
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 

  

  

  

  

  

 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  

  

  ٢٠٢٠ / كانون الثاني/ ٢٣
  

  

  

  
 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

كنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية  •

  ٤  في القدس

  ٥  فلسطين النيابية تدعو لتوسيع المشاركة الوطنية بحملة العودة حقي وقراري •

  شؤون سياسية

  ٦   للتغطية على جرائمها"الهولوكوست"إسرائيل توظف : فلسطين •

  ٦  ماكرون يدعو لبناء الثقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين •

إلنقاذ   يستقبل ماكرون ويؤكد أهمية الدور الفرنسي واألوروبي الفلسطينيالرئيس •

  ٧  العملية السياسية من مأزقها

  اعتداءات

  ٩  ين عن األقصىشرطة االحتالل تواصل إبعاد الفلسطيني •

  ١١  االحتالل يبعد المقدسيين رائد الزغير ومحمد الشلبي عن األقصى لمدة أسبوع •

  تقارير

  ١١  رئيس فرنسا يوبخ ضباط االحتالل بالقدس ويطردهم من أمام الكنيسة الصالحية •

  ١٢   على األغوار"السيادة"ًنتانياهو طلب من ترمب ضوءا أخضر لـ : الليكود •

  ١٤  ي مواجهة كارثة عمرانية تهدد حياة السكانف" حوش النيرسات •

  فعاليات

  ١٧  العظيم_الفجر#تصاميم حملة  •

  ١٨  حملة اشرب قهوتك كأنك في األقصى •

  اصدارات

  ١٩  الشؤون الفلسطينية تثمن مواقف األردن بقيادة الملك الداعمة للشعب الفلسطيني •

  

  



 

٣

  مقابالت صحفية
  

  ٢٠  رموز الدينية في القدساستهداف إسرائيلي مبرمج لل  الشيخ صبري •
  

  آراء عربية

  ٢١  القدس تتعرض ألبشع حملة تهويد على مر التاريخ •

  ٢٣  جديد مقارفات االحتالل: القدس •

  ٢٤  قمة النفاق •

  ٢٦  كارثة قرار فك االرتباط مع الضفة •
  

  آراء عبرية مترجمة

من طلبات البناء    في المئة٩٨.٦إسرائيل ترفض ): ٢٠١٨-٢٠١٦(األعوام  في •

  ٢٧  "ج" المناطق المصنفة الفلسطيني في
  

  اخبار باالنجليزية

Premier calls on Brussels, Berne to accelerate recognition of state 
of Palestine ٢٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  كنائس الشرق األوسط تشيد بالرعاية الهاشمية 

 للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
 

ت كنائس الشرق األوسط بالرعاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية  أشاد-عمان 
 .في مدينة القدس

جاء ذلك في البيان الصادر عقب اختتام أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق األوسط، 
 الحالي، بضيافة رئيس أساقفة الكنيسة ٢٢ إلى ٢١والتي جرت في مدينة الرنكا القبرصية من 

األرثوذكسية في قبرص خريسوستوموس الثاني، وحضور أعضاء اللجنة التنفيذية من قبرص، مصر، 
  .سوريا، لبنان، العراق، األردن وفلسطين

ّوثمنت كنائس الشرق األوسط جهود المملكة األردنية الهاشمية بما أؤتمنت عليه من رعاية على 
 مع  تدعيم صون الوجود المسيحي بالتعاونّالمقدسات المسيحية واإلسالمية في القدس الشريف، في

  .ً الحوار المسيحي االسالمي والعيش معا بالمواطنةنالكنائس، كما تثمي

ودعت إلى استمرار دعم الكنائس في فلسطين، وتثمين صمود الشعب الفلسطيني على الرغم من 
ّاحترام حرية ممارسة ّمعاناته في ظل اإلحتالل وسياسة الفصل العنصري واإلستيطان، مع الدعوة إلى 

ّالشعائر الدينية لجميع الفلسطينيين، من مسيحيين ومسلمين، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم 
  .ّمن منطلق أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة) ستاتيكو(

س الشرق األوسط إلى أن ما يشهده وحول األوضاع في عدد من البلدان العربية، أوضحت كنائ
ّالعراق من تحرك شعبي يستدعي المساهمة الحثيثة في تحقيق العدالة اإلجتماعية، والنزاهة اإلقتصادية، 
والحوكمة السليمة والسيادة الوطنية، وتمتين مبادئ المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد من خالل قضاء 

  .نزيه

ّفاقمة، أشارت إلى أنها تستدعي بذل كل الجهود وفي كل وحول معاناة الشعب السوري المت
المجاالت، لرفع الحصار عنه ودعم مسار استتباب األمن وبنيان السالم، كما العمل الجاد لتوفير مقومات 

  .عودة المهجرين والالجئين الى أرضهم

الل محاربة وأكدت الكنائس مواكبتها حراك الشعب اللبناني السلمي الستعادة عيشه الكريم من خ
ًالفساد والمطالبة بإدارة سليمة لمقدراته، بما يعيد إلى وطن الرسالة دوره الحضاري نموذجا في التالقي على  ّ

ّ كما أيد المشاركون تطلع الشعب المصري الى ترسيخ مسار  .ًالخير العام، ومثاال في الحرية المسؤولة
ً هذه المرحلة تمتينا للعيش معا بما يدفع باتجاه ّالمواطنة بمنأى عن التطرف واالنعزال، وهو يعايش في ً

  .ًالتأكيد على الوعي الجماعي لما تختزنه مصر من ذاكرة مليئة باشراقات العيش معا



 

٥

رفعت بدر، بصفته عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس، بأن هذا االجتماع قد . وقال األب د
عية العمومية المقبلة التي ستنعقد في لبنان في شهر ّكان على درجة عالية من األهمية، كونه يحضر للجم

وأوضح بأن الممثلين عن كنائس الشرق، بحضور العديد من رؤساء الكنائس والعائالت .أيلول المقبل
ّالكنسية، قد أقروا البيان الختامي الذي بموجبه هنالك إشادة للرعاية الهاشمية على المقدسات، كذلك 

 .ّردنية الهاشمية للعديد من إخوتنا المهجرين، خاصة من العراق وسورياأشادوا باحتضان المملكة األ

ويضم الوفد األردني المشارك في اللجنة التنفيذية كال من األب بدر بطريركية القدس لالتين في هذه 
االجتماعات، كما حضرت اآلنسة وفاء القسوس ممثلة عن بطريركية القدس للروم األرثوذكس، وكذلك 

ّدة قواس بصفته األمين العام لدائرة شؤون الالجئين الفسطينيين في مجلس كنائس الشرق الدكتور عو
  .األوسط

  ٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  فلسطين النيابية تدعو لتوسيع المشاركة الوطنية بحملة العودة حقي وقراري

 

لراسخة والتي ال أكد رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية أن حق العودة من الحقوق الثابتة وا  -عمان
ّيمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها، وال تسقط أو تعدل أو يتغير مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق 

، »حقي وقراري«جاء ذلك خالل لقاء عقدته اللجنة، أمس األربعاء، لبحث موضوع حملة العودة .سياسي
دكتور رياض ياسين، واألمناء العامين بحضور رئيس لجنة فلسطين برابطة الكتاب واألدباء األردنيين ال

: يحيى السعود» فلسطين النيابية«وقال رئيس لجنة .لألحزاب السياسية، وعدد من ممثلي النقابات المهنية
إن الهدف من هذه الحملة تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الوطنية لجمع أكبر عدد من التواقيع على 

ً رفضا لتصفية قضية الالجئين، والتأكيد على الوضع القانوني نص محدد باللغتين العربية واإلنجليزية،
بدورهم، أكد النواب سعود أبو محفوظ، ومحمود الفراهيد، وقيس زيادين، أن حق .ًالمكفول دوليا لحق العودة

هو حق مقدس، يجب غرسه في نفوس أبنائنا، ويجب دعمه عبر الدفع باتجاه الصمود الفلسطيني  العودة
عة ثقافة حق العودة، ورفض الوطن البديل والتجنيس، من خالل إعداد استراتيجية تشارك ٕوتعزيزه، واشا

من جانبه أكد ياسين على أهمية توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية .فيها جميع الفعاليات الوطنية
  .لتواقيع، واستغالل كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من ا»حقي وقراري«لضمان إنجاح حملة 

ورحب الحضور بفكرة هذه الحملة، داعين إلى تعميمها في مختلف أماكن النقاش واالجتماعات المتعلقة 
ًبالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي ً.  

  ٣ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 

٦

  شؤون سياسية

   للتغطية على جرائمها"الهولوكوست"إسرائيل توظف : فلسطين

 

ّ حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس األربعاء، من توظيف إسرائيل للمحرقة اليهودية - رام اهللا   
. ، للتغطية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار احتاللها لألراضي العربية»الهولوكوست«

ى الدولي الخامس ، في بيان صحفي وصل وكالة األناضول، المشاركين في المنتد»الخارجية«وطالبت 
السياقات السياسية التي «للهولوكوست الذي سيعقد اليوم الخميس، في القدس المحتلة، بالحذر من 

  .تحاول إسرائيل توظيفها واستغاللها لهذه المناسبة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة االحتالل، يستغلون المنتدى إلخفاء «وقال البيان   
قي إلسرائيل بصفتها تحتل أرض دولة أخرى وتستوطن فيها، وتمارس أبشع أشكال الجرائم الوجه الحقي

على المجتمع «وأضاف . »بحق الشعب الفلسطيني التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
ُالدولي الذي لم يستطع سابقا منع حدوث الهولوكوست، أن يلتفت بجدية لما يعانيه الشعب الفلسطي ني ً

 زعيما يعقد اليوم الخميس المنتدى الدولي الخامس للهولوكست ٤٠وبمشاركة أكثر من . »تحت االحتالل
  ).األناضول. (في القدس المحتلة

  ٢٣ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 ماكرون يدعو لبناء الثقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

   

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، األربعاء، خالل مؤتمر صحافي جمعه بنظيره اإلسرائيلي 
رؤوفين ريفلين، في القدس األربعاء، أن فرنسا عملت وتعمل على محاربة معاداة السامية، ودعا إلى بناء 

  . الجانبين اإلسرائيلي والفلسطينيالثقة بين

 لتحرير معسكر ٧٥ويتواجد ماكرون في القدس تلبية لدعوة إسرائيل التي تحيي الخميس الذكرى الـ
  .ً زعيما آخر من حول العالم٤٠النازي بحضور نحو " أوشفيتز"

راني ًوأختار ماكرون الوصول قبل يوم إلجراء هذه المحادثات التي ستتناول خصوصا الملف اإلي
الملتهب منذ اغتالت الواليات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة 

  .جوية في بغداد مطلع الجاري

هذا ال يعني أنه سيكون من المستحيل وجود خالفات، أو : "وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي
ل، لكن إنكار وجودها اليوم هو شكل معاصر لمعاداة انتقاد لهذا اإلجراء أو ذاك من قبل حكومة إسرائي

  ."السامية

  



 

٧

  .وشدد ماكرون على أن فرنسا عملت وتعمل على محاربة معاداة السامية

سنحاول أن نكون أكثر فاعلية حتى نتمكن من محاربة ظاهرة الكراهية والعنصرية : "وأضاف
  ."نترنتومعاداة السامية بشكل قانوني بما في ذلك العبارات على اإل

وعلى غرار سلفيه فرنسوا هوالند وجاك شيراك، زار ماكرون كنيسة القديسة آن التي تملكها فرنسا 
ًفي القدس الشرقية المحتلة برفقة ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين سيجتمعون معه الحقا على مأدبة 

  .غداء

  .ّوتجول ماكرون في شوارع البلدة القديمة

: ًائيلي الفلسطيني، دعا ماكرون إلى المساهمة في جهود السالم قائالعلى صعيد النزاع اإلسر
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني معقد وحساس ويتطلب بناء الثقة بين الطرفين، ولهذا نحن بحاجة للسعي "

  ."لذلك

عملية السالم من أي نوع ممكنة إذا كانت األطراف مهتمة في بناء السالم، وبعد ذلك : "وأضاف
  ."رنسا مستعدة للمساعدةستكون ف

 إرسالية ناطقة بالفرنسية تشكل مساحة نفوذ لباريس عبر ٤٠وتحمي فرنسا في إسرائيل ..  >>
ّالمدارس ودور األيتام والمستشفيات التي تديرها، وال سيما في األراضي الفلسطينية، بحسب األب لوك 

  .في القدسباريت، مستشار الشؤون الدينية في القنصلية الفرنسية العامة 

  ٢٣/١/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

   يستقبل ماكرون ويؤكد أهمية الدور الفرنسي واألوروبي الفلسطينيالرئيس

  إلنقاذ العملية السياسية من مأزقها

 

 اهللا، رام مدينــة فــي الرئاســة بمقــر أمــس، مــساء عبــاس، محمــود الــرئيس اســتقبل – وفــا – اهللا رام
  .له المرافق وفدوال ماكرون مانويل الفرنسي الرئيس

ــرئيس، وعقــد ــره ال ــسة الفرنــسي ونظي ــات جل ــت مباحث ــى األوضــاع مــستجدات آخــر تناول  صــعيد عل
  .المنطقة وقضايا السياسية العملية

 حــل وفــق الــسالم إلحــالل الداعمـة بــالده مواقــف علــى الفرنــسي للـرئيس شــكره عــن الــرئيس وأعـرب
  .الدولي والقانون الدولية الشرعية وقرارات الدولتين

 وصـلت الـذي المـأزق مـن الـسياسية العمليـة إلنقـاذ واألوروبـي الفرنـسي الـدور أهمية الرئيس وأكد
 دورها أفقدها ما االحتالل، لصالح المنحازة األميركية اإلدارة مواقف بعد خاصة اإلسرائيلي، التعنت جراء إليه

  .السياسية للعملية وحيد كوسيط



 

٨

 علـى فلـسطين بدولـة فرنـسا واعتـراف الدولتين، بحل تؤمن التي أوروبا دول العتراف نتطلع" :وقال
 فرنــسيا المــدعوم الــدولتين حــل إلنقــاذ حقيقــي كمخــرج الــشرقية، القــدس وعاصــمتها ١٩٦٧ العــام حــدود

  ".واالستقرار السالم تحقيق بإمكانية لشعبنا األمل ويعطي وأوروبيا،

 األراضــي فــي والرئاســية ريعيةالتــش االنتخابــات إلجــراء الــسعي فــي جــادون نحــن" :الــرئيس وأضــاف
 الحكومـة علـى ضـاغط وأوروبـي فرنـسي لـدور متطلعـين المحتلـة، القـدس مدينة داخل فيها بما الفلسطينية
 وقـت أقـرب فـي تجـرى أن نأمل التي االنتخابات هذه في المقدسي شعبنا أبناء بمشاركة للسماح اإلسرائيلية

  ".ممكن

 بما واالقتصادية، السياسية المجاالت من العديد في طينلفلس الداعمة فرنسا مواقف الرئيس، وثمن
 دولــة حــرص مؤكــدا فلــسطين، دولــة مؤســسات وبنــاء "األونــروا"لـــ الــدعم تقــديم فــي فرنــسا اســتمرار ذلــك فـي

  .الصديقين الشعبين مصلحة فيه لما الجانبين بين المميزة الثنائية العالقات تعزيز على فلسطين

 الـدولتين حل وفق السياسية للعملية الداعم بالده موقف على التأكيد الفرنسي، الرئيس جدد بدوره،
  .المنطقة في السالم إلى للوصول

 مؤســساته لبنــاء الفلــسطيني للــشعب الــدعم تقــديم فــي بــالده اســتمرار إلــى مــاكرون الــرئيس وأشــار
  .المشترك االهتمام ذات المجاالت في والتعاون العالقات وتعزيز واقتصاده،

 أبـو زيـاد الـوزراء رئـيس نائـب الفلـسطينية، التحريـر لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو ء،اللقا وحضر
 حـسين "فـتح" لحركـة المركزيـة اللجنـة وعـضو ردينـة، أبـو نبيـل اإلعالم وزير الوزراء، رئيس ونائب عمرو،
 شارومستــ المــالكي، ريــاض الخارجيــة ووزيــر فــرج، ماجــد اللــواء العامــة المخــابرات جهــاز ورئــيس الــشيخ،
 فرنسا لدى فلسطين وسفير عمارة، أبو انتصار الرئاسة ديوان ورئيس الخالدي، مجدي الدبلوماسي الرئيس
  .الهرفي سلمان

 ٢٣/١/٢٠٢٠األيام 

*** 
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  اعتداءات

  شرطة االحتالل تواصل إبعاد الفلسطينيين عن األقصى

 

الفلسطينيين ممن يرابطون  صعدت شرطة االحتالل من سياسة اإلبعاد لكافة –فلسطين المحتلة   
وكان من ضمن المبعدين عن المسجد األقصى . في المسجد األقصى ويشدون الرحال إليه بشكل مستمر

منذ بداية العام الجاري شخصيات دينية ووطنية ومرابطون وشبان وأطفال ونساء لمدد تراوحت ما بين 
  .خمسة أيام وحتى ستة شهور

ٕلة لتفريغ المسجد األقصى من المصلين وافساح المجال القتحام ويتم إبعاد الفلسطينيين في محاو  
وتتهم شرطة االحتالل المبعدين بأنهم يعرقلون عملها أو يتواجدون في . أكبر عدد من المستوطنين اليهود

أو يعرقلون زيارات ) المنطقة الشرقية التي يقوم المستوطنون بالصالة العلنية فيها" (باب الرحمة"
  .المستوطنين

وكانت . وقضت شرطة االحتالل بإبعاد فلسطيني عن المسجد األقصى المبارك في القدس ألسبوع  
شرطة االحتالل قد استدعت فواز اغبارية من الداخل الفلسطيني المحتل للتحقيق معه أمس األول، حيث 

إلبعاد للنظر كما أمرته بالحضور مجددا بعد انتهاء فترة ا. تسلم قرارا يقضي بإبعاده عن األقصى ألسبوع
  .أي لعدة شهور" إداريا"في تجديد القرار 

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك في   
ٍواقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد األقصى بشكل متتال من جهة باب المغاربة، وقامت . القدس

  .واتها قرب باب الرحمةبجوالت في باحاته وأدت طقوسها وصل

  .ُوعملت شرطة االحتالل على حماية المقتحمين من باب المغاربة وحتى باب السلسلة

في موضوع آخر، شرعت إدارة سلطات سجون االحتالل اإلسرائيلي بمخطط يهدف إلى عزل   
طفال األشبال عن األسرى الكبار وحجزهم بشكل منفرد بأقسام خاص بهم دون وجود أي ممثلين عن األ

 طفل موزعين ٢٠٠يشار إلى أن عدد األطفال األسرى في سجون االحتالل قرابة . األسرى مثلما كان متبعا
وقال نادي األسير، في بيان له، إن االحتالل يتجه إلى إصدار ."عوفر، ومجيدو، والدامون"على سجون 

" الدامون"األسرى المنقولين إلى قرار يمنع وجود ممثلين لألطفال األسرى، وهذا ما جرى فعليا مع األطفال 
ووفقا لنادي األسير، فإن جزءا من هذا القرار قائم على سياسة التصنيف، وذلك بين . كبداية لتنفيذ

" الدامون"السجون الواقعة في الداخل أو الضفة الغربية المحتلة، بحيث يمنع وجود ممثلين لألطفال في 
  .١٩٦٧ن األراضي المحتلة عام لكونه يقع ضم" عوفر"، ويستثنى سجن "ومجيدو

موسى حامد، ومحمد دالش، وصالح رياحي، حيث : ، إعادة األسرى"الدامون"وقررت إدارة سجن   
بعد اتفاق مبدئي لحل القضية واإلشراف على األطفال المنقولين، " عوفر، ومجيدو"جرى نقلهم من سجني 



 

١٠

ّقسم لساعات عدة، ثم أعلنت عن وجود قرار إال أن ما جرى فعليا أن إدارة السجن سمحت لهم بالدخول لل
  .ُيمنع وجود ممثلين لألطفال، وعلى ذلك أعادتهم إلى السجون التي نقلوا منها

وأكد نادي األسير أن ما يتعرض له األطفال األسرى هو مخطط بدأت إدارة سجون االحتالل تنفيذه   
 العام الماضي، وفي حينه واجه ممثلوهم "الدامون"ًفعليا منذ أن نقلت األسرى األطفال المقدسيين إلى 

معركة مع اإلدارة للسماح لهم أن يكونوا معهم داخل القسم لإلشراف عليهم، وتنظيم حياتهم، كما كان 
وتفتح إدارة السجون مخططها الستكمال تنفيذه، وذلك بمنع تمثيل األطفال األسرى، في مخطط واضح .قائما

اد بهم، وسلب أحد أهم منجزات األسرى في قضية األطفال األسرى، الستهداف مصيرهم من جديد، واالستفر
علما أن قضية التمثيل كانت دائما محل مواجهة مع إدارة السجون، سواء مع األسرى الكبار واألطفال، 

  .واآلن تعود لتبدأ مع األطفال األسرى كمرحلة أولى

 بالتزاماتها بموجب القانون أخيرا، حثت مسؤولة أممية رفيعة المستوي إسرائيل على الوفاء  
اإلنساني الدولي، والسماح بتلبية االحتياجات األساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك 

جاء ذلك علي لسان مساعدة األمين العام لألمم المتحدة للشئون اإلنسانية ونائبة منسقة .القدس الشرقية
خالل جلسة مجلس األمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم " لرأورسوال مو"اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

واستعرضت .للمنظمة الدولية بنيويورك، بشأن الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية
 أيام وانتهت اإلثنين لكل من األراضي ٦المسؤولة األممية في إفادتها خالل الجلسة نتائج زيارة استغرقت 

وقالت مولر ألعضاء المجلس إن إيجاد حل للقضية الفلسطينية ليس عمال . ٕينية المحتلة واسرائيلالفلسط
وشددت على ضرورة حث جميع األطراف .إنسانيا وال إنمائيا، ولكنه يكمن في الخطاب السياسي واالتفاق

تحقيق سالم دائم، على استدعاء اإلرادة السياسية الالزمة التخاذ خطوات ملموسة لدعم إنهاء االحتالل و
  .يسفر عن دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب

اليوم تكافح األسر الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "وتابعت   
، وتبلغ  %٤٥وفي غزة، من أجل العيش بكرامة عبر أراض مجزأة، حيث تبلغ نسبة البطالة في غزة 

 ٥.٥٠من السكان تحت خط الفقر البالغ  % ٤٦ويعيش حوالي  % ٦٠شباب أكثر من البطالة بين ال
 يحتاج إلى - مليون شخص ٢.٤ حوالي - واحد من كل اثنين من الفلسطينيين "وزادت .دوالرات أمريكية

مساعدات إنسانية هذا العام، وبسبب االحتالل والحصار المفروض على غزة ودورات العنف المتكررة ، 
الحاجات اإلنسانية في ظل القيود المفروضة على تنقل المدنيين، وعمليات الهدم وتدمير الممتلكات تتزايد 

  ).وكاالت". (الفلسطينية، واالستخدام المفرط للقوة، والتشريد القسري

  ٢٠ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  االحتالل يبعد المقدسيين رائد الزغير ومحمد الشلبي عن األقصى لمدة أسبوع

 

األربعاء، مسؤول قسم النظافـة فـي المـسجد األقـصى رائـد  ،اإلسرائيليأبعدت شرطة االحتالل  :وطن
 زغيـر أن شـرطة مركـز القـشلة إيهابوذكر .محمد الشلبي عن المسجد لمدة أسبوع زغير، والناشط المقدسي

مـل فـي للتحقيـق بـدعوى أنـه يـدعو المـصلين إلـى حملـة صـالة فجـر األ اتصلت مع شـقيقه رائـد، واسـتدعته
المـسجد  وأضاف أن شقيقه رائد نفى التهمة، ولكن الشرطة سلمته قرارا يقضي بإبعاده عـن.المسجد األقصى

 عــن المــسجد لعــدة باإلبعــاد األقــصى لمــدة أســبوع، وطلبــت منــه الحــضور بعــد انتهــاء المــدة، لتــسلم قــرار
وبعـد التحقيـق معـه  لـشلبي،كما استدعت شرطة االحتالل في القشلة اليوم الناشط المقدسـي محمـد ا.شهور

 إبعـادأمامهـا عنـد نهايـة األسـبوع لتـسلم قـرار   عن المسجد لمدة أسبوع، والمثولبإبعادهسلمته قرارا يقضي 
المـسجد  ويذكر أن شرطة االحتالل أبعدت منذ نحو أسبوع أكثر من عشرة شـبان مقدسـيين عـن.لعدة شهور

  .شيخ عكرمة صبرياألقصى لمدة أسبوع، بينهم خطيب المسجد األقصى ال

 ٢٢/١/٢٠٢٠وطن 

*** 

  تقارير

  رئيس فرنسا يوبخ ضباط االحتالل بالقدس ويطردهم من أمام الكنيسة الصالحية

 

ماكرون دخول افراد من شرطة االحتالل اإلسرائيلي  إيمانويل  رفض الرئيس الفرنسي- معا-القدس
في منطقة باب االسباط في مدينة " سيةعلى أرض ملكيتها فرن"ومرافقته خالل زيارته الكنيسة الصالحية 

وعلمت وكالة معا أن عناصر من شرطة وقوات االحتالل تواجدوا بكثافة في منطقة باب .القدس المحتلة
االسباط وعلى ابواب الكنيسة الصالحية، كما حاولت شرطة االحتالل التضييق على الحرس المرافق للرئيس 

سي ابدى امتعاضه من الطريقة التي تعامل بها أفراد شرطة وأضاف الشهود أن الرئيس الفرن .الفرنسي
لم يعجبني ما قمت به خلفي، نحن نعرف والجميع يعرف القوانين :"االحتالل، وقال ألحدهم بنبرة غاضبة 

وطلب ماكرون من قوات االحتالل احترام المكان وقوانينه، حيث يمكن سماعه ."واالجراءات، وعليك احترامها
أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، ال يحق .. أخرج" من شرطة االحتالل بنبرة حادة قائال وهو يخاطب ضابط

رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (...) ألي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء 
يس الفرنسي الراحل، وأعادت الحادثة إلى األذهان تصرفا مماثال قام به الرئ."فليحترم الجميع القوانين(...) 

جاك شيراك، بعد مالحظته لمضايقات مارستها قوات شرطة االحتالل اإلسرائيلي خالل زيارته القدس 
  .١٩٩٦ أكتوبر ٢٢الشرقية في 

  ٢٣/١/٢٠٢٠وكالة معا االخبارية 
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  على األغوار"السيادة"ًنتانياهو طلب من ترمب ضوءا أخضر لـ : الليكود

 هيم كامل إبرا-القدس المحتلة 

  «الطرح مجرد دعاية انتخابية و خدعة لـ الحصانة: أولمرت وليبرمان

قال مسؤولون في حزب الليكود، امس، أن بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي طلب من 
الرئيس األميركي دونالد ترمب وقيادات في البيت األبيض، الحصول على الضوء األخضر لدفع خطوة 

  .ور األردن قبل االنتخابات اإلسرائيلية في الثاني من آذار المقبلتطبيق السيادة على غ

ونقلت إذاعة كان العبرية،عن أولئك المسؤولين قولهم، إن نتانياهو تحدث مع مسؤولين في البيت 
  .األبيض، وطلب منهم ذلك

 ًوقالت ذات المصادر، إن هذا هو السبب في عدم إعالن نتانياهو علنا نيته طرح مسألة تطبيق
  .السيادة، على الكنيست خالل جلسته العامة الثالثاء المقبل والتي ستبحث باألساس حصانته القضائية

 العبرية، إنه سيتم تقديم مشروع قانون أمام الكنيست ١٢وكانت مصادر في الليكود قالت للقناة 
  .للتصويت على تطبيق السيادة

ن تصريحاته بشأن فرض السيادة وقلل عدد من المعارضين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، م
  .اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت

وقال أيهود أولمرت رئيس الوزراء األسبق، إن هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية، ومجرد 
ًمشيرا إلى أن أي خطوة في هذا االتجاه ستضر . خدعة ليس أكثر، وأن نتانياهو لن يستطيع فعل ذلك

  .إسرائيل

ن جهته قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن غور األردن ال تهم نتانياهو، وأنها م
ًمشيرا إلى أن ما يهمه فقط هو الحصانة التي يريد من خالل التصريحات عن . بالنسبة له كقشرة الثوم

  .لتهرب من القضاء، والعمل على ا)أي الحصانة(الضم، لفت االنتباه عن المناقشات التي ستجري بشأنها 

في سياق اخر رد وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي بينت، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني 
والتي قال فيها إن السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة إللغاء التمييز بين » هآرتس«محمد شتية لصحيفة 

إنهم يحاولون أخذ . إسرائيلنحن في خضم صراع على أراضي «وقال بينت . »ج«و » ب«و » أ«المناطق 
سنسيطر على مناطق أرض إسرائيل، ونوطن فيها مواطني الدولة، وسنصد . نحن نصعد إلى الحلبة. أرضنا

  .«البناء الفلسطيني ونفرض السيادة

. في السنوات األخيرة، نخوض معركة صد«: وأكد بينت، خالل جولة في مجلس بنيامين اإلقليمي
رة انتقال من الصد إلى الحسم، إلى تطبيق السيادة على المنطقة ج في أرض والفترة القادمة ستكون فت

هذه هي المهمة، ويمكن القيام بذلك في العام المقبل، لكسر هذا التجميد . إسرائيل، في الضفة الغربية
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في الضفة الغربية، في . ً عاما والتي لم نطبق خاللها القانون ولو حتى على سنتمتر واحد٥٢الذي دام 
  .«  سنفرض السيادة–ور األردن، في الضفة غ

واعتبرت حركة حماس، تصريحات قادة االحتالل ومنهم نفتالي بينيت بسن قانون لضم الضفة 
من أجل االستمرار في عملية سرقة » إجماع صهيوني«الغربية للسيادة اإلسرائيلية، بأنها تؤكد وجود 

  .وتهويد الضفة الغربية

إن حالة اإلجماع الصهيوني تتطلب «: سم الحركة في تصريح صحفيوقال حازم قاسم الناطق با
  .في المقابل تجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية، لبلورة استراتيجية نضال جماعية

الى ذلك تطرق محللون إسرائيليون، امس، إلى أقوال رئيس كتلة أبيض أزرق، بيني غانتس، 
إسرائيل على » سيادة«، بنيامين نتانياهو، أمس، حول فرض وزعيم الليكود، رئيس الحكومة اإلسرائيلية

  .األغوار وضمها، وكيف أن خطوة كهذه، من جانب واحد، يمكن أن تجلب المصائب إلسرائيل

في » جندي نفر«اإللكتروني، أمير أورن، غانتس بأنه » والال«ووصف المحلل في موقع 
لقد اعتقد غانتس ببراءته أن الموضوع «: السياسة، قياسا بنتانياهو، الذي نصب له مصيدة قائال

فالموضوع الذي يدفعه . اآلن هو ضم غور األردن، غانتس مخطئ) المسيطر على األجندة اإلسرائيلية(
  .« عاما، مقابل سياسي مبتدئ، هو بيني غانتس٣٠قدما بنيامين نتانياهو، الذي لديه خبرة 

وبذلك هو حاول تحديد، ). رة ضم غور األردنفك(نتانياهو أطلق شيئا ما إلى الهواء «وأضاف أن 
ُ أمنية، ومن شأنها أن تسخر ناخبي الليكود –فهذه مسألة سياسية . وتغيير، األجندة العامة واإلعالمية

) أجنبي(والمستوطنين وباقي المتعطشين لتوسيع مساحة الدولة، ومن أجل الحصول على دعم خارجي 
ونتانياهو، وفقط هو، سينفذ . الرسالة بذلك هي أن الضم جيدو. ثمة حاجة إلى سياسي بحجم نتانياهو

ومن يسلب خدمات نتانياهو من دولة إسرائيل، بواسطة رفع الحصانة عنه ومحاكمته، سيعاقب . ذلك
  .«اإلسرائيليين

. ّوقد رد، وهذا الخطأ األول بأنه رد ولم يبادر. غانتس سمع ذلك وأصيب بهلع«وتابع أورن أن 
إذا كنتم تريدون ضم األغوار، فال تشتروا ذلك في دكان . »أنا أيضا«هو أنه رد على طريقة والخطأ الثاني 

 من دون لوائح االتهام –اشتروا مني، فعندي ستحصلون على الضم نفسه، بسعر حملة تنزيالت . نتانياهو
  .«الثالث

أية حكومة حتى غانتس يعلم جيدا، تماما مثل نتانياهو، لماذا لم تجرؤ «لكن أورن لفت إلى أن 
ْإذ بالقدر نفسه، وربما . اآلن على تغيير مكانة أية منطقة خارج الخط األخضر، باستثناء شرقي القدس

) مستوطنة(أريئيل، أو ) مستوطنة(قبل ذلك أيضا، باإلمكان تركيز معركة انتخابية على التعهد بضم 
 منوطا بتشكيل خطر على استقرار وهذا سيكون أبسط وليس. عمانوئيل، أو مستوطنات قريبة من الجدار

  .«السالم مع االردن ومصر واألمن في السلطة الفلسطينية



 

١٤

والقدس، يمر في ) اللد(، بين مطار بن غوريون ١حتى ذلك المقطع من شارع رقم «وأضاف أنه 
، ألن الجميع يعلم أن دور اإلعالن الرسمي عن السيادة، ١٩٦٧منطقة محتلة، ولم يتم ضمها منذ العام 

وحتى ذلك . وأيضا في اللطرون ومناطق أخرى، سيكون في نهاية العملية، باتفاق، مع الفلسطينيين
  .«الحين، الضم هو ورطة، وأي خطوة أحادية الجانب ستنزل مصائب على إسرائيل

نوعا النداو، أن ارتداء غانتس معطفا » هآرتس«بدورها، رأت المحللة السياسية في صحيفة 
  .«تقليد باهت لنتانياهو«تديه نتانياهو خالل جوالت مع قادة الجيش اإلسرائيلي، هو شبيها بذلك الذي ير

، متجاهلة »اليمين اللين«واعتبرت النداو أن تصريح غانتس هو محاولة لجذب أصوات ناخبي 
كاحول «تصريحاته السابقة بهذا الخصوص، ووجود أشخاص ليس أقل يمينية من نتانياهو في قيادة 

وحول أقوال . مقدمتهم شريك غانتس الذي وقف إلى جانبه، أمس، المستوطن موشيه يعالون، وفي »الفان
غانتس يعلم «، أكدت النداو أن »بالتنسيق مع المجتمع الدولي«غانتس أنه سيسعى إلى ضم غور األردن 
ر إما أنه يوجد اتفاق، بدعم دولي، وتتقر. »ضم بتنسيق دولي«أيضا أنه ببساطة ال يوجد شيء اسمه 

ال يوجد . لي وقوانينه؟فيها الحدود، مؤقتة أو دائمة أو أنه يوجد ضم أحادي الجانب يستهتر بالمجتمع الد
  .«ضم صغير«وال حتى » ضم باالتفاق«ال يوجد ولن يكون . وسط

  ١٢ص/٢٣/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  في مواجهة كارثة عمرانية تهدد حياة السكان" حوش النيرسات

  

  ةالقدس المحتل- أسيل جندي

في البلدة القديمة بالقدس بثقل األيام كتلك التي يعيشونها منذ " حوش النيرسات"لم يشعر سكان   
  .شهر في حالة من الترقب والخوف من إمكانية انهيار منازلهم فوق رؤوسهم كل لحظة

كبقية أزقة البلدة القديمة على زوار هذا الحي المرور بعدة أسواق وأزقة ليتمكنوا من الوصول   
يه، وأثناء صعودهم أو نزولهم على ساللم باب السلسلة يالحظون تغير شكل األرضيات بعد حفريات إل

  .شركة جيحون اإلسرائيلية قبل شهر لتغيير أنابيب المياه أسفل األرض

حوش "مع انطالق هذه الحفريات بدأت التصدعات تظهر تدريجيا في الزقاق المؤدي لمنازل   
ت التصدعات لتشمل أسقف وجدران منازل كل من عائلة عابدين والساليمة وسرعان ما انتقل" النيرسات

  .والرشق وسليمي وزاهدة وأبو عصب ووزوز، وتأوي هذه المنازل نحو مئة مقدسي

بمجرد دخول الحوش يظهر للعيان حجم األضرار التي لحقت بالمكان، ويسمع الزائر حديث بعض   
  .ت أسفل األرض مؤخراالسكان وهم يفصحون عن سماع أصوات للحفريا



 

١٥

ينهمك آخرون في إطالع وسائل اإلعالم والمهندسين والمؤسسات الحقوقية على ما آلت إليه   
األوضاع، معلنين رفضهم إخالء منازلهم بعد إمهالهم ثالثين يوما من بلدية االحتالل التي أكدت في 

  .ا والمجاورينتقريرها الهندسي أن هذه المنازل آيلة للسقوط وتشكل خطرا على سكانه

 بندا - الذي علقته طواقم البلدية على أبواب المنازل- ليس هذا فحسب بل تضمن قرار اإلخالء   
إذا انتهت المدة التي حددتها البلدية دون )  دوالرا أميركيا١٠٥٠( شيكل ٣٦٠٠يشمل دفع مخالفة بقيمة 

عن كل يوم يمر بعد انتهاء ) كيا دوالرا أمير٤٥( شيكال ١٦٠أن يخلي السكان منازلهم، باإلضافة لدفع 
  .المدة

  صمود رغم الخطر

نحن قررنا بشكل جماعي أننا لن "حتى لو انهارت المنازل فوق رؤوسهم فإن السكان يقولون   
حوش "وهو ما صرح به المقدسي رشيد زاهدة بانفعال مطلعا الجزيرة نت على أوضاع " نخرج منها

  ".النيرسات

. فيه منذ عقود وغيري من المسنين يعيشون هنا منذ سبعين عاماولدت في هذا المكان وأعيش "  
نحن نتهم شركة جيحون لمياه ومجاري القدس ألنها تسببت بهذه األضرار لنا منذ شهر عندما بدأ بالحفر 

  ".لترميم أنابيب مياه من بداية طريق السلسلة حتى مدخل المسجد األقصى

دية ويحمل أوامر إجالئه وجيرانه، ويحثهم على يغيب زاهدة عن الحي ويعود بعد توجهه للبل  
  .الصمود بمنازلهم رغم الخطر

المسنة حنان سليمي تطل بين الفينة واألخرى على الزقاق من باب منزلها وتطلع الزوار على   
  .حاله، وهو أحد أكثر المنازل تضررا، تتحسس جدرانه وتثبت تفاصيل التصدعات في ذاكرتها

.. ا الشرخ موجودا والمياه التي تسيل بغزارة لم تكن كذلك قبل ساعاتأمس لم يكن هذ"وتقول   
لن نترك منازلنا ألننا ال نملك المبالغ الطائلة لترميمها وال نملك : يقولون إنهم يريدون إخالءنا ونحن نقول
  ".نحن نتعرض لتهجير جماعي.. منازل أخرى نلجأ إليها حتى ترمم منازلنا

سكان الحي هدوءا رغم تضرر كافة غرف منزلها، لكنها جلست في فايزة أبو عصب بدت أكثر   
مكانها بغرفة الجلوس أمام المدفأة الكهربائية تحضر طعام الغداء رغم يقينها أن التصدعات قد تؤدي 

  .النهيار المنزل فجأة قبل أن تتناول وأسرتها ورق العنب الذي تحضره بكل هدوء

 قرآنية أو حديث شريف، وتقول لمن حولها إن الصمود تصدح حنجرتها بين الحين واآلخر بآية  
.. هم يريدون تفريغ البلدة القديمة من المقدسيين لصالح اليهود وهذا ليس جديدا"هو المطلوب من كل منا 

  ".صمدنا منذ احتالل القدس حتى اآلن وسنصمد حتى تصعد األرواح إلى بارئها



 

١٦

أنينة صاحبته ويقينها بأن اهللا سيختار لهم غادرت الجزيرة نت منزل أبو عصب الذي تلفه طم  
األفضل، وبمجرد الوصول لزقاق الحي عاد صخب أصوات السكان والحوانيت المجاورة وارتفاع أصواتهم 

  .باتهام االحتالل اإلسرائيلي بكارثتهم

علق المحامي المقدسي مدحت ديبة على قرار اإلخالء بضرورة أن يعرف السكان أن إخالء العقار   
ف الترميم ال يمس بحقوق ملكيتهم للعقارات، ونصح السكان بالمسارعة لترميم منازلهم كي يفوتوا على بهد

  .البلدية فرصة التدخل لترميمها

أي " وتركها فترة طويلة قد يعرض هذه العقارات للخطر فـ وأكد أن لجوء أصحاب المنازل إلغالقها  
عقار يتم إفراغه من ساكنيه حتى لو لمدة قصيرة هو في عين الخطر خاصة أن هذه المنازل تقع في 

  ".البلدة القديمة

  اتهام االحتالل

ُيذكر أن شركة جيحون لمياه ومجاري القدس قد بدأت قبل نحو شهر بأعمال حفر في المنطقة   
وتسرب المياه منها بقوة " حوش النيرسات"غيير أنابيب المياه في المكان، ومع انفجار أحد األنابيب أسفل لت

تحت األرض، أدى ذلك لتحرك األتربة والحجارة مما تسبب في هبوط األرضيات في الحي وتصدع كافة 
  .منازله وزقاقه وتضررها بشكل كبير

 األتربة والحجارة لعدم استخدام اإلسمنت والحديد ويعود ذلك الضعف لبناء المنازل قديما من  
 تضرر هذا الحي ١٩٧٨حينها، ومع مباشرة األعمال اإلسرائيلية لتغيير األنابيب التي لم تغير منذ عام 

  .بشكل كبير

الباحث في تاريخ القدس روبين أبو شمسية قال للجزيرة نت إن القاعدة األساسية لألبنية في   
كية، وبني الطابق الثاني منها في الفترة العثمانية المتأخرة في حين توجد تحت مملو" حوش النيرسات"

  .األرض أقبية من الفترة الصليبية

لكن فترة " حوش النشاشيبي"وحول سبب تسمية الحي بهذا االسم، قال إنه أطلق عليه قديما اسم   
 من هذا الحي مقرا لهن لعالج االنتداب البريطاني ولكثرة الثورات حينها اتخذت مجموعة من الممرضات

الجرحى والمرضى، وقيل أيضا إن أول قابلة قانونية في القدس خرجت من هذا الحي فأطلق عليه هذا 
  .االسم

ونفى أبو شمسية وجود أي نفق إسرائيلي أسفل هذا الحي لكنه أكد وجود حفريات مشتتة حوله،   
لكن " حوش النيرسات"وصلت للحوانيت المجاورة لـ والتي قد تكون " حوش الشاي"أقربها عليه حفرية أسفل 

  .ليس هناك ما يؤكد ذلك حتى اآلن

  ٢١/١/٢٠٢٠ الجزيرة

***  



 

١٧

  فعاليات

  العظيم_الفجر#تصاميم حملة 

 

سلسلة من التصاميم من حملـة الفجـر العظـيم التـي دعـت إليهـا هيئـات شـبابية وشـعبية وفـصائلية 
ــة المــساجد رفــضا  المــسجد األقــصى إلقامــة صــالة فجــر الجمعــة فــي ــارك والمــسجد اإلبراهيمــي وكاف ًالمب
  .اإلسالمية في فلسطين المحتلة المقدسات العتداءات سلطات االحتالل بحق

  

 ٢٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 

***  

  

  

  



 

١٨

  حملة اشرب قهوتك كأنك في األقصى

 

 منهـا الهـدف ..الدوحـة أنحاء في مميز كافيه ٢٣ في مبتكرة حملة األقصى في كأنك قهوتك اشرب
  .كنا أينما والمسلمين العرب قلوب في األقصى قضية إحياء

  .األقصى_في_كأنك# ٢٣/١/٢٠٢٠ الموافق الخميس يوم من ًابتداء

 

  

  

  ٢٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 

١٩

  اصدارات

 الشؤون الفلسطينية تثمن مواقف األردن بقيادة الملك الداعمة للشعب الفلسطيني

  

رير الشهري لشهر كانون األول الماضي الذي اصدرته دائرة الشؤون  أبرز التق-عمان   
الفلسطينية، موقف االردن وجاللة الملك عبداهللا الثاني الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في نضالهم 
العادل والمشروع لتقرير مصيرهم على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧وط الرابع من حزيران عام مستقلة على خط

واشار التقرير إلى تأكيد جاللة الملك ألهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس وهي الوصاية الشرعية األصيلة التي حملها جاللته إرثا هاشميا نابعا من الدين والتاريخ، تجسدها 

مها مواقفه الواضحة والثابتة في الدفاع عن القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في جهوده وتترج
  .المحافل اإلقليمية والدولية كافة

وعرض التقرير لالنتهاكات اإلسرائيلية في شهر كانون األول الماضي في تحد للمواثيق   
ويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرار سياساته االستيطانية والته

بجميع أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون االكتراث بالقرارات واالتفاقيات الدولية، وتبديد 
  .سائر الجهود الرامية إلى التوصل لحل الدولتين

 في  مواطنين فلسطينيين٤٠٦ولفت إلى ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت الشهر الماضي   
 في قطاع غزة، ٥ في الضفة و٤٨٤ تجمعا سكنيا، منها ٤٨٩الضفة الغربية والقدس المحتلة، واقتحام 

 حادث ٢٦ حاجزا أعاقت حركة المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية في الضفة الغربية، و ٢٩٦ٕواقامة 
  .ًبيتا ومنشأة ١٥اعتداء على مواقع العبادة، وهدم 

 اعتداء من ٣٩اريع استيطانية في المدن الفلسطينية والسيما القدس، و مش٧واشار إلى إقرار   
المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين توفرهما مختلف 

  ).بترا.(مؤسسات االحتالل

  ٢ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 

  

  

  



 

٢٠

  مقابالت صحفية

  رموز الدينية في القدس  مبرمج للاستهداف إسرائيلي  الشيخ صبري

  

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى، إن االستهداف اإلسرائيلي من  :القدس - األناضول
االتهامات  للرموز الدينية في مدينة القدس هو أمر مبرمج، رافضا السلطات اإلسرائيلية قبل

  .”التحريض“للشخصيات المقدسية بممارسة  اإلسرائيلية

االستهداف من قبل “ :فندق في القدسوقال الشيخ صبري في مؤتمر صحافي، األربعاء في   
االحتالل للرموز الدينية هو أمر مبرمج، وهم يخلطون ما بين التحريض وما بين إبداء الرأي، فإبداء الرأي 
مسموح به في كل قوانين العالم، ولكن يخلطونه ألن رأينا الذي نبديه ال يروق لهم، فيقلبونه إلى 

  .”تحريض

ألي موقف نقوله، فحينما نقول إن باب الرحمة جزء من المسجد نحن نتهم بالتحريض “ :وأضاف  
األقصى، فهذا يعتبر تحريضا، وحينما نقول إنه لن يغلق، فإنهم يعتبرون هذا تحريضا، وحينما نقول إن 

 .”المسجد األقصى كامال ال تنازل عن ذرة تراب منه، فإنهم يعتبرون ذلك تحريضا

مع مخططاتهم يسمى تحريضا، وهذه التهمة ليست جديدة بالنسبة أي كالم يتعارض “ :وتابع الشيخ صبري
  .”لي، ففي كل لقاء تحقيق فإن التهمة جاهزة وهي التحريض

ٕوكانت شخصيات سياسية ودينية من القدس واسرائيل قد شاركت في المؤتمر الصحافي التضامني   
قصى لمدة أسبوع، بدءا من األحد مع الشيخ صبري، بعد قرار السلطات اإلسرائيلية إبعاده عن المسجد األ

  .”التحريض“الماضي بتهمة 

نحن على موقفنا الثابت، وقلت لهم أثناء التحقيق إن موقفنا واضح، “ :ولكن الشيخ صبري قال  
ونتكلم به في كل مكان، في المسجد األقصى وفي الصحافة وللمسلمين وغير المسلمين، فال غموض في 

جع عن مواقفنا ولن نستسلم لضغوطاتهم غير القانونية وغير الحضارية كالمنا، وبالتالي فنحن لن نترا
  .”وغير اإلنسانية

حراك الجماهير، بما في ذلك في زيادة حضور المصلين في صالة الفجر في المسجد “واعتبر أن   
األقصى، يقلق إسرائيل، فهم ال يريدون أي تجمع شعبي في المسجد األقصى المبارك ألنهم طامعون 

، ١٠جد، فيريدون التجفيف، ولكن األمر الذي يلفت النظر أنهم حينما يبعدون شابا يأتي بديله بالمس
 .”بمعنى أن اإلبعادات غير ناجحة

ومن جهته قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، إن تل أبيب   
  .”ضد الشيخ عكرمة صبري“لن تنجح في خطواتها 

هناك انتهاكات خطيرة للمسجد األقصى ولكل األماكن المقدسة في القدس، ولكن “ : بركةوأضاف  
تحديدا المسجد األقصى، وهناك في السنوات األخيرة تشجيع عنصري لمجموعات المستوطنين التي تجاهر 
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ة ٕبنيتها وبسياستها بهدم المسجد، واقامة ما يسمى بالهيكل مكانه، وهذا يأتي إلى جانب حصار مدين
القدس وخنق أي تواصل بينها وبين الضفة الغربية إضافة إلى الحصار االقتصادي والضرائب الباهظة 

  .”ٕوهدم البيوت والى جانب استهداف سلك التعليم

أما الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، فقال   
فك ليس صدفة، فأنت صاحب المواقف الواضحة غير المتلعثمة إن استهدا“ :موجها كالمه للشيخ صبري

والمبادر دائما للوقوف أمام كل محاوالت المؤسسة اإلسرائيلية في إثبات روايتها الكاذبة والمزيفة، عن حق 
  .”مزعوم لهم في المسجد األقصى المبارك

 .” االحتالل وغطرستهإن المزيد من الرباط والتواجد في المسجد األقصى، هو الرد على“ :وأضاف  

  

  ٢١/١/٢٠٢٠ العربي القدس

***  

  آراء عربية

 القدس تتعرض ألبشع حملة تهويد على مر التاريخ

 سري القدوة

 االحتالل االسرائيلي وقد تصاعدت ان مدينة القدس تتعرض ألبشع مؤامرات التهويد من قبل  
عمليات سيطرة االحتالل بشكل فاضح على القدس بعد االعتراف االمريكي بالقدس عاصمة لدولة االحتالل 
لتبدأ سلطات االحتالل تتعامل رسميا مع القدس كعاصمة لالحتالل ضاربين بعرض الحائط كل االعراف 

محتلة وفقا للقوانين الدولية التي صدرت عن االمم المتحدة والقوانين الدولية التى تؤكد ان القدس عاصمة 
بهذا الخصوص فتقوم سلطات االحتالل بالتوسع للسيطرة علي المناطق العربية وتمنع المؤسسات 
الفلسطينية من التواجد في القدس وتعتقل وتطارد أي شخص يقوم باين واع من االنشطة السياسية 

لعربية وأن القدس تتعرض اليوم ألبشع هجمة تهويد بهدف تغيير واالجتماعية بداخل مناطق القدس ا
تركيبتها العربية وهويتها اإلسالمية والعربية ما يتطلب من األمة العربية واإلسالمية واألحرار في العالم 

  .الوقوف بحزم ضد الصهاينة ومخططاتهم إلنقاذ القدس والمقدسات

لية وبدعم مطلق من االدارة االمريكية وحكومة وفي خطوة غير شرعية ومنافية للقوانين الدو  
االحتالل االسرائيلي إعالن رئيس هندوراس خوان أورالندو هرنانديز أن حكومته ستنقل سفارتها من تل 
أبيب إلى القدس، دون التدقيق بما يترتب على ذلك من مس خطير بحق سيادي لدولة فلسطين في 

  .اعتبارها العاصمة االبدية لدولة وشعب فلسطيناراضيها المحتلة بما فيها مدينة القدس ب

سبتمبر الماضي مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد / إن هندوراس كانت قد افتتحت في ايلول   
لسفارتها في تل أبيب دون ان تجد تلك الخطوة االستفزازية ردود فعل مناسبة من الدول العربية او منظمة 
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رئيسها على االعالن بأن بالده سوف تستكمل تلك الخطوة بفتح المؤتمر االسالمي، األمر الذي شجع 
السفارة بمجرد أن تفتتح دولة االحتالل االسرائيلي سفارة لها في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا لتكون 
هندوراس البلد الثاني بعد غواتيماال الذي يقوم بنقل سفارته من تل أبيب الى القدس المحتلة واالعتراف بها 

  .اصمة لدولة االحتاللع

إن مشاورات تجري منذ عام تقريبا بين هندوراس وحكومة االحتالل والواليات المتحدة تتناول   
مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس دون ان تتحرك جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي 

المي جدي لمواجهة مخطط رئيس أو أي من دولها االعضاء وال بد ان يكون هناك نحرك عربي اس
هندوراس من االقدام على هذه الخطوة التي تشكل خروجا عن القوانين والشرعية الدولية واعتداء فظا على 

 ١٩/٦٧حق سيادي لدولة فلسطين تحت االحتالل كما حددها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  .مراقب في األمم المتحدةوالذي تم بموجبه االعتراف بعضوية فلسطين كدولة 

وفى ظل ذلك ومن اجل وقف هذا التهويد المسعور التدخل العاجل من قبل الهيئات والمنظمات   
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األقصى والمقدسات في القدس الشريف ووضع «الدولية كافة بالوقوف بوجه 

  . والمواثيق الدوليةحد لالحتالل االسرائيلي الذي ينتهك بهذه االفعال كل األعراف

وال بد من العمل على تعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني في القدس كونهم بحاجة ماسة   
الستمرار الدعم المادي والمعنوي الالزمين لما يتعرضون له من ضغوط اقتصادية ما يعزز بقائهم 

لفة وفي الوقت نفسه ال بد من واستمرارهم للوقوف بوجه الممارسات التي يقوم بها االحتالل وأجهزته المخت
تعزيز الزيارات الدولية والعربية والوفود االسالمية عبر التنسيق لذلك مع القيادة الفلسطينية وتكثيف 
الزيارات للقدس بهدف دعم صمود اهلنا في القدس الشريف وعدم ترك القدس وحدها لينهش بها االحتالل 

  .ويعمل على تهويدها

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  في فلسطينسفير النوايا الحسنة  *

  ١٤ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 جديد مقارفات االحتالل: القدس

  عبد الرحمناسعد. د 

 أحد أسوأ ٢٠١٩تتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق القدس، حيث واجه المقدسيون والقدس في 
  :السنوات منذ االحتالل

االنتهاكات بحق المسجد األقصى المبارك ومحيطه، حيث عملت سلطات االحتالل  )١
 بمؤسساتها المختلفة وبدعم حكومي، على فرض سيادتها وسيطرتها على األقصى،
/ بإغالقه ومنع الدخول إليه تارة، والسماح ألعداد غير مسبوقة من المستعمرين

باستباحته وأداء الصالة العلنية فيه تارة أخرى، وحجز الهويات ومنع » المستوطنين«
الفلسطينيين من دخول األقصى فترة اقتحامات المستعمرين ضمن محاوالت التقسيم 

تقسميه مكانيا بمنع التواجد والصالة خالل الزمني لألقصى، مع استمرار محاوالت 
؟ فضال عن ذلك، مخاطر الحفريات التي يقوم بها االحتالل وطواقم. أوقات االقتحامات

وأذرعه المختلفة أسفل المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس، وقد تأكد 
  . حفريات في القدس منذ احتاللها١٠٤قيام االحتالل بإجراء 

نيقوالي (رير أممي قدمه المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط كشف تق )٢
ارتفاع عدد الوحدات االستيطانية التي قدمت خطط لبنائها وتمت «عن ) مالدينوف

كما أكد تقرير فلسطيني . » مقارنة بالعامين السابقين٢٠١٩الموافقة عليها عام 
لبناء االستيطاني في محيط ا«أن » المكتب الوطني للدفاع عن االرض«صادر عن 

القدس وصل منذ فوز دونالد ترمب بالرئاسة األميركية إلى مستويات قياسية مقارنة 
 .« األخيرة٢٠باألعوام الـ

ٍإنثى بينهن ) ٩٤(مقدسيا، بينهم ) ٢٠٧٨(اعتقال «: مختص» مركز معلومات«رصد  )٣
عيسوية  عاما، فيما كان نصيب بلدة ال١٢طفال أقل من ) ٣٣(قاصرات، و) ٩(
كما تواصلت عمليات اإلعدام الميدانية «: »المركز«وأوضح . معتقال) ٧٧٥(

للفلسطينيين بحجة االشتباه أو محاولة تنفيذ عمليات طعن، وكان استخدام السالح 
 سبعة ٢٠١٩لقتل الفلسطينيين هو الخيار األول لجنود االحتالل، وارتقى خالل 

 .«ثامين ثالثة شهداءشهداء فلسطينيين، فيما يتواصل احتجاز ج

تواصل تسليم إخطارات إخالء وبالغات قضائية لعائالت في حي الشيخ جراح، وفي  )٤
لألرض المقام عليها ) يهود(ملكية «حي بطن الهوى ووادي حلوة ببلدة سلوان، بحجة 

» بيتسيلم«كما وثقت منظمة . »الصندوق القومي اليهودي«المنازل، أو من قبل 
هدم االحتالل ) رائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلةمركز المعلومات اإلس(
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 في ٦١ و٢٠١٨ في ٥٩مقابل  (٢٠١٩ مبنى في القدس المحتلة خالل ٢٦٥«
ارتفاع كبير « عن حدوث ٢٠٢٠في إحصائية مطلع » المنظمة«وكشفت ). ٢٠١٧

وخلصت . »وغير مسبوق في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة
لسياسة اإلسرائيلية الرامية إلحداث تغيير ديموغرافي كبير ؟هذا جزء من «: »ةالمنظم«

ًفي القدس لصالح اليهود وتحويل حياة المقدسيين إلى جحيم ال يطاق سعيا منها 
 .«لتهجيرهم

 

وسكانها، » مدينة السالم«ضد » الحرب« مزيدا من المعاناة بل ٢٠١٩لقد حمل العام 
تعسف المتصاعد، وعمليات التطهير العرقي، المتواكب مع جراء االحتالل المستمر وال
، بهدف تهويد المدينة وتقليص حجم »االستيطاني«/ تكثيف النشاط االستعماري

، تنفيذ مخططاته ٢٠٢٠ومن المحزن أن االحتالل سيواصل، في . الوجود العربي فيها
، »تصماهوامع«: فهل نأمل في صرخة جديدة من سيدة جليلة. ومشاريعه بالمدينة

 !؟»واإسالماه«و» واعروبتاه«

  ٤٠ص/٢٣/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 قمة النفاق

 رشيد حسن

ذي كما اكد رئيس بولندا ال...ما يجري على ارض فلسطين المحتلة، هو تجسيد للنفاق الدولي  
متسائال لماذا تعقد في القدس وال تعقد في مكان الحدث في وارسو؟؟ تجسيد للظلم بابشع .. رفض الحضور

.. صوره، وتجلياته، تجسيد لنكران الحق، وصورة مقززة للتواطؤ العالمي مع الصهيونية العنصرية
 القرارات الدولية ذات واحتضان للباطل، والتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولكافة

  ..وبالقوة فقط.. الصلة، واالنحياز لعالم ظالم، ال يعترف اال بالقوة

» ٧٥«بالذكرى .. لو نظر هؤالء الزعماء االربعون، الذين توافدوا على الكيان الصهيوني لالحتفال اليوم
  ..في بولندا.. الغالق المحرقة

لسطيني، المجبول بدم ضحايا الهول، بعد ان لو نظروا مكان اقدامهم التي تغوص في الثرى الف  
» ٥٢٠«ودمرت .. أقدمت العصابات الصهيونية على ابادة مئات االلوف من ابناء الشعب الفلسطيني

  ..الفا على الهروب خوفا من المحرقة الصهيونية والموت الصهيوني» ٨٥٠«قرية، واجبرت اكثر من 
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سطيني فوق هذه االرض التي يقفون عليها، ولملسوا لو نظروا جيدا، لوجدوا اثار الهولوكوست الفل  
تامرت عليه قوى الشر بزعامة .. بايديهم ورأوا بعيونهم، اثار اكبر عملية ابادة في التاريخ لشعب مسالم

  .زعيمة الشر حينها بريطانيا، قبل ان تغيب شمسها وتسلم قيادة امبراطورية الشر لحليفتها اميركا

 نوافذ فندق الملك داوود، حيث تقيمون في القدس العربية المحتلة لرأيتم لو نظرتم ايها السادة من  
انقاض القرى العربية التي دمرتها العصابات الصهيونية، لتقيم على اشالئها مستعمرات ليهود الشتات، 

. .لرأيتم انقاض قرى الولجة ولفتا وعين كارم ودير ياسين، التي شهدت ابشع الجرائم والمذابح في التاريخ
وبقر .. شخصا» ٣٠٠«اذ اقدمت عصابات شتيرن واالرغون ولئومي والهاغاناة على ابادة سكان القرية 

واخيرا بناء مستشفى لالمراض العقلية على .. وحرق الببوت على ساكنيها.بطون النساء، وقتل االطفال
  !!..انقاضها

 شوارع القدس القديمة، لتشهدوا ندعوكم ايها السادة ان تترجلوا من سياراتكم الفارهة وتتجولوا في  
  ..اللغاء التاريخ وتزوير الجغرافيا.. الجرافات الصهيونية وهي تهدم البيوت في اقذر عملية تطهير عرقي

وهم يذودون .. ندعوكم الى زيارة االقصى والقيامة واالستماع لصرخات المرابطين واوجاعهم  
وما يتعرضون له من ابعاد واعتقال، وها هي .. بصدورهم العارية عن المقدسات االسالمية والمسيحية

وتحاول اغتيال المطران عطا اهللا حنا . سلطات االحتالل تقوم بابعاد الشيخ عكرمة صبري خطيب االقصى
  ..النه يسير على خطى السيد المسيح عليه السالم..بتسميمه

  ...باختصار

فالواجب االخالقي واالنساني .. يونيايها السادة اذا كنتم تحتفلون بذكرى اغالق الهولوكست الصه  
وشرعة حقوق االنسان تدعوكم الى اغالق الجحيم الصهيوني، وابواب الكارثة الصهيونية، التي حكمت 

  ..ماليين في اربعة رياح االرض» ٦ مليون فلسطيني بالموت، وشردت ١٣على 

الجرائم ..  الوقت نفسهعار على العالم ان يحتفل بذكرى اغالق الهولوكست الصهيوني، ويبارك في  
فيجبن عن قول الحق، ويتلعثم في حضرة .. االحتالل واالستيطان والحصار والتمييز العنصري.. الصهيونية

  ..«نتنياهو«اكبر ارهابيي التاريخ 

 ..قمة العار الدولي .. انها قمة النفاق العالمي

  ١٥ ص٢٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 كارثة قرار فك االرتباط مع الضفة

    ماهر أبو طير 

لضفتين الشرقية والغربية، الذي صدر العام ثبت بعد كل هذه السنين ان قرار فك االرتباط بين ا
  . كان خطأ كبيرا، وال أحد يجاهر بهذا االعتراف، فالكل يتعامى عن الكارثة١٩٨٨

حين تم اتخاذ قرار فك االرتباط بين األردن والضفة الغربية، تم تبرير القرار بالرغبة بترك الضفة 
ة، التي خرجت باعتراف عربي بكونها الممثل الغربية للفلسطينيين، بوجود منظمة التحرير الفلسطيني

الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وسواء كان هذا االعتراف من باب مناكفة األردن، او تصغير دوره، اال انه 
  .أسس فعليا لقرار فك االرتباط الحقا

م تبع ذلك كانت النتيجة األولى لقرار فك االرتباط، إلغاء المواطنة األردنية لسكان الضفة الغربية، ث
ٕإجراءات قانونية وادارية، ونجم عن ذلك فعليا، تصغير مساحة األردن الجغرافية والسياسية، وأدى ذلك 
أيضا إلى التهيئة فعليا التفاقية أوسلو التي كانت كارثة أخرى، أقر عبرها من سمى نفسه الممثل الشرعي 

 ما نراه اليوم، من انهيار كامل لكل والوحيد، بحق إسرائيل في ثالثة ارباع فلسطين، ثم نجم عن ذلك
الخدعة التي تم الحديث عنها، فال دولة فلسطينية، وال قدس، وال مشروع فلسطينيا ناجزا ومكتمال، إضافة 

  .ٕإلى مصادرة ارض الضفة الغربية، والنية بضم غور األردن في الجانب الفلسطيني، واقامة المستوطنات

لم يؤد إلى الغايات التي تم اإلعالن عنها في توقيت القرار، بل معنى الكالم، ان قرار فك االرتباط 
أدى إلى كارثة كبرى، ألن الفرق كبير بين دولة مثل األردن تطالب بأرضها ومواطنيها من إسرائيل، وبين 

  .منظمة عادت الينا بغزة واريحا أوال، وسلمت برضاها ثالثة ارباع فلسطين

 لم يؤذ دور األردن اإلقليمي، على خطأ، هذا فوق ان هذه الذين يعتقدون ان قرار فك االرتباط
قصة ال يمكن تغطيتها بحرية القرار الفلسطيني، والهوية الفلسطينية، وقد كنا امام مملكة تتخلى عن جزء 
من أراضيها، ومواطنيها، تحت مبررات لم تثبت صحتها أصال، وال يعقل ان تتخلى دولة عن جزء من 

، لمجرد ان طرفا ما يريد ذلك، ويريد ان ينفرد بالتمثيل السياسي، وبوكالة القضية مساحتها تحت االحتالل
  .الفلسطينية

انظروا إلى المشهد اليوم، فقد تمت تصفية القضية الفلسطينية، فال دولة في األفق، ونحن اليوم 
ديات هو كل امام مشكلة سكان فقط، بحاجة إلى حاضنة ترعاهم، ودور السلطة األمني، وعلى صعيد البل

ُما تبقى من المشروع الفلسطيني، بعد كل هذه التضحيات، واأليام المقبلة، مرة وصعبة، على كافة 
  .األصعدة، فال حل سلميا، وال تحرير بالسالح

السياسيون الذين لعبوا دورا في قرار فك االرتباط، صامتون اليوم، ويجدون المبررات لتفسير ذلك 
عتراف علنا بكونهم ارتكبوا كارثة كبرى، بحق األردن من جهة، وبحق الضفة القرار بدال من الخروج واال

الغربية، ألن الضرر أصاب الجهتين، لكن هؤالء غير مستعدين لمراجعة النفس، وتقييم القرار بأثر رجعي، 
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ة وما نجم عنه من باليا، هذا فوق خوفهم من دكتاتورية الرأي العام، او اتهامهم بكونهم ينفذون مؤامر
  .جديدة

االزمة األكبر تتعلق بالذين يظنون أن كل اثارة لهذا الموضوع، تعبر عن مؤامرة سرية من اجل 
عودة األردن إلى الضفة الغربية، ويفتحون جبهة من قصص الوطن البديل والتوطين، خصوصا، في توقيت 

ين كانوا يتبنون دوما عالقة صفقة القرن، وما يجري هذه األيام، وعلى هؤالء أال يبالغوا، فحتى أولئك الذ
وحدوية بين األردن والضفة الغربية، يعرفون ان الضفة الغربية عند فك االرتباط، ليست الضفة الغربية 
اليوم، وأن ال احد عاقال يطلب من األردن ان تصفي ما تبقى من القضية الفلسطينية، وان يتحمل ملف 

  .عن قرار فك االرتباط، وال حتى دسترة هذا القرار وقوننتهالسكان، فنحن امام تعقيد كبير ال يحله العودة 

قرارات تمر هكذا دون نقد او مراجعة، ولو سألنا خبراء دستوريين لردوا وأثبتوا ان القرار غير 
دستوري في األساس، فال يحق للدولة أساسا ان تتخلى عن جزء من أراضيها، تحت أي تفسير، واليوم ال 

لية القرار، وما نجم عنه، وحيدا، بل نحمل كل األطراف الشريكة، بما في ذلك يحمل المرء األردن مسؤو
الطرف الفلسطيني الذي كان يطعن في دور األردن في الضفة الغربية، ويتهمه بحكم ما ليس له، وصوال 

  .إلى كونه ليس ممثال للفلسطينيين

تتوزع أسبابها على الجميع، اللوم هنا، وتوزيع المسؤوليات غير منتج، ألن النتيجة التي نراها 
  .والكل اليوم شريك في هذه الكارثة التي نراها في الضفة الغربية

  ٢٠ص/٢٣/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

    في المئة٩٨.٦إسرائيل ترفض ): ٢٠١٨-٢٠١٦(األعوام  في

 "ج" المناطق المصنفة  من طلبات البناء الفلسطيني في

    هآرتس -هجار شيزاف :بقلم

لتصاريح البناء في  ً طلبا١٤٨٥ قدم الفلسطينيون ٢٠١٨ – ٢٠١٦في األعوام 
 في المئة ١.٤  ً تصريحا؛ أي٢١ المدنية صادقت فقط على ولكن اإلدارة بالضفة الغربية،  ”ج“ المنطقة

 أمر ٢١٤٧إصدار  نفسها وحسب معطيات اإلدارة المدنية فقد تم في الفترة. من الطلبات
تم تنفيذها  منها ً أمرا٩٠. بسبب تجاوز قوانين التخطيط والبناء ”ج“ فلسطينية في المنطقة لمبان هدم

 .حتى اآلن

على  ًوردا. ”بمكوم“على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية  ًهذه المعطيات سلمت ردا
في   تصريح بناء للفلسطينيين٥٦إصدار  قالت اإلدارة المدنية بأنه تم طلب حرية المعلومات،

أبناء  أعطيت كجزء من خطة نقل تقديمها من قبل الفلسطينيين، بل منها لم يتم ٣٥لكن  السنوات، هذه
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هذه التصاريح . ، إلى حي الجبل الغربي قرب العيزرية”أدوميم معاليه“ عيشون قربعائلة الجهالين الذين ي
لم تنفذ، لذلك فإن المعطيات النهائية فيما يتعلق بالعالقة بين عدد الطلبات التي قدمها الفلسطينيون 

  .ونسبة الحصول عليها، أقل من ذلك

ومن المعطيات . ٢٠٠٠ العام طلبت الحصول على المعلومات بصورة مشابهة في” بمكوم“جمعية 
للحصول  ً طلبا٦٥٣٢ قدم الفلسطينيون ٢٠١٨ وحتى العام ٢٠٠٠التي جمعتها الجمعية فإنه منذ العام 

  . في المئة٣.٢أي   منها؛٢١٠وقد صودق على . ”ج“ على تصاريح بناء في المنطقة

اإلشارة إلى أن معظم طلبات تمت  المعلومات على مر السنين، في ردود اإلدارة المدنية على طلبات حرية
بعد  وذلك للقانون، ًخالفا أقيمت مبان  رجعي، بأثر تسوى، من أجل أن ُقدمت الحصول على تصاريح البناء

احتمال التسوية بأثر “فإن  وحسب اإلدارة المدنية،. الطلبات تحذيرات قبل الهدم تلك  أن تلقى من قدموا
  .”ًرجعي ضئيل جدا

على جميع طلبات الحصول على تصاريح البناء  صودق الل الضفة،في السنوات األولى من احت
الطلبات في حينه تتعلق بمجمل المنطقة الريفية في الضفة الغربية  كانت .ًتقريبا التي قدمها الفلسطينيون

أوسلو التي تم  نتيجة اتفاقات جاء ”ج”و  ”ب”و ”أ“ مناطق تقسيم حيث فحسب، في المنطقة ج وليس
أعمال الحكومة في المناطق الذي  وحسب معطيات تقارير مكتب منسق.  التسعينياتالتوقيع عليها في

لتصاريح البناء في المناطق  ً طلبا٢١٩٩، تم تقديم ١٩٩٢إنشاء اإلدارة المدنية في العام  عمل قبل
 تمت ١٩٧٣وفي العام ).  في المئة٩٧( منها ٢١٣٤وتمت المصادقة على . الريفية في الضفة الغربية

 انخفض عدد الطلبات المصادق عليها ١٩٨٨ في المئة من الطلبات، لكن في العام ٩٦دقة على المصا
  . في المئة٣٢إلى 

عدد التصاريح بشكل  ينخفض كلما زادت مصالح إسرائيل في الضفة الغربية على مر السنين،“
نشاهد ذلك “ :وحسب قوله.  لفشيتس–، الون كوهين ”بمكوم“في جمعية  ”ج“ ، شرح مركز المنطقة”حاد

العام  في“وأشار لفشيتس إلى أنه . ”أوسلو، حيث هناك انخفاض دراماتيكي بشكل خاص بعد اتفاقات
لقد اعتبروا  بالعكس،. مصلحة في منع بناء الفلسطينيين ثمة  لم يفكر أي شخص بأن١٩٧٢

التي تسمح -  ”ج“ إن قلة المخططات الهيكلية لقرى فلسطينية في المنطقة.”على الدولة ًواجبا ذلك
إحدى المشكالت   هي–ٕبتخطيط البناء واعطاء التصاريح التي يجب أن تمر بمصادقة المستوى السياسي 

جميع  ّتعد  قرية التي٢٤٠فإنه من بين الـ  ”بمكوم“وحسب . األرض الرئيسية في الواقع التخطيطي على
.  هيكلي مصادق عليهيوجد لها اآلن مخطط فقط  قرية منها٢٧، ”ج“ من المنطقة ًأراضيها جزءا

المنطقة التي يستطيع فيها الفلسطينيون البناء بصورة قانونية في حدود مخططات مصادق “
، في حين ”ج“  في المئة من المنطقة٠.٥جوهرها تقييد التطوير، تبلغ مساحتها  في ومخططات عليها،

من  أسعد، قمر مشرقيالمحامية .، شرح لفشيتس” في المئة٢٦أن مساحة المخططات للمستوطنات تبلغ 
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التي تختص في قوانين األراضي في الضفة الغربية، تعتقد أن المشكلة تبدأ في ظل غياب  ،”حقل“جمعية 
والمخططات التي بلورتها المجالس  فالفلسطينيون غير ممثلين في لجان التخطيط،. التخطيط للفلسطينيين

. تبادر إلى القيام بمخططات وال توفر التصاريحالفلسطينية بنفسها ال تتم المصادقة عليها، والدولة ال 
وحسب . ”هآرتس“أسعد في محادثة مع  ، قالت”إنفاذ القانون تشدد على نفسه ولكنها في الوقت

إعطاء تصاريح بناء أو تنظيم البناء  لواجبها، ًفإن سلطات التخطيط ترفض بصورة منهجية وخالفا قولها،
  .ة متعمدة أي إمكانية لبناء فلسطيني قانوني في هذه المنطقةبصور ًفي الضفة الغربية، وتمنع فعليا

  ٢٣/١/٢٠٢٠القدس 

***  

 اخبار باالنجليزية

Premier calls on Brussels, Berne to accelerate 

 recognition of state of Palestine 

 DAVOS, Wednesday, January 22, 2020 (WAFA) - Prime Minister Mohammed Shtayyeh 

called on Brussels and Berne to accelerate their recognition of the State of Palestine on the 

borders of June 4, 1967, with Jerusalem as its capital, in order to counter escalating Israeli 

threats to annex parts of the occupied West Bank. 

This came during two separate meetings with Belgian Prime Minister Sophie Wilmès, and 

Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis on the sidelines of his participation in the 50th 

annual meeting of the World Economic Forum held today in Davos, Switzerland. 

“We want the European Union to work collectively to protect the two-state solution and 

international resolutions which Israel violates every day through trying to impose a fait 

accompli that is based on plundering Palestinian lands and killing the possibility of 

establishing a state,” said Shtayyeh. 

He stressed that the EU must lead an international effort for the post-Trump project which 

is still obscure, but the aggressive measures that accompanied it show that it drops the 

Palestinian right to Jerusalem, the return of refugees, and the two-state solution, and all 

that is considered final status issues. 

Regarding holding elections in Jerusalem, Shtayyeh called on Belgium and Switzerland to 

exert pressure on Israel to facilitate its procedures, which he stressed is a right recognized 

in all signed agreements. 

T.R. 

wafa 22/1/2020  

***  
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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