
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠٢٠ / كانون الثاني/ ٦
  
  
  

  
 

  

  :خبار تابعونا علىللمزيد من األ

 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  ة خط الدفاع األولميالوصاية الهاش: الطيبي •

  شؤون سياسية

  ٤  باب الرحمة غير مغلـق لكنه يتعرض لمحاوالت التضييق: الصفدي •

  اعتداءات

  ٥  قصىاعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات االحتالل لباحات األ •

  ٥  االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين بدعوى تهريب أسلحة •

  ٥   ألف دونم من األغوار الفلسطينية١٠٠االحتالل يصادر  •

  ٦  قصىالمستوطنون يشرعون باقتحام باحات المسجد األ •

  اعتداءات/ تقارير 

 في لألذان منعا ٤٩و لألقصى اقتحاما ٢٣ من أكثر : الفلسطينيةاألوقاف •
  ٨  الماضي رالشه يبراهيماإل

  ١٠  المقبلة االنتخابات في نتنياهو عليها يراهن أوراق الضم ومشاريع االستيطان •

  ١٣  ٢٠١٩انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين في  •

  ١٣  االحتالل يسعى لتحويل منازل المقدسيين لسجون: ُالنائب المبعد عطون •

  شؤون مقدسية

  ١٥  "أم طوبا"إعادة افتتاح مسجد بالل بعد ترميمه في : القدس •

  آراء عربية

  ١٥  األسير زهران يفضح االحتالل ويكشف عنصريته •

  اخبار باالنجليزية

Palestinians and Arabs in Britain gather for Jerusalem ١٧  

J’lem Awqaf calls on IOA to halt works at Aqsa’s southern wall ١٧  

300 Palestinian structures demolished in Jerusalem in 2019 ١٨  



 
٣

  القدساالردن 

 ة خط الدفاع األولميالوصاية الهاش: الطيبي

  

، وفدا نيابيا من أعضاء القائمة أمسرئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية،  التقى – عمان
  .، برئاسة أحمد الطيبي"الكنيست"العربية المشتركة في البرلمان اإلسرائيلي 

إنه جرى خالل اللقاء استعراض مختلف القضايا التي تهم : السعودوقال رئيس اللجنة النائب يحيى 
، ١٩٤٨الداخل الفلسطيني، أبرزها موضوع األراضي المملوكة ألردنيين من أصول فلسطينية قبل عام 

  . على أراضي المملكةإقامتهموموضوع تسهيل إقامة الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين من خالل زيادة مدة 

 القائمة العربية المشتركة محط فخر واعتزاز لنا، وهي بمثابة شوكة في وجه مواقف"وأضاف أن 
 االستعداد لتقديم ما بوسعه لألشقاء أتم، الفتا إلى أن مجلس النواب على "االحتالل اإلسرائيلي

  .الفلسطينيين

ًمن جهته، ثمن الطيبي دور األردن بدعم الفلسطينيين في مختلف المجاالت وخصوصا السياسية 
كذلك في التعليم والصحة والحج والعمرة، فضال عن المنح والمكارم الملكية للطلبة الفلسطينيين للدارسة و

 التي يتنفس "الرئة"في الجامعات األردنية والذي يعد فرصة لهم للتعليم في بيئة عربية، واصفا المملكة بـ
  .منها الفلسطينيون

مية والمسيحية في القدس تعد خط الدفاع وأوضح أن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسال
وأشار إلى المحاوالت اإلسرائيلية لتغيير .  القدسأسواراألول، داعيا إلى تعزيزها لمساندة المرابطين على 

  .الواقع في المدينة المقدسة

وفيما يتعلق بموضوع األراضي العائدة لألردنيين، بين أعضاء القائمة العربية المشتركة أن هناك 
  .ونا إسرائيليا يقضي باالستيالء على أراضي الغائبين وتسجيلها باسم الدولةقان

  ٢ص/٦/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية
  

 باب الرحمة غير مغلـق لكنه يتعرض لمحاوالت التضييق: الصفدي

 

التابعة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والدوائر  ناقشت – عمان
  .، بحضور وزير الخارجية أيمن الصفديأمسلها 

 رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار وأعضاء اللجنة والنواب بمواقف جاللة الملك وأشاد
 .عبداهللا الثاني الذي يقود السياسة الخارجية باقتدار، وجنب الوطن العديد من األزمات

زارة في التعامل مع الغطرسة اإلسرائيلية، ونحن نقف خلف ان الموقف الملكي الذي ترجمته الو"وأضاف 
  .جاللته والحكومة في ذلك، مؤكدا أن حدود الدولة مصانة

خارجية متميزة، ونعبر عن مواقفنا في مرحلة ربما تكون األصعب من المراحل التي مرت بها 
شار إلى أن عالقتنا االقتصادية وأ." ال يهادن على مصالحه، وهذا تاريخنا وتاريخ مواقفناواألردنالمنطقة، 

مع المجتمع الدولي هي عامل أساسي لنا في مواجهة التحديات االقتصادية، مؤكدا استمرارية الدولة في 
 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من ٕواقامةدعم القضية الفلسطينية، 

  .شقاء العرب في مختلف القضايا المتعلقة بالمنطقة، مشيرا إلى وجود تنسيق مع األ١٩٦٧حزيران عام 

 أن القضية الفلسطينية هي الحاضر الدائم بالنسبة للدولة األردنية، وال يكاد يخلو حديث وأوضح
 ويتحدث عنها، والعالم يعرف أن األردن هو الذي قاد الجهود من أجل المحافظة على إاللجاللة الملك 

وفي حديث عن باب الرحمة التابع للمسجد األقصى المبارك، . فلسطينيينوكالة غوث وتشغيل الالجئين ال
أكد الصفدي أنه غير مغلق، لكنه يتعرض لمحاوالت التضييق من سلطات االحتالل، مؤكدا أن موقفنا ثابت 
من القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وفي كل يوم نحن منخرطون في الدفاع عن الهوية العربية 

وأشار إلى أن موقف األردن من الحديث عن ضم غور األردن إلسرائيل كان قويا، . ة المسيحيةاإلسالمي
بدورهم أشاد النواب  .ونحمل إسرائيل مسؤولية كافة النتائج عن مثل هذا التوجه، وانفجار المنطقة

ارة الخارجية من الحضور بالسياسة الخارجية األردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، وما تقوم به وز
  ....عمل واضح يترجم توجيهات الملك بمختلف القضايا الخارجية

 مليون دينار، موزعة ٧ر٧وعرض مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية لموازنة الدائرة التي بلغت 
على نفقات جارية ورأسمالية وأمان اجتماعي يتمثل بصيانة وحدات سكنية داخل المخيمات البالغ عددها 

 آالف وحدة سكنية في المخيمات ٣سنة من صيانة ١٥خيما، موضحا أن الدائرة تمكنت خالل  م١٣
  )بترا(... .ترجمة لمكرمة جاللة الملك عبداهللا الثاني

  ٢ص/٦/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
٥

  اعتداءات

  اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات االحتالل لباحات األقصى

 

ًات االحتالل، صباح اليوم، مواطنا من مدينة القـدس قو اعتقلت – المحتلة القدس – فلسطين اليوم
 .بعد اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك لحماية عشرات المستوطنين

وأفادت مصادر مقدسية، إن المعتقل هو الشاب أنس محمد أبو الحمص، وتم نقلـه إلـى جهـة غيـر 
  .معلومة

  ٦/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

***  

  بدعوى تهريب أسلحةاالحتالل يعتقل خمسة مقدسيين 

 

القناة العبرية السابعة، اليوم األحد، بـأن قـوات االحـتالل اعتقلـت  أفادت – وكاالت – فلسطين اليوم
 . مقدسيين بزعم تهريب أسلحة٥

 شـبان مـن سـكان شـرق القـدس فـي العـشرينات مـن ٥ووفق القناة العبريـة، فقـد اعتقلـت الـشرطة 
يرة إلى أن االعتقال جاء بفضل عميل للشرطة تم تشغيله وتمكن أعمارهم لالشتباه في تهريبهم أسلحة، مش
   .من شراء قطعتي سالح من أحد المعتقلين

  . يناير القادم٧ولفتت أنه تم تمديد اعتقال المشتبه بهم حتى 

  ٥/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

*** 

  ألف دونم من األغوار الفلسطينية١٠٠االحتالل يصادر 

 

 فــي محافظــة طوبــاس معتــز األغــوارأكــد مــسؤول ملــف  – إبــراهيم وبتــرا كامــل  –القــدس المحتلــة  
 الـشمالية أصـبحت مـصادرة مـن قبـل سـلطات ةالفلـسطيني ألف دونـم مـن أراضـي األغـوار ١٠٠بشارات، ان 

 االحـتالل تاسـلط، أن أمـسوأوضح بـشارات فـي بيـان .  وأعلنها مناطق عسكرية مغلقةاإلسرائيلياالحتالل 
والمــستوطنين المتطــرفين اإلســرائيليين يــدخلون يوميــا ألراضــي المــواطنين الفلــسطينيين بــاألغوار الــشمالية 

  .ضمن نظام العصابات وقطاع الطرق

ــى قــرارات محكمــة االحــتالل   بــشرعنة كــل إجــراءات االحــتالل فــي األغــوار مــن اإلســرائيليوأشــار إل
وهدم مساكن المـواطنين وتـرحيلهم شـجعهم علـى التمـادي فـي مواصـلة  والجرارات الزراعية األراضيمصادرة 

  . وممتلكاتهموأراضيهماعتداءاتهم بحق المواطنين 



 
٦

رغم التحذيرات من تداعيات ذلك من المقرر ان يجتمـع الفريـق الـوزاري اإلسـرائيلي المـشترك، الـذي 
  .ئيلية على مناطق وادي األردنشكله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لبحث ضم وتطبيق السيادة اإلسرا

 موقـع صـحيفة هـآرتس العبريـة، إن اللجنـة سـتجتمع للمـرة األولـى اليـوم لفحـص إمكانيـة ضـم وأكد
ًعلمــا ان ســـلطات . أوســلوالــوادي ومــساحة واســعة مــن األراضــي الفلـــسطينية المــصنفة ج حــسب اتفــاق 

ده فــي اللحظــات األخيــرة مــن موعــده االحــتالل اتخــذت قــرار االجتمــاع منــذ أيــام بعــد أن كــان تــم تجميــد عقــ
  .األسبوع الماضي

وبــين الموقــع، أن االجتمــاع ســيعقد بــالرغم مــن قــرار المدعيــة الجنائيــة الدوليــة بــشأن الوضــع فــي 
ًمــشيرا إلــى أن إســرائيل كانــت تخــشى مثــل هــذه الخطــوة أن تزيــد مــن تــأثير تــسريع . األراضــي الفلــسطينية

  .خطواتها للتحقيق في جرائم إسرائيل

وأوضح أن اللجنـة سـتجتمع علـى الـرغم مـن اعتـراف نتنيـاهو بوجـود صـعوبات قانونيـة فـي تطبيـق 
  .الضم مع وجود حكومة انتقالية

وقالــت مــصادر مطلعــة إن جلــسة االســتماع تهــدف فــي المقــام األول إلــى إظهــار أن الفكــرة لــم يــتم 
  ....إهمالها أو إلغائها، وأنها سوف تستعد لتقديم قرار

  ١٠ص/٦/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  قصىالمستوطنون يشرعون باقتحام باحات المسجد األ

  

عشرات المستوطنين اليهود، صباح أمس األحد، باقتحـام باحـات المـسجد   شرع–فلسطين المحتلة 
 المبارك بمدينة القـدس المحتلـة، بحمايـة أمنيـة مـشددة مـن قبـل شـرطة االحـتالل والقـوات الخاصـة قصىاأل

  .المسلحة التابعة لها

 الخاضع لسيطرتها منذ احـتالل "باب المغاربة"ذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة االحتالل فتحت و
أن  إلــى ونوهــت.  علــى شــكل مجموعــاتقــصى، للمــستوطنين الــذين اقتحمــوا باحــات األ١٩٦٧القــدس عــام 

ة المــستوطنين نفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي باحــات المــسجد، وســط محــاوالتهم أداء طقــوس وشــعائر تلموديــ
  ."باب السلسلة"، قبل الخروج من "الهيكل المزعوم"وتلقى المستوطنون شروحات حول . فيها

 ان ٢٠١٩ الماضــي مــن العــام األول فــي تقريرهــا الــشهري عــن شــهر كــانون األوقــافوقالــت وزارة 
 واالعتقــال بحــق المــصلين، اإلبعــاد مــرة، ومــارس سياســة ٢٣ أكثــر مــن قــصىاالحــتالل دنــس المــسجد األ

  .جملة من االنتهاكات بحقه إلى ً وقتا، إضافة٤٩ي براهيم في المسجد اإلاألذانبطين، ومنع رفع والمرا

ــات العامــة  ــده العالق ــذي تع ــر ال ــين التقري ــوا مــن واإلعــالموب ــالوزارة إن االحــتالل ومــستوطنيه كثف  ب
مـات جماعيـة  فيمـا يـسمى عيـد األنـوار، وتعالـت أصـوات التطـرف لتنظـيم اقتحاقـصىاقتحاماتهم للمسجد األ

، معلنة عن برنامج عمل وفعاليات ركزت فيها على استباحة "جماعات الهيكل"وبأعداد كبيرة عبر ما تسمى 



 
٧

ودفعت شرطة االحتالل المزيد مـن عناصـرها وعناصـر .  والبلدة القديمة في القدس المحتلةقصىالمسجد األ
راســـة لعـــصابات المـــستوطنين خـــالل قلـــب المدينـــة المقدســـة لتـــأمين الحمايـــة والح إلـــى الوحـــدات الخاصـــة

  .مسيراتها، واقتحاماتها االستفزازية وعربداتها في المدينة

 بـأقربوشهد هذا الشهر تكرار االعتداء واالقتحام لمصلى باب الرحمة، ومنع المصلين مـن التواجـد 
  .واعتقلت عددا منهم، منه

 عبــر عــدة قــصىلمــسجد األوواصــل االحــتالل حملتــه التهويديــة ضــد المدينــة وخاصــة بــالقرب مــن ا
ًمشاريع منها ما تخطط لـه حكومـة االحـتالل إلقامـة مـشاريع تهويديـة بمدينـة القـدس، وتحديـدا فـي سـلوان 

، بهدف فرض مزيد من السيطرة على المدينة، وتغيير الوضع القـائم فيهـا، وتواصـل قصىجنوب المسجد األ
 وتم افتتاح مشروع القطار الحديدي التهويدي  المسجد وفي منطقة القصور األموية،أسفل الحفريات أعمال

 تلفريـك فـي بإقامـةُالمشروع المعد منذ زمن والمتمثـل  إلى الذي يربط بين تل أبيب والقدس المحتلة، إضافة
، يـربط جبـل قـصى، يـسير فـوق األحيـاء العربيـة فـي القـدس وبجـوار المـسجد األاألفقالقدس يهدف لتهويد 

نقاط عدة فـي البلـدة القديمـة بالقـدس المحتلـة وحـول أسـوارها التاريخيـة ومـن الزيتون بحائط البراق ويمر ب
ًية متحفــا توراتيــا مــن ثالثــة طوابــق إســرائيل جمعيــات اســتيطانية وأقامــت، ٢٠٢١المتوقــع افتتاحــه فــي عــام  ً

 متر مربع في منطقة العين الفوقا بسلوان، التي ال تبعد سوى عشرات األمتار عن المسجد ١٣٩٠بمساحة 
   من الناحية الجنوبية الغربيةقصىألا

ً وقتــا، وواصــل انتهاكــه للمــسجد بوضــع ٤٩ األذاني منــع االحــتالل رفــع براهيمــوفــي المــسجد اإل
ي بتكلفة نصف مليون شيقل، براهيمًشمعدانا على سطحه، وتم رصد مخطط لعمل إضافات على المسجد اإل

توطنين، وأدى مستوطنون رقـصات وصـرخات ٕيشمل تصميم مصعد للمعاقين واضافات أخرى الستخدام المس
  .األمواتية في الخليل في انتهاك صارخ لحرمة براهيمعند التربة اإل

 ألـف دونـم مـن ١٠٠ فـي محافظـة طوبـاس معتـز بـشارات، ان غـوارإلى ذلك، أكد مسؤول ملـف األ
ة لمحاربـة  أصـبحت مـصادرة مـن قبـل االحـتالل وأعلنهـا منـاطق عـسكرية مغلقـة، فـي محاولـغوارأراضي األ

 المـواطنين، ومـنعهم مـن زراعتهـا واسـتخدامها وتحويلهـا لـصالح أراضيالوجود الفلسطيني واالستيالء على 
  .المستوطنين

، أن االحـتالل والمـستوطنين األحـدوأوضح بشارات في حديث إلذاعة صوت فلـسطين، صـباح أمـس 
قـرارات  إلـى وقطـاع الطـرق، مـشيرا ضمن نظـام العـصابات غواريدخلون بشكل يومي ألراضي المواطنين باأل

 والجـرارات الزراعيـة وهـدم األراضـي مـن مـصادرة غـوارمحكمة االحتالل بشرعنة كل إجراءات االحتالل في األ
  .مساكن المواطنين وترحيلهم

ونفذت قوات االحتالل، فجر أمس األحد، حملة اعتقاالت واسعة في أنحـاء متفرقـة بالـضفة الغربيـة 
ً مواطنا فلسطينيا؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة١٥ أسفرت عن اعتقال ْوالقدس المحتلتين، ً.  
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جنـوب الـضفة (ًوأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات االحتالل اعتقلـت فلـسطينيا مـن مدينـة الخليـل 
وأعـادت قـوات االحـتالل . من بلدة صوريف غربي الخليل، وآخر من بيـت أمـر شـمالي المدينـة٢، و)الغربية

ألسير المحرر خالد غنيمات، عقب دهم منزل عائلتـه فـي بلـدة صـوريف شـمالي الخليـل، وتفتيـشه اعتقال ا
 فلـسطينيين مـن بلـدة العيـساوية شـمال شـرقي القـدس ١٠ية سـرائيلوطالت االعتقاالت اإل.والعبث بمحتوياته

  .المحتلة، عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها

منذ فترة من الزمن لعمليات اقتحام واسعة مـن قبـل االحـتالل، أن بلدة العيساوية تتعرض  إلى ُيشار
ٕيتخللها اعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين، أسفرت عن اعتقال العشرات من أبنائها واستشهاد واصابة 

، ونقلـت جميــع "ريمـون"فـي سـجن ) ٦(واقتحمـت قـوات القمـع التابعـة إلدارة سـجون االحــتالل قـسم .آخـرين
حقوقية تتبـع منظمـة (وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين . "نفحة الصحراوي"جن س إلى األسرى منه

، في بيان صحفي أمس األحـد، أن إدارة الـسجن نقلـت األسـرى فـي ظـل البـرد القـارس، ولـم تـسمح )التحرير
 أنهـم بـصدد اإلعـالن عـن خطـوات تـصعيدية "ريمـون"وأكد األسـرى فـي .لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية

 علـــى سياســـة إدارة الـــسجون بزيـــادة وتيـــرة االقتحامـــات ألقـــسامهم، ومـــا يرافقهـــا مـــن انتهاكـــات، ًاحتجاجـــا
ًاالنتهاكـات التـي تتعـرض لهـا األسـيرات، واسـنادا لألسـير المـضرب عـن الطعـام أحمـد زهـران إلـى باإلضافة ٕ .

 أسـيرة ٤١، بيـنهم  أسـير٥٥٠٠وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها ومراكز التوقيف التابعة لها قرابة الــ 
ً معتقال إداريا،٤٥٠ً طفال و٢٣٠و   )وكاالت. ( أسير مريض١٠٠٠جانب  إلى ً
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  اعتداءات/ تقارير 

   لألذان منعا ٤٩و لألقصى اقتحاما ٢٣ من أكثر : الفلسطينيةاألوقاف

  الماضي الشهر يبراهيماإل في

 

 مــرة، ٢٣ مــن أكثــر المبــارك األقــصى المــسجد توطنوهاومــس االحــتالل قــوات دنــست -وفــا - اهللا رام
 وزارة وقالـت.بحقـه االنتهاكـات مـن جملـة إلى إضافة وقتا، ٤٩ يبراهيماإل المسجد في األذان رفع منع فيما

 اقتحامـاتهم من كثفوا ومستوطنيه االحتالل إن الماضي، الشهر االحتالل انتهاكات عن تقريرها في األوقاف
 كبيرة وبأعداد جماعية اقتحامات لتنظيم التطرف أصوات وتعالت ،"األنوار عيد" يسمى فيما األقصى للمسجد

 األقــصى اســتباحة علــى فيهــا ركــزت وفعاليــات عمــل برنــامج عــن معلنــة ،"الهيكــل جماعــات "تــسمى مــا عبــر
 .المحتلة القدس في القديمة والبلدة

 المقدسـة؛ المدينـة قلب إلى صةالخا الوحدات وعناصر عناصرها من المزيد االحتالل شرطة ودفعت
 فــي وعربــداتها االســتفزازية واقتحاماتهــا مــسيراتها، خــالل المــستوطنين لعــصابات والحراســة الحمايــة لتــأمين
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 واقتحـام الـشهر، خـالل مـرات ثـالث مـن أكثـر األقـصى باقتحـام "غليـك" المتطرف قيام التقرير ورصد.المدينة
 .المتطرفين من مجموعة رأس على باحاته القدس في االحتالل شرطة قائد

 بـأقرب التواجـد مـن المصلين ومنع الرحمة، باب لمصلى واالقتحام االعتداء تكرار الشهر هذا وشهد
 عبـر األقـصى مـن بـالقرب خاصة المدينة، ضد التهويدية حملته االحتالل وواصل.منهم عددا واعتقلت منه،
 فـي وتحديـدا القـدس، بمدينـة تهويديـة مـشاريع إلقامـة االحـتالل حكومـة لـه تخطـط ما :منها مشاريع، عدة

 الحفريـات أعمـال وتواصل فيها، القائم الوضع وتغيير المدينة، على السيطرة من مزيد فرض بهدف سلوان،
 بـين يـربط الـذي التهويـدي الحديدي القطار مشروع افتتاح وتم األموية، القصور منطقة وفي المسجد أسفل

 يهـدف القـدس فـي "تلفريك "بإقامة والمتمثل زمن منذ ُالمعد المشروعإلى  إضافة المحتلة، والقدس أبيب تل
 بحـائط الزيتـون جبـل يـربط األقـصى، المـسجد وبجـوار القـدس في العربية األحياء فوق يسير ،األفق لتهويد
 حهافتتا المتوقع ومن التاريخية، أسوارها وحول المحتلة بالقدس القديمة البلدة في عدة بنقاط ويمر البراق،

 مترا ١٣٩٠ بمساحة طوابق ثالثة من ًتوراتيا ًمتحفا إسرائيلية استيطانية جمعيات وأقامت ،٢٠٢١ عام في
 الجنوبية الناحية من األقصى عن األمتار عشرات سوى تبعد ال التي بسلوان، الفوقا العين منطقة في مربعا

 البلـدة هويـة لتغييـر الرامية اإلسرائيلية تالمحاوال جميع أن الرب أبو حسام األوقاف وزارة وكيل وأكد.الغربية
 صـمود بفعل تنجح لن له، المالصقة والمواقع األقصى، المسجد خصوصا وطابعها، المحتلة للقدس القديمة

 بـشؤونه، والتـدخل التهويـد، وتيـرة وازديـاد االقتحامـات، تزايـد فـي االحـتالل سياسـة مـن محـذرا شـعبنا، أبناء
 قبــة فــي التــرميم أعمــال بمنــع االحــتالل قيــام التقريــر وكــشف.حولــه منتــشرةال والحــواجز الحــصار وسياســة
 كمـا.والمـصلين والمرابطين السدنة بحق شهر ككل كعادته اإلبعاد سياسة وممارسة حارسا، واعتقال الصخرة

 فيمـا عليـه، جديـد اعتـداء في صموئيل النبي لمسجد الخارجية بالساحة الكهرباء كوابل بتغيير االحتالل قام
 األذان رفـع االحـتالل منـع ي،براهيمـاإل المسجد وفي.المصلين وروع بسكين القيامة كنيسة مستوطن واقتحم

 المــسجد علــى إضــافات لعمــل مخطــط رصــد وتــم ســطحه، علــى شــمعدان بوضــع انتهاكــه وواصــل وقتــا، ٤٩
ـــاإل ـــة يبراهيم ـــصف بتكلف ـــون ن ـــشمل شـــيقل، ملي ـــصميم ي ـــصعد ت ـــاقين م  الســـتخدام أخـــرى ٕواضـــافات للمع

 صــارخ انتهــاك فــي الخليــل فــي يــةبراهيماإل التربــة عنــد وصــرخات رقــصات مــستوطنون وأدى المــستوطنين،
 حلحـول وفي يوسف، قبر لمنطقة مستوطن ٢٥٠٠ اقتحام االحتالل قوات أمنت نابلس وفي.األموات لحرمة
  .العبري "الحانوكا" عيد في شموع إلضائة تسور، بيت منطقة ًمستوطنا، ٢٥٠ حوالي اقتحم
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  المقبلة االنتخابات في نتنياهو عليها يراهن أوراق الضم ومشاريع االستيطان

 

 وقــرارات الــدولي المجتمــع مواقــف تتجاهــل ي،ســرائيلاإل االحــتالل حكومــة زالــت مــا -وفــا -نــابلس
 في مستندة القانون، فوق كدولة التصرف وتواصل حرب، جريمة باعتباره االستيطان بشأن الدولية الشرعية

 .يةميركاأل اإلدارة دعم على ذلك

 اليوم األسبوعي االستيطان تقرير في االستيطان، ومقاومة األرض عن للدفاع الوطني المكتب وقال
ــسبت، ــف آخــر إن ال ــة يــةميركاأل المواق ــي تمثلــت االســتيطان، ومــشروعه لالحــتالل الداعم  وزيــر تجديــد ف

 الــضفة فــي والمــستوطنات االســتيطان أن فيهــا ادعــى التــي تــصريحاته مبيو،مــا مايــك يميركــاأل الخارجيــة
 الجنائيـة المحكمـة فـتح بحـزم سـتعارض بـالده وان الدولي، القانون مع تتعارض وال شرعية المحتلة الغربية
 .١٩٦٧ عام منذ المحتلة الفلسطينية المناطق في إسرائيل ارتكبتها حرب جرائم في تحقيقا الدولية

 وعـوده ،)الليكـود (لحزبـه التمهيديـة باالنتخابـات فـوزه بعد جدد نتنياهو بنيامين ان تقريرال وأضاف
 بالكنيـست المقبلـة االنتخابات في فوزه حال في المقبلة، السنوات في التاريخية اإلنجازات من مزيد بتحقيق

 المتحـدة الواليـات ودفـع االحـتالل، لدولـة نهائيـة حدود وضع تشمل نقاط ست من خطة ووضع ية،سرائيلاإل
 أجــل مــن الــضغوط وممارســة الميــت، البحــر وشــمال األردن غــور علــى يةســرائيلاإل بالــسيادة االعتــرافإلــى 

 الــضفة فــي المــستوطنات أي "البلــدات" جميــع علــى يةســرائيلاإل الــسيادة بتوســيع المتحــدة الواليــات اعتــراف
 .استثناء دون كلها الغربية

 ضــم لبحــث الجــاري، األســبوع مطلــع ســيجتمع المــشترك يســرائيلاإل الــوزاري الفريــق أن إلــى وأشــار
 اللحظـات في للفريق لقاء عقد تجميد تم كان أن بعد األردن، غور مناطق على يةسرائيلاإل السيادة وتطبيق
 .األخيرة االنتخابات عشية نتنياهو وعد مع تماشيا وذلك ،أسبوعين قبل موعده من األخيرة

 إن االسـتيطان، ومقاومـة األرض عـن للـدفاع الـوطني المكتـب عـن ادرالـص األسبوعي التقرير وقال
 تــصعيد علــى االســتيطانية والمنظمــات االحــتالل حكومــة شــجعت لــشعبنا، المعاديــة يــةميركاأل اإلدارة مواقــف

 .المحتلة الشرقية القدس فيها بما الغربية الضفة في هجومها

 اليمينيـة يةسـرائيلاإل الحكومـة وواصـلت ،محمومـا اسـتيطانيا نـشاطا شهد الماضي العام ان وأضاف
 عمــا %٧٠ بنــسبة االســتيطاني التوســع وتيــرة ارتفعــت حيــث ي، أميركــبــدعم التوســعي مــشروعها المتطرفــة

 .٢٠١٨ عام عليه كانت

 أو لبنائهـا االسـتيطانية وأذرعهـا االحـتالل حكومـة تقـدمت التـي االسـتيطانية الوحدات عدد ان وبين
 الـذي العـام عن ٦٨٠٠ بنحو مقارنة وحدة، آالف ١٠ نحو بلغت ،٢٠١٩ العام لخال عليها الموافقة تمت

 تهجيـر إلـى أدى مـا الماضـي، العـام خـالل مبنـى ٦١٧ نحـو االحـتالل سـلطات فيـه هـدمت وقـت في سبقه،
 .مواطنا ٨٩٨
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 وأنهـا اسـتيطانية، وحـدة ٢٠٠٠ بناء على المصادقة عزمها أعلنت االحتالل حكومة أن إلى وأشار
 حـي علـى وكـذلك محاذيـة، اسـتيطانية وبـؤرة "حرشـه" لمستوطنة الهيكلية الخارطة على المصادقة شستناق

 يـتم بحيـث قانونيـة غيـر بـصورة بنيـت غالبيتهـا وحـدة ٢٥٨ يـضم ،"تالمون" مستوطنة في جديد استيطاني
 .البناء تراخيص ومنحها أوضاعها تسوية

 القـــضائي المستــشار أصــدر المــذكورة، االســتيطانية البــؤرة وشــرعنة تنظــيم محــاوالت مــن وكجــزء
 بملكيـة الفلـسطينية األراضـي علـى باالسـتيالء يـسمح عـامين قبـل رأيـا منـدلبليت، أفيحـاي االحـتالل لحكومة
 .المستوطنات في العامة لألغراض خاصة

 حـدةو ١٤٧ بنـاء علـى موافقته أبدى "والبناء للتخطيط األعلى المجلس" يسمى ما أن التقرير وبين
 من متقدمة مرحلة في الوحدات هذه تتواجد إذ األغوار، منطقة في "أريحا متسبي" مستوطنة في استيطانية

 بــوبين، عــين قــرب "تــسوف نفيــه" مــستوطنة فــي وحــدة ١٠٠ وعلــى النهائيــة، المــصادقة قبــل البنــاء خطــط
 ألـون" مـستوطنة فـي ١٠٧و سـلفيت، محافظـة أراضـي علـى المقامـة "أرئيـل" مـستوطنة في ٧٢ إلى إضافة
 مـستوطنة فـي أخرى تجارية وحدة ١٢و وحدة ٥٣٤ إلنشاء خطة حول أولية مناقشات عن فضال ،"موريه

 المـــشروع لتوســـيع خطـــط مناقـــشة إلـــى إضـــافة نـــابلس، جنـــوب المـــواطنين أراضـــي علـــى المقامـــة "شـــيلو"
 كوخــاف"و "المونعــ"و "ميخمــيش معاليــه"و "أدومــيم معاليــه"و "زئيــف جفعــات" مــستوطنات فــي االســتيطاني

 .والقدس اهللا رام محافظتي في "إيمانويل" مستوطنة في الصناعية والمنطقة "يعقوب

 الباشــا وادي عزبــة فــي أراضــي قلقيليــة محافظــة فــي جرفــت االحــتالل قــوات ان إلــى التقريــر ولفــت
 أراضــي علــى المقامــة "منــشيه الفــي" مــستوطنة خدمــة بهــدف اســتيطاني، طريــق لــشق المحافظــة، جنــوبي
 .ًسنويا أراضيها حساب على تتوسع والتي ١٩٨١ عام منذ المنطقة

 توسيع بهدف المحافظة شرق عسلة قرية أراضي من واسعة مساحات بتجريف االحتالل شرع فيما
 الجنوبيـة الجهـة فـي قلقيلية أراضي من دونما ١٦٥ على االستيالء عن أعلن كما ،"منشه الفي" مستوطنة

 ".الياهو" وحاجز المذكورة المستوطنة إلى لمؤديا االلتفافي الطريق لصالح

 متحفـا المحتلـة، الـشرقية القـدس مدينـة في ية إسرائيلاستيطانية جمعيات أقامت آخر، صعيد وعلى
 تبعـد ال التـي سـلوان، بلـدة فـي الفوقـا العين منطقة في مربعا مترا ١٣٩٠ بمساحة طوابق ثالثة من توراتيا
 .الغربية الجنوبية الناحية من المبارك ألقصىا المسجد عن األمتار عشرات سوى

 فيهـا البنـاء يةسـرائيلاإل اآلثار وسلطة القدس في االحتالل بلدية تمنع منطقة في المتحف شيد وقد
 الجمعيــات تمنــع لــم ذلــك ورغــم لكنهــا مختلفــة، تاريخيــة حقــب مــن آثــارا تــضم تاريخيــة منطقــة انهــا بــدعوى

 ويخــدم المنطقــة، عــن مــزور تــاريخ وتــسويق لتــرويج سيــستخدم الــذي البنــاء، هــذا إقامــة مــن االســتيطانية
 .والخارجية الداخلية التلمودية السياحة
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 اإلبراهيمـي المسجد بينيت نفتالي االحتالل جيش وزير اقتحم المواطنين، مشاعر تحدي في ٕوامعانا
 .اليهودي "حانوكاه" األنوار عيد مع بالتزامن الخليل محافظة في

 االحتالل لمعارف تابعة تعليمية مؤسسات إقامة القدس في االحتالل بلدية أقرت خطير، تطور وفي
 الحكومــة مــن قــوي بــدعم القــدس، فــي "األونــروا "الفلــسطينيين الالجئــين وتــشغيل غــوث وكالــة مــدارس بــدل
 .الوكالة على مفتوحة حربا بذلك ليكون يةميركاأل اإلدارة ورائها ومن يةسرائيلاإل

 وتـشريع سـن إلـى الكنيـست في يةسرائيلاإل األحزاب على االعتماد خالل من اللاالحت بلدية وتسعى
 علــى برلمانيــة كتــل رؤســاء وقــع أن بعــد وذلــك القــدس بمدينــة بــدءا الوكالــة، نــشاط حظــر بهــدف القــوانين
 أمومــة ومراكــز وصــحية تعليميــة ومؤســسات لنــشاطات حــد وضــع يــستهدف الكنيــست إلــى قــانون مــشروع
 للالجئين شعفاط بمخيم بدءا القدس مدينة في تعليمية ومؤسسات طبية وعيادات تماعيةاج ومراكز وطفولة
 .٢٠٢٠ عام بداية من ابتداء الوكالة نشاط وحظر

 إلـى بركـات، نيـر سـابقا االحـتالل بلديـة رئـيس الحـالي الكنيست عضو قدمه الذي المشروع ويهدف
 أنهـا بحجـة دورهـا، إنهـاء إلـى تهـدف ية إسـرائيلخطة ضمن المقدسة، المدينة في "لألونروا" تواجد أي منع

 ".الفلسطينيين الالجئين قضية إدامة" على تعمل

 النحـو علـى كانـت فقـد األرض عـن للـدفاع الـوطني المكتـب وثقهـا التـي األسبوعية االنتهاكات وفي
 :التقرير إعداد فترة في التالي

 في شقتين من مكونا منزال المحتلة، سالقد مدينة في االحتالل لبلدية تابعة جرافات هدمت :القدس
 يزيـد للمـواطن تعـود مربـع، متـر ١٠٠ منهمـا كل مساحة تبلغ المبارك، األقصى المسجد جنوب سلوان بلدة

 .ترخيص دون البناء بذريعة مهند، وشقيقه خاليلة

  تعـــود القـــدس باديـــة مـــن المنطـــار منطقـــة فـــي بالســـتيكي ميـــاه وخـــط مـــساكن ٥ علـــى واســـتولت
 الــسرخي، مــاهر ومحمــد خليـل، ووالــده جعفــر القــادر عبـد خليــل وزكــي القــادر، عبـد عمــر محمــد للمـواطنين

 .بالستيكي مياه خط وعلى السرخي، شاكر وهاني

 في مياه خط بسحب االحتالل سلطات قامت القدس، في المواطنين على التضييق أعمال إطار وفي
  ....كيلومترات  ٧ طوله يبلغ الميت لبحرا في المالح منطقة حتى تمتد التي السواحرة برية أراضي

  ٥/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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 ٢٠١٩انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين في 

  

ًلجنة دعم الـصحفيين، أن هنـاك تـصاعدا ملحوظـا العتـداء  أكدت – إبراهيم  كامل–القدس المحتلة  ً
، ٢٠١٩ة ارتفعـت حـدتها فـي شـهر مـايو االحتالل على الحريات الصحفية في األراضي الفلـسطينية المحتلـ

جراء تكثيف عمل الصحفيين فـي تغطيـتهم انتهاكـات بحـق المـواطنين الـذين واصـلوا احتجاجـاتهم فـي ذكـرى 
  .فعاليات يوم األرض

 مــدى إفــراط قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فــي ٢٠١٩وأظهــر تقريــر اللجنــة فــي تقريرهــا الــسنوي لعــام 
 الرصـاص الحـي والمعـدني المغلـف بالمطـاط وقنابـل إطـالق وتعمدها في استهداف الصحفيين الفلسطينيين،

 عن تغطيـة جرائمهـا بحـق المـواطنين اإلعالمالغاز السامة، تجاههم بشكل متعمد إلبعاد الصحفيين ووسائل 
  .في األراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الشارة والدروع الصحفية

 واسـتخدامهم الـصحفيين واإلهانـةلقـوة المفرطـة فـي الـضرب والتهديـد عدا عـن اسـتخدام ا: وأضافت
ًكدروع بشرية ووجودهم في أماكن بعيدة نسبيا عن المتظاهرين، ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد علـى جنـود 
االحتالل، إلى جانب تمادي االحتالل في مداهمة منـازل الـصحفيين ومكـاتبهم اإلعالميـة ومـصادرة معـداتهم 

ٕ بعـضهم واجبـار ٕوابعـاد التغطية والسفر واعتقالهم واحتجازهم وفـرض غرامـات ماليـة لعـدد مـنهم ومنعهم من
  .آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير

  ١٠ص/٦/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  االحتالل يسعى لتحويل منازل المقدسيين لسجون: ُالنائب المبعد عطون

 

ُ النائب المبعد عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطون، من مساعي االحتالل لتحويل بيوت حذر  
المواطنين المقدسيين لسجون، والضغط بكل قوة عليهم إلشغالهم بقضايا جزئية؛ ومنعهم من التصدي 

 .لمخططاته في أسرلة المدينة المقدسة

الحتالل وممارساته بحق أهالي مدينة إن إجراءات ا: ٍوقال عطون، في تصريح له الليلة الماضية  
القدس وخاصة االعتقال المنزلي وقضية فرض اإلقامة الجبرية على أبنائنا هي مقدمة لمحاولة الحد من 

أو رافض لسياسيات وسلوك االحتالل في القدس المحتلة ومن أجل " اإلسرائيلي"أي نشاط مقاوم لالحتالل 
 .لمشاريع االحتالل ومساعيه لتهويد المدينة وأسرلتهاطمس معالم الهوية المقدسية التي تتصدى 

من أجل ذلك يضغط االحتالل بكل اإلمكانات والوسائل، رغم أن هذه اإلجراءات مخالفة : "وأضاف  
في داخل مدينة القدس، ولكنه يسعى لفرض هذا الواقع الجديد، ويهدف إلرسال " اإلسرائيلي"حتى للقانون 

 ."رسالتين
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لرسالة األولى؛ سياسية؛ أنه صاحب السيادة داخل المدينة، وأن ال أحد ينازعه وأوضح عطون أن ا  
 .فيها

وأضاف أن االحتالل يرسل برسالة على الصعيد الفردي إلى أهل القدس وشبابها أنكم ستبقون   
 .تحت طائلة المالحقة واالعتقال، أو الحبس حتى في بيوتكم فأنتم غير آمنين

سجون، عندما يفرض على أبنائنا في  يحول بيوتنا في مدينة القدس إلى االحتالل يريد أن: "وتابع  
ينا في داخل بيته، سج الطفل وأصبح. ّبيوتهم حبسا منزليا؛ أي أنه حول بيت المواطن المقدسي إلى سجن

 ."ريد أن يفكك األسر المقدسية ألنه يريد أن يحول األهل إلى سجانين مراقبين على أطفالهم وأبنائهموي

سلوك االحتالل ليس باالعتقال المنزلي فقط، بل يزاحم المواطنين في "ولفت النائب عطون إلى أن   
ة في باب الرحمة، أدق تفاصيل حياتهم، وفي أداء طقوسهم الدينية، وهو اآلن يزاحم المقدسيين بالصال

ويحاول أن يفرض واقعا عليه، ويفرض الضرائب الباهظة، ويبعد القيادات والنخب، كما فعل معنا نحن نواب 
 ويالحق المرابطين والمرابطات بالتهديد واالعتقال والمنع ،رائد صالح الشيخمدينة القدس والمشايخ مثل 

 ."من السفر، ويجري حمالت تفتيش يومي

وأكد عطون أن االحتالل يسعى من خالل ذلك إلى أن يخلق حالة ضغط على المقدسيين لينشغلوا   
وكأنه قضية مستقلة بذاتها، بقضاياهم الشخصية وال يستطيع أحد أن يتصدى لالحتالل، ويصبح كل إنسان 

ويفكر صباح مساء متى سيأتي االحتالل ويقتحم المنزل وكيف سيدفع هذه الغرامات، وكيف سيخرج من 
 .االعتقال المنزلي، وهكذا

يريد أن يلهي المقدسيين في قضايا جزئية ليمرر مخططاته بحق مدينة القدس "ورأى أن االحتالل   
 وبحق وجودنا المقدسي وهويتنا العربية اإلسالمية، ويفرض سيادته على مدينة المبارك األقصى والمسجد

 ."القدس، ويقول للعالم إنه ال يوجد منازع له في المدينة

ّدس اليوم يؤرق االحتالل؛ فأهل القدس يعدون رأس وشدد عطون على أن صمود ورباط أهل الق  
الحربة المتقدمة في الدفاع عن أقدس مقدسات األمة، وهم الذين يتصدون لهذه المشاريع اإلسرائيلية في 

 .القدس، ولهذا يسعى االحتالل لكسر هذه اإلرادة المقدسية لفرض مخططاته باألسرلة

-  ٣(ا فرض الحبس المنزلي الليلي لمدد تتفاوت ما بين فعلي" اإلسرائيلي"وبدأت سلطات االحتالل   

قانون "ًعلى مجموعة من الشبان المقدسيين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، استنادا لـ)  أشهر٤
 .؛ بدعوى المشاركة في المواجهات داخل البلدة١٩٤٥عام " الطوارئ البريطاني

  ٥/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  شؤون مقدسية

 "أم طوبا"إعادة افتتاح مسجد بالل بعد ترميمه في : القدس

  

، أمس السبت، افتتاح ١٩٤٨في الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام  األقصى أعادت جمعية  
أبو غنيم بحي أم طوبا جنوبي القدس المحتلة، بعد أعمال ترميم استمرت أربعة مسجد بالل في جبل 

 .أشهر

، عكرمة صبري وشارك في إعادة افتتاح المسجد رئيس الهيئة االسالمية العليا بالقدس الشيخ  
د أبو دعابس، ونائب مدير عام الشيخ حما) الجناح الجنوبي(بالداخل الفلسطيني  الحركة اإلسالمية ورئيس

دائرة األوقاف الشيخ ناجح بكيرات، ومدير جمعية األقصى محمد سواعد، ولفيف من قيادات الحركة 
 .ّاإلسالمية، وأهالي أم طوبا وبعض المتبرعين الذين قدموا األموال لترميم المسجد

 ترميم مكان الوضوء ً عاما على٣٠واشتملت أعمال جمعية األقصى في مسجد بالل القائم منذ   
 .ودورات المياه للرجال والنساء، وتمديد شبكة كهرباء ومكيفات، وتزويد المسجد بالسجاد

ّويرجع ترميم المسجد لمعاناة المصلين من انتشار الرطوبة في أركانه، وتسرب المياه إلى داخل   
ّالمسجد في فصل الشتاء، وعدم تمكن المصلين من تشغيل المكيفات في فصل ا لصيف؛ بسبب ّ

 .الكهرباء ضعف

  ٥/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  آراء عربية

 األسير زهران يفضح االحتالل ويكشف عنصريته

 سري القدوة

تبقي قضية االسرى في سجون االحتالل العسكري االسرائيلي هي القضية النضالية المركزية  
 وخاصة والتي تفرض نفسها لمواجهتها وفضح جرائم االحتالل التي يرتكبها بحق اسرانا االبطال في سجونه

وهو من بلدة دير )  عاما٤٢( أحمد زهران  في ظل سياسة االهمال الطبي وعدم المباالة بحق األسير البطل
حيث يواصل إضرابه المفتوح ) ً عاما١٥(أبو مشعل، أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقالت االحتالل 

ي، احتجاجا على اعتقاله اإلداري  على التوال١٠٤عن الطعام، داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي لليوم الـ
اإلسرائيلي وتعمدت سلطات االحتالل بفرض » كابالن«وسط أوضاع صحية خطيرة يواجهها في مستشفى 

إجراءات عقابية وانتقامية بحقه منذ شروعه في اإلضراب من خالل حرمانه من زيارة العائلة وعرقلة تواصل 
ال تصلح للعيش اآلدمي ومع استمرار رفض سلطات المحامين معه ونقله المتكرر وعزله في زنازين 

ومخابرات االحتالل االستجابة لمطالبه مازال االسير احمد زهران يخوض االضراب عن الطعام ليدخل في 
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وضع صحي صعب وظروف معيشية قاسية ويخوض االسر زهران اضرابه عن الطعام رفضا لسياسة 
 وتمارسها بحق ابناء الشعب الفلسطيني دون اي مصوغات االعتقال االدراي التي تفرضها سلطات االحتالل

قانونية ويعد هذا االضراب الثاني له خالل العام الجاري، علما أنه أنهى إضرابه السابق الذي استمر لمدة 
ً يوما، بعد وعود من قبل إدارة سجون االحتالل، وقبل انتهاء األمر اإلداري السابق، أبلغته اإلدارة أنه ٣٩

   يد اعتقاله اإلداري، وعليه شرع باإلضرابسيتم تجد

 أسيرا ٤٥٠ان إدارة السجون تستهتر بحياة األسرى المعتقلين اإلداريين والذي يبلغ عددهم نحو 
وأن عشرات األسرى نفذوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم اإلداري منذ مطلع العام الجاري وترفض إجراء 

 في سجونها،  فلسطيني) ٥٠٠٠(المناسبة كما تواصل اعتقال نحو العمليات الجراحية وتقديم العالجات 
السماح لالحتالل  امرأة وأن استمرار الصمت عن ملف االسرى يعني) ٣٨(طفل و) ٢٠٠(بينهم نحو 

 قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة ستضاعف نتيجة القمع  باستمرار قتل االسري بشكل جماعي وان
 يتعرضون للتنكيل بشكل ممنهج من قبل االحتالل ويتعاملون مع االسرى الممنهج بحق األسرى كونهم

  .كحقول تجارب لشركات األدوية اإلسرائيلية االمر الذي يتنافى مع ابسط القوانين الدولية

 يتعرضون لموجات البرد القارس ونقص  إن معاناة األسرى في سجون االحتالل تتضاعف حيث
 وحرمانهم من أدنى حقوقهم واحتياجاتهم األساسية الفلسطيني وتمارس األغطية الشتوية ووسائل التدفئة

بحقهم ابشع انواع التعذيب وتحرمهم من ابسط االحتياجات االنسانية ضاربة بعرض الحائط كل القوانين 
 أسرى في سجون االحتالل بسبب ظروف االعتقال ٥واألعراف الدولية حيث شهد العام الماضي استشهد 

ًال الطبي وأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية واألعراف اإلنسانيةالصعبة واإلهم ً.  

أن قضية األسرى وتعزيز صمودهم ونصرتهم ستبقى على رأس الثوابت الفلسطينية وأولويات العمل الوطني 
سجون حتى تحريرهم من سجون االحتالل وأننا نطالب المؤسسات الدولية ومجلس حقوق االنسان لزيارة ال

وتأمين الحماية الدولية لهم ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات األمنية لمسئوليتها عن تلك 
االنتهاكات والخروقات لالتفاقيات الدولية وألدنى مفاهيم حقوق االنسان كما نطالب المجتمع الدولي 

ى حكومة االحتالل تفرض نفسها بالضغط على حكومة االحتالل لمعاملة األسرى معاملة إنسانية وأن ال تبق
على العالم وتتعامل على إنها دولة فوق القانون الدولي فالي متي سيستمر هذا الصمت الدولي المريب 

 تطالب بمحاكمة ومتي سنسمع تقارير منظمة الصليب االحمر الدولي الفاضحة لالحتالل االسرائيلي والتي
   .؟..قادته كمجرمي حرب

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية  في فلسطينسفير النوايا الحسنة* 

  ١٤ص/٦/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  



 
١٧

  اخبار باالنجليزية
  

Palestinians and Arabs in Britain gather for Jerusalem 
 
Hafez Al-Karmi, President of the Palestinian Forum in Britain thanked the Arab 
communities for their support especially the Syrian, Iraqi, Yemeni, Lebanese, and 
Egyptian communities for their solidarity with Jerusalem in the event of the ‘Arab 
Communities Day for Jerusalem’ in Britain, which was organized by the Women's Section 
at the Palestinian Forum in Britain on Saturday 04.01.2020 at Nadi Park Royal London 
with presence of hundreds of Arabs residing in London. 
Iman Al-Khatib, the head of the women's section at the forum, confirmed the periodicity of 
this activity annually, where Arab women meet and present traditional food dishes from 
their countries as a donation towards the event with all proceeds going towards the needy 
in Jerusalem. 
During the day, an auction was organized on a painting of the blessed Al-Aqsa Mosque, 
which was sold for about $1500, and the children gave a silent play about the Palestinians’ 
suffering in reaching Al-Aqsa Mosque and preventing them from praying in it. 
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J’lem Awqaf calls on IOA to halt works at Aqsa’s southern wall 
 
The Administration of Jerusalem Awqaf and Aqsa Mosque Affairs has expressed its 
concern over the Israeli construction works taking place at the southern wall of the Aqsa 
Mosque in Occupied Jerusalem. 
A group of Israeli workers on Sunday resumed their work at the southern wall of the Aqsa 
Mosque in the Umayyad Palaces area at the pretext of renovating the wall. 
The Awqaf Administration called on the Israeli occupation authority to immediately halt 
all construction works and remove all equipment and structures they had placed in the 
wall area. 
The Administration also stressed the need for returning all the stones that had been stolen 
by the IOA to its location in the Aqsa Mosque’s western wall. 
It condemned such activities as violations against the Islamic holy site, affirmed that the 
Aqsa Mosque with its prayer buildings, premises, courtyards, walls and roads leading to it 
is a purely Islamic holy site belonging exclusively to the Muslim nation. 
It also said that the Umayyad Palaces area is an Islamic mortmain site, affirming that “it is 
the only official body in charge of administering all affairs related to the Aqsa Mosque and 
the Islamic mortmain sites surrounding it.” 
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300 Palestinian structures demolished in Jerusalem in 2019 
 
At least 300 Palestinian buildings were demolished by the Israeli occupation authorities in 
Jerusalem in 2019, said Walid Assaf, chairman of the Commission Against the Wall and 
Settlement. 
Assaf said in a press conference on Israeli violations in the Palestinian territories that the 
Israeli authorities are aiming to isolate Jerusalem City and divide al-Aqsa Mosque by 
demolishing Palestinian homes and intensifying the settlement construction activity. 
He explained that out of 686 demolition operations in the Palestinian territories in 2019, 
300 were carried out in Jerusalem only. 
He touched on the largest demolition campaign in Sur Baher in Jerusalem when 82 
Palestinian homes were demolished at once, and noted that 22 homes were demolished on 
one day also in Shu'fat refugee camp. 
Assaf said that the Israeli demolition policy has witnessed a dangerous shift, explaining 
that the Israeli authorities moved from demolishing homes to erasing entire communities. 
He added that Palestinian national and popular resistance committees, with the help of 
Palestinian citizens, staged a six-month sit-in in 2019 to protest the demolition of al-Khan 
al-Ahmar community and managed to stop the forced displacement of its residents.  
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