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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية

إغالق الفعاليات الفلسطينية بالقدس المحتلة بعد اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة  •
  ٤  إلسرائيل

في نهاية ذكرى الحرب العالمية الثانية ، تحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على  •
  ٧  تزام بسيادة القانونتجديد االل

  ٨  ّقرار في سلطنة عمان يخص القدس المحتلة •
  

  اعتداءات

  ٩  االنتهاكات االسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس •

حاجز طريق للجيش اإلسرائيلي يعطل حركة الفلسطينيين في قرية في منطقة  •
  ١٢  القدس

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٢  ّت والمستوطنون يعدون القتحامات واسعةالقدس عاصمة االنتفاضا: ابحيص •
  

  استيطان

  ١٥  االحتالل يسارع في تنفيذ مخططات الضم رغم ردود األفعال المنددة والمحذرة تقرير •
  

  تقارير
  

  ١٩  ّأو مطار القدس المنسي... ُرحلة قلنديا المجدولة •
  

  شؤون مقدسية
  

  ٢٢  ّ يكمـــم طقوس رمضان في القدس"كـــورونــا" •

  

  



 

٣

  ء عبرية مترجمةآرا
  

  ٢٤   بشهادة دنيس غولدبرغ"األبارتهايد"إسرائيل دولة  •
  

  اخبار باالنجليزية
s 'President orders formation of a committee to respond to Israel

annexation plan  ٢٦  

army roadblock disrupts movement of Palestinians in  Israeli

area village-Jerusalem  ٢٧  

says , Leadership to convene to respond to Israeli annexation

official  ٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  شؤون سياسية

  إغالق الفعاليات الفلسطينية بالقدس المحتلة 

 بعد اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل

   

  .دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

 القلــب النــابض للعمــل الــسياسي واإلداري والروحــي لفلــسطين، كمــا ان القــدس كانــت القــدس دائمــا
ــالنظر إلــى  ــة فلــسطين ب المحتلــة تعتبــر المركــز االجتمــاعي واالقتــصادي والثقــافي والــسياسي الطبيعــي لدول

  . المهددة بالخطر تاريخها ومركزها الجغرافي والتجاري وادراجها من ضمن مواقع التراث العالمي

قرون، تم إنشاء العديد من المؤسـسات فـي القـدس، ولكـن بعـد احـتالل القـدس فـي عـام على مر ال
 اضـطرت عـدة مؤسـسات إلــى اإلغـالق الفـوري، وبعــد أسـابيع فقـط مــن االحـتالل اإلسـرائيلي، قامــت ١٩٦٧

 كيلـومتر ٧٢ كيلـومتر مربـع إلـى ٥.٦إسرائيل وبطريقة احادية الجانب إلى توسيع حدود بلدية القـدس مـن 
ٕ وذلك لغرض توسيع مساحة القدس بأكثر مـن عـشر مـرات، ومـن ثـم قامـت بتطبيـق قوانينهـا وادارتهـا مربع

ومنـذ ذلـك الحـين، فرضـت إسـرائيل عـدد مـن . وسلطتها القضائية على المنطقة الموسـعة فـي بلديـة القـدس
ــة ا ــشرقية والغربي ــة وضــمها لتــصبح القــدس ال ــد المدين ــى تهوي ــة إل ــسياسات والممارســات الهادف لعاصــمة ال

الموحدة واألبدية لدولة إسرائيل، تتعارض هذه اإلجراءات مع القانون الدولي، الذي ينص وبوضوح علـى أن 
جميــع الــسياسات التــي تتخــذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، لتغييــر الوضــع الــراهن للمدينــة غيــر 

  .ة فلسطينيةقانوني، مما يتسبب في أضرار للهوية التاريخية للقدس كمدينة عربي

خالل مفاوضات أوسـلو، طلبـت منظمـة التحريـر الفلـسطينية التزامـا مكتوبـا مـن الجانـب اإلسـرائيلي 
، عنـــدما بعـــث وزيـــر ١٩٩٣ أكتـــوبر ١١بخـــصوص الوضـــع الخـــاص لمؤســـسات القـــدس وجـــاء ذلـــك فـــي 

المحتلـة الخارجية اإلسرائيلي شيمعون بيريز برسالة تطمينات بخصوص المؤسسات الفلسطينية في القدس 
إلى الوزير النرويجي يوهان يورغن هولست، وبعد أن أدلى ببيان بنفس المعنى في الكنيست اإلسرائيلي في 

  :، حيث جاء في الرسالة التعهدات التالية١٩٩٣ سبتمبر ٩

أود أن أؤكــد أن المؤســسات الفلــسطينية فــي القــدس الــشرقية ومــصالح ورفــاه الفلــسطينيين فــي "
مية كبيرة وسيتم الحفاظ عليها، لذلك فإن جميع المؤسسات الفلـسطينية فـي القـدس القدس الشرقية ذات أه

الشرقية، بما في ذلك األماكن االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية والمسيحية واإلسالمية المقدسة، 
عكـس، يجـب تؤدي مهمة أساسية للسكان الفلسطينيين، وغني عن القول أننا لن نعيق نشاطهم، بل على ال

  ".تشجيع تنفيذ هذه المهمة الهامة

أن " أوســلو" مــن الملحــق الخــامس مــن االتفاقيــة االنتقاليــة ٣١عــالوة علــى ذلــك، توضــح المــادة 
عـالوة علـى ذلـك، . مسألة القدس هي واحدة من القضايا المتبقية المخصـصة للمفاوضـات الوضـع النهـائي



 

٥

 أن الموقف القانوني بشأن القدس لم يتأثر بأي شـكل  من الملحق السادس لالتفاقية على٣١تنص المادة 
ال يعتبر أي من الطرفين، بحكم . ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمس أو وفقا إلعالن المبادئ: "من األشكال

يستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي التي ستجرى دخوله فـي هـذه االتفاقيـة، قـد تنـازل أو تنـازل 
  ". مطالباته أو مواقفه الحاليةعن أي من حقوقه أو

 دولة مـع ١٢٨، وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية ساحقة من ٢٠١٧ ديسمبر ٢١في 
 دولــة امتنعــت عــن التــصويت عــن وضــع القــدس عاصــمة لدولــة إســرائيل بأنهــا ٣٥ غائــب و٢١ ضــد و٩و
مـن الجمعيـة  L/10?ES.٢٢ ٢ ، القـرار دائـرة شـؤون المفاوضـات وحـدة دعـم المفاوضـات"الغية وباطلـة"

مع مراعـاة الوضـع الخـاص للقـدس كمدينـة مقدسـة، وعلـى وجـه : "العامة لألمم المتحدة ينص على ما يلي
الخصوص، الضرورة في الحماية والمحفاظة على المكانة الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة، وعلى 

ت الـصلة، مـشددا علـى أن القـدس هـي قـضية يتعـين حلهـا النحو الذي يتماشى مع قرارات األمم المتحدة ذا
من خالل مفاوضات الوضـع النهـائي بمـا يتماشـى مـع قـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة ، وتعـرب فـي هـذا 

  ".الصدد عن أسفها العميق لقرارات الواليات المتحدة األمريكية األخيرة بشأن وضع القدس

 مؤسـسة فلـسطينية فـي القـدس، تـم ١٢٠ية أكثـر مـن ، أغلقت السلطات اإلسـرائيل١٩٦٧منذ عام 
 بالكامل، بينما اضطر اآلخرون إلى نقل مكاتبهم مـن القـدس المحتلـة إلـى منـاطق أخـرى ٨٨إغالق حوالي 

ــان مــن أبــرز  ــسطينية المؤقتــة، وك ــشكيل الحكومــة الفل ــة رام اهللا بعــد ت ــة، وخاصــة مدين ــي الــضفة الغربي ف
ــسلطات اإل ــي أغلقتهــا ال ــي أغــسطس المؤســسات الت ــشرق ف ــت ال ــي ٢٠٠١ســرائيلية بي ــر الفعل ، وهــو المق

لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة، وكانت المؤسسة نقطة محورية للحياة الثقافية والسياسية 
  . مؤسسة اقتصادية واجتماعية في القدس المحتلة٢٢الفلسطينية، تبعها إغالق أكثر من 

 أمـرا عـسكريا إلغـالق ٨٠طات االحتالل اإلسرائيلية أكثر من على مدى العقد الماضي، أصدرت سل
الفعاليات الفلسطينية في القدس المحتلة، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والتوظيفية، والمؤتمرات 
ٕالصحفية، وحمالت على النشاط الفلسطيني في بيت المقدس، واطالق الكتب، وحتى مهرجانات لألطفال مـا 

إن فـصل القـدس المحتلـة عـن بـاقي الـضفة الغربيـة وتقييـدها لحريـة الحركـه .  القضاء التام تقريبـاأدى إلى
لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة كان بمثابة ضربة قوية للحياة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للقـدس 

رون بالحفـاظ علــى لكـن رغـم سياسـة التـضيق ومحــاوالت طمـس الهويـة إال أن المقدسـييين مـستم. المحتلـة
الهويـة الفلـسطينية وذلــك مـن خـالل االنــشطة الثقافيـة والدينيـة وعلــى ابقـاء عالقـات متنوعــة مـع محــيطهم 

  .الفلسطيني

تواصل إسرائيل إغالق ومنع الفعاليات الفلسطينية في القدس المحتلة تحت ذرائع عديدة وهي بذلك 
ولي فيمـــا يتعلـــق بـــالوجود الفلـــسطيني وأنـــشطة تنتهـــك وتتعـــارض مـــع التزاماتهـــا وضـــماناتها للمجتمـــع الـــد

-٥٧٥٥المؤســسات الفلــسطينية فــي القــدس المحتلــة، يــستخدم مــا يــسمى بــوزير األمــن الــداخلي قــانون 



 

٦

الـــذي يمنـــع األنـــشطة التـــي تتعـــارض مـــع تنفيـــذ ) تقييـــد األنـــشطة" (إغـــالق األعمـــال والمناســـبات" ١٩٩٤
الجـائر تمنـع اسـرائيل إقامـة " القـانون"اع غزة، وبواسطة هذا االتفاقية المؤقتة المتعلقة بالضفة الغربية وقط

ــات أوســلو،  ــسطينية بإدعــاء أنهــا مخالفــة التفاقي ــة الفل ــسلطة الوطني ــة ال ــات الفلــسطينية تحــت رعاي الفعالي
  .وخارطة الطريق، التي أقرها قرار مجلس األمن

، علــى أن حكومــة ١٥١٥علــى ســبيل المثــال، تــنص احــدى االلتزامــات اإلســرائيلية الرئيــسية وفــق 
تعيــد فــتح الغرفــة التجاريــة الفلــسطينية وغيرهــا مــن المؤســسات الفلــسطينية المغلقــة فــي القــدس "إســرائيل 

، لكـن "الشرقية بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل صارم وفقا لالتفاقات السابقة بين الطـرفين
ـــسطينية مغلقـــة ـــزال هـــذه المؤســـسات الفل ـــة اآلن ال ت ـــر . لغاي ـــة أن منظمـــة التحري ـــة المرحلي تؤكـــد االتفاقي

ُوبموجـب االتفـاق االنتقـالي ال يحظـر علـى . الفلسطينية مكلفة بإدارة العالقات الخارجية للـشعب الفلـسطيني
مــسؤولي منظمــة التحريــر الفلــسطينية العمــل فــي القــدس المحتلــة امتثــاال لالتفاقيــا المؤقتــة، علــى عكــس 

ينية ولذلك لم تفتح السلطة الوطنية أي مكتب في القدس وكانت األنـشطة مسؤولي السلطة الوطنية الفلسط
الدبلوماسية والـسياسية الفلـسطينية فـي القـدس المحتلـة فـي حالـة امتثـال كامـل اللتزامـات منظمـة التحريـر 

  .الفلسطينية بموجب االتفاق االنتقالي

ــم تغيــر الواليــات المتحــدة األميركيــة سياســتها تجــاه ١٩٦٧منــذ عــام  ــدولتين وحــدود عــام  ل حــل ال
 بينمـا القـدس الغربيـة عاصـمة إلسـرائيل، -ٕ، فلسطين واسرائيل، والقدس الشرقية عاصمة فلـسطين ١٩٦٧

، صــعدت الحكومــة ٢٠١٧ ديــسمبر ٦لكــن وبعــد اعتــراف إدارة ترامــب بالقــدس عاصــمة لدولــة إســرائيل فــي 
ق اإلنـسانية للـشعب الفلـسطيني، بمـا فـي اإلسرائيلية عدوانها على الشعب الفلسطيني وكذلك إنكارهـا للحقـو

ذلــك داخــل وحــول عاصــمة دولــة فلــسطين المحتلــة، وهــذا يــشمل التهجيــر القــسري للــسكان المــدنيين خــارج 
مدينتهم وهدم المنازل وتوسيع المـستوطنات االسـتعمارية اإلسـرائيلية واضـطهاد المجتمـع المـدني المقدسـي 

  .الفلسطيني والقادة السياسيين

، اعتقـل جنـود االحـتالل اإلســرائيلي محـافظ القـدس عـدنان غيــث، ٢٠١٨رين الثــاني منـذ شـهر تـش
 مرة، وفي كل مرة يتم اإلفراج عنهما دون أي تهمة، إن التهديـدات ٢١ووزير شؤون القدس فادي الهدمي 

واالعتقــاالت ضــد المــسؤولين الفلــسطينيين والنــشطاء وقــادة المجتمــع المــدني هــي جــزء مــن خطــة إســرائيل 
ٕ، وان اعتقــال ١٩٦٧يــة الجانــب إلزالــة أي أســس لحــل سياســي قــائم علــى حــل الــدولتين علــى حــدود أحاد

ومضايقة المسؤولين الفلسطينيين ليس مجـرد انتهـاك واعتـداء إسـرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني، بـل هـو 
لــة تــذكرة للمجتمــع الــدولي بــضرورة اتخــاذ تــدابير ملموســة وعمليــة إلنقــاذ القــدس المحتلــة، عاصــمة دو

  .فلسطين

عالوة على ذلك ولسنوات عديدة، قامت إسرائيل وبـشكل دوري بمنـع الفعاليـات الثقافيـة وغيرهـا فـي 
القـدس المحتلــة مدعيـة أنهــا فعاليـات تحــت رعايـة الــسلطة الوطنيـة الفلــسطينية، لكـن ومنــذ اعتـراف ترامــب 



 

٧

ياسة إسرائيل المتمثلة في إغـالق بالقدس عاصمة دولة إسرائيل ازدادت هذه الظاهرة، إن األثر التراكمي لس
المؤســسات الفلــسطينيه وحرمــان الفلــسطينيين مــن الحــق فــي حريــة التعبيــر هــو عمليــة اإلبعــاد التــدريجي 
للمؤســسات الفلــسطينية عــن المدينــة التــي تتــسبب فيهــا إســرائيل عمــدا وبــشكل ممــنهج يهــدف إلــى حرمــان 

  .حتلة وبشكل دائمالفلسطينيين من تقرير مصيرهم، وبهدف ضم المدينة الم

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

***  

  في نهاية ذكرى الحرب العالمية الثانية ، تحث وزير الخارجية  

  المجتمع الدولي على تجديد االلتزام بسيادة القانون

  

 بمناسبة انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ، دعـت وزارة الخارجيـة -) وفا (٢٠٢٠ مايو ٩رام اهللا ، السبت  
تربين اليوم المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بسيادة القانون ودعـوة إسـرائيل إلـى الوقـف الفلسطينية والمغ

  .التام ألي خطط لضم األراضي الفلسطينية المحتلة

 لنهاية الحرب العالمية الثانية ، وأثناء هذه األزمة العالمية غيـر المـسبوقة ، تؤكـد ٧٥في الذكرى "
وقالت الوزارة في بيان إن نهاية . ددية والنظام الدولي القائم على القواعددولة فلسطين التزامها الثابت بالتع

الحرب العالمية الثانية ولدت النظام المتعدد األطراف الحالي ، الذي تجسد في ميثاق األمم المتحدة ومبادئ 
  .السالم واألمن الدوليين وحقوق اإلنسان للجميع

اختبار لالستقامة األخالقيـة وتـصميم المجتمـع الـدولي هذه األوقات الخطيرة تقف بمثابة : "وأضافت
على التمسك بمزايا نظام ما بعد الحرب والحفاظ على المبادئ الرئيسية لميثاق األمم المتحدة ، بما في ذلك 

والواقــع أن الحظــر المفــروض علــى . حظــر التهديــد أو االســتخدام القــوة ضــد الــسالمة اإلقليميــة ألي دولــة
ًواسـتنادا إلـى .  المبدأ األساسي في حقبة ما بعد الحرب والنظام القـانوني الـدولي للـسالماستخدام القوة يظل

دروس الحرب العالمية الثانية ، حظر المجتمع الدولي بشكل ال لبس فيه االستيالء علـى األراضـي بـالقوة ، 
ّوجعــل الفتوحــات ، التــي كانــت شــائعة ، جــزءا مخجــال مــن التــاريخ ولــد صــراعات ومعانــاة ً  إنــسانية ال يمكــن ً

  .التغلب عليها

في تجاهل للمبادئ القانونية التي قام عليها هذا النظام الدولي الحديث ، تخطط إسرائيل ، السلطة "
 ١القائمــة بــاالحتالل ، بتيــسير مــن الواليــات المتحــدة بنــشاط ، لــضم أجــزاء مــن أراضــي دولــة فلــسطين فــي 

ادي الجانـب المبـادئ األساسـية للقـانون الـدولي ، بمـا فـي وينتهك هـذا القـرار الخطيـر واألحـ. ٢٠٢٠يوليو 
ذلك عشرات قرارات األمم المتحـدة ، والنظـام المتعـدد األطـراف الـذي وضـعه المجتمـع الـدولي وحمايتـه لمـدة 

  .سبعة عقود



 

٨

مــع التوســع االســتيطاني بــال هــوادة ، والتهجيــر القــسري المنــتظم ، والتهديــدات المــستمرة بالــضم ، "
وضــاع اإلنــسانية ، والقــرارات الخبيثــة مــن جانــب واحــد ، يجــد الــشعب الفلــسطيني نفــسه يواجــه وتــدهور األ

تتطلب مثل هـذه االنتهاكـات الجـسيمة للقـانون . تهديدات مفرطة لوجوده ومعيشته وحقه في تقرير المصير
تبــر النظــام الــدولي قيــادة عالميــة ومتعــددة األطــراف مــسؤولة لتحــدي مثــل هــذه الــسياسة االنعزاليــة التــي تع

  .متعدد األطراف لعبة محصلتها صفر

حان الوقت ألن يحاسب المجتمع الدولي إسرائيل ، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل ، علـى أفعالهـا غيـر 
ــة فلــسطين المجتمــع الــدولي إلــى حظــر المنتجــات االســتيطانية ، ومراجعــة اتفاقياتهــا . القانونيــة تــدعو دول

يجب على المجتمـع الـدولي دعـم . ئيل على إنهاء احتاللها لدولة فلسطينٕالحالية مع إسرائيل ، واجبار إسرا
ــة فلــسطين فــي  ــة فلــسطين ، بمــا فــي ذلــك الوضــع الحــالي فــي دول المــساعي الدبلوماســية والقانونيــة لدول

  .المحكمة الجنائية الدولية

تــدعو دولــة لتكــريم ذكــرى ماليــين الــضحايا الــذين فقــدوا أرواحهــم خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة ، "
فلسطين المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بسيادة القانون وتدعو إسرائيل إلى الوقف الفـوري والكامـل ألي 

ًوأخيــرا ، تــدعو دولــة فلــسطين المجتمــع الــدولي إلــى إعــادة األمــل وحمايــة المبــادئ األساســية . خطــط الــضم
  .رامتهالنظام القانون الدولي والحفاظ على بقاء البشرية وهويتها وك

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

***  

 ّقرار في سلطنة عمان يخص القدس المحتلة

 

ًطابعا بريديا جديدا تحت شعار سلطنة عمان بريد أطلق ً ًوذلك إجالال  ”فلسطين عاصمة القدس”ً
 .ًوتقديرا ألحد المدن األكثر قدسية في العالم العربي واإلسالمي

وجاءت هذه الخطوة بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون 
يسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأس

 .م١٩٥٤

  ٩/٥/٢٠٢٠موقع وطن االخباري 

*** 
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  اعتداءات

  االنتهاكات االسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس

  االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة بعد اعتراف ترامب

ية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلـة، تواصـل سـلطات كجزء من االنتهاكات اإلسرائيل
اإلحــتالل اإلســرائيلية منــع الفلــسطينيين فــي القــدس المحتلــة مــن القيــام بــأي أنــشطة اجتماعيــة، وفيمــا يلــي 

  :بعض االنتهاكات بعد اعتراف الرئيس األمريكي ترامب

ر الشعبي الوطني إلـى المستـشفى بعـد ، نقل اللواء بالل النتشة األمين العام للمؤتم٢٠٢٠مايو  ٥
 فلــسطينيا ١٣تعرضــه الســتجواب قــاس بعــد اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، كمــا وتــم اعتقــال 

وزعمت شرطة االحتالل اإلسرائيلية أن المعتقلين كانوا يواجهون تفشي فيروس كورونا في المدينة المحتلة 
  .وا أجهزة الكمبيوتر وهواتفهم الخلويةنيابة عن السلطة الفلسطينية، كما صادر

، منعت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية الشرطة الفلسطينية التي كانت تعتزم حمايـة ٢٠٢٠أبريل  ٢٢
السكان من فيروس كورونا المستجد بعدم دخول منطقة كفر عقب، وهـو حـي فلـسطيني داخـل حـدود بلديـة 

  .ضم والتوسعاالحتالل، لكن على الجانب الفلسطيني من جدار ال

، داهمـت سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلية وأغلقـت عيـادة ومختبـر لفيـروس كورونـا ٢٠٢٠أبريل  ١٥
وقد تم تشغيل العيادة عـن طريـق وكالـة األمـم . المستجد في حي سلوان بالقدس المحتلة واعتقلت منظميها

خدمات الصحية المتعلقة بفيروس ومنعتهم إسرائيل من تقديم ال) األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
  .كورونا المستجد للفلسطينيين في سلوان بإدعاء ان العيادة فتحت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمـة منزلـه ٢٠٢٠أبريل  ٥
تقــل بهــا منــذ أن أصــبح محــافظ القــدس فــي فــي حــي ســلوان بالقــدس وهــي المــرة الــسابعة عــشرة التــي يع

  . بإدعاء قيامه أنشطة بالقدس المحتلة٢٠١٨أغسطس 

، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد مداهمة ٢٠٢٠أبريل  ٣
منزلــه فــي حــي الــصوانه بالقــدس، وهــي المــرة الرابعــة فــي أقــل مــن عــام وبإدعــاء قيامــه بأنــشطة بالقــدس 

  .محتلةال

 فلـسطينيا قـاموا بتعقـيم مـساجد وكنـائس ١٢، اعتقلت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي ٢٠٢٠مارس  ٦
ومؤسسات أخرى بالبلدة القديمة في القدس لمنع انتشار فيـروس كورونـا بإدعـاء أن التعقـيم نظـم مـن قبـل 

  .السلطة الوطنية الفلسطينية

، مــدير قــسم الخــرائط فــي جمعيــة الدراســات ، اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي٢٠٢٠فبرايــر  ٢٦
العربية خليل تفكجي بعد اقتحام منزلـه بالقـدس، كمـا وتـم اعتقـال رئـيس الغرفـة التجاريـة الفلـسطينية كمـال 

  .عبيدات من منزله في بيت حنينا وبإدعاء لقيامه بأنشطة بالقدس المحتلة
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متطــوعين مــن أجــل األمــل، وهــي ، داهمــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلية منظمــة ال٢٠٢٠فبرايــر  ١٧
تحـت رعايـة الـسلطة " أنـشطة محظـورة"منظمة تقع في حـي بيـت حنينـا فـي القـدس المحتلـة بذريعـة تنظـيم 

الوطنيــة واســتدعت مــديرتها ســيلفيا أبــو لــبن للمثــول أمــام المخــابرات اإلســرائيلية لالســتجواب كمــا صــادرت 
  .كتبية أخرى أثناء تفتيشها للمبنىالقوات اإلسرائيلية أربعة أجهزة كمبيوتر وممتلكات م

، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي طـاقم تلفزيـون فلـسطين وصـادرت كـاميراتهم ٢٠١٩ديسمبر  ٦
في جبل الزيتون بالقدس المحتلة، في نفس الوقت " صباح الخير يا قدس"ومعدات البث أثناء بثهم برنامج 

 ومقــره فــي بــاب العمــود للمــضايقة مــن قبــل قــوات تعــرض طــاقم تــصوير آخــر تــابع لقنــاة تلفزيــون فلــسطين
  .االحتالل اإلسرائيلية واعتقلت مراسلة التلفزيون ومنع البث من القدس

، داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مكتبي القدس للتلفزيون الفلسطيني وشـركة ٢٠١٩نوفمبر  ٢٠
مدة سـتة أشـهر، كمـا اعتقلـت قـوات األرز للخدمات اإلعالمية واستولت على أجهزة بث، وأمرت بإغالقهما ل

  .االحتالل مراسلين فلسطينيين في القدس أفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق

 عائلة ١٨٣، منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية إجراء بطولة لكرة القدم بين ٢٠١٩أغسطس  ٣١
إردان، بذريعة أن الحدث فلسطينية مقدسية في البلدة القديمة بالقدس بأمر من وزير األمن الداخلي جلعاد 

  .مرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية

، منعــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي إقامــة حفــل تــابين للمناضــل الفلـــسطيني ٢٠١٩أغــسطس  ٥
صبحي غوشة في مركز يبوس الثقافي واالعتـداء علـى المـشاركين واسـتدعاء عـدد السـتجوابهم بإدعـاء أن 

  .ة الفلسطينيةالحفل تم تحت رعاية السلطة الوطني

مـشروع قـانون جديـد مـن "، اقتـرح وزيـر األمـن الـداخلي اإلسـرائيلي جلعـاد إردان ٢٠١٩يونيو  ١٨
شــأنه أن يفــرض عقوبــة قــصوى تــصل إلــى ثــالث ســنوات فــي الــسجن ألولئــك الــذين يرعــون أو يمولــون أو 

  .يدعمون أو ينظمون أنشطة للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس المحتلة

جمعيــة نــساء "، منعــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي حفــل عيــد األم الــذي نظمتــه ٢٠١٩ مــارس ٢١
  .في المعهد الفرنسي في القدس" مقدسيات

نساء (، أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي حفال لمناسبة يوم المرأة العالمي نظمته ٢٠١٩مارس  ٨
دس المحتلــة، حيــث داهمــت القــوات فــي فنــدق ريفــولي فــي شــارع صــالح الــدين بالقــ) مــن أجــل الديمقراطيــة

اإلســرائيلية الفنــدق وســلمت مالكــة الفنــدق أمــر أنهــاء الفعاليــة بإدعــاء أن الحفــل تــم تحــت رعايــة الــسلطة 
  .الوطنية الفلسطينية

، داهمــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي وحظــرت فعاليــة بمناســبة الــذكرى الخمــسين ٢٠١٩ينــاير  ٢١
ـــة إلنـــشاء مستـــشفى المقاصـــد فـــي القـــدس ا ـــة الـــسلطة الوطني ـــة بإدعـــاء أن الحفـــل تـــم تحـــت رعاي لمحتل

  .الفلسطينية



 

١١

، منعت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي نـدوة نظمتهـا مؤسـسة الرؤيـا الفاسـطينية فـي ٢٠١٨نوفمبر  ١
ٕنادي سلوان الرياضي بالقدس المحتلة، وأجبـرت المـشاركين علـى مغـادرة النـادي واغالقـه واحتجـزت القـوات 

ة وجيزة محافظ القدس ومدير مؤسسة رؤيا، الذين أفرج عنهم بشرط عدم تنظـيم أي أنـشطة اإلسرائيلية لفتر
، فـرض االحـتالل اإلسـرائيلي حظـرا للـذكرى العـشرين ٢٠١٨ أكتـوبر ٣فـي  .للسلطة الفلسطينية في القـدس

 لرحيل حسني األشهب مؤسس مدارس القدس، وأجبـرت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي المـشاركين علـى مغـادرة
المدرســـة وعلقـــت علـــى جـــدارها أمـــر الحظـــر إلنهـــا ادعـــت ان الفعاليـــة نظمـــت مـــن قبـــل الـــسلطة الوطنيـــة 

  .الفلسطينية

، منعــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي الغرفــة التجاريــة الفلــسطينية فــي القــدس مــن ٢٠١٨يونيــو  ٩
إلسـرائيلية الفنـدق إقامة إفطار رمضاني للصحفيين في أحدى فنادق القدس المحتلة، حيث داهمـت القـوات ا

  .وطردت الصحفيين وأغلقت أبوابها بدعوى أن الحدث برعاية السلطة الفلسطينية

، منعــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بموجــب أمــر صــادر عــن وزيــر الداخليــة ٢٠١٨فبرايــر  ٢٦
ــي القــدس الم ــدة القديمــة ف ــى البل ــسطينيين مــن الوصــول إل ــسياحة الفل ــيم وال ــة اإلســرائيلي، وزراء التعل حتل

  .للمشاركة في حفل ترميم مدرسة تيرا سانتا

، منعــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي مراســم تكــريم مــديري ومعلمــي مــدارس ٢٠١٨ فبرايــر ١٠فــي 
القــدس المتقاعــدين، نظمتهــا إدارة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية فــي مدرســة البنــات اإلســالمية فــي المدينــة 

  .م الفلسطيني وأصدرت أمرا للمدرسة بإغالق الفعاليةالمحتلة، بحضور وزير التربية والتعلي

ــاير ٩ ــدار فــي حــي الــشيخ جــراح بالقــدس ٢٠١٨ ين ــدق ال ، داهمــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي فن
حـان الوقـت " للـشيخ عكرمـة صـبري، ورئـيس األسـاقفة األب حنـا عطـا اهللا بعنـوان  المحتلة وحظرت مـؤتمرا

ت للقانون اإلنـساني الـدولي هـي جـزء مـن سياسـة إسـرائيل األحاديـة إن هذه االنتهاكا".ليسمع العالم صوتنا
وذلك لتعزيز هيمنتها على القدس المحتلـة وضـمان سـيطرتها علـى المدينـة المقدسـة، يجـب علـى المجتمـع 
ــدس  ــق بالق ــا يتعل ــدولي فيم ــساني ال ــانون اإلن ــات إســرائيل للق ــف انتهاك ــة لوق ــدولي اتخــاذ إجــراءات عاجل ال

علــى المجتمــع الــدولي مطالبــة إســرائيل بوقــف سياســاتها المتعلقــة بــإغالق المؤســسات المحتلــة، كمــا يجــب 
الفلسطينية ومنع الفعاليات الفلسطينية واحتجاز المسؤولين والنشطاء الفلسطينيين وقادة المجتمع المـدني، 

تنـاع عـن ويجب علـى المجتمـع الـدولي بأسـره تـوفير الحمايـة للـسكان الفلـسطينيين، ومطالبـة إسـرائيل باالم
اتخــاذ إجــراءات أحاديــة أخــرى تهــدف إلــى تغييــر طــابع المدينــة المحتلــة ووقــف ثقافــة إفــالت إســرائيل مــن 

  .العقاب

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

*** 

  



 

١٢

  حاجز طريق للجيش اإلسرائيلي يعطل حركة الفلسطينيين في قرية في منطقة القدس

   

ـــف منـــذ أســـاب ـــق للجـــيش اإلســـرائيلي أوق ـــي إن حـــاجز طري ـــال مـــسؤول محل يع حركـــة الـــسكان ق
  .الفلسطينيين في قرية شمال غربي القدس المحتلة

مــن جانبــه ، قــال ســعادة خطيــب ، رئــيس المجلــس المحلــي فــي قريــة بيــت إكــسا ، لوكالــة وفــا أن 
الجنـود أقـاموا حــاجز طريـق عنــد مـدخل قريتــه منـذ بدايـة شــهر رمـضان المبــارك وأعاقـت حركــة النـاس فــي 

  .القرية

 إجراءاته األخيرة لمنـع دخـول اإلمـدادات الغذائيـة األساسـية إلـى القريـة ، وقال إن الجيش كثف من
  .مما يسمح فقط بدخول كمية

وتحـــيط مـــستوطنة بيـــت إكـــسا بمـــستوطنات إســـرائيلية غيـــر قانونيـــة وفقـــدت معظـــم أراضـــيها أمـــام 
  . والذي يقطعها عن القدس٢٠٠٤المستوطنات والجدار الذي بنته إسرائيل منذ عام 

ــى ســكان ا ــه عل ــذي يــسيطر علي ــد ال ــدخلون ويخرجــون أن يــستخدموا الطريــق الوحي ــذين ي ــة ال لقري
  .الجيش

  .وقال الخطيب إن إسرائيل تحاول حصر سكان القرية في منطقة صغيرة وتمنع توسعهم

  

 ٩/٥/٢٠٢٠وكالة االنباء الفلسطينية 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  القتحامات واسعةّالقدس عاصمة االنتفاضات والمستوطنون يعدون : ابحيص

 

زيــاد ابحــيص، الباحــث فــي شــؤون القــدس والقــضية  أكــد – الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–بيــروت 
ًوالمـستوطنون اإلسـرائيليون يبيتـون أهـدافا خبيثـة، مـن وراء : اإلسرائيلي:الفلسطينية، أن االحتالل 

 .دعواتهم القتحام المسجد األقصى في الجمعة األخيرة من شهر رمضان

االقتحام المزمـع يـأتي فـي مـا يـسمى "إن ": المركز الفلسطيني لإلعالم"ابحيص في مقابلة مع وقال 
ً رمضان الماضي وشهد اقتحاما مهينا لألقصى بحماية مئات ٢٨الذي صادف يوم " يوم القدس"ًصهيونيا بـ  ً

 دام سـاعتين رددوا ٍمن عناصر شرطة االحتالل نكلوا خالله بالمرابطين، وأفسحوا المجال للمتطرفين القتحـام
  ".خالله صلوات تلمودية علمية

، ٢٠٢٠-٥-٢٢ رمضان الموافق ٢٩هذا العام يصادف هذا العيد المزعوم، يوم الجمعة : "وأضاف
ً، داعيـا إلـى "ويبدو أن منظمات الهيكل تضع عينها علـى اقتحـام فيـه يحقـق مجموعـة مـن أهـدافها الخبيثـة

 .طة يعيد لألقصى سياجه ودرعه الذي لطالما كان يحميهفتح المسجد األقصى أمام المصلين ببسا



 

١٣

 "اإلسرائيلية"األهداف 

أن يكــون المــستوطنين أول مــن "الخبيثــة تــتلخص فــي " اإلســرائيلية"وأوضــح ابحــيص أن األهــداف 
ٕيــدخل األقــصى بعــد إغالقــه الطويــل بــسبب جائحــة كورونــا، وأن يكرســوا أن قــرار فتحــه واغالقــه بيــد شــرطة 

  ".ااالحتالل وحده

ًمن هذه األهداف أيضا، أن تقتحم جماعات المستوطنين المسجد األقصى في يـوم جمعـة : "وأضاف
وهو يوم يغلق فيه باب االقتحام عادة أمام المتطرفين، وهـذه إن تمـت سـتكون سـابقة تـسمح لهـم بالمـضي 

  ".في المطالبة بفتح األقصى لالقتحام في كل جمعة

هــذا الفــتح، : "ً المــسجد األقــصى أمــام المــصلين، قــائالوطالــب المخــتص فــي شــؤون القــدس، بفــتح
ببــساطة يعيـــد لألقـــصى ســـياجه ودرعـــه الـــذي لطالمـــا كـــان يحميـــه، فـــإن كانـــت الحجـــة أن اإلغـــالق يمنـــع 
االقتحامات فذلك مربع خطير ننجر إليه وتسليم بالمنطق الصهيوني، وكأن صالتنا في األقصى هي مـصدر 

  !!" تتوقفالمشكلة، فنوقفها لعل االقتحامات

وأكد ابحيص، أن دعوات المقدسيين وكل المدافعين عـن المـسجد األقـصى لفتحـه وسـط االنتهاكـات 
ــى تجربــة ووقــائع، فالحــضور : "ً، محقــة، قــائال"اإلســرائيلية"والمخططــات  هــذه الــدعوات محقــة ومبنيــة عل

  ".الجماهيري في األقصى لطالما كان هو طوق الحماية األهم واألبرز لألقصى

اليوم وهو مجرد منه فهذا يفسح المجال لالحـتالل كـي يـتحكم بالمئـات القليلـة مـن مـوظفي : "عوتاب
األوقاف ويفرض عليهم ما يريد وقد باتوا بال ظهير، كما أن أجهزة أمن االحتالل مغتبطة مـن هـذا اإلغـالق 

لـذي يوفـد علـى ًالمريح، بعد أن كان رمضان شهر اسـتنفار لهـا وعمـل بكـل طاقتهـا خوفـا مـن بحـر البـشر ا
  ".األقصى ومن االحتكاك مع الحواجز ومن العمليات الفردية

ًما دام مسجدنا محمي بأهله، فانكـشافه عـنهم خطـر عليـه ال بـد أن يـزول سـريعا، : "وأردف بالقول
ّ ألـف مـصل ١٣ ألف متر مربع، وهـي تتـسع لــ ١٣٠واألقصى في معظم مساحته ساحة مفتوحة تصل إلى 

  ".أمتار مربعة لألخذ بأقصى درجات التباعد واالحتياط ١٠لو أخذ كل منهم 

وأشار إلى أنه من الممكن للناس أن يأتي كل مـنهم بـسجادة صـالة وكمامـة بـشكل يحمـي صـحتهم 
 .ًويحمي األقصى المهدد وجوديا بسرطان االحتالل

 قيود وسط جائحة كورونا

ًطات االحـتالل كعادتهـا انطالقـا وبين أنه منذ بداية جائحة كورونا، وخـالل هـذه األزمـة تـصرفت سـل
فتعمدت قصر الفحوصات علـى مـن يطلـب فقـط، ولـم تجـر فحوصـات "من دوافعها للتخلص من المقدسيين، 

  ".، وكذلك لم تفتح في القدس عيادة ألهلها العرب حتى ذلك التاريخ٢٠٢٠-٤-١٥عشوائية حتى 



 

١٤

ــ ادرات المقدســية لتعقــيم وأكــد أنــه فــي الوقــت عينــه، حرصــت ســلطات االحــتالل علــى إجهــاض المب
الشوارع والمساحات العامة فاعتقلت القائمين عليها وأغلقت المركز الوحيد للفحص في سـلوان، وهـو الحـي 

  . من أهله١٩,٠٠٠ حالة كورونا بين ٤٩المنكوب بأكثر من 

 إصــابة مشخــصة بوبــاء كورونــا فــي مدينــة القــدس ١٧٢ كانــت هنــاك ٥-٥بحلــول يــوم : " وقــال
 فــي ضــواحي للقــدس وقراهــا، مــا يجعــل اإلصــابات فــي ١٤٠ وحــدة كورونــا فــي القــدس، و المحتلــة بحــسب
 إصــابة فــي بقيــة محافظــات الــضفة الغربيــة والقــدس؛ واالحــتالل ٢٣١ إصــابة، مقابــل ٣١٢ًالقـدس عمومــا 

  ".يستخدم الوباء ضد المقدسيين وضد األقصى كعادته في كل مفترق

 سياج األقصى ودرعه

: ً القدس، رسالة إلى أهلها الصامدين بأنهم سياج األقصى ودرعه، قائالووجه المختص في شؤون
 حمتــه انتفاضــة الــسكاكين مــن التقــسيم ٢٠١٥ثقتنــا بهــم بعــد اهللا رغــم اآلالم والجــراح، فاألقــصى فــي عــام "

 ". حمته هبة باب األسباط من البوابات اإللكترونية٢٠١٧الزماني التام، وفي 

حميـه التنـسيق وال الـسياسة وال عقالنيــة المحتـل، وجميعنـا شــهدنا  ، لـم يكــن ي٢٠١٩فـي : "وتـابع
ً، متـسائال هـل نـسمح ألنفـسنا "اقتحام المستوطنين في عيد األضحى العام الماضي وما كان فيه من خديعـة

  .؟ألن ننخدع وفي األقصى مرتين

إن القـدس : ًوأوضح إلى أن هناك واقعا تكرس منذ تأسيس السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو يقـول
 .بأقصاها عاصمة االنتفاضات والهبات واألزمات

مارس الماضي، أغلقت األوقاف اإلسالمية بالقدس المسجد األقصى، تحسبا لتفـشي / آذار٢٢وفي 
 .، قبل أن تمدده خالل شهر رمضان، ضمن تدابير منع تفشي الفيروس"كورونا"

 . لهذه المدة من الزمنّوتعد هذه المرة األولى التي يغلق فيها المسجد األقصى

، ثم أغلقته شـرطة االحـتالل، أكثـر مـن ١٩٦٩وقبل ذلك أغلق المسجد ليوم واحد، بعد إحراقه عام 
ــن هــذه  ــه، ولك ــرب بوابات ــار ق ــن واطــالق ن ــات طع ــذ عملي ــداعي تنفي ــرة الماضــية، ب ــسنوات األخي ــي ال ٕمــرة ف

 .اإلغالقات كانت لساعات أو يومين على األكثر

 ٨/٥/٢٠٢٠ لإلعالمالمركز الفلسطيني 

***  

  

  

  

  



 

١٥

  استيطان

 االحتالل يسارع في تنفيذ مخططات الضم رغم ردود األفعال المنددة والمحذرة تقرير

  

 رصـد تقريـر االسـتيطان االسـبوعي الـذي يعـده المكتـب الـوطني للـدفاع - وفـا٢٠٢٠-٥-٩نابلس 
ٍيلية المتـــسارعة لـــضم أراض عـــن األرض ومقاومـــة االســـتيطان التـــابع لمنظمـــة التحريـــر، الخطـــوات اإلســـرائ

فلسطينية، رغم ردود األفعال المحلية والعربية والدوليـة المنـددة، والمحـذرة مـن مغبـة تنفيـذ هـذه المخططـات 
  .الهادفة إلى تدمير ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين

زيـر بهـذا الخـصوص، إلـى أن مـصادقة و)  أيار الجاري٨-٢(وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من 
غـوش "في الكتلة االستيطانية المسماة " أفرات"جيش االحتالل نفتالي بينيت على توسيع مساحة مستوطنة 

 دونـم، جـاءت بتوجيهـات مباشـرة ومـستعجلة مـن ١١٠٠الممتدة بين بيت لحـم والخليـل بحـوالى " عتصيون
الطــوارئ بــين حــزب بنيــامين نتنيــاهو قبــل مغــادرة بينيــت وزارة الجــيش، لفــرض أجندتــه علــى عمــل حكومــة 

الليكود وبقايا حزب كاحول الفان، وقبل أيام مـن زيـارة وزيـر الخارجيـة األميركيـة مايـك بومبيـو، حتـى تبـدو 
وكأنها في سياق متفق عليه بين االدارة األميركية وحكومة االحتالل، في إطار تطبيق خطط الـضم، وفـرض 

ط أطمـاع السـتيعاب مـستوطنين جـدد فـي امتـداد السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام مح
  ".القدس الكبرى"ما تسميه دولة االحتالل بـ

 وحدة سكنية في المـستوطنة، فـي ٧٠٠٠هذه المصادقة فتحت الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 
" أدو"، بهدف E1((خطوة خطيرة للغاية، وال تقل خطرا عن مشاريع البناء االستيطاني في المنطقة المسماة 

ــد، كمــا أن موافقــة  ــى األب ــدولتين مــرة واحــدة وال ــداخلي"ٕمــا يــسمى حــل ال ــر األمــن ال ــى " وزي اإلســرائيلي عل
) جفعات هعطيم" (تلة النسور"مخططات البناء، وبدء التخطيط لتلة استيطانية جديدة يطلق عليها االحتالل 

أنه أن يؤدي الى فصل بيت لحـم ، من ش"إفرات"على أراضي ألحقها االحتالل بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة 
  .عن القرى الفلسطينية المحيطة بها

ٍكما صادق بينيت على مشروع استيطاني يتضمن االستيالء على أراض فـي الخليـل، إلقامـة طريـق 
  .يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم اإلبراهيمي، فضال عن إقامة مصعد لهم

طق واسعة في الـضفة الغربيـة إلسرائيلية لسن قوانين تشرع ضم مناوفي تحرك مبكر في الكنيست ا
بتشجيع من نتنياهو، قدمت عضو الكنيست عـن حـزب الليكـود اليمينـي مـاي غـوالن، باالتفـاق مـع رؤسـاء 
مجالس مستوطنات وبدعم من وزيـر االقتـصاد الليكـودي وغيـره مـن أعـضاء معـسكر نتنيـاهو فـي الكنيـست 

 في الضفة الغربية المحتلة، ومناطق االغـوار لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات" مشروع قانون"
باعتبارهـا ذات ذخـر سياسـي وأمنـي واقتـصادي السـرائيل، ويتواجـد فيهـا "الفلسطينية، وشمال البحر الميت؛ 
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اآلالف من المستوطنين، الذين هم جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل، هذا الى جانب تصحيح الوضـع الحـالي، 
  . حسب زعم غوالن-" وتحقيق العدالة التاريخية

ّوتطــرق التقريــر إلــى عنــصرية التــصريحات التــي أدلــى بهــا الــسفير األميركــي لــدى إســرائيل ديفيــد 
فريدمان، بشأن تسريع اإلعالن عن ضم مناطق في الـضفة الغربيـة المحتلـة إلـى إسـرائيل، علـى خـالف مـا 

جـو بايـدن، الـذي أبـدى معارضـته صرح به مرشح الحزب الديمقراطي النتخابـات الرئاسـة األميركيـة المقبلـة 
   .لسياسة الضم

الـشين "و" الموسـاد" من الجنراالت والزعماء اإلسرائيليين المتقاعدين من جهاز ٢٢٠هذا، وقد نشر 
والشرطة، في الصحف العبرية في الثالث من الشهر الجاري، صفحة كاملة من التواقيع لحث زمالئهم " بيت

ــي الحكومــة اإلســرائيلية، ــسابقين ف ــان ال ــا مــن رؤســاء األرك ــد غــانتس، وغــابي اشــكنازي، وكالهم  وبالتحدي
 ١٤٩ًوالحقـا انـضم . السابقين في جيش االحتالل، على منع الضم األحادي الجانب ألراضي الضفة الغربيـة

ً عــضوا فــي ١١مــن القــادة اليهــود األميــركيين البــارزين إلــى المطلــب نفــسه، وبعــدها بوقــت قــصير أصــدر 
  .ً تحذيرا آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوةالكونغرس األميركي

وتواصـــلت ردود الفعـــل الدوليـــة الرســـمية واألهليـــة المنـــددة بمـــشاريع الـــضم االســـرائيلية المدعومـــة 
دعـت اللجنـة التابعـة للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة والمعنيـة بممارسـة  فقد. والمغطاة من االدارة االميركية

ــى تحمــل الــشعب الفلــسطيني لحق ــدولي وال ســيما مجلــس األمــن، إل ــة للتــصرف المجتمــع ال ــر القابل وقــه غي
مــسؤولياته، واتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتــصدي لخطــر ضــم إســرائيل لألراضــي الفلــسطينية معتبــرة مــا يجــري 

  .تقويضا لما بسمى حل الدولتين

خطـط الـضم عـن قلقـه العميـق مـن " بطاركة ورؤسـاء كنـائس األراضـي المقدسـة"كما أعرب مجلس 
اإلســرائيلية، داعيــا إلــى االمتنــاع عــن اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوات األحاديــة، والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 

  .فقدان أي أمل متبقي في نجاح أي عملية سالم مستقبلية

ودعا الواليات المتحدة األميركية وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة إلى الرد على مخططات 
ًديــة هــذه بمبــادرة ســالم محــددة زمنيــا، وفــق القــانون الــدولي وقــرارات األمــم المتحــدة بــشأن هــذه الــضم األحا

القـضية، بهـدف تحقيــق سـالم شـامل وعــادل ودائـم فــي هـذا الجـزء مــن العـالم الـذي تعتبــره الـديانات الثالثــة 
  .ًمقدسا

  :وفي يلي مجمل انتهاكات االحتالل في الفترة المرصودة

 مــستوطن باســتئناف اقتحــام المــسجد األقــصى المبــارك، بعــد نحــو ٣٠٠ لـــســمح االحــتالل: القــدس
المستجد، فيما أدت مجموعـة مـن المـستوطنات صـلوات " كورونا"شهرين من المنع، بسبب انتشار فيروس 

  .تلمودية علنية أمام باب المطهرة، بحماية من شرطة االحتالل



 

١٧

ي المـواطنين فـي مـسافر يطـا، محـصول المقامة علـى أراضـ" يعقوب طاليا"سرق مستوطنو : الخليل
ــالمزارعين قــرب منطقــة " الكرســنة" ــر العــد"الخــاص ب ــار "بي ــامهم مــن آب ، ومنعــوا المــزارعين مــن ســقاية أغن

أقدم مستوطنون على تجريف مساحات من األراضي الزراعيـة لـصالح شـق طريـق اسـتيطانية  المنطقة، كما
نين في بلدة دورا جنوب مدينـة الخليـل، تعـود ملكيتهـا المقامة على اراضي المواط" نيجهوت"قرب مستوطنة 

  .لمواطنين من عائلتي السويطي وجاد اهللا

أعمال التجريف تلك جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود االحتالل الذين تواجدوا بالمكـان قبـل 
   .وصول اآلليات والشاحنات

 ســكان بلـدة بيــت امــرين، مــن)  عامـا٥٠(اعتــدى مـستوطنون علــى المــواطن حربـي عبــدو : نـابلس
المخــالة، والمقامــة علــى أراضــي قريــة برقــة شــمال " حــومش"بالــضرب أثنــاء رعيــه ماشــيته قــرب مــستوطنة 

منعـت  كمـا.  رأسا مـن أغنامـه٧٠نابلس، ما أسفر عن إصابته بكسر في القدم ورضوض بالجسم، وسرقوا 
وبا، وتحديدا في منطقة الواد، حيـث خـرج قوات االحتالل المواطنين من حراثة اراضيهم في قرية الساوية جن

عــــشرات المــــواطنين لحراثتهــــا، وحمايتهــــا مــــن اعتــــداءات المــــستوطنين، إال أن جــــيش االحــــتالل يرافقــــه 
  .المستوطنون منعهم من ذلك؛ بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة

وتتعــرض هــذه المنطقــة باســتمرار العتــداءات المــستوطنين، حيــث أقــام مــستوطن مــن مــستوطنة 
  .خيمة في منطقة الواد، كما قطع مستوطنون المئات من أشجار الزيتون خالل األشهر الماضية" رحاليم"

أخطــرت قــوات االحــتالل ثالثــة مــواطنين بوقــف بنــاء وهــدم لمنــزلين وســقيفة فــي المنطقــة : ســلفيت
ذاة مـستوطنة الشمالية والشرقية لبلدة قـراوة بنـي حـسان غربـا، والمنطقـة المـستهدفة باالخطـارات تقـع بمحـا

  .، ومنطقتها الصناعية"بركان"

وسلمت تلك القوات كال عبد الحكيم عزيز مرعي، وياسـين نبيـل مرعـي، إخطـارين بوقـف البنـاء فـي 
  .منزليهما قيد اإلنشاء، والمواطن جالل كنعان إخطارا بهدم السقيفة

ي المنطقـة الـشمالية وفي سياق متصل، منعت قوات االحتالل المزارعين ورعاة األغنام من البقاء فـ
  .؛ بحجة قربهم من المستوطنات المقامة عنوة على أراضي البلدة)النويطف(الغربية من البلدة المسماة 

وقامـت ســلطات االحــتالل بطــرد رعــاة االغنــام مــن منـاطق رعــي تتبــع لبلــدة قــراوة بنــي حــسان غــرب 
الــشرقية والــشمالية مــن البلــدة، ســلفيت، حيــث قامــت بتوزيــع اخطــارات جديــدة لبقيــة المنــازل فــي المنطقــة 

التـي تعتبـر محميـة طبيعيـة، ومـستهدفة ( ومنعت المزارعين ورعاة األغنام من البقاء فـي منطقـة النويطـف 
  ).من قبل سلطات االحتالل للتوسع االستيطاني

استولت قوات االحـتالل علـى معـدات حفـر بئـر ميـاه، ورافعـة تعمـل فـي موقـع بـين أراضـي : قلقيلية
ّس عطيـة ومغـارة الـضبعة جنوبـا، واسـتولت علـى المعـدات، بعـد أن سـلمت العـاملين إخطـارا بوقـف قريتي را

  .العمل فورا
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أخطرت قـوات   شجرة عنب في قرية الخضر جنوبا، كما٤٥٠أقدم مستوطنون على قطع  :بيت لحم
ان فـي منطقـة االحتالل المواطن رائد خليل جودة من البلـدة ذاتهـا بوقـف العمـل فـي عريـشين زراعيـين، يقعـ

  .الصوانة، بحجة عدم الترخيص"

 ١٠٠وتمكن المواطن محمد يحيـى عـايش مـن قريـة ارطـاس جنوبـا مـن انتـزاع قـرار بتثبيـت أرضـه 
قـرب قريـة واد رحـال جنوبـا، مـع تحويـل بـاقي المـساحة البالغـة " خلـة النحلـة"دونم بشكل ثابت، في منطقـة 

ائيلية، حيـث كانـت سـلطات االحـتالل قـد أعلنـت عـن أرض اإلسـر" تثبيت حدود الطابو" دونم إلى لجنة ٢٠٠
  .٢٠١٦، وتثبيت اإلعالن في العام ٢٠٠٤المواطن عايش كأراضي دولة في العام 

ســلمت ســلطات االحــتالل ســتة مــواطنين إخطــارات بوقــف البنــاء فــي منــازلهم قيــد اإلنــشاء : طــولكرم
، رغـم امـتالك أصـحابها الوثـائق "ج"طقـة والتشطيب، فـي قريـة عكابـا شـمال مدينـة طـولكرم؛ بحجـة أنهـا من

  .القانونية التي تثبت ملكيتهم لألرض

وتقع هذه المنازل عند مـدخل القريـة، ومنهـا مـا هـو جـاهز للـسكن، والمنطقـة بعيـدة بمـسافة كيلـو 
   .متر عن جدار الضم والتوسع العنصري

م منزلـه، الـذي مـا يـزال سلمت قوات االحتالل المواطن عميد بسام سميح عمارنة إخطارا بهد: جنين
 متــرا مربعــا؛ بحجــة البنــاء بمحــاذاة جــدار الــضم والتوســع العنــصري، ٢٢٠قيــد اإلنــشاء، والبالغــة مــساحته 

  .وأمهلته حتى العشرين من الشهر الجاري، لالعتراض الخطي على قرار الهدم

عـود ملكيتهـا هدمت قوات االحتالل في منطقـة العقبـة شـرق بلـدة تياسـير، غرفـة زراعيـة ت: األغوار
للمــواطن مــراد جــابر، بعــد أن رفــضت محكمــه االحــتالل طلــب محاميــه االلتمــاس بوقــف الهــدم؛ بحجــة عــدم 

  .الترخيص

وفي منطقة الجفتلك داهمت قوات االحتالل خربة عالن، وهدمت ساحة وبركه مياه، واستولت علـى 
  .ر أبو جودهعشرات األلواح واألعمدة، ومواد البركسات، تعود ملكيتها للمواطن أنو

وحسب قرارات االحتالل الجديدة، فإنه ال يعطي أي مهله للمـواطنين المخطـرين بهـدم منـشآتهم مـن 
  . ساعة فقط٩٦أجل التوجه إلى المحاكم لوقف عملية الهدم التي تنفذ حسب القرار بعد 

رات آالف ويتهدد األغوار بأكملها مشروع الضم الذي يستعد االحتالل لتنفيذه، باالستيالء علـى عـش
  .الدونمات الزراعية من األغوار، وضم مستوطنات الضفة إلى السيادة اإلسرائيلية بشكل رسمي

  ٩/٥/٢٠٢٠وفا 

***  
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  تقارير

 ّأو مطار القدس المنسي... ُرحلة قلنديا المجدولة

  

  لوران بربينيان ايبان

قبــل إغالقــه أمــام ، بوابــة مفتوحــة للفلــسطينيين علــى العــالم، ١٩٦٧ّظــل مطــار القــدس لغايــة عــام 
الخطـة  يعـود هـذا المطـار غيـر المعـروف إلـى واجهـة األحـداث بـسبب. حركة التجارة منـذ االنتفاضـة الثانيـة

ّبالنـسبة إلـي ذلـك المكـان الـسحري الـذي  مطـار قلنـديا ّوأنا طفلة، شـكل. "ّمحله اإلسرائيلية إلقامة مستوطنة ّ
 الفلــسطينية، جــرت ســرقته واغتــصابه وتــشويهه كبــاقي األراضــي. أحســست فيــه ألول مــرة بحريــة الطيــران

ْليصبح رمزا للقمع واألسر ّبهـذه الكلمـات، ردت حنـان عـشراوي، عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر ". ً
شــباط، أعــاد المتحــدث باســم الــوزارة /  فبرايــر١٨ففــي . الفلــسطينية، علــى قــرار وزارة اإلســكان اإلســرائيلية

 التي عبر عنها قبل عدة سنوات فيالتشديد على إرادة إسرائيل علـى موقـع مطـار القـدس  إنشاء مـستوطنة ُ
مطــار "ُإذا كــان اإلســرائيليون يطلقــون عليــه اســم : أمــا اليــوم، فقــد بــات حتــى اســمه موضــوع جــدال. القــديم

ــى الموشــاف "عطــاروت القــديم ــة(ُ، نــسبة إل ــدة تعاونيــة زراعي ــسطينيين ) بل ــإن الفل ــه مباشــرة، ف الواقعــة قرب
 ".مطار القدس"أو " مطار قلنديا"حدثون بشكل طبيعي عن يت

  مطار في فلسطين تحت االنتداب البريطاني

ــى عــام  ــق الرابطــة ١٩٢٠عــودة إل ــى األرض المجــاورة للطري ــام البريطــانيون مطــارا عل ــدما أق ً، عن
ِشكل هـذا المطـار الـذي ُأطلـق عليـه اسـم . القدس ورام اهللا بين ول والوحيـد فـي ، المطـار األ"مطـار كولونيـا"ّ

مـع نهايــة ". بـن غوريـون"ً، والـذي سيـصبح الحقـا ١٩٣٦عــام " اللـد"فلـسطين االنتدابيـة لغايـة بنـاء مطـار 
ّ، وضع المطار تحت السلطة األردنيـة، التـي حولتـه إلـى مطـار مـدني عـرف ١٩٤٨االنتداب البريطاني عام  ُ

 علــى المــدرج، كــذلك فقــد اســتقرت تلمــع" مطــار القــدس"كانــت األحــرف العريــضة لتــسمية . ســنوات مزدهــرة
بسرعة العديد من شركات الطيران في المطار، كالخطوط الجوية اللبنانية وطيران الشرق األوسط التي كانت 

، ثــم مــصر للطيــران وكــذلك طيــران األردن )١٩٦٤انــدمجت الــشركتان عــام (تــربط بيــروت مــرتين فــي اليــوم 
  .)اليوم" الملكية األردنية("

ُأسبوعيا مدن القـاهرة وعمـان وعـدن والكويـتربطت رحالت عدة  تقـول المخرجـة الفلـسطينية ناهـد . ً
ــدان : "عــواد ــة مــع البل ــة وتجاري ــات عائلي ــربطهم عالق ــت ت ــسطينيين كان ــد مــن الفل ــسى أن العدي يجــب أال نن

أخبرنــي أنــه كــان يقــوم بعــدة رحــالت . ًخــالل أبحــاثي، قابلــت رجــال كــان يــدير مكتبــة فــي رام اهللا. المجــاورة
ًالوضــع كــان مختلفــا تمامــا. ًســبوعيا إلــى بيــروت والقــاهرة مــن أجــل نقــل الكتــب أو جلبهــاأ لقــد كــان العــالم : ً

  ".ًالعربي مفتوحا أمامنا
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فــي ظــل الغيــاب التــام للبيانــات التاريخيــة، . ًتعــرف هــذه المــرأة الفلــسطينية جيــدا تــاريخ هــذا المطــار
خمـس دقـائق " الفـيلم الوثـائقي ٢٠٠٧تنـتج فـي عـام ّتمكنت بعد أبحاث طويلة من جمع القطـع المفقـودة، ل

ّشكل مطار القدس نافذة على العالم بالنسبة ). " فيلم ومونارش فيلم وكارافان فيلم ّمن إنتاج عكا" (عن بيتي
وقــد نــزل . إلــى الفلــسطينيين، وبوابــة األراضــي المقدســة بالنــسبة إلــى الــسياح والحجــاج وكــل العــالم العربــي

  ".ن والشخصيات الدينية والسياسية في مطار القدسالكثير من الممثلي

ّ، أُلحــق الموقــع باألراضــي التــي ضــمتها ١٩٦٧حزيـران / بعـد الحــرب العربيــة اإلســرائيلية فــي يونيــو
َإسرائيل، قبل أن يصادر عام  ًحينهـا، كـان المطـار ال يـزال مـسجال علـى أنـه موجـود علـى األراضـي . ١٩٧٠ُ

ًكان المطار مسجال . "ئيل لم تستطع لسنوات عديدة استخدامه كمطار دوليالمحتلة، وكانت النتيجة أن إسرا
) اإليكـاو(تحت االختصاص القضائي لـألردن ضـمن خطـة المالحـة الجويـة لمنظمـة الطيـران المـدني الـدولي 

كانـت هـذه إحـدى . ُحاولت إسرائيل االلتفاف على هذا االتفـاق، لكـن دون أن تفلـح فـي ذلـك. للشرق األدنى
  ".الوحيدة التي بقيت فيها جميع الدول العربية متكاتفةالمرات 

، اقتصرت حركة الطيران على الرحالت الداخليـة، معظمهـا باتجـاه تـل ٢٠٠٠ حتى ١٩٧٠من عام 
ًأبيب، قبل أن توقف نهائيا بعد اندالع االنتفاضة الثانية، أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين َ.  

  موقف حافالت

ُمدرج وبرج المراقبة ال يزاالن على حالهما، فإن مطار القدس الذي يقع علـى بعـد عـشرات إذا كان ال
ُأمتار فقط من حاجز قلنديا، مهجور اليـوم، وقـد تحـول إلـى أرض خـالء تعريهـا الريـاح، بعـد عزلـه بالجـدار  ٍ ّ

  .الفاصل عن أحياء كفر عقب والرام والضفة الغربية

ًأدى تشييد الجدار دورا رئيسيا في ً تاريخ المطار، إذ جعلـه متعـذر الولـوج، بـل وخفيـا علـى الغالبيـة ً ّ
خـالل الفتـرة : "بل كان هذا الحائط مصدر صعوبات لناهد عـواد فـي إنتـاج فيلمهـا. العظمى من الفلسطينيين

ّالتي ما بين بدء تصوير الفيلم وانهائه، كـان اإلسـرائيليون قـد أتمـوا بنـاء الجـدار لـذا، لـم يعـد باسـتطاعتي . ٕ
ُتقدمت مع طاقمي بطلب إلى القنصلية الفرنسية في القدس التـي كانـت . لذهاب إلى هناك من دون موافقةا

حصل جزء من الفريق على التـصريح فـي اليـوم . ًشريكا في الفيلم، حتى نتمكن من التنقل إلى عين المكان
ّلذا، كان علي . ديرة التصويرّأما أنا، فلم أتمكن من الحصول عليه، رغم أني م. ما قبل األخير من التصوير

ًأن أجد حال آخر، أي العبور بشكل غير قانوني ًعندما أفكر في األمر اليوم، أجده ضربا من الجنون، لكن . ّ
  ".األوضاع كانت مختلفة

ورغـم عـدم بـدء أي . ُ، بـدأت تتـداول الـشائعات بخـصوص إنـشاء مـستوطنة٢٠٠٧ًابتداء من عـام 
ًرائيل لم تتخل نهائيا عن الفكرةمشروع بهذا الخصوص، إال أن إس من الجانب الفلسطيني، يبـدو أن تـاريخ . ّ

ُففي الحافلـة التـي تقـل نحـو القـدس . ًالمطار في طريقه إلى النسيان، خصوصا بالنسبة إلى األجيال الشابة
هـذه األرض؟ كانــت : "ُوالتـي تمـر علــى بعـد بــضعة أمتـار مــن مهـبط الطـائرات، تتحــدث شـابتان فلــسطينيتان
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ًوحدهم مـن يملكـون تـصريحا . ُلكننا ال نعرف أكثر من ذلك، إذ بني جدار أمامه. طار فلسطين في السابقم
  ".يمكنهم رؤية ما بقي من المطار

ًالموقع اليوم ليس محتال فحسب، بل ال يكاد يكون موجودا في ذاكرة جيلـي، إذ : "تضيف ناهد عواد ً
ًحـورا نـشيطا للطيـرانيبقى مخبًأ فقط في ذاكرة الناس الذين عرفـوه م ًلقـد اكتـشفت جـزءا مـن تـاريخي كنـت . ً

أحسست ببعض من طعم الحرية وشاهدت البوابة التي كانـت فـي الـسابق مفتوحـة علـى . أجهله كفلسطينية
ّهذا الفيلم شكل أيضا بالنسبة إلي معركة من أجل التعريف بهذا التاريخ. العالم ً ّ."  

: يحكــي أحــد الــسائقين. ثالثــين حافلــة فــي المكــان، توقفــت نحــو ٢٠٢٠آذار / خــالل شــهر مــارس
ال تتقــدموا نحــو بــرج المراقبــة، : "قبــل أن ينبهنــا" نتوقــف هنــا عنــدما تتــوافر لــدينا عــدة ســاعات مــن الراحــة"

  ".ُفالجيش اإلسرائيلي يراقب، وال يحب أن يقترب أحد

   ألف وحدة سكنية١١مشروع مستوطنة تعد 

 ١١مـشروع  شـباط بـشأن/  فبرايـر١٨اإلسكان اإلسـرائيلية فـي يكتسي اإلعالن الذي أصدرته وزارة 
علــى الموقــع نكهــة خاصــة لــدى العديــد مــن الفلــسطينيين، وال ســيما أولئــك الــذين عايــشوا فتــرة  ألــف مــسكن
  .نشاط المطار

إن حــدود المــشروع ال تتوافــق إال : "علــى الفكــرة" القــدس الدنيويــة"ّاحتجــت المنظمــة غيــر الحكوميــة 
فــالجزء األكبــر مــن المكــان . ّ، كــذلك فــإن الممتلكــات فسيفــساء مركبــة١٩٧٠ المــصادرة لعــام ًجزئيـا مــع خــط

ٍيتألف مـن أراض مملوكـة للدولـة، ووحـده جـزء صـغير يتبـع الـصندوق القـومي اليهـودي، وذلـك علـى موقـع 
 فـــي المائـــة مـــن األراضـــي تعـــود ملكيتهـــا إلـــى ٢٥قرابـــة . ١٩٤٨ُموشـــاف عطـــروت المتخلـــى عنـــه عـــام 

  ".ينيينالفلسط

ًلقد استنفدت تقريبـا جميـع احتياطياتهـا : "تعتبر المنظمة أن أسباب اهتمام إسرائيل بالمكان واضحة
مع التنامي القوي للمجتمعات اليهودية المتشددة . من األراضي وتطرح المواقع القليلة الباقية إشكالية كبيرة

المجــاورة، أو إلــى " بيـت شــيمش"و مدينــة نحــ مغــادرة القـدس ، تــضطر العــائالت الجديـدة إلــى)األرثوذكـسية(
يـستجيب ". بيتـار عيليـت"و" مـوديعين عيليـت"المستوطنتين الكبيـرتين علـى الـضفة الغربيـة للخـط األخـضر، 

إنشاء مستوطنة جديدة لالحتياجات المتزايـدة لهـذه المجتمعـات، إلـى درجـة أن هنـاك خطـة سـوريالية لبنـاء 
األرثوذكسية المتشددة " كوخاف يعقوب"بين موقع المطار ومستوطنة نفق تحت مخيم قلنديا لالجئين، ليربط 

  ".في الشمال

ُالتـي كـشف عنهـا " الـسالم مـن أجـل االزدهـار"ًويتعارض المشروع تماما مع خطة الواليات المتحـدة 
تـدعو إلـى إنـشاء قطـاع قـادر علـى " صـفقة القـرن"ُفما تـسمى . قبل أيام قليلة من إعالن الوزارة اإلسرائيلية

تنمية منطقة سياحية من درجة عالمية، وعلى دعم السياحة اإلسالمية في القدس واألماكن "المساهمة في 
أي باختــصار، بنـاء مجمـع فنـادق ومطــاعم ومحـالت تحـت سـيطرة إســرائيل، . حيـث يوجـد المطـار" المقدسـة
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لـد ترامـب، ألن النخـب من الجانب الفلسطيني، ال يؤمن أحد باحتمـال تنفيـذ خطـة دونا. ولفائدة الفلسطينيين
، فـإن "القـدس الدنيويـة"ووفـق تحليـل منظمـة . اإلسرائيلية تواصل مشاريعها من دون أخذها بعـين االعتبـار

إسرائيل تفعل ما تريد بدعم من الواليات المتحدة، بما في ذلك : "ّالرسالة الموجهة إلى الفلسطينيين واضحة"
  ".ب لمصلحة الفلسطينيينبناء مستوطنة في المكان الذي حددته خطة ترام

ًفهل يمكن تنفيذ هذه الخطة؟ ال شيء أقل تأكيدا، وسيواجه هذا المشروع تعقيدات قانونية ضخمة، 
ًآمـل حقـا . ًأخبـار كهـذه تـؤلمني كثيـرا: "تختم ناهد عواد قائلـة .ًخصوصا بسبب قربه من رام اهللا وكفر عقب

هم يصدرون تصريحات، ثم يحللون ردود الفعل، قبل لكننا نعرف كيف يشتغلون، إن. أال يستكملوا مشروعهم
  ".أن يعودوا للهجوم سنوات بعد ذلك

  ٥/٥/٢٠٢٠العربي الجديد 

*** 

  شؤون مقدسية

 ّ يكمـــم طقوس رمضان في القدس"كـــورونــا"

  

 اإلجـراءات بفعـل ًمرتبكـا، يحل ًمختلفا، العام هذا رمضان يأتي – الرنتيسي حمـد م– المحتلة القدس
 احتفاليـــة طقـــوس عـــن مكـــرهين الفلـــسطينيون ّتخلـــى حيـــث كورونـــا، وبـــاء لمواجهـــة اإلحترازيـــة دابيروالتـــ

 بـه تـسمح مـا إحيـاء علـى واإلصـرار التحـدي بمـشاعر تمتـزج حالـة فـي األدنى، الحد إلى ّتقلصت اعتادوها،
 .الرمضانية والتقاليد العادات من الظروف

 أن إال االحـتالل يـأبى وتقاليـد، طقـوس بقايـا نعـ الفلـسطينيون يبحـث الفـضيل، الـشهر حلـول ومع
 .ّبلة الطين ليزيد كورونا جاء العام هذا وفي آخر، إلى حين من صفوها ّيعكر

 اسـتحياء، علـى عرضـت البـضائع مـن الكثيـر أقـل، وبيع المحتلة، القدس أسواق في محدودة حركة
 .أساسي شيء يعتبرونه ما عن ًبحثا درونيغا ثم لجودتها، اكتراث أي دون ّيقلبونها المشترين، من والقليل

 تطـل ومتوجسة خائفة زينة اإلفطار، بعد نرجيلة وال والئم، وال عزائم ال العام، هذا رمضان شهر في
  !.»البيت في خليك« نداء التزمت التراويح صالة وحتى المنازل، شرفات من

 فـي باألمـل شـعور مـع هم،وألطفـال لهم الفرح من شيء على القبض الفلسطينيون يحاول ذلك، رغم
 .الجائحة هذه تنجلي أن بعد حياتهم، لمسار حقيقي تغيير

 ّوالتجول المبارك، األقصى المسجد في الصالة دون رمضان، بهجة تكتمل ال للفلسطينيين، بالنسبة
 .مقتل في التقليدية العادة هذه أصاب كورونا، وباء لكن العتيقة، القدس شوارع في
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ــم ــى قدســةالم المدينــة تعــد ل  االحــتالل إجــراءات جهــة، فمــن الفــضيل، الــشهر هــذا فــي عادتهــا عل
 وتوقيعـه بـصمته ليتـرك العـام هـذا كورونـا وبـاء جـاء أخـرى، ومـن والـسنين، األيام عادية إغتالت التهويدية

 .أسوارها على األسود

 لطريـق،ا قارعـة علـى وخـضار ّالمـرة، لأليـام حلـوة وقطـايف خافتـة، تبدو فوانيس القدس أسواق في
 كورونـا نـال أن بعـد الرمـضاني، المـشهد عـن غابـت الشهر طقوس أبسط وحتى يشتريها، من تجد ال لكنها
 .واستعداد ٕواعداد بهجة من يرافقه ما كل وقتل الخاصة، ونكهته الكاملة، وعاداته الشهر هذا طقوس من

 فهـي اسـتحياء، علـى مفتـوح وآخـر مغلـق، بعـضها القـدس، من القديمة البلدة في التجارية المحال
 الــشهر خــالل الفلــسطينية، والبلــدات والقــرى المــدن مختلــف مــن الوافــدين بالمــشترين تعــج أن علــى اعتــادت

 طــوال أشــخاص بــضعة سـوى أصــحابها يــستقبل فــال عروشـها، علــى خاويــة بــدت العـام هــذا لكنهــا الفـضيل،
  .الخبز ورغيف »األساسيات« عن سوى يبحثون ال هؤالء، وحتى النهار،

 ولـم المكـان، تمأل كانت التي الناس أصوات ماتت فقد وأزقتها، القدس شوارع على يخيم ثقيل حزن
  .األرض تدوس أن قبل القلوب، تدوس التي الثقيلة، أحذيتهم ودبيب االحتالل، جنود صوت غير نسمع نعد

  ٢٣ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠الدستور 
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تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على 

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

 .ء في صورة ذلكاطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارى
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   بشهادة دنيس غولدبرغ"األبارتهايد"إسرائيل دولة 

  

 )هآرتس (جدعون ليفي

مـات دنـيس غولـدبرغ فـي المدينـة التـي . في يوم االستقالل مات بطل يهودي، ولم يـذكر موتـه هنـا
ًكانـــت شخـــصيته مثـــاال للنـــضال، .  عنـــد وفاتـــه٨٧ولـــد فيهـــا، كيبتـــاون فـــي جنـــوب افريقيـــا، وكـــان عمـــره 

لــو أنــه هــاجر الــى . الــصفات التــي ال توجــد فــي اليــسار اإلســرائيليوالتــضحية، والــشجاعة والتــضامن؛ كــل 
ولكن في إسرائيل لم يكن في أي يوم يهود مثله، على استعداد للتضحية . ًإسرائيل العتبر هنا خائنا ومخربا

 .بكل شيء من أجل نضال الفلسطينيين من أجل الحرية

كـل شـيء مـن أجـل نـضال الـسود فـي ّفي جنوب افريقيا، لم يكن هو اليهودي الوحيد الذي ضـحى ب
ُقتلت روت بيرست في عملية تصفية، وفقد البي ساكس يده وعينه، وبعد ذلك أصـبح قاضـيا . سبيل الحرية

فــي إســرائيل . ال توجــد طوائــف يهوديــة كثيــرة نمــا فيهــا أبطــال مثــل هــؤالء. فــي المحكمــة الدســتورية لــبالده
 .بالطبع ال يتحدثون عنهم

ًا مهمــا مثــل شــلدون ادلــسون أو مــؤثرا مثــل ســيفان رهــف مئيــر، لكنــه هــو لــم يكــن غولــدبرغ يهوديــ ً ً
  .ًواصدقاؤه كانوا ابطاال سيذكرهم التاريخ

يــصعب التفكيــر . هــم لــم يناضــلوا مــن أجــل شــعبهم، بــل ناضــلوا مــن أجــل شــعب آخــر غيــر شــعبهم
 .بسلوك أكثر أصالة ونبال وشجاعة من ذلك

يتجسد باليهود الذين اخترقوا الخطوط فـي جنـوب افريقيـا إذا كان هناك مصدر للفخر اليهودي فهو 
 االشخاص الذين لـم يتبنـوا موقـف القيـادة اليهوديـة فـي بالدهـم، المتعاونـة الكبيـرة مـع نظـام الغـرب ومـع –

 .صديقته الكبيرة دولة إسرائيل

 ، فـي مزرعـة آرثـر غولـدبرايخ، وهـو بطـل١٩٦٣ تموز ١١ُاعتقل غولدبرغ مع نلسون مانديال في 
ً عضوا من قيادة المؤتمر الـوطني االفريقـي، الـذين اعتقلـوا فـي ذاك اليـوم فـي ١٧من بين الـ . يهودي آخر

  .مزرعة ليليسليب، كان خمسة منهم يهودا

هـؤالء .  عملية تخريبية٢٠٠ بأربعة أحكام مؤبد عن – إلى جانب مانديال وآخرين –ُحكم غولدبرغ 
 . هذه مادة أخرى للتفكير في إسرائيل– وطنيين وعالميين المخربون الكبار يعتبرون اليوم أبطاال

بـين حنـان » ثقافـة وأدب«في النضال الشرس، الذي زادت حدته فـي نهايـة األسـبوع علـى صـفحات 
يزهار، كان بإمكان شخصية غولدبرغ أن تشكل نموذجا لتوضيح . حيفر ودان ميرون حول شجاعة قلب س

 .موقف حيفر

 سنة في السجن إلى أن ُأطلق سراحه، ضمن أمـور ٢٢وقد أمضى . سلحآمن غولدبرغ بالكفاح الم
ًوقد تم نقله الى إسرائيل، وعاش فترة قصيرة جدا في . أخرى، بفضل محرر األسرى اإلسرائيلي، حيروت لبيد

 .كيبوتس ابنته معيان باروخ، وسارع إلى االبتعاد عن هنا
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قال لي توم سـيغف فـي . ئزاز مما يحدث هنامثل باقي أصدقائه في الكفاح، ُأصيب غولدبرغ باالشم
ٕحينه، عندما كانوا يكتبون كلمة زنـوج فـي الـصحيفة، إن إسـرائيل هـي جنـوب إفريقيـا الـشرق األوسـط، وان 

ــا متــساوية للجميــع: ًالحــل لهمــا يجــب أن يكــون واحــدا ــة واحــدة وحقوق ــم وعــاد . دول فــي بــالده تحقــق الحل
االسبوع كتب حفيد مانـديال، زويلفيليـل مانـديال، فـي مجموعتـه فـي في نهاية . غولدبرغ اليها تحيط به هالة

لقد انتمى للجيل المميز مـن األشـخاص الـذين : نؤدي التحية لشخص كبير وزعيم لنضالنا«: »الواتس آب«
  .اختاروا حياة النضال على حياة الراحة، دون خوف من وحشية دولة االبرتهايد

هـو أيـضا أرفـق . قشعريرة وفخر يهودي. بالعبرية» راه مقدسةلتكن ذك«أنهى مانديال بيانه بكلمات 
 .ببيانه صورة له مع غولدبرغ وهو يجلس على كرسي متحرك

لم أتعرف إلى دنيس غولدبرغ، ولكني التقيت صديقيه في النضال، روني كسرليس، الذي كان وزير 
ـــ الخــدمات الــسرية أثنــاء رئاســة مانــديال، وبــن تــورك، عــضو البرلمــان مــن قبــل  ، وهمــا »آي آنــد ســي«ال

 .ًيهوديان أيضا

لـيس باإلمكـان أن تكـون . لم يكن هناك الكثير من اليهـود الـذين ينتقـدون بـشدة إسـرائيل كمـا كـانوا
  .ًمحاربا من أجل الحرية مثلهم وتفكر بصورة مختلفة

في نظر أشخاص مثلهم، يعرفون شيئا أو شيئين عن حقوق اإلنسان وعن المساواة وعن النضال، 
 .فإن إسرائيل هي دولة ابرتهايد بالضبط مثلما كانت بالدهم

أيضا بيت سفير جنوب إفريقيـا فـي . ولكن في إسرائيل ال يريدون أن يعرفوا عن غولدبرغ وأصدقائه
فـي مـصادفة هزليـة، مـات . احتجاجـا علـى سياسـة االحـتالل واالبرتهايـد: رمات غان متروك منذ عدة أشهر

 .فلنشعل هنا شمعة رمزية لذكراه. سرائيلغولدبرغ في يوم استقالل إ

  ٢٣ صفحة ٧/٥/٢٠٢٠الدستور 
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  اخبار باالنجليزية
  

s 'President orders formation of a committee to respond to Israel

annexation plan 

  

Member of the PLO , Ahmad- Azzam al–) WAFA (2020, 10May , Sunday, RAMALLAH

said last , tive Committee and the Central Committee of the ruling Fatah MovementExecu

night that President Mahmoud Abbas has ordered the formation of a special committee 

tasked with following up the Palestinian response to the impending Israeli plan to annex 

.rts of the West Bankpa 

He told the official Voice of Palestine radio that the committee will be formed from the 

and that it will submit its , PLO Central Committee and the Fatah Executive Committee

.e for approvalrecommendations on the subject to the PLO Executive Committe 

He said the committee will convene the beginning of this week to look into the steps to be 

as the Israeli government is expected to submit its , taken by the Palestinian leadership

t on the first day following He stressed tha. annexation plan to the Knesset on Wednesday

.such annexation all agreements with Israel will be null and void 

calling , Ahmad added that next Thursday might witness the beginning of a new stage-Al

event it from coming for all national efforts to unite in the face of the Israeli decision to pr

.true 

The meeting of the PLO Executive Committee on Thursday evening confirms ", He said

that all agreements with the occupation and the United States administration will be null 

."dand void if the Israeli annexation decision is implemente 

s actions and decisions 'the US bears responsibility for Netanyahu"He made it clear that 

that are expected to be implemented with American incitement and with disregard to all 

."the resolutions of the international legitimacy 

d that an Israeli annexation decision will deal a hard blow to The top PLO official warne

any possibility for successful negotiations leading to the creation of an independent 

.Palestinian state 

N.M 

 10/5/2020WAFA   

*** 
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 army roadblock disrupts movement of Palestinians in Israeli

area village-Jerusalem 

  

 An Israeli army roadblock has for weeks –) WAFA (2020, 9May , Saturday, JERUSALEM

, disrupted movement of Palestinian residents of a village northwest of occupied Jerusalem

.today said a local official 

told WAFA that the , cal council in the village of Beit Iksahead of the lo, Saadeh Khatib

soldiers have set up a roadblock at the entrance to his village since the start of the holy fast 

.month of Ramadan and obstructed movement of people in an out of the village 

ntensified its measures of recent to even prevent entry of essential He said the army has i

.allowing only a ed amount in, food supplies into the village 

Beit Iksa is surrounded by illegal Israeli settlements and has lost most of its land to the 

. that cuts it from Jerusalem2004l has built since settlements and the barrier Israe 

Residents of the village going in and out have to use the only road that is controlled by the 

.army 

Khatib said Israel is trying to confine the village residents to a small area and prevents 

.ontheir expansi 

.K.M./R.T 

wafa 9/5/2020  

*** 

says official, Leadership to convene to respond to Israeli annexation 

  

General of the -Secretary,  Saeb Erekat–) WAFA (2020, 10May , Sunday, RAMALLAH

ast night that said l, )PLO(Executive Committee of the Palestine Liberation Organization 

the Palestinian leadership will hold a meeting headed by President Mahmoud Abbas next 

to create a full strategy to respond to the Israeli plan to annex parts of the , Thursday

.occupied West Bank 

he held the American administration fully , dioSpeaking to the official Voice of Palestine ra

He said the statement made by the . responsible for any steps taken by Israel in this regard

in which he said that the establishment of a , US ambassador to Israel David Friedman

is an " ,when the Palestinians become Canadians" place Palestinian state will only take

.murder and settlements, unprecedented insolence from a man promoting violence 

, which includes Friedman and others like him, He added that the US administration

Erekat stressed that the . g facts on the groundpromotes settlements and aims at imposin

including ,  decisions against the Palestinians in the past two years47US has taken 

closing the office of the PLO in , relocating the US embassy in Israel to Jerusalem

and writing off the Palestine refugees , he UNRWAhalting US financial aid to t, Washington

.issue 

Prosecutor of the International , Regarding the statements made by Fatou Bensouda

in which she confirmed the impartiality of the investigation on , )ICC(Criminal Court 
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would lead to the opening of judicial investigations of Israeli Erekat said that this , Palestine

the Gaza , officials who have committed war crimes against Palestinians in the West Bank

.Strip and Jerusalem 

encing Erekat pointed out that the Israeli incitement campaign against the ICC aims at sil

the voice of the world so that Israel can pass its crimes without any accountability or 

.criticism 

N.M/T.K 

 10/5/2020WAFA   

*** 
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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