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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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   فاضلنعي 

  تسليما بقضاء اهللا وقدره تنعي اللجنة الملكية لشؤون القدس 

  

  المرحوم

  الطيب عبد الرحيم محمود

  أمين عام الرئاسة الفلسطينية

  

  وٕاذ تتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس من أهله 

  بأحر التعازي سائلين اهللا العلي القدير

  يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانهأن 

  ويلهم أهله الصبر والسلوان

  إنا هللا وٕانا إليه راجعون

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢

  المحتوى

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
  ٣  األردن بكل فخر •

  شؤون سياسية

  ٣  الحكومة الفلسطينية تحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين في القدس  •
  ٤  % سنويا منذ بداية رئاسة ترمب٢٥يطان بنسبة عريقات: تكثيف االست  •

  اعتداءات

  ٤  "إسرائيل" تطبق خطة لعزل قرى وأحياء القدس عن بعضها  •
   ٦  االحتالل يهدم مسكنين وحظيرة أغنام في السواحرة  •
  ٦  اعتقاالت إسرائيلية بالضفة والقدس واالحتالل يعتدي على المصلين باألقصى  •
  ٧  وطفال من القدس المحتلة شرطة االحتالل تعتقل فتى  •
  ٨  االحتالل يحول األسير المقدسي معتز أبو جمل لالعتقال اإلداري  •
  ٨  اسرائيل باشرت في أكبر مشاريع استيطانية في تاريخها •

  تقارير

  ٩  يتقدم بمشروعي قانون لضم غور األردن وشمال البحر الميت وٕاعدام أسرى فلسطينيين "الليكود" •

  فعاليات
  ١١  الف دينار لوزارة الصحة ٥٠لروم األرثوذكس المقدسية تتبرع بـ بطريركية ا •

  آراء عربية

  ١٢  الطيب..الطيب عبدالرحيم •
  ١٣  قانون الغاب الصهيوني •

  آراء عبرية مترجمة
  ١٤  موجة تحريض ضد العرب في إسرائيل •

  

  

  



 
٣

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  بكل فخراألردن 

  
 جنة الملكية لشؤون القدسكتب عبد اهللا كنعان أمين عام الل

نظــرا للظــروف الراهنــة التــي نعيشــها ومــا تتضــمنه مــن تحــديات عــابرة بــاذن اهللا تحتــاج منــا جميعــا 
التماســك والوقــوف صــفا واحــدا خلــف قيادتنــا الهاشــمية وتوجيهاتهــا الســامية لحمايــة وطننــا والتكــاتف معــا 

ي واعتـزازي باجهزتنـا االمنيـة كلهـا القـوات ما نمر به من صعاب فأنني دائما اجدني اعبر عن فخر   لتجاوز
 المسلحة واالمن العام والمخابرات يساندها شعب أصيل مثقف يدرك مسؤوليته تجاه نفسه ووطنه.

وها انا اليوم اجدني قد تعمقت لدي مشاعر ومعـاني االعتـزاز والفخـر حتـى احسـب الكلمـات قاصـرة 
من عبارات تحمل التقـدير واالحتـرام، يغلفهـا دعـائي وعاجزة عن التعبير عما يجيش في نفسي بما تستحقه 

الى اهللا العلي القدير ان يحفظ االردن قيادة وشعبا ليبقى وطن المحبة واالخالص واأللفة والفداء، نفاخر به 
 .العالم

والبد أن أشير الى الجهود الخيرة واالبداعات الرائعة للحكومـة فـي إدارتهـا الحكيمـة الفاعلـة لالزمـة 
 .قتها الكوروناالتي خل

هو وقت نحن فيه أحوج لالشادة بالعطاء وتعظـيم االنجـاز واإليجابيـة ونبـذ كـل اشـكال النقـد الهـدام 
واالشــاعة المــدمرة، ألن بنــاء األوطــان ونهضــتها تقــوم فــي بنياهــا علــى قاعــدة احتــرام الجهــود وغــرس قــيم 

 .المواطنة واالنتماء في سلوك الجميع
  ١٩/٣/٢٠٢٠ اللجنة الملكية لشؤون القدس

* * *  

  شؤون سياسية

  الحكومة الفلسطينية تحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين في القدس

 
حّمــل المتحــدث باســم الحكومــة الفلســطينية إبــراهيم ملحــم االحــتالل المســؤولية الكاملــة عــن صــحة 

كامــل اإلجــراءات لحمــايتهم  الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة باعتبارهــا قــوة احــتالل، مطالًبــا باتخــاذ
 .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

  ١٨/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
 



 
٤

 % سنويا منذ بداية رئاسة ترمب٢٥نسبة عريقات: تكثيف االستيطان ب

  
أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية صـائب  أكد – وفا ٢٠٢٠-٣-١٩أريحا 

عريقات، أن تكثيف النشاطات االسـتعمارية االسـتيطانية االسـرائيلية، يعتبـر جـزءا ال يتجـزأ مـن خطـة الضـم 
  .ونتنياهو -لترمب  واالستيطان

فـــي تصـــريحات صـــحفية، ان هـــدف ترمـــب ونتنيـــاهو األساســـي االن هـــو تأكيـــد  وأضـــاف عريقـــات
موقفهما باالدعاء ان االستيطان ال يتعارض مع القانون الدولي، استمرارا في محاوالتهما شرعنة االستيطان 

  . والضم واالبرتهايد، وبالتوازي يتنكرون للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
ـــى الشـــرق األوســـط، ادى الـــى العمـــى وأوضـــح أن غطرســـة وج ـــي للســـالم ف ـــل الفريـــق االميرك ه

األيديولوجي السياسي، األمـر الـذي يعتبـر بمثابـة اعـالن حـرب علـى القـانون الـدولي، وأن هـذا لـيس حـدثا 
منعزال، ولكنه يحدث في سـياق خطـة الضـم اإلسـرائيلية المقدمـة كمبـادرة سـالم أميركيـة، تهـدف إلـى تطبيـع 

ذلــك الضــم والفصــل العنصــري، بينمــا يــديمان حرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقوقــه غيــر  الجــرائم بمــا فــي
  .القابلة للتصرف

عريقــات إذا اراد المجتمــع الــدولي فعـال حمايــة إمكانيــة الســالم الشـامل والعــادل علــى أســاس   وقـال
حمـل مسـؤولياته بمـا القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات األمم المتحـدة ذات الصـلة، فـإن عليـه أن يت

  يشمل فرض عقوبات على السلطة القائمة باالحتالل إسرائيل.
  ١٩/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية 

* * *  

  اعتداءات

  أبو الحمص: "إسرائيل" تطبق خطة لعزل قرى وأحياء القدس عن بعضها

 
المتابعة في محمد أبو الحمص، عضو لجنة  كشف – الفلسطيني لإلعالم المركز –القدس المحتلة 

بلدة العيساوية في القدس المحتلة، أن االحتالل "اإلسرائيلي" بـدأ تطبيـق خطـة اسـتيطانية تهويديـة للقـدس 
  .اً بعضالمحتلة تهدف لعزل القرى والبلدات المقدسية واألحياء المحيطة بالمسجد األقصى عن بعضها 

حـتالل بـدأ تنفيـذ قـرارات ومشـاريع وأكد أبو الحمص في حديث لــ"المركز الفلسـطيني لإلعـالم" أن اال
االسـتيطاني علـى أراضــي بلـدة العيسـاوية والطــور وعناتـا فـي المنــاطق  E1اسـتيطانية خاصـة فـي مشــروع 

  .الشرقية من القدس المحتلة
  
  



 
٥

 قرى محاصرة
وأوضح المسؤول المقدسي، أن سياسة االحتالل اليوم هي خلق قرى محاصرة وال يوجد لها هيكلية 

، وفصل امتداد كل قرية عن األخرى مثلما فصلوا امتداد قرية العيساوية عن الطور وما بين وخرائط لتتوسع
  .الطور وسلوان بالشوارع االلتفافية

وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى عزل المقدسـيين وربـط المسـتوطنات ببعضـها بعًضـا، واالسـتمرار 
  .دس إلى مناطق الضفة الغربيةفي سياسة هدم البيوت المقدسية وتهجير الفلسطينيين من الق

، سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها عن القدس المحتلة"، مشيرًا إلـى E 1وقال: "المشروع 
  .أن الطرق التي كانت تربط مدينة أريحا بالقدس المحتلة وأحيائها كالعيزرية برام اهللا، كلها ستتغير

ل القــدس؛ لوجــود االســتيطان الكبيــر وأضــاف: "سنصــبح نحــن أقليــة المقدســيين الفلســطينيين داخــ
الموجـــود حـــول القـــدس"، محـــذرًا مـــن اســـتمرار االحـــتالل فـــي تنفيـــذ خطتـــه فـــي عـــزل المنـــاطق المقدســـية 

  .الفلسطينية بالقدس كمخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب سميراميس
وتــابع: "االحــتالل يجبــر المقدســيين علــى الهجــرة مــن القــدس كــي يصــبحوا أقليــة فلســطينية بــداخل 

لقــدس، ويعــزز االحــتالل ارتبــاطهم بالهويــة اإلســرائيلية ونــزع الهويــة الفلســطينية عــنهم"، مســتنكرًا التقريــر ا
  .األمريكي األخير الذي نزع الهوية الفلسطينية عن أهالي القدس

ــأنهم ســياح داخــل القــدس  ــى تعاملــه مــع المقدســيين ك ــد أن يصــل إل ــى أن االحــتالل يري وأشــار إل
  .ممارسة أي شيء سياسي أو مؤسساتي داخل المدينة المقدسةالمحتلة، ويمنعهم من 

 الدعم األمريكي لتهويد القدس
وحول الجهود األمريكية المساندة للمشاريع "اإلسرائيلية" لتهويد القدس المحتلة، قـال أبـو الحمـص 

اول فرض أمر واقع لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": "اإلدارة األمريكية ممثلة برئيسها الحالي دونالد ترمب، تح
  .على األمة العربية واإلسالمية وعلى الفلسطينيين"

وأضـاف: "منــذ أن نقلــت اإلدارة االمريكيــة سـفارتها مــن تــل أبيــب إلـى القــدس المحتلــة، بــدأ الوضــع 
الفلسطيني يـزداد سـوءًا ويتغيـر معالمـه علـى المقدسـيين، فـي سـياق اسـتمرار محـاوالت فـرض قـرار القـدس 

  .حتالل"عاصمة لدولة اال
وأكد أن المطلوب من المقدسيين هو االستمرار في مواجهة هـذا السـلوك والتحـرك الجمـاهيري علـى 
صعيد الوطن وامتداده لألمة العربية واإلسالمية ومساندة المقدسيين في القدس، وتكثيـف الزيـارات للمسـجد 

  .األقصى المبارك
وسياسـيًا، وتعزيـز صـمودهم للحفـاظ علـى وشدد على أهمية مساندة ألهالي القـدس ماديـًا ومعنويـًا 

 للقدس المحتلة. من تبقى من أهالي القدس والقرى المجاورة للمسجد األقصى، لوقف التهويد اإلسرائيلي
 ١٩/٣/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز



 
٦

  االحتالل يهدم مسكنين وحظيرة أغنام في السواحرة

 
قوات االحتالل اإلسـرائيلي، اليـوم الخمـيس،  تهدم – الفلسطيني لإلعالم المركز –القدس المحتلة 

  .مسكنين وحظيرة أغنام في برية بلدة السواحرة الشرقية، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة
وأفــادت مصــادر محليــة، أن قــوات االحــتالل داهمــت منطقــة بريــة الســواحرة، وهــدمت مســكنا قــديما، 

  .وحظيرة أغنام تعود للمواطن علي سليم زحايقة
ن قــوات االحــتالل جرفــت بركســا ســكنيا يعــود للمــواطن حســن محمــد هــذالين فــي المنطقــة وأضــاف أ

من تشرين الثاني من العام الماضي يعود للمواطن محمد عمر  ١١ذاتها، ودمرت أرضية بناء تم هدمه في 
  .عبد القادر

ت وقال عضـو بلديـة السـواحرة يـونس جعفـر، إن سـلطات االحـتالل تحـاول مـن خـالل هـذه اإلجـراءا
توسيع المستوطنات المحيطة وضم األراضي الفلسطينية الخالية في منطقة شمال البحر الميت على حساب 

  .المواطنين
  ١٩/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * 

  اعتقاالت إسرائيلية بالضفة والقدس واالحتالل يعتدي على المصلين باألقصى

  
قــوات االحـــتالل، فجـــر اليـــوم  اعتقلـــت – إلعـــالمالفلســـطيني ل المركــز –الضــفة/ القـــدس المحتلـــة 

الخمــيس، عــددا مــن المــواطنين خــالل حملــة دهــم وتفتــيش منــازلهم فــي منــاطق مختلفــة بالضــفة الغربيــة 
  .والقدس المحتلة، فيما اعتدت على المصلين المتوافدين ألداء صالة الفجر في المسجد األقصى

قتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، جنوبي وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش االحتالل ا
الضفة الغربية، ودهمت عددا من المنازل واعتقلت المـواطنين رامـز اللحـام ويـزن يوسـف البلعـاوي واألسـير 

  .المحرر مصطفى الحسنات
وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات االحتالل الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد اقتحـام منزلـه 

في مدينـة قلقيليـة، فيمـا اعتقلـت قـوة أخـرى الشـاب أيهـم عبـد اهللا أبـو صـالح مـن بلـدة  في منطقة صوفين
  .عرابة جنوب غرب جنين

وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، فيما اقتحمت بلدة 
  .سيلة الظهر جنوب غرب جنين



 
٧

حـتالل وأهـالي قريـة العيسـوية شـمال شـرق وفي القدس المحتلة، انـدلعت مواجهـات بـين شـرطة اال
القدس المحتلة، إثر اقتحام قوة من شرطة االحتالل القرية واعتقال الشـبان رشـاد وموسـى أبـو ريالـة وزايـد 

  .العجلوني، واالعتداء على المعتقلين وذويهم لحظة االعتقال، وأصيب عدد من المواطنين على إثرها
ل اإلســرائيلي فجــر اليــوم الخمــيس علــى الفلســطينيين وفــي ســياق منفصــل، اعتــدى جنــود االحــتال 

  .المتوافدين ألداء صالة الفجر على أبواب المسجد األقصى المبارك
وقــال أحــد المصــلين إن جنــود شــرطة االحــتالل المتمركــزين خلــف حــواجزهم علــى بوابــات المســجد 

وهددوهم بفرض غرامات مالية األقصى، دفعوا المصلين المتوافدين ألداء صالة الفجر على بوابات المسجد، 
  .– بزعم محاربة كورونا المغلقة – باهظة في حال تجمعوا للصالة أمام أبواب المسجد

وأفاد المصدر بأن جنود االحتالل هاجموا المصلين الممتنعين عن تسليم هوياتهم لتجنب مخالفتهم 
مبارك، والتي يحـرص المصـلون بمبالغ مالية باهظة، بسبب تجمعهم للصالة على أبواب المسجد األقصى ال
  .خاللها على أخذ إجراءات السالمة فيما يتعلق بالعدوى، حسبما أكد المصدر

جدير بالذكر أن جنود االحتالل يغلقون بوابات المسجد األقصى منذ عـدة أيـام، ويمنعـون المصـلين 
حــذر األهــالي مــن مــن أداء الصــالة داخــل المســجد أو التجمــع فــي ســاحاته بــزعم محاربــة كورونــا، بينمــا ي

اسـتغالل االحــتالل لهـذه الذريعــة لتمريــر مخططـات تقســيم المسـجد زمانيــا ومكانيــا، حيـث تتواصــل فــي ذات 
  .الوقت اقتحامات المستوطنين لألقصى بحماية جنود االحتالل

  ١٩/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  

  المحتلة القدس من وطفال فتى تعتقل االحتالل شرطة

 
 شـويكي أميـر الفتـى االحـتالل شـرطة اعتقلـت – جويحان دياال – الجديدة الحياة – المحتلة القدس

 مداهمـة بعـد عامـًا) ١٤( محمود مجد والطفل المحتلة، القدس جنوب الثوري منطقة سكان من عامًا) ١٦(
  .المحتلة القدس في العيسوية بلدة في الكائن منزله

 ادى ما مفاجئة بصورة المنطقة مداخل كافة اغلقت اللاالحت شرطة إن الثوري، منطقة سكان وقال
  .المنطقة داخل المركبات تنقل من منعهم بعد والشبان االحتالل جنود بين بااليدي اشتباك الندالع

ــث الســكان، وأضــاف ــر الفتــى تعــرض حي ــل المبــرح للضــرب شــويكي أمي ــاده قب ــة اقتي  شــرطة لمركب
  .جدوى وند لكن عليه السيطرة الشبان وحاول االحتالل

 عائلتــه منــزل مداهمــة بعــد عامــا) ١٤( محمــود محمــود مجــد الطفــل االحــتالل شــرطة اعتقلــت كمــا
  .المحتلة القدس في العيساوية بلدة في الكائن
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 الكسـواني عمـر الشـيخ أمس، مساء المبارك، االقصى المسجد مدير عن االحتالل سلطات وأفرجت
  .القديمة البلدة أبواب احد الخليل باب ومقرها شلةالق شرطة مركز في التحقيق لغرف استدعائه بعد

 االجـراءات االسـالمية القـدس اوقـاف دائـرة اتخـاذ حول دار التحقيق إن الكسواني: عمر الشيخ قال
 المصلين بحق االجراءات اتخذت القدس اوقاف دائرة بأن علماً  المبارك، االقصى المسجد رحاب في الوقائية

  .الفلسطينية االراضي في كورونا فيروس وباء انتشار عن لالعالن االول االسبوع منذ
 ١٩/٣/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * 

  االحتالل يحول األسير المقدسي معتز أبو جمل لالعتقال اإلداري

    
هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليـوم الخمـيس، إن سـلطات  قالت – وفا ٢٠٢٠-٣-١٩رام اهللا 

  .إلى االعتقال اإلداري  عاما) ٢٤ير المقدسي معتز أبو جمل (االحتالل اإلسرائيلي، حولت األس
 ٥وأوضحت الهيئة في بيان صـحفي، أن االحـتالل أصـدر أمـر اعتقـال إداري بحـق أبـو جمـل لمـدة 

  .أشهر
  .١٦/٣/٢٠٢٠يذكر أن الشاب أبو جمل من بلدة جبل المكبر ومعتقل منذ تاريخ 

  ١٩/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 * **  

  تاريخها في استيطانية مشاريع أكبر في باشرت اسرائيل

  بـ"كورونا" العالم انشغال ظل في االستيطان وتيرة في مسبوق غير تصاعد عساف:

 
ــا – اهللا رام ــال – وف ــة رئــيس ق ــد واالســتيطان الجــدار مقاومــة هيئ ــاك إن عســاف: ولي  تصــاعدا هن

 بفيـروس الـدولي االنشـغال تسـتغل اسـرائيل أن صـةخا المنصـرم، الشـهر خالل االستيطان وتيرة في تاريخيا
  .الالمحدود االميركي والدعم "كورونا"،

 تاريخهـا، في استيطانية مشاريع أكبر تنفذ اسرائيل أن أمس، "وفا"، مع اتصال في عساف وأضاف
 قلنـديا، فـي منهـا آالف ٩ القـدس، منطقـة فـي اسـتيطانية وحـدة الـف ١٩ مـن أكثـر بنـاء عـن اعالنها بعد
  .E1 في ٣٥٠٠و

 الخــان يــربط الــذي العيزريــة طريــق اغــالق ومنهــا االســتيطانية، االســرائيلية االجــراءات الــى وأشــار
 االسـتيطانية البـؤر وتوسـيع الكبـرى، القـدس خطـة وتنفيـذ السـرائيل المنطقـة ضـم بهـدف أريحا، مع األحمر
  .استيطاني طريق شق خالل من مالك، وكفر المغير شرق
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 جـوريش،– قصـرة – عقربـا مثلـث فـي النجمـة جبـل في بؤرة انشاء على لتعم كما عساف: وتابع
 المـواطنين ومنـع يتسـهار بمسـتوطنة المحيطـة البـؤر وتوسـيع بيتـا، في العرمة جبل على السيطرة ومحاولة

 فـي جديـدة بـؤرة وبنـاء نـابلس، اغـالق محاولـة اطـار فـي تـأتي والتي بورين في "ب" مناطق في البناء من
 وغيرهـا عليهـا، للسـيطرة اراضـيهم دخـول من ومنعهم هناك المواطنين عن واالعتداء مسعيا،تر  سهل اطراف

 الرعاة ومنع االغوار شمال محيط في شائكة اسالك وضع إلى اضافة طوباس، شرق شمال االعتداءات من
  .اراضيهم دخول من والمزارعين

 غـالف مسـتوطنات يـربط الذي حوارة التفافي طريق في بالعمل باشرت االحتالل سلطات أن وأوضح
 بـين يـربط "السـيادة" او الحيـاة" شـريان" طريـق يسـمى وما الضفة، وسط االستيطاني ارئيل تكتل مع نابلس
 سـيادة لنقـل تكريسا السيادة طريق الى تغييره تم والذي بشمالها الضفة جنوب يربط والذي والعيزرية الزعّيم

  .اسرائيل إلى المنطقة
 وتســتغل ،"القــرن و"صــفقة الضــم خــرائط تنفيــذ مــن جــزء هــو االســتيطاني التوســع أن عســاف وأكــد

 مكتسـبات لتحقيـق االنتخابـات ظـرف واسـتغالل للمسـتوطنات، جديـدة حـدود لترسيم االميركي الدعم اسرائيل
  .األرض على جديدة حقائق وخلق السيطرة من مزيد لتحقيق جديدة

  ١٩/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  تقارير

  يتقدم بمشروعي قانون لضم غور األردن  "الليكود"

  وشمال البحر الميت وٕاعدام أسرى فلسطينيين

 
اليمينــي، الــذي يقــوده رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو،  "الليكــود"حــزب  تقــدم –فلســطين المحتلــة 

بمشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربيـة الفلسـطينية المحتلـة، وفـرض عقوبـة اإلعـدام علـى 
 .سرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليينأ

فـي الكنيسـت،  "الليكـود" اإلسرائيلية، أمـس األربعـاء، إن رئـيس كتلـة "إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة 
ــى الكنيســت. وأضــافت إن هــدف  ــانون إل ــدم مشــروعي الق مــن هــذه الخطــوة هــو  "الليكــود"ميكــي زوهــر، ق

برئاسة أفيغدور ليبرمـان  "إسرائيل بيتنا"غانتس، وحزب بيني ، برئاسة "أزرق أبيض"كل من حزب » إحراج«
 ٤عشية الحديث عن إمكانيـة تشـكيل غـانتس لحكومـة ضـيقة، بـدعم مـن القائمـة المشـتركة، وهـي تحـالف 

 .أحزاب عربية بالكنيست
قـال خـالل الحملـة االنتخابيـة إنـه يؤيـد ضـم  "أزرق أبـيض"وأشارت في هـذا الصـدد، إلـى أن حـزب 

 "إسـرائيل بيتنـا"من الضفة الغربية. وذكرت أن حـزب ردن وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة أخرى غور األ 



 
١٠

كــان هــو مــن بــادر فــي الســابق، إلــى طــرح مشــروع قــانون لفــرض عقوبــة اإلعــدام علــى أســرى فلســطينيين 
ئع بين القائمـة دعونا نرى هذا التعاون الرا"زوهر قوله متهمين بقتل إسرائيليين. ونقلت في هذا الصدد عن 

المشتركة وٕاسرائيل بيتنا، وأزرق أبيض، سنرى كيف يعمل معا أولئـك الـذين يعارضـون دولـة إسـرائيل كدولـة 
يهوديـــة وديمقراطيـــة وأعضـــاء أزرق أبـــيض وليبرمـــان، هـــل ســـنراهم يعارضـــون هـــذه التشـــريعات إلرضـــاء 

 ؟".أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة
زرق أبيض، وليبرمان، تقوم على مصلحة وحيدة وهـي إيـذاء نتنيـاهو، العالقة بين أ"وأضاف زوهر 

ومصلحة القائمة المشتركة (العربية) هي إيذاء دولة إسرائيل، عندما نضع هذه القوانين، سنرى ما إذا كانوا 
ــر الشــراكة مــع القائمــة  ــة ومصــالحها، ومعارضــة التشــريعات لتبري ــى اســتعداد لمواصــلة اإلضــرار بالدول عل

 ".ةالمشترك
فــي موضــوع آخــر، هــددت شــرطة االحــتالل فجــر أمــس األربعــاء المصــلين الوافــدين إلــى المســجد 
األقصى، ألداء صالة الفجر فيه، بفرض غرامات مالية عليهم في حال التجمـع فـي سـاحات المسـجد. وأفـاد 

وهــددت المصــلون أن شــرطة االحــتالل المتمركــزة علــى أبــواب األقصــى حــررت هويــات الوافــدين واحتجزتهــا، 
أشخاص في مكان واحد، كما هـددت بتحويـل أرقـام  ١٠بفرض غرامة مالية عليهم في حال تجمع أكثر من 

، وقامــت الشــرطة "كورونــاالوقايــة والحــد مــن انتشــار فيــروس "هويــاتهم لــوزارة الصــحة اإلســرائيلية، بحجــة 
 .بتصوير صفوف الصالة

المبـارك كافـة الوافـدين الـى المسـجد  الى ذلك ناشـد الشـيخ عمـر الكسـواني مـدير المسـجد األقصـى
األقصى المبارك االلتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة األوقاف اإلسـالمية والموصـى عليهـا مـن قبـل منظمـة 
الصحة العالمية حول هذا الوباء. وشدد الشيخ الكسواني على ضرورة ترك مسافة بين المصلين واالنتشـار 

اته هو مسجد، حفاظا على صحة المصـلين الوافـدين إلـى األقصـى في ساحات األقصى، فاألقصى بكل ساح
علينا تفويت الفرصة على سلطات االحتالل بإغالق المسـجد األقصـى " من الفيروس الخطير. وقال الشيخ:

المبارك، الـذي يتـربص باألوقـاف ويتخـذ الـذرائع والحجـج المختلفـة، فهـدفنا أن يبقـى األقصـى مفتوحـًا أمـام 
م الصالة فيه ورفع آذان كل الصـلوات عبـر مآذنـه، وبـأذن اهللا لـن تتوقـف الصـالة وخطـب المصلين وأن تقا

. كما ناشد الشيخ المصلين باتخاذ أقصـى درجـات الحـذر للحفـاظ علـى األقصـى وعلـى "الجمعة من األقصى
 بإحضار سـجادة صـالة خاصـة لكـل مصـلي، والحفـاظ"االحتياطات الالزمة أنفسهم من انتشار الوباء، وأخذ 

 ".على النظافة الشخصية عند القدوم الى المسجد، ووضع الكمامات واحضار المعقمات الخاصة
وأكد الشيخ الكسواني أن دائرة األوقاف اإلسالمية تقوم بتعقيم مستمر ألمـاكن الصـالة حفاظـا علـى 

تســيطر  والــذي – ســالمة المصــلين. كمــا قــال أن دائــرة األوقــاف اإلســالمية تطالــب بــإغالق بــاب المغاربــة
اقتحامــات المتطــرفين والســياح للحفــاظ علــى  أمــام – ســلطات االحــتالل علــى مفاتيحــه منــذ احــتالل القــدس

 .المكان، لكن الشرطة ال تلتفت إلى ذلك، وحتى اليوم تنفذ من خاللها االقتحامات
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واستدعت شرطة االحـتالل أمـس الشـيخ الكسـواني، للتحقيـق. وقالـت دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي 
قدس في تصريح مقتضب إن شرطة االحتالل اإلسرائيلية، استدعت الشيخ الكسـواني، للتحقيـق، فـي أحـد ال

 .ولم تتضح أسباب استدعاء الشيخ الكسواني، للتحقيق .مراكز الشرطة في القدس الغربية
إلى ذلك، كثف جيش االحتالل اإلسرائيلي من حمـالت المـداهمات واالعتقـاالت فـي الضـفة الغربيـة، 

شــبان جــرى تحـويلهم للتحقيــق لــدى األجهــزة األمنيــة  ٦شــن، أمــس األربعــاء، حملـة اعتقــاالت طالــت  حيـث
 .بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

وفــي ســياق التضــييق علــى الفلســطينيين، قــررت ســلطات االحــتالل، توزيــع إخطــارات الهــدم ووقــف 
كمة من أجـل المتابعـة القانونيـة. وقـال مـدير البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المح

هذا القرار ينص على عـدم اسـتقبال "بيت لحم حسن بريجية إن مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في 
المراجعين من المواطنين، مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القـديم، مـع إبـالغ 

ــأن األمــور جــ ــة ب اهزة بوضــع المخططــات فــي صــناديق خاصــة بهــا، مــع عــدم الجلــوس مــع اإلدارة المدني
 ط.المواطنين

ــدولي، وأن االحــتالل يســتغل  ــى أن هــذا إجــراء غيــر قــانوني ومخــالف للقــانون ال وأشــار بريجيــة إل
ــي تصــعيد  ــا، ف ــروس كورون ــة الطــوارئ بســبب في الظــروف بشــكل عنصــري. ويســتغل االحــتالل إعــالن حال

  )المواطنين في الضفة والقدس.(وكاالتاعتداءاته وعنصريته بحق 
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  فعاليات

  الف دينار لوزارة الصحة ٥٠بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية تتبرع بـ 

 
الـف دينـار أردنـي كتبـرع لصـندوق وزارة  ٥٠بطريركية الروم األرثـوذكس المقدسـية  قدمت – عمان

ذلها المملكــة قيــادة وحكومــة والقــوات المســلحة واألجهــزة األمنيــة الصــحة ودعمــًا للجهــود الوطنيــة التــي تبــ
 .لمكافحة فيروس كورونا المستجد

جــاء ذلــك بعــد أن اعلــن عــن انشــاء صــندوق لمكافحــة الكورونــا فــي مبــادرة وطنيــة تعــزز التكافــل 
باركــة االردنــي فــي ظــل الرعايــة الهاشــمية والوطنيــة لــدعم الجهــود الحكوميــة لمكافحــة الفيــروس ، وذلــك بم

 غبطة البطريرك ثيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين واألردن
ودعا المطران خريستوفوروس مطران األردن للروم األرثـوذكس اهللا العلـي القـدير ان يرفـع عنـا هـذا 

د علـى التفافنـا الوباء ويحمي الوطن وابناءه والعالم بإسره من االثار التي ستنتج عـن هـذه األزمـة، كمـا أكـ
حول قيادتنا الهاشمية ولجميع المسؤولين في مواجهة الفيروس وتقديم كل ما يمكن للحـد مـن انتشـار هـذا 
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الوباء العالمي. كما أشار الـى اننـا أننـا نضـع مبـاني مـدارس بطريركيـة الـروم األرثـوذكس فـي األردن تحـت 
التعليمـات التـي تصـدرها الدولـة للـتخلص مـن تصرف الدولة في حال حاجتها، ودعا كل المـؤمنين لإللتـزام ب

  .هذا الوباء
 ١٩/٣/٢٠٢٠الدستور 
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  آراء

  كلمة الحياة الجديدة

  الطيب..الطيب عبدالرحيم
  

  رئيس التحرير
يحمل اسمه ما يّعرف بطبيعته، حيث الطيبة داللته، وسيرة سلوكه، وعالمـة حضـوره، ولطالمـا كـان 

ا يؤكد سـاللته الوطنيـة، والنضـالية الشـجاعة، فهـو ابـن شـهيدين، قلبه على طرف لسانه، ويحمل نسبه، م
والده عبد الرحيم محمود، وياسر عرفات، مثلما كان يقـول هـو، ويحمـل فـي روحـه، كمـا عرفنـاه، فلسـطين، 
حبا طالما كان يغنيه بين الجرح والجرح، وبين األمل والتطلع، ولم يكن إعالميا كما قد يقال عنه، وٕان كـان 

لمهمات اعالمية، في اإلذاعات الفلسطينية، من "صوت العاصفة" الى "صوت فلسطين" وفي هذه قد تصدى 
المهمات كان الطيب عبد الرحيم صوت الثورة، ببالغته الوطنية، في خطابه الفتحاوي، صوتا واضحا وقويا، 

اإلنســانية،  بقــدر قــوة الثــورة ووضــوحها، ورخيمــا بقــدر مــا تحمــل الثــورة، مــن عذوبــة المعنــى، ومقترحاتــه
  .وجمالياته الموسيقية

بصوته كان للبيان الوطني صيغة النشيد، وصـيغة الـتالوة، حـين الـدعوة الـى مواصـلة الصـعود فـي 
طريــق الثــورة، نحــو فجــر انتصــارها األكيــد، وفــٌي ومخلــص بصــوته وســلوكه، وانتمائــه، ومحبتــه، وحضــوره، 

بـة الكلمـة، منحـه الـرئيس الشـهيد ياسـر عرفـات، وبوجه ال يعرف غير االبتسامة، وله رحابـة الصـدر، ورحا
محبة الرعاية األبوية، وقلده الرئيس أبو مازن، وسام "نجمة الشـرف الفلسـطينية" مـن الدرجـة العليـا تقـديرا 

  .واعتزازا ومحبة وتكريما
ولم يكن الراحل العزيز الطيب عبد الرحيم حينما كان سفيرا، لـم يكـن دبلوماسـيا بـالمعنى التقليـدي، 

ــان المناضــل الفلســطيني االنســان، الصــادق الصــدوق، الــذي و  ــل ك ــة للدبلوماســي، ب المهمــات البروتوكولي
استطاع ان ينسج أعمق العالقات لفلسطين، وأصدقها وأطيبها، في الدول التي كان فيهـا سـفيرا لفلسـطين، 

دنيـة الهاشـمية، قلـده بدءا من الصين الشعبية، ثم يوغسالفيا، ثم جمهورية مصر العربيـة، ثـم المملكـة األر 
عاهل األردن، المغفور له، الملـك الحسـين بـن طـالل، وسـام االسـتقالل مـن الدرجـة االولـى، وقلـده الـرئيس 
الصيني "شي جين بينغ" وسام جائزة المساهمات البارزة، للصداقة الفلسطينية الصينية، ومنحته يوغسالفيا 



 
١٣

لـــده الـــوزير ســـيرجي ستيباشـــن رئـــيس هيئـــة الرقابـــة االتحاديـــة االشـــتراكية، وســـام العلـــم اليوغســـالفي، وق
  .والمحاسبة ورئيس الجمعية االمبراطورية االرثوذكسية، وسام الشرف الروسي

ما ثمة نص سيكون قادرا على اإللمام، بقيمة الراحل الكبير الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسـة 
الكلمات يمكن أن ترثى األيقونة والداللة والقيمة، وابن فتح في هيئاتها القيادية، ما ثمة نص وال رثاء فبأي 

وكيف يرثى من يظل حاضرا في القلب والتاريخ، لكنـه الحـزن علـى رحيلـه فـي هـذا الوقـت العصـيب، وعلـى 
فراقه إنـا لمحزونـون، نـدعو اهللا العلـي القـدير، أن يتقبلـه بواسـع رحمتـه، وفسـيح جناتـه، وانـا هللا وانـا اليـه 

  .راجعون
  ١٩/٣/٢٠٢٠دة الحياة الجدي
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  قانون الغاب الصهيوني
   

  هيثم الصادق
ليبرمان تتواصـل، والضـحية  -ما زالت لعبة "بينغ بونغ" بين الليكود بقيادة نتنياهو وتحالف غانتس

  .هم العرب
ضــربة االرســال فــي الشــوط الجديــد ارســلها رئــيس كتلــة الليكــود فــي الكنيســت ميكــي زوهــر، بتقــديم 

اولهما ضم االغوار وشمال البحر الميت وبرية الخليل والثـاني تطبيـق حكـم االعـدام مشروعي قانون جديد، 
  .على الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات قتل مستوطنين صهاينة

الهــدف مــن هــذه الرميــة العنصــرية هــي احــراج غــانتس وحزبــه ازرق ابــيض وبــث الخالفــات داخــل 
عــدم دعـم غــانتس لمشـروع الضــم حفاظـا علــى صـفوفه، حيـث ان الحــزب يتبنـى "صــفقة القـرن"، وفــي ظـل 

تحالفه مع القائمة العربية المشتركة فسيدب الخالف داخل حزبه اليميني وبينـه وبـين حـزب "اسـرائيل بيتنـا" 
االكثر ارهابا وتطرفا بقيادة ليبرمان وان دعم غانتس القرار سيعمق الخالف مع العرب، وفي كل االحوال يتم 

  .س فرصة تشكيل حكومة بعيدا عن الليكودفركشة التحالف ويخسر غانت
وفـي كــل االحـوال ان حــل خالفــات اليمـين الصــهيوني دائمــا يكـون علــى حســاب العـرب، انــه قــانون 
التمييز العنصـري،الذي يشـكل اسـتراتيجية الحركـة الصـهيونية بكافـة اطيافهـا واحزابهـا، والقائمـة علـى نهـب 

  .االراضي العربية وترحيل الشعب الفلسطيني
شــروع الثــاني وهــو اعــدام الفلســطينيين المتهمــين بالقيــام بعمليــات فــي االرض المحتلــة، مــع ان الم

ــدافعون عــن حقــوقهم المشــروعة،  الواقــع والمنطــق يقضــي بمعاقبــة مرتكبــي الجريمــة ال مــن يقاومونهــا وي
مـه المتواصـلة واالحتالل العنصري الصهيوني هو اكبر الجرائم الالانسانية في القرن الواحد والعشـرين وجرائ

  .وممارساته االرهابية هي التي تستدعي محاكمة مرتكبيها واعدامهم
  .لكن ميكي لم يخالف منطقه العنصري الصهيوني ليطرح مشروعين بهذا العمق العنصري النتن

 ١٩/٣/٢٠٢٠الرأي     
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  آراء عبرية مترجمة

  موجة تحريض ضد العرب في إسرائيل

 
 )يديعوت أحرونوت( تامير باردو* 

يشـكل  "القائمـة المشـتركة"كالم الصادر عن وزراء وأعضاء كنيست، القائـل: إن االرتبـاط بممثلـي ال
خطرًا على أمن مواطني إسـرائيل، هـو كـالم غيـر مسـؤول، وغيـر مقبـول وعنصـري. كـذلك أيضـًا الكـالم عـن 

لكنيست العرب وغيره من سائر األوصاف التي ُتلَصق بأعضاء ا "مخربين ببدالت رسمية"و "مؤيدي اإلرهاب"
 .لتحويلهم إلى غير شرعيين

بشأن كل الموضوعات تقريبًا، وبالتأكيد بشأن كل ما  "القائمة المشتركة"أنا على خالف مع أعضاء 
الفلسـطيني، لكننـي، كمـواطن، أنـا مخلـص لقـيم وثيقـة االسـتقالل التـي تضـمن  -يتعلق بـالنزاع اإلسـرائيلي 

 .لحقوقهم الكاملة، ولقوانين دولة إسرائي
ــع  ــة والسياســية المطلقــة بــين جمي ــة إســرائيل ســتحافظ علــى المســاواة فــي الحقــوق االجتماعي دول
مواطنيهــا مــن دون تفرقــة فــي الــدين والعــرق والجــنس. هــذا مــا أجمــع عليــه موّقعــو وثيقــة االســتقالل لــدى 

يوم يقود الدولـة ، وربما أيضًا كي يحذروا من إمكان أن يأتي "قيام دولة يهودية في أرض إسرائيل"إعالنهم 
 .فيه الذين يرون تعارضًا بين المبدأين األساسَيْين لوجودنا هنا: دولة يهودية وديمقراطية

النضال المسلح لدولـة "، يقرر أن تأييد "قانون أساس: الكنيست"من  ٧فيما يتعلق بالقانون، البند 
خابيــة أو مرشــح. ونظــرًا إلــى أن يشــكل ســببًا إلبطــال قائمــة انت "عــدوة أو تنظــيم إرهــابي ضــد دولــة إســرائيل

لــم يبطــل ترشــيحهم، ال يجــوز توجيــه نعــوت إلــيهم تتعــارض مــع موقــف لجنــة ” القائمــة المشــتركة“أعضــاء 
 .االنتخابات المركزية فيما يتعلق بأغلبيتهم، وموقف المحكمة العليا من الجميع

ى الكنيس، إلى المسـجد أولئك الذين يذهبون إل - الذي حسم يضم داخله كل اإلسرائيليين "الشعب"
ألــف  ٦٠٠أو الكنيســة، ويشــمل أيضــًا الــذين ال يــذهبون إلــى أي مكــان للصــالة. إن محاولــة إقصــاء نحــو 

مواطنــة ومــواطن مــن بــين الــذين لــديهم حــق االقتــراع، هــو لــيس أقــل مــن تحــريض فــي وضــح النهــار ضــد 
 .سيج الحياة في البلدجمهور كبير يعيش هنا، ويساهم في الدولة، ويشكل جزءًا ال يتجزأ من ن

، عندما يرتـدي الـرداء الـواقي ويخـاطر "القائمة المشتركة"كيف يمكن أن يشعر طبيب عربي انتخب 
 .بحياته من أجل معالجة المرضى؟ هل من حقه أن يكون جزءًا من المنظومة السياسية الشرعية؟

 -يضـمن تحقيـق الـذات إن كل مس وانتهاك لحق المواطنين العرب في المساواة الكاملة ومسـتقبل 
سـواء مـن خـالل هـذه المحاولــة الحمقـاء إلقصـائهم عـن الحيـز السياســي الشـرعي أو مـن خـالل كـالم غيــر 
مسؤول بشأن نقل المثلث مع سـكانه إلـى السـيادة الفلسـطينية المسـتقبلية، هـو لـيس تعبيـرًا عـن عنصـرية 

 .ُمدانة فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى المّس بأمن الدولة
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هم، كتب الروائي الفرنسي إميل زوال عن أولئـك الـذين أرادوا أن يلصـقوا بالضـابط اليهـودي، إنني أتّ 
ألفــرد دريفــوس، ُجــرم انعــدام الــوالء. اليــوم فــي دولــة اليهــود هنــاك محاولــة مــن قادتهــا الكبــار إلصــاق هــذه 

هـو أن التعـاون  التهمة بنحو ُخمس المواطنين: وتحويلهم إلى منبوذين في دولـتهم، بادعـاء ال أسـاس لـه،
 ".خطر على أمن مواطني إسرائيل"السياسي معهم 

كيف كنا سنرد لـو أن قـادة دولـة ُأخـرى تحـدثوا بصـورة مشـابهة عـن مـواطنيهم اليهـود؟ هنـاك عـدد 
غير قليـل مـن الـدول المعاديـة إلسـرائيل، والتـي تعـيش فيهـا أقليـة يهوديـة تتعـاطف مـع إسـرائيل. كيـف كنـا 

 ف تجلى من خالل محاوالت إقصاء للجالية اليهودية؟سنفكر لو أن هذا الخال
في مواجهة هـذه الموجـة القاتمـة، مـن واجبنـا أن نقـف، وأن نشـجب ونحـذر، وأن نـتهم بالعنصـرية 

مــن واجبنــا أيضــًا التحــذير مــن المــّس بــأمن  .وبنشــر الكراهيــة وعــدم احتــرام الديمقراطيــة وقوانينهــا وقيمهــا
 .في المجتمع اإلسرائيلي الدولة، في ضوء تصاُعد االستقطاب

 "قادة من أجل أمن إسرائيل"وعضو في حركة  "الموساد"رئيس سابق لـ * 
  ١٩/٣/٢٠٢٠الدستور 
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تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
المقاالت المترجمة لكّتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 

كتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء ال
 اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك.



 
١٦

لمعنـين بكـل مـا انطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس ودورها في وضع الرأي العام والمهتمـين وا
يجــري فــي مدينــة القــدس مــن االخبــار والوقــائع يوميــًا مــن خــالل مهامهــا وانشــطتها، فــإن اللجنــة الملكيــة 
لشؤون القدس توجه عنايتكم بانه على الرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها الوطن من أزمة الكورونـا 

ونيـا، ان مـا يعيشـه اهلنـا الصـامدون فـي سوف تستمر اللجنة باصدار تقريرها اليومي كمـا هـو معتـاد الكتر 
فلسطين والقدس من ظروف كورونا المرض وكورونا االحتالل، يتطلب من العالم كله العمل على رفع الظلم 
والمعاناة عن األهل الصامدين في فلسطين والقدس خاصة فـي هـذه الظـروف الصـعبة الـذي يزيـد االحـتالل 

، والمؤسف والمحزن أن معانـاتهم هـذه تجـري علـى مسـمع ومـرآى اإلسرائيلي البغيض من معاناتهم اليومية
  العالم كله ومنظماته بما فيها منظمة الصحة العالمية وغيرها.

كانـت علـى الـدوام وسـيبقى كمـا نسأل اهللا ان يرفع البالء وظلم االحتالل لتعود فلسطن والقدس حـرة عربيـة 
لـى المقدسـات اإلسـالمية والمسـيحية السـند  الـداعم األردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخيـة ع

  واهللا ولي التوفيق. مهما بلغت التضحيات وكان الثمن لألهل في القدس وفلسطين
 لالستفسار الرجاء التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي:

- rcja@rcja.org.jo 
  : أو االتصال على هاتف رقم -

o السيد عبد اهللا كنعان ٠٧٩٧١٣٦١١١ 
o السيد حسام نصار  ٠٧٩٥٨١٧٩١٩  
o السيد فراس عليان. ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    
  مع تحيات أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

 عبداهللا كنعان                                   

  

  

  

  


