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٣

  شؤون سياسية

  دراسة ترصد أخطر خمس تهديدات وجودية على إسرائيل

 

دراسة إسرائيلية إن "إسرائيل تواجه جملـة تهديـدات وجوديـة  قالت – أبو عامر عدنان – ٢١ عربي
بعــد مــرور أكثــر مــن ســبعين عامــا علــى تأسيســها، وامتالكهــا لقــوة عســكرية واقتصــادية وسياســية كبيــرة، 

  .واقعة على األرض، بما في ذلك جيرانها العرب"واعتراف المجتمع الدولي بها كحقيقة 

وأضافت الدراسة التي أشرف عليها الباحث أوفير فينتر، ونشرها معهد أبحاث األمن القومي التـابع 
" أن "إسرائيل اليوم رغم كل هـذه اإلنجـازات، فإنهـا تواصـل التعامـل مـع ٢١لجامعة تل أبيب، ترجمتها "عربي

تي تشمل أعداء يدعون إلبادتها، بل ويخططون للقيام بذلك، ومنهـا تهديـدات جملة من التحديات األمنية ال
  .تقليدية يمكن لها ان تشكل خطرا جديا على بقاء إسرائيل المادي، وٕاحداث أضرار كبيرة"

وأكـدت الدراســة أنــه "يمكــن الحـديث عــن خمســة ســيناريوهات تهديـدات أساســية، ثــالث منهــا أمنيــة 
يـام تحـالف إقليمـي عسـكري ضـد إسـرائيل، وتوسـيع حيـازة السـالح النـووي فـي وعسكرية وتتعلق بإمكانيـة ق

الشرق األوسط، وانهيار منظومات الدفاع اإلسرائيلية عقب هجوم صاروخي مكثف ضدها، ينشأ مـن هجـوم 
متعدد الجبهات من إيران وحلفائها، وتهديدان ذوي طابع سياسي واجتماعي، أولهمـا عزلـة دوليـة ومقاطعـة 

  .سرائيل، وثانيها المس بوحدة المجتمع االسرائيلي، وفقدان هوية الدولة اليهودية"عالمية إل

وأشارت إلى أن "هذه األخطار الوجودية الخمسـة يتطلـب مـن دوائـر صـنع القـرار اإلسـرائيلي البحـث 
، في هذه التهديدات، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها، وٕامكانية أن تواجهها الدولـة، وتتصـدى لهـا

والعمــل علــى إحباطهــا، رغــم تــوفر مؤشــرات القــوة اإلســرائيلية الواضــحة للعيــان، والكفيلــة بالتعامــل مــع هــذه 
  .التهديدات، لكن هناك جملة من العوامل الداخلية واالقليمية والدولية الكفيلة بالمس بهذه المؤشرات"

قد يزيد إمكانية تحقق هذه  وأوضحت أن "التأثير السلبي على موازين القوى بين إسرائيل وأعدائها،
الحديث عـن تعريـف مصـطلح التهديـد الوجـودي، والفـرق بـين التهديدات ضد إسرائيل مستقبال، مما يتطلب 

المصطلح النظري، وٕامكانية تحقيقه، رغـم مصـداقية مناقشـة السـيناريوهات المتطرفـة التـي قـد تجـد طريقهـا 
للتنفيذ، مما قد يتسبب بأضرار بالغة لقدرات الدولة فـي التعـاطي مـع هـذا التهديـد والمخـاطر الناجمـة عنـه: 

  .داخليا وخارجيا"

وأكدت أن "الحديث يدور عن تهديدات خطيرة تعرض أساس بقاء إسـرائيل للخطـر، وكـذلك سـيادتها 
وهويتها، ويرتبط بثالثة محاور: أولها المادي ويسفر عن أضرار جسيمة في الدولة، يصـعب تعافيهـا منهـا، 

ــاني الســيادي ويتمثــل فــي فقــدان إســرائيل لســيطرتها ع لــى مؤسســاتها والعــودة إلــى مســارها الطبيعــي، والث
وســكانها، والثالــث المســار الهويــاتي بحيــث تفقــد إســرائيل كونهــا كيانــا ســياديا مســتقال، قــادر علــى تحقيــق 

  .أهدافها"



 
٤

ولفتت إلى أن "التخوف اإلسرائيلي يتعلق بنشوء تحالف إقليمي قادر علـى ان يشـكل عليهـا تهديـدا 
ضــوء األوضــاع اإلقليميــة القائمــة، بينهــا وجوديــا، رغــم أنــه غيــر وارد أن يتحقــق فــي المــدى المنظــور فــي 

االنقســام السياســي واالقتتــال الطــائفي وغيــاب قــوة عســكرية كافيــة فــي المنطقــة لمواجهــة إســرائيل، بجانــب 
  .تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل األسرة الدولية وبلدان المنطقة"

حـالف اإلقليمـي المعـادي إلسـرائيل واستدركت بالقول أن "ما يخفض من معدالت نشـوء مثـل هـذا الت
هو نشوء شبكة مصالح مشتركة بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة والواليات المتحـدة، لكـن تراجـع فـرص 
تحقق هذا السيناريو ال يعفي إسرائيل من المطالبة بمتابعة كل التحـوالت االسـتراتيجية الممكـن وقوعهـا فـي 

  .التحالف المعادي لها" المستقبل، مما قد يزيد من فرص نشوء هذا

وختمت أن "هذه التهديدات الوجوديـة علـى إسـرائيل تتطلـب منهـا القيـام بسلسـلة خطـوات مـن أجـل 
تقويـــة قـــدراتها العســـكرية، وعلـــى رأســـها تقويـــة عالقاتهـــا مـــع األنظمـــة االقليميـــة المعتدلـــة فـــي المنطقـــة، 

أمنية، وتحسين صورتها لـدى الـرأي العـام ومساعدتها في تثبيت استقرارها، بوسائل دبلوماسية واقتصادية و 
  .العربي من خالل التقدم بالمسيرة السياسية مع الفلسطينيين"

وأكــدت أن "إســرائيل مطالبــة بتعميــق التعــاون اإلقليمــي فــي شــتى المجــاالت، وتحســين المنظومــات 
سـبب المـس بهـا الدفاعية، وحماية األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية والمسـجد األقصـى، خشـية أن يت

  .باندالع احتجاجات واسعة، وهو ما من شأنه أن يزيد فرص نشوء التحالف اإلقليمي ضد إسرائيل"

  ٢٢/٣/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

 ** *  

  اعتداءات

  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى

 

مستوطنا متطرفا، األحد، ساحات المسجد األقصى المبـارك،  ٢٧ اقتحم – الجديدة الحياة – القدس
 .بحماية شرطة االحتالل

الـدخول للصـالة إن هـذه االقتحامـات تتـزامن مـع منـع المصـلين مـن  وقال مراسلة "الحياة الجديدة" 
بحجة منع انتشار فيروس "كرونا"، وتحرير مخالفات باهظة بحقهم ومن بيـنهم مـدير األوقـاف عبـد العظـيم 

 .سلهب

وتجول المستوطنون في باحات المسجد األقصى المبارك، وصـوال إلـى بـاب الرحمـة قبـل أن يعـودوا 
  .أدراجهم من من باب المغاربة

 ٢٣/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  عصابات "الهيكل" المزعوم تدعو القتحام المسجد األقصى المبارك

 

فـي  المسـجد األقصـى اقتحـام دعت عصابات "الهيكل" المزعوم أنصـارها وجمهـور المسـتوطنين إلـى

  .هذه األيام بحجة عدم وجود ُمصلين مسلمين

هـذه األيـام زادت وجاء في أحد البوسترات لهذه الجماعة: "زيارة "جبل البيت" مهمة دائما، لكـن فـي 
  ".مغلق األقصى أهميتها للضعفين، إذ ال وجود للعرب هناك، والمسجد

ــالتزامن مــع مخططــات االحــتالل لفــرض واقــع  ــأتي هــذه الــدعوات ب ــي المســجد األقصــى وت ــد ف جدي
والتضييق على المصلين واحتجاز هوياتهم على األبواب، إضافة إلى محاولة إغالق بواباته وفتح عدد منها 

  .فقط تحت حجة "اإلجراءات الوقائية" من تفشي فيروس كورونا

ا مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في فتـرة االقتحامـات الصـباحية، اليـوم األحـد، فـي مـ ٢٧وكان 

  .يهودا غليك اقتحمت مجموعات أخرى المسجد في فترة بعد الظهر والتي قادها المتطرف

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** * 

 "االحتالل يستدعي المرابطة المقدسية "هنادي الحلواني

 

للتحقيق معهـا بمركـز  هنادي الحلواني استدعت مخابرات االحتالل، اليوم األحد، المرابطة المقدسية
 .اعتقال المسكوبية غربي القدس

المســـجد األقصـــى، ولطالمـــا اعتقلهـــا االحـــتالل وأبعـــدها  يـــذكر أن الســـيدة الحلـــواني ُمبعـــدة عـــن 
 .والبلدة القديمة لفترات طويلة األقصى عن

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** * 

  االحتالل يعتقل طفًال من القدس ويغلق المحال التجارية في البلدة القديمة

 

المســجد  جنــوب ســلوان ببلــدة اعتقلــت قــوات االحــتالل، مســاء األحــد، فتــى مــن حــي راس العــامود
 .األقصى، ولم تسمح لذويه بمرافقته الى أحد مراكز االعتقال في القدس

وكانت قوات االحتالل قد نصبت قوات حاجزًا عسكريا في حي رأس العامود، وأجرت عمليات تفتيش 
وتدقيق فـي مركبـات المـواطنين بـالتزامن مـع اغـالق المحـالت التجاريـة فـي أسـواق البلـدة القديمـة بالقـدس 

  .المحتلة

 ٢٣/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



 
٦

  مقدسيةشؤون 

  غد تعليق وٕاغالق مؤقت للصالة في المسجد األقصى ابتداء من فجر

 

مجلـس األوقـاف والشـؤون والمقدسـات اإلسـالمية، عـن  أعلـن – المحتلـة القـدس –فلسطين اليـوم 
 تعليق حضور المصلين إلى المسجد األقصى المبارك، ابتداء من فجر يوم غد االثنين.

أن التعليـق يـأتي لفتـرة مؤقتـة اسـتجابة لتوصـيات وأوضح المجلس في بيـان صـحفي اليـوم األحـد، 
  المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت المجلس إلى أنه عقد جلسة طارئة "استعرض خاللها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة 
القدس وباقي البالد، وتـابع المجلـس االجـراءات والتعليمـات الجديـدة الصـادرة عـن المراجـع الدينيـة والطبيـة 

  المختصة".

يوم غد االثنـين لفتـرة  وأضاف المجلس في بيانه: "تعليق حضور المصلين إلى االقصى سيبدأ فجر
مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشـاطاتهم كالمعتـاد، كمـا 
يستمر رفع اآلذان باألقصى في كافة األوقات، على أن يؤدي جميع العـاملين فـي دائـرة األوقـاف اإلسـالمية 

  .ع مراعاة االرشادات الصحية"وحراس األقصى المتواجدين، الصالة في الساحات م

  ٢٢/٣/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

 ** * 

  كورونا يربك تحضيرات المسيحيين لعيد الفصح بالقدس

 

تحـاول السـيدة المقدسـية نهيـل خـوري التخفيـف  عبثـا – القـدس المحتلـة – جندي أسيل –الجزيرة 
من توتر طفلتها لورد، التـي ال تتوقـف عـن طـرح األسـئلة المتعلقـة بإمكانيـة احتفالهـا بعيـد الفصـح المجيـد 

وأســرتها للحجــر الصــحي المنزلــي، فــي ظــل إعــالن حالــة الطــوارئ بســبب كــاألعوام الســابقة، بعــد خضــوعها 
  .فيروس كورونا

  ؟متى سنزين المنزل؟ ومن أين سأشتري مالبس العيد؟ ومتى سنخرج لزيارة منزل جدي

  وما شكل الشعنينة التي سأحملها في مسيرة أحد الشعانين؟

ا وأسـرتها رأسـا علـى عقـب منـذ نحـو هكذا تسأل الطفلـة ذات األعـوام الثمانيـة، التـي انقلبـت حياتهـ
  .أسبوعين، فلم تعد تتوجه لمدرستها، ولم تشارك في الفعاليات الخاصة بعيد الفصح

تقف نهيل عاجزة أمام تلبية رغبات طفلتها، وتقول "اعتدنا في هـذا الوقـت مـن العـام أن أبـدأ شـراء 
شـعنينة التـي يحملهـا األطفـال فـي أحـد المالبس ألطفالي، وأستعين باإلنترنت لالطالع علـى أفكـار جديـدة لل



 
٧

الشـعانين بالكنيســة والمســيرة، وأبــدأ كــذلك تــزيين المنــزل وتهيئتــه الســتقبال العيــد، أمــا فــي هــذا العــام فجــل 
  ".تفكيري ينصب على كيف ومتى ستنتهي أزمة كورونا

لخاصة لم تتخيل نهيل يوما أن يحرمها وعائلتها فيروس من التوجه إلى كنيسة لحضور الصلوات ا
بعيد الفصح، وهو أحد أهم األعياد المسيحية الذي يحتفلون فيه بقيامـة المسـيح عيسـى عليـه السـالم مـن 

  .قبره في كنيسة القيامة بالقدس، حسب معتقداتهم

 – يبـدو كمـا –ورغم لهفة طفلتها على المشاركة في الطقوس الجماهيرية للعيد في القـدس، فإنهـا 

، وتقـول األم إن ابنتهـا "واظبـت هـذا العـام علـى الصـيام رغـم صـغر سـنها، لالحتفال به في منزلهـا ستضطر
لذلك هي متحمسة لقدوم العيـد أكثـر مـن شـقيقيها الـذكور، وألدخـل الفرحـة إلـى قلبهـا سنصـبغ البـيض فـي 
المنزل، وسنقيم صلواتنا وحدنا فيه، لكننا لن نشتري المالبس الجديدة، ولن نصنع شعنينة لها لتحملها في 

  ".يسةالكن

ال تقتصر تلك الحالة على أسرة نهيل خوري وطفلتها لورد زعرو، بل تشـمل كافـة األسـر المسـيحية 
  .المقدسية التي لن تتمكن من االحتفال بالعيد هذا العام

عاما) قال للجزيرة نت إنه اعتاد في مثل هذا الوقت كل عام ارتياد مراكـز  ١٣الطفل باسيل سحار (
  .يد، في حين تهتم والدته بشراء الكعك والضيافة التي تقدم لزوارهمالتسوق لشراء مالبس الع

يقول سحار"أنتظر مسيرة أحد الشعانين بلهفة، وأشارك مع رجال الدين وآالف المسيحيين القادمين 
  ".للمشاركة فيها من كل أنحاء العالم، لكننا سنحرم جميعا منها هذ العام

  طقوس

يجمع المسيحيون على أن القداديس الخاصة بعيد الفصح هي ما تميـزه، إذ يشـعر كـل مـن يشـارك 
فيهــا بروحانيــات اســتثنائية. وباإلضــافة إلــى القــداديس التــي تقــام خــالل فتــرة الصــوم؛ يكثــف المســيحيون 

نبي عيسى عليه حضورهم للصلوات في "أسبوع اآلالم"، الذي يبدأ "بأحد الشعانين"، إحياء لذكرى استقبال ال
السالم عند دخوله مدينة القدس، وانطالق معاناته التي أّدت في نهاية المطاف إلى صلبه، حسـب المعتقـد 

  .المسيحي

ويمتـــد "أســـبوع اآلالم" بـــين أحـــد الشـــعانين وأحـــد الفصـــح، ومـــع حلـــول "خمـــيس األســـرار" يحيـــي 
"الجمعة العظيمة" باعتبارها "ذكرى اليوم المسيحيون طقوس "ليلة العشاء األخير"، وفي اليوم التالي يحيون 

  .وهو يوم الجمعة السابق لعيد الفصح -حسب اعتقادهم-الذي ُصلب فيه النبي عيسى عليه السالم" 

ومـع حلـول "ســبت النـور" تتجــه األنظـار إلــى كنيسـة القيامـة، الواقعــة فـي البلــدة القديمـة بالقــدس، 
م تقرع أجراس الكنيسـة إلـى أن يصـلي البطريـرك، ويسـود وتعج الكنيسة وساحتها بالمصلين، وفي هذا اليو 

الصمت، إلى أن يخرج حامال الشعلة المضاءة مـن القبـر؛ وهكـذا تنطلـق "االحتفـاالت بقيامـة السـيد عيسـى 
  .عليه السالم"، حسب االعتقاد المسيحي
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  بانتظار معجزة

هللا حّنا أن كافة الطقوس ويؤكد رئيس أساقفة بطريركية الروم األرثوذكس في القدس المطران عطا ا
الدينية المرتبطة "باألسبوع المقدس" ستتم في كنيسة القيامة، حسب البرنـامج المتبـع كـل عـام، لكنـه أشـار 
إلى ضرورة عدم تجاهل المصلين لألزمة التي يمر بهـا الجميـع بسـبب فيـروس كورونـا، داعيـا الـى االلتـزام 

  .لى الحد من انتشار الفيروسبكافة الضوابط واإلجراءات الوقائية الهادفة إ

وأضــاف حنــا "مــن ناحيــة عاطفيــة يــؤلمني رؤيــة أروقــة الكنيســة فارغــة، لكــن الوضــع الحــالي يحــتم 
التضـرع إلـى اهللا  -مسـيحيين ومسـلمين-علينا التصرف من منطلق العقالنية والمسؤولية، ويمكننـا جميعـا 

  ".ليحفظ بالدنا وأنفسنا من هذا الوباء الخبيث

ديثه للجزيرة نت بقوله "إن اآلباء والرهبـان فـي كنيسـة القيامـة يـؤدون وسـيؤدون كافـة وختم حّنا ح
الطقــوس الدينيــة الخاصــة بعيــد الفصــح"، متمنيــا أن يــتمكن المســيحيون مــن االحتفــال بشــكل جمــاعي فــي 

  ".الكنيسة "في حال حدثت معجزة إلهية تنهي تفشي هذا الفيروس

 ٢٢/٣/٢٠٢٠الجزيرة 

 ** * 

 تقارير

  "القدس: كورونا ُيغّيب البهجة بذكرى "اإلسراء والمعراج

 

مغلقة، وشوارع فارغـة، وانتشـاُر مكثـف  محال – جويحان دياال – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
لجنـود االحـتالل فـي أحيـاء وأزقــة وشـوارع مدينـة القـدس المحتلـة لتختفــي مظـاهر االحتفـاء بـذكرى اإلســراء 

بعـد ارتفـاع أعـداد المصـابين بفـايروس  جد األقصى المبارك نتيجة لحالة الطورائ والمعراج في رحاب المس
 .في البالد ١٩الكرونا كوفيد 

وداهمت شـرطة االحـتالل محـال خـان الزيـت والـواد وشـارع صـالح الـدين وشـارع السـلطان سـليمان 
التأهب وحظر التجوال  بإغالقها ضمن االجراءات الوقائية لحالة وقامت بتصوير هويات أصحابها وطالبتهم 

 .في المدينة خالل األيام القادمة

قال أصحاب المحالت في خان الزيت، "بعد اإلغالقات يومي الجمعة والسبت فـي مدينـة القـدس تـم 
فتح المحـال تزامنـا مـع ذكـرى اإلسـراء والمعـراج، ومثـل هـذه األيـام تعـج األسـواق بـالزائرين والمصـلين أثنـاء 

 .لمبارك وقيامهم بالشراء من المحال والباعةتوجههم للمسجد االقصى ا

وأضاف أصحابها" تم تصوير كافة الهويات الشخصية "الهوية الزرقاء" بعد مداهمة الشرطة للمحال 
دون معرفة أن التصوير نـاتج عـن مخالفـة ماليـة او يـتم فحصـها، وبعـدها أمهلـت شـرطة االحـتالل المحـال 



 
٩

المحـال التـي تـزود المـواطن باالحتياجـات األساسـية ولـوازم منـازل لعشر دقائق إلغالقهـا بالكامـل واسـتثناء 
 .المواطنين

عامـًا ومـازال المحـل قائمـًا، ولكـن  ٧٠قال المواطن عدنان جعفر صاحب "أقدم حلويات جعفر، منـذ 
مــا شــهدته المدينــة خــالل األيــام الماضــية واليــوم لــم تمــر بهــا مــن قبــل مــع انتشــار وبــاء فــايروس كورونــا 

 ."اطنين على عدم التجمهر نتيجة سرعة االنتشار في البالدوحرص المو 

يضيف جعفر في حديث لـ" الحياة الجديدة"، إختفـت المظـاهر واكتظـاظ الزائـرين مـن أحيـاء مختلفـة 
ومن دول إسالمية مختلفة مثل اندونيسيا وتركيا  ١٩٤٨من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 

 .ردنودول عربية ايضا مثل اال 

ونصـف ظهـرا،  ١١بدوره قال أبو الوليد دعنا صاحب محل لبيع المالبـس "تـم فـتح المحـل السـاعة 
رغم تيقني أنه ال يوجد زبائن نتيجة اإلغالقات والغرامات المالية التي تفرض بحق أصحاب المحال التجارية 

 ."والمواطنين

دعنا في حديث لـ"الحياة الجديدة"، بأن الحدث كبيـر وضـخم مـن انتقـال الفـايروس والعـدوى يضيف 
بين المواطنين ونحن مدركون لذلك، ولكن ما تقوم بـه سـلطات االحـتالل أكبـر بكثيـر إذ تسـتفرد بـالمواطنين 

ع البلـدة القديمـة المقدسيين وتقيد حركتهم علمًا أن المتطرفين اليهود وجنود االحتالل يتجولون داخـل شـوار 
 .دون الوقاية وهذا ما يشكل خطرًا على حياة قاطنيها

المحامية رزان الجعبة تقول:"خالل األيام الماضية لـم نتواجـد فـي غـرف التحقيـق نتيجـة االجـراءات 
 ."الوقائية ونتابع حاالت االعتقاالت عبر الهاتف

ى مـدار السـاعة مـن أخبـار حـول نسمعه عل  تضيف"األوضاع في مدينة القدس تزداُد سوءا بعد ما
ارتفاع عدد المصابين ونشـرها مـن قبـل وزارة الصـحة االسـرائيلية ومـن بـين المصـابين مـواطنين مـن مدينـة 

 ".القدس

وطالبـــت المحاميـــة، المـــواطنين بـــااللتزام فـــي المنـــازل خـــالل فتـــرة االســـبوعين وحمايـــة أنفســـهم، 
 .صبحت تهدد حياة االف المواطنين في مدينة القدسوعائالتهم ومدينتهم،ألن األمور آخذة بالتدهور وأ

متطرفـا يهوديـا مـن بيـنهم المتطـرف يهـود جليـك  ) ٣٧ومنذ ساعات الصباح وظهيرة األحد اقتحم (
وبحماية شرطة االحتالل باحـات المسـجد االقصـى المبـارك بينمـا تـم فـرض قيـود مشـددة وتهديـدات بتحريـر 

 .تواجدهم في رحاب المسجدمخالفات مالية بحق المصلين في حال تم 

وتوافد عشرات المصلين ألداء صلوات الظهر والعصر والمغرب في رحاب المسـجد االقصـى المبـارك 
 .وتباعد المصلون عن بعضهم البعض مسافة المترين بينما يتم مراقبتهم من جنود االحتالل

مواعيـد للحـافالت  كما فرضت شرطة االحتالل قوانين على المواطنين فـي مدينـة القـدس مـع تحديـد
التــي تقــل المــواطنين فــي أحيــاء مختلفــة مــن مدينــة القــدس وتحديــدا مــن الســاعة السادســة صــباحا وحتــى 
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الساعة الثامنـة مسـاًء، باإلضـافة اغـالق تـام يـومي الجمعـة والسـبت، وكـذلك تحريـر مخالفـات ماليـة بحـق 
الحتالل انتشارها في كافة أحياء مدينة سائق المركبة الذي ال يلتزم بالحمولة المسموحة. كما كثفت شرطة ا

  .للمواطنين المقدسيين  القدس وشوارعها وتقوم بفحص كافة المركبات

 ٢٣/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

 ** *  

 آراء

  استغالل وباء كورونا لعزل المسجد األقصى وتهويده

 

 سري القدوة* 

ان سلطات االحتالل العسـكري اإلسـرائيلي تعمـل بشـتى الطـرق والوسـائل الـي عـزل محـيط المسـجد 
األقصى المبارك عن مجتمعه العربي واإلسالمي وواصلت منع توجـه المسـلمين وحرمـانهم مـن أداء الصـالة 

ا فــي اســتغالل واضــح لهــذا الوبــاء مــن اجــل منــع الصــالة فــي المســجد األقصــى بحجــة انتشــار وبــاء كورونــ
وفرض حصار شامل على المسلمين وحرمانهم من دخول باحـات المسـجد األقصـى وٕاقامـة الشـعائر الدينيـة 
في الوقت الذي واصل المستوطنين والمتدينين اليهود من إقامـة شـعائرهم الدينيـة ولكنهـا حرمـت المسـلمين 

من إقامة الشعائر الدينية في استغالل واضـح للتعامـل بعدائيـه واسـتغالل لهـذا الوبـاء السـتمرار  والمسحيين
مخطط االحتالل وتطبيق سياسة عزل القدس عـن محيطهـا العربـي اإلسـالمي حيـث تتعـرض مدينـة القـدس 

مـاكن المقدسـة بأحيائها وأماكنها المقدسة لسلسلة استفزازات وانتهاكات تقوم بها سلطات االحتالل بحـق األ
وكانــت ســلطات االحــتالل ســمحت للمســتوطنين اســتباحة باحــات المســجد األقصــى وواصــلت المنــع ألبنــاء 

 .المدينة من المسلمين أداء شعائرهم الدينية بحرية في تحدى واضح لكل القيم اإلنسانية والدينية

ألقصـى تعـد جريمـة ان استغالل االحتالل تفشي فيروس كورونا باتخاذه إجـراءات تمـس بالمسـجد ا
كبرى من جرائم الحـرب الخطيـرة وال بـد مـن حمايـة المسـجد األقصـى ومواصـلة أداء الصـلوات فيـه وضـرورة 
المواظبة على الصالة في المسجد والتصدي القتحامات المستوطنين ومخططات االحتالل لضـمن المسـاعي 

عــرض للقيــادات الدينيــة والسياســية الراميــة لتهويــد وتقســيم المســجد األقصــى فــي ظــل مواصــلة االحــتالل الت
 .واالجتماعية في القدس

انه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمحاولة مواجهة الوباء التاجي وتعمل حكومات الـدول علـى  
إيجاد حلول والتعاون فيما بينها لمنع انتشار هذا الوباء تلجأ حكومـة االحـتالل إلقامـة مشـاريع ومخططـات 

سـعى لـربط حيـث ت ١٩٦٧شرقية عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ عـام تستهدف فصل القدس ال
مستوطنة معاليه ادوميم بشكل خاص مع باقي المستوطنات وقد بـات واضـحا بـأن حكومـة االحـتالل تسـعى 
الي ضم القدس وعزلها عن محيطها اإلسالمي والعربـي الفلسـطيني وذلـك تطبيقـا لمـا يسـمى صـفقة القـرن 
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لفصـل منطقـة الشـيخ سـعد  األمريكية فعمدت على البدء في إقامة جدار إسمنتي بدال من األسالك الشـائكة
عن قرية صور باهر جنوبي القدس المحتلة في إطار مسار جدار الفصل العنصري ومخطـط تهويـد القـدس 

 .وتطبيق صفقة القرن

ان سياسة االحتالل اإلسرائيلي والتي تعتمد على مصادرة األراضـي الفلسـطينية وتهويـدها وخاصـة  
رف بــدائرة الحــدائق الوطنيــة اإلســرائيلية علــى اقــتالع بمدينــة القــدس ومحيطهــا حيــث اقــدم موظفــو مــا يعــ

العشرات من أشجار الزيتون التي قـام بزرعهـا أصـحاب األراضـي فـي واد الربابـة كمـا حـاولوا دخـول أراضـي 
المواطنين في وادي الربابة بادعاء السيطرة على عشـرات الـدونمات فـي منطقـة حساسـة فـي حـوض البلـدة 

حدائق وطنيـة األمـر الـذي يعنـي عمليـا مصـادرة هـذه األراضـي ومنـع أصـحابها القديمة لغرض تنفيذ وٕاقامة 
من دخولها الستمرار تلك السياسة التهويدية القائمة على مصادرة األراضي من أصـحابها وسـرقتها ونهبهـا 

 .في تحد واضح لكل القيم اإلنسانية وللشرعية الدولية

رة للقــانون الــدولي وعــدم امتثالهــا للمعــايير ان مواصــلة ســلطات االحــتالل هــذه االنتهاكــات الخطيــ 
القانونيــة الواضـــحة فــي اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب أو غيرهــا مــن 
مصادر القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقـوق اإلنـسان بما فيها االتفاقية الدولية للقضاء على 

تثبــت مجــددا أن االحــتالل االســتعماري اإلســرائيلي يمــارس الفكــر العنصــري جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
  .الحاقد ويعزز من الكراهية ويتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وجذوره األصيلة في هذه األرض

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

  ١٣صفحة  ٢٣/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** * 

  ليلة اإلسراء والمعراج في زمن الكورونا

 

 د. محمد طالب عبيدات* 

لنلتقط أنفاسـنا فـي زمـن الكورونـا لنقـول للجميـع كـل عـام واألمتـين العربيـة واإلسـالمية بـألف خيـر 
بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين والتي حدثت نصـرًا وتأييـدًا مـن اهللا تعـالى لرسـولنا األعظـم محمـد 

عليه وآله وسلم؛ ونحن نعيش هذه األيام حالة حظر التجـول للحفـاظ علـى سـالمة األردنيـين مـن  صلى اهللا
وباء الكورونا؛ والرعاية هذه تتم من قبل الجيش العربي الذي سينتصر في معركة الكورونا كما انتصـر فـي 

 .معارك اللطرون وباب الواد في القدس مرّكز معراج الرسول األعظم للسماء السابعة

هذه المناسـبة العطـرة نسـتذكر الـربط الرّبـاني بـين المسـجد الحـرام بمكـة المكرمـة وقدسـية المسـجد ب
األقصى ومكانته الدينية وضرورة تخليصه من نير االحتالل وصفقة القرن وغيرها، ونستشـعر الخطـر الـذي 

؛ وهـذه مناسـبة يحدق بـه واالمـاكن المقدسـة، لنؤّكـد علـى تضـافر الجهـود لحمايتـه مـن كـل حركـات التهويـد
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سراء والمعراج وربط الحادثة الدينية بالمكـان حيـث القـدس والمسـجد إللتذكير الجيل الشبابي بأهمية ذكرى ا
ســالمية إلقصـى أولــى القبلتـين وثالــث الحـرمين؛ وهــذه مناسـبة للتأكيــد علـى عروبــة القـدس والمقدســات األا

مناسـبة للتاكيـد للجميـع بـأن قضـية العـرب والمسيحية في فلسطين وأهمية الوصاية الهاشمية عليها؛ وهذه 
وسـط مـرتبط ألولى والمركزية هـي القضـية الفلسـطينية، وأن كـل مـا يحـدث فـي إقلـيم الشـرق األوالمسلمين ا

 .بها

موقف ودعم جاللة الملك عبـداهللا الثـاني حفظـه اهللا تعـالى للقـدس الشـريف والمقدسـات اإلسـالمية 
والمســيحية فــي فلســطين وفــق الرعايــة الهاشــمية للمقدســات يعلمــه الجميــع، ومــا زلنــا نســعى للســالم وفــق 

 .٢٠٠٢الرؤى العربية وحل الدولتين وطروحات قمة بيروت للعام 

يمــان بــالربط الـــديني بــين المقدســات بمكــة المكرمـــة إلاســـبة لتعزيــز اســراء والمعــراج منإلفــذكرى ا
بقـاء عليهـا كقضـية إلقصى والقضية الفلسطينية برمتها الستنهاض الهمـم واألوفلسطين والقدس والمسجد ا

 .مركزية

مطلوب الصبر واإليمان وبناء األمل والتطّلع للمستقبل بثقـة وأنـه أفضـل بـالرغم ممـا تمـر بـه األمـة 
 !وان لم يسبق أن وصلت لهامن حالة ه

ســراء والمعــراج مناســبة للتأكيــد علــى أن القضــية الفلســطينية هــي جــوهر الصــراع إلوأخيــرًا؛ ذكــرى ا
وسط دون حلها على أساس حـل الـدولتين ألسرائيلي وال صفقة قرن وال سالم في منطقة الشرق اإلالعربي ا

 .صحابهاألوٕاعادة الحقوق 

ربي هو العامل المشترك األعظـم بـين الـدفاع عـن القـدس فـي صباح اإلسراء والمعراج؛ والجيش الع
 .سلسلة من المعارك وبين الدفاع عن األردن في معركة الكورونا

 جامعة جدارا رئيس – وزير األشغال العامة واإلسكان *

 ١٤صفحة  ٢٣/٣/٢٠٢٠الدستور 
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  األخبار باللغة اإلنجليزية
Dozens of Jewish settlers break into Aqsa Mosque 

  
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Scores of extremist settlers on Sunday morning forced their 
way into al-Aqsa Mosque in Jerusalem under tight police guard. 
Local sources said that dozens of Jewish settlers stormed al-Aqsa Mosque through al-Maghareba 
Gate, roamed the site and performed Talmudic rituals. 
The Israeli police a few days ago decided to close most of al-Aqsa Mosque's doors and put more 
restrictions on the Palestinian worshipers visiting the site for prayers, claiming it was a protective 
measure against coronavirus. 
Meanwhile, Israeli settlers have not stopped their daily raids into the holy site. 

The Palestinian Information Center March, 22, 2020 

 ** * 

Jerusalem’s Awqaf shuts down Aqsa Mosque temporarily 
 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Department of Jerusalem’s Awqaf and Aqsa Mosque’s 
Affairs decided on Sunday to close the Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem to Muslim 
worshipers as of Monday morning and until further notice as the coronavirus continues to spread 
in the country. 
The Awqaf and Aqsa council said it decided during an emergency meeting to temporarily 
suspend the arrival of Muslim worshipers through all the Aqsa Mosque’s gates as of dawn on 
March 23, in response to the recommendations of religious and medical authorities. 
However, the Mosque’s Awqaf workers and guards will continue to enter the holy site and the 
Islamic call to prayer will be recited daily as usual, the Awqaf council added. 
 “We feel bitter about taking this decision, but we had to do so to protect citizens’ lives and 
health,” the council said. 
The Palestinian Department of Jerusalem’s Awqaf and Aqsa Mosque’s Affairs in the holy city is 
an affiliate of the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which administers the Aqsa 
Mosque. 
  The Palestinian Information Center March, 23, 2020 
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ن القدس ودورها في وضع الرأي العام والمهتمـين والمعنـين بكـل مـا انطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤو
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 

للجنة باصدار تقريرها اليومي كمـا هـو معتـاد الكترونيـا، ان مـا يعيشـه اهلنـا الصـامدون فـي سوف تستمر ا
فلسطين والقدس من ظروف كورونا المرض وكورونا االحتالل، يتطلب من العالم كله العمل على رفع الظلم 

االحـتالل والمعاناة عن األهل الصامدين في فلسطين والقدس خاصة فـي هـذه الظـروف الصـعبة الـذي يزيـد 
اإلسرائيلي البغيض من معاناتهم اليومية، والمؤسف والمحزن أن معانـاتهم هـذه تجـري علـى مسـمع ومـرآى 

  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 
ردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخيـة علـى المقدسـات اإلسـالمية والمسـيحية السـند  الـداعم األ 

  واهللا ولي التوفيق. مهما بلغت التضحيات وكان الثمن لألهل في القدس وفلسطين

 لالستفسار الرجاء التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي:

- rcja@rcja.org.jo 

  : هاتف رقمأو االتصال على  -

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                                   

  

  

  

  


