآالف البيوت والممتلكات في ١٩٥٠

  )بترا(-.ا مغادرة أراضيهمالمدن الفلسطينية بالرغم من أن كثيرا من أصحابها رفضو

  ١ص/٢١/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  شؤون سياسية

  القدس في االحتالل إجراءات يرفض األوروبي االتحاد

 

 شــادي فلــسطين فــي األوروبــي االتحــاد باســم المتحــدث أعلــن – اآلن فلــسطين – المحتلــة القــدس
 ودعـاه المحتلـة، القـدس ينـةمد فـي خاصة الفلسطينية، باألراضي االحتالل إلجراءات االتحاد رفض عثمان،

 .انتهاكاته ووقف الدولي بالقانون االلتزام إلى

 وضـواحيها القـدس فـي يجـري مـا يتـابع االتحـاد إن االثنـين، اليـوم صـحفي، حديث في عثمان وقال
 المــواطنين تمكــين خــالل مــن الــشرقية، القــدس فــي الفلــسطيني الوجــود يــدعم أنــه إلــى مــشيرا شــديد، بقلــق

 .المصادرة أو بالهدم المهددة واألراضي المنازل أصحاب خاصة لهم لقانونيا الدعم وتقديم



 

٥

 فــي العيــسوية لبلــدة اهللا ورام القــدس فــي األوروبــي االتحــاد دول بعثــات رؤســاء زيــارة أن وأضــاف
 األطفــال خاصــة البلــدة، فــي اإلنــسان لحقــوق االحــتالل انتهاكــات حجــم عــن كــشفت مــؤخرا، المحتلــة القـدس

 .والتعليم الحياة في همحق من وحرمانهم

  ٢٠/١/٢٠٢٠ اآلن فلسطين

*** 

  فلسطين بدولة االعتراف إلى بالدهم حكومة يدعون بريطانيون نواب

 

 بدولــة االعتــراف إلــى بالدهــم حكومــة البريطــاني، العمــوم مجلــس مــن نــواب دعــا – وفــا – لنــدن
  .فلسطين

 فــي األحــزاب لكــل الممثلــة "فلــسطين – بريطانيــا مجموعــة" وجهتهــا مفتوحــة رســالة فــي ذلــك جــاء
 .االثنين يوم اللندنية، "التايمز" جريدة ونشرتها البريطاني، البرلمان

 اإلسـرائيلية الحكومة سياسات وأن أوانه، آن أمر بفلسطين بريطانيا اعتراف" إن الرسالة، في وجاء
 بعيـد أمـرا منـه لوتجعـ الـدولتين حـل تهـدد الفلـسطينية األراضـي لـضم علنيـة ودعـوات اسـتيطان من الحالية
 شــكر رسـالة ووجـه الــدعوة، بهـذه زملـط حــسام المتحـدة المملكـة لــدى فلـسطين سـفير رحــب بـدوره،".المنـال
 المحـافظين حـزب فيها بما البريطانية، األحزاب جميع ويمثلون الرسالة على وقعوا الذين البريطانيين للنواب
 .الحاكم

 الفلـسطيني للـشعب حـق وهـي كثيـرا، تـأخرت طينفلـس بدولـة بريطانيا اعتراف مسألة إن زملط وقال
 .بريطانيا عاتق على تقع تاريخية ومسؤولية

 كخطـوة سـيأتي بـل الـسياسية، التـسوية عـن بـديال يكـون لن بفلسطين بريطانيا اعتراف أن وأضاف
 معــا منــذ القــائم اإلســرائيلي االحــتالل إنهــاء علــى المبنيــة الــدولتين حــل رؤيــة عــن للــدفاع وقانونيــة رســمية
ــة ٕواقامــة ١٩٦٧ ــسطينية دول ــشرقية، القــدس وعاصــمتها فل ــين لقــضية عــادل حــل ٕوايجــاد ال  حــسب الالجئ
 .الدولي القانون

 تبنتهــا التــي الــدولتين حــل سياســة مــن يتجــزأ ال جــزء هــو فلــسطين بدولــة االعتــراف إن زملــط وقــال
 البريطــاني الــوزراء رئــيس ةبقيــاد الحاليــة الحكومــة ضــمنها ومــن المتعاقبــة البريطانيــة الحكومــات وتتبناهــا
 التــسوية فـرص لقتـل الهادفـة االحـتالل دولـة وسياسـات ممارســات ظـل فـي" أنـه مـضيفا جونـسون، بـوريس

 والخطـوات األفعال بل لألقوال وقت يبق لم المحتلة، لألرض والضم والحصار االستعمار خالل من السياسية
  ".البريطانية السوق إلى المستوطنات بضائع لدخو ومنع فلسطين، بدولة االعتراف رأسها وعلى العملية

  ٢١/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

 



 

٦

   لتصنيف المحاكم اإلسرائيلية كأدوات احتالل"الجنائية الدولية"دعوة فلسطينية لـ

 

 طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بتصنيف المحاكم –رام اهللا 
  .الل إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينييناإلسرائيلية، كأدوات احت

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس إن دولة االحتالل وأذرعها المختلفة، ومنها 
المحاكم، تواصل مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها 

  .وبلداتها ومحيطها

محاوالت بائسة لتبرير هذه الجريمة “ات هدم المنازل الفلسطينية معتبرة أنها ودانت الوزارة عملي
بتشكيل لجنة ” اليونسكو“وطالبت . ”النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد االنسانية

متابعة دولية تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم األضرار 
اشئة عنها، ورفع تقرير من أجل اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل الن

  .على هذه اإلجراءات غير القانونية، مؤكدة أن المحاكم االسرائيلية هي جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل

نين المقدسيين إلى تكثيف دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أمس المواط
ٕتواجدهم في باحات المسجد األقصى واقامة الصلوات فيه، للرد على اجراءات االحتالل التعسفية، مؤكدا انه 

  .حق خالص للمسلمين في كل األرض الفلسطينية وهذا ثابت ولن يتغير

 خطيب وأدان الشيخ حسين في بيان أمس، قرار سلطات االحتالل االسرائيلي القاضي بإبعاد
  .المسجد االقصى الشيخ عكرمة صبري أسبوعا عن المسجد األقصى المبارك واستدعائه للتحقيق

واعتبر أن القرار االحتاللي الغاشم هو تكريس لسياسة االحتالل في افراغ المسجد األقصى من 
  .الخطباء والعاملين فيه وترهيبهم، وبالتالي الوصول الى تهويده

حام أكثر من مئة مستوطن يهودي متطرف صباح أمس، باحات دعوة حسين تزامنت مع إقت
  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة–المسجد األقصى المبارك 

وفي هذا السياق قال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس 
حامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة في رام اهللا، ان االقت) بترا(الشيخ عزام الخطيب لمراسل 

  .ّمشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي

وأوضح أن أكثر من المستوطنين اقتحموا االقصى ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن 
غادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان إلى ذلك استشهد مواطن 

  .متأثرا بجروح اصيب بها خالل مشاركته في مسيرات العودة شرقي غزةفلسطيني 

ً عاما من العمر، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها ٣٠إن شابا يبلغ : وقالت وزارة الصحة في غزة ً
وأصدرت . جراء اطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي النار أثناء مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي غزة

االسرائيلي، مساء أول من أمس، قرارا بهدم أربعة منازل في حي وادي الحمص ببلدة محكمة االحتالل 



 

٧

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في وادي .صور باهر جنوب مدينة شرق القدس المحتلة
 من الحمص ببيان، إن المحكمة االحتاللية صادقت على هدم المنازل األربعة،إضافة الى مبنى عظم مؤلف

 بناية ١١من العام الماضي ) يونيو( تموز ٢٢وكانت قوات االحتالل االسرائيلي هدمت في .ثالثة طوابق
وأعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر أمس، ستة عشر فلسطينيا . شقة في المنطقة٧٠تضم أكثر من 

ل نادي االسير وقا.من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة
الفلسطيني، في بيان، ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل 

  )بترا(- .والبيرة ورام اهللا وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الستة عشر

  ١٩ص/٢١/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  رئيس دولة وزعيم٤١لزيارة 

  تستمر ألسبوع" ثكنة عسكرية"لمحتلة تتحول لـالقدس ا

 

، ٢١/١/٢٠٢٠تحولـت مدينـة القـدس المحتلـة اليـوم الثالثـاء  – المحتلـة  القـدس–فلسطين اليوم 
 زعـيم ٤١لتأمين وصول مواكب ما يقـارب مـن " إسرائيلي" جندي ٦٠٠٠لثكنة عسكرية، بعد نشر أكثر من 

 .ن واألمير تشارلز على مدار األسبوع المقبلدولة من بينهم الرئيس الروسي فالديمير بوتي

وقد بدأ وصول زعماء الدول والمسؤولون السياسيون، منذ مساء أمس، ومن أبرزهم نائب الـرئيس 
األميركي مايك بنس، والرئيس الروسي فالديمير بـوتين، ورؤسـاء دول فرنـسا وألمانيـا وهولنـدا، بحـسب مـا 

، فقـد أجـري تـدريب أمنـى "يـديعوت أحرنـوت"ًووفقـا لـصحيفة  .لعربيـةذكرت قناة مكان اإلسـرائيلية الناطقـة با
السـتقبالهم   رئـيس دولـة،٤١كبير في مقر إقامة الرئيس اإلسرائيلي في القدس المحتلة، استعدادا لوصـول 

وســيبزر مــن بــين الحــضور الــرئيس .  مــؤتمر المنتــدى الــدولي للهولوكوســتيُالرســمي، قبــل مــشاركتهم فــ
وتين، ونائب الرئيس األمريكي مايك بيـنس، والرؤسـاء األلمـاني والفرنـسي، وكـذلك ولـى الروسي فالديمير ب

وتم إجراء التـدريب األمنـي، بالتعـاون مـع وحـدة تـأمين الشخـصيات، التابعـة .العهد البريطاني األمير تشارلز
قر إقامة الرئيس ّ، علما أنه تم التدرب على تأمين المواكب، ودخول آمن لكبار الشخصيات إلى م"الشاباك"لـ

ــث ســيتمركز .اإلســرائيلي ــة، حي ــة مغلق ــى منطق ــاء الحــدث، إل ــرئيس اإلســرائيلي أثن ــر إقامــة ال ّوســيتحول مق
  .القناصة على األسطح، وجنود االحتالل على مداخل الشوارع المؤدية إلى المنطقة

  ٢١/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  
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  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ومصطلح المستوطناتاالمير الحسن بن طالل

 عبداهللا كنعان

ًيعتبر المصطلح أساسا مهما في فهم الكثير من الجوانب والموضوعات فهو العنـوان الـذي يختـصر    ً
بداللتــه الكثيــر مــن الــشروح، اضــافة الــى ان المــصطلح فــي حقيقتــه يمكــن ان نــستنتج منــه الكثيــر مــن 

تعتبــر المــصلحات لهــا قيمــة قانونيــة .  القــدسالتطــورات، وفــي مجــال القــضية الفلــسطينية وجوهرهــا مدينــة
ًوسياســية وثقافيــة واعالميــة يجــب االلتفــات اليهــا وعــدم اغفالهــا، وعلينــا بالتــالي جميعــا فــي مجــال االعــالم 
ــصلة  ــة المت ــع الحال ــر عــن واق ــذي يعب ــدقيق ال ــصحيح وال ــستخدم المــصطلح ال واالبحــاث والدبلوماســية أن ن

  .بفلسطين والقدس

صــاحب الــسمو الملكــي األميــر الحــسن بــن طــالل حفظــه اهللا يــولي العديــد مــن ومــن المعــروف أن   
القضايا والموضوعات العناية الفكرية التحليلية المعمقة، ويقف عنـد داللـة ومـضمون المـصطلح المـستخدم 

ومن هـذه المـصطلحات . فيها، ومن ذلك المصطلحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القدس
باعتبــاره جــوهر المخطــط الــصهيوني فهــو وســيلة اســتعمارية البــتالع االراضــي وتفريغهــا مــن ) اراالســتعم(

محتواها البشري الفلسطيني صاحب الحقـوق التاريخيـة ويؤكـد سـموه علـى أن الـسياسة االسـرائيلية القائمـة 
بعـض المواقـف تدلل بانها تتجه نحو تنفيذ مخططات احاللية وهـو أمـر يعـززه ) االستيطان(على االستعمار 

وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية المتعلق بان االدارة االمريكية ال تـرى ) مايكل بومبيو(مثل تصريح 
ان المستوطنات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة مسألة غير قانونية، لـنخلص لنتيجـة سياسـية 

يجـة اخـرى قانونيـة وهـي ان تـصريحات بومبيـو لـيس منطقية وهي االنحياز االمريكي الواضـح السـرائيل ونت
  .لها وزن قانوني باعتبارها تخالف قرارا ت الشرعية الدولية

ان االعتماد االستعماري االحاللي االسرائيلي على انشاء المستعمرات والبـؤر االسـتيطانية ومحاولـة   
العديـد مـن اللقـاءات والمقـاالت كسب المواقف المؤيدة لها، تتعارض مع ما اكده سمو األمير الحـسن وعبـر 

والمؤلفات العديدة التي تؤكد ان السياسة االسرائيلية هي استعمارية بالدرجة األولى وان هنـاك حـق للـشعب 
ًالفلسطيني في تقرير مصيره، وأذكر جيدا وأنا ممن يتشرف بالعمل بمعية سمو األمير الحسن بن طالل أنه 

 فلسطين والقدس بـشأن سياسـة بنـاء المـستعمرات التـي باتـت اليـوم كان وما زال يتابع بعناية أي تطور في
خاليــا ســرطانية فتاكــة تفتــت وحــدة األراضــي الفلــسطينية، واذكــر ان ســموه كــان قــد انــشأ فــي مكتبــه وحــدة 
ٕخاصة لمتابعة بناء المـستعمرات واعـداد الخـرائط الموضـحة لهـا وبيـان خطورتهـا علـى مـستقبل الـسالم فـي 

عرض هـذه الخـرائط ويـستعملها فـي الـشرح واإليـضاح للوفـود الرسـمية والـضيوف الـذين المنطقة حيث كان ي
يستقبلهم سموه من أجل توعيتهم بخطورة ما يجري في فلسطين والقدس من اعتداءات إسرائيلية، وليكـسب 

  .تأييدهم ضد السياسة اإلسرائيلية االحتاللية التهويدية
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  :الوقوف عند النقاط التاليةان قراءة وتحليل مصطلح المستعمرات يتطلب 

أن قرارات المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسكو تناقش القضية الفلسطينية والقدس في جـدول   
  ).فلسطين المحتلة(أعمالها تحت بند 

أو ) الـسلطة القائمـة بـاالحتالل(ّعرفت الشرعية الدولية ومن خالل العديد من قراراتها إسرائيل بأنها   
  ).لةالقوة المحت(

أن معظم القرارات الـصادرة عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة والخاصـة بالمـستوطنات اإلسـرائيلية   
في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن السوري المحتـل تـصدر عـن اللجنـة 

  .ا مستعمراتٕالرابعة واسمها لجنة المسائل السياسية وانهاء االستعمار وهذا يؤكد أنه

قــرار خــاص بفلــسطين والقــدس عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس األمـــن  ) ٨٠٠( صــدر أكثــر مــن   
ومنظمــة اليونــسكو والمنظمــات التابعــة لهــم وجميعهــا تؤكــد أن ال حــق إلســرائيل فــي األراضــي الفلــسطينية 

أن النقـاط الـسابقة . دوليـةالمحتلة وتطالبها بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان وااللتزام بالقرارات الـشرعية ال
ًوالتي ذكرتها بشكل موجز تدلل على أن مـصطلح المـستعمرات يتطـابق قانونيـا وسياسـيا وتاريخيـا مـع واقـع  ً ً

  .الحال

ٕوفي سـياق التأكيـد علـى دورنـا جميعـا فـي التوعيـة بمـضامين وابعـاد القـضية الفلـسطينية وجوهرهـا    ً
كيـة لـشؤون القـدس ومـن منطلـق عملهـا المـستند علـى الـدور مدينة القدس أود اإلشارة إلى أن اللجنـة المل

األردني والوصاية الهاشمية على المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية فـي القـدس ترصـد أخبـار وواقـع القـدس 
ًفي الصحافة المحلية والعربيـة والعالميـة فـي تقريـر يـومي يـوزع منـه ورقيـا والكترونيـا حـوالي  ألـف ) ٢٥٠(ً

ًنسخه محليا ودوليا ًإصـدارا، وتحتـوي ) ٦٠(، إضافة إلى إصدار عدد من الكتب والكتيبات زادت عـن حـوالي ً
ًاالف كتاب حول القدس والقضية الفلـسطينية، وقـد صـدر مـؤخرا فـي ) ٥(ًمكتبة اللجنة أيضا على أكثر من 

البـؤر اليهوديـة و" المستوطنات"المستعمرات (م عن اللجنة الملكية لشؤون القدس كتاب بعنوان ٢٠١٩عام 
، نـاقش الــسياسة اإلسـرائيلية المتعلقـة بالمـستعمرات واألسـاليب والقــوانين )االسـتيطانية فـي القـدس المحتلـة

العنصرية التي تعتمدها لتفعيل وزيادة وتيرة االستيطان، كما رصد الكتاب كامـل أسـماء المـستعمرات والبـؤر 
عدد المستعمرين وذكـر أسـماء القـرى العربيـة االستيطانية في مدينة القدس مع اإلشارة إلى تفاصيل تتعلق ب

  .والتي دمرتها إسرائيل وطمست هويتها لتبني مكانها مستعمرات غير قانونية وغير شرعية

ان الموقف االردني الثابت تجاه فلسطين والقدس والمنطلق من الوصاية الهاشـمية التاريخيـة علـى   
بجاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين تتمحـور فـي المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس والمتمثلة 

المطالبة بالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واقامة الدولة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس الـشرقية علـى 
  .م١٩٦٧حدود عام 
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وجاللته على الدوام يحمـل ملـف القـضية الفلـسطينية اينمـا حـل ليـضع الـرأي العـام العـالمي ومراكـز   
ار السياسي الدولية بحقيقة ما يجري في الشرق االوسط من تداعيات وابعاد واثرها على تحقيـق الـسالم القر

العــالمي المنــشود بــاألخص التطــورات الجاريــة علــى قــضية فلــسطين والقــدس، مؤكــدا علــى ان القــدس خــط 
 العـالم بـضروروة ًاحمر وان ال تنازل عنها مهما بلغ الثمن وكانت التـضحيات والتحـديات والـضغوط، مطالبـا
  .حل هذه القضية باعتبار االحتالل مأساة اخالقية عالمية، ليسود االمن والسالم الدوليين

 امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢١/١/٢٠٢٠عمون 

*** 

  اعتداءات

  "األقصى"مستوطن يقتحمون  ١٠٠
 

لمسجد األقصى المبارك، اقتحم مستوطنون، امس، باحات ا ٠٠٠ كامل ابراهيم-القدس المحتلة  
 .ّمن جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل ومخابراته

 مستوطن نفذوا جوالت استفزازية ١٠٠وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن أكثر من 
 ١٥س، واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ام.في باحات األقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة

وشيعت جماهير فلسطينية، امس، جثمان الشهيد عامر .فلسطينيا بينهم فتى من أنحاء متفرقة من الضفة
، الذي استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها خالل مشاركته بمسيرات العودة وكسر ) عاما٣٠(الحجار 
 .المدني في إيالتوبدأ الجيش اإلسرائيلي، صباح امس، تدريبات عسكرية في مطار رامون .الحصار

ًوبحسب الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، فإن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، مشيرا إلى أنه  ً
  .سيكون هناك حركة مكثفة لقوات الجيش، ومركباته، وطائراته التي ستشارك في التدريبات

  ٨ص/٢١/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  القدس الشرقيةاالحتالل يباشر عملية تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في 

 

 شـقة سـكنية ١٠٠ شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمـس اإلثنـين، بهـدم –فلسطين المحتلة   
بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر 

الجرافات معززة بوحدات خاصـة  جنديا وعشرات االليات العسكرية و١٥٠٠الدخول إليها، إذ اقتحم أكثر من 
  .الحي وحاصرته، وقامت بإخالء المئات من األهالي وزرع ديناميت بمنازلهم وتفجيرها

 بنايـات سـكنية ومنـزال فـي الحـي تعـود لعـائالت عميـرة، ٦وهدمت قوات االحـتالل بـساعات الـصباح   
ني بـالقوة بعـد رفـضهم مغـادرة وأجبـر االحـتالل الـسكان علـى إخـالء المبـا. واألطرش، وأبـو حامـد والكـسواني
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منـــازلهم، وافترشـــوا األرض دون أن يتمكنـــوا مـــن إخـــراج أي شـــيء مـــن احتياجـــاتهم الشخـــصية، وتعرضـــوا 
  .للضرب من قبل الجنود

  .كما وزع جنود االحتالل مناشير تحذر المواطنين االقتراب من منطقة الهدم  

أنقــضت يــوم الخمــيس الماضــي، المــدة التــي ٕوأتــى حــصار الحــي وتفجيــر المنــازل واخــالء أصــحابها بعــد أن 
ٕحـددتها المحكمـة العليـا اإلسـرائيلية، إذ أمهلـت الــسكان هـدم منـازلهم بأيـديهم واال سـتقوم سـلطات االحــتالل 

  .بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري

ن عناصـر شـرطة االحـتالل وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمـادة، إن مئـات مـ  
والوحــدات الخاصــة قــاموا برفقــة آليــات وجرافــات االحــتالل وخبــراء المتفجــرات باقتحــام حــي وادي الحمــص، 

  .ٕواخالء قاطنيها وتفجيرها» أبو طير«وحاصروا بناية 

وقامــت قــوات االحــتالل باقتحــام الحــي مــن الجهــة الــشرقية وحاصــروا منــزل طــارق الــوحش وقــاموا   
كمــا اقتحمــت قــوات كبيــرة شــارع المنطــار وحاصــرت منــزلين . راج قاطنيــه تحــت قــوة الــسالحبهدمــه بعــد إخــ

  .لعائلتي عميرة واألطرش

 منــزل، بعــضها ١٠٠ بنايــة يتهــددها خطــر الهــدم فــي الحــي، تــضم أكثــر مــن ١٦وذكــر حمــادة أن   
خاضعة للسلطة » أ«مأهول بالسكان والبعض اآلخر قيد اإلنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة 

الفلــسطينية، حــسب االتفاقيــات الموقعــة وحاصــلة علــى تــراخيص مــن وزارة الحكــم المحلــي، إال أن ســلطات 
  .االحتالل تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار األمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة

إن االحتالل اإلسرائيلي شـرع من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وليد عساف،   
بالتــشريد للــسكان وهــدم منــازلهم بــوادي الحمــص بعــد أن رفــضت محكمــة االحــتالل العليــا، األحــد، التماســا 

 وتطـال ١٩٦٧واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حـرب وهـي األكبـر منـذ العـام . يطالب بتجميد قرار الهدم
ه سيصار إلى هدم آخر فـي المنطقـة سيـشمل حـوالي ٕ شقة كمرحلة أولى، واذا ما تم ذلك فإن١٠٠أكثر من 

  .  شقة أخرى، وحتى اآلن لم يصدر قرارا بذلك٢٢٥

وقــال إن هــذا األمــر العــسكري الجــائر بهــدم المنــازل هــو انتهــاك التفاقيــة موقعــة مــع الفلــسطينيين   
  .وكذلك التفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت االحتالل

ال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجـاد منطقـة عازلـة لفـصل القـدس عـن بيـت لحـم وعـدم وأشار إلى أن أعم
تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربـوا مـن داخـل مدينـة القـدس وضـواحيها وجـاءوا 

ي وتحت الـسيادة الفلـسطينية، وفـ» أ « لمنطقة وادي الحمص التي هي أصال وحسب اتفاقية أوسلو منطقة
وأكـد . ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل االحتالل، وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلـسطيني

 أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية واالتفاقيات الموقعة بين االحتالل ومنظمة التحرير الفلسطينية

.  
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ٕيست عمليـات هـدم فحـسب وانمـا من جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن ما نشاهده اليوم ل  
حـسب اتفاقيـة أوسـلو، مـن خـالل انتـشار لقـوات كبيـرة » أ«عملية إعادة احتالل واضحة للمنطقة المـصنفة 

من جنود االحتالل بالتالي هي عملية منظمة وسيناريو ألعمال هدم أكبر في المـستقبل وهـذا غيـر مـسبوق 
  .منطقة، ألنه يجري في أكثر من موقع في ال١٩٦٧منذ العام 

وأكـد أن مــا يجــري مــا بــين القـدس وبيــت لحــم هــو ضــرب واضـح لكــل االتفاقيــات واألعــراف الدوليــة وحقــوق 
اإلنسان، وعليه آن للمجتمع الدولي أن يتحرك ويقف أمام مسؤولياته قبل فوات األوان، ألنه قد ينفـذ صـبر 

وتـشريد آخـر سـيكون األكبـر منـذ الفلسطينيين أمام هذه الجرائم البشعة التي في مضمونها الواضح تهجيـر 
  .١٩٦٧العام 

وأدانـت . ونددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هـدم المنـازل  
، عمليــات الهــدم، وحملــت »وفــا«الرئاســة الفلــسطينية، فــي بيــان نقلتــه وكالــة االنبــاء الفلــسطينية الرســمية 

بـدوره، طالـب أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة . ية عن هذه الجريمـةالحكومة اإلسرائيلية كامل المسؤول
ودعــا . التحريــر، صــائب عريقــات، المجتمــع الــدولي ومحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بفــتح تحقيــق بهــذه الجــرائم

وأضاف . ، الجمعية العامة ومجلس حقوق االنسان إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها»عريقات«
  .سيتم إعادة تشييده من جديد«ما هدمته إسرائيل، عريقات، إن 

كمــا دعــت دائــرة حقــوق اإلنــسان والمجتمــع المــدني، بمنظمــة التحريــر الفلــسطينية، مجلــس األمــن   
جريمـة حـرب وعمليـة تطهيـر «وقالت إن ما يجري بالقدس هو . »لالنعقاد فورا والقيام بمسؤولياته«الدولي 
  .عرقي

جريمـة « الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس من جانبه، قال رئيس الوزراء  
في كلمة له، خالل اجتماع الحكومة األسبوعي في مدينة رام اهللا، » اشتية«واستنكر . »حرب ضد اإلنسانية

دول العالم » اشتية«وطالب . »جريمة حرب ضد االنسانية حسب القانون الدولي«عمليات الهدم وقال إنها 
  .«الجريمة«ت الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه والمؤسسا

جريمــة الهــدم فــي القــدس، تــأتي فــي ظــل الــدعم «، إن »فــتح«مــن ناحيتهــا، قالــت اللجنــة المركزيــة لحركــة 
  .، بعملية الهدم في وادي الحمص»حماس«كما نددت حركة . »األمريكي المطلق لالحتالل اإلسرائيلي

ما يفعله االحتالل في مدينـة «مي، في بيان وصل األناضول، إن بدورها، قالت حركة الجهاد اإلسال  
ٕالقـدس مــن هـدم للمنــازل، جريمـة ومجــزرة بحـق أهلنــا المقدسـيين واعــادة احـتالل لمنــاطق واسـعة وتهجيــر 

ودعــت دائــرة حقــوق االنــسان والمجتمــع المــدني فــي منظمــة التحريــر الفلــسطينية مجلــس االمــن .لــسكانها
لياته تجــاه القــانون الــدولي، بوجــه جريمــة الحــرب وعمليــة التطهيــر العرقــي التــي لالنعقــاد فــورا وأخــذ مــسؤو

تمارسها سلطات االحـتالل بحـق مئـات العـائالت فـي بلـدة صـور بـاهر مـن خـالل هـدمها مائـة شـقة سـكنية 
وقالـت الـدائرة فـي بيـان لهـا صـباح أمـس االثنـين، ان مـا . كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة
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به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقـي حـسب كـل القـوانين واألعـراف تقوم 
واالتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أمريكا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة االحتالل، وعليه فان الهيئات 

 مـسؤولياتها المنوطـة بهـا الدولية، بما فيها مجلس االمن والمحكمة الجنائية الدوليـة، مطالبـة امـا ان تأخـذ
 فلـسطينيا ١٩واعتقـل جـيش االحـتالل فجـر أمـس اإلثنـين، .او تكون قد وضعت نفسها فـي صـف االحـتالل

خــالل حملــة دهــم وتفتــيش بمنــاطق مختلفــة بالــضفة، بالوقــت الــذي أصــيب العــشرات بحــاالت اختنــاق جــراء 
بــاب «اصــرت شــرطة االحــتالل مــصلى المواجهــات الليليــة مــع شــرطة االحــتالل فــي بلــدة العيــسوية، فيمــا ح

وشددت شـرطة االحـتالل مـن إجراءاتهـا فـي .باألقصى ومنعت من الفلسطينيين دخوله والصالة فيه» الرحمة
بالمــسجد األقــصى، وقــال مــدير عــام دائــرة األوقــاف اإلســالمية الــشيخ عــزام » بــاب الرحمــة«محــيط مــصلى 

قـصى، وكـذلك بمـصلى بـاب الرحمـة، رغـم إجـراءات الخطيب، إن المصلين أدوا صالة العشاء في المسجد األ
  ).وكاالت. (االحتالل

  ١٨ ص٢١/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  األقصى المسجد في الرحمة باب مصلى يقتحمون االحتالل جنود

 

 بـاب مـصلى االثنـين، اليـوم ،"اإلسـرائيلي" االحتالل جنود من عدد اقتحم – القدس – اليوم فلسطين
 .ًخرابا فيها وعاثوا المحتلة، القدس بمدينة األقصى المسجد في الرحمة

 يلتقطـون الجنـود أخـد فيمـا الرحمـة، باب مصلى بأحذيتهم دنست العدو قوات ان عيان، شهود وأكد
 إغـالق إرجـاء عـدة، محـاوالت أجـرى االحـتالل انـه إلـى ُيـشار  .اسـتفزازهم لمحاولـة بداخله، للمصلين ًصورا

 شــتى بكــل العــدو لهجمــات المــرابطين يتــصدى فيمــا الماضــي، عــامال فتحــه إعــادة بعــد الرحمــة، بــاب مــصلى
  .الوسائل

  ٢٠/١/٢٠٢٠ اليوم فلسطين

*** 

  "األرنونا" لضريبة مبلغ دفع على إلجباره مقدسيا يعتقل االحتالل
 

 ناصــر "همــة" االحــتالل لمناهــضة المقدســية الهيئــة رئــيس االثنــين، اليــوم االحــتالل، شــرطة أجبــرت
 ديـون مـن جزء تسديد بحجة المحتلة، بالقدس البريد مبنى في شيكال ١١٧٤ قدره بلغم دفع على الهدمي،
 .االحتالل بلدية في "األرنونا "لضريبة

 المثـول منـه وطلبـت اليـوم، صـباح "اإلسـرائيلية" الـشرطة مـن هاتفيـا اتصاال تلقى أنه الهدمي وذكر
 ".ٕواحضار جلب" نونقا وفق معتقل أنه الشرطة أبلغته وصوله ولدى بالمركز، أمامها
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 األرنونــا لـضريبة ديـن مـن كجــزء شـيكال، ١١٧٤ قـدره مبلـغ دفــع علـى أجبرتـه الـشرطة أن وأضـاف
 .ساعة ٢٤ لمدة ستعتقله ٕواال شيكل، ألف ٨٤ بقيمة

 تتركـه ولـم بالمدينة، الدين صالح شارع في القدس بريد مبنى إلى الهدمي االحتالل شرطة واقتادت
 .المطلوب غالمبل دفع أنه تأكدت حتى

 األربعـاء، غـد بعد المحكمة في جلسة لحضور أمرا سلمته "اإلسرائيلية" الشرطة أن الهدمي وأوضح
 .األرنونا لضريبة ديون من تدعيه ما بخصوص

 .القدس بلدية في األرنونا لضريبة شيكل ألف ٢٥٠ قدره مبلغا شهر من أقل قبل دفع أنه وأكد

 شـيكل، ألـف ٨٤ بقيمة المتوفى والده على دين وجود يدعي ااألرنون ضريبة قسم أن الهدمي وبين
  .الضريبة هذه يدفع يكن لم أنه بحجة لها يسده أن وعليه

  ٢٠/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  القدس في منزال ٣٠ وهدم بإخالء إخطارات :ساعة ٢٤ خالل

 

 بحــق تهاكاتهــاان مــن اإلســرائيلي االحــتالل ســلطات ّصــعدت – المحتلــة القــدس – اإلعــالم صــدى
 عــدة فــي منــزال ٣٠ وهــدم بــإخالء إخطــارات ســاعة ٢٤ مــن أقــل فــي ّســلمت حيــث وممتلكــاتهم، المقدســيين

 بـاب حـي فـي منـزال ٢٢ بـإخالء أوامـر أصـدرت االحـتالل قوات بأن عيان، شهود وأفاد.القدس بمدينة أحياء
 مـن فـرد ٢٠٠ قرابـة تـشريد إلـى سـيؤدي مـا أسـفلها، االسـتيطانية الحفريـات بفعل تشققها نتيجة السلسلة،

 وادي حـي في منازل ٤ طالت جديدة هدم قرارات االحتالل قوات أصدرت السياق، وفي.العراء في عائلة ٢٢
 نوعهـا مـن األولـى هـي سـابقة فـي ٍمبـان، ١٠ هـدم علـى أشهر ٦ من أقل بعد وذلك باهر، بصور الحمص

 محكمـة أصـدرت سـلوان، بلـدة وفـي.أوسـلو فاقيـاتات حـسب" أ "المصنفة المنطقة في الهدم خاللها يتم التي
ــرارا االحــتالل ــة بــإخالء ق ــي ناصــر عائلــة بناي ــدة الهــوى بطــن حــي فــي الرجب ــصالح ســلوان، ببل  جمعيــة "ل

 أن مــشترك، بيــان فـي الهــوى بطــن حـي ولجنــة ســلوان فـي حلــوة وادي معلومــات مركـز وأوضــح."اسـتيطانية
 ذوي ومن سن، وكبار أطفال بينهم فردا، ١٦ تؤوي ،)كنيةس شقق ٣( طوابق ٣ من مؤلفة السكنية البناية

 فـي يعيـشون سـكانها وجميـع سكنية، بناية ٣٥ حوالي عليها مقام األرض أن وأوضحا.الخاصة االحتياجات
  .رسمية بأوراق السابقين أصحابها من والممتلكات األرض شرائهم بعد السنين، عشرات منذ الحي

 سـتقوم ٕواال أمـس، يـوم بأيـديهم منـازلهم بهـدم إخطـارات اطنينالمـو مـن عـدد تـسلم العيـسوية، وفي
  .الذاتي الهدم عملية لتنفيذ أياما وأمهلتهم الهدم، عملية تكلفة وتغريمهم بهدمها االحتالل قوات

  ٢٠/١/٢٠٢٠ اإلعالم صدى

*** 
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  شؤون مقدسية

 ...حملة الفجر العظيم

  ةدعوات لصالة الفجر باألقصى واإلبراهيمي الجمعة المقبل
 

عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي دعـوات  تتواصـل – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
، فــي رحــاب المــسجدين األقــصى ٢٠٢٠ ينــاير ٢٤شــبابية لالحتــشاد وأداء صــالة الفجــر، الجمعــة المقبلــة 

  .واإلبراهيمي بالقدس والخليل

التــي تفاعــل معهــا عـــشرات آالف ، و"حملــة الفجــر العظـــيم"ويواصــل النــشطاء التغريــد عبـــر وســم 
  .ٕالفلسطينيين ليس في القدس والخليل فقط؛ وانما في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

ّوتخــرج دعــوات فلــسطينية لحمايــة المقدســات الدينيــة مــن انتهاكــات االحــتالل، والتــصدي لــذلك مــن 
  .القدس والخليلخالل أداء صالة الفجر في المسجدين األقصى واإلبراهيمي في 

  .كما دعا النشطاء في غزة والضفة ألداء صال الفجر في المساجد المركزية في المدن المختلفة

ــد مــن  ــة مــن خــالل حــشد المزي ــة دعــوات فــصائلية وشــعبية وشخــصيات وطني ــك الحمل وســاندت تل
اكاتـــه بحـــق الفلـــسطينيين لـــشد الرحـــال للمـــساجد الفلـــسطينية، كرســـالة لالحـــتالل ورد علـــى جرائمـــه وانته

  .ّالمقدسات

 في تحقيق غايتها، فاالحتالل اإلسرائيلي أغاظه ما حدث في المـسجد "حملة الفجر العظيم"ونجحت 
ّ آالف فلــسطيني صــلوا الفجــر فــي المــسجد األقــصى ٨األقــصى، وكتــب عبــر وســائل إعالمــه أن أكثــر مــن 

 ال يقــل عــن عــشرة فلــسطينيين، الجمعــة الماضــية، مــا حــدا بــشرطة االحــتالل القتحــام المــسجد واعتقــال مــا
  . آخرين بالرصاص المطاطي والتدافع والضرب بالهراوات١٥ٕواصابة 

ًكما تسلمت مجموعة كبيرة من الفلسطينيين أوامـر باإلبعـاد عـن المـسجد األقـصى مـددا تراوحـت مـا  َ ّ
  .ّبين أسبوع وشهور عدة قابلة للتجديد

  ٢٠/١/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 
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  المحتلة بالقدس المدارس من مجموعة صيانة مشروعي تتسلم "لتربيةا"

 

 المعرفـة رواد مدرسـة صـيانة مـشروع لألبنية؛ العامة اإلدارة خالل من والتعليم التربية وزارة ّتسلمت
 .القدس تربية مديرية في باهر صور في طالب أبي بن علي ومدرسة الجوز وادي في

 والقـدس عناتـا مخـيم فـي الـرحمن وأحباب ّالزعيم في اهللا بابأح مدارس صيانة مشروع تسلمت كما
 ألـف ٨٥٠و مليـون حـوالي للمـشروعين المنجـزة األعمـال قيمـة بلغت إذ المديرية، بذات الرام في اإلسالمية

 ٕواعـادة القائمـة، الـصفية الغـرف فيهـا بما المذكورة المدارس لمباني شاملة صيانة المشروعان وشمل.يورو
 .والساحات والمالعب الخارجية لألعمال إضافة الصحي، والصرف والمياه لكهرباءا شبكات تأهيل

 ًخاصة للمدارس، التحتية ُالبنية تطوير على وحرصها الوزارة التزام ضمن المشاريع هذه مثل وتأتي
 البيئة يعزز بما ًوأيضا وأسرلته، التعليم قطاع على السيطرة تستهدف شرسة هجمة تواجه التي القدس، في

 نمـوذج تعزيـز فـي الـوزارة وسياسة يتناسب بما المدارس مستوى ورفع للطلبة، والجاذبة المناسبة التعليمية
  .الحديثة المدارس

  ٢٠/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 

  وقفة احتجاجية في القدس رفضا لقرار االحتالل إغالق مدرسة عبد اهللا بن الحسين

 

سـلطات االحـتالل  االثنـين، فـي وقفـة احتجاجيـة ضـد قـرارفعاليات القدس،  شاركت – وفا – القدس
للبنـات تـدريجيا خـالل العـام الجـاري، ونقـل طلبتهـا  اإلسرائيلي، إغالق مدرسة عبد اهللا بن الحـسين الثانويـة

 المشاركون في الوقفة، التي نظمـت أمـام مبنـى المدرسـة فـي حـي الـشيخ جـراح فـي وأكد.إلى مدارس أخرى

الحكومة األردنيـة قبـل  القدس، أن المدرسة فلسطينية خالصة وبنيت على أرض للوقف اإلسالمي وشيددتها
واعتبروا القرار تعديا صـارخا علـى حـق وحريـة التعلـيم فـي مدينـة القـدس، مـشيرين إلـى الـنقص .ستة عقود

الل بالقـدس، أعلـن فـي بلديـة االحـت" قـسم المعـارف"ما يـسمى  وكان.الحاد في غرف المدارس شرقي القدس
سـياق  فـي.مدرسـة عبـد اهللا بـن الحـسين لمدرسـة صـناعية ونقـل الطالبـات لمـدارس أخـرى نيتـه عـن تحويـل

اليوم االثنين تعليق الـدوام فـي  متصل، قررت لجنة أولياء أمور مدرسة الطور الشاملة في القدس المحتلة،
 .اتهمووجود خطر على حي المدرسة بعد تسرب المياه إلى صفوف الطلبة

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن غرق الطابق العلوي بالمياه ناتج عن أعمال تقوم بها بلدية 
  .االحتالل بحجة الترميم

  ٢١/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 



 

١٧

  ّمانويل مسلم يوجه رسالة للشيخ عكرمة صبري  

 

ة صـبري خطيـب األب مانويل مـسلم رسـالة إلـى سـماحة الـشيخ عكرمـ ّوجه –  غزة–فلسطين اليوم 
المسجد األقصى عقب قرار االحتالل بإبعاده عن المسجد األقصى ومنعه من الخطابة بتهمـة التحـريض فـي 

 .خطب الجمعة

 األحـرارأن عذابات  ًاُحتالل أن يستهدف األحرار، الفتوأشار مسلم إلى أن هذه هي الحقيقة تحت اال
  .  والشعب الفلسطينيواألحفادهي الضامن ألفراح األبناء 

 بسم اهللا

  . العزيز سماحة الشيخ عكرمة صبري حفظه اهللاأخي

  . والى القدس وأهلهاإليكتحية بيرزيت وأهلها 

ّســفاهة التــاريخ وقــذارة زمــن الزفــت هــذا أن يحــاول جنــدي صــهيوني محتــل ْ اهللا وحــده يعلــم أصــله -ّ
ّ ليربيــه ويدلــه علــى ّويتجاســر ويتطــاول ويــستدعي ويحــذر ويعاقــب رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا-وفــصله

  .يا لفضائح الزمن واالحتالل. الخير والصواب

  .ُأنت يا شيخنا الجليل شمس تضيء لنا الطريق ولكنك تعمي عيون البوم

ّبيتي وقلبي وأهلي يرحبون بك لتقيم عندنا وتعلمنا كيف نقـاوم معـك هـذا الباطـل الـذي يأسـر الحـق 
  .في مدينة الحق قدس العرب والمسلمين

هـذه . ر ما حدث لك أو جرى معك، فهو تصرف صحيح في االتجاه الخطأ، اتجـاه االحـتاللال أستنك
 واألحفـاد هـي الـضامن ألفـراح األبنـاء األحرارلكن عذابات . ُهي الحقيقة تحت االحتالل أن يستهدف األحرار

  .والشعب

  .حماك اهللا لنا قائدا وعنوانا

   منويل مسلماألب أخوك

  بيرزيت

    ٢٠/١/٢٠٢٠  

  ٢٠/١/٢٠٢٠ ين اليومفلسط

***  

  

  

  

  



 

١٨

  مقابالت صحفية

  لهذه األسباب أبعدوني عن األقصى  الشيخ عكرمة صبري للجزيرة نت

  القدس- أسيل جندي

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا للدفاع   
ضي في التعبير عن مواقفه الثابتة تجاه  الم-في اليوم األول إلبعاده عن الحرم الشريف-عن القدس 

األقصى وقضية باب الرحمة، وعدم التنازل عن اإلدالء برأيه الرافض القتحامات المتطرفين وانتهاكات قوات 
  .االحتالل لقدسية أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين

كانون الثاني / من يناير٢٥حتى وتسلم صبري أمس أمرا جديدا باإلبعاد عن المسجد األقصى   
  .الجاري، ومن المحتمل أن تمدد سلطات االحتالل هذا اإلبعاد بعد انتهاء المدة

ٕتاليا نص حوار خاص أجرته الجزيرة نت مع خطيب األقصى المبارك حول استدعائه وابعاده   
 المسجد األخير، وتاريخ مالحقته، باإلضافة لقضية باب الرحمة واالنتهاكات المستمرة بحق

  .ومصليه الشريف

  نبدأ من آخر المستجدات، ما سبب استدعائك األخير وما التهمة التي وجهت لك أثناء التحقيق؟  

االحتالل يخلط بين التحريض واإلدالء بالرأي، أنا أعلن رأيي وموقفي بشكل واضح ضد ممارسات   
الثوابت الدينية بما في ذلك قضية المتطرفين اليهود في األقصى وأعلن أثناء خطب الجمعة عن تمسكنا ب

  .باب الرحمة باعتباره جزءا ال يتجرأ من األقصى

هذه المواقف ال تعجب االحتالل الذي يدعي أن ذلك يدخل في إطار التحريض، لكن هذه تهمة   
جديدة قديمة وجهت لي عدة مرات سابقا، واالستدعاء األخير كان بشكل أساسي على ضوء الوجود 

  . آالف المصلين في المسجد ألداء صالة فجر يوم الجمعة الماضيالمكثف لعشرات

هذه الصالة الجماعية أغاظت المحتل ووجهت له رسالة بأن األقصى للمسلمين وحدهم وأن أطماع اليهود 
  .اغتاظوا من هذا الحشد فاستدعوني للتحقيق.. فيه تبخرت

  سلطات االحتالل قرار اإلبعاد؟أطلعنا على نتائج االستدعاء وهل يتوقع المحامون أن تمدد   

ّسلمت قرارا جديدا باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة أسبوع تنتهي في  كانون الثاني الجاري، / من يناير٢٥ُ
وذلك بهدف النظر باإلفادة التي قدمتها والتي لم تعجبهم قطعا، وكل االحتماالت مفتوحة، قد يسلمونني أمرا 

  .لن كما كل مرة أنني لن أتراجع عن مواقفي بسبب هذه المالحقاتبإبعاد أطول بعد أسبوع لكنني أع

وأعتبر سياسة اإلبعاد عنصرية غير قانونية، وال توجد دولة في العالم تتبع أسلوب اإلبعاد عن   
  .أماكن العبادة سوى االحتالل اإلسرائيلي

  قتك؟متى اعتليت المنبر أول مرة في المسجد األقصى إللقاء الخطب ومتى بدأت مالح



 

١٩

 على التوالي على القيام بهذا ٤٧، وأواظب للعام ١٩٧٣أول خطبة ألقيتها في المسجد كانت عام   
 مع اندالع االنتفاضة الثانية، ومنذ ٢٠٠٠الدور، لكن االحتالل ال تروق له كلماتي فبدأ بمالحقتي عام 

ْتي اإلبعاد عن المسجد ذلك الحين حتى اليوم أتعرض لالستدعاء واالعتقال والتحقيق باإلضافة لعقوب
  .األقصى والمنع من السفر

يمر األقصى بأكثر المراحل خطورة، ولعل ما يزيد حساسية هذه المرحلة المحاوالت االحتاللية   
كيف تقرأ مستقبل هذه . اليومية إلعادة إغالق مصلى باب الرحمة والدعوات المتطرفة لتحويله إلى كنيس

  القضية بالتحديد؟

باب الرحمة لن يغلق، وما يقوم به االحتالل هو تصرفات انتقامية لمالحقة وترهيب نؤكد أن مصلى   
نتوقع من االحتالل مستقبال كل شر تجاه مسجدنا لكننا نعول فقط على ثبات .المرابطين والمرابطات

المقدسيين ووقفتهم ضد مخططات المحتل ضد األقصى، وما يبشر بالخير ما حصل مؤخرا في الميدان من 
  . ألداء صالة الفجر في األقصى يوم الجمعة على مدار أسبوعينحشد

  كيف تقيم ردة فعل المقدسيين تجاه اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى المبارك؟

كلما أمعن االحتالل في انتهاكاته ضد المسجد ازداد وجود الناس فيه، وهذه رسالة واضحة   
مقدس، ألن المقدسيين أثبتوا أن ال تنازل عنه في أكثر من لالحتالل بضرورة رفع يده عن هذا المكان ال

 وهبة باب الرحمة ٢٠١٧موقف خالل السنوات األخيرة ال سيما خالل هبة البوابات اإللكترونية صيف عام 
تزامنت هذا العام بعض المناسبات اليهودية مع األعياد اإلسالمية، مما دفع .٢٠١٩التي اندلعت شتاء 
 من شهر رمضان الماضي وأول أيام عيد األضحى، هذا سيتكرر ٢٨م األقصى في بالمتطرفين القتحا

  ، هل تعتقد أن ذلك سيؤجج األوضاع أكثر في األقصى؟٢٠٢١ و٢٠٢٠عامي 

أوال هذه االعتداءات تدلل على أن األقصى ليس مقدسا عند اليهود ولو أنه كذلك لراعوا قدسيته   
  . خالل كل اقتحام وهجوم على المصلينورفضوا أن يكون ساحة للمواجهة والتخريب

ثانيا نتوقع تأجيج األوضاع في كل موسم لألعياد اليهودية وقبيل كل جولة انتخابات، خاصة أن   
حزب الليكود يسعى دائما إلرضاء جماعات الهيكل المتطرفة لكسب أصواتهم في االنتخابات، وهذا التحالف 

تر مستمر في األقصى بسبب دعم الحكومة لهم على حساب الشيطاني بين الحكومة والمتطرفين يؤدي لتو
  .المسجد وحرمته

المطلوب أن تتحمل جميع دول العالم مسؤوليتها  ٕما هو المطلوب عربيا واسالميا لحماية المسجد األقصى؟
تجاه هذا المسجد ألن األقصى ليس للمقدسيين وحدهم بل هو لكافة المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، 

  ب اهللا كل من يقصر وسيحاس

  ٢١/١/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 



 

٢٠

  آراء عربية

  التهويدي٢٠٢٠القدس في مواجهة مخطط 

 غسان مطفى الشامي

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي جرائمها في القدس والمسجد األقصى المبارك وتـستمر عمليـات   
ألممي والدولي عن حماية القـدس هدم منازل المقدسيين وابعاد أهلها المرابطين عن األقصى، وسط العجز ا

ٕواألقــصى مــن جــرائم المحتلــين، واصــرار الكيــان عــن مواصــلة تنفيــذ مخططــات الهــدم والتهويــد واالســتيطان 
وسرقة أراضي القدس، ونحن على أعتاب قمة لعدد من رؤساء وزعماء العالم في القدس بدعوة من الكيان

رة علــى القــدس واســتكمال تنفيــذ مخططــات م يــسعى الكيــان إلحكــام الــسيط٢٠٢٠ومــع بدايــة العــام   
 التهويديـــة حيـــث أصـــدرت ســـلطات االحـــتالل االســـرائيلي العـــشرات مـــن قـــرارات الهـــدم بحـــق منـــازل ٢٠٢٠

ٕالمقدســيين بهــدف مواصــلة تنفيــذ مخططــات تهويــد أحيــاء القــدس واخالئهــا مــن المقدســيين، فقــد أصــدرت 
د الحمص ببلدة صور باهر جنـوب شـرق القـدس،  منازل في حي وا٤محكمة االحتالل بالقدس، قرارا بهدم 

 منازل فـي ٧ طبقات، كما أخطرت بلدية االحتالل أصحاب ٣من بين هذه المنازل عمارة سكنية مكونة من 
حــي بــاب السلــسلة بالقــدس المحتلــة، بإخالئهــا نتيجــة تــشققها بفعــل الحفريــات االســتيطانية أســفلها؛ وهــذه 

ٕخطيـر لتهويـد حـي بـاب السلـسلة واقامـة المـشاريع االسـتيطانية الحفريات تتواصـل ضـمن مخطـط اسـرائيلي 
 عائلـة مقدسـية إخطـارات اسـرائيلية بـإخالء منازلهـا والرحيـل مـن الحـي المقدسـي ٢٩عليـه، حيـث تـسلمت

وتعمـل ســلطات االحـتالل علــى حــبس وابعـاد الشخــصيات المقدسـية المــؤثرة حيــث تعتقـل ســلطات االحــتالل .
اصـل اصـدار قـرارات ابعـاد بحـق المقدسـين والمقدسـيات، حيـث صـدرت سـابقا شيخ األقصى رائد صالح، وتو

عدد من قرارات االبعاد بحق عـدد مـن المرابطـات فـي القـدس، وحـديثا قـررت محكمـة االحـتالل ابعـاد خطيـب 
المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري لمدة أسبوع عن المـسجد األقـصى وذلـك بـسبب الـدور البـارز للـشيخ 

تحشيد المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك والرباط فيـه واقامـة الـصلوات صبري في دعوة و
  .الخمس إضافة إلى حملة صالة الفجر التي شهدتها الجمعة الماضية

إن مــا تواجهــه القــدس هــذه األيــام مــن مخططــات التهويــد وهــدم المنــازل يــستهدف اســتكمال تنفيــذ مخطــط 
هويــدي خطيــر يــستهدف االســتيالء علــى أكبــر مــساحة مــن األرض م وهــو مخطــط اجرامــي ت٢٠٢٠القــدس 

المحيطة بالقدس، عن طريق مصادرة األراضي، واالستيطان، وتـدمير األحيـاء العربيـة، كمـا يـستهدف عـزل 
التجمــع الــسكاني العربــي فــي القــدس عــن التجمعــات العربيــة فــي الــضفة الغربيــة، كمــا يــستهدف المخطــط 

ة اسـتيطانية متـصلة علـى شـكل تجمعـات سـكنية تحقـق إقامـة عـزل سـكاني االجرامي تطويق القدس بأحزم
يهودي بين القدس وخارجها من جهة، وتحقق سيطرة استراتيجية على التجمعات العربية داخل القـدس مـن 

  .جهة أخرى كما يستهدف المخطط بناء المزيد من التجمعات االستيطانية لعدد من األغراض العسكرية
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لقديمة تواجـه هـذه األيـام مخططـات اجراميـة تـستهدف هـدمها بالكامـل السـتكمال إن أحياء القدس ا  
م، وما يتم تنفيذه من عمليات هـدم للمنـازل ٢٠٢٠تنفيذ المشاريع االستيطانية في القدس وأهمها مشاريع 

ينــذر بكارثــة كبيــرة تــستهدف هــذه األحيــاء وتــستهدف تهجيــر وتــشريد أهلهــا واكمــال الــسيطرة علــى القــدس 
   . حيها التاريخية العريقةوضوا

إن ما يحدث في القدس من جرائم تدمير وتهويد اسرائيلية يـستوجب علـى األمـة العربيـة اإلسـالمية   
ــة القــدس والمــسجد األقــصى مــن جــرائم ومخططــات التهويــد  ــر لحماي النهــوض مــن ســباتها العميــق والنفي

 إلى الملتقى ،،  .والتدمير التي تواجهها القدس بصورة يومية

  ١٤ ص٢١/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 قائد السالم في الشرق األوسط أردني هاشمي

 اسمهان ماجد الطاهر.د 

ي كلمة جاللة الملك عبد اهللا الثاني أمام البرلمان األوروبي كأول قائد عربي كان أجمل ما ف
يتحدث أمام البرلمان في دورته الحالية برئاسة ديفيد ساسولي حديثه عن منظومة السالم في الشرق 

تحدث جاللته عن أهمية اإلستقرار في الشرق األوسط الذي لن . األوسط التي نبضها القضية الفلسطينية
  .دث دون حل عادل واعتراف بأن القدس عربية القلب والقالبيح

لقد تحدث جاللة الملك عبد اهللا الثاني عن مدينة السالم القدس ذات الروحانية للمسلمين 
والمسيحيين على السواء وأكد جاللته على إستمرار األردن بالدعم التاريخي في حماية القدس والدفاع 

خيمة التي قد تترتب على سلب السالم والعيش المشترك لتلك المدينة ًعنها، مشيرا إلى العواقب الو
الروحانية ذات األهمية الثقافية والتاريخية للعرب، مؤكدا على أن إستمرار العنف وبناء المستوطنات وعدم 

  .احترام القانون الدولي هي تداعيات تهدد تحقيق السالم في المنطقة

روبي صورة واضحة ألهم الصراعات واالحداث المتشابكة التي لقد قدم جاللته أمام البرلمان األو
تحدث في الشرق األوسط مبينا جاللته بأن ما يحدث في الشرق األوسط يترك أثره على كل مكان حول 
العالم وبالتالي ال يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلما دون شرق أوسط مستقر وهذه الرسالة كررها جاللته 

فل الدولية فتدعيم اإلستقرار في دول المنطقة هو الهدف المنشود واألكثر حكمة على مرات عديدة في المحا
  .المدى البعيد

ٕلقد استعرض جاللة الملك المواجهة بين الواليات المتحدة االميركية وايران ومخاطرها بجر كال 
لمنطقة بأسرها إلى الجانبين إلى حافة الهاوية ولقد عرض تدعيات اإلستمرار بهذه المواجه التي قد تجر ا

فوضى ومزيد من اإلضطرابات االقتصادية وأشار إلى خطورة تلك الصراعات والمواجهات في ان تفتح مرتعا 
  .ليطل اإلرهاب برأسه كأفعى شريرة
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لقد تطرق جاللته إلى أهمية سماع صوت الشعوب وحقها في العيش المستقر وفي الحصول على 
في واقع األمر لقد . ٕمسة الواقع وتوجيهم وارشادهم إلى سبل تحقيقهافرص عادلة وبالتالي على القادة مال

إستطاع جاللة الملك أن يكون قائد السالم وصانع التغيير في أكثر الظروف صعوبة وحرج وبظل العديد 
  .من التحديات السياسية واالقتصادية التي تحيط باألردن

م ينس سوريا وخطورة بقائها رهينة لقد تطرق جاللته إلى خطر جر ليبيا نحو حرب شاملة، ول
  .للصراعات

ًوكعادة جاللته وجه إلى خطورة عدم توفير فرص للشباب مؤكدا على عدم ترك الشباب يعيشون 
ولقد قال جاللته إن شعوبنا وخاصة الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى يستحقون منا . بدون أمل

  .العمل من أجل مستقبل أفضل

 في الشرق األوسط رمى بضاللة على األردن ولكن جاللته إمتلك إيمانا عميقا إن عدم اإلستقرار
بالواجب وأخذ على عاتقه مسؤولية اإلستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية وضمان اإلستقرار 
والسالم في منطقة الشرق األوسط حيث إنطلق جاللته في الطريق األسمى واألصعب وهو طريق صنع 

  هللا األردنحمى ا. السالم

A_altaher@asu.edu.jo  

  ١٠ص/٢١/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  آراء عبرية مترجمة

  كيف أصبح شعور إسرائيل الدائم : األوروبيون وذكرى الكارثة

  ًبأنها الضحية خطأ استراتيجيا؟
 

كي يشجبوا انبعاث ” يد واسم“وروبا إلى يا لها من فكرة غريبة للرئيس ريفلين أن يدعو زعماء أ
ًفرغم أهمية هذه الخطوة سياسيا، فإنها تعكس مدى إيمان اإلسرائيليين . الالسامية، وال سيما في أوروبا

فالتفكير بوجوب إنعاش ذاكرة الكارثة ألجل مكافحة الالسامية الراهنة هو تفكير . أنفسهم بالقارة القديمة
ل نفسها متهمة بأنها جعلت الكارثة وذكراها أداة لتحقيق أهدافها، بينما أليست إسرائي: عديم الجدوى

ألغراض الكفاح الفلسطيني، في ظل المقايسة بين الكارثة ” الدرس“مناهضون الصهيونية يحرثون 
 .والنكبة

صحيح أنها . ًمن الخطأ االستراتيجي أن نرى في الالسامية اآلن استمرارا لالسامية في الثالثينيات
تزال في اليمين المتطرف الكالسيكي، ولكنها تنمو كمناهضة للصهيونية في الدوائر اإلسالمية وأوساط ال 

إلى القاعدة األخالقية ” دروس الكارثة“المشكلة العميقة هي تحول . اليسار المتطرف ما بعد االستعمار
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ًهذا تعليل من الضحية وليس تحليال سياسيا. لمكافحة الالسامية اض المعاناة اليهودية لغرض يتم استعر: ً
ًالدعوة إلى انتهاء الكارثة، بدال من أن يوضع في مواجهة الالسامية الجديدة، المناهضة للصهيونية، 

حين يقوم تعليل وجود إسرائيل على أساس ذاكرة الضحية، يمكن ألوروبا أن . والمكانة السيادية إلسرائيل
ونتيجة لذلك، ال يحق إلسرائيل، . وأقل من ذلك دولة سياديةًترى فيها نوعا من الخيمة اإلنسانية لليهود 

من اللحظة التي ال يكون فيها الجندي . في نظر أوروبا أن تحقق حقها الشرعي في الدفاع عن النفس
  .ًاإلسرائيلي هو الناجي من معسكرات اإلبادة بالبيجاما المخططة، يصبح وحشيا في نظر األوروبيين

ًإسرائيل يقوم إذن على أساس مشاعر الذنب تجاه اليهود، وضمنا تجاه إن االعتراف األوروبي ب
اإلسالمية، التي هي المصدر األساس لالسامية –فأوروبا تغض النظر عن الالسامية العربية. الفلسطينيين

ًالراهنة، انطالقا من اإليمان بأن العالم العربي ليس مسؤوال عن الكارثة، بينما أوروبا ظلمت الفلسطينيي ن ً
” يد واسم“فما الذي هو أكثر طبيعية لقسم من المشاركين في . عندما ساهمت في إقامة الدولة اليهودية

من أن يواصلوا طريقهم فور ذلك بزيارة رام اهللا؟ فاالستناد إلى الكارثة في هذا السياق، معناه التعزيز 
  . األولى النكبة، واالحتمال، والخطيئة–المتزايد ألساطير الالسامية الجديدة 

تدفع إسرائيل هنا ثمن إخفاق استراتيجي على المستوى الرمزي، كذلك الذي ينبع من اإلخفاء 
 جالية يهودية كانت تعيش في العالم اإلسالمي، أصبح ثلثاهم إسرائيليين بل ويشكلون ١١والنفي لتصفية 

أولئك الذين طردوا وعانوا فحرب العالم العربي ضد إسرائيل هي حرب ضد . أغلبية ساحقة من اإلسرائيليين
  .من العنف وظلموا في البلدان العربية تحت تأثير القومية واإلسالمية

ولكن أين كان لهذا أن . هذه الساحة التي كان يتعين على ريفلين أن يدعو إليها زعماء أوروبا
اريخ الشرق يخلد هذه الذاكرة ويدرج دولة إسرائيل في محيط وت” يد واسم“يعقد؟ فهل يوجد متحف مثل 

األوسط؟ ال يمكن إلسرائيل أن ترد على االتهامات الوجودية ضدها من خالل التعلل الدائم بالحق 
اإلسرائيليون ملزمون بأن يعودوا ليجدوا في داخلهم قوة اإلقناع . ال حاجة ألوروبا. واستعراض للضحية

  .ل الكفاح ضد أعدائهاالداخلية ويقين السيادة؛ سيادة تاريخية وسياسية، وليست للضحية ألج

  شموئيل تري: بقلم

  ٢٠/١/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  محكمة إسرائيلية :  آخرين٧٠٠خطوة أولى لطرد 

ً فلسطينيا مقدسيا من بيتهم في سلوان٢٢تأمر بإخالء  ً  

   

وأمرت ” عطيرت كوهنيم“وافقت محكمة الصلح في القدس أمس على الدعوى التي قدمتها جمعية   
وقررت المحكمة بأن ذلك البيت الذي في . ً شخصا من بيتهم في سلوان٢٢عائلة تتكون من بإخالء 

وفي قرار الحكم، رفض القضاة عدة ادعاءات . شرقي القدس أقيم على أراض تعود في الماضي ليهود
أخرى  إلخالء عائالت فلسطينية بهذا، سيمهد هذا القرار الطريق. أساسية طرحها الفلسطينيون ضد اإلخالء

 .مواطن فلسطيني من بيوتهم  ٧٠٠تريد إخالء نحو  التي تسعى إلى ”عطيرت كوهنيم .“في المنطقة

ُبني حي بطن الهوى في سلوان على أراض تعود في الماضي لوقف يهودي، أقيم من أجل توطين   
وبأمر من  .عائالت من المهاجرين الجدد ليهود من اليمن جاءوا إلى القدس في نهاية القرن التاسع عشر

 .غادر المهاجرون الحي بسبب تفاقم الوضع األمني أثناء الثورة العربية  ١٩٣٨النتداب في حكومة ا

 .هدمت البيوت ثم أقيم الحي مكانها

بأن  ”عطيرت كوهنيم“وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب أعضاء   ٢٠٠١في العام   
 يسكنون في الحي تحت خطر وبذلك تم وضع مئات الفلسطينيين الذين .يصبحوا أمناء على الوقف

ًفي السنة الماضية رفضت قاضية المحكمة العليا، دفنا براك ايرز، التماسا أساسيا قدمه  .اإلخالء ً
وافقت براك ايرز على عدة دعاوى ضد سلوك الدولة في القضية، مثل حقيقة أن  .الفلسطينيون ضد الوقف

ومع ذلك، قررت بأنه موضوع ال يجب  .نييناألرض نقلت إلى المستوطنين دون معرفة السكان الفلسطي
 .على المحكمة العليا أن تبت فيه، وبذلك سمحت بإجراءات اإلخالء

أمس، وافق القاضي مردخاي بورشتاين، من محكمة الصلح، على دعوى أمناء الوقف وأمر   
عاءات التي رفض القاضي االد .١٩٧٥بإخالء عائلة الرجبي التي تعيش في المكان على األقل منذ العام 
من المفضل أن تفحص الدولة حاالت “طرحها الفلسطينيون، لكنه كرر أقوال براك ايرز التي بحسبها 

وبصورة استثنائية، امتنع القاضي عن فرض تكاليف ” .مشابهة إعطاء بديل لمن تم إخالؤهم من بيوتهم
ًأن تقدم العائلة التماسا تموز، لكن يتوقع 1 أمر اإلخالء تحدد في  .أو تعويضات على المدعى عليهم

 .للمحكمة المركزية

في األشهر القريبة المقبلة يتوقع إصدار قرارات في عدد من القضايا األخرى المتعلقة بجيران عائلة   
 .يخشى الفلسطينيون اآلن من أن يشكل هذا القرار سابقة ستؤثر في القضايا األخرى .الرجبي

وتعاني إحدى بناته من اإلعاقة  .لمبنى مع أوالده وأحفادهناصر الرجبي، والد العائلة، يعيش في ا  
قبل شهرين ونصف لنوبة قلبية، ومنذ ذلك الحين هو في حالة غيبوبة  )سنة ٢٥(الشديدة، وتعرض ابنه 

، قال أمس فيما ”فأنا طوال اليوم في المستشفى وال أفكر بهذا الموضوع على اإلطالق .“بمستشفى هداسا
اشترى والدي هذا البيت، وولدت فيه، ولم نأخذه من أحد، ولم نسمع عن اليمنيين  .“يتعلق بقرار الحكم
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إلى أين سأذهب؟ أنا وأبناء عائلتي سنموت قبل أن  .لن أخرج من البيت .قبل تقديم الدعوى ضدنا
 ”.يخرجونا

م بأنه سيفحص حلها بسبب عد ”عطيرت كوهنيم”في األسبوع الماضي، نشر أن مسجل الجمعيات أعلن لـ
المسجل أعلن بأن الملف تم تحويله لفحص وحدة تطبيق القانون، بسبب عدم تقديم تقارير  .الشفافية

وهذه الجمعية، إحدى جمعيات المستوطنين األكثر أهمية في شرقي القدس، ترفض هذه  .مالية ومحاضر
 .االدعاءات

   هآرتس - نير حسون   :بقلم

  ٢٠/١/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  زيةاخبار باالنجلي
  

Honouring Martin Luther King Jr. 
James J. Zogby 

Thirty-two years ago this month, I was arrested sitting-in and blocking the entrance of the 

Israeli embassy in Washington, DC. The embassy was hosting an event that evening in 

honour of Martin Luther King Jr. Looking back at what we did that day, I'm confident 

that it was the right way to remember Dr. King's legacy. 

There were a number of concerns that prompted our protest. In the first place, we were in 

the beginnings of the first Palestinian Intifada, the mass protest movement which witnessed 

tens of thousands of young Palestinians, armed with nothing more than stones, confronting 

Israeli military occupation forces. In response to this youth protest and the nationwide 

Palestinian boycott of Israeli products that accompanied it, then defence minister Yitzhak 

Rabin cracked down using, what he termed, an "Iron Fist". He imposed crippling curfews, 

demolished homes, expelled dozens of Palestinians and ordered his troops to "break the 

arms" of the protesters "to teach them a lesson". 

It was confounding that despite carrying out this brutal repression, the Israeli embassy, 

nevertheless, saw fit to celebrate Martin Luther King Day together with making an 

announcement that, in Israel, they were dedicating a Martin Luther King Street in 

Jerusalem. What rubbed salt into that wound was when, shortly before the event, I was 

informed by Israel Shahak, head of the Israeli League for Civil and Human Rights, that the 

century old olive trees that Israel had planted along this street had been uprooted and 

stolen from Palestinian landowners by the Israeli occupation authorities. That was too 

much to bear. 

Because, at that time, I was serving as an appointed member of the Washington, DC, 

Martin Luther King Holiday Commission, I took my concerns to my fellow commissioners 

and asked them to join me in a protest against what a number of them agreed was an 

Israeli insult to the legacy of Dr. King and not in keeping with the meaning of the day. 

Three other commissioners demonstrated and were arrested with me. The banner we 

carried read, "Dr King Taught Non-Violence and Justice, Not Occupation and 

Repression". After blocking the front gate of the embassy for a time, we were arrested, 

brought before a judge, charged and released. Later the charges were dropped, since our 

demonstration was determined to be a legitimate expression of political speech. 
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I mention this story and my pride in choosing this way to commemorate Dr King's holiday 

because, like many others who fought for King's birthday to be celebrated as a national 

holiday, I have been concerned that almost from the first year, our celebrations did not do 

justice to the day, the man, or his legacy. Instead of honouring the fierce fighter for racial 

and economic justice, the critic of US militarism and the corruption and greed of our 

economic/political order, the King we have come to remember is a fuzzy and benign 

shadow of the original. 

It is important to note that well over one-half of all Americans were not alive or living in 

the US during King's lifetime. They have no recollection of segregated lunch counters, of 

dogs and fire hoses being turned on children simply protesting for equality. And they do 

not remember the disgusting racist rhetoric used by senators, governors and others seeking 

to maintain the old segregated order that King and his colleagues sought to tear down. 

What we hoped for then, and still hope for, is that King's Day can be one in which we recall 

our racist history, recall the sacrifices Dr King and so many others made in their efforts to 

bring needed change, and commit ourselves to using, if necessary, the non-violent tools he 

used to fight injustice, poverty and war. 

And surely King and his legacy are not to be abused by those who practice the very policies 

he gave his life fighting to end. That is why I was proud of what we did 32 years ago today 

and why I believe that Dr King would have been proud of us too. 

So this year, on Martin Luther King Day, here are some things to do. First make an effort 

to learn more about America back in the 1950's, the world which King gave his life fighting 

to change. It would also be important to try to understand what has changed and what has 

not, and to assess the danger that we may be back-sliding in areas of racial and economic 

justice. Then look at the broader world and American foreign policy and understand how 

King would have dealt with the many challenges we are facing. And then finally pick one 

issue of economic, social, racial, environmental injustice and resolve to spend the year 

fighting to bring justice where it is lacking. That, I believe, is the way to honour King 

Jordan Times 20/1/2020  

*** 

UN calls for strengthening of international support to the occupied 

Palestinian territory 

  

JERUSALEM, Monday, January 20, 2020 (WAFA) - Following a six-day visit to Israel and 

the occupied Palestinian territory (oPt), the UN Assistant Secretary-General for 

Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator, Ursula Mueller, called 

on the international community to ensure continued commitment and consistent and 

sustained funding to help alleviate the challenges faced by Palestinians in Gaza and the 

West Bank, including East Jerusalem. 

“My visit leaves me concerned,” Mueller declared. “The challenges here are immense, but 

recent positive steps, along with the extraordinary people I met, give me hope that there 

are opportunities for improvement. We must seize them.” 

The Assistant Secretary-General was a key note speaker at the sixth international 

conference on preparedness and response to emergencies and disasters, held in Tel Aviv. 

During her visit, she met with Israeli authorities, and commended Israel on its contribution 

to global emergency relief efforts. 
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She also met with Palestinian authorities and Palestinian people to better understand the 

challenges of the crisis. She reaffirmed the UN’s commitment to address humanitarian 

needs across the oPt, and advocate for longer-term solutions, including lifting of the 

blockade in Gaza and a fair planning and zoning regime, and more conducive living 

conditions in the West Bank. 

In the oPt, Mueller met Mohammed Shtayyeh, Prime Minister of the State of Palestine, and 

Major General Yousef Nassar, Director General of Palestinian Civil Defense, to identify 

areas for strengthened cooperation. She visited the central West Bank, including East 

Jerusalem, where she met with vulnerable communities who are exposed to a coercive 

environment that reduces their access to shelter, basic services and natural resources, 

placing them at risk of forcible transfer. 

In Gaza, she visited a major hospital, vulnerable women and men benefitting from the 

support of a women’s center and youth leaders, learning more about the deprivations of 

life under blockade and the negative impact of the Palestinian political divide. 

“Until there is a viable political solution, it is critical that the international community 

continues to render support in a consistent and sustained manner to meet the needs of the 

most vulnerable Palestinians,” Mueller said. “Member States must continue to support 

humanitarian assistance in Gaza and the West Bank. At the same time, they must work to 

rekindle a robust political dialogue and promote long-term solutions, to address the root 

causes of this crisis.” 

M.K.  

20/1/2020wafa   

*** 

After demolishing 11 buildings in East Jerusalem neighborhood, 

four more received demolition orders 

  

JERUSALEM, Monday, January 20, 2019 (WAFA) – An Israeli court ruled yesterday in 

favor of demolishing four Palestinian-owned houses in Wadi al-Hummus area in Sur 

Baher, a neighborhood southeast of the occupied city of Jerusalem, where Israel in July 

demolished 11 buildings under the pretext they were built too close to its separation wall. 

Israel demolished last July 11 buildings containing more than 70 apartments in Wadi al-

Hummus, some dwelled and other were still under construction. 

K.T./M.K. 

wafa 20/1/2020  

*** 
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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