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٣

  شؤون سياسية

  تكليف غانتس بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

 

 كلف الرئيس االسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس رئيس هيئة األركان السابق بيني غانتس –القدس 
 .ار وباء كوروناتشكيل الحكومة المقبلة بعد عام من الجمود السياسي وفي ظل أزمة انتش

سأفعل كل “ودعا غانتس خصمه رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو إلى االنضمام إليه قائال 
 .”ما في وسعي لتشكيل حكومة وطنية واسعة في غضون أيام قليلة، أردت دائما الوحدة

عضاء الكنيست حصل على توصية غالبية أ” أزرق أبيض“وكان غانتس وهو زعيم التحالف الوسطي 
  .١٢٠الـ) البرلمان اإلسرائيلي(

وعلى الرغم من التوصية بغانتس، تبقى إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة صعبة في ظل 
االنقسامات العميقة داخل األحزاب التي دعمته وخاصة تلك التي بين القائمة العربية المشتركة وزعيم حزب 

  .أفيغدور ليبرمان” إسرائيل بيتنا“

لطالما أعلن ليبرمان عن رفض تشكيل حكومة ائتالفية بدعم العرب الذين وصفهم في السابق و
  .”طابور خامس“بأنهم 

ولم تسفر االنتخابات التشريعية األخيرة التي كانت الثالثة في إسرائيل خالل أقل من عام، عن 
  .نتائج حاسمة

نية دون تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة ورغم فوزه في االنتخابات األخيرة، حالت ثالثة مقاعد برلما
  . نائبا في البرلمان لتشكيل الحكومة٦١ مقعدا في حين يتعين حشد تأييد ٥٨إذ حصد وحلفاؤه 

 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومة، وهي مهمة ٤٢” أزرق أبيض“وأمام زعيم التحالف الوسطي 
  .ثبت أنها مستحيلة بعد انتخابات العام الماضي

ديعوت أحرونوت رأي الكاتبة اإلسرائيلية سيما كادمون التي أشارت إلى أن وأوردت صحيفة ي
، في إشارة إلى االنقسامات التي من المحتمل أن تشكل عائقا داخل معسكر ”تفويض أجوف“غانتس لديه 

  .نتنياهو

، لمساعدة إسرائيل على تخطي ”بأسرع وقت ممكن“ويسعى الرئيس اإلسرائيلي إلى تشكيل حكومة 
  .وروناوباء ك

انتهت دون اتفاق، ” محادثات عاجلة“واستدعى ريفلين الخصمين أول من أمس من أجل إجراء 
  .لكنهما أعلنا استمرارها

تكثيف االتصاالت المباشرة بين فريقي تفاوض الليكود “وشدد ريفلين عقب االجتماع على ضرورة 
  .”استعداد الجانبين للقيام بذلك“وحيا ” وأزرق أبيض



 

٤

افق الخصمين سيكون صعبا ال سيما بعد تصاعد التوتر بينهما في األيام األخيرة، وهو ويبدو أن تو
وأدى أعضاء البرلمان اإلسرائيلي اليمين الدستورية في وقت الحق أمس  ما عكسته التصريحات المتبادلة

  .في مراسم خاصة توافقت مع التعليمات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا

، ”قد يكون معجزة مؤسساتنا السياسية“ صحيفة هآرتس اليسارية أن الوباء كتبت رفيف دراكر في
بعدما بدأ الحديث عن حلول وسطية ثبت أنها صعبة المنال خالل انتخابات العام الماضي التي أفضت إلى 

 إصابة بالفيروس، باإلضافة إلى وضع عشرات اآلالف ٢٥٠وأحصت إسرائيل حتى اآلن . جمود سياسي
  .صحيفي الحجر ال

  .وأعلنت الحكومة االسرائيلية السبت الماضي سلسلة إجراءات جديدة للتصدي للفيروس

ودعا نتنياهو أول من أمس إلى تشكيل حكومة وحدة تستمر لستة أشهر برئاسته، وقدم مقترحا 
ينص على التناوب على منصب رئيس الوزراء بينه وبين خصمه غانتس وهو عرض مشابه لما قدمه 

  .العام الماضي) سبتمبر(ت أيلول عقب انتخابا

غانتس ال يصدق كلمة “أما كاتب العمود في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم بارنيا فيرى أن 
  .”واحدة يقولها نتنياهو

ورفض غانتس في السابق المشاركة في أي حكومة يرأسها نتنياهو في ظل االتهامات التي 
  .يواجهها أمام القضاء

اتهامات رسمية بالرشوة واالحتيال وخرق الثقة في ) يناير(ن الثاني ووجهت لنتنياهو في كانو
  .ثالث قضايا، فيما ينفي التهم الموجهة إليه

 أيار ٢٤أول من أمس بتأجيل بدء محاكمة نتنياهو إلى ) المحتلة(وقضت محكمة في القدس 
 خصوم نتنياهو القرار وهاجم .، بعدما كانت مقررة اليوم الثالثاء١٩-بسبب انتشار وباء كوفيد) مايو(

  )أ ف ب(-.واتهموه باستغالل الوباء لتأجيل المحاكمة التي طال انتظارها

  ٢٦ص/١٧/٣/٢٠٠٢الغد 

***  

  

  

  

  

  

  



 

٥

  لترحيلهم أخضر ضوء المقدسيين هوية تغيير واشنطن محاوالت :حلبية أبو

 

 األمريكيــة المحــاوالت حلبيــة أبــو أحمــد التــشريعي المجلــس فــي النائــب دان – نــت الرســالة – غــزة
 نــشرته تقريــر خــالل "اإلســرائيليين غيــر" المــواطنين بمــصطلح وصــفهم خــالل مــن المقدســيين هويــة لتغييــر

 .الدولية والقرارات الدولي للقانون ًتجاوزا ذلك عادا األمريكية، الخارجية

 ينالمقدسـي هويـة لتغييـر األمريكيـة المحـاوالت" :األحـد صـحفي تـصريح فـي حلبيـة أبو النائب وقال
 ".المقدسة المدينة وتهويد المقدسيين، لترحيل أخضر ًضوءا ٕواعطاؤه الصهيوني للكيان مباشر دعم هي

ــة اعتمــاد أن وأكــد ــة الخارجي ــر المــواطنين لمــصطلح األمريكي ــة يعــد اإلســرائيليين غي ــر محاول  لتزوي
 .التاريخية الفلسطيني الشعب حقوق على وااللتفاف التاريخ

 غيــر ووجــودهم الفلــسطينية لــألرض ومغتــصبين دخــالء الــصهاينة" أن حلبيــة أبــو النائــب وشــدد
ـــا ،"شـــرعي ـــصهيوني العـــدو مواجهـــة فـــي صـــمودهم فـــي باالســـتمرار القـــدس أهـــالي" ًمطالب ـــه ال  ومخططات

 ".التهويدية

 بجهــود ستفــشل القــدس أهــالي ضــد التهويديــة والخطــط المحــاوالت" أن حلبيــة أبــو النائــب وأوضــح
 ".وهويته وتراثه بأرضه المتمسك الفلسطيني الشعب

 تستهدف والتي التهويدية االحتالل مخططات لمواجهة القدس أهالي صمود لدعم العالم أحرار ودعا
 .والمقدسات واإلنسان األرض

ــو النائــب وأشــار ــة أب ــة المحــاوالت أن حلبي ــر األمريكي ــة لتغيي ــانون مخالفــة القــدس هوي ــدولي للق  ال
 شـــعبنا بحـــق األمريكيـــة اإلدارة تمارســـها جديـــدة جريمـــة يعـــد ذلـــك نأ ًمـــشددا اإلنـــساني، الـــدولي والقـــانون

  .الخصوص وجه على المقدسيين وأهلنا الفلسطيني

 ١٥/٣/٢٠٢٠ نت الرسالة

*** 

  

  

  

  

  

  

  



 

٦

  المنازل هدم ضد رسالة يوقعون كونغرس عضو ٦٣

  

ـــى أمريكـــي كـــونغرس عـــضو ٦٣ وقـــع – وفـــا ٢٠٢٠-٣-١٧ اهللا رام ـــوزير موجهـــة رســـالة عل  ل
 الـضفة فـي الفلـسطينيين بيـوت هـدم وقـف علـى للعمـل ترامـب إدارة تـدعو بمبيو، مايك األمريكي، الخارجية
 المتحــدة الواليــات قبــل مــن تمويــل أي ورفــض الفلــسطينيين، تهجيــر ووقــف الــشرقية، القــدس وفــي الغربيــة

  .الهدم عمليات لتنفيذ ليستخدم

 بـاهر صـور فـي" الحمـص واد "فـي ةواسـع إسـرائيلية هـدم عمليات من جرى ما إلى المذكرة وأشارت
  .المحتلة القدس شرق جنوب

 باسـمها والمتحـدث الثـوري مجلـسها عـضو عن صادر بيان في فتح حركة رحبت السياق، هذا وفي
 حقيقــي فهــم عــن يعبــر الــذي المحتــرم، الموقــف هــذا علــى  الكــونغرس أعــضاء برســالة القواســمي، أســامة
 للعـائالت، وتـشريد للبيـوت هـدم دون دولتـه فـي ةوعدالـ رامـةوك بحريـة بـالعيش الفلـسطيني الـشعب لحقـوق
  .الجماعي العقاب سياسة ووقف

 من العديد ومن األمريكي الكونغرس من األخيرة اآلونة في تخرج التي األصوات إن: القواسمي وقال
 لـدولتينا حـل تنفيـذ إلـى وتـدعو اإلسـرائيلي االحـتالل تـرفض والتي األمريكي، والشعب األمريكية المؤسسات

 مـن واحتـرام تقـدير محـل هـي االحتالليـة، ٕواجراءاتها إسرائيل سياسة وترفض الدولية، الشرعية أساس على
 يتطلــع الــذي الفلــسطيني الــشعب قبــل ومــن عبــاس، محمــود الــرئيس رأســها وعلــى الفلــسطينية القيــادة قبــل

  .واالستقالل والعدالة للحرية

  ١٧/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

 االحتالل يشرع ببناء جدار فصل بين صور باهر والشيخ سعد

 

ودعا النشطاء كافة المواطنين للزحف نحو المسجد األقصى والصالة في ...  - فلسطين المحتلة 
  .ساحاته وعدم السماح لالحتالل بتفريغه تدريجيا

، باستثناء »يروس كوروناالوقائية من ف«وأغلق االحتالل، األحد، معظم أبواب المسجد بحجة 
  .أبواب وهي حطة والمجلس والسلسلة

إلى ذلك، أبعدت شرطة االحتالل أربعة مقدسيين عن األقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، 
كما اعتقلت الشرطة . »خرق السيادة اإلسرائيلية في القدس لتوزيعهم نشرات عن فيروس كورونا«بحجة 

 ناجح بكيرات، بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت نائب مدير عام دائرة األوقاف،



 

٧

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات االحتالل الحقت . معه قبل أن اإلفراج عنه دون شروط
فيروس كورونا طرق الوقاية «ومنعت جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية من توزيع نشرات توعوية حول 

  .«مرض الحجر المنزليمنه وأعراض ال

وأضاف أن شرطة االحتالل اعتقلت ثالثة من متطوعي اإلغاثة أثناء توزيعهم البوسترات في شارع 
الواد بالقدس القديمة، كما استدعت ناصر جمجوم منسق النشاطات في اإلغاثة الطبية للتحقيق معه، 

  . يوما١٤وأفرجت عنهم بشرط اإلبعاد عن القدس القديمة لمدة 

خرق للسيادة «، أوضح جمجوم أن شرطة االحتالل ادعت أن توزيع النشرات التوعوية هي بدوره
  .، خاصة وأن النشرات تحمل شعار العلم الفلسطيني»اإلسرائيلية في القدس

وأكد أن النشرات هي لتوعية المقدسيين حول الفيروس والشعار الذي تحمله هو شعار اإلغاثة 
  .«تعمل في رام اهللاجمعية فلسطينية أهلية «الطبية 

وشرعت آليات االحتالل أمس االثنين ببناء جدار إسمنتي يفصل منطقة الشيخ سعد عن قرية 
 آالف ٦صور باهر جنوبي القدس المحتلة ضمن مسار جدار الفصل العنصري الذي سيعزل أكثر من 

ر داخل حدود ويقع الجزء األكبر من قرية صور باه. فلسطيني من صور باهر عن باقي سكان القرية
 آالف دونم من األراضي في المناطق ٤ّالمنطقة التي ضمتها دولة االحتالل إليها، رغم امتالك سكانها نحو 

وطبقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . ، بموجب اتفاقيات أوسلو)ج(و) ب(و) أ(
في صور باهر ) ب(و) أ( المنطقتين ، فإن السلطة الفلسطينية ال تملك القدرة على الوصول إلى»أوتشا«

  .أو تقديم الخدمات فيهما

ً مبنى في صور باهر، أو أجبرت أصحابها على ٦٩ هدمت سلطات االحتالل ٢٠٠٩ومنذ عام 
 ببناء جدار الفصل العنصري الممتد على طول ٢٠٠٢وبدأ االحتالل عام . هدمها، بحجة عدم الترخيص

ً كيلومترا مربعا من أراضي المواطنين وسيستولي االحتالل ٧٣٣ته ً كيلومترا، ويعزل الجدار ما مساح٧٧٠ ً
  .من خالله على القدس ومنطقة األغوار

» بيت اسكاريا«إلى ذلك، قطع مستوطنون، أمس اإلثنين، عشرات أشجار الكرمة في منطقة 
  .االستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم» غوش عصيون«الواقعة وسط تجمع 

 شجرة كرمة معمرة، تعود للمواطن محمود علي ٥٠وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا 
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين وقوات االحتالل يستغلون الظروف التي تمر بها محافظة بيت . سعد

  )وكاالت.(لحم، ويقومون بتقطيع األشجار وتخريبها، مؤكدا أهمية تشكيل فرق حراسة

  ١٦ص/١٧/٣/٢٠٢٠ر الدستو

*** 

  



 

٨

 )األقصى(مستوطنون يقتحمون 

  كامل إبراهيم وبترا-القدس المحتلة 

اقتحم عشرات المستوطنين صباح امس، ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة 
مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت إبعاد العديد من المقدسيين عن المسجد والبلدة القديمة لدورهم في 

  .«كورونا«توزيع نشرات توعوية للوقاية من فيروس 

ووفقا لدائرة األوقاف، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد ونظموا جوالت استفزازية في ساحات 
المزعوم، فيما أدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات االحتالل التي » الهيكل«الحرم وتلقوا شروحات عن 

  .انتشرت في المكان

ات وسط تحذيرات أطلقها نشطاء مقدسيون من استغالل االحتالل خطة الطوارئ وأتت هذه االقتحام
الصحية المعلنة في المسجد األقصى، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا في صفوف المصلين، وقرار دائرة 

  .األوقاف اإلسالمية بإغالق المصليات المسقوفة لتنفيذ مخططات االحتالل

ل أربعة مقدسيين عن األقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، إلى ذلك، أبعدت شرطة االحتال
  .«لتوزيعهم نشرات عن فيروس كورونا

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة األوقاف، ناجح بكيرات، بعد اقتحام منزله في بلدة صور 
  .باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل اإلفراج عنه دون شروط

، باستثناء »الوقاية من فيروس كورونا«ل، معظم أبواب المسجد بحجة وأغلق االحتالل، أمس االو
  .حطة، والمجلس، والسلسلة:  أبواب وهي٣

ًكما اعتقل جيش االحتالل فجر امس عددا من المواطنين، إضافة إلى اإلعتداء على مصور 
  .صحفي أثناء تغطيته اقتحام مدينة رام اهللا

بعد مداهمه منزله » مجدي مصلح الديك«قل الشاب وقالت مصادر محلية ان جيش االحتالل اعت
في بلدة كفرنعمة غرب رام اهللا، واحتجاز ثالثة شبان من بلدة عزون على مدخل عزبة الطبيب شرق 

  .قلقيلية واعتقال الشاب عالء العيماوي من قلقيلية داخل عزون واالعتداء عليه واإلفراج عنه الحقا

علي بلو، وعلي اياد ديرية من بيت فجار قضاء بيت لحم واعتقل جيش االحتالل الفتيين يوسف 
  .على حاجز طيار

 شجرة كرمة في منطقة بيت سكاريا ٥٠فيما اقدم قطعان المستوطنين فجر امس على تقطيع نحو 
المحاطة بمستوطنات مجمع غوش عصيون الى الجنوب من مدينة بيت لحم وتعود ملكيتها للمواطن 

امس باقتالع وتقطيع االشجار المزروعة منذ عشرات السنين، اذ قام سعد محمود سعد الذي تفاجأ صباح 
مؤخرا بتقنيب اشجار استقباال لفصل الربيع حيث موسم توريق االشجار، وقد لوحظ ان المستوطنين 

  .استخدموا بلطات ومناشير لتنفيذ فعلتهم
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فظة بيت لحم ان من جانبه اوضح حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في محا
االعتداءات على االشجار المزروعة واراضي المواطنين قد تكثفت خالل االسبوعين الماضيين حيث بلغ 

 شجرة من الزيتون والكرمة واشجار مثمرة ١٢٠٠عدد قطع االشجار في مناطق جنوب وغرب بيت لحم الى 
ا لينفذوا اعتداءات واسعة تحت اخرى، اذ يستغل المستوطنون ظروف بيت لحم التي تكافح وباء الكورون

  .بصر وسمع وحماية جيش االحتالل

من جانب اخر هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية امس، ثالثة منازل في قرية كفر قاسم داخل 
  .، بحجة البناء دون تراخيص١٩٤٨االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 ٣ئيلية اقتحمت قرية كفر قاسم وحاصرت وقالت لجنة المتابعة العربية في بيان، إن الشرطة اإلسرا
  .منازل قيد اإلنشاء، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل

وأضافت ان أجواء من الغضب سادت في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم 
إلى الحكومة اإلسرائيلية التي تتذرع بحالة واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة 

الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه األوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم 
  .منازلهم وتشريدهم

على صعيد اخر طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، امس، باإلفراج عن كامل المبالغ 
  .لي منذ العام المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنةالمحتجزة لدى الطرف اإلسرائي

وأكد الوزير بشارة، خالل لقائه مع نظيره اإلسرائيلي موشيه كحلون لبحث المعطيات االقتصادية 
، أن المبالغ المحتجزة هي حق للشعب الفلسطيني »كورونا«التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس 

  .نة في تبني اإلجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحديوستساهم في مساعدة الخزي

  ٨ص/١٧/٣/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  االحتالل يحقق مع المحامي زبارقة حول منشورات داعمة لألقصى

 

سلطات االحـتالل، اليـوم األحـد، المحـامي  استدعت – الفلسطيني لإلعالم  المركز– القدس المحتلة
قيق معه على خلفية نـصرته للمـسجد األقـصى المبـارك عبـر منـشوراته خالد زبارقة من القدس المحتلة للتح

  .على مواقع التواصل االجتماعي

يريدون أن يتدخلوا فـي طريقـة تفكيرنـا وفـي إيماننـا وفـي : "وقال زبارقة، عقب انتهاء التحقيق معه
لقـد .  تختبرونـاال. سيبقى األقصى رمز عزتنـا ومعنـى وجودنـا علـى هـذه األرض. مواقفنا الدينية والسياسية

  ."حددنا خياراتنا منذ أمد بعيد
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زبارقة الذي يدافع أمام محاكم االحتالل عن الناشطين في القدس انتقد في منشوراته منع االحتالل 
األوقاف اإلسالمية من فتح أبواب المسجد األقصى في وقت تتواصل فيـه اقتحامـات اقتحامـات المـستوطنين 

  .ة داخل المسجد األقصىوالدعوات إلقامة صلوات تلمودي

حطـة والمجلـس : وأغلقت قوات االحتالل اليوم أبواب المسجد األقـصى باسـتثناء ثالثـة أبـواب؛ وهـي
  .، في حين سمحت لعشرات المستوطنين باقتحامه"الوقائية من فيروس كورونا"والسلسلة بدعوى 

ن المــستوطنين، فــي ويتعــرض المــسجد األقــصى النتهاكــات إســرائيلية متكــررة واقتحامــات يوميــة مــ
مخطط استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا .  

  ١٥/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  شؤون مقدسية

  ُ مصليات المسجد األقصىإغالقمجلس األوقاف يوضح أسباب 

  

، بيانا أوضح فيه دوافعه إلغالق األحد، يوم اإلسالميةأصدر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
 .المبارك المسجد األقصى تُمصليا

األوقاف إجراءات الوقاية من احتماالت العـدوى أو انتـشار  بعد أن تدارس مجلس: "وجاء في البيان
  قـررت دائـرة أوقـاف القـدس- ال قـدر اهللا -المـصلين فـي المـسجد األقـصى المبـارك  فيـروس كورونـا بـين

 اإلمـام فـي صـفوف متفرقـة ومتباعـدة داخـل واالكتفاء بالصالة خلـف األقصى إغالق المساجد المسقوفة في
وفلسطين ومراعاة إلدامة الصالة في  األردن ساحات المسجد األقصى، وذلك تماشيا مع إغالق المساجد في

المـصلين، مـع النـصح باتبـاع أقـصى درجـات الحـذر وتعليمـات الجهـات  ًاألقصى المبارك وحفاظا على صحة
األقـصى إداريـا ودينيـا  الرسمية، مع العلم أن إدارة أوقاف القدس كجهة مسؤولة عن إدارة المـسجد الصحية

 كون انتشار فيروس كورونا والـسيطرة - ال سمح اهللا-أي مصلي  إصابة ال تتحمل أية مسؤولية عدوى أو
  ".عليه خارج قدرات األوقاف

بـأن األذان والـصالة لـن ينقطعـان فـي المقدسـيين  نطمئن جميع: "وأضاف مجلس األوقاف في بيانه
 المسجد ومـوظفي األوقـاف وحـرس المـسجد األقـصى بـإذن اهللا بمـا فـي ذلـك المسجد األقصى من قبل أئمة

  ".صالة الجمعة

  ١٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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 في جبل المكبر" كورونا"للتوعية من فيروس " وعيك بحميك "إطالق حملة 
  

في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم االثنـين، حملـة  انطلقت –  وفا٢٠٢٠-٣-١٦القدس 
المـستجد، ومواجهـة تداعياتـه المحتملـة علـى " كورونـا"، للتوعيـة مـن خطـر انتـشار فيـروس "وعيك بحميك"

  .كافة الصعد

وعملت الحملـة، التـي جـاءت بمبـادرة مـن نـادي جبـل المكبـر، علـى جمـع وتوحيـد جهـود نخبـة مـن 
ة، وأخــصائييها االجتمــاعيين، وعــدد مــن األكــاديميين واإلعالميــين، إلــى جمعيــة نــوران، ولجنــة أطبــاء البلــد

أوليـــاء األمـــور، والمراكـــز الـــصحية، ورجـــال أعمـــال، وستـــشمل منطقـــة جبـــل المكبـــر والـــسواحرة والمنـــاطق 
  . المحيطة، والقدس عموما، بهدف تعزيز الوعي وسبل الوقاية من الفيروس

 نائــب رئــيس نــادي جبــل المكبــر طــارق عويــسات، ومــديره التنفيــذي محمــد :وتــضم الحملــة كــال مــن
بشير، والدكتور كريم عالن، واألخصائي االجتماعي حمد عليان، ومحمد عبـده مـن جمعيـة نـوران، وأسـامة 
نـصر مــن لجنــة أوليـاء األمــور، ورائــد سـالمة مــن القطــاع الخـاص، وســالم غــانم مـن كــشافة جبــل المكبــر، 

  . دهيم، واإلعالمي علي عبيداتوالناشط أدهم أبو

  ١٦/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  فعاليات

 ٢٠١٩ تختتم فعاليات القدس عاصمة الثقافة اإلسالمية "الثقافة الفلسطينية"
 

، بتكريم ٢٠١٩اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية، فعاليات القدس عاصمة الثقافة اإلسالمية  -رام اهللا
  .ية مقدسيةمؤسسات ثقاف

 فعالية انطلقت في مختلف المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع ١٥٠وأسدل الستار عن 
غزة، شملت كافة حقول الثقافة واإلبداع، إضافة إلى تنظيم األسابيع الثقافية الفلسطينية في كل من األردن 

  .والبحرين

اركت في فعاليات القدس عاصمة وكرم وزير الثقافة عاطف أبو سيف ثالث مؤسسات مقدسية ش
جمعية نخلة »كأفضل مؤسسة للصمود والتحدي، و» مؤسسة دار الطفل العربي«: الثقافة اإلسالمية وهي

  .كأفضل مشاركة شبابية» جمعية البستان»كأفضل مؤسسة مشاركة، و» الشبر

لثقافة دور دائما المستهدف هو الوجود الفلسطيني لذلك ل«: وقال أبو سيف خالل حفل االختتام
كبير في الحفاظ على هذا الوجود، من خالل الحفاظ على الهوية الوطنية والرواية الفلسطينية رواية البقاء 
ٕواالستمرار، اليوم نكرم هذه المؤسسات لبقائهم على هذه األرض واصرارهم على التعبير عن الهوية في 

  «.هذه المدينة المقدسة
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لت معنا على مدار العام ضمن فعاليات القدس عاصمة نكرم مؤسسات القدس التي عم«: وأضاف
، ونحتفل بالقدس بإقرارها عاصمة دائمة للثقافة العربية اإلسالمية، ونفذنا عشرات ٢٠١٩الثقافة اإلسالمية

  «.الفعاليات في كافة أرجاء الوطن والشتات وبعض العواصم العربية

تأكيد مكانة القدس وما تتعرض له مؤسساتها الوزارة تتطلع بالمرحلة القادمة إلى : وتابع أبو سيف
من تضييق من قبل االحتالل، فالفلسطيني يحارب بحكايته على هذه االرض وهو استمرار لحكاية كنعان 

  .األول

، سالم بن »ايسيسكو«بدوره قال المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة 
نؤكد التزامنا وعزمنا على مواصلة دعمنا لحماية التراث الثقافي «: همحمد المالك، عبر كلمة مسجلة ل

 .«والحضاري في المدينة المقدسة وتعزيز جهود المؤسسات التربوية والثقافية واالعالمية

نجدد للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه المرابط في القدس الشريف دعمنا وتضامننا مع «: وأضاف
  .«ستكمال استقالله ونيل حريتهحقوقه الوطنية المشروعة ال

وأكد المالك أن مدينة القدس الشريف مهد األنبياء والرساالت السماوية التوحيدية احدى أهم 
 . منارات التاريخ اإليمانية لإلنسانية جمعاء فقد ظلت على مر العصور ملتقى للحضارات والثقافات

 وزارة الثقافة على مدار عام كامل في مختلف وتخلل الحفل عرض فيلم حول أبرز الفعاليات التي نظمتها
  .محافظات الوطن

  ٢٣ص/١٧/٣/٢٠٢٠الدستور  

*** 

  آراء عربية

 ًفلسطين لم تكن في يوم أرضا بال شعب) ٣(أكاذيب صهيونية 

 

 * عبدالحميد الهمشري

 ًكذبا،» فلسطين أرض بال شعب« دأبت الحركة الصهيونية والدوائر الغربية على ترديد عبارة أن 
ًوسعوا لتفريغها قسرا من سكانها األصليين ليوحوا للعالم صدق مقولتهم، فشعبها العربي الفلسطيني موجود 

« فيها منذ فجر التاريخ ولم يبرحها، العبارة األولى كانت بهدف تمكين اليهود منها الذين هم وفق قولهم 
  .عصور والذين لم يشكل عددهم عن نصف الفلسطينيين عبر ال «شعب بال أرض 

ًوالسؤال الذي يطرح نفسه متى كانت الديانة تشكل شعبا؟ فالمسيحية واإلسالم وأي ديانات أخرى ال 
ًودحضا الدعاءات الصهيونية والعالم الغربي فإن .. يشكل أي منها قومية ألن معتنقيها من قوميات شتى

 قدوم يهود الدونمة إليها كان ًفلسطين كانت معمورة بالفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، واليهود أساسا قبل
 فيها وفق   عددهم فيها بالمئات وخارج حدود مدينة بيت المقدس، وبعد لجوئهم من إسبانيا فإن أعدادهم
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 فقط من اليهود، وفي  ٢٥,٠٠٠ منهم  ًألفا٣٢٠ لنحو ١٨٨٢مركز الدراسات الفلسطيني وصلت عام 
  من مجموع السكان فيما عدد اليهود % ٩٢ر٨ً عربيا ويشكلون ٤٠٠ و ًألفا٦٤٤   نحو١٩١٨العام 

، حيث بدأت أعداد اليهود بالتزايد بعد ذلك بفعل التسهيالت % ٧ر٢ً يهوديا ويشكلون  ١٤٢ً الفا و ٥٥
ًللهجرة اليهودية إلى فلسطين والتي منحتها الدولة البريطانية المنتدبة عليها تنفيذا لما نص عليه وعد 

أما العرب % ٣١ر٥ ويشكلون ١٩٤٨ الف يهودي عام ٦٥٠ نحو بلفور، ورغم ذلك فإن عددهم بلغ
وتعود الزيادة السكانية لليهود في  . %٦٨ر٥ً الفا ويشكلون نحو ٤١٥الفلسطينيين فبلغوا نحو مليون و

فلسطين وفق نبيل السهلي لموجات الهجرة اليهودية قبل إنشاء الدولة العبرية، فغالبية يهود الموجة 
 ألف ٢٥ روسيا وبولندا ورومانيا ويبلغ عددهم   من١٩٠٣ - ١٨٨٠ن ما بين عام األولى قدموا لفلسطي

 ٣٤ من روسيا وأوروبا الشرقية وعددهم ١٩١٤ – ١٩٠٤يهودي، أما الموجة الثانية جاءوا مابين عام 
 ١٩٢٣ – ١٩١٩  ألف يهودي، فيما الموجة الثالثة جاءت من مناطق بحر البلطيق وروسيا من عام

ًالفا ومائة يهودي بينما الموجة الرابعة قدمت من بولندا ورومانيا والشرق األوسط ٣٥حو ويبلغ عددهم ن
ً ألفا والموجة الخامسة قدمت من ألمانيا وأوروبا الغربية ٧٩ ويبلغ تعدادهم قرابة ١٩٣١ – ١٩٢٤من 

ط  ألف يهودي، والسادسة جاءت من وس٢٢٥ وبلغ عددهم قرابة ١٩٣٩ – ١٩٣٢وبولندا ما بين عام 
  .ً الفا١١٨ وبلغ عددهم قرابة ١٩٤٨ – ١٩٤٠أوروبا والبلقان وبولندا والشرق األوسط ما بين عام 

ورغم الهجرات القسرية التي حاول العدو الصهيوني فرضها على الفلسطينيين في سبيل التفوق 
 م ١٩٩٠م الديمغرافي لليهود فيها إال أن أعدادهم وفق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني شكلت عا

 للمتواجدين منهما فيها،   تساوت النسبة المئوية٢٠٠٦وفي العام % ٣٨ر٦والفلسطينيين % ٦١ر٤نحو 
ولو % ٤٩واآلن وفق التقديرات فإن نسبة اليهود إلى الفلسطينيين ال تتعدى في فلسطين التاريخية الـ 

.. اثرين في شتى بقاع األرضأضفنا لهم الالجئين لتفوقت أعداد الفلسطينيين على جميع اليهود المتن
  .فكيف تكون فلسطين أرض بال شعب؟

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني *

  ٢٩ص/١٧/٣/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 !..المقدسيون مواطنون في مدينتهم

 عبد الرحيم جاموس.د

تواصل إدارة الرئيس ترامب عدوانها المستمر المادي والمعنوي وتحديها للقانون وللشرعية الدولية 
في كل ما يتعلق بالفلسطينيين وكانت آخر صيحة من صيحات هذا العدوان والتعدي ما ورد في وثائق 

كية بشأن حالة حقوق اإلنسان في العالم، حين استخدمت وصف المقيمين العرب في الخارجية األمري
القدس للداللة على المواطنين الفلسطينيين المقدسيين أبناء مدينة القدس، مسقطة عنهم صفة المواطنيين 
ًالفلسطينيين في مدينتهم المقدسة التي يسكنوها ابا عن جد منذ مئات وآالف السنين، ضاربة بعرض 
الحائط كافة القيم اإلنسانية والقانونية، كأنهم في نظرها زائرين قد وفدوا إلى مدينتهم بتأشيرة زيارة أو 
ٍتأشيرة عمل ليقضوا فيها وقتا معينا ثم يعودوا من حيث وفدوا أو جاؤوا، أي استهتار وتجن هذا على  ٍ ُ

ٍحقائق الواقع والتاريخ وأي تعد على الواقع والقانون الدولي واإل نساني وعلى إتفاقيات جنيف األربعة ُ
وشرعة حقوق اإلنسان وأي تجاوز لميثاق األمم المتحدة في هذا السلوك العدواني الفج المادي والمعنوي، 
الذي تمارسه إدارة الرئيس ترامب ووزارة خارجيته في هذا التوصيف غير القانوني والمجافي للواقع 

المقيمين ( لسكان القدس الفلسطينية العربية المحتلة بوصفهم وللحقيقة وللتاريخ بشأن الوضع القانوني
 .فيها مسقطة عنهم صفتهم الطبيعية والقانونية بوصفهم مواطني مدينة القدس من الفلسطينيين) العرب

إن هذا الوصف غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيال، إنه يأتي في سياق ما تهدف إليه اإلدارة األمريكية 
الشرقية المحتلة عاصمة لكيان المستعمرة االسرائيلية، وأن مواطنيها من الفلسطينيين من إعتبار القدس 

هم مجرد مقيمين مؤقتين فيها، قد تنتهي إقامتهم فيها في أي وقت تشاء أو تقرر فيه حكومة المستعمرة 
لسنين أية ًإنهاء إقامتهم، وأن ليس لهم في مدينتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها ابا عن جد منذ آالف ا

  !..حقوق مواطنة

ماذا يمكن لنا أو لغيرنا أن نوصف هذا التوصيف العدواني في حق أهل القدس وأصحابها 
  الشرعيين من قبل اإلدارة االمريكية؟

هل يعقل أن ينسب هذا التصرف لدولة تحترم حقوق اإلنسان وتدعي التمدن والحضارة 
لمنطقة وتعمل على تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والديمقراطية والسعي إلقرار األمن والسلم في ا

هذا سلوك استعماري عدواني فج وغريب وال يليق حتى بأخالقيات قرون الظالم وعصور  بالطرق السلمية؟
فهو مرفوض ومدان بكل أشكال الرفض واإلدانة، ولن يلقى القبول من أي طرف في .. التوحش والغاب

  .ني العنصري المتحكم في سلطات المستعمرة اإلسرائيليةالعالم سوى من اليمين الصهيو

على إدارة الرئيس ترامب ووزارة خارجيته أن تراجع سلوكها العدواني وغير القانوني وغير الالئق 
تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، سواء فيما يتعلق بالقدس ومواطنيها ومجمل بقية عناصر القضية 

ٕ تقرير المصير وانهاء االستيطان وانهاء اإلحتالل، إلى ضرورة اإلقرار الفلسطينية من حق العودة إلى حق ٕ
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واإلعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، بغير ذلك 
 لن يكون أمن وسالم في المنطقة، كما لن يكون هناك أي دور للواليات المتحدة في إقرار عملية السالم،
ٕفهي بذلك تتحدى ليس فقط الشعب الفلسطيني وانما تتحدى معه العالم أجمع، الذي يرفض هذه المواقف 
والسياسات اإلستعمارية والعنصرية والتوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الثابتة 

ُلبية منها ومهما طال أمد وغير القابلة للتصرف والتي لن تتأثر مهما اتخذت اإلدارة األمريكية من مواقف س
  .االحتالل فمصيره إلى زوال

  ١٣ص/١٧/٣/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 إسرائيل في مستنقع الفاشية

 هيثم الصادق 
 

رائيل بعد انتهاء جولة االنتخابات الثالثة دون ان يحظى احد االئتالفين تعمقت االزمة السياسية داخل اس
  .المتنافسين على اصوات تفوضه لتشكيل حكومة

ما كشفته االنتخابات ان المجتمع االسرائيلي يتوغل في مستنقع التمييز العنصري، فاالئتالفان 
اتيجية واحدة هي تحقيق حلم الحركة المتنافسان هما من لون واحد هو اليمين الصهيوني، وتجمعهما استر

  .«صفقة القرن«يهودية، وبرنامج سياسي واحد يتمثل في مرحلته الحالية بـ » قومية«الصهيونية بدولة 

ان التوجه اليميني الذي تغرق فيه اسرائيل يعتمد على عسكرة الحياة السياسية واالقتصادية 
خالل دعم رعاع المستوطنين في انتهاك الحقوق واالجتماعية في اسرائيل، وتقديس العنف والقوة من 

الوطنية للعرب ونهب اراضيهم واالستيالء على مصادر مياههم، واالعتداء على مقدساتهم بل وتحويل 
ورغم االدعاء بان اسرائيل واحة للديمقراطية اال ان التفوق االنتخابي .الكثير من مساجدهم الى اسطبالت

التي من المقرر ان يحاكم عليها يؤكد ان المجتمع االسرائيلي بأغلبيته ما لنتانياهو رغم اتهامات الفساد 
زال يؤمن بالزعيم الفرد القوي مهما كان فاسدا، اي ان التنظيم العصابي االرهابي يطغى على مبادئ النزاهة 

ى عل» ازرق ابيض«وان النظرة االستعالئية الى العرب في اسرائيل من قبل قيادات . في ذلك المجتمع
اي تنازالت عن » أزرق أبيض«اساس أنهم حصان طروادة النتزاع الحكومة، دون ان يقدم اليمين في 

رائيلي بكامله يغرق في ؟يؤكد ان المجتمع اإل» القومية اليهودية«صفقة القرن وعن استراتيجية الدولة 
مل رغم استراتيجيته ًمستنقع الفاشية، وحتى أن اليسار اإلسرائيلي الذي كان أقل تطرفا مثل حزب الع

الصهيونية فهو طيف آخذ بالتالشي يلفظ أنفاسه األخيرة ليترك اللون اإلرهابي الفاشي هو السائد في 
  .المجتمع اإلسرائيلي

  ١٤/٣/٢٠٢٠/٧الرأي 

*** 
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 !كاتبة أميركية تدعو اإلسرائيليين للتخلص من أوهامهم

 عودة عودة 

ً نائبا عربيا ليس غير، من أصل ١٢ماذا يعني فوز  .. ً نائبا في انتخابات الكنيست األخيرة١٢٠ً
  !؟...ألم تعد إسرائيل ومنذ قيامها دولة عنصرية لليهود فحسب، وليست دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها

ن سياسة العزل الدائمة التي نفذتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة  م١٩٤٨هل تخلص عرب 
ً عاما وحتى اآلن ومستقبال وفي دولة تعتبر دولة عبرية ولليهود فقط٧٠منذ أكثر من  ً..!  

 لتناسي ما قاله ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء ١٩٤٨هل هي دعوة إسرائيلية جديدة لعرب 
ة اإلسرائيلية النها تتضمن كتابة باللغة العربية إضافة إلى اللغتين العبرية إلسرائيل في رفضه حمل الهوي

بأن العرب : وهل هي دعوة للعرب لينسوا ما قاله رئيس جماعة امناء الهيكل افيشاي رفيف ..واالنجليزية
أو وصف الوزير في الحكومة االسرائيلية روفائيل ايتان للعرب .. في إسرائيل» طابور خامس«
ان «: أو ما قاله مستشار رئيس الوزراء لشؤون العرب اوري ليراني.. »اصير الدائخة داخل زجاحةبالصر«

: أو ما قاله افييغدور بن عال حين وصف العرب.. »العرب في إسرائيل يجب أن يبقوا سقاة وحطابين
% ٢٤بأن "..كما أظهرت دراسة أجريت بين اليهود في إسرائيل !..«بالسرطان في جسم الدولة العبرية«

ال يؤيدون منح هذا الحق % ٥٧و.. منهم يعارضون منح العرب حق التصويت في انتخابات الكنيست
لإلسرائيليين إذا كانوا يؤيدون قيام دولة في الضفة وقطاع غزة طوال سبعة عقود فالسياسات للحكومات 

وفي صحيفة  !..«لدولة العبريةًوعبئا على ا» الهجين«ًاإلسرائيلية المتعاقبة تعتبر العرب فيها سكانا من 
من العائالت % ٨من العائالت العربية تعيش تحت خط الفقر بينما تعيش % ٤٦دافار اإلسرائيلية فإن 

كما يتميز اليهود عن .. من األراضي وتؤجرها لليهود فقط% ٩٢كما أن إسرائيل تسيطر على ... اليهودية
ليس غير وال يشغل % ١٠والحكومية فيشغل العرب العرب في إسرائيل في إشغال الوظائف األكاديمية 

ً منصبا رفيعا في مؤسسات حكومية من مجموع ١٧العرب إال  الكاتبة األميركية كاتلين ..!  مناصب١٣١٠ً
ًكريستون دعت اليهود في العالم كله إلى التحرر من األوهام اإلسرائيلية مؤكدة أن إسرائيل ستهزم نفسيا 

.. ١٩٦٧ و١٩٤٨أراضي الفلسطينية المحتلة عامي ؟هاء سيطرتها على اوستوضع حدود لهيمنتها وان
أن تعمد إسرائيل وأنصارها إلى تجاوز الجوانب : ومن يتطلع إلى المستقبل البد يلمح خيارين اثنين األول

العنصرية الصهيونية والموافقة على إقامة دولة فلسطينية واحدة للفلسطينيين واليهود يتمتعون فيها 
  !..١٩٤٨تساوية وكما كانوا قبل العام بحقوق م

Odeh odeh1967@gmail.om  

  ٧ص/١٤/٣/٢٠٢٠الرأي 

*** 



 

١٧

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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