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٣

  ؤون سياسيةش

  ترفض استغالل االحتالل وباء كورونا لتصعيد انتهاكاته» تنفيذية المنظمة«

 

مــن قبــل حكومــة » كورونــا«رفضــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية اســتغالل وبــاء 
االحتالل لتنفيذ المزيد من التصعيد اإلجرامي الهادف لمزيد من العطاءات االستيطانية لالستمرار في البنـاء 

 .توسع االستعماري، وفتح شهية االحتالل لمزيد من الضم والتهويدوال

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدتـه اللجنـة التنفيذيـة، اليـوم األربعـاء، فـي مدينـة رام اهللا، والـذي 
حـول » كورونـا«بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، خاصة في ظل تفشي وباء 

تخاذه من إجراءات لمواجهة ذلك، خاصة في أراضي دولة فلسطين، وٕاعالن الرئيس محمود العالم، وما تم ا
عباس حالة الطوارئ، واإلجراءات المتخذة في كافة المحافظات الفلسطينية للحفاظ على حياة أبناء شـعبنا، 

وجهـــات األمـــر الـــذي يتطلـــب التحلـــي بـــأعلى درجـــات االلتـــزام بـــالقرارات الصـــادرة مـــن الرئاســـة والحكومـــة 
االختصاص، من أجل تجاوز ذلـك، مـع أهميـة التكافـل والتعاضـد بـين أبنـاء شـعبنا، وااللتـزام بالحفـاظ علـى 
توفير كل مقومـات الصـمود وعـدم اسـتغالل هـذا الظـرف، خاصـة االلتـزام باألسـعار وعـدم االحتكـار مـن قبـل 

 .التجار، والتنسيق من أجل مؤازرة الفقراء والمرضى من أبناء شعبنا

افت ان التصعيد االستيطاني يأتي بالتزامن مع جرائم قطعان المستوطنين الذين يعيثـون فسـادا وأض
واعتداء ضد أبناء شعبنا مـن خـالل قطـع األشـجار واالعتـداء علـى البيـوت والسـيارات فـي الشـوارع، والبـدء 

ألمر الذي يحاول بشق طرق للمستوطنين، كما يجري اآلن بين قرية زعترة وحوارة الستخدام المستوطنين، ا
ترســيم البانتوســتانات والمعــازل ألبنــاء شــعبنا، معتقــدين أنــه يمكــن االســتفادة باســتغالل هــذا الوضــع القــائم 
لتمرير ما يسمى صـفقة القـرن األميركيـة المشـؤومة والمرفوضـة مـن كـل أبنـاء شـعبنا فـي الـوطن وفـي كـل 

 .مخيمات الشتات وأينما تواجد شعبنا الفلسطيني

ويين ة التنفيذية، في متابعتها للملف السياسـي أهميـة تضـافر كـل الجهـود علـى المسـتوأكدت اللجن
اإلقليمي والدولي من أجل إطالق سراح األسـرى والمعتقلـين األبطـال الـرازحين فـي زنـازين االحـتالل، خاصـة 
المرضــى واألطفــال والنســاء، وفــي ظــل قــرار األســرى إرجــاع وجبــات الطعــام وٕاغــالق األقســام يــومي الجمعــة 

ل بسـحب العديـد مـن األصـناف والسبت المقبلين، كخطـوة تحذيريـة أوليـة، رفضـًا إلجـراءات سـلطات االحـتال 
خاصة مـواد التعقـيم والتنظيـف، األمـر الـذي يتطلـب مـن منظمـة الصـليب األحمـر الـدولي، ومنظمـة الصـحة 
العالمية مواصلة الجهود الحثيثة من أجل إطـالق سـراح األسـرى، وتجنيـبهم هـذا الوبـاء، فـي ظـل االكتظـاظ 

 .وعدم الرعاية الصحية في الزنازين

التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فيمـا يتعلـق كما ثمنت الجهود 
  باتخاذ اإلجراءات الكفيلة لمحاكمة مجرمي االحتالل أمام المحكمة الجنائية الدولية،
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ــوزير  ــة برســالة أعضــاء الكــونغرس األميركــي األربعــة والســتين الموجهــة ل ورحبــت اللجنــة التنفيذي
ركي، بدعوة اإلدارة األميركية لرفض هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، كمـا الخارجية األمي

جرى ويجري في وادي الحمص وجبل المكبر وسلوان وكل األراضي في الضفة الفلسطينية، محذرة من مغبة 
مـر الـذي هدم التجمعات السـكانية ونقـل السـكان منهـا، وهـذا يشـكل حسـب القـانون الـدولي جـرائم حـرب، األ

يتطلب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الوقوف أمام ذلك بوقف هذه الجرائم المتصاعدة ضد شعبنا 
والتأكيــد علــى االلتــزام بتنفيــذ قــرارات القــانون الــدولي والشــرعية الدوليــة، بمــا فيهــا أهميــة االعتــراف بدولــة 

الهـام فـي هـذه الظـرف، تحديـدا، التـي تحـاول  فلسطين من قبل الدول التي أبدت استعداداها لهذا االعتـراف
 .فيه اإلدارة األميركية فرض شريعة الغاب بديال عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

وأكدت أنها تنظر بأهميـة بالغـة السـتمرار وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين للقيـام بـدورها فـي مواكبـة 
انيات لتعزيز صمود المخيمات، ورفض الـدعوات العنصـرية مخيمات شعبنا في مناطق عملها، وتوفير اإلمك

 ....المشبوهة المطالبة بعزلها

 ١٨صفحة  ٢٤/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 "العنصرية"الرئيس األسبق للكنيست أفراهام بورغ: الصهيونية اليوم تعني شيئا واحدا فقط: 

  

قبلـت بعـض دول العـالم وتبعتهـا األمـم المتحـدة  فيمـا –وديع عواودة  –" القدس العربي" – الناصرة
هـا األسـبق في االستجابة لطلب إسرائيل بإلغاء تعريـف الصـهيونية كنـوع مـن العنصـرية، يؤكـد رئـيس برلمان

 أنه ال يوجد شيء يدعى صهيونية ليبرالية، مشددا على كونها وسيلة ما زالت ُتستخدم لإلقصاء والتمييز.

ــورغ، يســاند فيــه دعــوة رئــيس القائمــة المشــتركة أيمــن عــودة  جــاء ذلــك فــي مقــال رأي ألفراهــام ب
  ".ات، وهو أغلبية يهوديةالمتداول في إسرائيل خاصة في مواسم االنتخاب"مصطلح العنصري للتخلص من ال

  ويرد بورغ في مقاله على أحد المدافعين عن هذا المصطلح، وزير الخارجية األسبق يوسي بيلين.

طيلة فترة الجوالت االنتخابيـة المتتاليـة للبرلمـان اإلسـرائيلي، بقـي رئـيس القائمـة المشـتركة النائـب 
. "أغلبيـة مدنيـة"الستبداله بمصـطلح آخـر:  داعيا "أغلبية يهودية"يمن عودة يؤكد على عنصرية مصطلح أ

بذلك لم يكن عودة يرد على رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو فقط، بل على أوساط إسرائيلية واسـعة 
% مــن الســكان) واعتبــار نــوابهم غيــر شــرعيين فــي اللعبــة ١٨شــاركته فــي نــزع شــرعية المــواطنين العــرب (

. مـن هـؤالء وزيـر "مركـزا أو يسـاريا صـهيونيا"ممـن يعتبـرون أنفسـهم السياسية، وهؤالء من أتباع اليمين و 
يسرائيل "الخارجية األسبق يوسي بيلين (حزب العمل) الذي هاجم عودة قبل يومين في مقال نشرته صحيفة 

  المقربة من نتنياهو. "هيوم
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المـا خاطـب وفي مثل هذه القضايا طالما تجلى الفارق بين اليمين واليسار الصـهيونيين، فـاألول ط
الفلســطينيين فــي الــداخل بشــكل مباشــر ودون رتــوش، فيمــا كــان الثــاني يعبــر عــن ذات الرؤيــة بشــكل غيــر 

  مباشر وبلغة مغايرة تكون أحيانا على طريقة يأتي من طرف اللسان حالوة.

إذا كان مصطلح األغلبية اليهودّية مصطلحا عنصريا، فإن اصطالح الدولة "في مقاله يقول بيلين: 
. "هودّية مصـطلح عنصـرّي أيضـا، ويشـمل ذلـك الصـهيونية. هـذه أفكـار أكثـر الرجـال براغماتيـة ومنطقيـةالي

واختار هذه المرة الرد على بيلـين أحـُد رفاقـه وزمالئـه ممـن خلعـوا الصـهيونية عـن أنفسـهم، واعتبرهـا فكـرة 
  متقادمة غير ذات صلة واستبدلها بهوية إسرائيلية مدنية.

قبل سنوات وسبق  "حزب العمل"األسبق أفراهام بورغ، الذي ترك  س الكنيستالحديث يدور عن رئي
تسـليع المحرقـة "بــ "ننتصـر علـى هتلـر"أن أعلن دعمه للقائمة المشتركة، وقبل ذلك اتهم إسرائيل في كتابه 

  ."واستغاللها سياسيا حتى اليوم

و معلم، شـريك، صـديق يوسي بيلين مثلي األعلى، فه"وفي مقال نشرته هآرتس أمس يقول بورغ: 
عزيـز وخصـم عنيـد. لكــن مقالتـه األخيـرة تحولـت إلــى جـوهر خالفنـا بـل باتــت الخـّط الفاصـل بـين المعســكر 

  ."الصهيوني األوسع واليسار اإلسرائيلي الجديد اآلخذ بالتبلور

 "األغلبيـة اليهودّيــة"ويسـتذكر بـورغ مهاجمـة بيلــين لموقـف أيمـن عــودة الـذي اعتبـر فيــه مصـطلح 

ال أعـرف مـاذا الـذي خطـر ببـال عـودة بالضـبط حـين كتـب مـا كتـب، لكّننـي، "حا عنصـريا. ويضـيف: مصطل
كواحد من بين آالف مصـوتي القائمـة المشـتركة، أرّد علـى بيلـين بصـراحة: هـذا السـؤال الـذي تعتبـره سـؤاًال 

احــدًا واضــحا فقــط: اســتنكاريًا، إجــابتي عليــه عميقــة ومؤلمــة، فالصــهيونّية فــي إســرائيل اليــوم تعنــي شــيئًا و 
العنصرّية. ال وجود لما تسميه دولة يهودّية. أرأيت مّرة ملصقا يحمل شعار سيارة أجرة تحـافظ علـى قدسـية 
السـبت؟ ال شـك أنــك تضـحك اآلن؟ معـك حــق. فمـا الـذي تفعلــه تلـك السـيارة لتحــافظ علـى قدسـية الســبت؟ 

لة فقـط، فهـي ال تعمـل يـوم السـبت ألن تضيء شـموعا؟ تـذهب للكنـيس؟ طبعـا ال. فسـيارة األجـرة هـذه وسـي
  ".السائق يحافظ على قدسية السبت، وعليه فالدولة أيضا وسيلة في خدمة الجمهور

 -أو قوميــا دينيــا – ومــن هنــا يســتنتج بــورغ أنــه ال يمكــن لجــوهر هــذه الوســيلة أن يكــون يهوديــا

عند االضطرار الوجودّي لذلك، وحتى في هـذه الحالـة علـى هـذا الهـامش القـومي أن يصـل حـده  وجوديا إال
أحسـن أحوالهـا هـذه دولـة قـرر يهـود كثـر االنتقـال والعـيش فيهـا، وعليـه يجـب أن "األدنى. ويقـول إنـه فـي 
  ".تكون دولة لكل مواطنيها

ها التي تتمّسك بهذا التعصب، بورغ الذي يدعو منذ سنوات طويلة للتخلص من الصهيونية، يرى أن
ــة  ــاك ثالثــة أســماء، تحــت اســم العائل ليســت إال تعريفــا فائضــا عــن الحاجــة. ويقــول إن لكــل إســرائيلي هن

إسـرائيلي، وتحـت االسـم الشخصـي يمكـن أن يكـون  –اليهودي أوال إنسان ككّل البشر، تحت االسم األوسط 
هـل "حتـى! وال توجـد أي حاجـة لتعريـف رابـع. ويتسـاءل: يهوديًا، مسلمًا، مسيحيًا، ُخضريًا أو حارس بيـارة 
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تشمل الصهيونية ما ال تشمله اإلنسانية، أو المواطنة اإلسرائيلية أو حتى الهويـة اإليمانيـة الشخصـية لكـل 
  ؟".شخص منا

ــك"عــن ذلــك يقــول:  كانــت الصــهيونية بمثابــة الســقالة التــي مّكنــت الشــعب "ويضــيف:  "ال أظــن ذل
ل من حالة الشتات إلـى حالـة الحكـم السـيادي المركـزي. وتـم تتـويج هـذه المسـاعي فـي اليهودي من االنتقا

ونجم عن هذا التتويج مأساة الفلسـطينيين المرعبـة، لـذا دعنـي أخبـرك يـا بيلـين فـي تلـك  ١٩٤٨أّيار عام 
  ".اللحظة انتهى دور الصهيونية خاصتك

المبنـى السياسـي ويعنـي بـذلك دولـة  ببسـاطة شـديدة تـم إنشـاء"ويعلل بورغ رؤيته هذه بالقول إنـه 
لكن كان هناك من نسي إزالة هذه السقاالت المتهالكـة، والتـي ". ويتابع: "اليهود، ومنها انطلقت اإلسرائيلّية

مع األسف وبفضل دعائم وهمية تدعي وجود صهيونّية ليبرالية، ما زالت ُتسـتخدم لإلقصـاء والتمييـز. حيـث 
غيف باستخدامها ضـد العمـال األجانـب، ويقـوم ليبرمـان باسـتخدامها ضـد يقوم كل من إيلي يشاي وميري ري

  ؟".الحريديم، أما نتنياهو وغانتس فيستخدمانها ضد العرب. بيلين شو عم تعمل جوه (داخل) هاي الشّلة

ويؤكد بورغ مخاطبا بيلين إنه بامكانه مناقشة مقولته الرامية إلى اإلبقاء علـى أغلبيـة يهودّيـة مـن 
  ".بيت اليهود القومي"ضم الضفة الغربية ورغبته بتسمية هذا الحيز  خالل رفضه

لكّنك تعلم أنك تضّلل نفسك واآلخـرين معـك بهـذه الكلمـات. فنقاشـك السياسـي، كنقـاش " ويقول له:
عودة ونقاشي، ال يحدث فـي المنـاطق المحتلـة وال يـدور حـول رؤّيـة الدولـة الواحـدة. بـل يـدور داخـل دولـة 

نية، حيث ال شيء يهدد األغلبية اليهوديـة، وحيـث مـن المفـروض أن يتسـاوى تـأثير وصـوت إسرائيل القانو 
  ".كافة المواطنين. المطالبة بأغلبية يهودية تعني شيئا واحدا، حكومة دون عرب

هــل لــديك وصــف آخــر لهــذه المطالبــة عــدا عــن كونهــا عنصــرية "ويتســاءل بــورغ بصــراحة كاملــة: 
  ؟".وقبلّية

بيلين بأن يتنبـه للغشـاوة التـي تغطـي عينيـه، ويكشـف أنـه فـي إحـدى الجـوالت ويوجه بورغ دعوة ل
  االنتخابّية القادمة سيتنافس اتحاد يسارّي جديد الذي سيشمل صهيونّيين مثلك ومواطنين كأيمن عودة.

سيناضل عودة من أجل مساواة مدنّية ودستورّية للجميـع، علمنـة المجـاالت "ويخلص بورغ للقول: 
العدالة في توزيع الموارد العاّمة. سيكون هذا نضاال شاقا بل سيكون عبارة عـن مواجهـة شـاملة العمومّية و 

بـــين القومجّيـــة التـــي تشـــّكلت هنـــا وبـــين الرؤيـــة المســـتقبلية المطلوبـــة. نحـــن بحاجـــة لشـــجاعتك القيمّيـــة 
ع قلبـك، فإسـرائيل وأنـا والسياسّية. لقد قلت لك ذات مّرة اتبع قلبك وكن قائـًدا، أّمـا اليـوم فـأقول لـك تعـال مـ

  ".نحتاجك

  ١صفحة  ٢٤/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

  

  



 
٧

  المتابعة تحذر من استغالل األوضاع لتغيير الوضع القائم في األقصى

 

لجنــة المتابعــة العليــا للجمــاهير العربيــة فــي الــداخل الفلســطيني  حــذرت – صــفا –الــداخل المحتــل 
المحتل سلطات االحتالل اإلسرائيلي من استغالل األوضاع الصحية الخطيرة القائمة، من أجل تغيير الوضع 

 مسجد األقصى والحرم القدسي على ضوء القرار المتوقع إلغالق المسجد في هذه األيام.القائم في ال

متابعة فـي بيـان صـادر عنهـا، الثالثـاء، إنهـا تراعـي األوضـاع الصـحية القائمـة، وضـرورة وقالت ال
الحفاظ على سالمة الجمهور، وعلى قرار إغالق المسجد األقصى أن يكـون محـدودا لفتـرات زمنيـة قصـيرة، 

  يتم النظر فيها بحسب األوضاع.

أبـواب المسـجد أمـام عصـابات  ومن جهة أخرى، حذرت من أن يتالعب االحتالل بقرار كهذا، ليفـتح
المستوطنين، التي تنفلت يوميا في باحات المسـجد األقصـى تحـت حراسـة جـيش االحـتالل، فمحظـور علـى 

  .هذه العصابات االقتراب من األقصى، خالل اإلغالق وأيضا بعد انتهاء األزمة الصحية

  ٢٤/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  

  الملكية لشؤون القدساللجنة 

  الى جنود الوطن وحملة شعار المجد ةرسال

 

  عبد اهللا كنعان  

 امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

اعتدت دائما أن أرى نشامى أجهزتنا األمنية وجيشنا الباسل يقومون بالعديد من الواجبات، طابعها 
الشـرطي العزيـز الـذي وسمتها الشهامة واالقدام على فعل الخير، وقبل مدة ليست بطويلة كتبـت مقـال عـن 

ألنني لم اكن مبتسما، فقلت له كرمالك سابقى مبتسما دائما ما دمنـا نـنعم فـي وطننـا بقيـادة   اراد مخالفتي
بالرغم ان مثلي يبدا يومـه بقـراءة جـرائم   هاشمية نفديها تعمل ألجلنا وننعم ايضا بجند اوفياء ابطال مثلك،

ن لم يبتسم، ولي مع غيره قصص اخرى ولكنها تـدون ضـمن االحتالل في فلسطين والقدس ، وهو معذور ا
ليصــل نشــامى الــدفاع المــدني خــالل  ٩١١فزعــات وهبــات احــداها اننــي بــاألمس القريــب اتصــلت علــى رقــم 

دقائق لمعاونة جـار لـي مـن ليبيـا الشـقيقة احتـاج ان ينقـل زوجتـه المسـنة الـى المستشـفى للحصـول علـى 
عاني منه، ان دعـاء هـذا الرجـل الليبـي المسـن وزوجتـه المريضـة جرعة عالج، يداويها من مرض عضال ت

لهم بالعافية وعبارات باللهجة الليبية اختلطت بمشاعر الفخـر لـدي ، عنـدما شـاهدت عظمـة وحسـن تعامـل 
رجــال الــدفاع المــدني معهــم يمســكون بيــدها ويحــدثونها بعبــارات االطمئنــان، فــي جــو مــاطر بغــزارة وظــروف 

 .بالكورونا رفع اهللا عنا البالء صعبة يمر فيها الوطن



 
٨

تحية لرجال كرماء اعزاء شعارهم واخالقهم الكريمة تقديم العون فـي وقـت الشـدائد والمحـن، تحيـة  
لمن ارتسم في قلب ومخيلة كل أبناء هذا الوطن لـون فـوتيكهم المطـرز بالكبريـاء والمواطنـة والمجـد، تحيـة 

 .مجد والعزةلرجال اوفياء للوطن ولالنسانية عظماء حد ال

حمى اهللا االردن وطنا وقيادة وشعبا، وكل عام وجنودنا في يـوم كرامتنـا وكرامـة الـوطن بـالف خيـر، 
التــي اعــدت رجــال وجيــل   وكــل عــام واالمــة بمناســبة ذكــرى االســراء والمعــراج بــالف خيــر، وكــل عــام واالم

لالمة العربية واإلسالمية كما هو البسالة بالف خير، وكل عام وفلسطين والقدس الحبيبة اقرب الى عودتها 
 .حالها على الدوام

  ٢٣/٣/٢٠٢٠  صحيفة الصوت الحر اإلخبارية

* * *  

  في عهد ترامب تقلب الحقائق

  

  سالم الكورة* 

ونحن نلمس واقعا مؤلما في  ٢٠١٧منذ ان استلم الرئيس االميركي دونالد ترامب الرئاسة في عام 
القرارات التي تصدر من البيت االبيض ، فكلما اتى رئيسا جديدا عشنا على امل ان يكون هذا الرئيس بيده 

صـهويني االمريكـي، العصا السحرية ، التي سيحل بها جميع مشاكل الشـرق االوسـط وبعيـدا عـن اللـوبي ال
وذلك بما فيها القضية االساسية والجوهرية في الشرق االوسط وهي القضـية الفلسـطينية والتـي مـر عليهـا 
سنوات عجاف ولم تحرك قيد انملة ، فالقرارات الدولية تعاني من حالة التجمد الشديد فلم تحـرك سـاكنا مـن 

  .قرار ضد حكومة االحتالل اجل القضية ، فالفيتو االمريكي جاهز من اجل ايقاف اي

حقــا لقــد اصــبحت قراراتــه جــائرة ومؤلمــة وهــي احاديــة الجانــب التــؤمن بــالحوار مــع الطــرف االخــر، 
، واالخطـر مـن ذلـك صاحب الشرعية مثل قرار نقل السفارة االمريكية الى القدس واعتبارها عاصـمة اسـرائيل

  .بصفعة القرن على القضية صفقة القرن او كما سميتها في مقالي السابق

وهــو يهــدد  ٢٠١٦فمــن يمعــن النظــر بخطابــه االنتخــابي منــذ ان بــدا حملتــه االنتخابيــة فــي عــام 
القــادمين والمهــاجرين الــى امريكــا بانــه ســيعمل علــى ســن القــوانين واالنظمــة التــي تحــد مــن وجــودهم غيــر 

ــدأ منــذ ان اســتلم الرئاســة فــي الواليــات المتحــدة  الشــرعي فــي اميركــا ،وتحــد مــن قــدومهم اليهــا ايضــا، فب
بسن القوانين التي تحد مـن تـدفق المهـاجرين واخـراج المقيمـين غيـر الشـرعيين  ٢٠١٧االمريكية في عام 

  .من الواليات المتحدة

فالمهــاجرين الــى امريكــا والمقيمــين ايضــا هــم مــن ســاهم فــي بنــاء امريكــا ونهضــتها ، علمــا بــان 
ــاس  ــددة االجن ــه متع ــل جــزء مــن المجتمــع المجتمــع االمريكــي مكونات ــيط متجــانس يمث واالعــراق ، فهــم خل

االمريكي فيلعب دورا كبيرا في بناء المجتمع االمريكي ومكوناته وتاسيسه فهم االيدي العاملة التي سـاهمت 



 
٩

في بناء اميركا العظمى فمنـذ ان بـدا حملتـه االنتخابيـة وهـو يخاطـب الشـعب االمريكـي بانـه سـيقوم بحملـة 
فكـان االولـى بـه  ٢٠١٦ر شرعيين وهي من اهم اولوياته في الخطاب االنتخـابي عـام على المهاجرين الغي

واالجدر ان يركز برنامجه االنتخابي على االساسيات في الوضع االمريكي القائم فالمجتمع االمريكي يعـاني 
اســتلم مـن ارتفــاع فــي نســبة البطالــة وارتفــاع فــي معـدل الجريمــة وبــطء فــي العجلــة االقتصــادية ، فمنــذ ان 

الرئاسة االمريكيـة قـام بسـن الشـرائع والقـوانين والتـي تحـد مـن قـدوم المهـاجرين الـى اميركـا والقـادمين مـن 
الدول العربية ايضا وحاصة غيـر الشـرعيين والقـادمين مـن المكسـيك حيـث امـر ببنـاء سـور كلـف الحكومـة 

  .مريكيةاالمريكية الماليين وذلك لمنع المهاجرين المكسيك من تجاوز الحدود اال

ـــة ضـــد االســـالم والمسلمين،ووصـــفهم  ـــا بالعنصـــرية والكراهي ـــه مليئ ـــان خطاب ـــد ك ـــدما زار الهن وعن
ــدوس بجــرائم ضــد  ــام الهن ــارة مباشــرة ق ــد الزي ــدين االســالمي الحنيف،وبع ــي العــداء لل باالرهــابيين، ممــا يعن

تــدمير الممتلكــات وحتــى المســلمين الهنــود فــي العديــد مــن الواليــات الهنديــة وقتــل االنفــس البريئــة وســلب و 
المسـاجد بيــوت اهللا لـم تســلم مــن ايـذائهم ، فكــان لخطابــة العنصـري الملــيء بالحقــد علـى المســلمين انــذاك 
الحجة والتصريح واعطاء الضوء االخضـر الصـحاب النفـوس المريضـة مـن الهنـدوس ليصـبوا جـم غضـبهم 

  .على المسلمين الهنود هناك

تصف بالعصبية والتطرف والمزاجية السلبية اتجاه االخـرين ، ولألسف تجد خطابه السياسي دائما ي
وفي تصرف غير مسبوق من رئيس امريكي حيث رفض الرئيس األمريكـي مصـافحة رئيسـة مجلـس النـواب 
االمريكي نانسي بيلوسي وتجاهل يدها الممدودة بعد أن سـّلمها نسـخة مـن خطابـه عـن حالـة االتحـاد، فـي 

مــن خطابــه وهــو مــا يظهــر لنــا مــن خــالل وســائل االعــالم المتعــددة ان حــين ردت بيلوســي بتمزيــق نســخة 
الــرئيس غيــر مبــال عــن تصــرفاته، فتجــد تصــرفاته مغــايرة لمــا ســبقه مــن رؤوســاء امريكــا الســابقين ، فــان 
امعنت في خطابه السياسي تجده بعيدا عن الشخصية الدبلوماسية المميزة والتي يجب ان يمتاز بها رئيس 

ة االمريكيــة ، فالحــديث بســلوكيات وقراراتــه يطــول شــرحها والكتابــة بهــا فــاردت االختصــار الواليــات المتحــد
  .وااليجاز

  اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢٣/٣/٢٠٢٠ اإلخبارية عمانياتوكالة موقع 

* * *  
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  اعتداءات

  مقدسيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة قرب باب األسباط ٤االحتالل يعتقل 

 

مقدسيين أثناء تعقـيمهم المرافـق  ٤شرطة االحتالل، مساء اليوم االثنين،  اعتقلت – وفا – القدس
عامة قرب باب األسباط المـؤدي إلـى الحـرم القدسـي فـي القـدس المحتلـة، واسـتولت علـى مضـخات تعقـيم ال

 .بحوزتهم

وأوضــح شــهود عيــان، أن شــرطة االحــتالل اعتقلــت أربعــة مقدســيين مــن ســاحة الغزالــي فــي بــاب 
رطة القشلة في االسباط أثناء تعقيمهم مرافق عامة للحد من انتشار فيروس كورونا، واقتادتهم إلى مركز ش

  .باب الخليل بالقدس القديمة

 ٢٤/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  شؤون مقدسية

  ".. إغالق المسجد األقصى بسبب "كورونا١٩٦٧للمرة األولى منذ 

 

، أغلقــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس ١٩٦٧"األيــام": للمــرة األولــى منــذ العــام  –القــدس 
 .المســــــجد األقصــــــى أمــــــام المصــــــلين؛ ضــــــمن إجــــــراءات احترازيــــــة لمنــــــع انتشــــــار فيــــــروس كورونــــــا

حراس وموظفون من دائرة األوقاف اإلسالمية الصلوات الخمـس  ولكن تواصل األذان من المسجد، كما أدى
 .في ساحات المسجد

ونشــرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية صــورًا مــن داخــل ســاحات المســجد وهــي فارغــة، ومقــاطع فيــديو 
 .لألذان وصالة الحراس وموظفي األوقاف في ساحاته، مع االحتفاظ بمسافة بين المصلين

ــإن اقتحامــات  ــل، ف ــي المقاب ــاب ف ــم إغــالق ب ــد أن ت ــت بع المســتوطنين اإلســرائيليين للمســجد توقف
 .المغاربة، ما أجبر شرطة االحتالل على وقف تسهيالتها للمستوطنين

فمنــذ ســاعات فجــر أمــس، منعــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية الــدخول إلــى المســجد باســتثناء حــراس 
 .المسجد وموظفي الدائرة بالقدس

مية بدأت، قبل أسبوعين، بتعقيم المسـجد، ثـم قـررت إغـالق المصـليات وكانت دائرة األوقاف اإلسال
ــر بتعليــق حضــور  ــى أن اتخــذت قرارهــا األخي ــي الســاحات، إل ــع الســماح بالصــالة ف المســقوفة بالمســجد م

 .المصلين للصلوات
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حضــور المصــلين وكــان المجلــس األعلــى لألوقــاف اإلســالمية فــي القــدس أعلــن أنــه قــرر "تعليــق 
للصلوات من جميع أبواب المسجد األقصى المبارك، اعتبارًا من فجر أمس، لفترة مؤقتة استجابة لتوصـيات 

 ."المرجعيات الدينية والطبية

واســـتدرك: إنـــه تقـــرر "اســـتمرار التحـــاق جميـــع المـــوظفين والعمـــال والحـــراس بأعمـــالهم وممارســـة 
بالمســجد األقصــى فــي كافــة أوقــات الصــلوات، علــى أن يــؤدي نشــاطاتهم كالمعتــاد، كمــا يســتمر رفــع األذان 

جميع العاملين في دائرة األوقاف وحراس المسجد المتواجدين الصلوات في الساحات، مع مراعاة اإلرشادات 
 ."الصحية

وقال: "إن مجلس األوقاف يشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، الذي اضطر إليه حفاظًا على حياة 
 ".نين، وصونًا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم اإلسالميوصحة المواط

ــدواعي الشــرعية  ــالمواطنين تفهــم ال ــب ب ــاف وهــو يهي ــس األوق ــس األوقــاف: "إن مجل وأضــاف مجل
والصحية لهذا القرار، فإنه يحثهم علـى االلتـزام بـأداء الصـلوات فـي منـازلهم حفاظـًا علـى صـحتهم وسـالمة 

  ".سيالمجتمع المقد

  ٢٤/٣/٢٠٢٠األيام 

* * * 

  تقارير

 المحامون العرب في القدس يعارضون مخطط عزل الشطر الشرقي عن الغربي

  

توجــه ممثلــو المحــامين العــرب فــي مدينــة القــدس »: القــدس العربــي« – الناصــرة –وديــع عــواودة 
المحتلــة وأعضــاء مجلــس نقابــة المحــامين، كــل مــن المحــامي محمــود ربــاح والمحــامي وٕايهــاب أبــو غــوش 

لى رئيس نقابة المحامين اإلسرائيلية، مطالبين النقابة القطرية بالتـدخل الفـوري والمحامية ياسمين برهوم، ا
والضغط على الحكومة االسرائيلية لمنع تنفيذ القرار الحكومي الهادف لعزل الشطر الشرقي من المدينة عن 

  .شطرها الغربي ومنعهم من التحرك بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا

النقاب ان الحكومة االسرائيلية تنـوي منـع المقدسـيين، سـكان شـرق  وفي اليومين الماضيين كشف
القدس، من الدخول الى غرب المدينة، بحجة الحد من انتشار الفيروس اكورونا من جهة منـاطق السـلطة 
الفلسطينية. ووفقا لوسائل اإلعالم العبرية، فان هذه الخطة نوقشت يوم الخميس الماضي وتم اتخاذ القرار 

وى السياسي اإلسـرائيلي، واطلـع مسـؤولون رفيعـو المسـتوى فـي أجهـزة األمـن اإلسـرائيلية عليـه على المست
 وبموجبه سيتم منع المقدسيين من الدخول الى أحياء الشطر الغربي للمدينة.

  ال صالحية قانونية
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ا وجاء في رسالة المحامين العرب أن القرار الحكومي، وٕان اتخذ، فهو قـرار باطـل وغيـر قـانوني لمـ

فيه من إساءة استعمال الحكومة االسرائيلية لصـالحياتها كسـلطة تنفيذيـة وتعاملهـا بالتفرقـة والتمييـز علـى 
أساس عنصري ضد المقدسـيين مـا يـؤدي الـى سـلب جمـاعي لحقـوق وحريـات إنسـان أساسـية للمقدسـيين 

عمـل وحقـوقهم لتلقـي الخـدمات تكفلها لهم القوانين االسرائيلية والقوانين الدولية، مثل حرية التنقل وحرية ال
  .الطبية وغيرها

وشــدد المحــامون العــرب علــى انــه ورغــم الظــروف الصــعبة الراهنــة محلًيــا وعالمًيــا فــي ظــل تفشــي 
فيــروس كورونــا، فــال صــالحية قانونيــة ألي جهــة كانــت، بمــا فيهــا الحكومــة االســرائيلية وأي مــن أذرعهــا، 

وعزل أحياء كاملة من القدس وفرض الحظر الجماعي علـى  التخاذ مثل هذا القرار الجائر بحق المقدسيين
  .سكانها دون علل او أسباب طبية او مهنية او موضوعية واستثنائية

ونوهــوا الــى ان قســما كبيــرا مــن ســكان القــدس الشــرقية يعملــون فــي منــاطق مختلفــة فــي المدينــة، 
عبة ولــذلك ال يمكــن مــنعهم مــن ويقــدمون الخــدمات واألعمــال الهامــة والحيويــة خاصــة فــي هــذه الفتــرة الصــ

الوصول الى أماكن عملهم. إضافة لذلك، فالكثير من سكانها يتلقون الخدمات المختلفة والمهمة من مراكز 
ومؤسسات مقرها غرب المدينـة، مثـل المراكـز الطبيـة والمستشـفيات، وبالتـالي ال يمكـن مـنعهم او التضـييق 

  .انية أساسية حتى في ظل الظروف الراهنةعليهم في حصولهم على مثل هذه الخدمات اإلنس

وطالـب المحـامون العـرب نقيــب المحـامين بأنـه وفــي حـال تـم فـرض حظــر او منـع تجـوال للتصــدي 
لفيـروس كورونــا بالتــدخل واســتثناء المحــامين مــن أي تقييـدات ومــنحهم تأشــيرات خاصــة تحفــظ لهــم حريــة 

ة ومهمة لجمهور موكليهم أمام المحـاكم والـدوائر التنقل وذلك ألنهم يقومون بتقديم خدمات قانونية ضروري
  .الرسمية المختلفة في البالد

وكانــت اإلذاعــة اإلســرائيلية الرســمية قــد ذكــرت امــس أن قــرار منــع دخــول المقدســيين الــى القــدس 
الغربية اتخذ مـن المسـتوى السياسـي اإلسـرائيلي، وتـم إطـالع مسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي أجهـزة األمـن 

ية عليه، وليس من الواضح حتى الـآلن، كيـف سـيتم تطبيقـه، وكيـف سـيتمكن مئـات الفلسـطينيين اإلسرائيل
  .الذين يعملون بالشطر الغربي ومن ضمنهم أطباء وممرضات، من االستمرار بالعمل هناك

وفي ظـل تصـاعد استشـراء عـدوى كورونـا فـي إسـرائيل قـال وزيـر األمـن الـداخلي غلعـاد أردان، إن 
تخاذ المزيد من اإلجراءات المشددة لفرض اإلغالق الشـامل فـي الـبالد، وذلـك لمنـع تفشـي الحكومة بصدد ا

  .العدوى

وتزامنت هذه التصريحات مع إعالن وازرة الصحة اإلسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس 
حالـة  ١١٤٢حالـة متوسـطة و  ٣٤حالـة وصـفت بأنهـا خطيـرة، و ٢٤شخصـا، بيـنهم  ١٣٠٠كورونا إلى 

طفيفة. وتمهيدا لإلغالق الشامل قالت إذاعة جيش االحتالل أمس إن الشرطة توجهت رسميا الـى سـلطات 
  .وحدة عسكرية للمساعدة في فرض اإلغالق الشامل ١٦الجيش من أجل تخصيص 
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إلى ذلك أعلن وزير الداخليـة، أرييـه درعـي عـن تراجعـه عـن موقفـه بتأجيـل إعـالن موعـد التوقيـت 
إنه تقرر اإلبقاء علـى العمـل بالتوقيـت الصـيفي فـي الـبالد، وعـدم تأجيلـه حتـى مطلـع  الصيفي، وقال أمس

أيــار/ مــايو المقبــل كمــا كــان مقترحــا، وذلــك بتوصــية مــن مجلــس األمــن القــومي اإلســرائيلي. وقالــت القنــاة 
لـيص إن الحكومة اإلسـرائيلية خططـت بواسـطة مقتـرح تأجيـل العمـل بالتوقيـت الصـيفي، لتق ١٢اإلسرائيلية 

حركة الناس ألطول فترة ممكنة فـي ظـل القيـود المفروضـة علـى حركـة المـواطنين، وذلـك للحـد مـن انتشـار 
فـايروس كورونــا المسـتجد. ولــذا سـيتم بــدء العمـل بموجــب التوقيـت الصــيفي فـي الــبالد، فـي ليــل الخمــيس 

  .آذار/ مارس الحالي ٢٧الجمعة الموافق 

سرائيلية ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا وفي ظل ما يجري توقعت وزارة الصحة اإل
  .في البالد خالل الشتاء المقبل وأن يحتاج آالف المصابين إلى أجهزة تنفس

وفي موازاة ذلك، تتعالى أصوات تدعو إلـى سـيطرة الجـيش اإلسـرائيلي علـى الوضـع فـي الـبالد مـن 
ألف  ٦٠٠تشل االقتصاد وتعطل معظم مرافق الحياة وتسببت بنحو أجل مواجهة انتشار العدوى التي باتت 

عاطل عن العمل منذ بداية الشهر الحالي. وقـال مـدير عـام وزارة الصـحة، موشـيه بـار سـيمان طـوف، فـي 
إن توقعاته هـذه تنطلـق مـن إضـافة آالف المرضـى الـذين سـيحتاجون ” يديعوت أحرونوت“حديث لصحيفة 

وم، مؤكـــدا أن هـــؤالء المرضـــى الـــذين يحتـــاجون إلـــى مســـاعدة بـــالتنفس إلـــى تـــنفس اصـــطناعي بعـــد اليـــ
ودعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي مدينــة القــدس  “.االصــطناعي سيشــكلون التحــدي األكبــر بعــد عــام

نتوجـه الـى اهلنـا “المقدسيين لتوخي الحيطة والحذر منعـا الستشـراء كورونـا، فـي بيـان مشـترك جـاء فيـه: 
القـدس باسـمى تحيـات الصـمود واإلكبـار وانـتم تقـاومون ببسـالة وتتصـدون لسياسـات الصامدين في مدينة 

وتؤكـد علـى اعتــزاز ”. االحـتالل والحصـار والتهويـد والعقـاب الجمـاعي وهــدم المنـازل واالعتقـاالت المسـتمرة
رأس الحربــة فــي الــدفاع عــن عروبــة  كافــة ابنــاء شــعبنا علــى اخــتالف انتمــاءاتهم وتجمعــاتهم بصــمودكم 

قدس ومقدساتها وهويتها الوطنية والتصدي لكافة المخططات الصهيونية واألمريكية وفي مقـدمتها صـفقة ال
ترامب نتنياهو والتمسك بخيار المقاومة بكافة اشـكالها، وحمايـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية ممـثال شـرعيا 

  .”ووحيدا للشعب الفلسطيني

عن القوى الوطنية بتعطيل الـدوام فـي كافـة مـدارس بداية نحيي التزامكم الرائع فيما صدر “وتابعت 
القــدس فــي كافــة مظالتهــا التعليميــة فــي حــين اســتمرت دائــرة المعــارف وبلديــة االحــتالل بالــدعوة الســتمرار 
ــان  ــا علــى نحــو متســارع فــي كي ــة التعليميــة رغــم جميــع المخــاطر المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورون العملي

محتلة بشكل خاص مما يشكل خطورة لنقل العدوى ألبنـاء مدينـة القـدس االحتالل بشكل عام وفي القدس ال
فــي المؤسســات المختلفــة، فــي الوقــت الــذي اثبــت حكمــة وصــحة قــرار  نتيجــة االحتكــاك بهــم خــالل عملهــم 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس مجلس الوزراء محمد إشتية باتخاذ جميع اإلجراءات 
  .”لمؤسسات والقوى الوطنية مما ساهم بالحد من انتشار الفيروسالوقائية وتجاوب ا
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الصادرة عن الجهـات المسـؤولة  وأكدت على ضرورة االلتزام بكافة التعليمات والتوجيهات والقرارات 
والتي تدعو أهالي مدينة القدس ومحافظة القدس لاللتـزام بجميـع اإلجـراءات وااللتـزام فـي المنـازل والحجـر 

وللحــد مــن انتشــار الفيــروس،  حفاظــا علــى حيــاتكم  تي وعــدم الخــروج إال للضــرورة القصــوى المنزلــي الــذا
  .”معتبرين من المخاطر التي جابهت الدول األوروبية الصديقة

والتأكيــد علــى مــا ورد فــي بيــان مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية بتعليــق حضــور 
ولفترة مؤقته استجابة لتوصـيات المرجعيـة الدينيـة والطبيـة  المصلين الى المسجد األقصى منذ فجر اإلثنين

الوبـائي، وحفاظـا علـى حيـاة وصـحة المـواطنين وصـونا للـنفس ” كورونـا” ولحماية المصلين مـن فيـروس 
  البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العلم اإلسالمي.

  أخر سلم اهتمامات االحتالل

، فإننـا سـنكون فـي أخـر سـلم اهتمامـات ”كورونـا“شـار إننـا نـدرك جميعـا انـه فـي ظـل انت”وتابعت 
االحتالل، وما يهمه في األساس صحة اليهود، ولذلك كان قرار الحكومة اإلسرائيلية بالتوصـية بمنـع سـكان 

ومـن هنـا ، القسم الشـرقي مـن المدينـة، والمقصـود هنـا العـرب مـن عـدم التوجـه للقسـم الغربـي مـن المدينـة
نين المقدسيين والساكنين خلف جدار الفصل العنصري من الدخول الى المناطق كانت التوصية بمنع المواط

أو للشــطر الغربــي مــن المدينــة، ولــذلك ” نفــوذ بلديــة االحــتالل”الفلســطينية داخــل جــدار الفصــل العنصــري
ــوب منــا ان نحمــي ونحصــن جبهتنــا الداخليــة بــالوعي واالنضــباط وااللتــزام بالتعليمــات واإلرشــادات  المطل

ة عن جهة االختصـاص، ومالحقـة مروجـي اإلشـاعات واألخبـار الكاذبـة والمفبركـة والمدبلجـة، والتـي الصادر 
  .”تهدف الى اثارة حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين

كمــا أدانــت مــا أقــدمت عليــه مخــابرات وقــوات االحــتالل باعتقــال المتطــوعين الــذين مارســوا حمــالت 
نتشار الفيروس مما يؤكد وبوضوح عدم االهتمام بالحد من االنتشار. كما لتنظيف أحياء المدينة لمجابهة ا

دعت القوى المقدسية إلعادة تشيكل لجان االأحياء والطوارىء في مختلف أحياء محافظة القدس التي دعا 
لالعتمـاد علـى الـذات فـي إدارة األزمـة مـن خـالل تقـديم الخـدمات  لتشكيلها محافظ القدس والقوى الوطنية 

وتــوفير احتياجــات الســكان المختلفــة وخاصــة لكبــار الســن والمرضــى. وتحمــل القــوى الوطنيــة ، حيةالصــ
االحتالل كامل المسؤولية عن حياة األسرى المعرضين النتشار الفيروس والذي يـؤدي الـى نتـائج كارثيـة ال 

األوقاف قرر  سمح اهللا، كما ندعو إلطالق سراحهم دون شرط او قيد حفاظا على حياتهم. يشار أن مجلس

في المسجد األقصى ابتداء مـن فجـر أمـس اإلثنـين وٕاغـالق جميـع األبـواب، والـدخول  تعليقا مؤقتا للصالة 
فقط للحراس وموظفي األوقاف واستمرار رفع األذان ودعوة المواطنين للصـالة فـي منـازلهم، وذلـك اسـتجابة 

  .ءا النتشار فيروس كورونالتوصيات مرجعيات طبية ودينية حفاظا على حياة المواطنين ودر 

  ٧صفحة  ٢٤/٣/٢٠٢٠القدس العربي 
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 عقب رفض تأجيل موعد دخوله السجن

  عشاق األقصى: االحتالل يسعى للتخلص من الشيخ رائد صالح بأي ثمن

  

الهيئـة الشـعبية لنصـرة عشـاق األقصـى: إن  قالـت – الفلسطيني لإلعـالم المركز –القدس المحتلة 
ــى أن اســتهداف الشــيخ صــالح وســالمته  ــل عل ــد صــالح دلي هــدف قــرار االحــتالل بشــأن ســجن الشــيخ رائ

إستراتيجي للمؤسسة اإلسرائيلية بغطاء سياسي، وهو ما كـان واضـحا طـوال جلسـات محاكمتـه التـي امتـدت 
 على مدار سنتين.

ورفضت محكمة االحتالل في مدينة حيفا، اليوم االثنين، طلبـًا تقـدم بـه محـامو الشـيخ رائـد صـالح 
 بتأجيل دخوله إلى السجن في سياق انتشار فيروس كورونا.

الهيئة، في بيان لها، أن االحتالل يصّر علـى سـجن الشـيخ صـالح فـي الموعـد المحـدد، وأوضحت 
 رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها األسرى بسبب وباء كورونا.

وترى الهيئة أن ملف الشيخ رائد صالح يقف على سلم أولويات االحتالل اإلسـرائيلي، "التـي تسـعى 
 الساحة، حتى لو كان ذلك عن طريق تعريض حياته للخطر". إلى التخلص منه بأي ثمن، وٕابعاده عن

وقضــت محكمــة الصــلح اإلســرائيلية فــي حيفــا فــي العاشــر مــن فبرايــر الماضــي بســجن الشــيخ رائــد 
شهرا، بادعاء "التحريض على اإلرهـاب ودعـم منظمـة محظـورة"، أمضـى منهـا أحـد عشـر شـهرًا  ٢٨صالح 

ر شـهرًا سيقضـيها الشـيخ فـي سـجن الجلمـة بـدءًا مـن الخـامس خالل مّدة توقيفه األخيرة وتبقى سبعة عشـ
 والعشرين من الشهر الجاري.

وتتعلق التهم اإلسرائيلية للشيخ رائد صالح، بتصريحاته وخطبه الجماهيرية إبان هبة باب األسباط 
 ) في القدس المحتلة، وٕابان قضية وادي الجوز.٢٠١٧(البوابات اإللكترونية عام 

   ٢٣/٣/٢٠٢٠ ي لإلعالمالمركز الفلسطين

* * * 
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  ألخبار باللغة اإلنجليزيةا
Settlers exploit coronavirus lockdown for land grab near Jerusalem 

  
JERUSALEM, Monday, March 23, 2020 (WAFA) – An Israeli settler Monday exploited the full 
lockdown imposed in the occupied territories to raze Palestinian land between Rafat and 
Qalandia towns, northwest of Jerusalem, said a municipal source. 
Mayor of Qalandia Ra’fat Awad confirmed that the settler razed a tract of Palestinian-owned 
land between the aforementioned towns, planted it with saplings and erected a fence around it 
before being spotted and repelled by staff from the Jerusalem Governor’s Office. 
Meanwhile, Director of the Anti-Wall and Settlement Commission Hassan Breijah said that 
settlers constructed and paved a settler-only road and set up several mobile homes on 
Palestinian-owned land in Khallet An-Nahleh, south of Bethlehem. 
He pointed out that settlers exploited the lockdown enforced on Bethlehem district over 
coronavirus spread to expedite the construction of this road. 
Echoing the same concern, member of the Palestine Liberation Organization’s (PLO) Executive 
Committee Hanan Ashrawi condemned Israel for the accelerated annexation of Palestinian land 
and failure to take precautionary measures to prevent the spread of COVID-19 among prisoners. 
“As we are in lockdown in Palestine and the settlers are on the rampage, Israel should take back 
its settlers and keep them there. It should release our vulnerable prisoners,” she tweeted. 
  WAFA March 23, 2020  

    * * * 

Arab Leagues calls for releasing Palestinian prisoners from Israeli jails over corona 
  
CAIRO, Monday, March 23, 2020 (WAFA) - The Arab League called today on the international 
community to exert more pressure on Israel to release Palestinian prisoners in its jails and 
provide them with the necessary protection amid the spread of coronavirus. 
Arab League Assistant Secretary-General, Saeed Abu Ali, said in a press statement that the 
humanitarian necessity and the rules of international humanitarian law in light of the pandemic 
have become more urgent to pressure the occupation authorities to save the lives of more than 
5000 prisoners. 
In Israeli prisons, he said, there are more than 700 male and female elderly prisoners, in addition 
to those who suffer from various diseases, including chronic that weaken the immune system, 
along with more than one 180 children and 42 mothers. 
Abu Ali also held the occupation authorities responsible for the lives of the Palestinian prisoners, 
stressing that the international community must assume its responsibilities to ensure their release, 
and obligate the occupation authorities to the rules of international law, especially the release of 
the most vulnerable prisoners, including the sick and the elderly. 
Palestinian prisoners are set Tuesday morning to commence a series of steps to protest Israeli 
Prison Service's failure to take the proper measures to prevent the spread of coronavirus in Israeli 
jails. 
  WAFA March 23, 2020  
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Settler bulldozes Palestinian-owned land in J’lem 
 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - A Jewish settler on Monday bulldozed plots of land 
belonging to Palestinian citizens in the northwest of Occupied Jerusalem. 
Local official Ra’fat Awadallah said that the settlers bulldozed Palestinian swaths of land in an 
area between the towns of Rafat and Qalandiya, taking advantage of the presence of local 
residents in their homes because of coronavirus fears. 
Awadallah added that the settlers started to cultivate the land and fenced it before employees 
from the Jerusalem province office and local youths showed up and forced him to leave the area. 
  Palestinian Information Center March, 23, 2020 

* * *  

IOF kidnaps Palestinians overnight in W. Bank and J’lem 
  
WEST BANK, (PIC) - The Israeli occupation forces (IOF) last night and at dawn Monday 
kidnaped several Palestinian citizens in the West Bank and Jerusalem. 
According to local sources in the West Bank, the IOF stormed Sanniriya town, south of Qalqilya 
and kidnaped two ex-detainees from their homes identified as Mamdouh and Alaa Omar. 
In Salfit, three citizens were taken prisoners by the IOF upon their return to their homes in az-
Zawiya town. They were identified as Nour Abu Layla, Ibrahim Bakr and Muataz Abdul-Qader. 
In al-Khalil, the IOF kidnaped two children from the family of al-Zarrou called Anas and Moataz 
during their presence near the Ibrahimi Mosque in the Old City. 
In Jerusalem, Israeli police forces kidnaped 13-year-old Qais Mustafa during his presence 
outside his home in Issawiya district and a young man named Hussein Siyam from Wadi Hilweh 
neighborhood in Silwan district. 

Palestinian Information Center March, 23, 2020 

* * *  

Child among three Palestinians arrested in IOF raids 
 
WEST BANK, (PIC) - Three Palestinian citizens, including a child, were arrested by Israeli 
occupation forces (IOF) late Sunday in the West Bank and Jerusalem. 
Local sources said the IOF stormed al-Isawiya town in Jerusalem and randomly fired tear gas 
canisters at Palestinian homes in Obeid neighborhood. 
The IOF soldiers kidnapped a child identified as Dawood Atiya, 13, near the village's mosque 
before they withdrew. 
Meanwhile, the IOF arrested two Palestinian youths at the entrance of Abud village west of the 
West Bank city of Ramallah. Their identities have not been announced yet. 
Another raid was reported in Qalqilya where violent clashes broke out between Palestinian 
youths and IOF soldiers. No injuries or arrests were reported. 

Palestinian Information Center March, 23, 2020 
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انطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس ودورها في وضع الرأي العام والمهتمـين والمعنـين بكـل مـا 
وانشــطتها، فــإن اللجنــة الملكيــة  يجــري فــي مدينــة القــدس مــن االخبــار والوقــائع يوميــًا مــن خــالل مهامهــا

لشؤون القدس توجه عنايتكم بانه على الرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها الوطن من أزمة الكورونـا 
سوف تستمر اللجنة باصدار تقريرها اليومي كمـا هـو معتـاد الكترونيـا، ان مـا يعيشـه اهلنـا الصـامدون فـي 

ونا االحتالل، يتطلب من العالم كله العمل على رفع الظلم فلسطين والقدس من ظروف كورونا المرض وكور 
والمعاناة عن األهل الصامدين في فلسطين والقدس خاصة فـي هـذه الظـروف الصـعبة الـذي يزيـد االحـتالل 
اإلسرائيلي البغيض من معاناتهم اليومية، والمؤسف والمحزن أن معانـاتهم هـذه تجـري علـى مسـمع ومـرآى 

  ما فيها منظمة الصحة العالمية وغيرها.العالم كله ومنظماته ب

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

  واهللا ولي التوفيق. لغت التضحيات وكان الثمنمهما ب 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 

    

  اللجنة الملكية لشؤون القدسمع تحيات أمين عام 

 عبداهللا كنعان                                   

  

  

  

  


