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٣

  القدساالردن 

 ّالداوود ينقل تحيات الملك للشعب الفلسطيني وعباس يشيد بمواقف األردن الداعمة

  

 الثاني، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممثل جاللة الملك عبد اهللا نقل –  بترا–رام اهللا  
سامي الداوود، تحيات جاللة الملك والحكومة والشعب األردني لألشقاء الفلسطينيين المحتفلين بأعياد 

  .الميالد المجيدة

وأكد الداوود خالل مشاركته مساء اليوم االثنين، في عشاء عيد الميالد المجيد للكنائس المسيحية 
التقويم الشرقي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم، موقف التي تسير حسب 

ٕاألردن الداعم على الدوام لألشقاء الفلسطينيين حتى تحقيق أهدافهم المشروعة بالحرية واالستقالل واقامة 
  .الدولة الفلسطينية

ًلقد ظل الفلسطينيون سدا منيعا في وجه المد االستيطان: وقال الداوود ي، يسجلون أروع صفحات ً
البطولة في التاريخ، ويستمدون صمودهم من إرث اآلباء واألجداد، وعلى خطى الهاشميين الذين يحملون 
أمانة الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات ويذودون عن حمى القدس في كل المحافل والمنابر، 

  .ويولون القضية المركزية قضيتنا الفلسطينية كل االهتمام

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمشاركة األردنية المتواصلة في األعياد المسيحية في و
  .فلسطين

وثمن الرئيس عباس في كلمته خالل عشاء الميالد، دور جاللة الملك عبد اهللا الثاني ومواقف 
ا في حماية األردن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجاالت السيم

  .ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين

 ٢٤ص/٧/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  شؤون سياسية

 ننسق مع األردن لنصرة األقصى وحمايته: الخارجية الفلسطينية

 

 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تقوم بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية في -رام اهللا
عميق وتفعيل الجهود المبذولة على المستويات كافة لنصرة المسجد األقصى المبارك وتوفير األردن، لت

 .الحماية الدولية له

وأكدت في بيان لها اليوم االثنين، انها تتابع باهتمام بالغ تطورات االعتداءات االسرائيلية 
 خاصة، الفتة إلى انها تقوم االستفزازية ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية عامة، وضد المسجد األقصى

بحث المنظمات الحقوقية واالنسانية المتخصصة على توثيق انتهاكات االحتالل المتواصلة توطئة لرفعها 
للجهات الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق االنسان ومنظمة اليونسكو والمجلس العالمي لألديان، لفضح 

ة ودولية لها، وتعزيز الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق ٕتلك االنتهاكات وحشد أوسع ادانة عربية واسالمي
 .شعبنا خاصة حقه في حرية العبادة والوصول الى دور العبادة بحرية كاملة

كما أكدت أن اجراءات االحتالل التهويدية لن تنال من إرادة المواطنين المقدسيين في الصمود 
لمبارك وحمايته، ولن تثنيهم عن مواجهة تلك والدفاع عن حرمة المقدسات وفي مقدمتها المسجد االقصى ا

 .ٕالمخططات االستعمارية التهويدية وافشالها

وأدانت الخارجية الفلسطينية استهداف دولة االحتالل المتواصل للمسجد األقصى المبارك بجميع 
قاف ّمكوناته، واعتداءاتها المتواصلة على حراسه وخطبائه والمصلين الذين يؤمونه وعلى رجاالت األو

اإلسالمية، والتي كان آخرها استئناف مجموعة من العمال االسرائيليين اعتداءاتهم االستفزازية على الحائط 
الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، ومنعهم لخطيب المسجد االقصى المبارك اسماعيل نواهضة من الدخول 

 االسرائيليون من محاوالت لتغيير وحذرت، من خطورة ما يقوم به العمال. لمدينة القدس والوصول للمسجد
هوية الحائط كجزء ال يتجزأ من مخطط اسرائيلي واسع لتغيير المعالم التاريخية وهوية القدس، في محاوله 
ًلفرض أمر واقع جديد على المدينة المقدسة عامة، وعلى المسجد األقصى ومحيطه خاصة، ليصار الحقا  ُ

 التي تجريها سلطات االحتالل كأمر واقع وحقائق يجب التسليم بها الى المطالبة باالعتراف بتلك التغييرات
  )بترا  (.بحسب تصريحات عدد من المسؤولين األميركيين المتصهينين" الواقعية"تحت شعار 

  ١ص/٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  



 

٥

 لجنة أممية تستمتع إلى شكوى فلسطينية حول عنصرية إسرائيل

   

لعنصري، تستمع لجنة تابعة لألمم المتحدة إلى شكوى فلسطينية تتهم إسرائيل بالتمييز ا - جنيف
  .في قرار انتقدته واشنطن اإلثنين

وقررت لجنة من الخبراء المستقلين لديها صالحية الكشف عن أسماء الدول األعضاء في 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تنتهك هذه االتفاقية، أن تنظر في 

  .ي لم يكشف عن تفاصيلها والت٢٠١٨الشكوى التي تقدم بها الفلسطينيون في 

، وقالت إن إسرائيل لم تعترف بفلسطين "خيبة أملها البالغة"إال أن الواليات المتحدة أعربت عن 
  .كدولة أو طرف في االتفاقية، ونتيجة لذلك فإن هذه اللجنة ليس لها صالحية النظر في الشكوى

  . تحت مسمى دولة فلسطين٢٠١٤ووقع الفلسطينيون االتفاقية في 

تجاهل اللجنة لقانون االتفاقية يثير "قال اندرو بريمبرغ المبعوث األمريكي للمنظمات الدولية إن و
  ."أسئلة خطيرة بشأن شرعية هذه العملية

ستواصل الواليات المتحدة الدعوة إلى المعاملة المنصفة إلسرائيل في هذا المنبر وغيره "وأضاف 
  ."من المنابر الدولية

 خطوة غير ١٨ لجنة القضاء على التمييز العنصري البالغ عددهم واتخذ خمسة من خبراء
  .ًاعتيادية تتمثل في االعتراض علنا على قرار اللجنة

وكانت اللجنة دخلت في نقاش طويل حول صالحياتها قبل أن تقرر الشهر الماضي أن بإمكانها 
  .ُاالستماع إلى القضية، وهو قرار لم يعلن في ذلك الوقت

اللجنة التي تم إرسالها إلى وكالة فرانس برس اإلثنين أن عشرة خبراء أيدوا القرار وأظهرت نتائج 
  .وعارضه ثالثة وامتنع اآلخرون عن التصويت أو تغيبوا

  ١٩ص/٧/١/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  

  



 

٦

  اعتداءات

  قصىأوقاف القدس تطالب بوقف ترميم أسوار األ
 

 

، أمسيين صباح سرائيلمجموعة من العمال اإل استأنفت – إبراهيم وبترا  كامل–األراضي المحتلة 
 المبارك، قرب سور المدرسة الختنية، قصى على الحائط الجنوبي للمسجد األ)السقائل(العمل على نصب 

في منطقة القصور األموية بالقدس المحتلة، تمهيدا لبدء العمل على ترميم الحائط الخاص بالمسجد 
 في بيان لها، شرطة االحتالل قصىية وشؤون المسجد األسالموطالبت دائرة األوقاف اإل. قصىاأل
التي تم نصبها على حائط المسجد ) السقائل(ٕلوقف الفوري لهذه األعمال وازالة جميع ي باسرائيلاإل

  .المبارك

ية بالقدس من االستمرار بهذه األعمال واالنتهاكات بحق المسجد سالموحذرت دائرة األوقاف اإل
دية إليه  دونما بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤ١٤٤ بمساحته الكاملة قصىاأل

  .ي للمسلمينإسالمكمسجد 

 خاصة في منطقة قصىكما حذرت من استمرار أعمال الحفريات المشبوهة في محيط المسجد األ
وأكدت أنها المسؤول الحصري عن إدارة . ي خالص للمسلمين وحدهمإسالمالقصور األموية، وهي وقف 
بأي أعمال صيانة في جميع جدران  وصيانته، وهي صاحبة االختصاص قصىجميع ما يتعلق بالمسجد األ

 وطالبت الشرطة بإعادة األحجار المسروقة. ي خالص للمسلمينإسالمالمسجد من الداخل والخارج، كوقف 
  .... الغربيقصىموقعها في سور المسجد األإلى 

 سبعين مسكنا متنقال واستولت عليها في أمسي سرائيل فككت قوات االحتالل اإلآخرعلى صعيد 
  .جا شمال مدينة أريحا واألغوار الشماليةبلدة العو

وقال رئيس بلدية العوجا صالح فريجات في بيان له، إن سلطات االحتالل فككت مساكن تقطنها 
أنه جرى إقامتها عبر البلدية وبتمويل من مكتب األمم المتحدة  إلى عشرات العائالت الفلسطينية، الفتا

وأكد فريحات بأن جيش االحتالل كان قد أعلن .  معا التنموية، ومؤسسة"أوتشا" اإلنسانيةلتنسيق الشؤون 
  .منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها

 األراضي وحدة استيطانية جديدة في ١٩٣٦ية على بناء سرائيلعلى صعيد آخر وافقت السلطات اإل
  .أمس منظمة محلية غير حكومية دتأفاالفلسطينية المحتلة، وفق ما 

 التي تتابع هذا الملف في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة اآلنوقالت منظمة السالم 
  . واالثنيناألحدية وافقت على بناء هذه الوحدات خالل اجتماعات عقدتها سرائيلالمدنية اإل

، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم أمسل،  تعهد نفتالي بينيت وزير الجيش االحتالآخرمن جانب 
  )ج(واسعة النطاق في المناطق المصنفة 



 

٧

وادعى بينيت في جولة بمناطق وادي األردن، أن هناك عمليات بناء فلسطينية غير قانونية وعلى 
من واجبنا هدم تلك المباني، "وقال . والوادي"يشوع"في الضفة الغربية ومناطق ) ج(نطاق واسع بمناطق 

  ."محاوالت االستيالء على أرضناومنع 

فيما .  على محاوالت ضم مناطق وادي األردن لسيادتهاإسرائيلويأتي ذلك في وقت تعمل فيه 
ً مؤخرا لهدم منازل فلسطينية في مناطق "يسرائيل هيوم"يسعى بينيت لتنفيذ مخطط كشفت عنه صحيفة 

ت بناء جديدة، ووقف أي مشاريع ، وتسريع إجراءات ذلك عبر عدة خطوات منها منع أي عمليا)ج(
 ٥، أمسية وبمساعدة قوة من الجيش، سرائيلواعتقلت الشرطة اإل.مدعومة من دول االتحاد األوروبي

  . لفلسطينيين قرب رام اهللا"كرم زراعي"مستوطنين حاولوا منع إخالء 

 مدينة رام وتم االستيالء على الكرم من قبل المستوطنين الذين يقطنون في مستوطنة شيلوه شمال
  ....اهللا، منذ عدة سنوات

  ١٠ص/٧/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

 ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى بحراسات مشددة ٤٢

  

المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات  المسجد األقصى مستوطنا، ٤٢اقتحم   
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد المبارك، في حين اعتقل االحتالل الشاب أنس  .االحتالل

 .أبو الحمص من داخل المسجد األقصى

 ٦/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  ًحامات واسعة لألقصى غداجمعيات استيطانية تدعو القت
 

جمعيات استيطانية متطرفـة، اليـوم االثنـين، المـستوطنين  دعت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
حـصار  ذكـرى ٍاقتحامـات واسـعة للمـسجد األقـصى المبـارك، يـوم غـد الثالثـاء، بذريعـة إحيـاء للمـشاركة فـي

 ".الهيكل المزعوم"

ــات  ــاتووزعــت هــذه الجمعي ــذ اقتحامــات مــع تقــديم شــروحات يلقيهــا ، كــشفت عــن إعالن ــة تنفي ني
  .حاخامات داخل األقصى ومصلى باب الرحمة

  ٦/١/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

***  



 

٨

  اعتقال مقدسي عقب اقتحام قوات االحتالل لباحات األقصى

 

ًقوات االحتالل، صباح اليوم، مواطنا من مدينة القـدس  اعتقلت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
 .م باحات المسجد األقصى المبارك لحماية عشرات المستوطنينبعد اقتحا

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

  ٦/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  

   شبان من العيسوية لرفضهم الحبس المنزلي الليلي٥تمديد اعتقال : القدس

 

 ل، يوم أمس االثنين، اعتقال خمسة شـبان مـن بلـدة العيـسوية وسـط القـدساالحتال محكمة مددت

 .ودفع كفالة مالية المحتلة، إلى يوم األربعاء، بعد رفضهم شروطها بفرض الحبس المنزلي عليهم

تنفيـذ قـرار الحـبس المنزلـي الليلـي الـصادر بحقهـم،  وأفـاد محـامي الـشبان بـرفض الـشبان الخمـسة
 .المسكوبية غربي القدس المحتلة  مركزخالل التحقيق معهم في

وقرر القاضي فـرض الحـبس المنزلـي الكامـل علـيهم،  محكمة الصلح الشبان مثلوا أمام"وأضاف أن 
 آالف شـيكل، والتوقيـع علـى كفالـة بقيمـة عـشرة آالف شـيكل، ٥ماليـة قيمتهـا  ودفـع كـل واحـد مـنهم كفالـة

 ".لغد األربعاء عنهم، لكنهم رفضوا فمدد توقيفهم اإلفراج مقابل

منـازلهم فـي قريـة العيـسوية،  اقتحـام وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم الشبان الخمسة، بعد
 .وهم أنور سامي عبيد، فايز محيسن، نديم الصفدي، ادم محمود، صالح أبو عصب

ــة األحــد، وســلمت عائلتهمــا  وكانــت شــرطة ومخــابرات االحــتالل اقتحمــت ــي شــابين مــنهم ليل منزل
 .في مركز المسكوبية غربي القدس" الشاباك"ضابط  تدعاء للتحقيق معهما من قبلاس

الجبهـة الداخليـة لالحـتالل، يقـضي بفـرض الحـبس  ًيـذكر أن قـرارا صـدر قبـل نحـو أسـبوع عـن قائـد
  .قرية العيسوية لعدة أشهر  شبان من٩المنزلي الليلي بحق 

  ٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  تقارير

 ول االستيطانتقرير ح

  

  .... –فلسطين المحتلة 

أظهـر تقريـر صـادر عـن هيئـة مقاومــة الجـدار واالسـتيطان أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي أقامــت 
 عملية هدم في مدينـة القـدس المحتلـة مـن أصـل ٣٠٠ بؤرة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ونفذت ١٣

  .حتلة عملية هدم تمت في كل األراضي الفلسطينية الم٦٨٦

، ٢٠١٩ اعتـداء للمـستوطنين خـالل العـام ٨٥٩ورصد تقريـر هيئـة مقاومـة الجـدار مـا يزيـد علـى 
 مواطنــا ١٩٢ٕ شــهداء، واصــابة ٤ليــشهد بــذلك ارتفاعــا ملحوظــا فــي وتيــرة االعتــداءات، نجــم عنهــا ســقوط 

  . دونما من أراضي المواطنين٣٧٩٤ٕوالحاق الضرر بـ 

الســتيطان، وليــد عــساف، خــالل مــؤتمر صــحافي عقــده، واســتعرض رئــيس هيئــة مقاومــة الجــدار وا
مساء األحـد، فـي مدينـة رام اهللا، التقريـر، قـائال إن أكبـر عمليـة هـدم تمـت منـذ بدايـة االحـتالل فـي منطقـة 

 منـزال فـي مخـيم شـعفاط ٢٢ً منـزال مـرة واحـدة، إضـافة إلـى هـدم ٨٢صور باهر بوادي الحمـص، وتـم هـدم 
  .ٍبيوم واحد

ً مخططــــا هيكليــــا لتوســــيع ١٣٦ت االحــــتالل قــــدمت خــــالل العــــام الماضــــي ولفـــت إلــــى أن ســــلطا
 ٥٥ آالف وحـدة اسـتيطانية جديـدة وقيـد التنفيـذ، وحـوالي ٥ مخططا، منها بواقع ٨٥المستوطنات، تم إقرار

مخططا هيكليا قيد الدراسة فيما يسمى  ُ ً   ".مجلس التنظيم األعلى لإلدارة"ً

ــ ــربط المــستوطنات كمــا أنــشأت ســلطات االحــتالل مجموعــة م ــشوارع االلتفافيــة الرابطــة التــي ت ن ال
 دونـم فـي محـيط ١٣٠٠البعيدة مع الكتل الكبرى، منها شارع التفـافي حـوارة، الـذي اسـتولى االحـتالل علـى 

االســتيطانية " أرائيــل" مــستوطنة شــمال الــضفة مــع كتلــة ٣٤الــشارع إلقامتــه، حيــث مــن المتوقــع أن يــربط 
  .الكبرى

 ألـف، وعـدد المـستوطنات والبـؤر ٦٩٢ستوطنين في الضفة الغربية بلغ أكثر مـن وبين أن عدد الم
  .٢٠١٩ً بؤرة استيطانية جديدة خالل عام ١٣، وأقيمت ٣٠٠

وأكــد عــساف أن االحــتالل يركــز اآلن علــى مدينــة القــدس لعزلهــا بالكامــل وتهويــد المــسجد األقــصى 
 مـن الهـدم الفـردي إلـى ٢٠١٨ الهـدم انتقلـت عـام وتقسيمه، الفتا إلى أن السياسة اإلسرائيلية في عمليـات

سوسيا، الخان األحمر، خربة : وأوضح أن االحتالل أصدر أوامر هدم لسبع قرى فلسطينية، وهي. الجماعي
  .مكحول، عين الحلوة، إم الجمال، الفارسية، وجبل البابا

 الهـدم واإلخـالء  منـع عمليـات٢٠١٩اسـتطعنا عـام "ومقابل هذه اإلجراءات لالحتالل، قـال عـساف 
للقـــرى المـــذكورة، ولـــم يـــسجل تهجيـــر ألي مـــواطن واحـــد، بفـــضل الـــسياسة التـــي اتبعتهـــا الحكومـــة بكافـــة 
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مؤسساتها في إعادة بناء كل ما يتم هدمه بشكل مباشر وسريع فـي تلـك المنـاطق، ضـمن آليـة االسـتجابة 
  ".السريعة لالحتياجات الطارئة للفلسطينيين

ومــة الــشعبية والهيئــة وكافــة مكونــات المجتمــع الفلــسطيني فــي وقــف نجحــت لجــان المقا"وأضــاف 
  ". أشهر في الخان األحمر، وتم إفشال مخطط هدمه٦مسلسل التهجير القسري، عندما تم االعتصام لمدة 

وبخــصوص موضــوع قــرار وزيــر األمــن، نفتــالي بينيــت، بنقــل ملــف تــسجيل األراضــي مــن المحــاكم 
اء اإلســرائيلي، أكـد عــساف أن محــامي الهيئـة نجحــوا فــي إفـشال أكثــر مــن العـسكرية اإلســرائيلية إلـى القــض

 ٤٠ تـضاف إلـى مـا تـم إنجـازه بحـوالي ٢٠١٩ آالف دونم عام ٦من قضايا التسريب، وتم استعادة % ٩٥
  .ألف دونم

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول ضـم األغـوار، أكـد عـساف أن هـذا 
  . ألف دونم٢٦٠، ويشمل مليون و١٩٦٧خطر منذ عام المخطط هو األ

إلى ذلك، فرض جيش االحتالل اإلسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة ونـصب حـواجز عـسكرية علـى 
الطرقــات فــي شــمالي الــضفة الغربيــة، فيمــا واصــلت قواتــه شــن حمــالت دهــم وتفتــيش بالــضفة والقــدس 

  )وكاالت. (في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين شابا بزعم المشاركة ٢١المحتلتين، تخللها اعتقال 

  ٢٠ص/٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  ألفا١٣٧ الفلسطينيعدد المسيحيين العرب في الداخل 

 

نشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية مؤخرا معطيات حول المسيحيين في البالد، تبين منها أن عددهم 
  .من مجمل السكان% ٢ ألفا تقريبا ويشكلون ١٧٧عشية عيد الميالد المجيد االخير بلغ 

، بينما هذه ٢٠١٨، في العام %١,٥وأضافت المعطيات أن النمو الطبيعي بين المسيحيين كان 
 هم عرب، ويشكلون ١٣٧,١٧٥من المسيحيين، أي % ٧٧,٥و. ٢٠١٧في العام % ٢,٢النسبة كانت 

  .مل القدس المحتلةلكن هذه المعطيات تش. من المجتمع العربي في إسرائيل% ٧,٢

من المسيحيين % ٤١,٣من المسيحيين العرب في شمال البالد، بينما يسكن  %٧٠,٦ويسكن 
 .يسكنون في منطقة حيفا وشمال البالد% ٣٣,٦غير العرب في منطقة تل أبيب، و

 الف ١٦,١ ألف نسمة، وفي حيفا ٢١,٩ويوجد في مدينة الناصرة أكبر تجمع مسيحي، ويبلغ عددهم 
  .٢٠١٨ ألف نسمة، وذلك حتى نهاية العام ١٠,٣ ألف نسمة، وشفاعمرو ١٢,٧والقدس المحتلة نسمة، 

، ومتوسط أعمار الرجال في الزواج ٢٠١٧ زوجا تزوجوا في العام ٨٥٥ووفقا للمعطيات، فإن 
  . عاما٢٦ عاما والنساء ٣٠,١األول كان 
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ويوجد في . فال عربيا ط٢٠٦٧، بينهم ٢٠١٨ طفال في العام ٢٧٢١وأنجبت نساء مسيحيات 
 ولد ٢,٧٧ عاما، بينما يوجد في العائلة المسلمة ١٧ ولد بالمتوسط حتى سن ١,٩٦العائلة المسيحية 

من الطالب % ٧٤,٤وأضافت المعطيات أن .  ولد بالمتوسط في العائلة اليهودية٢,٣٧بالمتوسط، و
 النساء، بينهما هذه النسبة تنخفض لقب الجامعي الثاني كانوا منلحصول على االمسيحيين الذين درسوا ل

ونسبة النساء المسيحيات الالتي يدرسن للقب . بين مجمل طالب الجامعات اإلسرائيلية% ٦٣,١إلى 
وأكثر المواضيع التي يدرسها الطالب %. ٥٣,٢بينما النسبة العامة هي % ٦٢,٨الدكتوراة هي 

علم الموسيقى، وهندسة % ١٣,٧ارية، منظومة المعلومات اإلد% ١٥,٣: المسيحيون في اللقب األول
  «٤٨عرب   "%١٠,٩المواصالت والنقل 

  ١٤ص/٧/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 

 جدارية المفاتيح والقواشين الفلسطينية

 ناديا هاشم العالول

 من اآلخر؟ فلو بدأنا بالتشريعات فقد يضيق صدر القارئ أماألول  ترى هل ابدأ المقالة من
  ويصرف النظر عنها

  :فلنبدأ من األول

بر وسائل التواصل االجتماعي وال عجب ع ١٩٦٧ و١٩٤٨يوهات جميلة لفلسطين يتم تداول فيد .١
آملين ان يستيقظ الضمير العالمي ..  الصهيوني فهي تبدو قطعة من الجنةاإلخطبوطإن اختطفها 

  !فيحاسب سالب األرض وبالع الحق

 وجبنة "عوينات"ايضا يتم تداول لقطات للفطور الفلسطيني من زعتر وزيت وزيتون ولبنة وبيض  .٢
 الخارجة "األخضر والزيت والجبنة البيضاء بالزعتر"مقلية وتين وفطائر الخبز الفالحية المجبولة 

الخ تتألأل محصلتها تحت .. ّلتوها من الطابون ناهيك عن الحمص والفول والفالفل وبرتقال يافا
 ..شمس الصباح

ًناهيك عن تداول الزي الفلسطيني المطرز يدويا بألوانه وتشكيالته المتعددة فكل غرزة لها حكاية  .٣ ّ ّ
جنين وهكذا مما يشعر الداني والقاصي بحضارة فلسطين وبعمقها من بيت لحم والناصرة وصفد 

ّالتاريخي وانها أرض وشعب وحضارة وليست شعبا بال أرض كما روج لها الغاصب المحتل ليجد 
 ! من ذنبأقبحعذرا الحتالله بعذر 

 من ًالأومنطلقا ) الموت للعرب( علنا شعار اإلسرائيلييننأتي للجزء الصادم من المقالة وهو تداول  .٤
 المقامة على ارض الضفة الغربية المحتلة ليتلقفه المتشددون واليمينيون اإلسرائيليةالمستوطنات 
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ولشدة ما نخشاه انبثاق تشريعات عنصرية كسابقتها تضع استراتيجيات .. ّوالحبل على الجرار
 وعرب  ضد عرب الداخلاإلسرائيليةلتنفيذ هكذا شعار عنصري وكيف ال والتشريعات العنصرية 

ّ وضد العرب جميعا قد تم تنفيذها بحرفيتها على ارض الواقع والتي سنها الكنيست منذ قيام ١٩٦٧
ً قانونا ومرسوما، تركزت منذ قيامها على ١٧٨ ما يقارب ٢٠١٦الكيان اإلسرائيلي وحتى العام 

ّعالم بينما تحرم  عامة، مثل االستيالء على األراضي الفلسطينية، والعودة ليهود الإستراتيجيةأبعاد  ُ
كلها لم تكن .. العودة على الفلسطينيين، ناهيك عن التطورات األخيرة من ضم القدس والجوالن

 كنا من هذه أين:  معلن على المأل منذ عقود طويلة متسائلينإسرائيليبعلم الغيب بل بتشريع 
 !التشريعات؟وماذا فعلنا إزاءها

 الكنيست بتشريعاته إخطبوطميت يقعان اآلن بقبضة وهاهو غور الضفة الغربية وشمال البحر ال
  .١٩٦٧ّالمتحولة الستراتيجيات تكرس االحتالل وتمنع إقامة دولة فلسطينية على أراضي 

لماذا ال يتم نشر جدارية منقوشة عليها المفاتيح والقواشين الفلسطينية كل يروي حكايته : اقتراحنا .٥
ّار والتاريخ ويتأثرون به، ويتم عرضها يوميا على وحقه بأمالكه فاألجانب يعشقون الفن واآلث

ّوسائل التواصل راسمين نسخا عنها على الجدار العازل ليتصبح بها العنصريون صباحا ويتمسون  ّ
  !به مساء

 العنصرية التي قلبت الحقوق جاعلة من اإلسرائيليةفهكذا جدارية تقف بالمرصاد للتشريعات  .٦
 .. دولة قومية لليهود فقطإسرائيل

 تقف شاهدة على ذلك ١٩٦٨ وبعدها، ومعركة الكرامة ١٩٤٨ّصحيح أن العرب لم يقصروا بحرب  .٧
ّولكن القصد التنبيه فالمفكرون .. وما زال الشهداء األردنيون والعراقيون مدفونين بثرى فلسطين

فكار ّصدقونا فاأل..  إستراتيجية ذات اهدافإلىّينبهون بفكرهم ليلتقطه المعنيون باألمر محولينه 
ّالمستنيرة ليست مواضيع إنشاء أو مجرد صف كالم، والسالم على من اتبع الهدى، وهذا مسك  ّ

 ! الختام

    ١٢ص/٧/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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 احتمال كبير بحرب على عدة جبهات: تقييم استراتيجي لالحتالل

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

حوث األمن القومي، التقييم االستراتيجي األمني سلم الجنرال احتياط عاموس يدلين، رئيس معهد ب
  . إلى الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين٢٠٢٠لعام 

ًويظهر من التقييم أن احتمالية الحرب في العام الجديد ستكون كبيرة، وخاصة مع حزب اهللا في 
 في مواجهة حيث يربط ذلك بسلوك إسرائيل. لبنان، وقد تمتد إلى عدة جبهات، بعد سنوات من الهدوء

التحديات األمنية القومية الرئيسية التي تواجهها بما في ذلك تصميم إيران على االستمرار في برنامجها 
النووي وجهودها لتوطيد نفسها في سوريا وغيرها من الساحات، ومنها تعزيز قدرة حزب اهللا الهجومية 

  .على امتالك صواريخ دقيقة

ن قوة إسرائيل الواضحة والنجاحات المذهلة في مختلف ويرى التقييم أن هناك مفارقة ما بي
  .المجاالت واحتمال أن تكون الحالة اإليجابية هذه مؤقتة وهشة

ورأى أن األزمة السياسية في إسرائيل لها عالقة مباشرة تجعل من الصعب وضع إستراتيجية 
  .ًواضحة حاليا للتعامل مع جميع التحديات

ليماني سيمنح بشكل كبير التقييم إلمكانية التصعيد العسكري، واعتبر أن عملية اغتيال قاسم س
ًوالحاجة إلى صياغة إستراتيجية إسرائيلية جديدة، فعملية االغتيال ستخلق سياقا جديدا ويحمل إمكانية  ً

  .حدوث تحول استراتيجي، ال زال من الممكن تقييم نطاقه وأبعاده

دها على العمل األميركي، وتنفيذ عمليات كان خطط ًويقدر التقييم األمني، أن إيران تدرس حاليا ر
ًوفي ذات الوقت ال زال الوقت مبكرا لتقييم تأثير تصفيته، . ًلها مسبقا سليماني في ساحات إقليمية متعددة

وتأثيرها على نظام الترابط واالتصال الذي أنشأه مع جميع الجهات التابعة إليران في المنطقة، وسمح 
  .ر شجاعة في تنفيذ سياساتهاإليران أن تكون أكث

وأوصى التقييم بالتحضير لمجموعة من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك األحداث المتصاعدة 
ًاإليراني الواسع النطاق، والذي قد تشارك فيه إسرائيل أيضا، وكذلك التعامل مع إمكانية –للنزاع األميركي

  .تأجيل الرد اإليراني لوقت الحق

 أن حرب مع لبنان سيكون احتمال أكبر هذا العام، مع إمكانية تطوره لسيناريو حرب ويؤكد التقييم
متعددة الجبهات ضد إيران وحزب اهللا والنظام السوري والمجموعات المسلحة الموالية إليران في مناطق 

  .مختلفة منها سوريا والعراق

التي تواجه إسرائيل في ً، خاصة وأن التحديات ٢٠٢٠وأكد على أن هذا هو أخطر تهديد لعام 
ًمشددا على ضرورة أن تكون هناك خطوات استعداد . الساحة الشمالية قد تكثفت على مدار العام الماضي
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ًمن الجيش اإلسرائيلي لحرب متعددة الجبهات، وخاصة الساحة الشمالية التي تعتبر أهم تهديد عسكري 
  .تقليدي إلسرائيل

ون أكثر قوة وتدميرية من الحروب السابقة، وأن إسرائيل وقدر أن الحرب الثالثة مع لبنان ستك
ستضطر للتعامل مع صواريخ ضخمة تضرب الجبهة الداخلية وبعضها دقيقة، مع استخدام القوات البرية، 

  .ًداعيا إلى ضرورة خلق وعي واسع النطاق لدى الجمهور للتحمل والثقة بالقيادتين السياسية والعسكرية

ً أيضا من إسرائيل إجراء مناقشة مبدئية حول المنفعة العامة والمخاطر وتتطلب مخاطر التصعيد
التقليدية، على عكس جهود الملف النووي، الذي يوجد » العدو«التي ينطوي عليها منع جهود تكثيف 

  .كما جاء في نص التقييم. بشأنه إجماع واسع على أنه من المناسب استخدام القوة إلحباطه

ة، فإنه يتوجب إجراء النقاش حول الضرر المحتمل من استخدامه، وخيارات وبشأن األسلحة الدقيق
ٕالتعامل معه هجوميا ودفاعيا، واجراء مناقشة معمقة حول فكرة الضربة الوقائية ضد حزب اهللا بالتوقيت  ً ً

  .المناسب لمثل هذا الهجوم، في ظل التقدم بهذا المشروع والبدائل الموجودة

إليراني يأتي في المرتبة الثانية وهو أخطر تهديد محتمل إلسرائيل، واعتبر أن الملف النووي ا
ًخاصة وأن هناك جهود إيرانية مكثفة إلنجازه لكن سيكون في المستقبل القريب وليس خالل العام الجديد، 

  .مع ضرورة استعداد إسرائيل لمثل هذا السيناريو

لمسؤولين اإليرانيين على محمل الجد ان اسرائيل تاخذ تهديدات ا» اسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة 
وبحسب الصحيفة فأنه تم رفع مستوى التأهب في جميع السفارات اإلسرائيلية . بعد اغتيال سليماني

  .بالعالم

  ١٠ص/٧/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  اخبار باالنجليزية

The importance of knowing Bethlehem 
  

I have long been troubled by the way so many believing Christians in the West have either 

been ignorant of or turned their backs on the plight of Palestinians, both Christian and 

Muslim. Right-wing Evangelicals, under the sway of heretical theology, are so blinded by 

their obsession with Israel that they cannot see Israel's victims. Other Western Christians 

simply just do not know or about the people of Palestine. 

I find this state of affairs to always be distressing, but especially so at Christmas time, since 

the Christmas story we celebrate not only took place in that land, it continues to define the 

lives of the Palestinians who live in places like Bethlehem and Nazareth. 

When Western Christians think of those communities, the pictures that come to mind are 

the mythologised images that are the product of our movies, artists, songs and stories. That 

Bethlehem is a real place with real people is lost on them. 

It was with this thought in mind, that several years ago I wrote a reflection on the 

importance of knowing the real Bethlehem. 
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Bethlehem has always loomed large in our imagination. For generations, the feelings 

evoked by this town have been captured in multiple art forms, serving to inspire both 

believers and non-believers with its message of hope and the joyful promise of new life. 

For those who do not know the place, Bethlehem possesses a timeless quality, derived from 

these artistic creations. It is a place of mystery and contradictions. It is the peaceful little 

town that played an out-sized role in history; the birthplace of Jesus, the child born in a 

cave, heralded by angels and visited by shepherds and kings. For hundreds of millions of 

Christians world-wide, these are the images that define Bethlehem. Sadly, in reality, all of 

this is but a fantasy, since the pressures of contemporary daily life in this historic 

community paint a remarkably different portrait. 

Suffering under Israeli military occupation since 1967, Bethlehem has slowly 

been strangled. It has lost most of its land to settlement construction. It is hemmed in by a 

30-foot-high concrete wall, stripped of its resources and denied access to external markets. 

As a result, 25 per cent of Bethlehem's people are unemployed, while 35 per cent live below 

the poverty level. 

Before the occupation, for example, a few thousand Palestinians in Bethlehem were 

employed as craftsmen known worldwide for their olive-wood and mother-of-pearl 

artifacts. Today, denied the ability to freely export and hurt by the instability of military 

rule, that industry employs only a few hundred. Similarly, Bethlehem's tourism has 

suffered. Israeli companies that dominate the industry bring tourists to stay in hotels in 

areas they control, making only day trips to Bethlehem's holy places. The crowds come to 

the town for a few hours, but their revenue disproportionately goes to the Israelis. 

Bethlehem has lost so much land to Israeli confiscation for settlement construction that it 

can no longer expand. Now it can only build vertically. As a result, what is left of 

Bethlehem has become overcrowded, with traffic congesting its narrow streets. 

Israeli leaders often complain that they must expand their settlements further so that 

their youth can find housing. And they insist that they must continue to build their wall, in 

order to protect the residents of these illegal colonies. What they do not say is that the wall 

is built through Palestinian-owned lands, cutting villages from their properties, and the 

expansion of the mammoth settlement colonies at Har Homa, Gilo, Har Gilo, Betar Ilit, 

Giva'ot and more are occurring at the expense of Palestinians living in the Bethlehem 

region. 

The Israelis call these colonies “neighbourhoods of Jerusalem”. This is but a crude effort to 

obfuscate the reality that they are all built on Bethlehem area land–illegally confiscated by 

Israel and then unilaterally annexed to what they call “Greater Jerusalem”. As a result, 

Palestinians now retain only tenuous control of 13 per cent of the Bethlehem region, with 

the Israelis still threatening to take more. In fact, the 22 Israeli settlements built in the 

Bethlehem region, the roads that connect them and the wall that protects them were all 

built on land taken from Palestinians. And the new expansion plans for Jewish-only 

housing and the extension of the wall simply means that more land will be taken, leaving 

less for Palestinians. 

Look at a map and you will see that Bethlehem is but a few miles from Jerusalem. As late 

as 20 years ago, standing near Manger Square, one could look out over a green space, the 

hill of Jabal Abu Ghnaim, and see the Holy City. The trip, by car, was only 15 minutes. 

Today that view has been obliterated by the 30-foot wall, and that green space, where 

Palestinian families once picnicked, is now the site of the monstrous concrete settlement of 

Har Homa, home to 25,000 Israelis. As a result of the settlements, Jewish-only roads and 

the wall, an entire generation of young Palestinians have grown up never having been to 

Jerusalem. Not only that, but the entire population has been cut off from the city that was 

their metropole, the hub that provided them medical, social, educational services, markets 
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and sources of employment, and venues for cultural and spiritual enrichment. All that is 

now beyond their reach. 

Today, the Palestinian population of the Bethlehem region is 210,000. At the same time, 

there are over 165,000 Israeli settlers, with plans to significantly increase that number in 

the near future. Facing this human onslaught, Palestinians have taken their case to the 

World Court, which ruled that the settlements and the wall are illegal, in clear violation of 

international laws designed after World War II to protect the rights of people living in 

territories occupied in time of war. In response, Israel, with the backing of the US, has 

acted with impunity continuing to build, to move its people into Palestinian areas, and to 

take more land. 

All this is happening while Christians in the West blissfully sing of the “peaceful little 

town”, not hearing the cries of its people. More disturbing is the degree to which 

policymakers and those who should know better deliberately turn a deaf ear to Palestinian 

appeals for recognition of their plight, thereby enabling the continuation of this injustice. 

Meanwhile, in Bethlehem, hope gives way to despair and thoughts of peace to feelings of 

anger. Attention must be paid to this tragedy. 

Just for a moment, think of Bethlehem and instead of imagining the shepherds and the 

angels, think of life as it is in that town today. Imagine what you would feel if you lived in 

Bethlehem and saw your land taken to make way for homes and roads for another people. 

And imagine how you would feel if your sons and daughters were forced into exile to find 

employment, to make way for the sons and daughters of another people who have come to 

live on your land. Then listen carefully and hear the cry of the people of that little town. 

James J. Zogby is president of the Washington-based Arab American Institute 
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Israel approves more than 1, 900 new settler units — NGO 

 
OCCUPIED JERUSALEM — Israel has approved the construction of 1,936 new settler 

units on occupied Palestinian territories, watchdog Peace Now said Monday. 

The green light was given on Sunday and Monday, Peace Now said, adding that 89 per cent 

of the new units will be erected in "settlements that Israel may have to evacuate under a 

future peace agreement with the Palestinians". 

The watchdog says settlement building has vastly increased under Prime Minister 

Benjamin Netanyahu and his ally US President Donald Trump. 

Netanyahu has been fighting for his political survival faced with corruption charges and 

after failing to form a new coalition government following April and September elections. 

The premier, who was indicted in November on charges of bribery, fraud and breach of 

trust, is now facing a third general election in March. 

“Despite lacking a clear mandate, for this caretaker government it’s business as usual — 

continue the massive promotion of harmful and unnecessary construction in occupied 

territory and in places that Israel will have to evacuate,” said Peace Now in a statement. 

“Netanyahu continues to sabotage the prospects of peace, dragging Israel into an anti-

democratic one-state reality resembling apartheid.” 

According to Peace Now, 1,150 of the units were approved for “deposit” or phase one of the 

planning process. 
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A total of 786 units received final endorsement, including 258 that are to be built in 

Haresha, an “illegal outpost” west of the city of Ramallah on the West Bank, the watchdog 

said. 

Israel occupied the West Bank and East Jerusalem in the 1967 war in a move never 

recognised by the international community. 

Its settlements are deemed illegal under international law and widely seen as the main 

obstacle to peace. 

Some 600,000 Israeli settlers live in the West Bank and Israeli-occupied East Jerusalem 

among around 2.9 million Palestinians. 

Late last year, the Trump administration said it would no longer consider Israeli 

settlements in the occupied territories illegal. 

The move was hailed by Trump ally Netanyahu while Palestinians have been outraged. 

The European Union, United Nations and others have stressed, however, that they continue 

to consider settlements illegal. 

According to Peace Now, the number of new settler units approved by Israel has almost 

doubled since Trump took office in January 2017. 
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