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  شؤون سياسية

  اجتماع لبحث ضم وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن

 

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، في تقرير  قال -فلسطين المحتلة 
االستيطان األسبوعي أمس السبت أن حكومة االحتالل االسرائيلي، ما زالت تتجاهل مواقف المجتمع الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية بشأن االستيطان باعتباره جريمة حرب، وتواصل التصرف كدولة فوق القانون، 

  .لك على دعم االدارة األميركيةمستندة في ذ

واضاف إن آخر المواقف االميركية الداعمة لالحتالل ومشروعه االستيطان، تمثلت في تجديد وزير 
الخارجية االميركي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى فيها أن االستيطان والمستوطنات في الضفة 

، وان بالده ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الغربية المحتلة شرعية وال تتعارض مع القانون الدولي
  .١٩٦٧الدولية تحقيقا في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 

، وعوده )الليكود(وأضاف التقرير ان بنيامين نتنياهو جدد بعد فوزه باالنتخابات التمهيدية لحزبه 
خية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في االنتخابات المقبلة بالكنيست بتحقيق مزيد من اإلنجازات التاري

االسرائيلية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة االحتالل، ودفع الواليات المتحدة 
إلى االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل 

أي المستوطنات في الضفة » البلدات«الواليات المتحدة بتوسيع السيادة اإلسرائيلية على جميع اعتراف 
  .الغربية كلها دون استثناء

وأشار إلى أن الفريق الوزاري اإلسرائيلي المشترك سيجتمع مطلع االسبوع الجاري، لبحث ضم 
م تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن، بعد أن كان ت

  .األخيرة من موعده قبل اسبوعين، وذلك تماشيا مع وعد نتنياهو عشية االنتخابات األخيرة

وقال التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إن 
حتالل والمنظمات االستيطانية على تصعيد مواقف اإلدارة األميركية المعادية لشعبنا، شجعت حكومة اال

  .هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة

وأضاف ان العام الماضي شهد نشاطا استيطانيا محموما، وواصلت الحكومة االسرائيلية اليمينية 
عما % ٧٠بة المتطرفة مشروعها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة التوسع االستيطاني بنس

وبين ان عدد الوحدات االستيطانية التي تقدمت حكومة االحتالل وأذرعها . ٢٠١٨كانت عليه عام 
 آالف وحدة، مقارنة بنحو ١٠، بلغت نحو ٢٠١٩االستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خالل العام 

بنى خالل العام الماضي،  م٦١٧ عن العام الذي سبقه، في وقت هدمت فيه سلطات االحتالل نحو ٦٨٠٠
  . مواطنا٨٩٨ما أدى الى تهجير 



 
٥

العبرية، عاموس هارئيل، أمس » هآرتس«في موضوع آخر، قال المحلل اإلسرائيلي في صحيفة 
ولكن التوجه واضح نحو تسوية طويلة «السبت، إن قرارات الكابينيت اإلسرائيلي تجاه غزة لم يتم نشرها، 

الهدوء ألنه أقل انهزامية أمام - البعض يستخدم مصطلح التهدئة «:وأضاف هارئيل. »المدى مع حماس
ًسينفذ تسهيالت لغزة بعيدا عن الضجة اإلعالمية وخشية من األضرار «وأشار إلى أن نتنياهو .«الجمهور
ّالجيش اإلسرائيلي ضخم دور القائد البارز في سرايا القدس بهاء أبو «وزعم هارئيل، بأن . »السياسية

  .«ّليعظم إنجازاته ويسمح بالتفاهمات مع غزة) ٢٠١٩ تشرين ثاني ١٢ل في اغتي(العطا 

إسرائيل تخشى من االلتزام وامتناع حماس من «وحول العقبات في طريق التفاهمات، بين أن 
  .«ٕتشديد فرضها لوقف النار واطالق صواريخ من قبل الجهاد اإلسالمي

 سيشهد انتهاء العائق ٢٠٢٠الي ، أن العام الح»هآرتس«من جهة أخرى، أوضحت صحيفة 
وتقود مصر واألمم المتحدة .األنفاق» يكبح« مليار شيكل، ومن المتوقع أن ٣الحاجز حول غزة بتكلفة 

وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة واالحتالل اإلسرائيلي، 
، مقابل وقف االحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع

  )وكاالت.(١٩٤٨على الحدود مع األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  ١٦ص/٥/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   القضاء على وكالة األونروا في القدس٢٠٢٠مخطط االحتالل في : دائرة الالجئين

 

تور أحمد أبو هولي أن تسريبات تؤكد كشف رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الدك  
 على القضاء على عمل وكالة االونروا في القدس على ٢٠٢٠أن حكومة االحتالل ستعمل خالل العام 

 .أساس أنها تمثل جوهر التحدي إلعالنها عاصمة لالحتالل

س ّوقال أبو هولي، في تصريح صحفي، إن مخطط بلدية االحتالل إلقامة مجمع مدارس بديل لمدار  
ٕاألونروا في القدس المحتلة هو ضمن هذه الخطة للقضاء على عمل وكالة الغوث واخراج المؤسسات 

 .التعليمية الفلسطينية منها في استهداف واضح للمدينة المقدسة

وأضاف أبو هولي أن الهدف من هذا التجمع يأتي في اطار التشريع القانوني الذي يخطط له   
ًرائيلية لحظر عمل الوكالة بالقدس وضمن صفقة القرن، مشيرا إلى أننا امام رؤساء الكتل البرلمانية اإلس

معركة قانونية منوها إلى انه يتم اعداد ورقة قانونية حول تخصيص ميزانية خاصة لدعم الوكالة وأهلنا في 
 .مخيمات القدس لدعم وجودهم

 ٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 
٦

   للمسجد األقصى من قبل الصهاينةً هو األكثر تدنيسا٢٠١٩عام : األزهر

 

ً هو األكثر تدنيسا للمسجد االقصى ٢٠١٩أكد مرصد بارز تابع لألزهر الشريف في مصر أن العام   
 .ً عاما٥٢من قبل الصهاينة منذ 

الصهاينة  اقتحام" وأوضح التقرير السنوي لمرصد األزهر لمكافحة التطرف، أن  
لمح حلقة في مسلسل اإلجراءات الصهيونية التي تنتهجها حكومة االحتالل؛ إلضفاء م األقصى للمسجد

 ."اإلسالمية المقدسات تهويدي على

باحات األقصى؛ حيث بلغ عدد  تدنيس ذلك العام شهد أرقاما قياسية في"وأوضح المرصد أن   
 ." صهيونيا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل٣٠٤١٦المقتحمين 

 هي ٢٠١٩المبارك خالل  المسجد األقصى أعداد مقتحمي ساحات"وأضاف المرصد في تقريره أن   
 ."١٩٦٧األكبر منذ االحتالل الصهيوني لمدينة القدس عام 

تشجيع حكومة االحتالل لجماعات الهيكل المزعوم على اقتحام األقصى؛ لتحقيق "ولفت إلى أن   
 ."سية، كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمينمكاسب سيا

تلك االنتهاكات التي تستبيح أولى القبلتين وثالث الحرمين، حلقة في مسلسل "وأكد المرصد أن   
اإلجراءات الصهيونية التي تنتهجها حكومة االحتالل؛ إلضفاء ملمح تهويدي على المقدسات اإلسالمية 

 ."لةداخل األراضي الفلسطينية المحت

وشدد على موقفه الرافض تجاه تلك االقتحامات التي تستهدف السيطرة التدريجية على مقدسات   
 .المسلمين ومحو تاريخها العربي واإلسالمي

  ٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 "األونروا"االحتالل يقيم منطقة تعليمية إسرائيلية بالقدس المحتلة بديال عن مدارس 

 نادية سعد الدين

ً قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إقامة منطقة تعليمية إسرائيلية في القدس المحتلة بديال -مانع  
، في سياق مخطط تهويد "األونروا"عن مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .ٕالمدينة وطمس معالمها العربية اإلسالمية واغالق المؤسسات التابعة للوكالة

ًوطبقا للمخطط اإلسرائيلي؛ سيتم إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في   
، بهدف منع "األونروا"ًشرقي القدس المحتلة، بدءا من مخيم شعفاط وعناتا، بحيث تكون بديال عن مدارس 

اء دورها؛ بحجة أنها تعمل أي تواجد للوكالة في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنه
  ."إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين"على 



 
٧

ونددت القيادة الفلسطينية بالقرار اإلسرائيلي الذي يستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة بالكامل،   
 استمرار عملها في المدارس والمؤسسات التابعة لها في القدس دون أي تغيير رغم "األونروا"بينما أكدت 

  .ت االحتالل الدؤوبة لمنعهامحاوال

ًقرار االحتالل الخطير يعد امتدادا لحربه "واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن    ّ
المفتوحة ضد الوكالة وعملها في القدس المحتلة، وخطوة جديدة لفرض المنهاج اإلسرائيلي على العملية 

  ."ا بشكل كاملًالتعليمية في المدينة، استكماال لمخطط تهويده

القرار االحتاللي غير المسبوق ترجمة عملية لقرارات الرئيس األميركي، دونالد ترامب، "وأضافت أن   
المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بالده إليها، فيما يتعلق هذه المرة بهوية المدينة وثقافة ووعي األجيال 

  ."خدم رواية االحتالل االستعماريةالفلسطينية الناشئة ومستقبل المسيرة التعليمية، بما ي

ّالقرار ليس موجها ضد الفلسطينيين "، معتبرة أن "هذه الخطوة التهويدية االستفزازية"وأدانت الوزارة    ً
ّفقط وانما ضد المجتمع الدولي في تحد صارخ لألمم المتحدة، حيث   مكون أساسي فيها، في "األونروا"ٕ

معية العامة لألمم المتحدة لصالح تجديد واليتها، ما يعني أن ضوء التصويت األخير الذي تم في الج
  ."الخطوة اإلسرائيلية ضرب للتصويت وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه

دولة فلسطين، بمؤسساتها كافة، ستواجه هذه الخطوة االستعمارية، أسوة بأبناء الشعب "وقالت إن   
تحرك المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات "، داعية إلى "ة وعائالتهمالفلسطيني، وخاصة المقدسيين والطلب

  ."االحتالل لكل مقومات حياة أبناء الشعب الفلسطيني

يأتي "من جانبه، دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، قرار االحتالل الذي 
نهاء عملها وشطب قضية الالجئين الفلسطينيين ًضمن مخطط مسبق لتصفية أعمال الوكالة، تمهيدا إل

عن الطاولة، ومواصلة تنفيذ مخطط أسرلة القدس المحتلة وتعزيز السيادة اإلسرائيلية المفروضة عليها 
  ."بالقوة

وقال خالد إن القرار اإلسرائيلي يتساوق مع خطوات اإلدارة األميركية بشأن االعتراف بالقدس   
، والتنكر لحقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووقف "سرائيليعاصمة للكيان اإلطالمحتلة 

الدعم المالي لألونروا على طريق تصفيتها وتحويل الخدمات التي تقدمها للدول المضيفة لالجئين 
  .الفلسطينيين

ًبدأت حربا مفتوحة على الوكالة، تماشيا مع محاوال"ورأى أن سلطات االحتالل بهذا القرار    ت سن ً
 اإلسرائيلي بهدف حظر نشاط الوكالة في مدينة القدس المحتلة، وتصفية "الكنيست"وتشريع القوانين في 

  ."ّالمنهاج الفلسطيني، في عدوان إسرائيلي مبيت ضد الهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية



 
٨

ة الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته السياسية واألخالقية والتدخل لجه"ودعا خالد   
ًاالحتالل لوقف مخططاته المضادة للوكالة ولحقوق الالجئين الفلسطينيين، فضال عن إجراءات وخطوات  ّ

  ."األسرلة والتهويد في القدس المحتلة

اتحادات البلديات للتعاون الدولي في مختلف دول العالم، السيما في دول االتحاد "كما دعا   
ياسة التهويد اإلسرائيلية في القدس المحتلة، والضغط لجهة التوقف األوروبي، إلعالن موقف واضح من س

  ."عنها تحت طائلة المسؤولية السياسية عن نتائج أفعالها المخالفة للقوانين واألعراف الدولية

وكانت األحزاب اليمينية والدينية المتطرفة وقعت على مشروع قانون للكنيست لتقييد عمل   
  .ًظر نشاط األونروا في القدس المحتلة اعتبارا من العام الجاريمؤسسات خدمية فلسطينية وح

، عدنان أبو حسنة، إن المخطط اإلسرائيلي إلقامة منطقة "لألونروا"من جانبه، قال المستشار االعالمي 
ال يعني للوكالة الكثير ولن يمنعها من مواصلة عملياتها في القدس "، "األونروا"ًتعليمية بديال عن مدارس 

  ."حتلةالم

 مستمرة في عملها في القدس كإحدى "األونروا"ّوشدد أبو حسنة، في تصريح أمس، على أن   
 .مناطق عملياتها الخمس، وفقا للتفويض األممي الذي منح في الجمعية العامة لألمم المتحدة

ٕلدى األونروا في شرقي القدس المحتلة عيادات، ومؤسسات ومدارس، واحدى "وأشار إلى أن    ٌ ٌ
ً، مبينا أن الوكالة لم تبلغ من أي جهة بإغالق ”ساتها الثالث، وستبقى على عملها دون توقفرئا

 ".مدارسها في القدس، أو استبدالها

  ١٥ ص٥/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اعتداءات

 االحتالل يعتدي على المصلين في األقصى

 

  القدس المحتلة- أف ب - حسين أبوعايد، القاهرة 

المصلين أثناء خروجهم من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، اعتدت قوات االحتالل على 
 شبان بعد االعتداء على أحدهم بالضرب، وذكر مكتب إعالم األسرى أن قوات االحتالل اعتقلت ٣واعتقلت 

إن قوات االحتالل : "أمس الشاب جهاد قوس من منطقة باب السلسلة في المدينة المحتلة، وأضاف
،وأدى عشرات آالف "ًنجيب من طريق الواد، وشابا آخر من منطقة باب العاموداعتقلت الشاب عالء 

، وقالت دائرة األوقاف "اإلسرائيلي"ُالمصلين الجمعة في المسجد األقصى المبارك؛ رغم قيود االحتالل 
 ألف مصل، من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني ٤٠إن قرابة : اإلسالمية بالقدس المحتلة

ّلدول العربية، أدوا صالة الجمعة في المسجد األقصى، وذكر شهود عيان أن شرطة االحتالل شددت من وا



 
٩

ًإجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى بوابات المسجد األقصى، واعتقلت عددا من 
 شهد ٢٠١٩إن العام : من جهته قال مرصد األزهر لمكافحة التطرف.الشبان بذريعة دخولهم دون تصاريح

ً صهيونيا، في حراسة أمنية ٣٠٤١٦حيث بلغ عدد المقتحمين " األقصى"ًأرقاما قياسية في تدنيس باحات 
إن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف : "وأضاف المرصد في تقرير له.مشددة من قبل شرطة االحتالل

ً، الفتا إلى أن تشجيع "١٩٦٧عام " القدس" هي األكبر منذ االحتالل الصهيوني لمدينة ٢٠١٩خالل 
لتحقيق مكاسب سياسية، كان السبب " األقصى"المزعوم على اقتحام " الهيكل"حكومة الكيان لجماعات 

وأكد المرصد أن تلك االنتهاكات التي تستبيح أولى القبلتين وثالث .الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين
ية التي تنتهجها حكومة االحتالل؛ إلضفاء ملمح تهويدي الحرمين، حلقة في مسلسل اإلجراءات الصهيون

ًعلى المقدسات اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على موقفه الرافض تجاه تلك 
  .االقتحامات التي تستهدف السيطرة التدريجية على مقدسات المسلمين ومحو تاريخها العربي واإلسالمي

  ٤/١/٢٠٢٠المدينة 

*** 

  طيني يهدم منزله في القدس بضغط من االحتاللفلس

 

جبل  في حي-قيد اإلنشاء-ّالمواطن المقدسي ماهر محمد موسى صري، اليوم الخميس، بيته  هدم  
 .جنوب شرق المدينة المحتلة، بضغط من بلدية االحتالل في القدس، بحجة البناء بدون ترخيص المكبر

ُوذكر ماهر صري أنه اجبر على هدم بيته بيده، بعد أن أبلغه المحامي أنه في حال لم يهدمه   
 . ألف شيقل، أجرة هدم آليات بلدية القدس لمنزله٦٠يدفع نحو س

 مترا مربعا في حي صري بجبل المكبر منذ نحو شهر، ثم حضر مفتش ٨٠وأوضح انه بنى منزل مساحته 
وأضاف أن مستخدمي بلدية االحتالل حضروا للمكان بعد إيقاف البناء، .البلدية وطلب منه إيقاف البناء

 .ي للمنزل، وبعدها توجه محاميه لمكتب البلدية، ولم يتمكن من إيقاف القراروعلقوا أمر هدم إدار

ٕوطلبت بلدية االحتالل من محامي المقدسي ماهر صري هدم بيته بيده، واال سيدفع تكلفة عملية الهدم 
 .بقيمة عشرات آالف الشواقل

دفع هذا المبلغ ولفت صري إلى انه عامل متجول ووضعه المعيشي صعب للغاية، وال يقدر على   
 . ألف شيقل١٠٠لبلدية االحتالل، بعد أن كلفه بناء المنزل المذكور أكثر من 

وبين انه يعيش مع أسرته . وأوضح صري أنه أضطر لبناء المنزل لنجله لتزويجه والسكن فيه  
 . من أطفاله١٢ مترا مربعا، ويقطن فيه مع زوجتيه و٨٠بضيق في منزل تبلغ مساحته 

  ٢/١/٢٠٢٠قدس موقع مدينة ال

*** 



 
١٠

   منشأة الشهر المنصرم١٦ً مستوطنا اقتحموا األقصى واالحتالل هدم ٢٨٧٠: تقرير

 

ي  منشأة ف١٦سلطات االحتالل  هدم كشفت وحدة شؤون القدس بوزارة اإلعالم الفلسطينية عن  
 .المبارك خالل شهر ديسمبر الماضي األقصى ً مستوطنا للمسجد٢٨٧٠القدس وضواحيها، واقتحام 

سرائيلية تمثلت ، جملة من االنتهاكات اإل٢٠١٩وأوضحت الوزارة، في تقريرها لشهر ديسمبر   
المستوطنين اليومية للمسجد األقصى والتهويد الديموغرافي والعمراني للقدس واالستهداف  اقتحامات في

ابع الزماني والمكاني والتاريخي للمدينة المقدسة، وكذلك تنفيذ حكومة المباشر للمسجد األقصى لتغيير الط
ٕدولة االحتالل المشاريع التهويدية بحفر االنفاق أسفل المسجد االقصى، واقامة المتاحف التلمودية والقبور 

سلط التقرير الضوء على .الوهمية، وتنفيذ مشروع القطار الهوائي الذي سيغير الوجه الحضاري للقدس
ياسة االحتالل في هدم منازل ومنشآت المواطنين المقدسيين حيث هدم االحتالل خالل شهر ديسمبر س

ِولم يكتف االحتالل باالنتهاكات بحق ). منشأة سكنية منها الزراعية والتجارية في القدس١٦ (٢٠١٩

وية أعلى نسبة ّالحجر والشجر بل صعد من عدوانه واعتقاله للمواطنين المقدسيين حيث سجلت بلدة العيس
 .في اعتقال مواطنيها والتضييق عليهم

 ٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  "أونروا"ًبلدية االحتالل تقر إنشاء مدارس في القدس بديال عن مدارس 

 

صادقت بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة األربعاء، على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة   
وأفادت القناة العبرية السابعة بأن المخطط سينفذ .ة االحتالل شرقي المدينةالتربية والتعليم بحكوم

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ًوعناتا، مبينة أنها ستكون بديال عن مدارس وكالة  مخيم شعفاط في
 مليون شيقل، ويهدف ٧.١وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى .، وفق المخطط المعد لذلك"أونروا"

ًالحالي ورئيس بلدية االحتالل سابقا نير بركات، إلى منع أي تواجد  الكنيست المشروع الذي قدمه عضو
تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على " إسرائيلية"في المدينة المقدسة، ضمن خطة " ألونروا"
 ."إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين"

  ٢/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  



 
١١

 ٢٠١٩الل  منزل شرق القدس خ٢٠٠االحتالل هدم 

 

 منزل شرقي القدس المحتلة؛ ٢٠٠أفادت معطيات حقوقية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت   
 .٢٠١٩خالل العام 

 ١٧٧إن العدد المذكور يمثل زيادة على : وقال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في تقرير له
ُمنزال هدم خالل عام  تأتي ضمن "أن عمليات الهدم اإلسرائيلية ّوعد .٢٠١٧ً منزال في عام ١٤٢، و٢٠١٨ً

ًسياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي في المدينة، وترقى إلى 
سياسة التمييز العنصري التي تتبعها سلطات االحتالل؛ ففي الوقت الذي تضع "وأبرز التقرير ."جريمة حرب

ًواطنين على تراخيص بناء، تستخدم حجة عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ ًقيودا وعراقيل تحول دون حصول الم
ورأى المركز ."عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، منها الذرائع األمنية والعقابية

ّتجاهل األمم المتحدة النتهاكات االحتالل في القدس، شجعها على ارتكاب المزيد من تلك "الحقوقي أن 
وأشار إلى إعالن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ."نتهاكات دون الشعور بحتمية المحاسبةاال

وأعرب عن األمل بالتحقيق .فاتو بنسودا عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في األراضي الفلسطينية
ًنة القدس، وصوال إلى االحتالل في األراضي الفلسطينية، وخاصة في مدي" انتهاكات"الجدي في جميع 

وحذر المرصد األورومتوسطي من خطط االحتالل .تحقيق العدالة ووضع حد لسياسة اإلفالت من العقاب
لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير "الرامية لهدم المزيد من المنازل واألحياء السكنية في القدس 

االحتالل " انتهاك"دة بتحمل مسؤولياتها في وقف وجدد دعوته لألمم المتح."الطابع الديموغرافي في المدينة
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، والضغط على سلطات االحتالل لوقف االنتهاكات ضد المواطنين في 

 .القدس

  ٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  مواطنين١٠العيسوية تطال "االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة وواسعة في : القدس

  

شنت قوات وأجهزة أمن االحتالل الصهيوني فجر اليوم األحد حملة اعتقاالت جديدة وواسعة في   
ّوحولتهم الى مراكز اعتقال في " على األقل"بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، طالت عشرة مواطنين 

ابو داوود عليان، غسان عليان، عمران مصطفى، وسام : وشملت االعتقاالت.القدس للتحقيق معهم
الحمص، محمد جمال عوض، وسيم عبيد، فراس طارق مصطفى، مرعي درباس، هيثم األسمر، أكرم 

 .أمر استدعاء للتحقيق معه) عاما ٥١(ّفي الوقت نفسه، سلم االحتالل المواطن عبد حسين عليان .عطية

  ٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 
١٢

 )باب الرحمة(االحتالل يمنع المصلين من دخول 

 

اعتدت قوات االحتالل، مساء أمس الخميس، على عشرات المصلين في منطقة باب  - وكاالت
  .الرحمة داخل المسجد األقصى المبارك

وبدأت قوات االحتالل منذ عصر أمس باستفزاز المصلين في منطقة باب الرحمة، بتوقيفهم 
المصلين الصائمين وتفتيش حقائبهم واالكياس التي بحوزتهم، ومع اقتراب آذان المغرب واستعداد 

  .«الطعام أو الشراب وحتى السكاكر«التحضير لإلفطار داخل المصلى فوجئوا بمنعهم من ادخال 

وقام أحد ضباط االحتالل وبعد انتهاء الصائمين من تناول طعام االفطار، باستفزاز الشبان 
ش غاز الفلفل بصورة وحصلت مشادات كالمية مع الشبان المتواجدين وخالل ذلك قامت قوات االحتالل بر

  .عشوائية باتجاه المصلين بينهم نسوة والشبان والفتية

واعتقلت قوات االحتالل . وتمركزت القوات على باب مصلى الرحمة ومنعت المصلين الدخول إليه
  .شابين بعد ضربهما ورشهما بالغاز

 – ١٥(سطيني النار باتجاه فتى فل» مفترق غوش عتصيون«إلى ذلك، أطلق جنود االحتالل عند 
  .، بادعاء أنه حاول طعن جنود) عاما١٦

ًأنه أصدر قرارا مساء األربعاء يقضي » نفتالي بينت«وأعلن وزير الحرب في حكومة االحتالل 
ًأسيرا فلسطينيا من الداخل المحتل) ٣٢(بحجز أموال عائالت  أن عوائل األسرى تلقت على » بينت«وزعم . ً

أن قرار الحجز فوري، وسيجري حجز » بينت«وقال . من السلطة الفلسطينيةًمدار األعوام الماضية رواتبا 
  .األموال خالل الساعات القادمة

  ١٦ ص٣/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   وحدة استيطانية في القدس٥٠٠مخطط لبناء 

 

العبرية، أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية » يروشاليم«كشفت أسبوعية  - أحداث اليوم
المحتلة صادقت على مخطط إلقامة مركز تجاري وفنادق مقابل باب العامود وشماله باتجاه شارع القدس 

ًصالح الدين ويتضمن المخطط أيضا تنظيم الشوارع القائمة وتعبيد شارع رئيس من الشرق إلى الغرب 
ًلتخفيف حدة اكتظاظ حركة السير سيحدث تغيرا جوهريا في القدس الشرقية وعصبها االقتصاد   .يً

واضافت ان إعداد هذا المخطط وتنظيمه استغرق فترة طويلة واندلعت خالفات حول حجم البناء 
ًلكن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس أقرته مؤخرا دون الكشف عن المالك وصاحب هذا 

  .المشروع وحجم االستثمار فيها



 
١٣

ًناء محال تجارية إال أنه تناول أيضا المساكن ورغم أن القضية المركزية في المخطط تتعلق بب
 إلى ألف في المستقبل غير ٥٠٠ًومن المقرر مضاعفة عدد المسكن القائمة حاليا في منطقة المخطط من 

  .١٩٦٧ًويشار إلى أنه لم يتم بناء بهذا الحجم في المنطقة منذ احتالل العام . البعيد

بالتغير الذي طرأ على » هتعروروت«ء والتنظيم ويرى اليعاد ملخا عضو اللجنة المحلية للبنا
سياسة البناء في القدس الشرقية والذي وجد تعبيره بهذا المخطط بتأكيد على السيادة اإلسرائيلية على 

يشكل اعتراف ترمب بالسيادة على القدس الموحدة فرصة أمام بلدية القدس » :القدس الشرقية وقال
ًكان من المفروض القيام به منذ خمسين عاما والمتمثل بفرض سيادتنا والحكومة اإلسرائيلية للقيام بما 

  .«على القدس الشرقية

يتوجب أن تجد هذه السيادة تعبيرها بمخططات سكنية، تجارية، فندقية وطرق «: وأضاف ملخا
ط مواصالت ولهذا فإنني أشعر بالسعادة لمصادقة اللجنة المحلية على هذا المخطط الذي يشكل بداية للرب

  .«ًبين غرب وشرق القدس اقتصاديا ومن حيث البناء

  ٤/١/٢٠٢٠احداث اليوم 

***  

 االحتالل يوسع الطرق االلتفافية المحيطة بمستوطنة شرق قلقيلية

 

  بوابة الهدف- الضفة المحتلة 

وسعت سلطات االحتالل الصهيوني، ظهر اليوم الخميس، الطرق االلتفافية المحيطة بمستوطنة  
 . قلقيلية، المقامة على أراضي بلدة عزون، شرق"معالي شمرون"

وذكر مزارعون وأصحاب أراض من عزون لـوكالة األنباء الرسمية، بأن آليات االحتالل الثقيلة 
هدمت الجدار المحيط بالمستوطنة، وبدأت بتوسيع الطرق االلتفافية المحيطة بالمستوطنة، في خطوة 

عائالت رضوان، ، التي تعود ملكيتها إلى "لتوسيع حدود المستوطنة على حساب أراضي المواطنين"
  .وسويدان، وسليم

يشار إلى أن هذه المستوطنة جاثمة على أراضي عزون الشرقية في ثمانينيات القرن الماضي، 
واستولت قوات االحتالل في حينها على مئات الدونمات في عزون، واقتلعت آلياتها اشجار الزيتون، 

  .واللوزيات المثمرة

  ٣/١/٢٠٢٠الهدف 

***  

  

  



 
١٤

  اتاعتداء/ تقارير 

 ٢٠١٩عام % ٧٠ارتفاع وتيرة االستيطان 

 

ما زالت حكومة االحتالل االسرائيلي، تتجاهل مواقف المجتمع  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن االستيطان باعتباره جريمة حرب، وتواصل التصرف كدولة فوق 

  .األميركيةالقانون، مستندة في ذلك على دعم االدارة 

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، في تقرير االستيطان األسبوعي 
امس، إن آخر المواقف االميركية الداعمة لالحتالل ومشروعه االستيطان، تمثلت في تجديد وزير الخارجية 

ات في الضفة الغربية المحتلة االميركي مايك مامبيو، تصريحاته التي ادعى فيها أن االستيطان والمستوطن
شرعية وال تتعارض مع القانون الدولي، وان بالده ستعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا 

  .١٩٦٧في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 

، وعوده )الليكود(لتمهيدية لحزبه وأضاف التقرير ان بنيامين نتانياهو جدد بعد فوزه باالنتخابات ا
بتحقيق مزيد من اإلنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في االنتخابات المقبلة بالكنيست 
االسرائيلية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة االحتالل، ودفع الواليات المتحدة 

على غور األردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل إلى االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية 
أي المستوطنات في الضفة » البلدات«اعتراف الواليات المتحدة بتوسيع السيادة اإلسرائيلية على جميع 

  .الغربية كلها دون استثناء

م وأشار إلى أن الفريق الوزاري اإلسرائيلي المشترك سيجتمع مطلع االسبوع الجاري، لبحث ض
وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن، بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات 

  .األخيرة من موعده قبل اسبوعين، وذلك تماشيا مع وعد نتنياهو عشية االنتخابات األخيرة

طان، إن وقال التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستي
مواقف اإلدارة األميركية المعادية لشعبنا، شجعت حكومة االحتالل والمنظمات االستيطانية على تصعيد 

  .هجومها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة

وأضاف ان العام الماضي شهد نشاطا استيطانيا محموما، وواصلت الحكومة االسرائيلية اليمينية 
عما % ٧٠عها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة التوسع االستيطاني بنسبة المتطرفة مشرو
  .٢٠١٨كانت عليه عام 

حدات االستيطانية التي تقدمت حكومة االحتالل وأذرعها االستيطانية لبنائها أو وبين ان عدد الو
 عن العام الذي ٦٨٠٠ آالف وحدة، مقارنة بنحو ١٠، بلغت نحو ٢٠١٩تمت الموافقة عليها خالل العام 
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 مبنى خالل العام الماضي، ما أدى الى تهجير ٦١٧سبقه، في وقت هدمت فيه سلطات االحتالل نحو 
  .اطنا مو٨٩٨

 وحدة استيطانية، وأنها ٢٠٠٠وأشار إلى أن حكومة االحتالل اعلنت عزمها المصادقة على بناء 
وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي » حرشه«ستناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة 

ونية بحيث يتم  وحدة غالبيتها بنيت بصورة غير قان٢٥٨، يضم »تالمون«استيطاني جديد في مستوطنة 
  .تسوية أوضاعها ومنحها تراخيص البناء

وكجزء من محاوالت تنظيم وشرعنة البؤرة االستيطانية المذكورة، أصدر المستشار القضائي 
لحكومة االحتالل أفيحاي مندلبليت، رأيا قبل عامين يسمح باالستيالء على األراضي الفلسطينية بملكية 

  .اتخاصة لألغراض العامة في المستوطن

 ١٤٧أبدى موافقته على بناء » المجلس األعلى للتخطيط والبناء«وبين التقرير أن ما يسمى 
في منطقة األغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في مرحلة » متسبي أريحا«وحدة استيطانية في مستوطنة 

قرب عين » نفيه تسوف« وحدة في مستوطنة ١٠٠متقدمة من خطط البناء قبل المصادقة النهائية، وعلى 
 في مستوطنة ١٠٧المقامة على أراضي محافظة سلفيت، و» أرئيل« في مستوطنة ٧٢بوبين، إضافة إلى 

 وحدة تجارية أخرى في ١٢ وحدة و٥٣٤، فضال عن مناقشات أولية حول خطة إلنشاء »ألون موريه«
ع يتوسالمقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، إضافة إلى مناقشة خطط ل» شيلو«مستوطنة 

» عالمون«و» معاليه ميخميش«و» معاليه أدوميم«و» جفعات زئيف«المشروع االستيطاني في مستوطنات 
  .في محافظتي رام اهللا والقدس» إيمانويل«والمنطقة الصناعية في مستوطنة » كوخاف يعقوب«و

 متحفا وعلى صعيد آخر، أقامت جمعيات استيطانية اسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة،
 مترا مربعا في منطقة العين الفوقا في بلدة سلوان، التي ال تبعد ١٣٩٠توراتيا من ثالثة طوابق بمساحة 

  .سوى عشرات األمتار عن المسجد االقصى المبارك من الناحية الجنوبية الغربية

ناء فيها وقد شيد المتحف في منطقة تمنع بلدية االحتالل في القدس وسلطة اآلثار االسرائيلية الب
بدعوى انها منطقة تاريخية تضم آثارا من حقب تاريخية مختلفة، لكنها ورغم ذلك لم تمنع الجمعيات 
االستيطانية من إقامة هذا البناء، الذي سيستخدم لترويج وتسويق تاريخ مزور عن المنطقة، ويخدم 

  .السياحة التلمودية الداخلية والخارجية

تالل في القدس إقامة مؤسسات تعليمية تابعة لمعارف االحتالل وفي تطور خطير، أقرت بلدية االح
في القدس، بدعم قوي من الحكومة » األونروا«بدل مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .االسرائيلية ومن ورائها اإلدارة األميركية ليكون بذلك حربا مفتوحة على الوكالة

  ١٣ ص٥/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  وتداعيات قانونية ستالحق االحتالل.. في القدس مهددة" لألونروا"ست مدارس 

 

 ٢٠٢٠إجراءات االحتالل إلخالء مدينة القدس متواصلة ولم تتواقف ، ليكون اليوم االول من عام   
شرق القدس " اإلسرائيلية"ًموعدا لإلعالن عن إنشاء مجمع مدارس تابع لما يسمى بوزارة التربية والتعليم 

" االونروا"في إطار مخطط قديم جديد إلنهاء عمل  "االونروا"كخطوة إلخالء القدس من مدارس المحتلة ، 
القدس، وسط الحديث عن إجراءات قانونية ستالحق االحتالل فور االخالل باالتفاقيات الموقعة مع  في 

 . المؤسسة الدولية بشأن القدس

مخيم  ة، منها ثالث مدارس في طالب وطالب١٨٠٠في القدس يوجد بها " األونروا"مدارس   
 .ً طالبا وطالبة٨٥٠يدرس فيها  شعفاط

في " األونروا"قف تمويل اشتدت عقب قرار اإلدارة األميركية و" على االونروا" اإلسرائيلية"الهجمة   
 آالف ١١٠، بهدف منعها من مزاولة عملها وتقديم الخدمات التعليمية والصحية وغيرها لـ٢٠١٨أغسطس 

 .الجئ فلسطيني في القدس

الحالي  الكنيست في مخيم شعفاط وعناتا مخطط سابق من عضو" االونروا"مشروع اخالء مدارس   
في المدينة المقدسة بحجة " لألونروا"ورئيس بلدية االحتالل سابقا نير بركات، يهدف إلى منع أي تواجد 

 ."إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين"أنها تعمل على 

الفلسطينية ومن ادارة االونروا الرافض إلجراءات   االفعال القى العديد من ردود" االسرائيلي"القرار   
 ."االونروا"االحتالل والتي تهدف إلخالء مدينة القدس من مؤسسات 

في القدس، مهددة باإلغالق، بعد " األونروا"ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين   
    موافقة بلدية االحتالل في المدينة،

بإنشاء مدارس بديلة " االسرائيلي"سامي مشعشع أكد أن المخطط " األونروا"سم المتحدث الرسمي با  
في القدس تطور خطير يأتي ضمن المحاوالت إلضعاف الوكالة ووجودها في " األونروا"عن مدارس 

رصدت ميزانيات كبيرة لهذا الغرض، كما أن القضية تستغل كدعاية انتخابية " اسرائيل"ًالقدس، موضحا ان 
 .حزاب اإلسرائيليةبين األ

ًلم تبلغ رسميا بأي " االونروا"، "فلسطين اليوم"وقال مشعشع خالل تصريحات اذاعية تابعتها وكالة   
قرار يتعلق بمدارسها شرق القدس، موضحا ان االونروا تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس 

 .لألمم المتحدة ضمن الوالية الممنوحة لها من الجمعية العامة ١٩٥٠منذ عام 

  

في القدس، " األونروا"ّونوه مشعشع إلى وجود اتفاقيات موقعة مع حكومة االحتالل تحمي وجود   
 .هذه االتفاقيات سيكون هناك تداعيات قانونية" اإلسرائيلي"وبالتالي إذا لم يحترم الجانب 



 
١٧

خالل تسجيل ودعا مشعشع الى ضرورة الحفاظ على وجود الوكالة ومؤسساتها في القدس من   
الالجئين أبنائهم في مدارس الوكالة والتوجه باستمرار لعيادات الوكالة الصحية في البلدة القديمة 

 .وقلنديا شعفاط ومخيمي

بالقدس لمواجهة التحديات اإلسرائيلية في خلق بدائل، وتسعى  وأكد أن الوكالة تولي اهتماما خاصا  
ًإلى تقديم أقصى ما تستطيع من خدمات في كافة مناطق تواجدها، موضحا أن األزمة المالية الخانقة التي 

 .تمر بها الوكالة تؤثر على عملها

 جزء من صفقة القرن

ير شددعلى وجود تسريبات تؤكد أن أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحر  
االحتالل يخطط خالل العام الجاري للقضاء على عمل األونروا في القدس على أساس انها تمثل جوهر 

صفقة "لة األونروا جزء مما تتضمنه ما تسمى عمل وكا حظر  ومحاولة التحدي إلعالنها عاصمة لالحتالل
 ."القرن

واشار الى أن مخطط بلدية االحتالل إلقامة مجمع مدارس بديل لمدارس الوكالة في القدس   
" األونروا"ًالمحتلة يأتي ضمن هذه الخطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن االتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين 

 ."نحن أمام معركة قانونية إلفشال هذه المخططات"نيا ، وٕواسرائيل تبطل هذا المخطط قانو

ًإلى وضع موازنة كافية لتحسين خدماتها التعليمية والصحية خاصة، " األونروا"ودعا أبو هولي   
ّلمواجهة اإلغراءات التي تروج لها بلدية االحتالل حول الخدمات التي تقدمها، في محاولة إلفراغ مؤسسات 

 .الوكالة

ٕ مدارس ابتدائية واعدادية في أقاليم عملياتها ٧٠٩ ان األونروا تقوم بإدارة وتشغيل ويشار الى  
س الشرقية، وغزة واألردن ولبنان وسوريا، ويدرس في هذه المدارس بما فيها القد الضفة الغربية :الخمسة

 .أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من الجئي فلسطين

  ٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  بيان صحفي للجنة الملكية لشؤون القدس

 صورة للتمسك بالهوية والنضال.. المسيحيون وأعياد الميالد المجيدة في القدس

  

 * كنعانعبداهللا

تتشكل البنية االجتماعية والثقافية والحضارية في فلسطين والقدس من المسلمين والمسيحيين، 
وقد جعلت هذه السمة والميزة من األرض العربية المحتلة في فلسطين والقدس، نموذجا عالميا إنسانيا، 

ك، واآلمال والمصائر المنتظرة، للداللة على الوحدة والنضال، من أجل الحفاظ على الهوية والتاريخ المشتر
  .ليبقى اإلنسان والجغرافيا الفلسطينية والمقدسية، صامدا في وجه أبشع احتالل عرف في التاريخ الحديث

تعتبر القدس مركزا دينيا مهما للمسلمين والمسيحيين، فهي قبلة اإلسالم األولى، واليها أسري 
موات العلى، وهي بالنسبة للمسيحيين قبلتهم الوحيدة، النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، ومنها عرج للس

وفيها قبر المسيح عيسى عليه السالم، ومنها انتشرت المسيحية على ايدي الرسل والتالميذ الى جميع 
أنحاء االرض، وتنتشر في القدس العديد من الطوائف المسيحية، منها بطريركية الروم االرثوذكس واألرمن 

الرثوذكس واألقباط االرثوذكس واألحباش االرثوذكس والكنيسة المارونية والالتين االرثوذكس والسريان ا
  .والروم الكاثوليك والسريان واالرمن الكاثوليك وكنائس البروتستانت

كما وتنتشر المقدسات المسيحية داخل البلدة القديمة وخارجها، مثل كنيسة القيامة ودرب االالم 
ن والسيدة والموارنة والحبش، وكنائس والمخلص والجثمانية ومريم المجدلية وأديرة العذراء والقديسة كاتري

  .ونياحة العذراء وغيرها

وفيما يتعلق باعداد المسيحيين في القدس، فنظرا لالحتالل اإلسرائيلي للمدينة وسياسته التهويدية، 
ذين كانوا يقدرون ، وال١٩٦٧القائمة على طرد أهلها، تعرضت اعداد المسيحيين للتناقص منذ العام 

 نسمة، وفق تقديرات ٨٠٠٠ الى ٥٠٠٠ ألف نسمة، ولكنهم اليوم يقدرون بما يتراوح بين ٢٨بحوالي 
  .متفاوتة لعدة مصادر

وعلى الرغم من سياسة التهجير اإلسرائيلية المقترنة بمحاولة التسريع بهجرة الشباب المسيحيين، 
 اإلسرائيلي، لكن المسيحيين جزء ومكون رئيس من بسبب تدهور األوضاع االقتصادية نتيجة للتضييق

النسيج االجتماعي في القدس وفلسطين، بل وفي عموم بالد الشام والبالد العربية واالسالمية، وهناك 
العديد من الشواهد على مشاركتهم الحضارة العربية انجازاتها العلمية والثقافية واإلدارية والسياسية، بما في 

  .باشرة في جيوش الفتح اإلسالميذلك مشاركتهم الم

ويرتبط المسيحيون في القدس وعموم األراضي الفلسطينية باألردن، بعالقات اجتماعية وروحية 
ًوثيقة، فالحج المسيحي بين األردن وفلسطين نشط، كذلك زاد الموقف األردني ممثال بالوصاية الهاشمية 

وأواصر العالقة التاريخية، والتي برزت منذ فترة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من متانة 
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مبكرة، استمرارا للعهدة العمرية، والتي حددت جذور الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية، 
، ١٩٤٨باعتبارها منطلقا لتطبيق العهود والمواثيق عبر مشاريع الترميم والرعاية للمقدسات، ففي العام 

 في ١٩٥١ن الحسين في اخماد حريق اشتعل في كنيسة القيامة، وفي العام شارك الملك عبد اهللا األول ب
عهد الملك طالل بن عبد اهللا، طرح عطاء اعادة تصفيح قبة كنيسة القيامة، وفي عهد جاللة الملك 
الحسين بن طالل، رممت العديد من المقدسات المسيحية في القدس، وفي عهد جاللة الملك عبد اهللا 

 ترميم القبر المقدس ٢٠١٦ين حفظه اهللا، استمرت الرعاية الهاشمية، بحيث تم في العام الثاني ابن الحس
، لتنفق ٢٠١٨في كنيسة القيامة، وقد خصص جاللته جزءا كبيرا من جائزة تمبلتون التي تسلمها العام 

 على ترميم المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، الى جانب اهتمام جاللته بقضية االوقاف
  .المسيحية

كما تسلم جاللته نظير سعيه، نشر فكر السالم والوئام بين االديان، العديد من الجوائز العالمية، 
  .تمبلتون ومصباح السالم ورجل الدولة الباحث: منها جوائز

، بعد أقل ٢٠١٠كذلك جرى تبني فكرة اسبوع الوئام بين االديان التي طرحها جاللة الملك العام 
ً هيئة األمم المتحدة لها، ومؤخرا واستمرارا لجهود سابقة لسمو االمير الحسن بن طالل من شهر من طرح ً

باالهتمام باالوقاف االسالمية والمسيحية، أنشئ مركز الحسن للدراسات المقدسية بجامعة القدس للعناية 
  .بدراسات االوقاف وغيرها

ق الهاشمي، العمار المسجد كما يولي سمو األمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء الصندو
  .ًاألقصى وقبة الصخرة المشرفة عناية باالوقاف أيضا

يقف المسيحيون المقدسيون الى جانب اخوتهم واهلهم المسلمين في القدس في وجه سياسة 
التهويد االسرائيلية الممنهجة في القدس وفلسطين، وقد قدموا العديد من الشهداء واالسرى والجرحى 

هجرت العديد من قراهم وحاراتهم ودمرت منازلهم، ومع ذلك فقد عبروا باستمرار عن رفضهم والمعتقلين، و
لالحتالل االسرائيلي وسياسته القائمة على محاولة تمزيق المجتمع المقدسي الموحد المتجانس مسلمين 

  .ومسيحيين

في الجيش  محاولة االحتالل تجنيد المسيحيين الفلسطينيين ٢٠١٤فقد رفض المسيحيون العام 
ً، رفضوا قرار إسرائيل منع رفع االذان النهم يرون ذلك تعديا على مشاعر ٢٠١٦اإلسرائيلي، وفي العام 

  .اخوانهم واهلهم المسلمين

صحيح اننا أرمن من نواح اثنية، ولكن أمام “ويحضرني هنا قول المؤرخ األرمني جورج هنتليان 
الرمنية او العربية، ففي الحالتين ستحظى بالمعاملة اسرائيل انت فلسطيني، فال فرق ان كنت تتكلم ا

  .هو وعي ونضوج فكري، بأن الخطر يداهم الجميع، لذلك ال بد من وحدة الجميع لقهره.”ذاتها
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ومما يعبر عن التماسك االسالمي المسيحي في القدس وفلسطين، وجود الهيئات والجمعيات التي 
جتماعي، ومنها الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس تعبر شخصيتها ونشاطاتها عن هذا التكوين اال

  .والمقدسات، والتي يرأسها الصديق االخ الدكتور حنا عيسى، ولها نشاط وجهد يقدر

وعلى الصعيد الشبابي، فانني اجد نشاط وفعالية الكشافة في القدس وفرقهم المشتركة، نموذجا 
ذا الجيل ابدا لن ينسى وسيبقى يهتف بالحرية لفلسطين، شبابيا طموحا، يحيي في النفس الطمأنية، بأن ه

  .ويغرد بالهوية الراسخة مهما طال االحتالل

وتحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس، وهي ترصد أخبار وواقع القدس في تقريرها اليومي الذي 
هاكات اإلسرائيلية  ألف نسخة الكترونية محليا ودوليا، على التنبه لالعتداءات واالنت٢٥٠يوزع منه حوالي 

تجاه اهلنا المسيحيين في القدس، باإلضافة إلى االشارة للمكون المسيحي المقدسي االصيل في جميع 
اصداراتها، ونرفض جملة وتفصيال، اعتبار اخواننا المسيحيون في القدس وغيرها، على انهم اقلية، بل هم 

  .مكون اساسي في مجتمعنا العربي من محيطه الى خليجه

للجنة الملكية، وبمناسبة االحتفاالت بعيد الميالد المجيد، تؤكد ان اهلنا في فلسطين والقدس، ان ا
مسلمين ومسيحيين، يحتاجون لتوعية الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية العربية واالسالمية والعالمية، 

بعون تحت سياسة تهويد بخطورة االوضاع التي يعيشها أهل فلسطين والقدس مسلمين ومسيحيين، فهم يق
ًاسرائيلية عنجهية، ال تعترف بالشرائع الدينية والدولية، وال ترى اال قانون وشريعة الغاب عنوانا لها في 

  .تصرفاتها ضد غيرهم من اهل فلسطين والقدس الشرعيين

فكل عام والقدس، من مسلمين ومسيحيين، عنوانا للوحدة والنضال في وجه طاغوت العصر، وكل 
واجراس الكنائس ومآذن المساجد، هي الصوت الذي يقهر الظلم في سماء القدس وفلسطين، وكل عام 

كفى ظلما وتهجيرا واحتالال ال بد له أن : عام واالمل يحدونا بأن يصحو ضمير العالم الحر، ويقول السرائيل
 .يزول

 أمين عـام اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٤ ص٤/١/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  راتاصدا

  رؤية أحزاب اليمين اإلسرائيلي للسالم

  

رؤية أحزاب اليمين "صدر حديثا ضمن منشورات وزارة الثقافة كتاب بعنوان كتاب  -  بترا –عمان 
  .للدكتورة هديل مصلح الرفوع" العلماني والديني في إسرائيل لمفهوم السالم

 للسالم، إضافة إلى نشأة ويتناول الكتاب بحسب المؤلف، مقدمة حول نشأة إسرائيل ومفهومها
أحزاب اليمين العلمانية والدينية والعوامل التي ساهمت في تطورها، وتوضيح أهم البرامج واأليديولوجية 

  .السياسية لألحزاب اليمينية العلمانية والدينية، والمبادئ العامة لكل منها

 والتسوية السياسية، باإلضافة ويناقش الكتاب رؤية أحزاب اليمين العلمانية والدينية لمفهوم السالم
  .لطرح بعض التوقعات لمستقبل عملية السالم والصراع العربي اإلسرائيلي

وخلصت مؤلفة الكتاب إلى ان مواقف األحزاب اليمينية العلمانية والدينية اإلسرائيلية من عملية 
 إقامة المعاهدات التسوية السياسية تمثلت بالمماطلة وسياسة التسويف إلى جانب تطرف بعضها لعدم

 .الرامية إلى التسوية السلمية مع الشعب الفلسطيني

  ١٣ ص٥/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 آراء عربية

 !!..القبلة األولى وتسونامي التهويد

 رشيد حسن

 هو عام ذروة ٢٠٢٠فان عام .. والتي أقرتها حكومة االرهابي شارون .. ائيلية في االجندة االسر
على غرار المسجد االبراهيمي في مدينة خليل .. تهويد القدس، وتقسيم المسجد االقصى مكانيا وزمانيا 

  ..الرحمن

على موعد مع عاصفة .. فان اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين .. ومن هنا
  ..مزورة.. نية غاشمة، لشطب الهوية العربية االسالمية، واستبدالهما بهوية، يهودية مزيفةصهبو

فاالحصاءات الفلسطينية أكدت ان االعتداءات الصهيونية على االقصى .. وبشيء من التفصيل
.. م، لم تنقطع يوما واحدا، وانها استمرت بحقد طوال العام ، وعلى مدار االيا٢٠١٩خالل العام الماضي 

اذ بلغ عدد اليهود الذين اقتحموا المسجد ..وفق برنامج صهيوني فاشي، يهدف الى فرض االمر الواقع 
  ..«كنيست«الفا، على مدار العامن وبمشاركة كبار المسؤولين الصهاينة من وزراء واعضاء » ٢٩» حوال

بل هو .. فة وهذا بدوره يدفعنا الى االشارة الى ان ما يجري في القدس واالقصى ليس مصاد
  : «ابن غوريون«واقرها مبكرا، مؤسس الكيان الصهيوني .. استراتجية صهيونية، تحظى باجماع اليهود 
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 !!...» وال مكان للقدس دون اقامة الهيكل.. ال مكان ال سرائيل بدو ن القدس  »

 . فهذا يعني وبصريح العبارة اقامة الهيكل على انقاض االقصى... وبشيء من التفصيل

دد من المهندسين المختصين الذين زاروا االقصى، وعلى راسهم المهندس رائف نجم رئيس لجنة اعمار ع 
ان هذه الحفريات تستهدف انهيار « االقصى سابقا، اكد بعد مشاهدة ومعاينة الحفريات تحت المسجد 

سجد االن اصبح والم.. المسجد، النها وصلت الى االساسات، والى االعمدة المقام عليها هيكل المسجد 
ما يعني ان اي زلزال، ولو كان بسيطا، او اي صوت ناتج عن اخنراق الصوت تقوم به .. معلقا في الفراغ 

  ..يشكل خطرا على المسجد، وقد يؤدي الى انهياره.. طائرة مقاتلة

  ..وعودة الى تصريحات كبار المسؤولين االسرائيليين والتي تؤكد الالطماع الصهونية

التي شارك فيه » ٢كامب ديفيد«رئيس وزراء العدو االسبق، يطالب في قمة »  باراكيهودا«فهذا 
يطالب بان يكون القسم السفلي من المسجد .. الرئيس االميركي كلينتون، والرئيس الشهيد ياسر عرفات 

  !!..ملكا السرائيل، والعلوي ملكا للفلسطينين

بعد ما قام .. لى انفجار انتفاضة االقصى وهذا ما رفضه عرفات بشدة، وادى الى فشل القمة، وا
  ..بتدنيس االقصى وسط حماية مشددة» شارون« االرهابي 

فقام بوضع بوابات الكترونية .. حاول اكثر من مرة جس نبض اهلنا المرابطين » نتنياهو«االرهابي 
الة هذه البوابات، ولكن ثورة اهلنا العارمة، اجبرته على از.. على ابوب المسجد للحد من دخول المصلين 

  .عاما» ١٧«وعلى فتح مصلى الرحمة، بعد اغالقه الكثر من 

  ..باختصار

وسيتصاعد هذا العام، وليس امام اهلنا المرابطين اال .. العدوان على القدس واالقصى مستمر 
المرابطون وارادتهم، وقد انتدبهم رب العزة لهذه المهمة النبيلة، فهم .. االعتماد على انفسهم، على يقينهم

سيهزمون الظالم، وستبقى انوار ..وبعونه تعالى .. في بيت المقدس واكنافه، وشهيدهم بسبعين شهيدا
  .القدس واالقصى ساطعة تنير الطريق لمن ضل السبيل

  ١٣ص/٥/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  التحديات الراهنة والدولة الفلسطينية

  

  سري القدوة

 تلك المشاريع الوهمية وتصاعدت محاوالت تصفية القضية ٢٠١٩لقد هيمنت على العام الماضي 
الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي مقدمتها خطة ترامب التي تسمى اعالميا بصفقة 
القرن ومحاولة االحتالل واإلدارة االمريكية التعامل مع خطوات تأسيس دويلة غزة والدولة ذات الحدود 

اريع التهدئة مع سلطة حكم حماس التي تسيطر على قطاع غزة بقوة الهيمنة المسلحة المؤقتة وتمرير مش
حيث بات يتوجب على شعبنا المزيد من الحرص واليقظة ومواصلة العمل إلسقاط ورفض صفقة القرن 
والتصدي لها وعدم التعامل مع اقطابها والعمل على المضى قدما ضمن مخطط فضح جرائم االحتالل على 

  . ى الدوليالمستو

ان الدولة الفلسطينية المستقلة هي حلم الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف وال يمكن االنتقاص 
 وعاصمتها القدس وان القيادة ١٩٦٧بهذا الحق ويجب أن تقوم على كامل األراضي المحتلة عام 

 تحقيق بجرائم الحرب الفلسطينية يجب عليها االستمرار باإلجراءات في المحكمة الجنائية الدولية لفتح
والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها وما زال يرتكبها االحتالل بحق شعبنا والعمل على ضرورة توفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جهة وخلق كل الظروف لنجاح محاكمة ومعاقبة قادة وضباط 

  .لفلسطينياالحتالل على جرائمهم وممارساتهم التي يرتكبوها بحق الشعب ا

بات من الضروري وعلى المستوى العربي العمل على االرتقاء بمواقف الدول ومسؤولياتهم إلى 
حجم الجريمة اإلرهابية المنظمة التي تقوم بها حكومة القتل واإلرهاب اإلسرائيلية حيث تكشف هذه الجرائم 

ٕ وليس أي شيء آخر وان انها تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومستقبله على هذه األرض
حجم هذه الجرائم المفتوحة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وطبيعة هذه المجزرة 
التي ترتكبها قوات االحتالل ترتقي الى جرائم حرب منظمة تستدعي أن تتحمل األمم المتحدة ايضا 

ول والمجموعات الدولية فصمتها لم يعد مقبوال مسؤوليتها وضرورة اتخاذ مواقف عملية فورية من كافة الد
  . ويتطلب ان يكون هناك تضامن حقيقي مع الشعب الفلسطيني لوقف هذه الجرائم المخافة للقانون الدولي

ان استهداف ابناء شعبنا الفلسطيني وتصاعد وتيرة العدوان والعمل العسكري وجرائم القتل واإلبادة 
تأويل أو التبرير أن عنوان هذه الحرب المجرمة ضد شعبنا يتمثل في قتل المستمرة يظهر بشكل ال يقبل ال

المزيد من المدنيين ويظهر كذلك الفشل الذريع لعملية السالم االسرائيلي المزعوم واستمرار المخطط 
  . االمريكي ودعم اقامة دولة في غزة على حساب المشروع الوطني الفلسطيني

يء سوي ارادة الشعب الفلسطيني وصموده شعبنا االسطوري بعد كل هذا الدمار لم يتبق اي ش
شعب الجبارين الذي يودع االخ اخاه ويودع الصديق صديقه ويودع االبن اباه واألب ابنه هذا الشعب الذي 
يقدم عائلته كل عائلته شهداء هذا هو شعب فلسطين شعب االرادة واإلصرار والعزيمة وبعد هذا الدمار 
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ٕراجع عن تقرير مصيرنا واقامة دولتنا الفلسطينية والقدس عاصمتها وبات المطلوب من وهذا العدوان لن نت
الكل الفلسطيني االلتفاف حول قيادة منظمة التحرير دفاعا عن المبادئ الفلسطينية الراسخة وصوال إلى 

  .القدستحقيق كامل األهداف من خالل العمل الدبلوماسي والمجتمعي لبناء الدولة المستقلة وعاصمتها 

ان شعبنا يناضل من أجل حريته واستقالله وحرية أسرانا البواسل في سجون االحتالل ويتشبث 
بأرض وطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ويرفض جميع المؤامرات والمشاريع التصفوية ويصر 

الهادفة الى على العيش بحرية وكرامة في أرض وطنه ويبذل التضحيات الجسام في مواجهة المؤامرات 
  . تصفية قضيته ولتحقيق االنتصار مهما كلف الثمن وطال المشوار

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

  ٧ ص٤/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 ..قرار تاريخي

 عودة عودة

كما يبدو لم تذعن االونروا لدعوات تل ابيب وواشنطن بتفكيكها، فقد صدر قرار اممي تاريخي عن 
  ..االمم المتحدة بالتجديد لها لثالث سنوات قادمة

خطوة طيبة حقا تؤكد استقاللية هذه المؤسسة اإلنسانية الدولية، ونتمنى لها دوام هذه الشجاعة 
  .ة واالستقالليةوالجرأ

في السنوات األخيرة وحتى اآلن لم يتوقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو لحظة 
التي أسست العام ) األونروا(مطالبته بتفكيك وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  ... بعد عام واحد من النكبة الفلسطينية١٩٤٩

خالل لقائه سفيرة الواليات » األونروا«في تفكيك  ياهو بواشنطن لمساعدتهولطالما استغاث نتان
  ..المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي هايلي أثناء زيارتها لتل أبيب مؤخرا

وذكر نتانياهو في لقاء مع وزرائه أنه شكر السفيرة نيكي باسمهم جميعا على تصريحاتها الحازمة 
ُد آن األوان لألمم المتحدة أن تنظر في استمرار عمل األونروا التي تخلد لق: قائال لها.. المؤيدة إلسرائيل

ًمشكلة الالجئين الفلسطينيين بدال من حلها، وقد حان الوقت لتفكيك األونروا وأشعر أن مشكلة الالجئين 
  !..الفلسطينيين يطول أمدها وتمارس مؤسساتها التحريض ضد إسرائيل ودعم اإلرهاب

» االونروا«يركي الحالي دونالد ترمب إلى جوقة نتانياهو في مطالبته بحل وانضم الرئيس األم
مخالفا جميع الرؤساء االميركيين السابقين الذين اعتبروا طرح مثل هذه القضية من المحرمات في 

  ..السياسة األميركية والعالمية
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 ..وللتذكير

ف االونروا بشكل خاص وقضية الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده رفض وبكل قوته حل واضعا
ٕالالجئين بشكل عام كما مارس ويمارس كافة أشكال النضال حتى تحقيق العودة واقامة دولته المستقلة 

  ..وعاصمتها القدس

كمتابع للشأن الفلسطيني ارى ان الصراع بين تل أبيب ومعها واشنطن ضد الفلسطينيين 
والهدف تمويت قضية الالجئين الفلسطينيين والتي ما ومن ورائها االمم المتحدة سيتواصل » االونروا«و

  !.. عاما قائمة وحية٧٠تزال ومنذ أكثر من 

Odehodeh1967@gmail.com  

  ٦ص/٤/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 تسقط مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية

 سري القدوة

إن الشمس ال تغطي بغربال ومن ال يريد أن يرى هذا االنتصار فهو ال يرى ومن يشكك بقدره الثورة 
ناء الفلسطينية المعاصرة فهو عاجز عن فهم الحياة وال يستحق أن يكون من البشر هذه هي ارادة اب

الشعب الفلسطيني الذين خرجوا مدافعين عن كرامتهم ومسجلين اروع انتصار في صفحات الشعب 
الفلسطيني وفي تاريخ الثورة الفلسطينية فمن مهرجان الشهيد ياسرعرفات قبل عشر سنوات ومن مهرجان 

ان وبنفس االرادة المليونية تعود الفتح قوية وتقول الجماهير الحاشدة كلمتها الفاصلة حاملة نفس العنو
الصبة والعزيمة واإلصرار يعلو الصوت الفلسطيني وتكون الرسالة واضحة وال يمكن أن ينال أي من كان 
من ارادة وصالبة الموقف الفلسطيني ودائما كانت جماهير شعبنا هي اقوي من كل المهاترات واألشخاص 

   م المرحلة والمؤامرات التي يعايشها شعبناوالشخوص البائسة وتلك التماثيل الكرتونية والتي ال تقدر حج

ان جماهير شعبنا التي شاركت في المهرجان الجماهيري في مدينة غزة بذكرى انطالقة الثورة 
عبرت عن اكبر رسالة سياسية واضحة وهى ال لصفقة القرن األمريكية وال لدولة غزة وال الستمرار حكم 

ية وعودة غزة إلى الشرعية، رسالة غزة كانت كبيرة وواسعة  ونعم لالنتخابات التشريعية والرئاس القوة
وشاملة تعبر عن حضارة الشعب الفلسطيني وحرصه على المضي قدما من أجل خوض معركة القدس 

   والدولة الفلسطينية

ان الثورة الفلسطينية المعاصرة ممثلة في حركة فتح تستحق ان تكون بجدارة اليوم هي ام 
وتستحق ان تكون هي ثورة االصالة والحضارة والتاريخ وتستحق ان تكون هي الجماهير الفلسطينية 

الدولة واالنتصار وان ما ترجمته جماهير شعبنا عمليا علي ارض الواقع هو اكبر بكثير من تلك االرهاصات 
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 اليائسة لبعض الشخوص ووصاياهم الزائفة وأن جماهير غزة الثائرة تقول انها العطاء والشموخ وان دماء
   الشهداء ستبقي هي النبراس الذي يستشهد منه االخرون

ستبقي فلسطين هي عنوان االرادة والعزيمة ولن ولم تنكسر فمليونية انطالقة الثورة الفلسطينية 
المعاصرة في غزة كان لها عنوان واضح ورسالة واضحة ان الثورة هي صمام امان الشعب الفلسطيني وان 

واضحة بان ال مؤامرات ممكن ان تمر لتصفية القضية الفلسطينية وان كل جماهير شعبنا كانت رسالتها 
   المؤامرات ستبوء بالفشل وسيزول االحتالل عن ارضنا مهما طال الزمن

عاشت الثورة الفلسطينية المعاصرة وعاشت جماهير شعبنا التي لبت نداء الوطن وكانت اسطورة 
بطال غزة العزة وهم يحققون هذا الصمود والبطولة ويكتبون في زمن الخنوع والذل وال يسعنا اال وان نحي ا

التاريخ لتنتصر فلسطين ويكتب اسم الوطن عاليا في عنان السماء تحية لكم يا ابناء الياسر وانتم 
   تنتصرون لشعبكم وتؤكدون على الحقوق الفلسطينية

عب العظيم ولن تمر لن تنكسر جماهير شعبنا ولن تنهزم الفكرة ولن ينالوا من ارادة هذا الش
ٕمؤامرات صفقة القرن ومؤامرة دولة غزة وستنتصر ارادة الفعل الفلسطيني وارادة العمل الوطني، كم اوهموا 
انفسهم انهم يستطيعون تمرير المؤامرات للنيل من ارادة الشعب الفلسطيني وهذا هو المجد الفلسطيني 

نضالي وانتصارات الثورة وحافظت على العهد من وعزيمة جماهير الشعب الفلسطيني التي اعادت المجد ال
أجل استعادة وصون االمانة والهوية الوطنية المستقلة والنضال تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير وبناء دولة فلسطين دولة حرة أبية 

االرث التاريخي ودورهم الحضاري لترسيخ معالم الدولة الفلسطينية ويحافظون فيها جيال بعد جيل على 
   وعاصمتها القدس الشريف

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

  ١٢ص/٥/١/٢٠٢٠الدستور 
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