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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٣  ال شرعية للمستوطنات االسرائيلية: الخارجية  •

  شؤون سياسية
  

  ٣  األقصى المسجد من أصيال ًجزءا الرحمة باب :الفلسطينية الخارجية •

  اعتداءات
  

  ٤  تمهيـدا لتهويـده» باب الرحمـة«ـالق االحتالل يواصل محاوالت استصدار قرار إلغ •

  ٦  ُاالحتالل يخطر بهدم جديد بالقدس المحتلة •

  تقارير
  

ّأهم معركة ترحل لعام .. حسم هوية القدس • ُ٧  ٢٠٢٠  

  ٩  ؟٢٠١٩لماذا تراجعت نسبة الزيادة بأعداد المقتحمين لألقصى عام  •

  ١١  جديد من العاصفة عين في الرحمة باب •

  ١٣  طفال ١٩٠ بينهم الماضي العام مواطن ٥٥٠٠ عتقلي االحتالل :النجار •

  فعاليات
  

  ١٤  الرياالت يستقبل وفد المبادرة الوطنية لنصرة األقصى وفلسطين •
  

  آراء عربية
  

  ١٥  حكومة االحتالل االسرائيلي تتحدى القانون الدولي •

  اخبار باالنجليزية
  

Israeli police summon Jerusalem governor for investigation ١٦  

Jordan condemns new Israeli settlement plans 

Israeli defence minister seeks 'million' settlers in West Bank ١٦  

  



 
٣

  القدساالردن 

  ال شرعية للمستوطنات االسرائيلية: الخارجية 
 

يلية بناء  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إعالن السلطات اإلسرائ-   الرأي-عمان
 . وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة١٩٣٦

واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف اهللا الفايز في بيان 
 .الشرعية المستوطنات اإلسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي

 تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف وشدد الفايز على ضرورة
ٕسياسة االستيطان اإلسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السالم الشامل والزام إسرائيل بتنفيذ 

  .٢٣٣٤قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس األمن رقم 

  ١ص/٩/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  يةشؤون سياس

  األقصى المسجد من أصيال ًجزءا الرحمة باب :الفلسطينية الخارجية

 

 المبـارك األقـصى المـسجد علـى المتواصـلة االحـتالل اعتـداءات إن الفلـسطينية الخارجية وزارة قالت
 .دينية بلبوس وتغليفه واالحتالل للصراع السياسي الطابع إخفاء إلى ترمي

 حـول األردنيـة المغتـربين وشـؤون الخارجيـة وزارة ببيـان ربعاءاأل اليوم لها بيان في الوزارة وأشادت
 الفلـسطيني التنـسيق استمرار مؤكدة الرحمة، باب قرب أمس األقصى في المصلين على االحتالل اعتداءات

  .األقصى للمسجد الالزمة الحماية لتوفير والساحات المجاالت كافة في األردني

 القانونيـة للجهـات الـدولي للقـانون الفاضـح الخـرق هذا لةٕواحا لنقل مساعيها تواصل أنها وأضافت
 بـسبب المختـصة الدوليـة الـسياسية الجهات لدى عقم من تبين ما بعد خاصة االختصاص، صاحبة الدولية

 التنمـر حالـة أو الـدول، مـن عـدد مـصالح بسبب أو األمن، مجلس في الحال هو كما األمريكية الهيمنة إما
 .سرائيلياإل األمريكي واالبتزاز

 المـواطنين وأن شـرعية، وغيـر والغيـة باطلـة األقـصى بحـق التهويديـة االحـتالل إجراءات أن وأكدت
ــاء خلفهــم ومــن المقدســيين ــشعب أبن ــادرون الفلــسطيني ال ــصمودهم ق ــى ب ــشال عل  .االحــتالل مخططــات إف

  .المبارك األقصى المسجد من أصيال ًجزءا الرحمة باب أن على وشددت

  ٨/١/٢٠٢٠س موقع مدينة القد

*** 



 
٤

  اعتداءات

   تمهيـدا لتهويـده"باب الرحمـة"االحتالل يواصل محاوالت استصدار قرار إلغـالق 
 

 اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الثالثاء، على -فلسطين المحتلة   
 .صىالمصلين في باب الرحمة وعلى المواطنين قرب باب حطة أحد أبواب المسجد األق

وكانت قوات االحتالل اعتقلت أربعة شبان وفتاة من أمام مصلى باب الرحمة بعد اعتدائها على المصلين 
فيه، بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك، لساحات المسجد وقيامهم بجوالت 

  .استفزازية

ب باب الرحمة، أحد بوابات وأفاد شهود عيان بأن شرطة االحتالل اعتدت على المصلين قر  
واعتدت شرطة االحتالل على . المسجد األقصى، واعتقلت خمسة شبان وفتاة، في وقت صالة العشاء
  .المواطنين أيضا في محيط باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد األقصى

 مصلى ويتزامن التصعيد على الفلسطينيين باألقصى، مع محاولة شرطة االحتالل استصدار قرار إلغالق
  .باب الرحمة بشكل كامل تمهيدا لتهويده، وذلك بحسب بيان صادر عن دائرة األوقاف اإلسالمية

كافة إجراءات االحتالل بحق «وقال مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية بالقدس إن   
 إلى شبح صراع الـمسجد األقصى وحراسه والمرابطين والمصلين، دليل على نوايا االحتالل بدفع الـمنطقة

مرير عبر اختالق أزمة جديدة لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها إال الـمزيد من األسى 
  .«والفوضى

مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءا أصيال من المسجد األقصى، ومسجدا «وأكد المجلس أن   
 وال مكانة ألي قانون عابر وضعي، إسالميا خالصا للمسلمين وحدهم ال ينازعهم فيه إال هالك، فال اعتبار

  .«وأن أي قرارات تصدرها هذه الدوائر لن تكون ملزمة

وحمل المجلس سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط   
لتي مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية، ومسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لكافة الـمباني التاريخية ا

  .أصبحت بحاجة ماسة ألعمال الترميم

ّوقررت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، في القدس المحتلة، أن تصادر عشرات الدونمات من أراضي    ّ
ّوأكدت مصادر أن موظفين إسرائيليين تابعين. ّجبل المكبر جنوبي القدس المحتلة ّ، علقوا منشورات  للبلديةّ

ُسيقان األشجار المزروعة بكثافة في تلك الدونمات المقرر مطبوعة، على أعمدة الكهرباء، وعلى 
ّمصادرتها، في حي الشقيرات في جبل المكبر، تحوي قرارا بمصادرة تلك األراضي تحت ما يسمى  ً مصلحة «ّ

  .«الجمهور



 
٥

ً كانون األول الماضي مالكي األراضي مدة ستين يوما لمراجعة ٢٢ّويعطي الملصق المؤرخ في   
  .ّ، فيما تعود ملكية تلك األراضي لعدة عائالت مقدسية»لالتفاق على الثمن وتغيير الملكية«بلدية االحتالل 

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان وجنود االحتالل في بعض المناطق بالضفة الغربية، حيث   
ى اقتحمت قوات االحتالل بعض المحافظات، وشنت حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال عدد من الشبان جر

تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية، بحجة حيازة وسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 
  .المستوطنين

وفي سياق تضييق االحتالل على الفلسطينيين، أخطرت سلطات االحتالل بهدم أربعة منازل شرق   
  .بلدة يطا جنوب الخليل بذريعة البناء دون ترخيص

راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم إخالء أي مستوطنة إسرائيلية، في األراضي وتعهد رئيس الوز  
وجاء تعهد نتنياهو، هذا، في كلمة في مؤتمر صحفي . الفلسطينية، في إطار أي خطة سالم، مستقبلية

 لصراعفي القدس الغربية، بعد تقديرات إسرائيلية، بأن الواليات المتحدة األمريكية قد تنشر خطتها لحل ا

، قبل االنتخابات اإلسرائيلية المقررة مطلع شهر »صفقة القرن«اإلسرائيلي المعروفة باسم - الفلسطيني
لن أسمح القتالع أي مستوطنات في أي خطة سياسية، إن فكرة التطهير «وقال نتنياهو .آذار المقبل

حبا بإعالن وزير الخارجية ، مر»قلب أرضنا«وقال نتنياهو إن الضفة الغربية هي . »العرقي هذه لن تحدث
. األمريكي مايك بومبيو نهاية العام الماضي، بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي

، إن الشيء )االسم اليهودي للضفة الغربية(لم نفقد حقنا في العيش في يهودا والسامرة «وقال نتنياهو 
عندما عادت إسرائيل، فإننا لم نعد إلى «وأضاف .«سة الحقًالوحيد الذي فقدناه مؤقتا هو القدرة على ممار

. »أرض أجنبية، هذا تشويه للتاريخ، لقد عاش اليهود في القدس والخليل منذ آالف السنين، على التوالي
يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في ) المستوطنات(إن إعالن بومبيو حول وضع البلدات «وتابع نتنياهو 

، في »ة بشكل واضح، عدنا إلى األرض التي جسدها أجدادنا منذ آالف السنينأرضنا، في حرب دفاعي
  . التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة١٩٦٧إشارة الى حرب 

في الضفة الغربية، هي ملك » ج«كما قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، إن المنطقة المصنفة 
ّوتشكل المنطقة . سرائيلإل  من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة اإلسرائيلية %٦٠نحو » ج«ُ

) ج(أعلن رسميا إن المنطقة «ُوقال بينيت، في مؤتمر حول االستيطان، عقد في القدس الغربية . الكاملة
واعتبر بينيت أن . ه األرض، مشيرا الى انه دعا مرارا الى فرض السيادة اإلسرائيلية على هذ»هي إلسرائيل

  ).وكاالت.(»)ج(إسرائيل تخوض حربا حقيقية على المنطقة «

  ١٨ ص٩/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  



 
٦

 ُاالحتالل يخطر بهدم جديد بالقدس المحتلة

  

 في مدينة القدس اإلسرائيليمفتشو بلدية االحتالل  سلم – إبراهيم وبترا  كامل–القدس المحتلة 
 بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بذريعة أهاليم جديدة لعدد من ، إخطارات هدأمسالمحتلة 

  .البناء دون ترخيص

واقتحمت طواقم مشتركة من البلدية وقوات االحتالل الخاصة والشرطة أحياء العيسوية، ووزعت 
وأوضح . ، كما قامت بتصوير عشرات البنايات والشوارع داخل البلدةاألهالي على االستدعاءاتاإلخطارات 

رئيس لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في العيسوية محمد أبو الحمص، في بيان، أن طواقم االحتالل 
 بناية ٥٠ تصوير ما يزيد عن إلى العيسوية، إضافة ألهالي هدم واستدعاء إخطار ١٢وزعت ما يزيد عن 

واحد من اقتحام مخابرات االحتالل ومنزل في البلدة وتصوير الحارات ومداخلها، الفتا أن ذلك يأتي بعد يوم 
وأضاف أن اإلخطارات وزعت على .  هدمتإخطارا ؟ُللبلدة وتصويرها بعض المنازل التي سلم أصحابها اليوم

، مبينا أن مالحقة بلدية االحتالل " سنة٢٥ - ٣"بنايات ومنازل معظمها مأهول بالسكان، وقائمة ما بين 
 وفي المقابل ال يوجد تراخيص بناء في البلدة لتتناسب "ون ترخيصالبناء د"ألهالي العيسوية تأتي بحجة 

  .مع الزيادة الطبيعية بأعداد السكان

ولفت إلى أن رئيس البلدية السابق نير بركات رفض الخارطة الهيكلية المقدمة والتي جرى العمل 
ارطة للبلدة وحتى عليها على مدار سنوات طويلة وتم انجاز معظمها، وادعى حينها بأنه سيتم إعداد خ

  .اليوم لم يتم ذلك

ولليوم الثالث على التوالي واصلت شرطة االحتالل إجراءاتها القمعية في المسجد األقصى المبارك 
 ١٠عبر استهداف المصلين والمرابطين في المسجد وحراسة وسدنته حيث اعتقلت سيدة، فيما أبعدت 

  . المقتحمين للمسجد من باب المغاربةمقدسيين عنه، مع تواصل تأمين الحماية للمستوطنين

واعتقلت شرطة االحتالل سيدة بمصلى باب الرحمة واعتدت على عشرات المصلين في باحة 
  .إليهمصلى باب الرحمة ومنعت توجه المصلين 

ًوكانت قوات االحتالل اعتقلت عددا من المرابطين في المسجد األقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك 
يهم بالضرب، وُأفرج عنهم صباح أمس بشروط تمثلت بإبعادهم عن المسجد األقصى لمدة بعد االعتداء عل

  .... شيقل٥٠٠٠يوما، وكفالة مالية بقيمة ) ١٥(

  ١٠ص/٩/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  

  



 
٧

  تقارير
 

ّأهم معركة ترحل لعام .. حسم هوية القدس ُ٢٠٢٠  
  

 حـــافال ٢٠١٩ عـــام نكـــا األعـــوام مـــن كـــسابقه – المحتلـــة القـــدس – جنـــدي أســـيل –الجزيـــرة 
 أبرزهـا ولعـل قبـورهم، وحتـى ومنـازلهم ومقدسـاتهم الـسكان شملت والتي القدس في اإلسرائيلية باالنتهاكات

 العـام يطـو ولـم األقصى، للمسجد المتطرفين اقتحامات في النوعي والتحول الرحمة، باب ّهبة شرارة انطالق
 ٕوايقـاف فلـسطينية مؤسـسات االحـتالل بـإغالق يـداجد خطيـرا انتهاكـا يـسجل أن قبـل األخيـرة أيامه صفحات

  .أخرى عمل

ــام هــذه المقدســيون ويخــوض ــة النهــائي الحــسم معركــة اإلســرائيلي االحــتالل مــع األي  القــدس لهوي
 الوقت في لكنها اآلن، حتى المعركة هذه حسم في االحتالل محاوالت تنجح ولم والسكانية، والثقافية الدينية

 يجعلهـا مـا وهـذا أميركـي، وتراجـع إسـرائيلية أزمـة لحظـة فـي تأتي فإنها خطرها ورغم نهايتها، تبلغ لم ذاته
  .للفشل مرشحة

 اإلسـرائيلية الحـسم محـاوالت أن ابحيص، زياد القدس شؤون في الباحث حسب الحقيقية، المشكلة
 أشــكال باســتثناء مواجهتهــا فــي وحــدهم المقدســيين يتــرك مــا وهــو وعربيــة، فلــسطينية أزمــة مرحلــة يقابلهــا
 بعـض يـدفع مـا هـذا ولعـل المطلـوب، الحـد دون زال ما والذي والمادي، المعنوي الشعبي الدعم من محدودة

  .وجوده لنفي اآلراء

 جبهات أربع

 سـتعزز تحـديات أمـام سـنكون" أجـاب ٢٠٢٠ عـام وأهلهـا القـدس ينتظـر مـا أبـرز عن سؤاله وعند
 المدينـة هويـة حـسم ومحـاوالت المقدسـي، الـشعبي راكالحـ تجدد إلى تنتهي وقد والمواجهة االحتقان عوامل

 ."اآلن حتى مركزية جبهات أربع لها

 علــى القــدس هويــة لحــسم واالحــتالل المقدســيين بــين المواجهــة جبهــات بتوضــيح ابحــيص ويفــصل
 :التالي الشكل

 بـاب هبـة مـن بـدءا ٢٠١٩ فـي مواجهـات أربـع شـهد الـذي األقصى بالمسجد تتعلق األولى الجبهة
 والعرش، العبرية السنة رأس أعياد وموسم األقصى، واقتحام رمضان، في المتطرفين باقتحام مرورا مة،الرح

 بــاب مــصلى إلغــالق المــستمرة االحتالليــة المحــاوالت بــسبب ذاتهــا العنــاوين حــول ســتتجدد الجبهــة وهــذه
 سـتبقى اليهوديـة اداألعيـ مـع األضـحى وعيـد رمـضان مـن األواخر العشر بين التزامن حالة أن كما الرحمة،
  .المقبلين العامين في أكيدة مواجهة عناوين سيجعلها مما ،٢٠٢١و ٢٠٢٠ عامي في مستمرة
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 ميـــدانها هـــي العيـــساوية وبلـــدة المقدســـي، الـــشعبي الفعـــل بإجهـــاض فتتعلـــق الثانيـــة الجبهـــة أمـــا
 الــشعبية متهــامقاو تتوقــف لــم وبالمقابــل البلــدة، تلــك إلخــضاع القمــع حمــالت تتوقــف لــم حيــث األساســي،

 .القديمة والبلدة العامود رأس حي مثل أخرى لمراكز لالنتقال مرشحة جبهة وهي اإلخضاع، لهذا الرافضة

 مـشارف حتـى وتمتـد أميركيـا، بها المعترف المدينة لتصبح القدس حدود توسيع هي الثالثة الجبهة
 هذا أن إال ،٢٠١٨ في األحمر خانال تجاه للتوسع فاشلة إسرائيلية محاولة شهدت وقد شرقا، أريحا طريق
 .مفتوحا سيبقى الذي القدس حدود توسيع ملف يغلق ال الفشل

ــيم الباحــث وحــسب ــي المق ــإن األردن ف ــة الجبهــة ف ــق الرابع ــسطيني الوجــود رمــوز بــضرب تتعل  الفل
 يـونالتلفز عمـل وأوقـف القـدس، فـي والتعلـيم التربيـة مكاتـب أغلقـت الباب هذا وتحت والثقافية، المؤسسية
 لالســتمرار مرشــح اتجــاه وهــو القــدس، شــؤون ووزيــر محــافظ مــن كــل وتحركــات أعمــال ولوحقــت الرســمي،
 .والتصاعد

 المواجهة عنوان األقصى

 زمانيا بتقسيمه السابقة االحتالل خطط كافة المقدسيين إفشال بعد ينتظره وما األقصى مصير وعن
 قـال يهودي، لكنيس وتحويله الرحمة باب مصلى ىعل السيطرة ومحاوالت االقتحامات تصاعد وسط ومكانيا
 علـى مـستمرة فيـه القـائم الوضـع وتغييـر تهويـده ومحـاوالت العاصفة، عين في زال ما األقصى إن" ابحيص

 ".المستويات كل

 ثالثــة مــدى علــى فلــسطين أرض علــى الــشعبية للمواجهــة المركــزي العنــوان هــو األقــصى" ويــضيف
 وهبـة ،٢٠١٥ عـام القـدس ّوهبـة ،٢٠٠٠ عـام األقـصى انتفاضـة إلـى ،١٩٩٦ عـام النفـق هبـة من عقود
 ".٢٠١٩ عام الرحمة باب هبة إلى وصوال ،٢٠١٧ عام األسباط باب

 أو الـسياسي صـعودها تواصـل الهيكـل جماعـات دامـت ما أنه نت للجزيرة حديثه في ابحيص ويؤكد
 رصـيد أن إال" تنتهـي، لـن األقـصى على ةالمواجه فإن المتتالية، االنتخابات في المؤثر موقعها على تحافظ

 حمايتــه أجــل مــن دومــا ســيتجدد والفلــسطيني المقدســي الــشعبي الفعــل بــأن للثقــة يــدعو التاريخيــة التجربــة
 إلـى واالنكفـاء التراجـع مرحلـة مـن الفلسطيني الواقع ينقل أن يمكن عنوانا األقصى يجعل مما عنه، والدفاع
 ".التراجع إلى االحتالل ودفع المبادرة مرحلة

 األميركي المشروع فشل

 اقتـداء القـدس إلـى سـفاراتها نقـل علـى أخـرى دول حـث فـي عامين مدى على واشنطن فشل وحول
 وإلفــشال للمواجهــة واســعة مــساحات بوجــود تنبــئ القــوى لميــزان الموضــوعية القــراءة إن ابحــيص قــال بهــا،

 ســفارات نقــل قــرار نــشر فــي تــنجح لــم ميركــاأ ألن القــدس، هويــة ضــد األميركيــة اإلســرائيلية الحــسم محاولــة
 القـدس، إلـى سـفارتها ونقلـت بأميركـا لحقـت التـي الوحيـدة الدولـة هي غواتيماال تزال وال القدس، إلى الدول

 .الخطوة تلك عن فتراجعت الباراغواي أما
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 الياأسـتر مـع فـشلت فإنهـا حـذوها، لتحـذو الـدول مـن المزيـد لجر الحثيثة األميركية المحاوالت ورغم
 رئيــسها اضـطر كــذلك والبرازيـل إلسـرائيل، عاصــمة القـدس بغربـي االعتــراف وارتـأت مخـرج عــن بحثـت التـي

 "ثقــافي بيــت" بافتتــاح لالكتفــاء رئيــسها فاضــطر التــشيك أمــا تجاريــة، مــصالح مكتــب بفــتح لالكتفــاء الجديــد
  .القدس في تشيكي

 فـي القـدس تجاه األميركي التحرك قاءإلب حقيقيا أفقا هناك أن يؤكد هذا" توضيحه ابحيص ويواصل
 ويتطلـب نفـسه، تلقـاء من يحصل لن هذا لكن تحول، قاطرة إلى التحول من ومنعه الدولي، االستثناء خانة

ــسطينية سياســية متابعــة ــة فل ــة فالمحــاوالت وشــعبيا، رســميا ٕواســالمية وعربي ــزال ال واإلســرائيلية األميركي  ت
 الحفـاظ مـن بـد وال الالتينيـة، وأميركـا الـشرقية وأوروبا أستراليا ت؛نجاحا لتحقيق اتجاهات ثالثة في تنصب
ــى ــة ضــغوط عل ــى حقيقي ــل عل ــر ألن وأســتراليا، البرازي ــف تغيي ــا أي موق ــشكل منهم ــزة سي ــرة قف ــدوان كبي  للع

 ".القدس ضد السياسي

 تقودهـا أعمـال تـسيير حكومـة زالـت وما مسبوقة، غير حكم أزمة من تعاني إسرائيل أن إلى ويشير
 التـصفية نهج في ترامب دونالد ومواكبة كبرى سياسية خطوات اتخاذ على القدرة يعطل مما ونيف، عام منذ

 .يتبناه الذي

  ٥/١/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

  ؟٢٠١٩لماذا تراجعت نسبة الزيادة بأعداد المقتحمين لألقصى عام 
 

ات الهيكـل ألعـداد إحـصائية سـنوية تنـشرها جماعـ فـي – المحتلـة  القدس–جندي  أسيل –الجزيرة 
 مقتحمـا ٣٠,٤١٦المتطرفين المقتحمين للمسجد األقـصى، أشـارت المعطيـات الجديـدة إلـى أن عـددهم بلـغ 

ــادة ال تتجــاوز ٢٠١٩خــالل عــام  ــسبة زي ــه ٢٠١٨عــن عــام % ١,٦، بن ــغ عــدد المقتحمــين في ــذي بل ، ال
  . مقتحما٢٩,٩٣٩

 الـسابقة، إذ بلـغ عـدد المقتحمـين عـام وتبدو نـسبة الزيـادة األخيـرة منخفـضة جـدا مقارنـة بـاألعوام
 فبلــغ عــدد ٢٠١٧، أمــا عــام ١٤,٠٥٤ وصــل عــددهم إلــى ٢٠١٦، وفــي عــام ١٠,٩٠٠ حــوالي ٢٠١٥

  . متطرفا٢٥,٦٢٨المتطرفين المقتحمين 

، %٢٩ بلغـت نحـو ٢٠١٦ إلـى ٢٠١٥ويعني ذلك أن نسبة الزيادة في أعداد المقتحمين من عام 
 فبلغـت نـسبة الزيـادة حـوالي ٢٠١٨ إلـى ٢٠١٧، أما مـن عـام %٧٥ بلغت ٢٠١٧ إلى ٢٠١٦ومن عام 

  .فقط% ١,٦  هي٢٠١٩ إلى ٢٠١٨بلغت نسبة الزيادة من عام  ، في حين%١٧

عبــد اهللا معــروف علــق علــى هــذه "  مــايو٢٩إســطنبول "أســتاذ دراســات بيــت المقــدس فــي جامعــة 
طــرفين لزيــادة أعــدادهم فــي كافــة جهــود المت المعطيــات عبــر منــشور علــى صــفحته فــي فيــسبوك، أنــه رغــم



 
١٠

المسجد العام الماضي فإن هذا الفشل يعود بالدرجة األولى إلى هبـة بـاب الرحمـة، التـي أشـعرت المتطـرفين 
بالفشل ونقلتهم إلى مربع التراجع العددي، ويحاولون اآلن تعويضه بالتقـدم النـوعي فـي كيفيـة االقتحامـات، 

  .من خالل تقديم فكرة الصالة العلنية

   الشعبي المقدسيالفعل

 ٢٠١٥تـشرين األول مـن عـام /أكتـوبر وحول ما تعنيه هـذه األرقـام والنـسب كتـب معـروف أنـه فـي
انطلقــت انتفاضــة القــدس فانخفــضت أعــداد المقتحمــين بــشكل واضــح مــع نهايــة العــام، وخــالل بدايــة عــام 

 %.٢٩، فبلغت نسبة الزيادة ٢٠١٦

 أي أحـداث شـعبية كبيـرة فـي القـدس، ٢٠١٧ وشـتاء وربيـع عـام ٢٠١٦ولم يـشهد منتـصف عـام 
ــادة  ــة فبلغــت الزي ــادة أعــداد المقتحمــين مذهل ــة القتحامــات "، %٧٥فكانــت زي كانــت تلــك الفتــرة أســوأ مرحل

  ".المتطرفين كرد على الهدوء المقدسي في ذلك الوقت

، لكنهـا عـادت لتـنخفض ٢٠١٧وأضاف معروف أن هذه الزيادة استمرت باالرتفاع خالل ربيع عام 
شكل حاد بعد انطالق هبة باب األسباط في صيف ذلك العام، مما أدى إلى توقف نسبة الزيادة خـالل عـام ب

  %.١٧ عند ٢٠١٨

 انطلقــت هبــة بــاب الرحمــة فكانــت النتيجــة، حــسب معــروف، فــشال ذريعــا ٢٠١٩شــباط /فــي فبرايــر
ة المقدسـيين فـي األعيـاد، لمشروع المتطرفين، وتراجعا عامـا لالقتحامـات طـوال العـام، وترافـق ذلـك مـع وقفـ

 .ٕوخاصة عيد األضحى، وافشالهم االقتحامات

المقدسيون نجحوا من خالل هبة باب الرحمة بسبب وقوعها في بدايات العام في "ويضيف معروف 
ــادة الفعليــة خــالل عــام  ــشعبي ٢٠١٩تجميــد أعــداد المقتحمــين ومــنعهم مــن الزي ، وهــذا يؤكــد أن الفعــل ال

  ".كثر أهمية في حماية المسجد األقصى المبارك من االقتحاماتالمقدسي هو العامل األ

  تضخيم أعداد المقتحمين

رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتـراث نـاجح بكيـرات وفـي تعليقـه علـى أعـداد المقتحمـين للمـسجد 
األقصى خالل العام المنصرم، قـال متهكمـا إن مجمـوعهم ال يـصل إلـى عـدد المـصلين فـي يـوم جمعـة واحـد 

كـــل الزيـــادات الـــسنوية فـــي أعـــداد المقتحمـــين مـــصطنعة ويجـــري تـــضخيمها، ألن الكثيـــر مـــن "قـــصى، باأل
 ".المقتحمين يخرجون من المسجد ويعاودون اقتحامه أكثر من مرة في اليوم الواحد

رغـم تـوفير -وفي حديثه للجزيرة نت يرجع بكيرات سبب تراجع نسبة الزيـادة فـي أعـداد المقتحمـين 
 إلى هبة باب الرحمة التي كـسرت شـوكة جماعـات الهيكـل وجمهـورهم -األجواء المريحة لهمأذرع االحتالل 
  ".المقدسيون لقنوا المتطرفين درسا بأن وجودهم طارئ في األقصى ولن يدوم طويال"على حد سواء 

أمــا الباحــث فــي شــؤون القــدس زيــاد ابحــيص فقــال إن جماعــات الهيكــل تنــسج عالقــة فريــدة مــع 
ــك المجتمــع المجتمــع اإلســر ــتمكن مــن تحري ــة التوســع وال ت ائيلي، ورغــم أن أفرادهــا محــدودون، وهــي بطيئ
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ـــى للمـــ ـــا مـــن أنهـــا تعمـــل عل ـــده انطالق ـــع بدعمـــه وتأيي ـــق غاياتهـــا، لكنهـــا تتمت شاركة المباشـــرة فـــي تحقي
الهوية يشكل محل احترام جماعات اليمين، وبات اليوم يشكل محل إجماع األحـزاب الـصهيونية، مـع  عنصر

  .انتقال مجمل النظام السياسي نحو اليمين

لكنيــست، فمعظــم هــذه المقاعــد لمؤيــدين لهــا،  مقعــدا فــي ا١٧وهــذا مــا يفــسر مــثال حــصولها علــى 
  .ليسوا جزءا عضويا من كتلة المقتحمين، لكنهم يدعمونهم بشكل كبير

ميـدانيا ال تزيـد كتلـة جماعـات الهيكـل النـشطة عـن عـدة "ويضيف ابحيص في حديثـه للجزيـرة نـت 
عـون فيهـا إلـى تحطـيم آالف، هم ذاتهم الذين يقتحمـون األقـصى فـي كـل المناسـبات، وفـي األيـام التـي يتطل

ــع أعــداد  ــدخل الواحــد مــنهم عــدة مــرات ليرف ــل األقــصى، وي ــه مقاب ــوم كل ــإنهم يمــضون الي ــرقم القياســي ف ال
  ".المقتحمين

 مقتحمــا لعــام ٣٠,٤١٦وينــوه ابحــيص إلــى ضــرورة إدراك الجميــع أنــه عنــدما يجــري الحــديث عــن 
قــصى، بــل يعنــي أن خمــسة آالف  ألــف شــخص مختلــف قــد اقتحمــوا األ٣٠، فهــذا ال يعنــي أبــدا أن ٢٠١٩

 .متطرف كحد أقصى قد اقتحموا كل منهم المسجد ست مرات خالل العام

نشاط هؤالء وتجرؤهم على االقتحام مرتبط بخوفهم مـن نقيـضهم المباشـر وهـو الربـاط "ويوضح أن 
رابطين  يعود لهبـة بـاب الرحمـة ولوقفـة المـ٢٠١٩الشعبي المقدسي، والفضل في تقلص نسبة الزيادة عام 

 رمضان واقتحام األضحى، ولو كان التفاعل مع هذه الطليعة المرابطة أكثر قليال لمنيت هـذه ٢٨في اقتحام 
  ".٢٠٢٠الجماعات بانتكاسة في هذا العام، واألفق ما زال مفتوحا لذلك في 

  ٦/١/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

  جديد من العاصفة عين في الرحمة باب
  

  )القدس مدينة موقع خاص (الجعبري كمال إعداد

 فــي الــصهيوني، لالحــتالل الالمتنــاهي األمريكــي الــدعم اســتمرار ظــل وفــي الجديــد، العــام حلــول مــع
 ولمـصلى ًعمومـا، األقـصى للمـسجد الممـنهج الـصهيوني االسـتهداف بـدأ القدس، خالل التهويدية سياساته

 التـي الرحمـة، بـاب هبـة النتصار األولى السنوية الذكرى معه ًحامال العام هذا يأتي .ًخصوصا الرحمة، باب
 الــصهيوني المعبــد جماعــات وحليفتهــا، الــصهيونية، الحكومــة تبنتهــا التــي الــصهيونية، المــساعي قوضــت
  .األقصى للمسجد المكاني التقسيم أجندة فرض لمحاولة

 ًمـستهدفا األرض، علـى التـصعيدية الخطـوات بتلـك يبـدأ حتـى ًطـويال، الصهيوني االحتالل ينتظر لم
  .الرحمة باب مصلى محيط في والمرابطين، البشري، واجدالت

 محـيط في الحواجز، من العديد الصهيوني االحتالل قوات نصبت الحالي، العام من ٢/١ يوم مساء
 فـي جمـاعي إفطـار نـشاط عقـد لمنـع منهـا ٍمحاولـة فـي الـسن، وكبـار النساء، وفتشت الرحمة، باب مصلى
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 اتخـاذ مـن الـرغم وعلى المسجد األقصى، داخل مواجهات وتندلع رين،المفط الصائمين ليهاجم الرحمة، باب
 فـي المصلين عشرات مشهد ّأن إال الرحمة، باب مصلى إفراغ لمحاول ًذريعة األحداث تلك االحتالل سلطات
 التوبــة، بــاب بمنطقــة المــرابطين مــن العديــد اعتــصام قبلــه ومــن ،٣/١/٢٠٢٠ الجمعــة يــوم الفجــر صــالة

  .ًانجازا الصهيوني االحتالل شرطة تعتبره أن يمكن ما بدد األقصى نم الخروج ورفضهم

 المصلى إخالء على الواضح الصهيوني العزم الرحمة، باب مصلى في الحالي األحداث مسار يظهر
  .الرحمة باب هبة انتصار وتقويض

 فترة شهدت حيث الرحمة، باب مصلى في التصعيد من ًجديدة ًموجة ٧/١/٢٠٢٠ يوم صباح شهد
 األقـصى، المـسجد فـي االقتحامـات عـراب يهودا غليـك، من محاولة األقصى، للمسجد الصباحية االقتحامات
 المـسجد حـراس تـصدى .األقـصى للمسجد الشرقية المنطقة من واألتربة، األحجار، من عدد على لالستيالء
ــك، ليهــودا األقــصى ــان ومــن غلي ــه، ك ــدخلت مع ــوات فت ــصهيونية، االحــتالل ق ــت ال  المــسجد حــارس واعتقل
 .ميالة أبو سلمان األقصى،

 واشـتبكت الرحمـة، بـاب مصلى اقتحام على الصهيوني االحتالل قوات أقدمت اليوم، ظهر حلول مع
 أبـو وحبيـب شوشـة أبـو أحمـد :مـن ًكـال، اعتقـال على وأقدمت عليهم، واعتدت محيطه، في المتواجدين مع

 تلــك لألذهــان، يعيــد مــستفز، مــشهد فــي عيــد، يلأســ القاصــر والفتــاة غتيــت، ٕواســالم كبهــا ومجــد شوشــة
  .الرحمة باب وهبة القدس، انتفاضة أحداث فجرت التي المشاهد

ــول مــع ــوم غــروب حل ــدأ ٧/١/٢٠٢٠ ي ــشباب ب ــداخل القــدس، مــن والمرابطــات المقدســيون، ال  وال
 لـصهاينة،ا المـستوطنين مجموعـات كانـت الـذي الوقت ذات في الرحمة، باب مصلى لمحيط بالتوافد المحتل
 البلــدة وأهــالي للمقدســيين، اســتفزازي بــشكل القديمــة، البلــدة فــي األســباط، بــاب فــي المعــاريف صــالة تــؤدي

 .القديمة

 خـالل ومحيطـه، الرحمـة، بـاب مـصلى فـي المتواجـدين مهاجمـة الـصهيوني االحـتالل قـوات عاودت
 آخـرين، شـبان ٥و محاميـد، نـور المرابطة ضمنهم من ًعددا، واعتقلت عليهم، واعتدت العشاء، صالة فترة
 الوقـت ذات وفي شوشة، أبو ويوسف اهللا عبد شوشة، أبو عائلة من ًصباحا، المعتقلين شقيقا ضمنهم من

 االحـتالل وقـوات الرحمـة، بـاب فـي المـرابطين بـين باأليـدي اشـتباكات عـدة وحـدثت التكبيـر، صيحات تعالت
 دون وهمـا عسيلة، ومي عيد، أسيل :هم معتقلين، ١٠ المعتقلين، من اليوم هذا حصيلة لتبلغ الصهيوني،

 محاميـد، ونـور القدس، من غتيت، ٕواسالم شوشة، أبو ومحمد ويوسف اهللا وعبد وحبيب السن، من ١٨ال
 .المحتل الفلسطيني الداخل من كبها، ومجد

 مالتقـسي أجنـدات لتكـريس محاولـة إال هـو مـا هـذا االحـتالل سلوك أن الدولية القدس مؤسسة قرأت
 بوعيهـا القـدس، جمـاهير تبـددها أوهـام كونهـا عـن تعـدو ال التـي المحـاوالت هذه .األقصى للمسجد المكاني
 مـا القدس، في اإلسالمية، األوقاف إدارة استنكرت فيما مواجهتها، في واتحادها باألقصى المحدقة للمخاطر
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 ّبـأن وقالت التصعيد، مسؤولية الصهيوني، االحتالل سلطات األوقاف ّوحملت الرحمة، باب مصلى في جرى
 ).المريـرة(بـال وصـفتها مواجهة، لمالمح األحداث ستجر وحراسه، األقصى بحق التعسفية إجراءاته استمرار

 .المبارك األقصى المسجد من يتجزأ ال ٌجزء الرحمة باب مصلى ّأن على كذلك البيان وأكد

 تكــون لــن الرحمــة، بــاب فــي خيــرة،األ التــصعيد جولــة ّبــأن المــشهد، قــراءة ســياق خــالل مــن يتبــين
ــــرة، ــــصاعد األخي ــــراب مــــع ،واإلخــــالء االقتحــــام، محــــاوالت وستت ــــرى اقت ــــصار ذك ــــاب انت ــــي الرحمــــة، ب  ف

 هـذا صـباح انتـشر فقـد لـذلك، تنبعـت قـد القـدس، والـشعبية، الـشبابية األوسـاط ّبـأن ويبـدو ،٢٢/٢/٢٠٢٠
 صــالة وقــت الرحمــة، بــاب مــصلى فــي ليــوميا للتواجــد دعــا بيــان االجتمــاعي، التواصــل وســائل عبــر اليــوم

 .تجاهه صهيوني تصعيد أي ومنع المصلى، على للحفاظ العشاء،

 يـسعى شـعبي حراك بين واضحة المعركة تبدو الرحمة، باب عن الدفاع معركة من المرحلة هذه في
 وبــين ى،األقــص للمــسجد المكــاني التقــسيم أجنــدة تنفيــذ حلــم وتقــويض الرحمــة، بــاب انتــصار علــى للحفــاظ،
 عبـر كـان ٕوان الرحمـة، باب نصر لتقويض مسعاها في مكسب ّأي لتحقيق تسعى صهيوني احتالل سلطات

  .الرحمة باب لمصلي الداخلي الحائط من مسمار لنزع فاشلة محاولة أو خشبية، خزانة إزالة

  ٨/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  طفال ١٩٠ همبين الماضي العام مواطن ٥٥٠٠ يعتقل االحتالل :النجار

 

 حالـة ٥٥٠٠ مـن أكثـر وجود إلى النجار أمجد الخليل في األسير نادي مدير أشار – وفا – الخليل
 األعلى النسبة طفال، ١٩٠ اعتقال تم كما الخليل، محافظة من حالة ٧٧٨ منها ٢٠١٩ عام خالل اعتقال
 حـول األربعاء، اليوم اإلعالم، ةوزار مع بالتعاون صحفي مؤتمر خالل النجار وقال.والقدس الخليل في كانت

 محافظـة مـن اإلداريـين المعتقلـين عـدد إن ،"الخليـل محافظـة بحـق وانتهاكـات اعتقاالت من ٢٠١٩ حصاد"
 مـن االحـتالل سـجون فـي أسـيرة ٤٠ يوجـد كمـا ،٢٠١٩ عـام خـالل ١٠٣٥ أصل من معتقال ٢٧٨ الخليل
 بعام ٢٠١٩ عام ووصف.الخليل محافظة من أسيرة ١٥ بينهن من حمل، حالة في وأسيرتان أم ١٢ بينهن

 المـوت خطـر إلـى إضـافة االحتالل، معتقالت داخل أسرى ٥ استشهد حيث "األسرى بحق المنظمة الجريمة"
 .المرضى األسرى من كبيرا عددا يتهدد الذي

 حيــة، قــضية هــي األســرى قــضية أن خنــة خالــد اإلعــالم وزارة فــي الخليــل مكتــب مــدير أكــد بــدوره،
 يـستدعي مـا تـصاعد فـي االحتالليـة االنتهاكـات أن مضيفا وقيادته، الفلسطيني شعبنا لدى ولويةبأ وتحظى

 مـدير اسـتعرض جانبـه، مـن.شـعبنا بحـق اإلسـرائيلي االحـتالل ظلـم وجـه فـي للـصمود ممكن هو ما كل بذل
 مـن طينيينالفلـس األطفـال لـه تعـرض مـا عـرار ريـاض الخليل في األطفال عن للدفاع العالمية الحركة مكتب

 داخــل عامــا ١٨ ســن دون طفــال ١٨٥ حــوالي وجــود إلــى مــشيرا ،٢٠١٩ العــام خــالل واعتقــاالت انتهاكــات
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 طفـال، ١١٣ حـول للمعلومـات تحلـيال قـدمت األطفال عن للدفاع العالمية الحركة أن مبينا االحتالل، سجون
 طفـال ٥٨ مالبـسهم، مـن تجريـدهم تـم أطفـال ١٠٣ ،٢٠١٩ خالل الجسدي للعنف تعرضوا طفال ٨٣ حيث

 يجهلونهـا، والتـي العبرية باللغة أوراق على التوقيع على أجبروا طفال ٥٢و والماء، الطعام من حرمانهم تم
 الـشرباتي أحمد المحرر األسير تطرق ناحيته، من.يومين من ألكثر االنفرادي للحبس طفال ٣٤ تعرض كما
 واإلجـــراءات القــوانين منظومــة أن إلــى الفتــا االحــتالل، ســـجون فــي األســرى يعيــشها التــي األوضــاع إلــى

 المتحــدة األمــم وقــرارات اإلنــسانية القــيم لكــل حقيقيــة مأســاة تــشكل األســرى، بحــق تطبــق التــي اإلســرائيلية
 داخـــل الكـــوارث عـــام إلـــى ٢٠٢٠ عـــام يتحـــول أن أخـــشى" :الـــشرباتي وأضـــاف .اإلنـــسان حقـــوق ومبـــادئ

 ألوالدنـا مقـابر هـي سـجون هناك نتظاهر، أن يكفي وال نكتب، أن يكفي وال نتعاطف، أن يكفي ال السجون،
 ".الطاولة ويقلب الحقيقة يفهم أن كله العالم على

 األوروبيــة الــدول مختلــف فــي األســرى لنــصرة الــشعبي الحــراك تفعيــل بــضرورة المتحــدثون وأوصــى
 لنـصرة عربيـة وطنيـة تيجيةإسترا إيجاد على والعمل ،باألسرى يتعلق بما الوعي بمستوى واالرتقاء والعربية،
 لتحمــل المتحــدة األمــم ومؤســسات ،واإلنــسانية الحقوقيــة الدوليــة المؤســسات علــى الــضغط كــذلك ،األســرى

 علـى العمـل وضـرورة المرضـى، باألسـرى يتعلق فيما خصوصا االحتالل سلطات على والضغط مسؤولياتهم،
  .الفلسطينيين بحق وانتهاكات جرائم من به يقوم ما على دوليا االحتالل محاكمة

  ٩/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  فعاليات

  الرياالت يستقبل وفد المبادرة الوطنية لنصرة األقصى وفلسطين
 

استقبل الزميل مصطفى الرياالت رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور في مكتبه أمس وفد  -عمان
لمبادرة نايف عبدالرزاق خليف النسور، المبادرة الوطنية لنصرة األقصى وفلسطين، والذي يضم رئيس ا

  .ورئيس جمعية أصدقاء بلدية السلط للثقافة عوني الرحاحلة

يذكر انه سيتم عقد مؤتمر لنصرة األقصى وفلسطين في حزيران القادم في مدينة السلط برعاية من   
  .بلدية السلط الكبرى وجهات أخرى

مواقف الوطنية لجاللة الملك عبداهللا الثاني، واشار الرياالت الى أهمية هذا المؤتمر في دعم ال  
 .لكل جهد وطني في هذا المجال» الدستور«مؤكدا دعم 

  ٤ ص٩/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عربية
 

 حكومة االحتالل االسرائيلي تتحدى القانون الدولي

 سري القدوة

ان استيالء سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي على اراضي االغوار يشير اال ان االحتالل بات   
يتعامل بشكل او بآخر ويمهد من اجل االعالن عن ضم الضفة الغربية ومناطق االغوار واعتبارها جزءا من 

 يعكس توجهات حكومة نتنياهو وسياسته االنتخابية التي يحاول المستوطنات االسرائيلية وهذا االمر
 ألف دونم من أراضي ١٠٠  فرضها عمليا على ارض الواقع وقامت سلطات االحتالل بمصادرة اكثر من

ٕاألغوار واعالنها مناطق عسكرية مغلقة في محاولة لمحاربة الوجود الفلسطيني واالستيالء على اراضي 
  . زراعتها واستخدامها وتحويلها لصالح المستوطنينالمواطنين ومنعهم من 

وكشفت وسائل اعالم اسرائيلية ان اللجنة الوزارية اإلسرائيلية المشتركة التي تتشكل من عدة   
وزارات ناقشت بشكل عملي خطة ضم األغوار وبدأت بوضع الخطوات العملية لصياغة مشروع قانون لضم 

لكنيست وأن هذا االجتماع جاء بعد اعالن المدعية العامة في األغوار تمهيدا لعرضه بعد ذلك على ا
يات الدولية عن محاكمة قادة االحتالل بارتكاب مجازر حرب ضد الشعب الفلسطيني وأن امحكمة الجن

رئيس الوزراء نتنياهو اصبح يسابق الزمن لضم األغوار والحصول على اعتراف أمريكي بكافة مستوطنات 
  . له منه للتخلص من قرارات محاكمته والهروب الى االمامالضفة الغربية في محاو

إن االحتالل والمستوطنين يدخلون بشكل يومي ألراضي المواطنين باألغوار ضمن نظام العصابات   
وقطاع الطرق وقد تصاعدت االعتداءات بعد قرارات محكمة االحتالل بشرعنة كل إجراءات االحتالل في 

الجرارات الزراعية وهدم مساكن المواطنين وترحيلهم وان هذه الممارسات األغوار من مصادرة االراضي و
المنافية لكل المواثيق وشرعية القرارات الدولية تقوم بتنفيذها سلطات االحتالل بإمعان وبشراسة وما كانت 

تالل ان تكون لوال التدخل االمريكي وسياسة االدارة االميركية وانحيازها األعمى لسياسة وممارسات االح
والمخطط االميركي االسرائيلي الذي تسعى لتطبيقه ضمن صفقة القرن المشؤومة لتصفية الحقوق الوطنية 

  . والنيل من وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

ان حكومة االحتالل تتحدى القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما   
ٕوكها الخارج عن القانون وان نتنياهو وحزبه يدمرون آخر فرص قيام تشاء ألنها ال تحاسب على سل

الدولة الفلسطينية ويعملون على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري يتأيد تام من االدارة االمريكية برئاسة 
ٕترامب وان جميع هذه الممارسات تأتي في إطار مخطط دولة االحتالل الهادف إلى ضم الضفة الغربية 

ٕعن قطاع غزة واقامة كيان ضعيف في القطاع تسيطر عليه حكومة االحتالل اقتصاديا وامنيا وفصلها 
  .  وتفرض عليه التزامات وتنازالت أمنية غير محدودة
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ان االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين يواصل ارتكاب الجرائم اإلرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين   
أن تلك الجرائم الوحشية ال يمكن ردعها إال بتوفير الحماية المادية في الضفة الغربية المحتلة والقدس و

ألبناء الشعب الفلسطيني والتحرك العاجل إلدانة تلك المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي وترويع 
) ٢٩و١(المواطنين العزل في قطاع غزة وتحميل حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عنها وفقا للمادتين 

 وبات المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على حكومة االحتالل ١٩٤٩تفاقية جنيف الرابعة لعام من ا
 ١٩٦٧لقبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس جزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 ب الفلسطينيواالمتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من الشع

إن المعركة الكبرى هي معركة الحفاظ على القدس ومقدساتها وحماية مدن الضفة والقرار الوطني .
الفلسطيني المستقل والتمسك بالثوابت الوطنية وهذه المواقف هي التي أسقطت صفقة القرن وستسقط كل 

  . المشاريع المشبوهة ضد القضية الفلسطينية

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سطينسفير النوايا الحسنة في فل

  ١٤ ص٩/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

Israeli police summon Jerusalem governor for investigation 

 JERUSALEM, Tuesday, January 7, 2020 (WAFA) – Israeli police raided today the home 

of Jerusalem governor, Adnan Ghaith, in the East Jerusalem town of Silwan, and handed 

his family a summon for Ghaith to appear before the Israeli intelligence. 

Ghaith has been detained at least 13 times since he assumed the office of Jerusalem 

governor and was previously banned from entering the West Bank for a period of six 

months that was renewed. He was also banned from contacting a number of specific people. 

Wafa 7/1/2020  
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Jordan condemns new Israeli settlement plans 

Israeli defence minister seeks 'million' settlers in West Bank 
 

AMMAN — Jordan on Wednesday condemned the Israeli decision to build 1,936 new 

illegal settlement units in occupied West Bank, calling on the international community to 

do all it takes to stop the occupation authorities' unilateral measures. 

In a statement on Wednesday, Foreign Ministry Spokesperson Deifallah Fayez said that 

settlements are a violation of international law and undermine peace efforts.  

Israel has approved the construction of 1,936 new settler units on occupied Palestinian 

territories, watchdog Peace Now said on Monday. 
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The green light was given on Sunday and on 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. 

Israel's defence minister on Wednesday said he aimed to boost the number of Jewish 

settlers in the occupied West Bank to one million within a decade, from around 400,000 at 

present, according to AFP. 

Naftali Bennett, a hawk who draws much of his support from settlers, is leading his New 

Right Party to elections in March. 

He was speaking at a Jerusalem congress on Washington's November policy shift stating 

that it no longer considers Israeli settlements illegal, alongside Prime Minister Benjamin 

Netanyahu and US ambassador David Friedman, AFP reported. 

"Our aim is that within a decade a million Israeli citizens will live in Judaea and Samaria," 

Bennett said, using the biblical term for the Israeli-occupied West Bank. 

He challenged use of the term "occupied". 

"A people cannot be an occupier in its [own] land," Bennett said. Netanyahu made the 

same point more bluntly. 

"We are not occupiers in our homeland, we are not occupiers in our own land, we are not 

like the Belgians in the Congo," he said. 

Friedman, who is also Jewish and a strong supporter of settlements, said the new US policy 

clearly states that "Israelis, Jews have the right to live in Judaea and Samaria", according 

to AFP. 

Friedman and Bennet's comments drew swift condemnation from the Palestinian 

Authority. 

The PA foreign ministry described them as "racist" and "reflecting the Jewish colonial 

nature of the deal of the century"  a reference to US President Donald Trump's so-far 

undisclosed peace plan. 

It said their statements were "official confessions of their involvement in the crime of 

settlement and the confiscation of Palestinian land". 

On November 18, US Secretary of State Mike Pompeo said the United States no longer 

considers Israeli settlements to be “inconsistent with international law,” AFP reported. 

Previously US policy was based, at least in theory, on a legal opinion issued by the State 

Department in 1978 which said that establishing settlements in Palestinian territories 

captured a decade earlier by Israel went against international law. 

The Fourth Geneva Convention on the laws of war explicitly forbids moving civilians into 

occupied territories. 

The about-turn brought stiff international and Palestinian criticism. 

The United Nations and European Union said the decision would not change the reality 

that the settlements were illegal, while the Arab League condemned Washington’s 

unilateral move. 

More than 600,000 Israelis live in settlements in East Jerusalem and the West Bank, 

alongside more than three million Palestinians. 

Shortly after taking up his post in November Bennett announced a plan to double the 

number of settlers in the flashpoint West Bank city of Hebron. 
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