
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس
  

  تقرير يومي

  ٢٠٢٠/ آذار / ١٨
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  للمزيد من األخبار تابعونا على:
 
 

 
 

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

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٣  عريقات: نؤكد التمسك بمبادرة السالم العربية •

  ٣  ملحم: نحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين في القدس •

  اعتداءات

  ٤  مواجهات واعتقاالت في الضفة والقدس •

  ٤  ورونا" بتهديد المصلين في المسجد األقصىاالحتالل يستغل أزمة "ك •

  ٥  االحتالل يسعى لتحويل "وادي الربابة" جنوب األقصى إلى حدائق تلمودية •

  ٦  االحتالل يمدد اعتقال شابين وطفل ويعتقل اثنين آخَرْين •

  ٦  االحتالل يقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون تحديد جلسة للمحكمة •

    شؤون مقدسية  

  ٧  ب محافظ القدس: االحتالل يستخدم القوانين كوسيلة رئيسية لتهويد المدينةنائ •

  تقارير

  ٧  مواجهة تفشي وتوسع االحتالل ال يقل أهمية عن محاربة تفشي فايروس كورونافي األقصى ..  •

  آراء عربية

  ٩  "أم النكبات"قرار التقسيم  •

  آراء عبرية مترجمة

  ١١  اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين محكمة الهاي فقط تستطيع وقف الجرائم •

  كي ال ننسى

  ١٣  راشيل كوري.. قتلتها الجرافات اإلسرائيلية أمام العالم وغياب العدالة الدولية •
    

  

  

  

  



 
٣

  شؤون سياسية

  عريقات: نؤكد التمسك بمبادرة السالم العربية

  

ر الفلسـطينية صـائب أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـ التقى – الجديدة الحياة – رام اهللا
عريقــات، أمــس الثالثــاء، مــع ســفير المغــرب، عميــد الســلك الدبلوماســي محمــد الحمــزاوي، وســفير تــونس 

  .الحبيب بن فرح، وسفير األردن محمد أبو وندي، وسفير مصر عصام عاشور

ولـة وأكد عريقات خالل اللقاء التمسك بمبادرة السالم العربية، وٕانهـاء االحـتالل وتجسـيد اسـتقالل د

  .١٩٦٧فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

  ١٨/٣/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

***  

  ملحم: نحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين في القدس

 

ــل – صــفا –رام اهللا  المتحــدث باســم الحكومــة الفلســطينية إبــراهيم ملحــم االحــتالل المســؤولية  حّم
نــة القــدس المحتلــة باعتبارهــا قــوة احــتالل، مطالًبــا باتخــاذ كامــل الكاملــة عــن صــحة الفلســطينيين فــي مدي
 .اإلجراءات لحمايتهم والحفاظ على صحتهم

وبــّين ملحــم، خــالل مــؤتمر صــحفي عقــده مســاء الثالثــاء فــي رام اهللا، أّن قــوات االحــتالل مارســت 
 .االعتداءات واالعتقاالت بحق مقدسيين كانوا يعقّمون الشوارع في القدس المحتلة

وذكـر أّن الحكومــة قــّررت مــنح العمــال فــي "إســرائيل" ثالثـة أيــام لترتيــب أمــورهم للمبيــت فــي أمــاكن 
عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، حيث سيتم منع التنقل بين األراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلـة 

ًصـا علـى سـالمتهم بعـد الممنوحة، كما دعا العمـال فـي المسـتوطنات غيـر الشـرعية بعـدم التوجـه إليهـا؛ حر 
 .تسجيل إصابات في صفوف المستوطنين

عينـة،  ٢٩٤٦وبّين المتحدث باسم الحكومة أّن العـدد الكلـي للعينـات التـي خضـعت للفحـص بلـغ  
 ٤١عينــه، وعــدد المصــابين  ٩٧عينــه، بينمــا عــدد العينــات قيــد الفحــص  ٢٨٨٥وعــدد العينــات المنجــزة 

 .مصاًبا

مصابة في رام اهللا لم يخالط أحًدا وجيء به مـن المعبـر لمكـان الحجـر ولفت ملحم إلى أن الحالة ال
  .في رام اهللا

 ١٧/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

  



 
٤

  اعتداءات

 مواجهات واعتقاالت في الضفة والقدس

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في  شنت – فلسطين المحتلة
والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات بين جنود  الضفة الغربية

 .وشبان في محافظتي قلقيلية ونابلس

شبان من الضفة بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية، بينما في  ٧واعتقلت قوات االحتالل 
لمساجد والكنائس والواقع العامة منعا القدس تواصل شرطة االحتالل اعتقال الشبان الذين يقومون بتعقيم ا

 ....شابا ١٢النتشار فيروس كورونا، حيث اعتقل حتى مساء اإلثنين 

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل رئيس نادي األسير الفلسطيني في القدس ناصر 
ين قوات ت بقوس بعد اقتحام منزله، وشهدت بلدة العيسوية اقتحامات جديدة، دارت على إثرها مواجها

  )(وكاالت.االحتالل وأهالي البلدة

  ١٨/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 ...فرض غرامات مالية

 االحتالل يستغل أزمة "كورونا" بتهديد المصلين في المسجد األقصى

  

شــرطة االحــتالل، اليــوم األربعــاء، المصــلين القــادمين  هــددت – المحتلــة القــدس –فلســطين اليــوم 
 بفرض غرامات مالية عليهم، حال التجمع في ساحات المسجد. للصالة في المسجد األقصى

ووفق شهود عيان، فقد قامت قوات االحتالل باحتجاز هويات الوافدين، مهددة بفرض غرامة ماليـة 
  أشخاص في مكان واحد. ١٠عليهم في حال تجمع أكثر من 

، بحجة "الوقاية والحد من وهددت شرطة االحتالل بتحويل أرقام هوياتهم لوزارة الصحة "اإلسرائيلية"
  انتشار فيروس كورونا"، وقامت الشرطة بتصوير صفوف الصالة في المسجد.

علــى الصــعيد ذاتــه، طالــب الشــيخ عمــر الكســواني مــدير المســجد األقصــى المبــارك، مــن القــادمين 
لصـحة العالميـة للمسجد األقصى المبارك االلتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة األوقاف اإلسالمية ومنظمة ا

  حول فيروس "كورونا".

ودعا الكسواني، المصـلون لتـرك مسـافة بـين المصـلين واالنتشـار فـي سـاحات األقصـى، مؤكـًدا أن 
  األقصى بكل ساحاته هو مسجد، حفاظا على صحة المصلين الوافدين إلى األقصى من انتشار العدوى.



 
٥

ــى ســلطات اال ــا تفويــت الفرصــة عل ــائًال:" علين ــإغالق المســجد األقصــى وأوضــح الشــيخ ق حــتالل ب
المبارك، الـذي يتـربص باألوقـاف ويتخـذ الـذرائع والحجـج المختلفـة، فهـدفنا أن يبقـى األقصـى مفتوحـًا أمـام 
المصلين وأن تقام الصالة فيه ورفع آذان كل الصـلوات عبـر مآذنـه، وبـأذن اهللا لـن تتوقـف الصـالة وخطـب 

  الجمعة من األقصى".

ن التخاذ أقصـى درجـات الحـذر للحفـاظ علـى األقصـى وعلـى أنفسـهم مـن وناشد الكسواني، المصلي
انتشار الوباء، وأخذ االحتياطات الالزمة "بإحضار سجادة صالة خاصة لكل مصلي، والحفـاظ علـى النظافـة 

  الشخصية عند القدوم الى المسجد، ووضع الكمامات واحضار المعقمات الخاصة".

 ١٨/٣/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

 * * *  

  تالل يسعى لتحويل "وادي الربابة" جنوب األقصى إلى حدائق تلموديةاالح

 

المسـجد األقصـى، فخـري أبـو ديـاب، إن سـلطات  جنـوب سـلوان قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي
االحتالل تسعى لالستيالء على وادي الربابة بسلوان عبر استهدافه بشكل كامل للبنيـة التحتيـة لـه، تمهيـًدا 

 .ئق تلمودية"، ومشروع "القطار الهوائي" الذي يمر عبر هذا الحيلتحويله إلى "حدا

وأوضح، في تصريح له اليوم، أن "سلطة الطبيعة" وبلدية االحتالل صعدت فـي الفتـرة األخيـرة مـن  
اقتحامها لحي وادي ربابة، واستفزازها للسكان وأصحاب األراضي المهددة بالمصادرة، وتنفيذها أعمـال حفـر 

 .بالمنطقة

دونًمــا مــن أراضــي وادي الربابــة،  ٩٩ادرت ســلطات االحــتالل خــالل الســنوات الماضــية نحــو وصــ 
بحجــة "القيــام بأعمــال بســتنة وتحســين للمالمــح العامــة"، واآلن تحــاول االســتيالء علــى مــا تبقــى لصــالح 

 .مشاريعها

بـين حـي متـرًا، يـربط  ٣٠متـًرا، وبارتفـاع  ١٩٧وتخطط بلدية االحتالل لبناء جسر سـياحي بطـول  
 ".الثوري ومنطقة "النبي داود" مروًرا بحي وادي الربابة، بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القدس

ولفت أبو دياب الـى أن بلديـة االحـتالل بـدأت فعلًيـا األعمـال اللوجسـتية إلقامـة "القطـار الهـوائي"،  
 .وٕازالة كافة المعيقات أمام تنفيذه، محذًرا من خطورة ما يجري بالمنطقة

أوضــح أبــو ديــاب أن االســتيالء علــى أراضــي وادي الربابــة يعنــي محاصــرة حيــي البســتان ووادي و  
حلــوة، والبلــدة القديمــة، ومنــع الســكان مــن التمــدد الجغرافــي، وبالتــالي تهجيــرهم واقــتالعهم مــن المنطقــة، 

  .باعتبارها منطقة حيوية وذات طبيعة خالبة

  ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  



 
٦

  حتالل يمدد اعتقال شابين وطفل ويعتقل اثنين آخَرْينالقدس: اال

 

جنـوب  جبل المكبر مددت سلطات االحتالل، اليوم الثالثاء، اعتقال الشاب معتز أبو جمل، من حي
 .شرق القدس المحتلة، ليوم الخميس القادم

 .منزله بصورة وحشية اقتحام وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب أبو جمل يوم أمس عقب 

مـن  المقدسـي فـارس جـابر، الطفـل االحـتالل، اليـوم الثالثـاء، اعتقـال محكمة وفي السياق، مددت 
 .ليوم الخميس القادم منزله بحارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة،

من ناحية أخرى، اعتقلـت قـوات االحـتالل، مسـاء اليـوم، الشـابين: ابـراهيم غوشـة، وعاهـد الرشـق  
 .ح الدين وسط مدينة القدس المحتلةمن شارع صال

وقال مراسلنا نقال عن شهود عيان أن االحتالل حول الشابين إلى أحد مراكزه في المدينة المقدسة  
 .للحقيق معه

  ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  االحتالل يقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون تحديد جلسة للمحكمة

 

ل اإلسرائيلي قـرارا يتضـمن توزيـع إخطـارات الهـدم ووقـف البنـاء فـي منـازل أصدرت سلطات االحتال 
 المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة من أجل المتابعة القانونية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن هذا القرار ينص 
طنين، مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد على عدم استقبال المراجعين من الموا

القديم، مع ابالغ ما يسمى "اإلدارة المدنية" بأن األمور جاهزة بوضع المخططات في صـناديق خاصـة بهـا، 
  مع عدم الجلوس مع المواطنين.

ــدولي، وأن االحــتال  ــر قــانوني ومخــالف القــانون ال ــى أن هــذا إجــراء غي ل يســتغل وأشــار بريجيــة إل
  .الظروف بشكل عنصري

 ١٧/٣/٢٠٢٠وكالة شهاب لألنباء 

* * *  

  

  

  



 
٧

  نائب محافظ القدس: االحتالل يستخدم القوانين كوسيلة رئيسية لتهويد المدينة

 

االحـتالل المركزيـة  محكمـة اعتبر نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام األمر االحترازي الذي أصدرته
ـــــة فـــــي  فـــــي القـــــدس بمنـــــع طـــــواقم االحـــــتالل مـــــن دخـــــول أراضـــــي المـــــواطنين فـــــي حـــــي وادي الرباب

المسجد األقصى، قرارا مؤقتا وضعته سلطات االحتالل لَتظَهَر بـأن لـديها قـانون وعدالـة،  جنوب سلوان بلدة
 .مشيًرا إلى أن االحتالل يستخدم القوانين كوسيلة رئيسية في تنفيذ سياسته ألسرلة المدينة المقدسة

ح صـحفي، ان قـرار محكمـة االحـتالل المؤقـت هـذا سـيعود مـن جديـد علـى وقال صـيام، فـي تصـري 
شكل قرار صارم يعطي هذه األراضي للمستوطنين كونها محط أطمـاع لقربهـا مـن المسـجد األقصـى المبـارك 

 ".من أجل إقامة ما تسمى بـ"مدينة داوود" او "الحوض المقدس

ســلب أراضــي المــواطنين وممتلكــاتهم وأضــاف صــيام أن ســلطات االحــتالل تتخــذ إجــراءات عديــدة ل 
  .ومنازلهم حيث تبدأ بتخصيصها كمتنزهات ثم تبيعها للمستوطنين والجمعيات االستيطانية

  ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  تقارير

  في األقصى ...

 مواجهة تفشي وتوسع االحتالل ال يقل أهمية عن محاربة تفشي فايروس كورونا

  

 موقع مدينة القدس خاص – إعداد وسام محمد

مع تفشي فايروس الكورونا، اتخذت المساجد والمراكز الدعوية والدينية في العالم بعض اإلجراءات 
ــا علــى ســالمة المصــلين مــن خطــر الفــايروس الــذي ينتقــل مــن خــالل اللمــس أو االحتكــاك  الوقائيــة حفاًظ

تتخـذ اإلجـراء المناسـب  المباشر مع أي شـخص مصـاب، وحـق كـل مسـجد فـي أي منطقـة أو دولـة مـا، أن
 .وفًقا لوضع البلد وحجم تفشي الفايروس واستناًدا إلى وزارة الصحة والجهة الدينية المسؤولة

المبـارك فـي مدينـة القـدس المحتلـة، يحـاول االحـتالل  المسجد األقصى في فلسطين وبالتحديد في 
الســتيطاني التوســعي، ويســعى اإلســرائيلي اســتغالل كــل حــدث محلــي أو دولــي لصــالح مشــروعه التهويــدي ا

ــتحكم بأعــداد المصــلين  ــارك وال ــى كامــل المســجد األقصــى المب ــة واإلداريــة عل ــا لفــرض ســيطرته األمني دائًم
والمرابطين في المسجد، فيما يسعى بكل فرصـة إلـى فسـح المجـال أمـام أكبـر عـدد ممكـن مـن المسـتوطنين 

 .القتحام المسجد المبارك
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االحــتالل للــتحكم بمفاصــل المســجد وأوقــات فتحــه وٕاغالقــه أمــام  هنــا يتجلــى الصــراع فــي محاولــة 
المصلين والعابدين، وفي كل محاولة يرد المقدسيون بقوة وصالبة ينتزعـون منـه هـذا الحلـم بمخـالبهم وكـل 

و  ٢٠١٧السبل المتاحة أمامهم، وما انتصار المقدسيين في هبتي باب الرحمة وباب األسباط خالل عامي 

 .ل القوي الواضح على ذلكإال الدلي ٢٠١٩

الرسـمية الوحيـدة التـي لهـا حـق  الجهـة –دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية فـي القـدس المحتلـة  
قد أصدرت بعض التوجيهات الوقائيـة للمصـلين والمـرابطين  كانت – األقصى اتخاذ أي قرار يتعلق بالمسجد

"ان دائرة األوقاف اإلسـالمية قـررت إغـالق  في األقصى، وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني
 .،"المصليات المسقوفة داخل المسجد األقصى المبارك كإجراء وقائي من منع انتشار فايروس "كورونا

"إن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد األقصى المبارك، مؤكـدًا أن جميـع أبـواب  وأضاف: 
  ".األقصى ستبقى مفتوحة أمام المصلين

يـان لــدائرة األوقـاف اإلسـالمية فــي القـدس المحتلــة إغـالق المسـاجد المســقوفة فـي األقصــى وأكـد ب
واالكتفاء بالصالة خلف اإلمام في صفوف متفرقة ومتباعدة داخل ساحات المسجد األقصى المبـارك، وجـاء 

المسـجد  فيه:" نطمئن جميع المقدسيين بأن األذان والصالة لن ينقطعان في المسجد األقصى من قبل أئمـة
صـالة الجمعـة، ولـن يخلـوا المسـجد مـن  وموظفي األوقاف وحرس المسـجد األقصـى بـإذن اهللا بمـا فـي ذلـك

  ".إمام ومؤذن وأربعين رجال يقيمون الصالة وهو العدد الذي تصح به صالة الجمعة عند الفقهاء

ضــرورة  فــي المســجد األقصــى المبــارك، ال يمكــن النظــر إلــى خطــر فــايروس كورونــا فحســب، وٕانمــا
ـــي أي لحظـــة يســـتغلها االحـــتالل اإلســـرائيلي  ـــن أن يتفشـــى ف ـــذي يمك ـــه لخطـــر مشـــروع االحـــتالل ال التنب
ومســتوطنيه، فصــباح يــوم اإلثنــين أغلقــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي عــدًدا مــن أبــواب المســجد األقصــى 

ــام ال ــا أم ــة مفتوًح ــاب المغارب ــا، وأبقــت ب ــايروس كورون ــزعم مواجهــة تفشــي ف ــارك ب مســتوطنين اليهــود المب
القتحامه، لكن سـرعان مـا أعـاد حـراس المسـجد األقصـى المبـارك فـتح كافـة أبـواب المسـجد أمـام المصـلين 
العابــدين، مــع األخــذ بعــين االعتبــار اإلجــراءات الوقائيــة المتعــارف عليهــا وبعــض اإلجــراءات األخــرى التــي 

  .قررتها إدارة األوقاف والشؤون الدينية في القدس المحتلة

بدوره، اعتبـر الشـيخ نـاجح بكيـرات نائـب المـدير العـام ألوقـاف القـدس أن إغـالق شـرطة االحـتالل 
لبعض أبواب األقصى هي محاولة من االحتالل الستغالل موضوع الفيروس من أجل تشديد إجراءاتها علـى 

 .األقصى والمصلين

قصــى درجــات الحيطــة وأضــاف "األجــدر بهــا أن تتــرك األبــواب مفتوحــة للمســلمين الــذي يتخــذون أ 
والحــذر للحفــاظ علــى مســجدهم وأنفســهم مــن انتشــار الوبــاء، وٕاغــالق بــاب المغاربــة فــي وجــه المتطــرفين 

  ".والسياح للحفاظ على المكان.. نحن طالبنا كأوقاف بذلك، لكن الشرطة ال تلتفت إلى مطالبنا
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لطات االحـتالل "مـا فعلتـه سـ من جهته، قال الباحث المتخصص في شـؤون القـدس زيـاد ابحـيص:
صباح اإلثنين هذا يعيدنا إلى الحقيقة المركزية المستجدة أن تهويد المسجد األقصى المبارك وتقسيمه بات 

 ٢٠١٣في قلب أهـداف حكومـة االحـتالل منـذ وصـول جماعـات الهيكـل إلـى مسـتوى النفـوذ الحكـومي عـام 

  ".نتنياهو برعاية ودعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

بحيص إلى على عدم التعامل مع المسجد األقصى كأي مسجد في عاصمة عربيـة، ألن فـي ودعا ا
هويـده وتقسـيمه، وال األقصى صراعا آخر أطول وأكثـر أهميـة مـع احـتالل إحاللـي يتطلـع إلـى أي سـانحة لت

يمكن أمام ذلك إخالء األقصى لحماية المصلين بينما يجول فيه المقتحمون والسياح األجانب تحت إشـراف 
  .شرطة االحتالل

وخــتم ابحــيص بــالقول "إننــا أمــام تحــد كبيــر ال يمكــن فيــه الســماح بــأن يتحــول األقصــى إلــى بــؤرة 
ألقصـى لتسـتفرد بـه الشـرطة والمقتحمـون.. والـوعي عـدوى، وال يمكـن فـي الوقـت ذاتـه السـماح بـأن يتـرك ا

  ".واإلرادة قادران على مغالبة التحديين معا، وهذا ما حققه المقدسيون في أكثر من محطة سابقا

 ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * 

  آراء عربية

 )٤أكاذيب صهيونية (

 "أم النكبات"قرار التقسيم 

  

 الشأن الفلسطينيكاتب وباحث في  –عبدالحميد الهمشري 

تناولنا في الحلقات الثالث الماضية كذبتين صهيونيتين، أوالهمـا تتعلـق بحـائط البـراق الـذي تحـول 
وهما كذبتان تماهت فيهما  "فلسطين أرض بال شعب لشعب بال أرض"مع المدى لحائط مبكى والثانية شعار 

 .محمد علي باشا مع اليهود السلطات الغربية وفي األولى السلطات العثمانية ومصر

أما الكذبة الثالثة فكانـت أم النكبـات الفلسـطينية كونهـا كانـت المؤسـس الفعلـي للدولـة العبريـة فـي 
م في روح فلسطين، بموجب قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ١٩٤٨العام 

يـام الدولـة العبريـة دون قيـام الدولـة م، وهـي تتعلـق بق ١٩٦٧م، أدت الحتاللها كاملـة فـي حزيـران ١٩٤٧
الفلسطينية كما جاء في قرار التقسـيم، بحجـة الـرفض الفلسـطيني والعـرب للقـرار، وتـركهم أي الفلسـطينيين 
لــديارهم بمحــض اختيــارهم طــائعين وفــق ادعــاءات زعمــاء الكيــان العبــري، األداة التنفيذيــة لتطلعــات الحركــة 

بكذبتهم : أن الفلسطينيين لو كانوا أصحاب األرض لما تركوها بمحض الصهيونية.. في سبيل إقناع العالم 
 .إرادتهم
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صحيح أن الفلسطينيين رفضوا قرار التقسيم كونه اتخذ وفق رغبة أنجلو أمريكية تنفيذًا لما ورد في 
ع وعد بلفور المشؤوم دون استشارة الفلسطينيين أو اإلصغاء لتطلعاتهم بإقامة دولة فلسطينية تجمع الجمي

أســـوة بكـــل شـــعوب األرض ، متناســـين أن طبيعـــة الحركـــة الصـــهيونية عدوانيـــة تعتمـــد االحـــتالل واإلحـــالل 
 .باالستيطان لنهب األرض الفلسطينية

الـــزعيم الفلســـطيني الراحـــل ياســـر عرفـــات قـــال أمـــام وفـــود الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 
ـــدولي لرفـــع الظلـــم الـــذي ١٣/١١/١٩٧٤ لحـــق بالفلســـطينيين جـــراء قـــرار التقســـيم ، مناشـــدًا المجتمـــع ال

والممارسات الصهيونية المدعومة من العالم الغربي خاصة الواليـات المتحـدة األمريكيـة بقولـه : لقـد جئـتكم 
بغصن الزيتون مع بندقية الثائر، فال تسقطوا الغصن األخضـر مـن يـدي ، لكـن العـدو الصـهيوني وداعميـه 

 .تنكروا وما زالوا للحق الفلسطيني

موضــحًا أن الــرفض الفلســطيني نــابع مــن كــون الفلســطينيين أصــحاب األرض والتــاريخ، ورفضــهم  
كان كرفض األم التي رفضـت تقسـيم ابنهـا لشـطرين حتـى تمنحـه الحيـاة، بعكـس األم المدعيـة التـي وافقـت 

 .على ما جاء في الحكم الصادر بشأن الطفل ألن حياته ال تعنيها

الغربية أنها مماحكة تعتمد المماطلة والتسويف، وتحكمها األهـواء  فمعروف عن العقلية الصهيونية
وحب السيطرة وتعتمد االحتالل واإلحالل وفرض اإلرادة بالقوة التي وحدها يمكن من خاللهـا الحصـول علـى 
الحد األدنى من الحقوق، فالصهينية والغرب لكل أجندته تلتقي بمصالح تفرضها على المجتمع الدولي وفق 

 .الحال الذي يعتمد القوة في فرض اإلرادةمقتضى 

أما بالنسبة لهجرة الفلسطينيين من ديارهم طواعية أو نتيجة لدعوة وّجهها زعماؤهم وزعماء الدول 
العربية المجاورة لهم في سبيل إفساح المجال للجيـوش العربيـة لمنـع التقسـيم، فهـذا محـض افتـراء ومنـاٍف 

ــات األحــداث ت ثبــت أن الصــهاينة كــانوا يمتلكــون جيشــًا منظمــًا وعصــابات رديفــة للعقــل والمنطــق.. فمجري
دعمتهـا بريطانيــا المجرمـة وســلحتها دول المعسـكرين الشــرقي والغربــي بعكـس الفلســطينيين الـذين لــم يكــن 
مسموح لهم تكوين قوة عسكرية أو السالح حيث قمعت مـع عصـابات الصـهاينة كـل الثـورات التـي انطلقـت 

ودي فاستغل الصهاينة هذا الوضـع الرتكـاب مجـازر ال تحصـى فـي الكثيـر مـن الـديار رفضًا لالستيطان اليه
الفلسطينية كدير ياسين وسلمة والولوجة والدوايمة وغيرها الكثير التي تحتـاج لمجلـدات للحـديث عنهـا قبـل 

  .ذكرى النكبة الفلسطينية وقيام الدولة العبرية ١٩٤٨/ أيار/ ١٥بدء حرب 

  ١٨/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** *  
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 آراء عبرية مترجمة

 محكمة الهاي فقط تستطيع وقف الجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

 

 )هآرتس( حجاي العاد

ــا فــي قطــاع غــزة، بقصــف جراحــي وتجميلــي، أكثــر مــن  ٢٠١٤فــي صــيف العــام  طفــل  ٥٠٠قتلن
بني غانتس، يقفان، فلسطيني. رئيس الحكومة في حينه، بنيامين نتنياهو، ورئيس االركان في تلك الفترة، 

 .اآلن، على رأس الحزبين الكبيرين في الدولة

أعلن وزير الدفاع في حينه، افيغدور ليبرمان، نيته بأن يـدمر كليـا تجمـع  ٢٠١٧في خريف العام 
الخان األحمر، بما في ذلك المدرسـة التـي توجـد فـي المكـان، وأكـواخ الصـفيح التـي تشـكل بيـوت اكثـر مـن 

ا فلسطينية بالطبع. ايضا ليبرمان هو رئيس حزب إسرائيل بيتنا. قضاة محكمـة العـدل ثالثين عائلة، جميعه
 ".الهدم"العليا عادوا وأكدوا شرعية 

، التـي "إسـرائيل الكبـرى"نشر الرئيس دونالـد ترامـب خطتـه لالعتـراف األميركـي بــ  ٢٠٢٠في شتاء 
الجنسـية لماليـين الفلسـطينيين أو  ستمتد علـى جميـع االراضـي التـي تقـع بـين النهـر والبحـر، دون اعطـاء

حقوق إنسان أو حق التصويت. تملي الخطة الخضوع المطلق على الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته تكشـف 
بشكل واضح طموح إسرائيل لمواصلة هندسة الوضع الديمغرافي في هذا الفضاء كما تشاء، مـن وادي عـارة 

جـدار الفصـل وانتهـاء بـآخر القـرى فـي منطقـة ج. ومـاذا  مرورًا باألحياء العربية في القدس التي تقع خلف
 .بشأن ليبرمان وغانتس؟ لقد باركا هذه الخطوة

كـــم هـــو عـــدد األطفـــال الـــذين ســـيقتلون فـــي غـــزة فـــي الصـــيف القـــادم؟ وكـــم هـــو عـــدد التجمعـــات 
يسـعى الفلسطينية األخرى التي سندمرها في السنوات القريبة القادمة؟ وكيف ستظهر الحيـاة فـي ظـل نظـام 

 .الى تخليد التفوق على شعب آخر؟ وما الذي نحن مستعدون لفعله من أجل القول لكل ذلك: كفى؟

. فشخص ما خطط كيـف سـيتم قصـف المنـازل مـن الجـو، وشـخص مـا "لم يموتوا"األطفال في غزة 
خصًا ، وشخص ما أعطى األمر، وبعد محو عائلة اخرى مع أطفالها من العالم فإن ش"قانوني"قرر بأن هذا 

ارجـاء المنـاطق "ما طمس وأخفى األمر حتى قدوم القصف القادم. والجرافات، التي تقوم بهـدم المنـازل فـي 
، ال تســير مــن تلقــاء نفســها. فشــخص مــا خلــق جهــاز تخطــيط هدفــه عــدم المصــادقة علــى بنــاء "الســيادية

ما أمر بتنفيذها.  ، وشخص ما أصدر أوامر الهدم، وشخص"قانوني"الفلسطينيين، وشخص ما قرر أن هذا 
ونظام الحكم، الذي هدفه تقدم شعب على حساب سحق شعب آخر، لم يقـم بخلـق نفسـه. فهنـاك مـن يقـف 

 .على رأسه ويقوده ويخرجه من حيز القوة الى حيز الفعل

ومن أجل التمكين من حدوث ذلك من الجدير إسكات من يعارض. لـذلك، سـّمى سـفير إسـرائيل فـي 
؛ ألن أي محاولــة فلســطينية "ارهابــا دبلوماســيا"فلســطينيين للعمــل ضــد خطــة ترامــب األمـم المتحــدة جهــود ال
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. لــذلك، ســارع نتنيــاهو الــى االعــالن عــن "ارهــاب"للمطالبــة بــالحقوق أو الحريــة يجــب أن تكــون مــؤطرة كـــ 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فـــي الهـــاي. ألن أي خطـــوة دوليـــة يجـــب أن تكـــون معرفـــة  "أحكـــام الســـامية"

ية. لــذلك، منظمــات حقــوق االنســان اإلســرائيلية، التــي تعمــل ضــد االحــتالل، يجــب أن يــتم إظهارهــا كالســام
 .كخائنة وغير مخلصة

نحن مخلصون لحقوق اإلنسان والمسـاواة والعـدل والحريـة. مخلصـون لمحاولـة بنـاء مسـتقبل بـين 
مـن مـن أجـل القيـام بعمليـة النهر والبحر يقوم على هذه القيم. هذا االخالص قادنـا الـى مناشـدة مجلـس اال

دولية تؤدي الى انهاء االحتالل. وهذا االخـالص ذاتـه جعلنـا نطلـب مـن الجنـود اإلسـرائيليين رفـض األوامـر 
  .غير القانونية إلطالق النار من بعيد على آالف المتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع

ما تسعى إليه الحكومة بالضبط. ولكن  وٕاذا لم تتم محاكمة أحد عن ذلك فلن يتغير أي شيء. وهذا
اذا تقرر أن هناك سلطة ستبدأ في التحقيق فـي الهـاي، عنـدها ربمـا ستضـطر الدولـة أخيـرا الـى البـدء فـي 

 .األخذ في الحسبان إمكانية أنه سيكون للجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين ثمن

نسان آخذة في التقلص. ال توجد لدينا نعيش في عالم فيه االحتماالت الفعالة للدفاع عن حقوق اإل 
  .أوهام

في المحكمة في الهاي سيقررون في األشهر القريبة القادمة هل توجد للمحكمة صالحيات اقليمية 
على الوضع في المناطق، وهذه الصالحية توجد منـذ انضـمام فلسـطين لميثـاق رومـا (وسلسـلة طويلـة مـن 

مة. وال يمكن التقليل من اهمية هذا القـرار الـذي يبـدو أنـه إجرائـي المواثيق االخرى) كما قررت المدعية العا
فقط. اذا قرر القضاة تبنـي موقـف المدعيـة العامـة فسـيتم فـتح تحقيـق. ولكـن إذا تقـرر شـيء آخـر فسـيتم 
إغالق التحقيق قبل أن يبدأ. هذا األمر سيكون بمثابة ضوء أخضر إلسرائيل في العالم الذي تقريبا لم تبـق 

توجـد صـالحيات "اء حمراء. وبقـي فقـط األمـل بـأن تتبنـى المحكمـة موقـف المدعيـة العامـة والقـول فيه أضو 
  ".وسيكون هناك تحقيق
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اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري 

المقاالت المترجمة لكّتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك.
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  كي ال ننسى

 عدالة الدوليةراشيل كوري.. قتلتها الجرافات اإلسرائيلية أمام العالم وغياب ال

 

عشــر عامــا مــرت علـى جريمــة إســرائيلية هــزت العــالم  سـبعة – الشــامي غســان – الدســتور – غـزة
على دهس  ٢٠٠٣عندما أقدمت جرافات اإلحتالل اإلسرائيلي في السادس عشر من شهر سبتمبر من عام 

 "راشـيل كـوري"دة ناشطة من نشـطاء السـالم الـدوليين، والمتضـامنة األمميـة مـع الشـعب الفلسـطيني الشـهي

عندما قامت جرافات اإلحتالل اإلسرائيلي بهدم منـازل الفلسـطينيين فـي حـي السـالم فـي مدينـة رفـح جنـوب 
 .. بجسدها للدبابات اإلسرائيلية التي قامت بقتلها ولم تسمع لصرخاتها "راشيل"قطاع غزة، وتصدت 

م، إلى تجريف بيـوت ٢٠٠٠ى عام إن قوات اإلحتالل اإلسرائيلي عَمدت منذ اندالع انتفاضة األقص
المواطنين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، لتحويل هذه المناطق إلى أراٍض فارغة تتحرك فيهـا دبابـاتهم 

إلـى غـزة للوقـوف فـي  "راشيل كـوري"م قدمت ناشطة السالم ٢٠٠٢وجرافاتهم صوب المدن وفي نهاية عام 

ــدفاع عــن س ــات اإلحــتالل اإلســرائيلي وال  ،منيــينياســات هــدم منــازل المــواطنين الفلســطينين اآلوجــه جراف
 . م٢٠٠٣مارس ١٦واستشهدت وهي تدافع عن المنازل بتاريخ 

في رفـح مؤسسـة إنسـانية تخليـدا لـذاكرة مقتـل ابنتهـا،  "ساندي كوري راشيل"أسست والدة الشهيدة 
يـة تقـدم الـدعم للشـعب وهي مؤسسة خيريـة أمريك "راشيل كوري للعدل والسالم"وأطلقت عليها اسم مؤسسة 

 .الفلسطيني

أكــدت المؤسســة فــي بيــان ذكــرى جريمــة مقتــل كــوري أنهــا تــؤمن بضــرورة إحيــاء ذكــرى متضــامنة 
التي قطعت كـل هـذه المسـافات مـن موطنهـا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة،  "راشيل كوري"السالم الدولية 

بل وواجهت  ،ت جرافات اإلحتالل اإلسرائيليجاللتقتل في أبشع جريمة هنا في قطاع غزة المحاصر تحت ع
كل هذا الخطر من أجل قضيٍة آمنت بهـا هـي الـدفاع عـن حقـوق الشـعب الفلسـطيني العادلـة والوقـوف فـي 

 . وجه جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي

 .في مكان الجريمة النكراء غي رفح اعتاد نشطاء وناشطات، إحياء ذكراها بوضع أكاليل الورود

عائلة الشـهيدة راشـيل كـوري بشـكوى قضـائية لـدى محـاكم االحـتالل اإلسـرائيلي، وفـي كما وتقدمت 
م، ادعى سائق الجرافة اإلسرائيلي كـذبا أنـه لـم يشـاهدها، فـي حـين أكـد زمالؤهـا ٢٠١٥جلسة محكمة عام 

 .النشطاء أنها كانت واضحة للجرافة، وأنه تعّمد دهسها

لحكومـة األمريكيـة، التـي تـدعم االحـتالل اإلسـرائيلي عائلة راشيل كوري وجهت نقًدا شـديد اللهجـة ل
 .حتى في قضية راشيل، لكنهم أصّروا على التمسك بحقها

سنوات بطولـة راشـيل كـوري الدوليـة لكـرة القـدم،  ٦كما ويحتضن مركز البرامج النسائية برفح، منذ 
ة رياضـية متعلقـة بكـرة كمركز نسوي، نحن لنا سابقة في احتضان أنشـط"تقول نجاح عياش مديرة المركز: 
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القدم، وأهمها بطولة أقيمت إحياًء لذكراها، فهي دافعت عن بيوت الكثيـر مـن النسـاء اللـواتي يتـرددن علـى 
 ".المركز

في كل عام ينفذ المركز بالتعاون مع مؤسسة راشيل كوري فعاليـات إحيـاء لـذكراها، تبـدأ مـن ذكـرى 
م، حيث تختتم بعيد ميالد لها ١٩٧٩تاريخ ميالدها عام حتى العاشر من نيسان/ إبريل،  ١٦/٣وفاتها في 

 .وفًقا للعمر الذي كان يفترض أن تبلغه

ننفذ منذ خمس سنوات مهرجان ربيع السالم، وهو احتفـال تراثـي فلسـطيني "وتوضح نجاح عياش: 
رسـائل أننـا  بالتعاون مع مؤسسة راشيل كوري للعدل والسالم التي تديرها والدتها، وفي أيام الفعاليات نوجـه

شعب يريد العـيش بسـالم، ورسـائل لـروح راشـيل التـي مـا زالـت نضـاالتها فـي مواجهـة االحـتالل تعـيش فـي 
 ".قلوبنا

في عيد ميالدها يتعامل الجميع مع األمر وكأنها على قيد الحياة، فالقيمة اإلنسانية التـي أضـافتها 
متنان لروحها، وعادًة يحُضـر أصـدقاء لهـا هـذه الشابة األمريكية، تجعل كل فلسطيني يشعر على الدوام باال

 .الفعاليات خاصة أنها تنفذ بتبرعات من الشعب األمريكي، كما تؤكد عياش

والعدالـة الدوليـة  "راشـيل كـوري"سبعة عشر عاما مرت على جريمة مقتل ناشـطة السـالم األمريكيـة 
ائيليين، لكـن شـعبنا الفلسـطيني الحـر لـن غائبة ولم تحاكم محكمة الجنايات الدولية القتلـة الجنـراالت اإلسـر 

  .ينساها وسيخلد ذكراها دوما

 ١٨/٣/٢٠٢٠الدستور 
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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