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  شؤون سياسية

  إسرائيل.. صدام بين رئيس الكنيست والمحكمة العليا يهدد مستقبل نتنياهو

 

المحكمة العليا في إسرائيل رئيس الكنيست يولي إدلشتين بطرح تصويت  أمرت – وكاالت –الجزيرة 
في البرلمان كـان قـد رفضـه، يمكـن أن يضـعف قبضـة حليفـه الوثيـق رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو علـى 

 السلطة.

تبر هذه التطورات نتيجة تفاقم األزمة السياسـية فـي إسـرائيل بسـبب اتسـاع هـوة الخالفـات بـين وتع
   الحزبين الرئيسيين في البالد.

وقالت المحكمة في حكمها إن التصويت على اختيار رئيس جديد للكنيسـت يجـب أن يجـري بحلـول 
  يوم غد األربعاء.

لمانيـة أمـس االثنـين، عقـب رفـض إدلشـتين إجـراء وجاء التدخل القضائي النادر في اإلجـراءات البر 
مـارس/آذار الحـالي كـان مـن المـرجح أن يطـيح بـه مـن رئاسـة الكنيسـت، وقـانون خـاص  ٢٥تصـويت فـي 

  بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضية فساد.

زمــة فيــروس كورونــا إلـى أ -عضــو حـزب الليكــود اليمينــي الـذي يتزعمــه نتنيــاهو-وأشـار إدلشــتين 
والــدعوة التــي وجههــا الــزعيم اإلســرائيلي لتشــكيل "حكومــة طــوارئ وطنيــة"، كســببين لتأجيــل تصــويت علــى 

  منصب رئيس البرلمان عقب انتخابات عامة غير حاسمة جرت في الثاني من الشهر الحالي.

  تصويت ومهلة

برئاســة نتنيــاهو، أدى وعلــى الــرغم مــن عــدم تشــكيل حكومــة لتحــل محــل ائــتالف تصــريف األعمــال 
 البرلمان الجديد اليمين.

ويسيطر على البرلمان الجديد خصوم نتنياهو الرئيسيون، وهم حزب أزرق أبيض الوسطي وحلفاؤه 
مقعـدا مـن مقاعـد الكنيسـت البـالغ عـددها  ٦١الذين من بينهم ائتالف أحزاب عربية، بأغلبيـة ضـئيلة تبلـغ 

١٢٠.  

وبعــد االســتماع لطلــب مــن حــزب أزرق أبــيض وجماعــات مدافعــة عــن الديمقراطيــة أمــس االثنــين 
إلجبار إدلشتين على إجراء تصويت الختيار رئيس جديد للكنيست، أمهلته الحكومة حتى المساء كي يقـول 

  ما إذا كان مستعدا لفعل ذلك خالل جلسة برلمانية يوم األربعاء.

لشـتين علـى تـويتر "مـع كـل االحتـرام الواجـب، ال يمكننـي الموافقـة علـى وبعد انتهاء المهلة، قال إد
مـارس/آذار"، وقـال إن تحديـد  ٢٥اإلنذار المقدم لـي ولبرلمـان إسـرائيل لعقـد الجلسـة فـي موعـد ال يتجـاوز 

  أجندة البرلمان من سلطة رئيسه ال القضاء.
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  حكم وتعليق

منه إجـراء التصـويت فـي غضـون اليـومين وبعد فترة وجيزة من ذلك، أصدرت المحكمة حكما يطلب 
  المقبلين.

المنتمـي لحـزب الليكـود اليمينـي -وتعليقا على هذا الحكم، نشر وزير العدل اإلسرائيلي أمير أوحانا 
تغريدة على تويتر، انتقد فيهـا قـرار المحكمـة، وقـال "لـو كنـت رئـيس البرلمـان فسـأجيب:  -نتنياهو  بزعامة

  ال".

في استبدال إدلشـتين بنائـب آخـر تـابع للحـزب، لكـن نتنيـاهو هـدد بـأن  ويرغب حزب "أزرق أبيض"
  مثل هذه الخطوة قد تدفع حزبه إلى االنسحاب من محادثات تقاسم السلطة لتشكيل حكومة وحدة.

وتستعد إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من حالة الغمـوض السياسـي، عقـب إجـراء ثالثـة 
يجـة حاسـمة خـالل أقـل مـن سـنة، كـان آخرهـا االنتخابـات التـي جـرت قبـل انتخابات عامة لم تسـفر عـن نت

  ثالثة أسابيع.

  ٢٤/٣/٢٠٢٠الجزيرة 

* * *  

 الدعوة لحملة دولية إلطالق سراح األسرى األطفال والنساء

 

اتحــاد لجــان العمــل النســائي الفلســطيني إلــى إطــالق  دعــا – المركــز الفلســطيني لإلعــالم –رام اهللا 
حملة دولية عاجلة إلطالق سراح األطفال والنساء في سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي، فـي الوقـت الـذي يقـف 

  ".اد كافة التدابير الصحية والبيئية لمجابهة وباء "كورونافيه العالم موحًدا إليج

امــرأة وفتــاة فلســطينية فــي  ٤٣طفــل و ٢٠٠وأشــار االتحــاد فــي بيــان صــحفي إلــى أن هنــاك نحــو 
سجون االحتالل، منهن األمهات والمرضى وكبار السن، في ظل ظروف صحية وٕانسانية وبيئيـة هشـة جـدا 

  .حياتهم للخطر، آخذين بعين االعتبار سرعة انتشار المرض ومهيأة لتفشي "كورونا"، مما يعرض

وتساءل: "كيف سـيكون الحـال داخـل سـجون االحـتالل التـي بطبيعتهـا العنصـرية ال تـوفر متطلبـات 
  ".الحياة اإلنسانية والبيئة الصحية بحدودها الدنيا

لمراكـــز النســـوية، ودعـــا وزارة شـــؤون المـــرأة، واالتحـــاد العـــام للمـــرأة الفلســـطينية، والمؤسســـات وا
ومؤسسات حقوق اإلنسـان، ووزارة شـؤون األسـرى، إلـى تبنـي هـذه الحملـة والعمـل علـى نشـرها وتوسـيعها 

  .وتدويلها

وطالــب بــدعوة االتحــاد النســائي الــديمقراطي العــالمي (أنــدع)، والمبــادرة النســوية األورومتوســطية 
  .اإلقليمية والدولية إلى االنضمام لهذه الحملة(إيفي)، واالتحاد النسائي العربي وسائر المؤسسات النسوية 
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كما دعا لمخاطبة األمـين العـام لألمـم المتحـدة، ومجلـس حقـوق اإلنسـان، وسـائر الهيئـات الدوليـة 
للضغط على حكومة االحتالل، ومطالبتها بإطالق سـراح األطفـال والنسـاء الفلسـطينيات التـي باتـت حيـاتهم 

نها، وفًقــا لتحــذيرات وتعليمــات منظمــة الصــحة العالميــة للوقايــة مــن مهــددة اســتنادًا للظــروف التــي يعيشــو 
 ".فايروس "كورونا

وأكــد االتحــاد أنــه سيواصــل العمــل مــن أجــل إطــالق هــذه الحملــة الضــاغطة إلطــالق ســراح األطفــال 
والنســاء مــن خــالل عضــويته ودوره فــي االتحــاد العــام للمــرأة والحركــة النســوية الفلســطينية، وعضــويته فــي 

حــاد النســائي الــديمقراطي العــالمي والمبــادرة النســوية األورومتوســطية وعالقتــه مــع عــدد مــن الشــبكات االت
  .اإلقليمية

 ٢٥/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  

  اعتداءات

  االحتالل يغلق حاجز الجيب شمال مدينة القدس

 

أمـام  حاجز الجيب شـمال مدينـة القـدس قوات االحتالل اغلقت – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
سكان حي الخاليلـة وقريـة النبـي صـموئيل منـذ ظهـر يـوم األحـد الماضـي وعـزلهم عـن بلـدة الجيـب والعـالم 

  .مع اإلشارة إلى أنه ال يوجد في المنطقتين مراكز صحية أو تموينية الخارجي،

  ٢٥/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  مستوطن يجرف أرضا لمواطنين شمال القدس المحتلة

 

مسـتوطن، اليـوم االثنـين، أراضـي لمـواطنين  جـرف – الفلسطيني لإلعـالم المركز –القدس المحتلة 
 .بين قريتي رافات وقلنديا شمال غرب مدينة القدس المحتلة

التنقـل المفروضـة وأفاد رئيس مجلس قروي قلنديا رأفت عوض اهللا، أن مستوطنا استغل حالة عدم 
للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرف أراضي في المنطقة المـذكورة، وأقـدم علـى زراعتهـا وتشـيكها، قبـل 

 .أن يتصدى موظفون من مكتب محافظة القدس وشبان احتشدوا في المكان، ويطردوه

  ٢٣/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  
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 االحتالل يعتقل شاًبا بعد االعتداء عليه بسلوان

  

المســــجد  جنــــوبي ســــلوان اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي فجــــر األربعــــاء شــــاًبا مــــن بلــــدة
 .المبارك عقب االعتداء عليه بالضرب األقصى

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اعتقلـت محمـد علـي أبـو الحمـام مـن حـي عـين 
 .البلدة بعد االعتداء عليه بالضرب المبرحاللوزة ب

 .وأفاد بأن قوات االحتالل اعتدت على شاب آخر بالضرب والشبح عند مفترق وادي الربابة بالبلدة

وفي سياق متصل، أوقفت شرطة االحـتالل الليلـة الماضـية شـاًبا مقدسـًيا فـي منطقـة بـاب السـاهرة 
 .داخل القدس القديمة

وتواصــل ســلطات االحــتالل ممارســاتها واعتــداءاتها العنصــرية ضــد الفلســطينيين بالقــدس المحتلــة، 
  ".رغم حالة الطوارئ والظروف الصحية الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا

  ٢٥/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  االحتالل يعتقل شابين من العيسوية

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، شابين  اعتقلت – اآلن فلسطين –الضفة المحتلة 
 من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محليـة، بـأن قـوات االحـتالل اقتحمـت البلـدة واعتقلـت الشـابين محمـد جمـال عليـان 
  .عاما)١٩عاما)، ومحمد زكريا عليان (٣٥(

  ٢٤/٣/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * *  

  شؤون مقدسية

 "سلهب": حراس األقصى سيحمون األقصى رغم إغالقه بسبب كورونا

 

رئـيس مجلـس أوقــاف القـدس، الشـيخ عبــد  حــذر – الفلسـطيني لإلعـالم المركــز –القـدس المحتلـة 
العظـــيم ســـلهب، االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــن تنفيـــذ أي إجـــراءات اعتـــداء علـــى المســـجد األقصـــى وســـاحاته 

  ".لفترة مؤقتة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا ومصلياته، في ظل تعليق الصالة فيه
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وأكـد سـلهب فـي تصـريح لــ"المركز الفلسـطيني لإلعـالم" أن أي تغييـر إسـرائيلي فـي سياسـاته تجـاه 
المسجد األقصى في ظل إغالقه، سيواجه بمواقف حازمة مـن المـرابطين فيـه، وحراسـه وسـدنته المتواجـدين 

 .فيه بشكل دوري

المسجد األقصى جاء في ظل انتشار جائحـة "كورونـا" عالميـًا، وحرصـًا علـى  وأشار إلى أن إغالق
سالمة أبنائنا وٕاخواننا المصلين والمـرابطين، مشـددًا علـى أن التعليـق كـان لـدخول المصـلين إلـى المسـجد، 

 .وأنه عامر بالحراس والموظفين والسدنة الذين يرفعون األذان في مصلياته

الوقــت الحــالي أي اقتحامــات مــن جماعــات المســتوطنين والمتطــرفين،  وأشــار إلــى أنــه ال يوجــد فــي
 ".مؤكدًا أنه: "إذا غّير االحتالل من سياساته والوضع الحالي في المسجد األقصى فسيكون لنا حديث آخر

وقال: "قضـية المسـجد األقصـى المبـارك قضـيتنا، والمسـجد مسـجدنا، ونحـن يعـز علينـا والمسـلمين 
يه لفترة محدودة، وهـذا جـاء حرصـًا علـى سـالمتهم، وبالدرجـة األولـى همنـا هـو سـالمة إغالقه وأال يصلوا ف

 ".أبنائنا ومصلينا والمرابطين فيه

وشدد على أهمية أال يصاب أي ُمصل أو مـرابط بمكـروه أو أمـراض وبائيـة، وضـرورة الحفـاظ علـى 
 .إسالمية المسجد األقصى وملكيته للمسلمين فقط

االحتالل اإلسرائيلي على المرابطين، واستدعاء مدير المسجد األقصى بـالل  واستنكر سلهب اعتداء
الكسواني ونائب مدير مجلس األوقاف اإلسالمية ناجح بكيرات، وخطيب المسجد عكرمة صـبري والمـرابطين 

 .فيه وٕابعادهم أو التحقيق معهم

 .الدينية والقوانين الدوليةوأكد أن اإلجراءات اإلسرائيلية وتصرفات االحتالل تجاوز لكل األعراف 

وأشار المسؤول المقدسي إلى أن مجلـس أوقـاف القـدس دائـم الصـلة والتنسـيق مـع وزارة األوقـاف 
األردنيــة والــدوائر الرســمية فيهــا كاملــة، مشــددًا علــى حــرص األردن علــى عــدم مســاس االحــتالل بقدســية 

 .المسجد األقصى وباحاته ومصلياته

والمصلين في المسجد األقصى بضرورة الحفـاظ علـى أنفسـهم والوقايـة ووجه رسالة إلى المرابطين 
مــن اإلصــابة بفيــروس "كورونــا"، مثمنــًا جهــودهم والتفــافهم حــول المســجد األقصــى فــي كــل الظــروف وعــدم 

 .التفريط فيه

وقال: "أبواب المسجد األقصى مغلقـة، والمسـجد فيـه الحـراس والسـدنة، ويرفـع األذان بشـكل دوري، 
صــالة فــي كــل األوقــات فــي ســاحاته، ونســأل اهللا أن يفــرج الكــرب ويــزول هــذا العــارض الــذي منــع ويــؤدوا ال

 ".الناس من الوصول للمسجد األقصى

 .ودعا سلهب المرابطين والمصلين إلى االلتزام في البيوت حفاظًا على صحتهم
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لين إلــى وكانــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس، أعلنــت األحــد الماضــي، تعليــق حضــور المصــ
المسجد األقصى، لفترة مؤقتة، وذلـك "اسـتجابة لتوصـيات المرجعيـات الدينيـة والطبيـة، للوقايـة مـن انتشـار 

  )".فيروس (كورونا

وأوضح مجلس األوقـاف فـي بيـان صـدر عنـه، أنـه عقـد جلسـة طارئـة اسـتعرض خاللهـا التطـورات 
س اإلجـراءات والتعليمـات الجديـدة الصـادرة الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البالد، وتابع المجلـ

  .عن المراجع الدينية والطبية المختصة

 ٢٤/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * 

 "االحتالل يجمد قرار تنفيذ حبس الشيخ رائد صالح في "ملف الثوابت

 

فـي "ملـف الثوابـت" والـذي  رائـد صـالح جّمدت المحكمة المركزية في حيفا، قرار تنفيذ سجن الشـيخ
 .كان مقررا يوم غد األربعاء، وذلك بعد استئناف طاقم الدفاع، اليوم الثالثاء

 .) للرد على استئناف طاقم الدفاع٣٠/٣تى يوم االثنين (كما أمهلت المحكمة النيابة العامة ح

وقال المحامي خالد زبارقة إن طاقم الـدفاع تقـّدم اليـوم الثالثـاء، باسـتئناف إلـى المحكمـة المركزيـة 
 ٢٨والـذي قضـى بسـجن الشـيخ رائـد صـالح  ١٠/٢/٢٠٢٠مـن تـاريخ  محكمـة الصـلح في حيفا على قرار

، كما ضم الدفاع ٢٠١٩ار اإلدانة الذي صدر في تشرين ثاني/ نوفمبر ، وعلى قر ”ملف الثوابت“شهرا في 
 .إلى االستئناف طلبا بتجميد قرار سجن الشيخ رائد صالح والذي كان مقررا أن يبدأ غدا األربعاء

ولفتر زبارقة إلى أن اإلجراء القادم، وبعد أن تقّدم النيابة رّدها على طلب الدفاع للمحكمة، سيكون 
يد جلسة في المحكمة المركزية في شهر أيار/ مايو القادم، للنظر في اسـتئناف طـاقم الـدفاع من خالل تحد

 .بذلك” كورونا“وذلك في حال سمحت الظروف الراهنة بما يخص انتشار وباء 

استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشـيخ رائـد “وعّقب زبارقة على قرار المحكمة بالقول: 
البدء به يوم غد األربعاء، ألن صحة الشيخ رائد وسالمته لها اعتبار كبير جدا لدى أبناء والذي كان مقررا 

ــه  ــي أن نتوّج ــذلك اضــطررنا بشــكل تكتيك ــرار، ل ــد أن رفضــت محكمــة الصــلح تجميــد الق شــعبنا، خاصــة بع
ذلـك ، و ”ملـف الثوابـت“شـهرا للشـيخ رائـد صـالح فـي  ٢٨للمحكمة المركزية ضد قرار اإلدانة وقرار السجن 

بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر واألزمـة الراهنـة بسـبب 
 .”كورونا“وباء 

ــب طــاقم الــدفاع عــن الشــيخ رائــد  ــا، رفضــت االثنــين، طل ــة الصــلح فــي حيف ــى أن محكم يشــار إل
دخوله إلى السجن لمـدة شـهرين بسـبب مخـاطر وبـاء كورونـا، رغـم عـدم نفيهـا فـي حيثيـات  تأجيل صالح،

القــرار إمكانيــة انتشــار الوبــاء داخــل الســجون لكنهــا اّدعــت أن مصــلحة الســجون وفقــا لمــا بعثتــه للمحكمــة 
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ــّدعي التزامهــا بالتعليمــات التــي تصــدرها الجهــات الصــحية بخصــوص  ــا“ت ــذها داخــل ”كورون ، وتقــوم بتنفي
  .لسجونا

وقال المحامي خالد زبارقة في تصـريح سـابق، إن "هـذا قـرار مسـتهجن جـدا، ال سـّيما أن المحكمـة 
في مسّوغات قرارها تقـول إن هنـاك خطـورة ولـو بنسـبة ضـئيلة مـن انتشـار فيـروس كورنـا داخـل السـجون، 

يمـات الصـارمة الصـادرة لكنها تتجاهل عن سبق إصرار التقدير العالمي لالنتشار الخطير لهذا الوبـاء والتعل
 ".عن مختلف الجهات وخاصة وزارة الصحة بهذا الخصوص

وأضـاف: نعتقــد أن هنــاك خطــورة كبيـرة جــدا مــن انتشــار فيـروس كورونــا داخــل الســجون والتقــارير 
واألنباء التي تداولتها وسائل اإلعالم حول هذه المسألة تؤكد ذلك بـالرغم مـن عـدم وجـود إحصـائية رسـمية 

ــرار لمــدى انتشــا ــانوني وال تفســير مســؤول لق ــالي ال يوجــد أي تفســير ق ر الفيــروس داخــل الســجون، وبالت
عامـا  ٦٢المحكمة برفض تأجيل دخول الشيخ رائد صـالح إلـى السـجن، ألن وضـع شـخص عمـره فـوق الــ 

داخل السجن وهو قيادي عالمي في ظروف تشـكل خطـورة علـى سـالمته وحياتـه، هـو تطـور غيـر مسـبوق 
  ".حقة الشيخ رائد من قبل الجهاز القضائي اإلسرائيليفي عملية مال

 ٢٤/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * 

  تقارير

  أهالي وادي الربابة يتحدون مشروع االحتالل التهويدي للسيطرة 

  على محيط المسجد األقصى المبارك

  

 موقع مدينة القدس خاص – وسام محمد

جنوب المسجد األقصى المبارك في مدينة القـدس المحتلـة، علـى  سلوان يقع وادي الربابة في بلدة
ــغ نحــو  ــة قاســية، بســبب م ٨٠٠دونمــات، يعــيش فيهــا نحــو  ٢١٠مســاحة تبل ــي ظــروف حياتي قدســي ف

 .اعتداءات االحتالل عليهم لطردهم من أراضيهم

تســمية وادي الربابــة بهــذه االســم لــيس األول، حيــث ُأطلــق علــى الــوادي فــي الفتــرة الكنعانيــة اســم 
"جــاي هنــوم" وتعنــي وادي جهــنم ويحتــوي علــى أثــار كنعانيــة ورومانيــة وعربيــة، ويســمونه كبــار الســن مــن 

 .يين "المنطقة الحرام" باعتباره الخط الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربيالمقدس

أوراق سكان وادي الربابة الثبوتية التي تؤكد ملكيـتهم لألراضـي، وأشـجار الزيتـون التـي يزيـد عمـر 
عام، لم تشفع لهـم لـدى سـلطات االحـتالل التـي لـم تـّدخر جهـدا فـي اخـتالق األكاذيـب  ١٢٠٠بعضها عن 

جج تمهيدا لهدم منازلهم والسيطرة على أراضيهم، وكانت "سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" قد حاولت، والح



 
١٠

برفقة قواٍت مـن شـرطة االحـتالل، العمـل فـي األرض لتنفيـذ مشـاريع اسـتيطانية خـالل األيـام الماضـية عـدة 
 .مرات، إال أن أهالي سلوان تصدوا لهم في كل مرة

ري، يرابط أهالي الحي في أراضيهم لمنـع سـلطات االحـتالل مـن تخريبهـا ومنذ بداية شهر أذار الجا
 .أو السيطرة عليها

 األقصى مشاريع تهويدية مستمرة للسيطرة على محيط

يقـــول عضـــو لجنـــة الـــدفاع عـــن أراضـــي ســـلوان فخـــري أبـــو ديـــاب، إن االحـــتالل يغلـــف مشـــاريعه 
  .اإلعالن عن مشاريع إلقامة حدائق وبستنة التهويدية "بغالف جميل" ليسهل تسويقها أمام العالم، مثل

وبحسب أبـو ديـاب، فـإن هـذه المنطقـة لهـا أهميـة اسـتراتيجية حيـث ال تبعـد عـن المسـجد األقصـى 
وبالتـالي تشـكل همـزة متر هوائي، كما أنها تقع بـين حـي البسـتان والجـزء الغربـي مـن القـدس،  ٤٠٠سوى 

وصــل بــين الجــزء الغربــي والشــرقي مــن المدينــة، هــذا عــدا عــن أنهــا تحتــوي علــى آثــار كنعانيــة ورومانيــة 
 .وعربية

"إن سلطات االحـتالل تسـعى لالسـتيالء علـى وادي الربابـة بسـلوان عبـر اسـتهدافه بشـكل  وأضاف:
ة"، ومشـروع "القطـار الهـوائي" الـذي يمـر عبـر كامل للبنية التحتية له، تمهيًدا لتحويله إلـى "حـدائق تلموديـ

 .هذا الحي

وأوضح، أن "سلطة الطبيعـة" وبلديـة االحـتالل صـعدت فـي الفتـرة األخيـرة مـن اقتحامهـا لحـي وادي 
 .ربابة، واستفزازها للسكان وأصحاب األراضي المهددة بالمصادرة، وتنفيذها أعمال حفر بالمنطقة

الل بــدأت فعلًيـا األعمـال اللوجسـتية إلقامـة "القطـار الهــوائي"، ولفـت أبـو ديـاب الـى أن بلديـة االحـت
 .وٕازالة كافة المعيقات أمام تنفيذه، محذًرا من خطورة ما يجري بالمنطقة

وختم أبو دياب مؤكًدا أن االستيالء على أراضي وادي الربابة يعنـي محاصـرة حيـي البسـتان ووادي 
دد الجغرافــي، وبالتــالي تهجيــرهم واقــتالعهم مــن المنطقــة، حلــوة، والبلــدة القديمــة، ومنــع الســكان مــن التمــ

 .باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية

يبقى وادي الربابة كغيرة من مدن وبلدات القدس التي تسعى سلطات االحتالل النتزاعها مـن أهلهـا 
ة القـدس، فيمـا كل مـا لـه عالقـة بالهويـة العربيـة الفلسـطينية فـي مدينـ إبعاد بكافة الطرق والوسائل بهدف

  .يواصل أهل القدس صمودهم ورباطهم وعزمهم على البقاء في أرضهم ... إنه صراع الحق والباطل

 ٢٤/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * 
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  كورونا يشتت عائالت فلسطينية بين القدس وبيت لحم

 

الشـابة الفلسـطينية تمـارا جقمـان منـذ زواجهـا  اعتادت – المحتلة القدس – جندي أسيل –الجزيرة 
وانتقالها من مدينة بيت لحم إلى القدس، على الحد من تحركها بسبب عدم امتالكها تصـريحا  ٢٠١٣عام 

الها يوما أن ُتمنع من رؤية عائلتها فـي بيـت لحـم بسـبب فيـروس فتّـاك ُيسهل عليها ذلك، لكن لم يخطر بب
  .تتسع دائرة انتشاره يوميا

كورونا بات الشبح الذي يسيطر على تفاصيل حياة تمارا اليومية ويحول أحالمهـا فـي المسـاء إلـى 
  .كوابيس

صــور فــي حــديثها للجزيــرة نــت، بــدا صــوت الشــابة مضــطربا كئيبــا وهــي تصــف مشــاعرها تجــاه ال
 .ومقاطع الفيديو القادمة من مدينة مهد المسيح التي تحولت لمدينة أشباح بعد منع التجول بها

وقالت "شاهدت فيديو يظهر شوارع مدينة بيت لحم فارغة وكل محالها مغلقة ويرافـق هـذه المشـاهد 
ألفـُت وجـوه أغنية موطني.. لم أتمالـك نفسـي بكيـت بحرقـة ألننـي اعتـدت علـى حيويـة وانتعـاش شـوارعها و 

 ".سكانها في المحال التي أوصدت أبوابها إلى إشعار آخر

  فراق األحبة

مّر الشـهر األول دون أن تـتمكن تمـارا مـن دخـول بيـت لحـم لزيـارة عائلتهـا، وأكثـر مـا آلمهـا حتـى 
هـور يوم األم لتهديها باقـة ز  في – التي توفيت قبل أشهر-اآلن عدم تمكنها قبل أيام من زيارة قبر والدتها 

وتخبرها "أن الحياة لم تعد كما كانت قبل رحيلها، وأن والدها وشقيقيها يقبعون في الحجر الصـحي المنزلـي 
 ".وأنهم يحتاجون لوجودها بينهم أكثر من أي وقت مضى

ال تتوقف تمارا عن التفكير بوالدها عبد اهللا وبشقيقيها طوني وٕالياس، وقالـت إن أباهـا الـذي يعمـل 
  .بات عاطال عن العمل اآلن، وٕان نفسيته تأثرت سلبا بشكل عميق في قطاع السياحة

تمنيُت لو أنهم يسكنون قربي ألتمكـن مـن تحضـير الطعـام لهـم وتلبيـة احتياجـاتهم فـي ظـل غيـاب "
  ".أمي التي لم نعتد جميعا على نمط الحياة الجديد بعد رحيلها

لحيـاة انقسـمت لقسـمين: حياتنـا قبـل تنهدت الشابة الثالثينية وصمتت لبرهة ثم أردفـت "أشـعر أن ا
  ".فيروس كورونا وحياتنا بعده التي لم تتضح مالمحها بعد وهذا أكثر ما يقلقني

ليس تمارا وحدها من تشعر بالقلق بسـبب مـرور نحـو شـهر علـى إغـالق مدينـة بيـت لحـم وعزلهـا 
عــن محيطهــا، بــل كافــة النســاء الالتــي يتشــابهن مــع قصــتها وغــادرن بيــت لحــم قبــل ســنوات بعــد االرتبــاط 

  .بأزواجهن المقدسيين

لحــم وتركــت وغــادرت مدينــة بيــت  ٢٠٠٥كــارمن المــا انتقلــت للعــيش مــع زوجهــا فــي القــدس عــام 
  .والديها المسنين وحيدين هناك
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  أقصى األمنيات

خـالل حــديثها مــع الجزيــرة نـت رددت عــدة مــرات عبــارة "ال ســمح اهللا لـو احتــاج أحــدهما للنقــل إلــى 
المستشفى لحالة طارئة من سيصطحبهما؟ لو سقط أحدهما وتعرض لكسر أو لجلطة فجائيـة مـاذا سـأفعل؟ 

 ".دي عنهماال أحد هنا غيري وأنا مكبلة لبع

منذ اليوم األول إلحكام األجهـزة األمنيـة الفلسـطينية اإلغـالق الشـامل علـى مدينـة بـين لحـم انفطـر 
 .قلب كارمن حزنا على المدينة التي تنتمي إليها وعلى والديها المسنين

تقــول "أقــف عــاجزة أمــام أســئلة أبنــائي باســيل ومــارك المتكــررة حــول موعــد زيارتنــا القادمــة لمنــزل 
ما، وأشعر أن أمي وأبي مثل أبنائي اآلن وأنني المسؤولة عنهما فـي ظـل اغتـراب شـقيقي الوحيـد فـي جديه
 ".ألمانيا

تصلي كارمن من أجل زوال هذه المحنة وتشعر أن "خروجها وعائلتها سالمة من هذا الفيروس بعد 
 ".انتهاء أزمته سيكون بمثابة عيد وتاريخ ُيحتفل به سنويا

ا ُترجم على لسان والدها الثمانيني الذي اعتبر أن بعده وزوجته القسري عن قلق كارمن على ذويه
 .ابنتهما في هذه الظروف ظلم يتمنى أن يرفع قريبا

أتمنى لو أن كارمن تسكن بجوارنا وتساعدنا في تلبيـة طلباتنـا اليوميـة، ألن الحيـاة فـي بيـت لحـم "
 ".زمنيا لنهايتهباتت قاسية في ظل اإلغالق الشامل الذي ال نعرف سقفا 

تمتمات هذا المسن التلحمي وصـلوات زوجتـه الحلبيـة األرمنيـة امتزجـت مـع صـوت ابنتهمـا كـارمن 
التي تمنت أن تزول هذه الغمة لتتمكن مجددا من الدخول لمهوى قلبهـا مدينـة بيـت لحـم، لتشـكر اهللا علـى 

لفـت الجلـوس علـى مقاعـدها منـذ زوال هذا المرض في كنيسة القديسة كاترينا بساحة كنيسـة المهـد التـي أ
  .نعومة أظفارها

 ٢٤/٣/٢٠٢٠الجزيرة 
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  األخبار باللغة اإلنجليزية
Without an end to international complicity with Israel 

UNRWA funding will never be enough 
 
By Ramona Wadi 
The UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) has launched an appeal for 
funds in preparation for a possible outbreak of the coronavirus in Palestinian refugee camps. It 
has called for $14 million to cover a three month period, in addition to the regular budget 
allocated for UNRWA’s operations to ensure that Palestinians have access to basic services and 
necessities. 
UNRWA’s Acting Commissioner-General Chris Saunders warned that for Gaza, in particular, a 
coronavirus outbreak would spell disaster. “Gaza simply does not have the resources and means 
to weather such a story,” he insisted. 
The current crisis has exposed the flaws inherent in the exploitative capitalist system worldwide. 
As with Palestinian refugees, the situation points towards the need for the international 
community to shoulder its responsibilities rather than attempt to fit deprived populations within 
the parameters of the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs). 
The Agency might try to ensure that the outlined goals are met through its service provision, yet 
it is no secret that the discrepancy between budgets allocated for humanitarian aid and human 
rights violations is impossible to bridge. UNSDGs are about maintaining political warfare first 
and foremost, hence the generalized aims that are more about referencing human rights than 
permanently correcting the violations. 
The UN has failed to call for an end to Israeli colonialism in Palestine, yet it expects agencies to 
rectify the deprivation caused by the Zionist state. It is a fact that Palestinians have no assurances 
regarding the permanence of access to basic services, let alone certainties that any coronavirus 
emergency will be dealt with in a timely and effective manner. 
Once again, the international community will continue to pledge aid without halting Israel’s 
colonial expansion and its intrinsic violence. The convenience of speaking about a perpetual 
funding deficit for the organisation shifts attention away from the reasons why it is impossible 
for Palestinians to sustain planning for their own initiatives. 
 “What the Palestinians did deserves applause,” said UN Special Coordinator Jamie McGoldrick, 
referring to the measures taken in the occupied West Bank to curb the virus spread. The 
patronizing tone of his comment cannot be ignored, though; will this imaginary applause 
contribute towards Palestinians regaining their political rights and their land? Will it prevent a 
humanitarian disaster from befalling Palestinian refugees whose access to basic services is 
already inconsistent and who are as yet uncertain if UNRWA can provide a response plan should 
the coronavirus strike the refugee camps and Gaza? 
Calling on UNRWA to fulfill its duty is futile if the international community continues to 
normalize Israeli colonization and its crimes against the Palestinian people. This is the deficit 
which the international community intends to keep on ignoring. If a humanitarian disaster occurs 
among Palestinians due to the virus, the international community will have an easier task in 
deflecting the slightest criticism regarding its complicity with the colonial entity which prevents 
Palestinians from living a normal life. Once the crisis is ended globally, discourse will once 
again focus smugly on sustainable development goals, forcing the Palestinians into high 
expectations without having their legitimate basic demands met and their political rights 
fulfilled. 

The Palestinian Information Center March, 24, 2020 
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Coronavirus gives Israelis a tiny taste of what life is like for Palestinians 
 
Gideon Levy 
Will Israelis emerge from the virus with a newfound sympathy for Palestinian suffering? Not 
likely 
Israelis are under a coronavirus lockdown. 
Like everywhere else on the planet now, their lockdown is both physical and emotional. 
The air is heavy with unease and anxiety about the pandemic and above all, with fear of the 
unknown. The physical aspects are familiar worldwide: constraints on leaving the house 
and temporary shortages at supermarkets. Major airports are nearly deserted with almost no 
arrivals or departures. 
Social, artistic, cultural and religious gatherings are cancelled. Unemployment rates 
are skyrocketing. The army is set to run hotels as hospitals for the less severely infected. And 
soon, perhaps: total lockdown, with military and police patrols in the streets. 
The threat of anarchy is already talked about. Dystopia. 
Lockdown under occupation 
All of that should have rung a bell for Israelis. But – no bells. They are busy worrying about 
survival, which is understandable, and only natural. Meanwhile, it is hard to ignore the fact that 
the severe, even extreme, realities of life in Israel lately have comprised the normal routine for 
decades in the occupied territories. 
What Israelis see as dystopia looks almost like utopia to Palestinians. The temporary lockdown - 
plus shortages imposed on Israelis - is almost like a dreamscape for Palestinians, whose situation 
in Gaza, and sometimes also in the West Bank, has long been a lot worse. 
This is karma time, the fates are laughing, bitter irony abounds. Some minister of history is 
chuckling somewhere out there at the new reality forced on the Israelis. 
For the first time in their lives, they have been handed the tiniest taste of what they have been 
dishing out to Palestinians for generations. For the first time in their lives, the Israelis are tasting 
lockdown and shortage in a way they have never known. 
And yet the siege on Israelis looks a lot like luxury to any Palestinian child born into the much 
harsher reality that has been their lot. 
Israelis are sampling just a small taste of the restrictions they impose on Palestinians. They are 
offered a chance to experience a little of what Palestinian life is like, although under better 
conditions. 
Will this someday change their outlook? Will they emerge more sensitive to and understanding 
of Palestinian suffering after the pandemic winds down? Highly doubtful. 
A taste of lockdown 
Item one, the lockdown itself. Israel’s international gateways, as in most other countries now, are 
effectively shuttered and locked. Hardly any flights land or take off: claustrophobia, temporarily, 
reigns here. 
Gaza has been living that way for the last 14 years. In the world’s largest open-air prison, the 
Gaza cage, people can only laugh at the short-term distress Israelis are experiencing. 
There are young Palestinians in Gaza who have never seen a passenger aircraft, even flying 
overhead; there are Palestinian adults in Gaza who have never been in an airport terminal and 
have never been able to dream of going abroad on holiday, to study, or on business. 
For Israelis, being cut off from ingress and egress via Ben Gurion Airport is unbearable, even for 
a few weeks. Palestinians in Gaza, and even many West Bank residents, know nothing whatever 
of life with an airport. The doors to Israeli homes are going to close now, too. At the time of 
writing, there is still no total lockdown, but it may well happen any day now. 
Half an hour’s drive from Tel Aviv, people live during certain periods with curfews as their daily 
routine, and sometimes with months-long curfews. 
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A curfew can be imposed arbitrarily at any moment by some army officer. These curfews will be 
imposed on homes with many more children, usually, and far fewer rooms. With a lot more tanks 
outside generating a lot more hatred indoors. When there is no curfew in the territories, there is 
closure: a siege. 
A gloomy scenario 
Closure between the West Bank and Israel, closures between different parts of the West Bank 
itself, between one city and the next, one village and the next. With ad hoc checkpoints and fixed 
checkpoints, never mind in Gaza, which is permanently under siege. 

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

يمر بها الوطن من أزمة الكورونـا  لشؤون القدس توجه عنايتكم بانه على الرغم من الظروف الطارئة التي
سوف تستمر اللجنة باصدار تقريرها اليومي كمـا هـو معتـاد الكترونيـا، ان مـا يعيشـه اهلنـا الصـامدون فـي 
فلسطين والقدس من ظروف كورونا المرض وكورونا االحتالل، يتطلب من العالم كله العمل على رفع الظلم 

والقدس خاصة فـي هـذه الظـروف الصـعبة الـذي يزيـد االحـتالل والمعاناة عن األهل الصامدين في فلسطين 
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 دس حـرة عربيـة نسأل اهللا ان يرفع البالء وظلم االحتالل لتعود فلسطن والق
األردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخيـة علـى المقدسـات اإلسـالمية والمسـيحية السـند  الـداعم 

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

 ني التالي:لالستفسار الرجاء التواصل معنا على البريد اإللكترو 

- 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                                   

  

  

  

  


