
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس
  

  تقرير يومي

  ٢٠٢٠/ آذار / ٢٠
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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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   م أمين عا ينعي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس  وأسرة

  

  من الحزن واألسى المرحوم بإذن اهللا تعاليبمزيد 

  الطيب عبد الرحيم محمود

  أمين عام الرئاسة الفلسطينية

  

   يشاركون أهل الفقيد الكبير والرئاسة الفلسطينية الجليلةإذ هم و 

  سألون اهللا العلي القدير أن وتعازيهم ليأحزانهم 

  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه الفقيد الكبي تغمدي

  الصبر والسلوان همويلهم

  إنا هللا وٕانا إليه راجعون

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢

  المحتوى

  لشؤون القدسالملكية اللجنة 

  ٣  رسالة إلى صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل حفظه اهللا بمناسبة عيد ميالد سموه •

  شؤون سياسية

  ٥  الهدمي: الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل واجبها تجاه أهلنا بالقدس  •

  اعتداءات

  ٦  بحجة كورونا: االحتالل يضيق على الفلسطينيين باألقصى ويهددهم بالغرامات •

  ٨  بمنع دخول المقدسيين إلى القدس الغربية» إسرائيلي«قرار  •

  ٩  االحتالل يغلق معظم أبواب المسجد األقصى •

  ٩  األقصى المسجد عن زبارقة خالد المحامي يبعد االحتالل •

  ١٠  االحتالل يعتقل الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام األوقاف في القدس •

  ١١  االحتالل يستدعي محافظ القدس للتحقيق •

  مقدسيةن شؤو

  ١١  "نائب محافظ القدس يتفقد جاهزية عدد من البلديات والمجالس في مواجهة "الكورونا •

  ١٢  المئات يلبون نداء فجر اإلسراء في األقصى •

  تقارير

  ١٢  المقدسيون يتحدون االحتالل وأهالي نابلس يتصدون للمستوطنين •

  فعاليات

  ١٣  إطالق مبادرة للدعم االجتماعي والنفسي بالقدس لمواجهة كورونا •

  عربيةآراء 

  ١٤  بثياب الثعلب الناسك تدعي السالم •

  ١٥  تواصل مسلسل سرقة ونهب الحقوق الفلسطينية •

  ١٧  ؟هل ثمة "عاصمة لفلسطين" في خطة ترمب •
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  ون القدسالملكية لشؤ اللجنة 

  رسالة إلى صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل حفظه اهللا 

 بمناسبة عيد ميالد سموه

  

 بقلم عبد اهللا كنعان

يعتاد المرء بين الحين واآلخر على كتابـة سـطور وعبـارات يعبـر فيهـا عـن مشـاعره ومـا يجـول     
فـي خــاطره مــن ذكريــات ومواقــف حـدثت لــه مــع أعــزاء كــرام، لهــم عنـده مكانــة غاليــة، ال يمكــن لــه الوقــوف 

طـرق الـذكريات والعبـارات عندها أو تجاوزها دون أن يدون الكثير عنها ، لكن يزداد األمر صعوبة عندما تت
الى تاريخ كامل يربطك بأمير هاشمي عظيم يشكل دون مبالغة جزءًا من تاريخ وطن أحبه وأخلص لـه ومـا 
زال يمنحــه الكثيــر مــن الجهــد والعطــاء ، هــو صــاحب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــالل حفظــه اهللا 

 .ورعاه

الد سـموه ، أن أكتـب رسـالة تحمـل مـا أمكـن وقد حرصت وما أزال في كل مناسبة لذكرى عيد مي   
 .لها من المحبة والفخر والتقدير

وليس من باب المبالغة ان أقول بأن صاحب السمو الملكي األميـر الحسـن بـن طـالل وهـو المفكـر 
العربي الهاشمي األصيل، شـغل منصـب ولـي عهـد جاللـة المغفـور لـه الملـك الحسـين بـن طـالل رحمـه اهللا 

فـي التأسـيس لنهضـة الـوطن التـي يكمـل مسـيرتها ويقـوم علـى رعايتهـا والنهـوض بهـا  لعقود خيرة ساهمت
جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين ، ويعـرف الكثيـرون أيضـًا مسـيرة سـموه فـي النهضـة الوطنيـة مـن 
ــد مــن المؤسســات واللجــان الوطنيــة، ولكــن الكثيــرين وال أقــول الــبعض قــد ال  خــالل ترؤســه ورعايتــه للعدي

علمون مدى مشاركة سموه في رئاسة وعضوية الكثير من المؤسسات الدولية والعمـل الـدؤوب فيهـا، حتـى ي
أن الكثيــر مــن توصــياتها كانــت جــزءًا مــن صــياغة قــرارات أمميــة صــدرت عــن الجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم 

االنســان ونبــذ المتحــدة، تلــك المؤسســات واللجــان التــي تعمــل فــي مجــال الســالم والتســامح الــديني وحقــوق 
العنف والكراهية، ونشر قـيم المواطنـة االنسـانية الجامعـة وتفعيـل العمـل بخطـاب الوئـام العـالمي بـين أتبـاع 
الديانات السماوية، هذا المناخ الذي من شأنه تحقيق حالة من السلم واألمن العالميين، فضًال عن مشاركة 

ة، وكـذلك كثيـرون منـا قـد ال يعلمـون كـم شـهادة سموه في مؤسسات ثقافية وفكريـة ومعرفيـة عالميـة متميـز 
دكتوراه فخرية وجائزة عالمية نالها سموه مـن أكبـر وأهـم الجامعـات فـي العـالم لـم تحظـى شخصـية عالميـة 

 .بعددها حسب علمي حتى اآلن

والمطالع بعجالة الفكار سموه ورأيه حول االحتالل االسرائيلي نـرى ان سـموه يهـتم بالمصـطلحات   
بالقضية الفلسـطينية وجوهرهـا مدينـة القـدس ومـن هـذه المصـطلحات مصـطلح المسـتعمرات الـذي  المرتبطة

يرى سموه أنها ليست مستوطنات، اذ يؤكد أن السياسة االسرائيلية قائمة على االستعمار وتتجه نحو تنفيذ 



 
٤

الشـرعية مخططات احاللية، ويؤكد سموه أن هناك حـق للشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصـيره وفـق قـرارات 
الدولية، كما لخـص سـموه مالمـح ومضـامين مـا يسـمى (صـفقة القـرن) فـي مقـال عميـق لـه بعنـوان " أيـن 
سيكون العالم بالنسبة للفلسطينيين؟"، أكد على البعـد الـوطني والقـومي بالنسـبة لـألردن وقيادتـه الهاشـمية 

جلهـا، معتبـرًا أن هـذه الصـفقة تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها مدينة القـدس ودفـاعهم وتضـحياتهم مـن أ
أشبه ما تكون بصفقة عقارية ذاتية ومحدودة المصالح لطرف دون آخـر، فضـًال علـى أنهـا صـفقة تتجـاوز 
اعتبارات القانون الدولي والعديد من قـرارات مجلـس األمـن، معتبـرًا سـموه أن قضـايا المنطقـة كلهـا بالنسـبة 

ويستشعرون بقلـق مـا ينـتج عنهـا مـن نتـائج سـلبية علـى للهاشميين قضايا وطنية وقومية، يسعون لحلها 
الوطن واألمة وعلى السالم واألمن العالميين، وهذا الشعور والمنحى الفكري عند سموه يعبر عنه دائمًا فيما 

م ١٩٢٠يمكــن تســميته (نــداء الحســن للعــيش المشــترك)، ويطــرح ســموه نمــوذج الدســتور الفيصــلي عــام 

م جميــع الفئــات والمكونــات االجتماعيــة فــي منطقتنــا وهــو بــال شــك تمهيــدًا كنمــوذج مبكــر يــدلل علــى احتــرا
لتجاوز حدوث الفتن والنعرات الطائفية التي تشهدها المنطقة والعالم اليوم لألسـف، لـيخلص سـموه الـى أن 

االنسان ضد أخيه اإلنسـان التحديات التي يعيشها االنسان تتمحور حول عدة أطراف للصراع، هي صراع (
 .)نسان وعوامل الطبيعة والكوارث الناتجة عن صنع اإلنسانواإل 

وفي الجانب االقتصادي لحل االزمة المالية وزيـادة معـدالت الفقـر فـي مجتمعنـا العربـي واالسـالمي 
ــي  ــاة والتكافــل االنســاني، وهــي دعــوة تســتند ف ــة للزك ــه الخاصــة بإنشــاء مؤسســة عالمي كــرر ســموه دعوت

نا وهويتنا وثقافتنا وليست حلوًال مستوردة بل تنبع منا، تتطلـب االلتفـات الـى مضامينها الى تعاليم وقيم دين
قدراتنا الكامنة الفكرية والبشرية، كما أكد سموه على أهمية التكنولوجيـا واالتصـاالت العصـرية موضـحًا أنـه 

لطبع "بات علينـا فـي عصـر مـا بعـد االتصـال أن نستشـرف المسـتقبل، ونختصـر الـزمن، ونعـزز التفاعـل" بـا
 .للحصول على نتائج تعيننا على تجاوز التحديات وتوفر كّمًا من الرفاهية والراحة االجتماعية واالقتصادية

وأرغب في التأكيد علـى أن مشـاعر المحبـة واالجـالل والفخـر الكبيـر لـدي تجـاه سـموه، جـاءت مـن 
خـالص واالعتـزاز لـدى شرف الخدمـة المسـتمرة عـن قـرب بمعيتـه ، كـذلك استشـعرتها مـن حجـم المحبـة واال

الكثيــرين والمتأتيــة مــن ســيرة ســموه تجــاه أســرته األردنيــة التــي أحبهــا وأحبتــه شــيبًا وشــبابًا، والتــي تجــده 
يشاركهم كل مناسباتهم في ظل قيادة صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسـين حفظـه اهللا ورعـاه، 

ن يقضي بيـنهم أوقاتـه ينشـر بيـنهم االبتسـامة والسـعادة، كما أن أسرته الخاصة مع االبناء واالنسباء، الذي
هي أيضًا دليل على أبوته ومحبته ألسرته وعائلته الكبيرة، إن اعجـابي ومحبتـي لسـموه نابعـة مـن معرفتـي 
ومالحظتــي للمســاحة الفكريــة والمعرفيــة واإلنســانية التــي شــغلها بصــدق وموضــوعية، فإنــك قلمــا تجــد هــذه 

لك االنجاز مجتمعًا في شخص واحد، ولكن سرعان ما يأتيك اليقين بإنك تجدها الخصائص والصفات وكل ذ
خــريج " :فــي صــاحب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــالل حفظــه اهللا، لهــذا فعنــدما يقــول المــرء: بأنــه

مدرســة األميــر الحســن بــن طــالل" يخــدم خاللهــا الــوطن بمعيتــه ويــتعلم منهــا الكثيــر، هــو قــول صــدق دون 
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تشـارك فـي نهضـة وطنـك وتخـدم أمتـك وقضـاياها، بـل  و مجاملـة، فأنـت فـي هـذا الصـرح الشـامخ،مبالغـة أ
تجدك تهتم بجملة القيم االنسانية كلها، أذكر جيدًا أنني كتبـت سـابقًا وفـي إحـدى الرسـائل بمناسـبة سـابقة 

زاز أن أكـون أحـد في ذكرى عيد ميالد سموه :" إن العمل مع سموه يعتبر مدرسة وجامعة ولي الفخر واالعت
خريجيهــا"، أســأل اهللا العلــي القــدير أن يــنعم علــى ســموكم واالســرة الهاشــمية بــدوام الصــحة والعافيــة ويكلــل 

 .حياتكم سيدي بالسعادة والهناء يخيم عليها راحة الفكر وهدوء البال على الدوام

 وكل عام وأنتم بخير

   ٢٠/٣/٢٠٢٠الغد 

*** 

  سياسيةشؤون 

 الهدمي: الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل واجبها تجاه أهلنا بالقدس

 على سلطات االحتالل تحمل مسؤولياتها وعلى المجتمع الدولي التحرك

  

وزيــر شــؤون القـدس فــادي الهــدمي، أن الحكومــة الفلســطينية  أكــد – وفــا ٢٠٢٠-٣-٢٠القـدس 
  قية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.قامت وستواصل واجبها تجاه أهلها في مدينة القدس الشر 

وأشار في بيـان صـحفي أصـدره اليـوم الجمعـة، إلـى ان الحكومـة، وبتوجيهـات مـن الـرئيس محمـود 
عباس ورئيس الوزراء محمد اشـتية، سـارعت منـذ بـدء أزمـة فيـروس كورونـا إلـى تقـديم كـل مـا هـو ممكـن 

  لمختلفة بالرغم من المعيقات اإلسرائيلية.لمساعدة السكان في العاصمة عبر المؤسسات الحكومية ا

وأدان وزيـــر شـــؤون القـــدس إقـــدام ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي علـــى مالحقـــة واعتقـــال الشـــبان 
  الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

المسـجد األقصـى فـي الوقـت  كما أدان محاوالت الشرطة اإلسـرائيلية تقييـد دخـول الفلسـطينيين الـى
الــذي تــوفر فيــه الحمايــة لعشــرات المســتوطنين اإلســرائيليين الــذين يقتحمــون المســجد بتســهيالت مــن هــذه 

  الشرطة.

وأشار الهدمي الـى أن وزارة شـؤون القـدس والحكومـة الفلسـطينية تتابعـان عـن كثـب التقـارير عـن 
  الكامل وترك سكانها لمصيرهم.قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية ب

من أنه في الوقـت الـذي تمنـع فيـه سـلطات االحـتالل المبـادرات المحليـة الفلسـطينية  وحذر الهدمي
لتقديم يد العون للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد من انتشار فيـروس كورونـا بحجـج ومبـررات واهيـة 

إذ انهـا وال عالقة لها باإلنسانية، فإن هذه السلطات ذاتهـا تتنصـل مـن دورهـا كقـوة احـتالل تجـاه السـكان، 
  بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت االحتالل من األوبئة.
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وأكد وزير شؤون القدس أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة 
  القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

اجهـة فيـروس كورونـا فـإن سـلطات االحـتالل وشدد على انه في الوقت الـذي يتجنـد فيـه العـالم لمو 
تستخدم الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثة بإقامة المستوطنات واالستيالء علـى األراضـي واعتقـال وقمـع 
المواطنين، كما يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولـة فـرض وقـائع علـى األرض مـن خـالل ضـم مسـتعمرة 

  ني المسمى " إي واحد"."معاليه ادوميم" وتنفيذ المشروع االستيطا

ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحمـل مسـؤولياته تجـاه الفلسـطينيين تحـت االحـتالل فـي مدينـة 
  القدس الذين يواجهون فيروس كورونا واحتالل إسرائيلي ال يعرف اإلنسانية.

ات العاملـة ورحب الهدمي بالمبادرات التي تم إطالقها في األيام األخيرة من قبل العديد من المؤسس
بمدينة القدس لتقديم العون للسكان لمواجهة الفيروس، مشددا على أن األوضاع الخطيرة تستدعي تكـاتف 

  .الجهود من مختلف الجهات والتكامل في تقديم الخدمات للسكان من اجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه

  ٢٠/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 ** *  

 اعتداءات

  بحجة كورونا: االحتالل يضيق على الفلسطينيين باألقصى ويهددهم بالغرامات

 

شرطة االحتالل فجر أمس الخمـيس، التضـييق علـى الفلسـطينيين فـي  واصلت –فلسطين المحتلة 
ساحات المسجد األقصى، حيث منعت من عشـرات المقدسـيين الـدخول إلـى المسـجد للصـالة، وقـاموا بـأداء 

 .اب حطةصالة الفجر قبالة ب

وتأتي هذه اإلجراءات لالحتالل ضد الفلسطينيين والسعي لتفريغ المسجد األقصى من الفلسـطينيين 
ــذ االقتحامــات اليوميــة  بحجــة الحــد مــن انتشــار الفيــروس، فيمــا تواصــل مجموعــات مــن المســتوطنين تنفي

واصــلون اقتحــامهم لسـاحات الحــرم. وتواصــل شــرطة االحــتالل تــوفير الحمايـة لعشــرات المســتوطنين الــذين ي
ــة صــلوات  ــي ســاحاته، ومــنهم مــن يحــاول تأدي ــذون جــوالت اســتفزازية ف لســاحات المســجد األقصــى، وينف

 .تلمودية، دون أن تطبق أي إجراءات من شرطة االحتالل لمنع التجمهر

إلى ذلك، هددت سلطات االحـتالل بفـرض الغرامـات الماليـة علـى الفلسـطينيين فـي سـاحات الحـرم، 
االلتزام فـي التعليمـات واإلجـراءات لمنـع انتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد فـي سـاحات الحـرم.  بذريعة عدم

وأدى عشرات الفلسطينيين صالة الفجر عند باب حطة، أحد أبواب المسـجد األقصـى، وذلـك بعـد أن رفضـوا 
مـات تسليم بطاقات هوياتهم الشخصية عند البوابـات، عقـب تهديـدهم مـن قبـل عناصـر الشـرطة بفـرض غرا
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مالية في حال التجمع والتجمهر داخل ساحات الحرم واألقصى. وأوضـح مقدسـيون أنهـم صـلوا الفجـر علـى 
 .باب األقصى من الجهة الخارجية، رغم محاولة قوات االحتالل دفعهم ومنعهم من الصالة في المكان

رارات وطالبـــت شـــرطة االحـــتالل المصـــلين بتســـليم هويـــاتهم علـــى البـــاب، وفـــي حـــال مخـــالفتهم لقـــ

وتعليمات وزارة الصحة اإلسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم فرض غرامـات ماليـة علـيهم فـي 
 .حال التجمع والصالة قرب بعض داخل األقصى وفي الساحات

مــواطنين، عقــب دهــم إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، فجــر أمــس الخمــيس، ثمانيــة 
ــى  ــداءاتها عل ــي حــين واصــلت اعت ــة بالضــفة، ف ــاطق متفرق ــي من ــازلهم وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا ف من

 .الفلسطينيين بالقدس المحتلة

وقال جيش االحتالل في بيانـه لوسـائل اإلعـالم إن جنـوده اعتقلـوا عـددا مـن الفلسـطينيين بالضـفة 
زة األمنيــة بحجــة المشــاركة فــي أعمــال مقاومــة شــعبية ضــد الغربيــة، جــرى تحــويلهم للتحقيــق لــدى األجهــ

 .المستوطنين

جنوب بيت لحم (شمال القدس المحتلة)، واعتقلت كل من  "الدهيشة"واقتحمت قوات االحتالل مخيم 
 .األسير المحرر مصطفى الحسنات، ورامز اللحام ويزن يوسف البلعاوي

التــي أطلقــت قنابــل الغــاز والصــوت باتجــاه  وشــهد المخــيم مواجهــات بــين الشــبان وقــوات االحــتالل،
 .الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات

وفي قلقيلية (شـماال)، اعتقلـت قـوات االحـتالل المـواطنين خليـل مجـدي أبـو سـمرة، بعـد أن داهمـت 
 ).جنوب جنين (شماالً  "عرابة"منزل ذويه وفتشته، وأيهم عبد اهللا أبو صالح من بلدة 

ــة، أصــيب  ــدة وفــي القــدس المحتل ــدموع فــي بل عشــرات المــواطنين الفلســطينيين بالغــاز المســيل لل
 .، إثر مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت البلدة"العيسوية"

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة، وأوقفت الشبان خالل سيرهم بالشـارع 
وتفتيشـها، عـدا عـن إطـالق قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع  ودققت في هوياتهم، إضافة إلى توقيف المركبـات

 .والصوت، صوب منازل المواطنين بشكل متعمد

وأضافت أن قوات االحتالل اعتدت بالضرب على عـدد مـن المـواطنين خـالل اقتحـام منـازلهم بشـكل 
  )ت، واعتقلت الشقيقان رشدي وموسى أبو ريالة وزايد العجلوني.(وكاال"عبيد"استفزازي في حارة 

  ١٢صفحة  ٢٠/٣/٢٠٢٠الدستور 
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 بمنع دخول المقدسيين إلى القدس الغربية» إسرائيلي«قرار 

  اعتقاالت بالضفة والقدس ومواجهات مع االحتالل في العيسوية
  

حمـالت القمـع واإلرهـاب والتنكيـل بحـق الفلسـطينيين، وشـنت، » اإلسرائيلي«واصلت قوات االحتالل 
قــدس المحتلتــين، اعتقلــت خاللهــا فجــر أمــس الخمــيس، حملــة مــداهمات واعتقــاالت فــي الضــفة الغربيــة وال

ثمانيــة فلســطينيين فــي أمــاكن متفرقــة، فيمــا انــدلعت مواجهــات مــع شــرطة االحــتالل فــي العيســوية، أصــيب 
خاللها العشرات من المـواطنين بحـاالت اختنـاق، فـي حـين أصـيب فتـى فلسـطيني برصـاص جنـود االحـتالل 

 .شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة

طينية: إن جيش االحتالل داهم مناطق مختلفة في الضـفة؛ بحثـًا عـن مطلـوبين وقالت مصادر فلس
فلســطينيين، بــزعم تخطــيطهم لعمليــات ضــد الجــيش والمســتوطنين. وذكــر شــهود عيــان، أن قــوة مــن جــيش 
االحتالل اقتحمت مخيم الدهيشة فـي محافظـة بيـت لحـم، وداهمـت عـددًا مـن المنـازل، واعتقلـت المـواطنين 

يزن يوسف البلعاوي واألسير المحرر مصطفى الحسنات. وفي الخليل، داهمت قوات االحـتالل رامز اللحام و 
 .منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمد عبدالحي محمود أبوداوود

وفي القـدس، انـدلعت مواجهـات بـين شـرطة االحـتالل وأهـالي قريـة العيسـوية، إثـر اقتحـام قـوة مـن 
ل القرية واعتقال الشبان رشاد وموسى أبو ريالة وزايـد العجلـوني، واالعتـداء علـى المعتقلـين شرطة االحتال 

وذويهــم لحظــة االعتقــال، وأصــيب عــدد مــن المــواطنين علــى إثرهــا. وكانــت شــرطة االحــتالل اعتقلــت مســاء 
اقتحام العيسوية، وحي الثوري في سـلوان. وذكـر شـهود عيـان أن عـددًا كبيـرًا مـن  األربعاء، أربعة فتية بعد

عناصــر شــرطة االحــتالل، اعتقلــوا الفتيــين عبــد ناصــر ومحمــد أبــو ريالــة مــن محــيط مســجد األربعــين فــي 
العيسوية، بعد إخضاعهما للتفتيش. كما اعتقلت قـوات االحـتالل، الفتـى مجـد محمـود والفتـى أميـر شـويكي 

 .ي الثوري ببلدة سلوانمن ح

وأكدت تقارير أن قوات االحتالل، قررت بدءًا من األحـد المقبـل منـع دخـول المقدسـيين إلـى القـدس 
 .الغربية، وعزل األحياء المقدسية عن محيطها في الضفة الغربية

كذلك، اعتقلت شرطة االحتالل نائب مدير عام دائرة األوقاف، نـاجح بكيـرات بعـد اقتحـام منزلـه فـي 
بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل اإلفراج عنه من دون شروط. وفي شمال الضفة، اعتقلت 
قوات االحتالل الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد اقتحام منزله في منطقة صوفين فـي مدينـة قلقيليـة، فيمـا 

شـهود عيـان أن قـوات اعتقلت قوة أخرى الشاب أيهم عبداهللا أبوصالح من بلدة عرابة قضـاء جنـين. وذكـر 
 .االحتالل اقتحمت قرية برقة شمال غربي نابلس، كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر غرب جنين

على صعيد متصل، أصيب فتى فلسـطيني صـباح أمـس، برصـاص قـوات االحـتالل شـرق بلـدة بيـت 
  )وكاالتحانون شمال قطاع غزة ونقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته ما بين المتوسطة إلى الطفيفة. (

  ٢٠/٣/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 
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  االحتالل يغلق معظم أبواب المسجد األقصى

 

 صــباح –قــوات االحــتالل "اإلســرائيلي"  أغلقــت – الفلســطيني لإلعــالم المركــز –القــدس المحتلــة 

 .أبواب المسجد األقصى المبارك، باستثناء ثالثة أبواب؛ وهي حطة والمجلس والسلسلة معظم – الجمعة

من المـرور مـن البوابـات المغلقـة، وقّيـد دخـولهم  وقالت مصادر محلية: إن االحتالل منع المصلين
 .عبر ثالث بوابات فقط

وسبق أن أغلق االحتالل تلك البوابات بدعوى مكافحة فيروس كورونا، في وقت حذرت فيه قيادات 
 .مقدسية من نوايا خبيثة لالحتالل تستهدف المسجد األقصى

األقصــى، طالــت الــدكتور ســليمان  يتــزامن ذلــك مــع حملــة إبعــاد اســتهدفت مــرابطين ومــدافعين عــن
ــدين إضــافة لعشــرات النشــطاء  اغباريــة، واألســير المحــرر فــواز اغباريــة مــن أم الفحــم والشــيخ عــامر عاب

 .والمرابطين

كمــا تعـــرض نائـــب المـــدير العـــام لألوقـــاف الشــيخ نـــاجح بكيـــرات، ومـــدير المســـجد األقصـــى عمـــر 
 .الكسواني، لالحتجاز والتحقيق في مراكز االحتالل

ــي و  ــة مــن المســتوطنين، ف يواجــه المســجد األقصــى انتهاكــات "إســرائيلية" متكــررة واقتحامــات يومي
 .مخطط استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا

 ٢٠/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

 * * *  

  األقصى المسجد عن زبارقة خالد المحامي يبعد االحتالل

 األقصى إلى الرحال لشدّ  دعوته بسبب أسبوع لمدة

  

 الـداخل فـي اللـد مدينـة مـن زبارقة خالد المحامي أمس، مساء اإلسرائيلي، االحتالل سلطات أبعدت

 شـد إلـى ودعواتـه ألجـواءل تـوتيره بـزعم وذلـك للتمديـد، قابلـة أسبوع لمدة األقصى المسجد عن الفلسطيني،

 ".فيسبوك" على منشوراته عبر فيه والصالة لألقصى الرحال

 ينظـر أن علـى أسـبوع لمـدة األقصـى المسجد دخول من منعه قرار زبارقة االحتالل شرطة وسلمت 

 .أطول لفترة إبعاده مدة في الحقا

 ملفـات مـن لعديـد والمواكـب واألقصـى القـدس بشـؤون المخـتص المحـامي زبارقـة، قال جانبه، من 

 لمنشـورات كتـابتي هـو التحقيـق "سـبب األقصـى: المسـجد عـن والـداخل القـدس مـن النشطاء وٕابعاد اعتقال

 االحــتالل قــوات وٕاغــالق األقصــى المســجد فــي يحــدث مــا حــول ورأيــي نظرتــي فيهمــا طرحــت فيســبوك علــى

 ".فيه والتواجد الصالة إلى الناس دعوت كما ألبوابه،



 
١٠

 أفكارنـا فـي يـتحكم أن يريـد بوليسـي نظـام أمـام أننـا "واضـح صـحفي: تصـريح في زبارقة، وأضاف 

 مـع التحقيـق علـى الشـرطة إقـدام ولعـل والدينيـة، السياسـية ومواقفنا ومعتقداتنا إيماننا في يتحكم أن ويريد

 الخاصــة الحريــات تنتهــك وشـرطتها اإلســرائيلية المؤسســة أن يؤكــد سـخيفة ادعــاءات مســمى تحــت محـامي

  ".اإلنسان حقوق بحماية يلزمها أن المفروض من الذي القانون وتنتهك والعامة،

 مخـاطر مـن احتـرازا الخارجيـة وسـاحاته األقصـى المسـجد فـي والصـالة التواجد ضرورة على وشّدد 

 مـن المزيـد لممارسـة الراهنـة الظـروف االحتالل سلطات "تستغل قائال: واستدرك ،”كورنا“ بفيروس اإلصابة

  ان يجب وعليه اقتحاماتهم، المستوطنين قطعان فيه يواصل الذي الوقت في المبارك األقصى للمسجد العزل

 لمواجهـة الوقائيـة اإلجـراءات اتخـاذ أهميـة مع طبعا الحالية الظروف ظل في بالذات وحيدا األقصى نترك ال

  ".كورنا فيروس

 تحـدي وعلينـا فينـا الخـوف لبث ممحاوالته من نخاف أال يجب" بالقول: زبارقة خالد المحامي وختم

ــل ــد التــي السياســات ك ــا صــوتنا رفــع مواصــلة علينــا صــوتنا، طمــس تري  االحتالليــة السياســات ضــد عالي

 وغيـر األخالقيـة غيـر الشـرطية العربـدات لكل اعتبار دون مكان، كل وفي واالقصى القدس في اإلسرائيلية""

  ".الغاشمة السياسات هذه أمام بحزم نقف أن وعلينا القانونية،

 ١٩/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  االحتالل يعتقل الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام األوقاف في القدس

 

اعتقلــت قــوات االحــتالل يــوم أمــس الخمــيس، نائــب مــدير عــام دائــرة األوقــاف االســالمية وشــؤون 
  .المسجد االقصى الدكتور ناجح بكيرات من البلدة القديمة في القدس المحتلة

قلـت والـدها مـن البلـدة القديمـة فـي القـدس، واقتادتـه وأفادت فاطمة بكيرات أن شرطة االحـتالل اعت
  .للتحقيق في مركز "المسكوبية" غرب المدينة

 وأضافت أن عناصر من مخابرات وشرطة االحتالل كانت اقتحمت منزل والدها في بلدة صور باهر

  .جنوب شرق القدس، ولم تجده، فسّلمت العائلة استدعاء له للتحقيق معه، لكنها ذهبت مباشرة العتقاله

 ٢٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 

  

  

  



 
١١

  االحتالل يستدعي محافظ القدس للتحقيق

 

استدعت سلطات االحتالل، يوم أمس الخميس، محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق معه في ُغرف 
 .بمركز اعتقال المسكوبية غربي القدس المحتلة ٤

  .يذكر انه لطالما اعتقل االحتالل محافظ القدس ومنعه من السفر ودخول الضفة الغربية

  ٢٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

    مقدسيةشؤون   

  "نائب محافظ القدس يتفقد جاهزية عدد من البلديات والمجالس في مواجهة "الكورونا

  

عبد اهللا صيام نائب محافظ القدس لدى لقائه صباح امس  اكد – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
الخمـيس رؤسـاء بلـديات ومجـالس محليـة منطقـة جنـوب شـرق القـدس بحضـور مـدير عـام الحكـم المحلــي 

ان المختصة بالمحافظة، على الدور الالفت لطواقم البلديات الذي من دون شك يعمل ليل نهار موسى واللج
  .المستجد ١٩لمساعدة المواطنين وتوفير اإلمكانيات الالزمة للوقاية من فيروس كوفيد 

وتمنــى صــيام علــى المــواطنين التعــاطي بحــس وطنــي مــع تحــديات أزمــة فيــروس كورونــا وااللتــزام 
إلجراءات الرسمية، النه بالوقاية والحجر الصحي المنزلي يساهم فـي تعزيـز منعـة أهلنـا شـيبا باإلرشادات وا

وس، الفتا الى ان الخطة التي اعتمـدتها محافظـة القـدس منـذ اعـالن وشبابا وصغارا في حمل أو نقل الفير 
الرئيس لحالة الطوارىء قائمة على التقيد باالجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ما دعا الى اعالن 
النفير العام في ارجاء المحافظة ومكاتبهـا الفرعيـة وانطلـق قطـار العمـل، لتجنـب انتشـار او التقـاط العـدوى 

  .واتباع االرشادات الصحية والطبية الالزمة في مثل هذه االمراض

واوضـح ان تكــاتف الجهـود بــين كافــة مؤسسـات الدولــة والقطـاع الخــاص الــذي قـدم مبــادرات تــثمن 
تؤكد على االنتماء الوطني لدى الجميـع وهـو مؤشـر الفـت اللتفـاف ابنـاء الشـعب الفلسـطيني حـول اهدافـه 

اء علـــى كافـــة الفيروســـات الدخيلـــة عليـــه وفـــي مقـــدمتها فيـــروس االحـــتالل الوطنيـــة واصـــراره علـــى القضـــ
  .واالستيطان ودرء االخطار التي تحيط به وفي مقدمتها خطر فيروس الكورونا الذي يجتاح العالم برمته

وقامت لجنة السالمة العامة بالمحافظة في ختام اللقاء بتسليم البلديات المعـدات الالزمـة لمواجهـة 
  .رونا ومنها مواد التعقيم ومضخات الرش وغيرها مما يلزم حفاظا على سالمة المواطنينفيروس الكو 

 ٢٠/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

  



 
١٢

  المئات يلبون نداء فجر اإلسراء في األقصى

 

مئات المرابطين صالة فجر اليوم الجمعة، في  أدى – الفلسطيني لإلعالم المركز –القدس المحتلة 
باحات المسجد األقصى المبارك، رغـم األمطـار وانخفـاض درجـات الحـرارة؛ تلبيـة لنـداء فجـر اإلسـراء، الـذي 

  .ذكرى اإلسراء والمعراجأطلقه نشطاء مقدسيون قبل يومين من 

وأكــد النشــطاء أن أداء الصــالة فــي األقصــى تهــدف إلبقائــه عــامرًا ومفتوحــًا أمــام المصــلين ولقطــع 
  .الطريق على االحتالل ومستوطنيه لتمرير مخططاتهم التهويدية بحق المسجد

فيـروس وشدد النشطاء على أن الصالة يجـب أن تترافـق مـع أخـذ اإلجـراءات الوقائيـة الالزمـة مـن 
 .كورونا

ـــدادًا لحملـــة الفجـــر العظـــيم التـــي شـــهدت مشـــاركة واســـعة مـــن  وتـــأتي دعـــوة "فجـــر اإلســـراء" امت
الفلســـطينيين، وامتـــدت إلـــى دول عربيـــة وٕاســـالمية؛ نصـــرة للمســـجد األقصـــى، ورفضـــًا لمشـــاريع التصـــفية 

  .والتهويد

  ٢٠/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

 ** *  

  تقارير

  المقدسيون يتحدون االحتالل وأهالي نابلس يتصدون للمستوطنين

 

يواصـل مقدسـيون تحـديهم لسـلطات االحـتالل وشـرطته، وقـد »: القدس العربـي«  – لندن –رام اهللا 
أحـد أبـواب المسـجد األقصـى، بعـد رفضـهم تسـليم هويـاتهم » بـاب حطـة«أدى عدد منهم صـالة الفجـر عنـد 

 في حال التجمع داخل األقصى.لتهديدهم بفرض غرامات مالية 

وأوضح المصلون أنهم صلوا على باب األقصى من الجهـة الخارجيـة، رغـم محاولـة قـوات االحـتالل 
دفعهم ومنعهم من الصالة في المكان، وطالبت شرطة االحتالل المصلين بتسليم هوياتهم على البـاب، وأنـه 

، بمنـع التجمـع »كورونـا«يلية للوقاية من فيـروس في حال مخالفتهم لقرارات وتعليمات وزارة الصحة اإلسرائ
  سيتم فرض غرامات مالية عليهم.

  ستمنعهم السلطات من دخول الضفة والقدس الغربية

وأبعدت شرطة االحتالل مساء أول من أمس إمام المسجد األقصى عامر عابـدين، ليـوم واحـد، بعـد 
الكســواني، بعــد التحقيــق معــه حــول  إخضــاعه للتحقيــق، ولكنهــا أخلــت ســبيل مــدير األقصــى الشــيخ عمــر

  .في المسجد األقصى«كورونا «اإلجراءات الوقائية من فيروس 



 
١٣

نيــوز اإلســرائيلي فــإن مصــادر فــي رئاســة حكومــة االحــتالل أكــدت انهــا تنــوي  ١٢٤وحســب موقــع 
عزل األحياء المقدسية عن محيطها في الضفة الغربية، ومنـع المقدسـيين مـن حملـة الهويـة اإلسـرائيلية، «

لمنـاطق ممن يعيشون خلف الجدار من دخول المدينة، وكذلك منع المقدسيين من داخـل المدينـة، والتوجـه 
  .»السلطة الفلسطينية اعتبارا من بعد غد األحد

ووفقــا . وســيمنع دخــول المقدســيين إلــى القــدس الغربيــة بــدعوى التصــدي النتشــار فيــروس كورونــا

للتقارير، فان هذه الخطـوة نوقشـت أمـس الخمـيس، وبموجبهـا سـيمنع المقدسـيون مـن الـدخول إلـى أحيـاء 
  .القدس الغربية

ون اعتداءاتهم على القرى الفلسـطينية. فقـد هـاجموا الليلـة قبـل الماضـية الى ذلك واصل المستوطن
منزال على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس. وقـال مسـؤول ملـف االسـتيطان فـي شـمال الضـفة، غسـان 
دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزال علـى مـدخل برقـة، األمـر الـذي أدى إلـى إلحـاق أضـرار 

  .في ساحة المنزل في مركبتين كانتا

واضاف: أن المستوطنين استهدفوا عددا من المركبات بالحجارة علـى الطريـق الواصـل بـين نـابلس 
المخــالة وســط » حــومش«وجنــين، وتصــدى األهــالي العتــداء المســتوطنين الــذين انســحبوا نحــو مســتوطنة 

  .إطالق للرصاص في الهواء

  ١صفحة  ٢٠/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

 ** * 

  فعاليات

  إطالق مبادرة للدعم االجتماعي والنفسي بالقدس لمواجهة كورونا

 

أخصــــائيون فــــي علــــم الــــنفس والخدمــــة االجتماعيــــة فــــي بلــــدة  أطلــــق – عبــــده نــــديم – رام اهللا
للمســــاندة النفســــية واالجتماعيــــة ألهــــالي المدينــــة لــــدعمهم فــــي » داعــــم«الــــرام شــــمال القــــدس مبــــادرة 

 .الذي يهدد شعوب العالم» ١٩-كوفيد«مواجهة فيروس كورونا المستجد 

للـــــدعم النفســـــي واالجتمـــــاعي » ســـــوليما«جـــــاء ذلـــــك خـــــالل مـــــؤتمر صـــــحفي عقدتـــــه جمعيـــــة 
ــــديم  ــــة والمتطــــوعين لتق ــــنفس والخدمــــة االجتماعي ــــم ال ــــي عل بحضــــور مجموعــــة مــــن االختصاصــــيين ف

 .الخدمات واالستشارات النفسية واالجتماعية

واالجتمــــــاعي د. غــــــادة أبــــــو ربيــــــع أن للــــــدعم النفســــــي » ســــــوليما«وأكــــــدت رئيســــــة جمعيــــــة 
ـــة مـــن المختصـــين  ـــدس بمشـــاركة نخب ـــة انطلقـــت مـــن الق ـــادرة إنســـانية وطني ـــادرة هـــي باألســـاس مب المب
ـــا مشـــددة علـــى أن جميـــع المختصـــين سيكرســـون  ـــع المقدســـي نفســـيا واجتماعي ـــن أجـــل دعـــم المجتم م



 
١٤

اإلجــــــراءات  وقـــــتهم بشــــــكل طــــــوعي إنطالقــــــا مــــــن دوافــــــع ذاتيـــــة إنســــــانية ووطنيــــــة للمســــــاهمة فــــــي
 .واالحتياطات العامة التي فرضت لمواجهة أزمة تفشي كورونا في فسطين

ـــت أبـــو ربيـــع إن الفكـــرة جـــاءت مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن االختصاصـــيين فـــي هـــذا المجـــال  وقال
ـــى األعـــراض النفســـية المصـــاحبة لهـــذا  ـــا واالضـــطالع عل المـــرض والمســـاعدة عقـــب تفشـــي وبـــاء كورون

ــــة شــــرائح المجتمــــع خاصــــة  ــــة لكاف ــــديم الخدمــــة النفســــية واالجتماعي ــــة وتق ــــت االزمــــات الوطني فــــي وق
 .الذين يتعرضون الضطرابات صادمة

ــــــع إلــــــى أن المبــــــادرة ســــــتقدم جميــــــع الخــــــدمات واالستشــــــارات النفســــــية  وأشــــــارت أبــــــو ربي
ـــة ـــع ضـــمان ســـرية وخصوصـــية كـــل حال ـــور م ـــة بالمجـــان للجمه وتوســـيع قاعـــدة المشـــاركة  واالجتماعي

 .فيها واستقطاب المزيد من المتخصصين في المجال للعمل ضمن الفريق

عملنــــا اآلن يتركــــز باألســــاس علــــى نشــــر الــــوعي الوقــــائي وتثقيــــف أفــــراد المجتمــــع «وأضــــافت 
ـــــاعيين ونفســـــيين  ـــــالل مختصـــــين اجتم ـــــن خ ـــــاعي واالستشـــــارات م ـــــديم اإلرشـــــاد النفســـــي واالجتم وتق

  .»فريق ميدانيا في وقت األزماتإضافة إلى تدخل ال

 ١٥صفحة  ٢٠/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** * 

  عربيةآراء 

 ٥أكاذيب صهيونية 

  بثياب الثعلب الناسك تدعي السالم

  

  عبدالحميد الهمشري

وفـي هـذه الحلقـة ، تناولنا في الحلقات األربعة الماضية أربع أكاذيب صهيونية لقيام الدولة العبريـة
..  تتمســكن حتــى تــتمكن، ســنتناول الكذبــة الخامســة وهــي أنهــا بثيــاب الثعلــب الناســك الــذي يــدعي الســالم

يخضـعون لحكـم ١٩٦٧فكـانوا حتـى العـام ، على تضييق الخناق على فلسطينيي الـداخل الفلسـطيني فدأبت
تــزجهم فــي ، ال حقــوق مدنيــة أو إنســانية لهــم، عســكري وفــق ترتيبــات طــوارئ وضــعها االنتــداب البريطــاني
ته خـالف مـا صـنع، وتصنع مجازر ككفر قاسم، السجون وترحلهم من أماكن سكناهم كما حصل لبدو النقب

التي شردت خاللها معظم الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنـه ومـن اعتـداءات  ١٩٤٨عصاباتها قبل حرب 
مبرمجة على دول الجوار العربي، ناهيك عما كانت تفتعله من حروب بمقدمات تظهر للعالم أنها فـي خطـر 

م علــى مصــر عــام داهــم لإليهــام بــأن مــا تقــوم بــه هــو دفــاع عــن الــنفس فشــاركت بريطانيــا وفرنســا بــالهجو 
مــا وتــر األجــواء وشــحنها لتبــرر عــدوانها علــى العــرب فــي  ١٩٦٧وهــددت بــاحتالل دمشــق عــام ، ١٩٥٦
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وهــي رغــم توقيعهــا التفــاق أوســلو ادعــي أنــه للســالم مــع منظمــة التحريــر اســتولت علــى ، ١٩٦٧حزيــران 
، ق االلتفافية والمعسـكراتأراضي الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية باالستيطان والجزر العازلة والطر

وجاءت إدارة ترامب لتشرعن اجراءات االحتالل بالنسبة ليهودية الدولة وللقدس والمستوطنات وضم األغوار 
  . وغير ذلك من اسنفزازات في كامل األرض الفلسطينية

يــدرك أن الدولــة العبريــة تعتمــد قواعــد تشــرعن فيهــا مــا  والمتتبــع لمجريــات األحــداث فــي المنطقــة
، تـتحكم بـه فـي شـكل العالقـات الدوليـة في ظل حصولها على سـند وعـون مـن قـوى سـادية عالميـة، تصنع

الكـذب غايـة لتبريـر الوسـيلة ومـن "متخـذة مـن ، فتشرعن المخالف لقواعد بناء جسـور العالقـات بـين األمـم
ومـا كـان لهـا أن ، وهكذا انتهجت فـي فـرض وجودهـا علـى األرض الفلسـطينية، "اإلرهاب دربًا لصنع السالم

تنجح لـوال الـدعم الالمتنـاهي مـن حيتـان دول التحـالف الغربـي الممثلـة بالتحـالف األنجلـو أمريكـي الـذي ال 
فالحركــة الصــهيونية أججــت الشــارع ، يســمح لمــن يخالفهمــا الــرأي العــوم بعكــس تيارهمــا بــالجزر والســحق

ا اليهـود مـن النازيـة األلمانيـة ذريعـة العالمي ضد العرب الفلسطينيين متخـذة مـن المحرقـة التـي تعـرض لهـ
تلوح بها كلما أقدمت على فعل شيء مخالف لقواعد القانون الدولي الذي يتيح لكل شـعوب األرض العـيش 

، اإلرهـاب، الكـذب" معتمدة رغم أن الفلسطينيين ال عالقة لهم بما جرى في تلك المحرقة، اآلمن في أوطانها
فحللـت الدولـة العبريـة لنفسـها فـي سـبيل تحقيـق أحالمهـا ، ألهدافها كنهج مبرمج للوصول "السرقة والنهب

وعليــه فإنهــا ال  بحــرب إبــادة وتطهيــر عرقــي ضــد الفلســطينيين .. صــنع مــا فعلتــه النازيــة ضــد اليهــود لكــن
غيـر المسـموح ، ونوويـة، حارقـة، سـامة، تتوانى عن استخدام أسـلحة تدميريـة محرمـة دوليـًا مـن بيولوجيـة

فالصـهاينة يكـذبون ويختلقـون القصـص لكـي يسـرقوا األرض ، مشـرعنة أمريكيـاً  وبمبررات، هاللعرب بامتالك
مقتل ما يقارب  م وتسبب في١٩٤٦فمناحيم بيغن نسف فندق الملك دواود عام ، وينكبوا الشعب الفلسطيني

لم الـذي فـأين العدالـة وأيـن هـو العـا، المئة شخص وكافأت بريطانيا صنيعه بمنح اليهود دولة فـي فلسـطين

  ؟!يدعو للسالم

  ٢٠/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** *  

 تواصل مسلسل سرقة ونهب الحقوق الفلسطينية

  

 سري القدوة* 

تواصل دولة االحتالل اتخاذ المزيد من اإلجراءات والتدابير والقرارات االستعمارية التوسـعية الهادفـة 
إلى تعميق االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس ومحيطهـا بشـكل خـاص وتعمـل بشـتى 

لـــى تحقيـــق التواصـــل الجغرافـــي بـــين المســـتوطنات والتجمعـــات االســـتيطانية والبـــؤر الوســـائل واألســـاليب ع
العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة عبر شق المزيد من الشوارع والطرق االستيطانية 
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 الضــخمة التــي تلــتهم المزيــد مــن أراضــي المــواطنين الفلســطينيين وان مسلســل اإلرهــاب اإلســرائيلي المــنظم

وسلسلة الجرائم التي تقوم بها سـلطات االحـتالل بحـق أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـن إرهـاب بشـع وُمَمـنهج 
ــد مــن التشــريعات  ــر العدي ــتم عب ــات ي ــي وواضــح ب ــة االحــتالل الرســمية بشــكل علن تمارســه مؤسســات دول

ل سـرقة األراضـي والقوانين والتعليمات المباشـرة لقتـل الفلسـطينيين وللحـد مـن التواصـل الفلسـطيني مـن اجـ
الفلســطينية. إن إعــالن وزيــر الجــيش اإلســرائيلي نفتــالي بينــت عــن مــا أســمته مصــادر إعالميــة عبريــة بــــ 
(طريق السيادة) والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء في بنود صفقة القرن، 

ــ وٕافساح المجـال أمـام سـلطات االحـتالل للشـروع فـي اسـتباحة المنطقـة واالسـتيطان فيهـا،  E1 المعروفـة ب
وفصــل وســط الضــفة وشــمالها عــن جنوبهــا، كــل هــذه اإلجــراءات هــدفها تقــويض أيــة فرصــة إلقامــة دولــة 
فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وان عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولـة االحـتالل فـي األرض 

ــذي مــن شــأنه تكــريس تحويــل الفلســطينية المحتلــة، وابتالعهــا لمســاحات واســعة مــ ن الضــفة الغربيــة ال
التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولـة تغـرق فـي محـيط اسـتيطاني ضـخم، وتـرتبط مواصـالتيًا 
مع بعضها البعض، بما ُيمّكن سلطات االحتالل عزل العديد من البلـدات والقـرى المحيطـة بالقـدس وفصـلها 

 .ع حتى التفكير بإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقيةبالكامل عن المدينة المقدسة، ومن

إن تلك الجرائم البشـعة التـي ترتكبهـا سـلطات الحكـم العسـكري بحـق القـدس والمقدسـات اإلسـالمية 
االستعمارية على المسجد األقصى المبـارك والحـرم والمسحية تتواصل بأشكال مختلفة وتداعياتها التهويدية 

اإلبراهيمي، سواء من حيـث التصـعيد الحاصـل والممـنهج فـي اسـتهداف االحـتالل للحـرم اإلبراهيمـي وللبلـدة 
القديمــة فــي الخليــل، والحــرب المفتوحــة التــي يشــنها اليمــين المتطــرف وغــالة المســتوطنين بهــدف تعزيــز 

وتفريغه من سـكانه األصـليين فـي أبشـع عمليـة تطهيـر عرقـي تشـهدها  سيطرتهم على قلب الخليل النابض
المنطقــة وهــو مــا شــمل الحــرب علــى المحــال التجاريــة والمنــازل والمرافــق وجميــع مقومــات الوجــود الــوطني 
والفلسطيني في البلدة، بما يشمل محاوالت عزل الحرم اإلبراهيمي بالكامل وتهويـده، ومـا الزيـارات المتكـررة 

م بها نتنياهو وبينيت وغالة المستوطنين من اليمـين المتطـرف للبلـدة القديمـة مـن المدينـة، وٕاقـرار التي يقو 
مشروع مصعد الحرم، ووضع حجر يحمـل رسـومات توراتيـة علـى مـدخل البلـدة القديمـة إال حلقـات فـي هـذا 

 .١٩٦٧المسلسل اإلجرامي المتواصل منذ احتالل المدينة في العام 

الدولي وعلى رأسه مجلس األمن واالتحاد األوروبـي وكافـة الـدول التـي تـدعي  إننا نطالب المجتمع
الحــرص علــى تحقيــق الســالم ســرعة التحــرك لوقــف األطمــاع اإلســرائيلية فــي األرض الفلســطينية وأن عــدم 
معاقبة دولة االحتالل علـى انتهاكاتهـا الجسـيمة للقـانون الـدولي وقـرارات األمـم المتحـدة يشـجعها وفـي ظـل 

القرن على مواصلة تماديها في تكـريس االحـتالل وتعميـق االسـتيطان، تمهيـدًا لإلعـالن عـن قـرارات  صفقة
ضم واسعة النطاق لألرض الفلسطينية المحتلة وٕان اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات اإلدانة لجرائم االحـتالل 

اس حــل الــدولتين، باتــت وصــيغ التعبيــر عــن القلــق، والــدعوات الدوليــة الشــكلية للتمســك بالســالم علــى أســ
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تشجع سلطات االحتالل على التمادي في ارتكـاب المزيـد مـن الخروقـات الجسـيمة للقـانون الـدولي وقـرارات 
  .الشرعية الدولية

  )رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية( سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

 ١٣صفحة  ٢٠/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** *  

  ؟هل ثمة "عاصمة لفلسطين" في خطة ترمب

  

 د. اسعد عبد الرحمن

ولكنهـا . حيا في محيطها ١٦القدس الشرقية التي يعرفها الفلسطينيون تتكون من البلدة القديمة و
باتت في عرف "سرقة العصر" التي قدمها الـرئيس األميركـي (دونالـد ترمـب) عبـارة عـن حّيـين اثنـين وقريـة 

م شعفاط وأبـو ديـس). مـع العلـم أن مـا يجمـع هـذه األحيـاء هـو عـزل جـدار الفصـل قريبة (كفر عقب ومخي
اإلسرائيلي لها عن القدس الشرقية ناهيك عن صغر مساحتها، بل تقـع األحيـاء فـي منـاطق ثـالث منفصـلة 

  ".بدون تواصل جغرافي، وتفصلها مناطق ستقع تحت السيطرة اإلسرائيلية بحسب "خطة ترمب

حيـا فلسـطينيا فـي محيطهـا فقـد دخلـت ضـمن مـا أسـمته خطـة (السـرقة)  ١٤وأما القدس القديمة 
"العاصــمة الموحــدة إلســرائيل"، وهــي إضــافة إلــى البلــدة القديمــة، بيــت حنينــا، شــعفاط، العيســاوية، الطــور، 
الصوانة، واد الجوز، الشيخ جراح، سلوان، الثوري، رأس العامود، جبل الُمكبر، صور باهر، أم طوبـا وبيـت 

  .ا. بل أعطت "الخطة" إياها "إسرائيل" األماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية في القدس الشرقيةصفاف

كما أن "سرقة العصر" األميركية، ترسخ جـدار الفصـل العنصـري الـذي بـدأت "إسـرائيل" بإقامتـه عـام 
  :على أراضي القدس الشرقية، حدودا لعاصمة "إسرائيل" سويا مع القدس الغربية ٢٠٠٢

، فيما يخص قرية كفر عقب الواقعة شمالي القدس الشرقية، وحي "الرام" الكبير فيفصلهما جدار الفصل أوال
وحاجز قلنديا العسكري عن المدينة المقدسة ويجعلهما أكثر ارتباطـا بمدينـة رام اهللا. ومـع القيـود والضـرائب 

من القـدس الشـرقية، انتقـل عشـرات  اإلسرائيلية التي أدت إلى ارتفاع ثمن المساكن في األحياء الفلسطينية
آالف الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية للسكن في هذين التجمعين بحيث تحوال في السنوات األخيـرة 

  .إلى ما يشبه "العشوائيات"، حيث ترتفع البنايات غير المنظمة، دون بنية تحتية مالئمة

، فهو المخيم الوحيد لالجئـين فـي القـدس الشـرقية. وحتـى ١٩٦٥ثانيا، مخيم شعفاط، الذي أقيم في العام 
ما قبل سنوات، كانت الغالبية الساحقة من سكانه من الالجئين حملة الهوية المقدسية، لكـن جـدار الفصـل 

المخــيم، ذي الكثافــة  وحــاجز عســكري إســرائيلي عــزال المخــيم عــن بــاقي أنحــاء القــدس الشــرقية. وفــي هــذا
  .السكانية المرتفعة، تكتظ األبنية دون بنى تحتية حقيقية
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 كجـزء – إسـرائيلياً  – ثالثا، قرية أبو ديس، الواقعة إلى الشرق من القدس الشرقية، هي في األصل مصنفة

 ، عـزل جـدار الفصـل٢٠٠٢من الضفة الغربية، رغم أنها جـزء مـن محافظـة القـدس فلسـطينيا. وفـي العـام 

  .البلدة عن المدينة، وجعل الوصول منها إلى القدس يتطلب سفر عدة كيلومترات

هذه األحياء الثالثة ال تصلح كعاصمة حيث ال تتوفر فيها مقومات العاصمة، فالمساحات إلقامة مؤسسـات 
ه ألف فلسـطيني يقيمـون فـي هـذ ١٤٠الحكومة والرئاسة والبرلمان معدومة، فيما يبقى مصير ما يقارب الـ 

ألف هم سكان القدس الشرقية)، مجهوال. طبعـا، كمـا أن  ٣٣٠األحياء الثالثة المعزولة بالجدار (من أصل 
الذي يـربط القـدس بعـدد مـن المسـتعمرات/ "المسـتوطنات" الواقعـة شـرقها فـي الضـفة الغربيـة  (E1) مخطط

تطويقهــــا  مثــــل "معــــالي أدومــــيم"، ســــيمنع أي توســــع فلســــطيني محتمــــل فــــي هــــذه المنطقــــة مــــن خــــالل
"بالمســتوطنات" وٕاحــداث تغييــر ديمــوغرافي ضــمن سياســة تهويــد القــدس بمــا تطلــق عليــه إســرائيل "القــدس 

  ".الكبرى

 ١٩/٣/٢٠٢٠الرأي 
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لمعنـين بكـل مـا في وضع الرأي العام والمهتمـين واانطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس ودورها 
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                                   

  

  

  

  


