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١

  المحتوى

  والقدسألردن ا

  ٣  من دفع إجار عقاراتهم سنة كاملة الملك يوجه بإعفاء مستأجري العقارات الوقفية بالقدس •

  ٤  ٢٠٢٠أوقاف القدس من إيجارات  فاعليات مقدسية تثمن المبادرة الملكية بإعفاء مستأجري •
  

  شؤون سياسية

  ٤  يهاتف الشيخ محمد حسين مطمئنا على أوضاع مدينة القدس الفلسطيني الرئيس •
 

  اعتداءات

  ٥  بحراسة شرطة االحتالل» األقصى«مستوطنون يقتحمون ساحات  •

  ٦  "القدس: االحتالل يلقي بعامل على حاجز حزما لالشتباه بإصابته بـ"كورونا •

  ٧  مواطنين من القدس المحتلة ٩االحتالل يعتقل  •
 

  شؤون مقدسية

  ٧  إغالق كنيسة القيامة لمدة أسبوع •

  ٨  فرض حجر صحي كامل على قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة •
   

  تقارير

  ٨  المقدسيون يد واحدة في مواجهة عنصرية االحتالل وكورونا •

  ١٠  ”كورونا”إسرائيل تواصل سياستها العنصرية تجاه العمال الفلسطينيين بشبهة اإلصابة بـ •

  ١٣  رسالة من األسرى المرضى إلى مؤسسات حقوق اإلنسان وأحرار العالم •
    

  األخبار باللغة اإلنجليزية
16 • Holy Sepulcher shut down, temporarily, few weeks before Easter 
16 • Petition to Israeli High Court calls for allowing prisoners to meet with 

lawyers, family 
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٣

  والقدساألردن 

   الملك يوجه بإعفاء مستأجري العقارات الوقفية بالقدس

  من دفع إجار عقاراتهم سنة كاملة

 

جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني بإعفــاء جميــع مســتأجري العقــارات الوقفيــة اإلســالمية  وّجــه – عمــان
 .لةكام ٢٠٢٠الصحيحة التي تستوفيها الدائرة العامة ألوقاف القدس، من دفع إجار عقاراتهم عن سنة 

وأعربت الدائرة العامة ألوقاف القـدس فـي بيـان لهـا أمـس األربعـاء، عـن شـكرها وامتنانهـا لجاللتـه 
 .لدعم صمود المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في مدينة القدس

 :وتاليا نص البيان

وقـاف والشـؤون تتوجه الدائرة العامة ألوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك ومجلـس األ "
دائـرة قاضـي القضـاة فـي والمقدسات اإلسالمية ومفتي القدس والديار الفلسطينية والهيئة اإلسالمية العليا و 

القدس بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لصاحب الجاللة الملك عبداهللا الثـاني ابـن الحسـين صـاحب الوصـاية 
على المقدسات اإلسالمية المسيحية في القدس الشريف لتوجيه جاللته المسـتمر لـدعم صـمود المقدسـيين 

الشـريف، وبـاألخص التوجيـه الملكـي السـامي ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في مدينة القدس 
بإعفاء جميع المستأجرين من مسـلمين ومسـيحيين للعقـارات الوقفيـة اإلسـالمية الصـحيحة التـي تسـتوفيها 

كاملـة، عسـى أن يكـون ذلـك بركـة  ٢٠٢٠الدائرة العامة ألوقاف القدس من دفع إجـار عقـاراتهم عـن سـنة 
كل بيت ودكـان وعقـار مقدسـي لـدعم صـمودهم وتمكيـنهم مـن من بركات المسجد األقصى المبارك تحل في 

مواجهــة ركــود أعمــالهم وتجــارتهم فــي ظــل إغالقــات هــذا العــام وخصوصــا الناتجــة عــن مواجهــة فيــروس 
 .كورونا

مع دعاءنا لجاللته أن يبقى الحامي والراعي للمقدسات والـداعم والسـند للمقدسـيين وأن يحفـظ اهللا 
  ".هم نعمة األمن واألماناألردن وشعبها وأن يديم علي

  ٣صفحة  ٢٦/٣/٢٠٢٠الدستور 
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٤

   فاعليات مقدسية تثمن المبادرة الملكية بإعفاء مستأجري

 ٢٠٢٠أوقاف القدس من إيجارات 

  

فاعليــات مقدســية عاليــا توجيهــات جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني  ثمنــت – بتــرا –القــدس الشــريف 
ــي القــدس الشــريف  ــة اإلســالمية ف ــارات الوقفي ــع المســتأجرين مــن مســلمين ومســيحيين، للعق ــاء جمي بإعف

 .كاملة ٢٠٢٠لة التي تستوفيها الدائرة العامة ألوقاف القدس من دفع إيجارات عقاراتهم عن سنة المحت

وتوجهـــت الـــدائرة العامـــة ألوقـــاف القـــدس وشـــؤون المســـجد االقصـــى المبـــارك ومجلـــس األوقـــاف 
قاضـي والشؤون والمقدسات اإلسالمية ومفتـي القـدس والـديار الفلسـطينية والهيئـة اإلسـالمية العليـا ودائـرة 

القضاة بالقدس في بيان صحفي اليوم األربعاء، بجزيل الشكر وعظيم االمتنـان مـن صـاحب الوصـاية علـى 
تـه المقدسات اإلسـالمية والمسـيحية فـي القـدس الشـريف جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني علـى توجيهـات جالل
 .المستمرة بدعم صمود المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في مدينة القدس الشريف

واعربت فـي البيـان عـن أملهـا بـأن تكـون هـذه المبـادرة الملكيـة السـامية بركـة مـن بركـات المسـجد 
ركــود االقصــى المبــارك تحــل فــي كــل بيــت ودكــان وعقــار مقدســي لــدعم صــمودهم وتمكيــنهم مــن مواجهــة 

 .اعمالهم وتجارتهم في ظل اغالقات هذا العام، وخصوصا تلك الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا

ودعت اهللا العلي القدير بأن يبقى جاللته الحـامي والراعـي للمقدسـات والـداعم والسـند للمقدسـيين، 
  .وأن يحفظ اهللا األردن وشعبها، وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان

 ٣صفحة  ٢٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

 ** * 

  شؤون سياسية

 يهاتف الشيخ محمد حسين مطمئنا على أوضاع مدينة القدس الفلسطيني الرئيس

    

رئــيس دولــة فلســطين محمــود عبــاس المفتــي العــام للقــدس  هــاتف – وفــا ٢٠٢٠-٣-٢٥رام اهللا 
  والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

واطمأن سيادته على أوضـاع مدينـة القـدس والمقدسـيين، وكافـة المقدسـات فيهـا وتحديـدا المسـجد 
  األقصى المبارك.

من جهته، أعرب الشيخ حسين عن شكره للسيد الـرئيس علـى اهتمامـه ومتابعتـه الدائمـة ألوضـاع 
  .المدينة المقدسة والمقدسيين

  ٢٥/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 



 
٥

  تاعتداءا

  بحراسة شرطة االحتالل» األقصى«مستوطنون يقتحمون ساحات 

 

مجموعـــات المســـتوطنين صـــباح أمـــس األربعـــاء، ســـاحات المســـجد  اقتحمـــت –فلســـطين المحتلـــة 
 .القدس المحتلة  األقصى المبارك، بمدين

وأفادت مصادر محلية، أّن عدد من المستوطنين اقتحمـوا سـاحات المسـجد األقصـى وتجولـوا فيهـا، 
ــايروس بحراســ ة مشــددة مــن قبــل شــرطة االحــتالل اإلســرائيلي، رغــم اإلغــالق المفــروض بســبب انتشــار ف
 .كورونا

إلى ذلـك، اعتقلـت شـرطة االحـتالل اإلسـرائيلي فجـر أمـس األربعـاء، عـددا مـن الشـبان فـي القـدس 
النـار علـى المحتلة، فيما اندلعت مواجهات ليلية في العيسوية، بينما فـي قطـاع غـزة أطلـق جنـود االحـتالل 

 .الصيادين والمزارعين دون أن يبلغ عن إصابات

وأطلقـت قــوات االحــتالل صــباح أمـس األربعــاء، النــار بشــكِل مكثـف تجــاه األراضــي الزراعيــة شــرقي 
 .قطاع غزة، ومراكب الصيادين غربه، دون أن يبلغ عن إصابات

ين فـي بحـر شـمال مدينـة وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحـتالل أطلقـت النـار تجـاه مراكـب الصـياد
 .غزة، وتجاه المزارعين شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس

 .في القدس، اعتقلت شرطة االحتالل شابا من بلدة سلوان عقب االعتداء عليه بالضرب

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات االحتالل اعتقلت محمد علـي أبـو الحمـام مـن حـي عـين 
 .لبلدة، بعد االعتداء عليه بالضرب المبرحاللوزة با

كمـا اعتــدت شــرطة االحـتالل علــى شــاب آخـر بالضــرب والشــبح عنـد مفتــرق وادي الربابــة بالبلــدة. 
وأوقفت شرطة االحتالل شابا مقدسـيا فـي منطقـة بـاب السـاهرة داخـل القـدس القديمـة. كمـا اعتقلـت شـرطة 

عيان، بأن قوات االحتالل اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين االحتالل شابين من بلدة العيسوية، وأفاد شهود 
 .محمد جمال عليان، ومحمد زكريا عليان

وتواصــل قــوات االحــتالل ممارســاتها واعتــداءاتها العنصــرية ضــد الفلســطينيين بالقــدس، رغــم حالــة 
 .الطوارئ والظروف الصحية الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا

الصحراوي (جنوب فلسـطين المحتلـة) » نفحة«أسير فلسطيني في سجن  وفي موضوع آخر، أحرق
غرفة سجانيه، أمس األربعاء، احتجاجا على إهمـال إدارة سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي، لألوضـاع الصـحية 

  .لألسرى، وفق مصادر حقوقية فلسطينية

(حكوميـة)، فـي بيـان لهـا، إن األسـير أيمـن الشـرباتي، » هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين«وقالت 
المحكــوم بالســجن المؤبــد، أقــدم علــى إحــراق غرفــة تابعــة للســجانين، عبــر اشــعال النيــران بــورق التواليــت 



 
٦

ــى إهمــال أوضــاع األســرى الصــحية وعــدم اتخــاذ إدارة ا لســجن وٕالقائهــا علــى غــرفتهم، وذلــك احتجاجــا عل
  .»كورونا«لإلجراءات والتدابير الصحية الالزمة لمواجهة فيروس 

وأوضحت الهيئة أنـه جـرى نقـل األسـير الشـرباتي إلـى زنـازين العـزل االنفـرادي داخـل المعتقـل، وأن 
  .حالة من التوتر واالحتقان تسود بين صفوف األسرى بعد قيام االدارة بإغالق اقسام المعتقل

إدارة معتقالت االحتالل تسعى في الفترة االخيـرة إلـى اسـتغالل الظـرف الـراهن ولفتت الهيئة إلى أن 
، واإلمعان في فرض المزيد من اإلجـراءات التنكيليـة بحـق األسـرى، وبـدًال »كورونا«في ظل انتشار فيروس 

 مــن أن تــزود األســرى بمــواد التنظيــف والتعقــيم داخــل األقســام كحــد أدنــى مــن اإلجــراءات الوقائيــة، تواصــل

  .إجراءاتها التنكيلية بحقهم بتضيق الخناق عليهم، وفق البيان

وحملــت الهيئــة ســلطات االحــتالل المســؤولية كاملــة عــن حيــاة األســرى وأرواحهــم، ال ســيما وأنهــم 
تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والسالمة وتعتبر بيئـة حاضـنة النتشـار «محتجزون داخل سجون قالت إنها 

  .»وباء كورونا

ســات المجتمــع الــدولي بضــرورة التــدخل والضــغط علــى حكومــة االحــتالل لالفــراج عــن وطالبــت مؤس
األسرى وخاصة أن الخطر يهدد حياتهم بعد تفشي الوباء بالمئات داخل دولة االحتالل ال سيما بين الجنـود 

 .والمحققين

أمضـى مـا  عاما) من األسرى الُقدامى، حيث اعُتقل عّدة مرات، كما ٥١يذكر أن األسير الشرباتي (
 .عامًا في سجون االحتالل، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم االحتالل في إحدى السجون ٢١يزيد عن 

، حيث تعـّرض لتحقيقـات قاسـية ١٩٩٨من آذار عام  ١٧وكان االحتالل قد اعتقل الشرباتي في الـ
تــل علــى إثرهــا عقــب اتهامــه بتنفيــذ عــدة عمليــات اســتهدفت مســتوطنين فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، قُ 

  )(وكاالت مستوطن وُأصيب آخر، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

 ١٩صفحة  ٢٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  "القدس: االحتالل يلقي بعامل على حاجز حزما لالشتباه بإصابته بـ"كورونا

 

 "الليلة الماضية، بعامل يعمل بإحدى الورش "االسرائيلية" علـى "حـاجز حزمـا ألقت قوات االحتالل،

  .شمال شرق مدينة القدس المحتلة، لالشتباه بإصابته بفيروس كورونا

تعاملـت مـع  الصـحة علـي عبـد ربـه فـي بيـان إن طـواقمهم وقال مدير عام الطب الوقـائي فـي وزارة
مواطن في الثالثينات من عمره، بعـد التبليـغ عـن االشـتباه بإصـابته كورونـا، إذ أجـرت الفحوصـات الالزمـة 

  .له



 
٧

عـدم  ونقـل عبـد ربـه عـن العامـل قولـه، إن "سـلطات االحـتالل ألقـت بـه خـارج عملـه بذريعـة بحجـة

  ".حيازته على شهادة خلو من كورونا

وأكد أن الفحوصات بّينت عدم وجود أي اعراض باإلصابة بـ"كورونا" لدى العامل لحظة فحصه مـن 
  .قبل الطواقم المختصة

  * * *٢٥/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

 مواطنين من القدس المحتلة ٩االحتالل يعتقل 

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة، تسعة مواطنين من انحاء  اعتقلت – وفا ٢٠٢٠-٣-٢٥القدس 
  متفرقة من القدس المحتلة.

) من عاماً  ٢٠وأفاد مراسلنا باعتقال قوات االحتالل الشابين عمر الفيراوي، وعبد الرحمن البشيتي (
الناظر أحد أبـواب المسـجد األقصـى، وسـط مناوشـات بـين قـوات االحـتالل والشـبان المتواجـدين منطقة باب 

  بالمكان.

وفي البلدة القديمة من القدس، اعتقلـت قـوات االحـتالل: نظـام أبـو رمـوز، وحـاتم كسـواني، وجهـاد 
  أبو رموز، خالل تواجدهم في منطقة باب األسباط.

كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيسوية، واعتقلت أربعة شبان اثناء تواجدهم على مدخل البلـدة، 
  .وهم: تيسير محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صيامة، وحمادة اديب أبو الحمص

  ٢٥/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * *  

  قدسيةشؤون م

  إغالق كنيسة القيامة لمدة أسبوع

  

القــدس  رؤســاء الكنــائس إغـالق كنيســة القيامـة فــي أعلـن – الجديــدة الحيـاة – المحتلــة القـدس

الحاجـة، منعـًا لتفشـي فيـروس  المحتلة، ابتداء من مساء أمس األربعـاء، لمـدة أسـبوع قابـل للتمديـد حسـب
  .كورونا، وتماشيا مع حالة الطوارئ

 ٢٦/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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 إجراء فحوصات للمخالطين للسيدة المتوفاة

  فرض حجر صحي كامل على قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة

 

الناطق باسـم الحكومـة الفلسـطينية إبـراهيم ملحـم، فـرض  أعلن – المحتلة القدس –فلسطين اليوم 
فــايروس حجــر صــحي كامــل علــى قريــة بــدو الواقعــة إلــى شــمال غــرب القــدس المحتلــة، بعــد وفــاة مصــابة ب

 كورونا من البلدة أمس األربعاء.

وأوضح ملحم في تصريحات إذاعيـة صـباح اليـوم الخمـيس، أن الفحوصـات أخـذت مـن المخـالطين 
  للسيدة التي انتقل لها الفيروس من ابنها الذي يعمل في إحدى الورش في "إسرائيل".

طبيب وممـرض فـي مستشـفى رام اهللا الحكـومي، كـان قـد خـالطهم  ٢٠وكشف عن إجراء الفحص لـ
  ابن المتوفاة بعد عالجه في قسم األمراض الباطنية في المستشفى الفترة الماضية.

وجرت مساء أمس األربعاء في قرية بدو مراسم تشـييع عـن بعـد للفقيـدة الراحلـة، شـارك فيهـا عـدد 
  .لتها، وسط تدابير وقائية مشددةمحدود من أفراد عائ

 ٢٦/٣/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * 

    تقارير  

  المقدسيون يد واحدة في مواجهة عنصرية االحتالل وكورونا

 

) ١٩(كوفيــد انتشــار فــايروس الكورونــا بعــد – جويحــان ديــاال – الجديــدة الحيــاة – القــدس المحتلــة

وتزايد في أعداد المصابين قررت سلطات االحتالل إتخاذ االجراءات الوقائية منذ الخامس عشر مـن الشـهر 
 .الجاري

جراءات الوقائية واإلرشادية وفرض الحظر المنزلي سـبقتها إليهـا السـلطة الوطنيـة هذه الخطوة واال 
الفلسطينية بعد إعالن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ وتطبيق حكومـة رئـيس الـوزراء الـدكتور محمـد 

 .اشتية لجملة من اإلجراءات الوقائية

بــأن محافظــة القــدس تعــيش  يقــول أمــين ســر إقلــيم القــدس لحركــة فــتح شــادي مطــور" نعلــم جيــداً 
تعقيدات أمنية إسرائيلية (شل الحركة) تمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول الى المستشفيات في مدينة 
القدس مثـل مستشـفى المقاصـد، والمطلـع، حيـث قـام عطوفـة محـافظ القـدس عـدنان غيـث بتنفيـذ تعليمـات 

 ."تقبال المرضى في حال إصابتهم ال قدر اهللالرئيس الفلسطيني بإتمام بتجهيز المراكز الصحية الس
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يضيف مطور في حديث لـ" الحياة الجديدة"، تم االستعداد بإقامة خمسة مراكز موزعة على منـاطق 
 .محافظة القدس من جنوبها لشمالها لغربها تم تجهيزها من المواد الطبية استعدادًا لحالة الطوارئ

احـدة تعمـل كخليـة النحـل مـن أجـل الحفـاظ علـى سـالمة كما أشار إلى أن مدينـة القـدس كلهـا يـد و 
 .وأمن المواطن المقدسي

تابع حديثه بالقول:" ال نعول على االحتالل الذي يحتل المدينة المقدسـة بـالقوة وشـاهدنا كيـف قـام 
ه باعتقال الكادر الفتحاوي الوطني الذي قدم خدمة انسانية ألحياء مدينة القدس برشها بمواد التعقيم للوقاي

 .من انتشار الفايروس

كما أكد أن مدينـة القـدس التزمـت بقـرارات القيـادة الوطنيـة الفلسـطينية كمـا بـاقي المحافظـات ألن  
 .مدينة القدس هي جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني

المبادرات االجتماعية يقول:" تم تشكيل لجنة تكافل إجتماعي من قبل عطوفة محافظ   أما من جهة
ن غيث من أجل المساندة والوقوف إلى جانب العـاطلين عـن العمـل طوعيـًا نتيجـة تفشـى وبـاء القدس عدنا

الكورونا داخل الكيان المحتل االسرائيلي وانتشـاره بشـكل متسـارع فـي صـفوفهم وهـذا مـا قـد أثـر سـلبًا علـى 
 ".حياة العمال سواًء من القدس او مناطق الضفة الغربية الفلسطينية

ــن عــن تأســيس منصــ ــا المــواد وأعل ــي بواباته ــل ف ــي محافظــة القــدس تحم ــة ف ــة خدماتي ة الكتروني
األساســـية الصـــحية والطبيـــة لـــتمكن المـــواطنين مـــن الولـــوج إليهـــا بســـهولة لتقـــديم الطلبـــات واالحتياجـــات 

متاحا لنـا التواصـل وايصـال االحتياجـات بمـا يضـمن األساسية للفئات المستهدفة والتي من خاللها سيكون 
 .عدم الخروج او التواصل مع الخارج

في ظـل انتشـار الوبـاء عالميـًا وهـوال يفـرق بـين أي عـرق اال ان سـلطات االحـتالل تقـوم بممارسـة 
التمييز العنصري في القدس بين المرضى لذلك تستمر اللجان في التجمع المقدسي لمواجهة( كورونا) بعـد 
تشكيلها في اليوم األول عـن اعـالن حالـة التأهـب فـي الـبالد ، تطـوع عشـرات المـواطنين المقدسـيين مـنهم 

ــاء والممرضــين ــديم   األطب ــة وتق ــين والمحــاميين لنشــر االرشــادات التوعوي والمســعفين والمعلمــين واالعالمي
 .المساعدات الالزمة لمن يحتاجها أي إنسان

وتتمثـل بـأن األولويـة فـي العـالج لليهـود،  االحتالل واضحة قال المحامي مجد عويس، إن سياسة 
 .بينما أبناء مدينة القدس مصيرهم مجهول تماما وهذا بتأكيد االطباء

سيواجه هذا المرض لذلك   يضيف إذا لم يقم المواطنون بتحصين أنفسهم وأخذ جميع االحتياطات،
لحمايتك وحماية اسرتك، وعلـى كافـة المـواطنين  ال حاجه لالستهتار واالستخفاف باالجراءات التي نقوم بها

 ".االلتزام في منازلهم لتفويت الفرصه على االحتالل التي وضعت خطتها واعطت االولوية لعالج لليهود

ولفــت إلــى انــه عنــد وقــوع الكارثــة ســيتم تحويــل المنــاطق العربيــة ألحيــاء مغلقــة وعزلهــا عــن بــاقي 
علــم أن العــرب مــازالوا يعتقــدون بــأنهم ملتزمــون بــدفع التأمينــات المنــاطق لتواجــه مصــيرها وحــدها ، مــع ال
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اطباء عرب يؤكـدون بـأن معاملـة المرضـى العـرب  الوطنية وأنهم سيتلقون العالج المناسب، منوها إلى أن 
 .في العالج سيئة للغاية وتستغرق ايام من اجل تقديم الخدمة

 القدس اغالقات ومخالفات بحجة الكورونا

اح اليوم وحتى المسـاء، انتشـرت قـوات االحـتالل بكثافـة فـي أحيـاء البلـدة القديمـة منذ ساعات صب
أشخاص بداخل المحل، إضافة إلى  ٥وتقوم بتحرير المخالفات ألصحاب المحالت كما تمنع تواجد أكثر من 

  أن أن تكون المسافة المسـموح بهـا متـرين بـين كـل شـخص،علمًا أن التجـار يقومـون بتـوفير االحتياجـات

 .األساسية والضرورية لسكان البلدة القديمة

يقــول المواطنــون "االحــتالل يمنــع التجمعــات ويخــالف المــواطنين علــى كــل كبيــرة وصــغيره وكأنهــا  
 ."تستغل الظروف الراهنة التي تعم العالم

ــارك طوعــًا للحــد مــن انتشــار  ــوالي مــن اغــالق المســجد االقصــى المب ــى الت ــث عل ــوم الثال وفــي الي
ن المصـلين بقـرار صـادر مـن دائـرة االوقـاف االسـالمية فـي القـدس مـا زالـت سـلطات االحـتالل الفايروس بي

 ..تراقب وتقوم بتصوير مصلى باب الرحمة

كما أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لمدة أسبوع بأمر من رؤوساء الكنائس المختلفة وذلك تباعًا مـع 
  .بالدأوامر الطورائ نتيجة تسارع تفشي فايروس الكورونا ال

 ٢٦/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

  * * *   

  ”كورونا”إسرائيل تواصل سياستها العنصرية تجاه العمال الفلسطينيين بشبهة اإلصابة بـ

  واشتية يطالبهم بترك أعمالهم لدى االحتالل

 

مــن خطــورة الموقــف الصــحي، إال أن ســلطات  بــالرغم –أشــرف الهــور  – ”القــدس العربــي“ – غــزة
لفلسطينيين، وألقت بعدد آخر مـن العمـال قـرب االحتالل واصلت سياستها العدائية والعنصرية تجاه العمال ا

الحواجز العسكرية بدال مـن عالجهـم، بـزعم إصـابتهم بفيـروس كورونـا، وهـو مـا دفـع رئـيس الـوزراء محمـد 
اشــتية، للطلــب مــن جميــع العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل العــودة إلــى منــازلهم حمايــة لهــم وحفاظــا علــى 

  سالمتهم.

  تكرار السياسة العنصرية

عد حادثة إلقاء عامل قبل يومين لعدة ساعات، من قبل دورية لالحتالل على قارعة أحد الطرق، وب
لينقل بعدها بعربة إسعاف فلسطينية للعالج في أحد المشـافي الفلسـطينية، عـادت سـلطات االحـتالل وألقـت 

ذلـك بـدال مـن بعمال آخرين، عند حواجز عسكرية في الضفة الغربية، بشـبهة إصـابتهم بفيـروس كورونـا، و 
  تقديم الخدمات الطبية لهم.
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وأعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، عن استالم ثالثة من العمال الذين تـم تسـريحهم مـن أربـاب 
وألقي بهم على حـاجز جبـارة جنـوب طـولكرم، وهـم بحالـة إعيـاء ويعـانون  ١٩٤٨عملهم داخل أراضي عام 

درجـة، الفتـا إلـى أنـه جـرى وضـع العمـال  ٤٠هم إلـى من ارتفاع في درجات الحرارة، التي وصلت عند بعضـ
  قيد الحجر في مركز صحي، لعالجهم إلى حين التأكد من النتيجة.

وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي ألقت ليل الثالثاء أيضا، بعامل في إحدى الورش االسرائيلية على 
  ”.كورونا“روس شمال شرق مدينة القدس المحتلة، لالشتباه بإصابته بفي” حاجز حزما“

وعقب تكرار هذه الحوادث، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشـتية، إن جميـع العمـال العائـدين 
يومـا، وأن مـن تبـدو عليـه أعـراض الفيـروس عليـه التواصـل مـع  ١٤من إسرائيل سيخضعون لحجر بيتي لـ

ــت العمــال العائــدين بضــرورة االلتــز  ام بالتعليمــات الصــحية أقــرب مركــز صــحي فــورا، وطالــب فــي ذات الوق
  الصادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ألفـًا، دخلـوا فجـر األحـد للعمـل فـي إسـرائيل، وفـق ترتيبـات  ٧٠جدير ذكره أن العمال وعـددهم نحـو 
محددة، تقضي ببقائهم هناك طوال فتـرة األزمـة، لكـن سـلطات االحـتالل قامـت بإلقـاء المرضـى مـنهم الـذين 

ارة إلى المناطق الفلسطينية، دون تقـديم أي عـالج لهـم، ودون معرفـة إن كـانوا أصيبوا بارتفاع درجات الحر 
  مصابين بالفيروس أم ال.

في السياق، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه جرى تسجيل إصابتين جديدتين بفيـروس 
واليـات المتحـدة، والمـرأة لفتاة عشرينية فـي مدينـة رام اهللا بعـد مخالطتهـا لوالـدتها القادمـة مـن ال” كورونا“

ســتينية مــن بلــدة بــّدو شــمال غــرب القــدس، والعــدوى غيــر معروفــة المصــدر، مضــيفا أن العمــل جــار لنقــل 
ببلدة ترمسعيا، مشيرا إلـى أنـه بتسـجيل ” هوغو شافيز“المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى 

مصــابا  ١٦مصــابا، مــنهم  ٦٢ين إلــى اإلصــابتين الجديــدتين يرتفــع عــدد المصــابين بــالفيروس فــي فلســط
  تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

وأوضح أن المصابة من بلدة بّدو لم تكن مسافرة، ولكن المؤشرات تفيد بإمكانية انتقال العدوى لهـا 
عينـات مـن أوالدهـا وهـي قيـد  من محيطها، حيث إن أوالدها يعملون في إسرائيل، مشيرا إلى أنـه جـرى أخـذ

يومـا علـى تشـخيص  ١٤مصـابا فـي بيـت لحـم بعـد مـرور  ١٦الفحص، وأشـار إلـى أن عينـات أخـذت مـن 
إصـابتهم بــالفيروس، أظهــرت أنهــم مــا زالــوا يحملــون الفيــروس، وحــول العينــات التــي أخــذت مــن الطــالبتين 

تائجهـا سـلبية أي غيـر مصـابة، الفتـا القادمتين من إيطاليا، ومن بلدة كفر عقب، أوضح ملحـم أن جميـع ن
  عينة. ٤٧٠٢إلى أن عدد العينات التي خضعت للفحص حتى اللحظة وصلت إلى 

  الحكومة تشتكي االحتالل

ما زال يصر علـى اسـتغالل هـذا الوبـاء لكـي يصـفي حسـاباته مـع شـعبنا، “وقال ملحم إن االحتالل 
ويمارس كل ما لديـه مـن بطـش، فيجتـاح المـدن الفلسـطينية كمـا اجتـاح بيـت لحـم، ويجـرف الحـواجز التـي 
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إلـى التـدابير وضعتها األجهزة االمنية للعزل بين المحافظات، ويقـتحم المخيمـات والمـدن دون أدنـى التفاتـة 
خرقـا “، وأكـد أن مـا يقـوم بـه االحـتالل يمثـل ”االحترازية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية بهـذا الشـأن

، مشـيرا إلـى مطالبـة األمـين العـام لألمـم المتحـدة ”فاضحا وواضحا لإلجراءات الوقائية التي ينتهجها العـالم
ن االحـتالل يـرى فـي هـذا الوبـاء فرصـة ليمـارس لكـ“، مضـيفا: ”تجميد الصراعات في مواجهـة الوبـاء“إلى 

  ”.المزيد من البطش ضد شعبنا وزيادة األعباء على القيادة الفلسطينية

وكانــت الحكومــة الفلســطينية شــددت خــالل اليــومين الماضــيين مــن االجــراءات االحترازيــة لمواجهــة 
عـد العاشـرة، ومنـع التنقـل المرض، وشملت وقف النشـاطات التجاريـة بعـد السـابعة مسـاء، وخطـر التجـول ب

بين المحافظات، وقد أشاد مدير شرطة محافظة بيـت لحـم العقيـد طـارق الحـاج، بتعـاون األهـالي والتـزامهم 
  في المحافظة.” كورونا“بكل التعليمات واإلجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء 

 تهريــب شــخص إلــى ذلــك، أعلنــت محــافظ رام اهللا والبيــرة ليلــى غنــام، عــن اعتقــال شخصــين حــاوال
ــا أعلنــت وزارة االقتصــاد الــوطني،  محجــور صــحيا فــي ضــواحي القــدس الــى محافظــة رام اهللا والبيــرة، كم
األربعـاء، عــن وقــف توريــد منتجــات شــركة تنوفــا اإلسـرائيلية للســوق الفلســطينية، بعــد إصــابة أحــد عمالهــا 

  عامال آخرين إلى الحجر الصحي. ١٥، وٕادخال ”كورونا“بفيروس 

  ة في المساجدوقف الصال

وفي غزة بدأ العمل مع فجـر األربعـاء، بقـرارات الطـوارئ الجديـدة، والتـي اشـتملت علـى وقـف إقامـة 
الصلوات الجماعية في المساجد، بناء على قرارات وزارة األوقاف، في خطـوة مشـابهة لمـا قامـت بـه الـوزارة 

واكتفــت المســاجد فقــط برفــع األذان، فــي الضــفة الغربيــة التــي اكتشــفت فيهــا غالبيــة اإلصــابات بــالفيروس، 
  والطلب من المصلين الصالة في المنازل.

وقــد قــررت وزارة األوقــاف فــي غــزة، وقــف صــالة الجمعــة والجماعــة فيهــا، لمــدة أســبوعين، ضــمن 
، وأكدت أن هذا القـرار قـد تـم اتخـاذه بنـاًء علـى ”كورونا“اإلجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس 

اء والمفتين وأهل االختصاص بقطاع غزة، بشـأن التـدابير الشـرعية المتعلقـة بصـالة الجماعـة اجتماع للعلم
  ، داعية المواطنين إلى المحافظة على صالة الجماعة في بيوتهم.”والجمعة

كمــا جــدد وكيــل وزارة الصــحة فــي غــزة يوســف أبــو الــريش، مطالبتــه للمؤسســات األمميــة الصــحية 
  ”.كورونا“ية لالحتياجات الصحية والمستلزمات الوقائية في مواجهة واالنسانية باالستجابة الفور 

وكان مركز اإلعالم والمعلومـات الحكـومي فـي غـزة، اسـتعرض فـي مـؤتمر صـحافي لـرئيس المكتـب 
اإلعالمــي الحكــومي، والنــاطقين باســم وزارتــي الداخليــة والصــحة، آخــر التحــديثات حــول خطــة الوقايــة مــن 

سـلعة أساسـية مـن ضـريبة االسـتيراد  ١٤اإلعـالن عـن اتخـاذ قـرار بإعفـاء ، حيـث جـرى ”كورونا“فيروس 
لتــدعيم المخــزون االحتيــاطي منهــا فــي الســوق، والتأكيــد علــى اســتمرار جــوالت المتابعــة والتفتــيش فــي 
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األســواق، لضــبط األســعار، وأكــد رئــيس المكتــب اإلعالمــي أن ذلــك أدى إلــى انخفــاض ملمــوس فــي تهافــت 
  السلع والمنتجات كما حدث خالل اليومين الماضيين.المواطنين على شراء 

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي وجهت كافة البلـديات لتعزيـز إجـراءات تعقـيم األمـاكن والمنشـآت 
العامة كافـة الخاضـعة لنفوذهـا واسـتمرار تقـديم خـدمات النظافـة والميـاه وغيرهـا، ودعـا المـواطنين لالمتثـال 

  ي هذه األوقات.لقرارات تجنب التجمعات ف

جدير ذكـره أن وزارة الداخليـة فـي غـزة اتخـذت قـرارات سـابقة فـي إطـار حالـة الطـوارئ، شـملت منـع 
الحفــالت وٕاغــالق صــاالت األفــراح، ووقــف األســواق األســبوعية، فيمــا أعلــن عــن وقــف األنشــطة الرياضــية 

  ....ضمن خطط مواجهة الفيروس.

  صفحة  ٢٦/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * 

  رسالة من األسرى المرضى إلى مؤسسات حقوق اإلنسان وأحرار العالم:

 حتى ال تتحول سجوننا لقبور» كورونا«أنقذونا من 

  

في ما يلي نص الرسالة التـي بعـث بهـا األسـرى فـي سـجون االحـتالل، »: القدس العربي«الناصرة ـ
  :على نسخة منها” القدس العربي” وحصلت

ياتنا يزداد داخـل السـجون اإلسـرائيلية يومـا بعـد يـوم، وسـاعة بعـد شعورنا بالخطر الحقيقي على ح
ساعة مع تفشي فيروس كورونا، ذلـك الوبـاء الـذي يهـدد العـالم بأسـره، وفـي الوقـت الـذي نسـمع فيـه عـن 
تعليمــات يوميــة مــن الحكومــة اإلســرائيلية، ومــن كــل حكومــات العــالم لشــعوبها للحيلولــة دون ازديــاد تفشــي 

ع وال نرى أي إجراءات الجدية تجيب على تساؤالتنا، ماذا لو تفشى المرض في السجون؟ الفيروس، ال نسم
  ؟!ما هي اإلجراءات العملية القابلة للتنفيذ بشكل إنساني من قبل إدارة السجون

إننــا ال نســمع مــن إدارة الســجون ســوى القــول بأننــا نأخــذ االحتياطــات ومــا ذلــك إال ذر الرمــاد فــي 
ود مئـات األسـرى المرضـى الـذين يعـانون مـن مشـاكل صـحية بعضـها بـالغ الخطـورة العيون، خاصة مع وج

ناهيــك عــن المصــابين بــأمراض ضــيق التــنفس والقلــب وارتفــاع ضــغط الــدم والســكري وغيرهــا مــن األمــراض 
  .المزمنة

نوجه مناشدتنا للعالم ولكل المعنيين بحقوق اإلنسان لمجرد كونه إنسانا ماذا تبقـى لنـا مـن حقـوق 
رض يهــدد حياتنــا يومــا بعــد يــوم، وال إجــراءات حقيقيــة أو حتــى اســتعدادات منطقيــة، فاإلهمــال الطبــي والمــ

والتأخر في العالج يطارد األسير في السجون اإلسـرائيلية والكثيـر منـا قضـى وفـارق الحيـاة نتيجـة اإلهمـال 
سـرائيلي أصـال فـي الطبي والصحي، وكل ذلك في الوقت الذي نسمع فيه عن عدم قـدرة الجانـب الصـحي اإل

  .استيعاب المصابين بالفيروس مع زيادة انتشاره
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إن الســبيل واألمــل الوحيــد فــي محاولــة إنقــاذ تفشــي هــذا المــرض هــو الحــرص والوقايــة وٕاجــراءات 
النظافة، وٕادارة السجون اإلسرائيلية ال تزودنا بمستلزمات وأدوات التعقيم المطلوبة وال حتى الكمامـات سـوى 

كلية والتي هي أشبه بالتهديدات بدل اجراء الفحوصـات أو أخـذ االحتياطـات مـع العلـم أننـا ال اإلجراءات الش
نقلهـم الفيـروس لنـا،  نحتك بالعالم الخارجي إال من خالل السجانين الذين ال يبالون في اقترابهم منـا وربمـا

عـاد عـن الجمهـور والعـالج وهم في المقابل يستطيعون بصورة أكبر أن يأخذوا إجراءاتهم واحتياطـاتهم باالبت
  .الالزم

إننا نحمل المسؤولية إلدارة السجون ومن خلفها الحكومة اإلسرائيلية وكل الصـامتين عـن ذلـك فـي 
  .هذا العالم والذين يدعون الدفاع عن حقوق اإلنسان

إلى أحرار العالم نقول: ال تتركونا نموت على أسرتنا في السجون والعدوى تتفشى دون أن يعالجها 
  .حد، أو أن يقينا منهاأ

فهل يطلب العالم منا أن نفعل كما فعل عدد من السجناء في بعض دول العالم بـأن نتمـرد ويقضـى 
  ؟!علينا بالرصاص قبل أن تقضي علينا بالكورونا

يتأكـد مـن يشـاء هذه صرخة للعالم بأسره، وٕاليكم نموذجا وعددا بسيطا من الحاالت المرضـية حتـى 
من سوء أوضاعنا الصحية في السجون اإلسرائيلية، علما بأن أعداد المرضى أكبر بكثير لكنها عينة حتـى 

  .يرى المعنيون سوء حالنا

ـــــدفاع عـــــن حقـــــوق اإلنســـــان: هـــــذه بعـــــض أســـــماء األســـــرى  لجنـــــة األســـــرى الفلســـــطينيين لل
لـد الشـاويش/ مقعـد يتبـول مـن خـالل وخا  معتصـم رداد/ سـرطان فـي األمعـاء وضـعف المناعـة.  المرضى:

 -معـدة بالسـتيك -كيس خـارجي ويعـاني مـن دهنيـات عاليـة وحساسـية فـي الـدم. ومنصـور موقـدي/ مقعـد

وأحمـد سـعادة/  كمال أبو وعـر/ سـرطان فـي الحنجـرة ومشـاكل فـي التـنفس. يتبول من خالل كيس خارجي.
 /وسـعدي الغرابلـي نفس ويعـالج بالكيمـاوي.ووليد دقة/ أمراض والتهابات في الـدم ومشـاكل فـي التـ جلطة.

اضـطرابات فـي عمـل  /الضغط والسـكري وأمـراض الشـيخوخة. وزامـل شـلوف -التهابات حادة في البروستاتا
أمراض فـي التـنفس. ومقـداد الحـيح/ إصـابة فـي الجـزء  –القلب حيث يعمل قلبه عبر منظم لنبضات القلب 

ي الجهاز الهضمي. وخليل مسلم براقعة/ خلل في الجهاز ضيق في التنفس ومشاكل ف -األيسر من الدماغ
مشــاكل فــي الجهــاز التنفســي والجهــاز  –التنفســي والــرئتين. وعــالء إبــراهيم علــي/ يعــاني مــن مــرض الســل 
وخلـل فـي الجهـاز العصـبي والهضـمي.  -الهضمي. وأيمن حسن الكرد/ شلل في الجـزء األسـفل مـن الجسـم

ومشـاكل فـي التـنفس. ومحمـد جبـر الحـروب/ التهـاب الكبـد  -يلبسـياف –وصالح داوود/ يعاني مـن الصـرع 
ــنفس ــد الحــوتري/ مشــاكل فــي الت ــائي نتيجــة إهمــال طبــي. ورائ مــرض النقــرص. وحمــزة  –الشــقيقة  -الوب

 -ضيق التنفس. وٕابراهيم عيسى عابـدة/ مـرض فـي األعصـاب -التهابات في األمعاء -الكالوتي/ النقرص

ات/ تــنفس اصــطناعي. ومتوكــل رضــوان/ جلطــة فــي الــدم ومشــاكل فــي مــرض النقــرص. وعــز الــدين كراجــ
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التنفس. وأسامة أبو العسل/ خلل في جهاز التنفس وأزمات في عمل القلب. وخليل أبـو نعمـة/ مشـاكل فـي 
التنفس. وفواز بعارة/ ورم في الدماغ ويعاني من حاالت إغماء. ومحمـود أبـو خـرابيش/ أزمـة فـي التـنفس. 

  .دهون في الدم –راض شيخوخة. وعبد المعز الجعبة/ جلطة أم /وفؤاد الشوبكي

مشكلة فـي  -دهون –ضغط  -ونصري عاصي/ مشاكل في الغدة الدرقية. وممدوح الطناني/ سكري
سرطان أمعـاء.  /الدهون. وموفق العروق –الضغط  –الكلة ـ أمراض أخرى. وأحمد عبيد/ جلطة في الرجل 

ــة أنحــاء وٕابــراهيم أبومخ/ســرطان دم. وموســى صــوف ان/التهاب رؤوي. وٕاســراء جعــابيص/ حــروق فــي كاف
ونبيل حرب/ أحشـاء بالسـتيكية. ويسـري المصـري/  .الجسم وبتر األصابع. ويوسف اسكاف/ مريض بالقلب

  .التهابات

 ٢٦/٣/٢٠٢٠القدس العربي 
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  األخبار باللغة اإلنجليزية
Holy Sepulcher shut down, temporarily, few weeks before Easter 

   
JERUSALEM, Wednesday, March 25, 2020 (WAFA) – Church leaders in Jerusalem decided 
today to shut down the Church of the Holy Sepulcher, believed to be the site of the crucifixion of 
Jesus Christ and his tomb, following concern of the spread of coronavirus pandemic only few 
weeks before the Easter celebrations. 
The closure, nevertheless, is for one week that could be extended, reported Reuters, which 
quoted officials saying the church will close as of this evening. 
Easter celebrations for the Catholic church start the second week of April and are mainly 
concentrated at the Holy Sepulcher and in Jerusalem's Old City and reach a climax with the 
Good Friday procession before Easter Sunday. 
The Orthodox church celebrates Easter a week after. 

  WAFA March 25, 2020  

* * *  

Petition to Israeli High Court calls for allowing prisoners to  
 meet with lawyers, family  
  
HAIFA, Thursday, March 26, 2020 (WAFA) - Attorney Abeer Baker, Adalah – The Legal 
Center for Arab Minority Rights in Israel, Addameer Prisoner Support and Human Rights 
Association, and the prisoner Kafri Mansour together were slated to file an urgent petition to the 
Israeli Supreme Court this morning against emergency regulations enacted in the shadow of the 
coronavirus crisis preventing lawyers and family members from meeting with prisoners being 
held in Israeli detention. 
Adalah said in a press release that according to the new regulations imposed on 15 March 2020, 
the Israeli public security minister, at the recommendation of the Israel Prison Service (IPS) 
director or the Israeli police commissioner, may ban visits with prisoners and detainees, and can 
prisoners’ consultation with a lawyer only by telephone, which he did. 
In addition to the harm caused by the regulations to all prisoners held in Israeli facilities, they are 
particularly stringent with individuals designated by Israel as “security prisoners” – 
overwhelmingly Palestinians from the Occupied Palestinian Territory (OPT), numbering around 
5,000, added the press release. 
The emergency regulations allow these prisoners to consult by phone with their attorneys only 
when a court hearing on their case is slated to be held during the emergency period. While they 
are also banned from family visits, the result is that “security prisoners” will be banned from any 
contact with the outside world and will thus be prevented to report to families or lawyers about 
violations of their rights inside prisons. 
The petition describes, for example, a telephone conversation between co-petitioner attorney 
Abeer Baker and a prisoner in Israel’s Ofer prison, which was broadcast via loudspeakers in 
front of prison guards and other inmates. 
Adalah Attorney Aiah Haj Odeh argued in the petition that, while there is no disputing the IPS's 
duty to ensure the health of prisoners and detainees, the emergency regulations banning visits 
overwhelmingly and disproportionately violate the prisoners’ rights and therefore must be 
repealed. The regulations also significantly harm the rights of juvenile prisoners, eliminating 
their right to visits by attorneys and family members even though this right is enshrined in Israeli 
law. 
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The petitioners further maintain the emergency regulations constitute a disproportionate violation 
of constitutional rights. In addition to the violation of the right to counsel, the regulations also 
violate the right to due process, access to the courts, the constitutional right to dignity and 
equality, and attorney-client privilege. 
The petitioners also stressed that the Israeli government has imposed the ban without any legal 
authority and it must therefore be rescinded for that reason as well. 
Article 39(d) of Israel’s Basic Law: The Government (2001) explicitly states that “Emergency 
regulations may not prevent recourse to legal action, or prescribe retroactive punishment or allow 
infringement upon human dignity.” The Israeli government is not authorized, therefore, to 
implement such emergency regulations, said the petitioners, who also called on the Israeli 
Supreme Court to cancel the regulations or, alternatively, enable prisoners to conduct telephone 
conversations with family members and attorneys while preserving their confidentiality and 
privacy. 
“The challenges that this state of emergency pose to Israeli authorities cannot allow them to run 
rampant over fundamental human rights. International law requires that Israel must recognize the 
right of prisoners and detainees to visit with family, and to consult with lawyers and access the 
courts. Adalah is very concerned about the manner in which the Israeli government has imposed 
'emergency regulations’ since the outbreak of the coronavirus, and we continue to argue – as in 
our Supreme Court petition against digital surveillance last week – that there is no constitutional 
infrastructure that gives the government any authority to take such action," commented Adalah 
Attorney Aiah Haj Odeh: 
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ة لشؤون القدس ودورها في وضع الرأي العام والمهتمـين والمعنـين بكـل مـا انطالقا من واجب اللجنة الملكي
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 

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

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

  العالم كله ومنظماته بما فيها منظمة الصحة العالمية وغيرها.

قى كانـت علـى الـدوام وسـيبكمـا 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. مهما بلغت التضحيات وكان الثمن لألهل في القدس وفلسطين

 لالستفسار الرجاء التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي:

- rcja@rcja.org.jo 

  : ل على هاتف رقمأو االتصا -

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                                   

  

  

  

  


