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٣

  سياسيةشؤون 

  ؟كيف ردت "المشتركة" على انضمام غانتس لحكومة نتنياهو

 

  أبـيض– القائمـة العربيـة المشـتركة "الخطـوة التـي قـام بهـا رئـيس تحـالف "أزرق أدانت – وكاالت

بيني غانتس، بموافقته علـى االنضـمام لحكومـة بقيـادة الليكـود وبنيـامين نتنيـاهو، والتمهيـد لـذلك بانتخابـه 
، مؤكـدًة أن "غـانتس أثبـت فـي هـذه الخطـوة بأنـه ال يملـك عـامودا "معسكر اليمـين رئيًسا للكنيست بأصوات

 ".فقريا سياسيا

الخميس، إن "توصيتها على غانتس كانت تهـدف الـى   وقالت القائمة في بيان صدر عنها، مساء
قاط منــع إمكانيــة تكليــف نتنيــاهو بتشــكيل الحكومــة مــن جديــد، وٕاّن الهــدف الوحيــد لهــذه التوصــية كــان إســ

 ".نتنياهو ال دعمًا لغانتس لوعينا التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل حكومة يمين متطرف استيطاني

ولفت البيان إلى أن غانتس نقض وعده لشركائه في أزرق أبيض ولكافة المواطنين ايضًا، ما أّدى 
طرين، موضـحًة أن الى أن يعارض نصف أعضاء تحالفه خطوته هـذه، والـى انشـقاق هـذا التحـالف الـى شـ

 .""غانتس عمليا بخطوته اليوم ساهم في استمرار نتنياهو في الحكم

وأكدت المشتركة في بيانها نقلته وكالة االنباء الرسمية أنها "قامت بما وعدت جمهور ناخبيها بأن 
وسوف تستمر في دور المعارضة الشرسة لهـا تكون رأس الحربة في مناهضة حكومة نتنياهو وسياساتها، 

 ".مستقبال ايا كان الشركاء فيها

وأضافت أنها "ستواصل التحرك بجهود مضاعفة في النضال من أجل انتزاع حقوق المجتمع العربي 
الفلسطيني، المدنية والقومية، وفي مقدمتها مكافحـة العنـف، والعمـل علـى إلغـاء قـانون كمينـتس، والسـعي 

 ".ل خاصة باحتياجات المجتمع العربي في ظل أزمة كورونا، وغيرها من القضايا الملحةلتوفير حلو

وختمت بيانها بالتأكيد على أنها "صوت المعارضـة األقـوى ضـد حكومـة غـانتس ونتنيـاهو القادمـة، 
التــي مــن الواضــح انهــا ســتكون ذات سياســات توســعية بكــل مــا يتعلــق بالقضــية الفلســطينية عمومــًا، وهــي 

  ".ها وبأحزابها وبتوجهاتها السياسية استمرار لحكومات نتنياهو السابقةبشخوص

 ٢٧/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * 

  

  

  

  



 
٤

  ”صفقة القرن“عريقات: االحتالل يكثف االستيطان باألغوار لتنفيذ 

 

أكد أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية صـائب عريقـات أن سـلطات االحـتالل 
اإلسرائيلي تكثف عمليات االستيطان في األغوار بالضـفة الغربيـة بـدعم مـن اإلدارة األمريكيـة لتنفيـذ مـؤامرة 

 .الرامية لتصفية القضية الفلسطينية” نصفقة القر“

قولـه اليـوم إن تكثيـف االسـتيطان فـي منطقـة االغـوار جـزء مـن بـدء  ونقلت وكالة وفا عن عريقات
 ٩٥، مشيرًا إلى أن سلطات االحتالل استولت على ”سرقة العصر“تنفيذ مؤامرة الضم والسرقة واالستيطان 

بالمئـة مـن كميـة الميـاه الموجـودة  ٩٤بالمئة من أراضي الفلسطينيين في األغوار كمـا أنهـا تسـتولي علـى 
 .فيها

بــؤر  ٤ح عريقــات أن ســلطات االحــتالل وبــدعم مــن اإلدارة األمريكيــة أقامــت العــام الماضــي وأوضــ
 .وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين فيها ١١٠استيطانية في األغوار و

ذ مسؤولياته واتخا وتطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن بتحمل

ما يلزم من اإلجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف لوقف مخططات 
  .االحتالل االستعمارية التوسعية الرامية لضم األغوار

 ٢٧/٣/٢٠٢٠تشرين السورية 

 ** * 

  اعتداءات

  مواطنين ويحرر مخالفات مالية عالية ٩االحتالل يغلق القدس العتيقة ويعتقل 

 

اعتقلت قوات وشرطة االحتالل تسعة مواطنين مقدسيين ليلة أمس، من أنحـاء متفرقـة مـن القـدس 
متفرقة ضد االحتالل، خاصة  مواجهات المحتلة، وأغلقت أبواب القدس العتيقة، في الوقت الذي اندلعت فيه

 .لدة القديمةفي الب

وكانــت قــوات االحــتالل نصــبت حــواجز عســكرية وُشــرطية علــى أبــواب البلــدة القديمــة فــي القــدس،  
 .ومنعت الدخول أو الخروج منها لكافة الفلسطينيين، باستثناء سكانها

واعتقل االحتالل في منطقة "باب األسباط"، ثالثة مقدسيين كـانوا يصـلون فـي طريـق المجاهـدين،  
ضمن اإلجـراءات الوقائيـة، وهـم: نظـام أبـو رمـوز، وجهـاد أبـو رمـوز،  المسجد األقصى أبواببسبب إغالق 

 .وحاتم الكسواني



 
٥

آالف شـيقل، بحجـة  ٥دما فرضـت علـيهم مخالفـات ماليـة بقيمـة وأفرجت عنهم شرطة االحتالل بع 
وترك مسافة  المغرب "مخالفة قرارات الطوارئ"، رغم أنهم كانوا ملتزمين بإجراءات الوقاية خالل أدائهم صالة

 .فيما بينهم

واعتقلــت قــوات االحــتالل مــن بلــدة العيســوية وســط القــدس الشــبان: محمــد أديــب أبــو الحمــص،  
 .، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صايمةوتيسير محيسن

فــي الوقــت نفســه، اعتقلــت قــوات االحــتالل، مســاء أمــس: عمــر فيــراوي وعبــد البشــيتي مــن البلــدة  
  .القديمة وبالقرب من المسجد األقصى من جهة باب الناظر

 ٢٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس     

* * *  

  االحتالل يفرض الحبس المنزلي على شاب من القدس

 

أفرجت سلطات االحتالل، ليلة أمس، عن الشاب المقدسـي محمـد علـي أبـو الحمـام بشـرط الحـبس 
  .المنزلي لمدة خمسة أيام

المسـجد  جنـوب سـلوان بلـدة الشـاب أبـو الحمـام أول مـن أمـس مـن وكانت قوات االحـتالل اعتقلـت
  .، بعد االعتداء عليه بالضرب المبرحاألقصى

  ٢٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  االحتالل يستغل "كورونا" لالنتقام الجماعي من أهالي سلوان

 

سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي مـن ممارسـاتها واعتـداءاتها  صعدت – صفا خاص –القدس المحتلة 
العنصــرية ضــد بلــدة ســلوان جنــوبي المســجد األقصــى المبــارك، مســتغلة اإلجــراءات الراهنــة بســبب انتشــار 

  .فيروس "كورونا" المستجد

د البلـدة وأحياؤهـا منـذ يـومين هجمـة إسـرائيلية ممنهجـة وتضـييًقا للخنـاق علـى سـكانها، مـن وتشه
خالل مواصلة عمليات التنكيل واالعتداء على الشبان ومالحقتهم، واالعتقاالت، ونصـب الحـواجز العسـكرية 

  .وٕاغالق الشوارع، وتحرير مخالفات باهظة للمواطنين، وغيرها

ألــف نســمة، خــط الــدفاع األول عــن المســجد  ٥٥عــدد ســكانها نحــو  وتعتبــر بلــدة ســلوان، البــالغ
  .األقصى، كونها تمثل الحاضنة الجنوبية للمسجد، مما يجعلها دائًما في مرمى االستهداف اإلسرائيلي



 
٦

وتفرض بلدية االحتالل قيوًدا مشددة على البناء في سـلوان، ممـا يبقـي السـكان أمـام خيـارين: إمـا 
لعيش في أحياء مكتظة جًدا، كما تعاني من االكتظاظ الشديد فـي أحيائهـا، وتفتقـر البناء بدون رخصة أو ا

  .للبنى التحتية المناسبة التي يمكنها استيعاب االرتفاع المتزايد في أعداد السكان

وقـال المخــتص فــي شــؤون القــدس فخــري أبــو ديــاب إن ســلطات االحــتالل تمــارس هجمــة انتقاميــة 
  .دة سلوان، رغم حالة الطوارئ واألوضاع الصحية الراهنةوحملة عقاب جماعي تستهدف بل

وأوضح أبو دياب لوكالة "صفا" األربعاء أن الهجمة اإلسـرائيلية علـى المقدسـيين ازدادت فـي الفتـرة 
األخيرة، وتحديًدا في سلوان وأحيائها، من خالل عمليات تضييق الخناق عليهم، وٕاغالق الطرقات والشوارع 

  .وتوقيف المركباتبالحواجز العسكرية 

وأضــاف أن قــوات االحــتالل فرضــت منــذ يــومين حصــاًرا علــى بعــض أحيــاء البلــدة، وأغلقــت بعــض 
الشوارع وانتشـرت بشـكل مكثـف فيهـا، وخاصـة فـي أحيـاء عـين اللـوزة وبئـر أيـوب ووادي الربابـة، وطالبـت 

  .سكان عين اللوزة بإثبات أماكن سكنهم حتى تسمح لهم بالمرور

وقت تفرض فيه سـلطات االحـتالل تضـييًقا علـى المقدسـيين وتمـنعهم مـن التنقـل مـن منـازلهم وفي 
إلى العيادات الصحية والمحالت التجاريـة للتـزود بـالمواد الغذائيـة، فإنهـا تسـمح للمسـتوطنين بـالتجول فـي 

الل الممنهجـة واعتبر أبو ديـاب أن هـذه الممارسـات جـزء مـن سياسـة االحـت البلدة بال قيود، وفق أبو دياب
لتضــييق الخنــاق علــى المقدســيين وكســر صــمودهم وٕارادتهــم، وإلفســاح المجــال أمــام المســتوطنين للعربــدة 

  .وتنفيذ اعتداءاتهم بالبلدة

وأشار إلى أن شـرطة االحـتالل حـررت مخالفـات لشـبان مقدسـيين بـآالف الشـواكل، بحجـة "مخالفـة 
، معتبًرا ذلك بأنه يشكل عقوبة جماعية في ظـل "وس كوروناقرارات وزارة الصحة اإلسرائيلية للوقاية من فير 

  .الظروف الصعبة

وأكــد أن مدينــة القــدس بكافــة أحيائهــا وبلــداتها تــرزح تحــت وطــأة االحــتالل وأزمــة انتشــار فيــروس 
"كورونا"، مشيًرا إلى مالحقة قوات االحتالل لعدد من الشبان والمتطوعين أثناء تعقيمهم المدينة، وتـوزيعهم 

  .ات توعوية بالفيروس، سواء من خالل االعتقال أو اإلبعادنشر 

وشدد على أن االحتالل يوجه انتقامه الجمـاعي للمقدسـيين، إلثبـات أنـه حتـى فـي أوقـات الطـوارئ 
  ".هو "المسيطر وصاحب السيادة على المدينة المقدسة

ل مـا حـدث فـي ولفت إلى أن سلطات االحتالل تحاول السيطرة على بعض األراضي في سـلوان، مثـ
  .وادي الربابة مؤخًرا من أجل تنفيذ مشاريعها التهويدية واالستيطانية

وبحسب أبو دياب، فإن االحتالل كثيًرا ما يستغل الظروف اإلقليمية والدوليـة ألجـل تمريـر مشـاريعه 
اهنة فهـو التهويدية، ومواصلة عمليات الهدم ومصادرة األراضي واالعتقاالت وغيرها، لكن في ظل األزمة الر 

  .يتخوف من اإلقدام على أي خطوة خطيرة

 ٢٦/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا     



 
٧

  شؤون مقدسية

  الشيخ صبري يحذر من استثمار االحتالل للحالة الراهنة لتنفيذ أهدافه العدوانية بحق األقصى

 

مـن  عكرمـة صـبري الشـيخ المسـجد األقصـى حذر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس خطيـب
استثمار االحتالل للحالة الراهنة، وانتشار فيروس "كورونا" مـن أجـل تنفيـذ أهدافـه العدوانيـة بحـق المسـجد 

  .األقصى

ــا لخ ــدرك أن ســلطات االحــتالل تحــاول تســخير مــرض كورون ــي تصــريح صــحفي: "ن ــال، ف دمــة وق
الـذي يحـاول تثبيـت  نتنيـاهو مصالحها وأهدافها، كمـا يحصـل مـن قبـل رئـيس الـوزراء "اإلسـرائيلي" بنيـامين

  ".موقعه ومنصبه

وأضاف: "لكن "نحن حذرون ومتيقظون بشأن المسجد األقصى، ولـن نسـمح لالحـتالل بـأن يسـتغل 
  ".أزمة "كورونا" من أجل تنفيذ مخططاته

األقصى، ومدركون تماًما لما يخطط له االحـتالل بشـأنه،  ميعهم حولوأكد أن المقدسيين ملتفون ج
  .مشيًرا إلى أنه ومنذ زمن طويل وحتى اآلن والصراع مستمر على المسجد

ـــذ مجـــزرة الحـــرم  وأوضـــح الشـــيخ صـــبري أن االحـــتالل يوجـــه أنظـــاره نحـــو المســـجد األقصـــى من
  ".أساة اإلبراهيمي لن تتكرر في األقصى، وحينها قلنا وال زلنا أن "م١٩٩٤بالخليل عام  اإلبراهيمي

ولفــت الشــيخ صــبري إلــى اســتمرار حــراس وســدنة المســجد وعمــال النظافــة واألذنــة واألئمــة وســائر 
  .موظفي دائرة األوقاف في أعمالهم داخل األقصى، رغم إغالق األبواب الخارجية للمسجد المبارك

قصـى، ولـن تتركـه فارًغـا ولقمـة سـائغة وبين أن كـوادر العمـل جـاهزة ومسـتمرة فـي عملهـا داخـل األ
ــي أمــن وحمايــة المســجد مــن أي تجــاوز أو تعــدي ســلطات االحــتالل  ــة األمــور ســتكون ف لالحــتالل، فكاف

  .اإلسرائيلي

  ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** *  

  رئيس مجلس األوقاف: الُحّراس سيحمون المسجد األقصى رغم إغالقه بسبب كورونا

 

ــد العظــيم  ــي القــدس، الشــيخ عب ــاف والشــؤون والمقدســات االســالمية ف ــيس مجلــس األوق حــذر رئ
ــذ أي إجــراءات ــداء ســلهب، ســلطات االحــتالل "اإلســرائيلي" مــن تنفي ــى اعت وســاحاته  المســجد األقصــى عل

  ".يق الصالة فيه لفترة مؤقتة للوقاية من انتشار فيروس "كوروناومصلياته، في ظل تعل

وأكد سلهب، في تصريح صحفي، إن أي تغيير من قبل االحتالل اإلسرائيلي تجاه المسـجد األقصـى 
  .في ظل إغالقه، سيواجه بمواقف حازمة من المرابطين فيه، وحراسه وسدنته المتواجدين فيه بشكل دوري
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اف إلى أن إغالق المسجد األقصى جاء في ظل انتشـار جائحـة "كورونـا" ولفت رئيس مجلس األوق
عالميــًا، وحرصــًا علــى ســالمة أبنائنــا وٕاخواننــا المصــلين والمــرابطين، مشــددًا علــى أن التعليــق كــان لــدخول 

  .المصلين إلى المسجد، وأنه عامر بالحراس والموظفين والسدنة الذين يرفعون األذان في مصلياته

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

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

  ".أبنائنا ومصلينا والمرابطين فيه

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

  .ودعا سلهب المرابطين والمصلين إلى االلتزام في البيوت حفاظًا على صحتهم

 ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  لجنة الطوارئ المركزية بالقدس تبحث األوضاع الراهنة

 

ــة  ــد اهللا صــيام الخمــيس، اجتمــاع لجنــة  نائــب محــافظ القــدس تــرأس – صــفا –القــدس المحتل عب
الطوارئ للتكافل واالسناد المركزية في المحافظة، بحضـور قـوى وفعاليـات ومؤسسـات محافظـة القـدس ذات 

 .العالقة

اهن فــي ظــل جائحــة كورونــا وتحــدياتها علــى مختلــف المســتويات وبحثــت اللجنــة واقــع القــدس الــر 
 .الصحية واالجتماعية وتداعياتها االقتصادية

وخلـص االجتمـاع إلـى توحيـد كافـة الجهـود فـي المحافظـة ضـمن العمـل الواحـد والموحـد مـن خــالل 
 .الرئاسي وقرار مجلس الوزراءلجنة الطوارئ المركزية الُمشكلة من قبل محافظ القدس وفقا للمرسوم 

واتفق المجتمعون على تشـكيل خليـة إعالميـة مقدسـية للبقـاء علـى اتصـال وتواصـل مـع الجمـاهير 
المقدسية وتوجيه تعاميمها الرسمية من خالل لجنـة الطـوارئ المركزيـة، واعتمـاد اللجـان الشـعبية فـي كافـة 

لجنة الطوارئ المركزية في محافظة القـدس الجهـة  االحياء والقرى والبلدات والمخيمات في القدس، واعتبار
  .المخولة رسميا ووطنيا التي تصدر القرارات الخاصة بمحافظة القدس

 ٢٦/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 
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  تقارير  

  كورونا ذريعة االحتالل لتشديد قبضته على المسجد األقصى

 

تعمــــل ســــلطات االحــــتالل علــــى اســــتثمار أي أحــــداث ومســــتجدات لفــــرض المزيــــد مــــن الســــيطرة 
 ١٩المسجد األقصى، والتدخل في عمل دائرة األوقاف اإلسالمية، فمنذ بداية انتشـار فـايروس "كوفيـد  على

حتلة بدأت سلطات االحتالل في محاوالت فرض المزيد من التضييق كورونا" في األراضي الفلسطينية الم -
ورواده، فمن محاولة تقليل أعداد المصلين، وٕاغالق بعض أبواب المسجد، وصلت حـّد فـرض  األقصى على

فـي األقصـى، ويقـدم  صـالة الجمعـة غرامة مالية كبيرة على مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية، لعدم إيقاف
ورة مصـغرة عـن االسـتراتيجية التـي يتبعهـا االحـتالل فـي القـدس، مسـتفيًدا مـن أي تطـورات هذا التقريـر صـ

  .مهما كان مصدرها

فمع تصاعد انتشار فايروس "كورونا" بين المستوطنين، بدأت سلطات االحتالل محاوالتها إلغـالق 
بـواب المسـجد، قامت قوات االحتالل بـإغالق عـدٍد مـن أ ١٥/٣/٢٠٢٠بعض أبواب المسجد األقصى، ففي 

بذريعة "الوقاية من انتشار فايروس كورونا"، وأبقت قوات االحتالل علـى ثالثـة أبـواب مفتوحـة فقـط لـدخول 
ــــــة  ــــــاب المغارب ــــــق ب ــــــم تغل ــــــل ل ــــــي مقاب ــــــا ف ــــــس والسلســــــلة، ولكنه المصــــــلين، وهــــــي: حطــــــة والمجل

ار االحـتالل الجـائر، قـر  حـراس األقصـى المستوطنين، ولم يدم هذا اإلغالق طـويًال، إذ رفـض اقتحامات أمام
واعتصموا أمام األبواب المغلقة، ومع خشية االحتالل من تطور هذا االعتصام إلى حراك شـعبي علـى غـرار 

  .ما جرى في هبة باب الرحمة، أعادت شرطة االحتالل فتح جميع أبواب المسجد األقصى

وفـي سـياق قطـع البـاب  ولم تكن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس بعيدًة عن إجراءات السـالمة،
"أن دائـرة األوقـاف  ١٥/٣/٢٠٢٠أمام االحتالل، أعلن مـدير المسـجد األقصـى الشـيخ عمـر الكسـواني فـي 

اإلسالمية قررت إغالق المصليات المسقوفة داخل المسجد األقصى المبارك"، في سياق اإلجراءات الوقائية 
ت فـــي باحـــات المســـجد األقصـــى المبـــارك لمنـــع انتشـــار فـــايروس "كورونـــا"، علـــى أن تقـــام جميـــع الصـــلوا

  .الخارجية، مع اإلبقاء على فتح جميع أبواب األقصى أمام المصلين

ـــي  ـــا"، فف ـــة الحـــّد مـــن انتشـــار "كورون ـــدس واألقصـــى، بذريع ـــن اســـتهداف الق وصـــعد االحـــتالل م
أبوابهـا أغلقت قوات االحتالل البلدة القديمة في القدس المحتلـة، ونصـبت فـي أزقتهـا وأمـام  ٢٠/٣/٢٠٢٠

متاريس حديدية، ودققت ببطاقات الفلسطينيين، ومنعت من يسكن خارج البلدة من الدخول إليهـا، والصـالة 
فــي األقصــى، وأعــادت قــوات االحــتالل إغــالق أبــواب المســجد األقصــى باســتثناء أبــواب حطــة، والمجلــس، 

دى مئـات الفلسـطينيين حيـث أ ٢٠/٣/٢٠٢٠والسلسلة. واستمرت إجراءات االحتالل حتى يوم الجمعة فـي 
  .صالة الجمعة في رحاب األقصى
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 ٢١/٣/٢٠٢٠وفــي ســياق الضــغط علــى دائــرة األوقــاف اإلســالمية، غّرمــت ســلطات االحــتالل فــي 

آالف شيكل (نحو  ٥مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب مبلغ 
دوالر أمريكي)، لعدم إصـداره قـراًرا بمنـع إقامـة صـالة الجمعـة داخـل المسـجد األقصـى، وأداء مئـات  ١٣٨٠

ر الوبـاء. وسـبق تغـريم الشـيخ سـلهب المصلين الصالة في رحابه، بحجج الوقاية الصحية، والحّد ن انتشـا
اعتقال نائبه الشيخ ناجح بكيرات، ونقله إلى مركز "المسكوبية" للتحقيق معه، في سياق الضغط على دائرة 

  .األوقاف

وعلــى الــرغم مــن فــرض ســلطات االحــتالل إجــراءات قاســية علــى األقصــى وٕاغــالق عــدٍد مــن أبوابــه 
لمئـات المتـدينين  ٢١/٣/٢٠٢٠ا"، سمحت سلطات االحـتالل فـي والتشدد في البلدة القديمة بذريعة "كورون

مـــن "الحريـــديم" بالتوجـــه إلـــى حـــائط البـــراق، ألداء صـــلوات وطقـــوٍس تلموديـــة، مـــا أكـــد سياســـة االحـــتالل 
  .االستنسابية

ومع تصاعد انتشار الوباء، ومنًعا النتشاره في صفوف المقدسيين، أعلنت األوقـاف اإلسـالمية فـي 
ًقا مؤقًتا الصالة في المسـجد األقصـى، وٕاغـالق أبوابـه أمـام المصـلين، ابتـداًء مـن فجـر تعلي ٢٢/٣/٢٠٢٠

، على أن يؤدي الصالة فيه حراسه وموظفي األوقاف، إضافًة إلـى اسـتمرار رفـع ٢٣/٣/٢٠٢٠االثنين في 
يـة ودرًء األذان، ودعت الدائرة المقدسيين إلى الصالة في منازلهم، اسـتجابة لتوصـيات مرجعيـات طبيـة ودين

  .النتشار الفيروس

وفي مقابل هذا القرار، حاولت "منظمات المعبد" االستفادة من إغالق المسجد، فقد دعت المنظمات 
المسجد األقصى، بحجـة عـدم وجـود المصـلين داخلـه، وفـي أحـد  اقتحام أنصارها وجمهور المستوطنين إلى

دخول إلــى "المعبــد" فــي هــذه األيــام زادت منشــورات هــذه المنظمــة علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي أن الــ
  ".أهميته ضعفين "إذ ال وجود للعرب، والمسجد األقصى مغلق

 ٢٤/٣/٢٠٢٠وعلى الرغم من إغالق المسجد، أدى عدٌد من المصـلين الصـالة أمـام أبوابـه، ففـي 

مـنهم،  دوالر أمريكـي) لكـل واحـدٍ  ١٣٨٠آالف شـيكل (نحـو  ٥غّرمت قـوات االحـتالل أربعـة مصـلين بمبلـغ 
" للوقايــة مــن "كورونــا"، مــع تأكيــد الشــبان -فــي حكومــة االحــتالل–بذريعــة "مخالفــة قــرارات وزارة الصــحة 

مراعاتهم المسافة اآلمنـة فـي مـا بيـنهم. ومـن شـواهد االسـتفادة مـن أزمـة "كورونـا" للضـغط علـى المجتمـع 
لبلـدة القديمـة فـي القـدس لتعقـيم شـوارع وأزقـة ا ١٦/٣/٢٠٢٠المقدسي، نظم شـبان مقدسـيون حملـة فـي 

المحتلة، للوقاية من انتشار الفايروس، ولكن سلطات االحتالل أبعـدت أربعـة مقدسـيين عـن البلـدة القديمـة 
  ".لمدة أسبوعين، بحجة "خرق السيادة اإلسرائيلية في القدس لتوزيعهم نشرات توعوية عن فيروس كورونا

ا طويلة، من الضروري التنبـه لمـا تقـوم بـه سـلطات ومع استمرار هذه األزمة، وٕامكانية بقائها أشهرً 
االحتالل، ليس فـي األقصـى فقـط، بـل فـي اسـتهداف مختلـف قطاعـات المجتمـع المقدسـي، خاصـة القطـاع 
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الصحي، الذي يعّد رأس الحربة في مواجهة هذه الجائحـة العالميـة، وضـرورة تقـديم الـدعم العاجـل لمشـافي 
  .أي تطورات قادمةالقدس لتالفي استفادة االحتالل من 

  ٢٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

 ** * 

  هل يستغل االحتالل أزمة "كورونا" لتحقيق أطماعه باألقصى؟

 

بـدء انتشـار فيـروس "كورونـا" فـي فلسـطين، تحـاول حكومـة  منـذ – صـفا خاص –القدس المحتلة 
االحــتالل اإلســرائيلي اســتغالل هــذه األزمــة بأشــكال متعــددة، وُتســخر كــل إمكانياتهــا ألجــل تحقيــق أطماعهــا 

 .لمباركالخبيثة بحق المسجد األقصى ا

وال يتوقـــف االحـــتالل للحظـــة مـــا عـــن مســـاعيه الراميـــة إلـــى تفريـــغ األقصـــى مـــن رواده وحراســـه، 
مسـتخدًما كافــة الوسـائل لتحقيــق ذلـك، بمــا فـي ذلــك قمـع المصــلين ومالحقـتهم واعتقــالهم والتحقيـق معهــم 

 .وٕابعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة

ل بعض أبواب المسجد األقصى، وفرضت قيوًدا على مارس الجاري، أغلقت شرطة االحتال  ٢٠ففي 
دخول المصلين للمسجد، بحجة اإلجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، في المقابل ُسمحت لعشـرات 

 .المستوطنين المتطرفين باقتحامه وتدنيس باحاته

محتلـة تعليـق ، قـرر مجلـس األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية بالقـدس ال"وللوقاية مـن انتشـار "كورونـا
حضــور المصــلين للصــالة بالمســجد األقصــى لفتــرة مؤقتــة، مــا دفــع عشــرات المصــلين ألداء الصــلوات علــى 

 .عتبات أبواب األقصى المغلقة مع االلتزام بالتعليمات واالجراءات الوقائية للحد من الفيروس

يين مــن نوايــا وهــذه األزمــة الصــحية الراهنــة وٕاغــالق األقصــى، تثيــر مخــاوف حقيقيــة لــدى المقدســ
 .خبيثة لالحتالل تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد، وتنفيذ مخطط تقسيمه زمانًيا ومكانًيا

 خدمة لمصالحه

صــفا" إن "رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس المحتلــة الشــيخ عكرمــة صــبري يقــول لوكالــة 
أجل تنفيذ أهدافه العدوانيـة بحـق المسـجد االحتالل قد يستثمر الحالة الراهنة وانتشار فيروس "كورونا" من 

 .األقصى

ويضيف "ندرك أن سلطات االحتالل تحاول تسخير مـرض كورونـا لخدمـة مصـالحها وأهـدافها، كمـا 
 ".يحصل من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاول تثبيت موقعه ومنصبه

لــن نســمح لالحــتالل بــأن يســتغل أزمــة لكــن "نحــن حــذرون ومتيقظــون بشــأن المســجد األقصــى، و 
 "."كورونا" من أجل تنفيذ مخططاته
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ــه االحــتالل  ــا لمــا يخطــط ل ويؤكــد أن المقدســيين ملتفــون جمــيعهم حــول األقصــى، ومــدركون تماًم
 .بشأنه، مشيًرا إلى أنه ومنذ زمن طويل وحتى اآلن والصراع مستمر على المسجد

، يوضح الشيخ صبري أن االحتالل يوجه أنظـاره ١٩٩٤ ومنذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي بالخليل عام
 ".مأساة اإلبراهيمي لن تتكرر في األقصى "نحو األقصى، وحينها قلنا وال زلنا أن

ويحاول االحتالل بشكل حثيث تنفيذ مخطط التقسيم الزمـاني والمكـاني باألقصـى، وتخصـيص مكـان 
ق مـع اإلسـرائيليين، ألن أطمـاعهم تنصـب فـي محدد لليهود بالمسجد، قـائًال: "نحـن فـي صـراع طويـل وعميـ

 ".الجهة الشرقية لألقصى بما في ذلك مصلى باب الرحمة، لكننا لن نمكنهم من تحقيق ذلك

وحول كيفية حماية المسجد األقصى في ظل تعليق الصلوات وانتشار "كورونا"، يؤكد الشيخ صبري 
ئمة وسـائر مـوظفي دائـرة األوقـاف فـي أعمـالهم، استمرار حراس وسدنة المسجد وعمال النظافة واألذنة واأل 

 .رغم إغالق األبواب الخارجية للمسجد

ويوضح أن كوادر العمل جاهزة ومستمرة في عملها داخل األقصى، ولـن تتركـه فارًغـا ولقمـة سـائغة 
 .لالحتالل، فكافة األمور ستكون في أمن وحماية المسجد من أي تجاوز أو تعدي إسرائيلي

قرار تعليق الصالة باألقصى، يقول الشيخ صبري: إن" القرار كـان واضـًحا فـي إغـالق جميـع وحول 
أبواب المسجد األقصى، بما في ذلك باب المغاربة الذي تسيطر عليه شرطة االحتالل، وكان شرطنا إغالقـه 

تم فـتح كافـة أيًضا أمام اقتحامات المستوطنين لألقصى، وفي حال أي تجاوز من االحتالل بفتح الباب، سـي
 ".األبواب الخارجية للمسجد

 إجراءات احترازية

النائب في المجلس التشريعي أحمـد عطـون، المبعـد عـن مدينـة القـدس، يؤكـد أن االحـتالل يسـعى 
صباًحا ومساًء لفرض وقائع جديدة في األقصى ومدينة القدس، في وقت ال يزال فيه المستوطنون يعربدون 

 .دعواتهم القتحام األقصىفي محيط المدينة، ويواصلون 

ويقول عطون لوكالة "صفا" إن الظـروف الحاليـة وانشـغال العـالم بتفشـي "كورونـا" ُيعطـي االحـتالل 
ــك، ويســتغل كــل  ــال ذل ــه اســتراتيجية واضــحة حي فرصــة لتنفيــذ مشــاريعه التهويديــة فــي األقصــى، فهــو لدي

 .الظروف لتحقيق أهدافه الخبيثة

حترازية أكثر من أجل الحفاظ على سالمة وصحة المصلين ورواد كان من الممكن وضع إجراءات ا"
األقصى، بدًال من إغالقـه وتعليـق الصـلوات فيـه، وذلـك حتـى ال يـتم اسـتغالل تلـك الظـروف مـن االحـتالل". 

 يضيف عطون

ورغم إغالق أبواب األقصى، إال أن الـدعوات اليهوديـة المتطرفـة القتحامـه ال تـزال متواصـلة، حيـث 
ات الهيكل" المزعوم اليهود على اقتحامه، كونه فارًغا، وقال المتحدث باسم تلك الجماعات فريد حثت "جماع

 ".أساف: إن "جبل الهيكل فارغ تماًما من العرب، وهذه فرصتنا لصعود جبل الهيكل والصالة فيه
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وهنــا يتخــوف النائــب عطــون مــن ســماح شــرطة االحــتالل للمســتوطنين باقتحــام األقصــى، مســتغلًة 
 .ليق الصالة بشكل موقت بالمسجد، داعًيا في الوقت نفسه إلى الحذر واليقظة من خبث االحتاللتع

لكنه أكد أن المقدسـيين علـى وعـي تـام وٕادراك لمـا يجـري بحـق األقصـى، رغـم كـل هـذه اإلجـراءات، 
 .مشدًدا على أن أهل القدس هم رأس الحربة في مواجهة االحتالل، ألنها معركة صمود ووجود

ر إلـى أن االحــتالل يـدرك مـدى خطــورة التواجـد الفلســطيني فـي المسـجد األقصــى، ألنـه يبقــى ويشـي
 .متوجًسا من اإلقدام على أي خطوة خبيثة تجاه المسجد

وحول المطلوب لحماية األقصى فـي هـذا الوقـت، يؤكـد عطـون ضـرورة إثـارة قضـية األقصـى بشـكل 
ل اإلعـالم كافـة بتسـليط الضـوء علـى مـا يجـري بحـق متواصـل، وٕابقـاءه علـى سـلم األولويـات، مطالًبـا وسـائ

 .المسجد وعلى دور االحتالل الخبيث تجاهه

ويطالب بتحرك عربـي إسـالمي رسـمي وشـعبي للـدفاع عـن األقصـى، وعـدم اسـتفراد االحـتالل فيـه، 
ــى  ــوا الفرصــة عل ــوا حــذرين وأن يفوت ــا المقدســيين، ألن يكون ــه، داعًي واســتغالل أي ظــرف لالنقضــاض علي

  .تاللاالح

 ٢٦/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  

  ”كورونا”االحتالل يستغل انشغال العالم بـ

 إلقامة مستوطنات تفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية

  

أكد تقرير جديد صادر عن إحـدى دوائـر منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ”: القدس العربي“ –رام اهللا 
ة مشـاريع تسـتهدف أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي، تستغل انشغال العـالم بفيـروس كورونـا، مـن أجـل إقامـ

ــة األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام  ــدس الشــرقية عــن بقي ــط مســتوطنة ١٩٦٧فصــل الق ــه “، ورب معالي
 األخرى جنوبي القدس. المستوطنات بشكل خاص مع باقي” ادوميم

وأشار التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إلى أن حكومة 
عـن محيطهـا مـن القـرى والمـدن الفلسـطينية خاصـة جنـوب ” حسم مصـير القـدس وعزلهـا“االحتالل بصدد 

القدس، بعد أن بدأت في إقامة جدار اسمنتي بدل األسالك الشائكة، لفصـل منطقـة الشـيخ سـعد عـن قريـة 
  صور باهر جنوبي المدينة المحتلة في إطار مسار الجدار الفاصل.

ة صور باهر يقع داخـل حـدود المنطقـة التـي ضـّمتها دولـة وأوضح التقرير أن الجزء األكبر من قري
آالف دونم مـن األراضـي فـي المنـاطق (أ) و(ب) و(ج) بموجـب  ٤االحتالل إليها، رغم امتالك سكانها نحو 

اتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واالسـرائيلي، لكـن رغـم ذلـك ال تملـك السـلطة الفلسـطينية 
  إلى المنطقتين (أ) و(ب) في البلدة. القدرة على الوصول
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مــرورا ” غيلــو“ويوضــح التقريــر أن بنــاء الجــدار، هــو مقدمــة لشــق شــارع يصــل المســتوطنات مــن 
ويختـرق مدينـة القـدس مـن خـالل نفـق ” معاليـه أدومـيم“، وصوال إلى ”هار حوما”و” جفعات هاماتوس”بـ

اقعـة خلـف الجـدار، وهـو مـا يعنـي ترسـيم في عملية وصل المستوطنات داخل الجـدار، مـع المسـتوطنات الو 
وجعلهــا عاصــمة ” تهويــد القــدس“األمريكيــة، فـي إطــار عمليــة ” صــفقة القــرن“حـدود جديــدة اســتنادا إلــى 

لدولة االحتالل، الفتا إلى أن مدينة القدس بأحيائها وأماكنها المقدسة تتعرض لسلسلة استفزازات تقـوم بهـا 
  سلطات االحتالل.

يئــات اإلســالمية ومؤسســات القــدس، مــن اســتغالل االحــتالل تفشــي فيــروس ولفــت إلــى تحــذير اله
باتخاذه إجراءات تمس بالمسجد األقصى ، من خالل فرض المخططات الرامية لتهويده وتقسـيمه ” كورونا“

فـي القـدس، واسـتمراره ” قامات دينية وسياسية”مكانيا وزمانيا، خاصة في ظل مواصلة االحتالل التعرض لـ
  لمصلين عن األقصى لفترات متفاوتة.في إبعاد ا

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن أعمـــال المصـــادرة فـــي القـــدس ومحيطهـــا لصـــالح النشـــاطات االســـتيطانية 
والتهويدية ال تتوقف، ورصد عملية اقتالع موظفي دائرة الحدائق الوطنيـة اإلسـرائيلية العشـرات مـن أشـجار 

لربابة، كما حاولوا في األسبوع الماضي دخول أراضي الزيتون التي قام بزرعها أصحاب األراضي في وادي ا
المواطنين في وادي الربابة للسيطرة على عشرات الدونمات فـي منطقـة حساسـة فـي حـوض البلـدة القديمـة 
لغــرض تنفيــذ وٕاقامــة حــدائق وطنيــة، األمــر الــذي يعنــي مصــادرة هــذه األراضــي، الفتــا إلــى أن أهــالي وادي 

ــا قاســية ــة يعيشــون ظروًف ــذي يســعى لمصــادرة الرباب ــل االحــتالل، ال ، بســبب المضــايقات المســتمرة مــن قب
  دونم. ٢١٠أراضيهم البالغة مساحتها 

وأوضـــح التقريـــر أيضـــا، أنـــه ضـــمن مخططـــات االســـتيطان، يواصـــل المســـتوطنون بحمايـــة جـــيش 
وسـلفيت حوارة الجديد للربط بين المستوطنات المقامة في محافظتي نابلس  -االحتالل، تجهيز شارع زعترة

ومنها أرئيل وبراخا وٕايتمار وألون موريه، في اطار خطـة التشـجيع الحكـومي االسـرائيلي لتعزيـز االسـتيطان 
دونم في تلك المنطقة،  ١٠٢الديني في مناطق شمال الضفة، حيث تجري عملية توسع استيطاني في نحو 
ضــي المصــادرة بذريعــة أنهــا ال فــي ظــل رفــض المحــاكم االســرائيلية اســتالم شــكاوى المــواطنين أصــحاب األرا

  ”.كورونا“تستقبل أي بريد باليد بسبب فيروس 

 ٥٠ورصد التقرير العديد من الهجمات االستيطانية، خالل األيام الماضية، ومنها قطع مسـتوطنين 

االسـتيطاني، لتضـاف إلـى ” غـوش عتصـيون“وسـط تجمـع ” بيـت اسـكاريا“شجرة كرمة معمرة فـي منطقـة 
شـجرة جــرى قطعهـا مــن أراضـي بلــدة الخضــر وقريـة وادي فــوكين فـي المحافظــة، إضـافة إلــى قطــع  ١٢٠٠

  جار زيتون وخروب في بلدتي بروقين وكفر الديك.أش

ورصد إقدام مستوطنين على مهاجمة مركبات وشـاحنات فلسـطينية فـي بلـدة حـوارة جنـوب نـابلس، 
علـى المـزارع حبيـب الشـعيبي أثنـاء ” بـروخين“مركبة، كما رصـد هجـوم مسـتوطني  ٢٠حيث حطموا زجاج 
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لبلـدة بـروقين، وأخرجـوه مـن أرضـه بـالقوة، فـي وقـت  عمله في أرضه في منطقة المـدورة بالجهـة الشـمالية
واصلت فيه جرافات االحتالل أعمال الحفر والتسوية في منطقة واد عبد الرحمن شمال المدينة، والتي تقـدر 

دونـــم تمهيـــدا للشـــروع ببنـــاء آالف الشـــقق الســـكنية االضـــافية لتوســـعة مســـتوطنة  ٤٠٠مســـاحتها بنحـــو 
جول في منطقة جباريس باألغوار الشمالية نتيجة افتراسها من قبل ذئاب ، كما رصد نفوق ثالثة ع”ارئيل“

أطلقتها قوات االحتالل، ورصدت أيضا هجمات للمستوطنين ضد رعاة أغنام في رام اهللا والخليل، واالعتـداء 
عليهم بالضرب ومحاولة سرقة أغنامهم، كما رصد هـدم بركسـات وحظيـرة أغنـام تعـود إلحـدى عوائـل مدينـة 

  ، كما جرفت مبنى سكنيا في برية السواحرة.القدس

ــي قضــيتين  ــدولي ف ــى ســجل جــرائم االحــتالل وتســتوجب التحــرك ال ــدة تضــاف إل وفــي جريمــة جدي
رئيسـيتين، وهمــا االســتيطان والضــم، والتحـريض علــى القتــل علــى أســاس عنصـري، قــّدم رئــيس كتلــة حــزب 

ألردن وشـمال البحـر الميـت وبريـة الخليـل الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، مشروعي قانون لضم غـور ا
إلى إسرائيل، وفرض عقوبة اإلعـدام علـى فلسـطينيين، والتـي تـأتي فـي خضـم الصـراعات الحزبيـة الداخليـة 

  االسرائيلية.

ــى توقيــع  ــوزير  ٦٤كمــا تطــرق التقريــر إل عضــوا فــي الكــونغرس األمريكــي علــى رســالة موجهــة ل
يس دونالـد ترامـب، للعمـل علـى وقـف هـدم بيـوت الفلسـطينيين فـي الخارجية مايك بومبيـو، تـدعو إدارة الـرئ

  الضفة الغربية وفي الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وما يتصل بهذه العمليات من تهجير الفلسطينيين.

وأشـــار التقريـــر، إلـــى مطالبـــة جمعيـــة الحقـــوق المدنيـــة اإلســـرائيلية، بضـــرورة وقـــف هـــدم منـــازل 
طبـت قائـد الجـيش اإلسـرائيلي، ودعتـه لتجميـد جميـع أوامـر الهـدم ومصـادرة الفلسطينيين وأوضحت أنها خا

ــا“منــازل وأراضــي الفلســطينيين، خاصــًة مــع تفشــي فيــروس  ــذين ”كورون ، حيــث يســتغل المســتوطنون، ال
تحميهم قوات االحتالل الظروف التي تمر بها البالد واالحتياطات التي يتخذها المواطنون في مواجهة وبـاء 

  ويمارسون العربدة والتخريب.، ”كورونا“

من جهته أوضح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشـؤون اإلنسـانية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة 
مبنـــى فلســـطينيًا خـــالل  ١٤(أوتشـــا)، فـــي تقريـــر لـــه، أن ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي هـــدمت وصـــادرت 

 ٢٩إلى أن تلك العمليات أدت إلى تهجير األسبوعين الماضيين، بحجة االفتقار إلى تراخيص البناء، مشيرا 

آخـرين، وقـال إن عشـرة مـن هـذه المبـاني تقـع فـي المنطقـة (ج)، بمـا فيهـا  ٦٠شخصًا وٕالحـاق األضـرار بــ
خمسة مباٍن ُقدمت كمساعدات إنسانية، مشيرا إلى ان المباني األربعـة األخـرى كانـت تقـع فـي القـدس، بمـا 

  هم، تجنبا لدفع الغرامة.فيها مبنيان هدمهما أصحابهما بأنفس

فـي المئـة  ٦٠مبنى في القدس الشرقية، حيث ُهـدم نحـو  ٤٧ومنذ مطلع هذا العام، هدم االحتالل 
  .منها على يد أصحابها، بعدما أصدرت السلطات اإلسرائيلية األوامر لهم بذلك

  ٦صفحة  ٢٧/٣/٢٠٢٠القدس العربي 



 
١٦

 عبرية مترجمةآراء 

  ومماطلة إسرائيل في حقوقهم..” كورونا“بسبب 

 ألف عامل فلسطيني يفقدون مصدر رزقهم ٤٠نحو 

  

  )٢٦/٣/٢٠٢٠هآرتس ( بقلم: هجار شيزاف

عشــرات آالف الفلســطينيين الــذين يعملــون فــي إســرائيل والــذين فقــدوا مصــدر الــرزق بســبب قيــود 
وفهم علــى مصـيرهم االقتصـادي يتزايــد. الحركـة كـي ال يتفشـى فيــروس كورونـا يسـتحقون بــدل البطالـة، وخـ

تطالبان بتحويل األموال للعمال الفلسطينيين مـن صـندوق ” حقوق المواطن“وجمعية ” خط للعامل“منظمة 
تجمعت فيه مئات ماليين الشواقل التي تم خصمها من مشغليهم. ولكن لم يتم حتى اآلن في إسرائيل اتخاذ 

 قرار بهذا الشأن.

الفلسـطينيين الـذين يعملـون فـي فـروع حيويـة ويريـدون مواصـلة العمـل فـي  وزارة الدفاع طلبت مـن
إسرائيل في هذه الفترة، المبيت داخل الخـط األخضـر لشـهرين دون العـودة إلـى بيـوتهم. وحسـب التقـديرات، 

ألف فلسطيني من الضـفة إلـى إسـرائيل للعمـل بهـذا الشـرط، نحـو نصـف العمـال فـي  ٤٧منذ األربعاء دخل 
لـم يسـمح لهـم بـدخول  –بـؤرة تفشـي الفيـروس فـي الضـفة  –الوضع العادي. سكان بيت لحـم  إسرائيل في

إســرائيل، وعمــال آخــرين غيــر معنيــين بالغيــاب عــن بيــوتهم لهــذه الفتــرة. إضــافة إلــى ذلــك، هنــاك عمــال ال 
هناك من  يمكنهم الدخول إلى إسرائيل ألنهم ال يعملون في فروع حيوية. ومن بين الذين دخلوا إلى إسرائيل

 ٤٠قرروا العودة إلى بيوتهم بعد بضـعة أيـام. وباإلجمـال، عـدد الفلسـطينيين الـذين بقـوا دون عمـل يقـدر بــ

  ألف عامل.

خالد، المزارع مـن جنـين، ينـوي مواصـلة العمـل فـي إسـرائيل فـي فتـرة تفشـي كورونـا. فـي السـنوات 
ربعـاء الماضـي، جـاء إلـى مكـان عملـه الست األخيـرة عمـل فـي مزرعـة إلنتـاج التـوت فـي وسـط الـبالد. واأل 

ال أعـرف بمـاذا فكـر “يحمل حقيبة مع أغراض لشهرين، لكنه اكتشف أن أحـدًا لـم يرتـب لـه مكانـًا للمبيـت. 
، ثـم أخـذ أغراضـه وعـاد إلـى الضـفة، لكـن لـيس قبـل أن ”صاحب العمل، ربما اعتقد أنني سأنام في الحقـل
ن يجلس فـي البيـت ويتسـاءل كيـف سـتنجح عائلتـه التـي يهدده المشغل بأنه سيلغي تصريح عمله. هو اآل

  هو معيلها الرئيسي في تجاوز الفترة المقبلة.

إضافة إلى قيود الحركة التي فرضتها إسرائيل مسـاء األحـد، أعلنـت السـلطة الفلسـطينية عـن قيـود 
أكثر تشددًا للحركة، وفي طارها يحظر على السـكان الخـروج مـن البيـوت سـوى لشـراء الطعـام أو الـدواء أو 

فـي المسـتوطنات. تلقي العالج. وتم حظر الحركة بين المدن والقرى، وطلبـت مـن الفلسـطينيين عـدم العمـل 
  وقوات األمن التابعة للسلطة هي التي تتابع تطبيق هذه القيود.
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بهــدف إعطــاء رد للعمــال الفلســطينيين الــذين يقــوا مــن دون عمــل، توجهــت قبــل أســبوعين منظمــة 
 ٥١٥وجمعية حقـوق المـواطن لـوزير الداخليـة ووزيـر الماليـة ووزيـر العمـل، وطالبتـا بنحـو ” خط للعامل“

تحتجزها إسرائيل التي خصمت في األصل لصالح صندوق أيـام المـرض للعمـال الفلسـطينيين، مليون شيكل 
لكنها لم تستغل في أي يـوم أن يـتم تحويلهـا اآلن للعمـال. ومثلمـا كتـب فـي السـابق اور كشـتي، فـي العـام 

كـن النقـاش قدمت هذه المنظمات التماسًا للمحكمة العليا بأن تحول األموال للعمـال الفلسـطينيين، ل ٢٠١٦
  في االلتماس لم ينته بعد.

فــي المئــة مــن أجــور العمــال  ٢,٥حــول مشــغلون إســرائيليون بشــكل تلقــائي  ٢٠١٩حتــى بدايــة 
، الموجود بمسؤولية سلطة الهجرة والسكان. وخالل السنين تـراكم ”صندوق بدل المرض“الفلسطينيين إلى 

ـــة البيروقر  ـــين الشـــواقل بســـبب العملي ـــات مالي ـــوب مـــن فـــي الصـــندوق مئ ـــدة والمطل ـــة والمعق ـــة الطويل اطي
شــكلت الدولــة طاقمــًا يشــمل عــددًا مــن الــوزارات لفحــص  ٢٠١٨الفلســطينيين اســتكمالها. فــي منتصــف 

استخدام صندوق بدل المرض للعمال الفلسطينيين، لكن بسبب الجـوالت االنتخابيـة المتكـررة وبسـبب وجـود 
عليها. سـلطة الهجـرة والسـكان المسـؤولة عـن أجـور  حكومة انتقالية، فإن توصياته لم تناقش ولم يصادق

العمال الفلسطينيين في إسرائيل قالت، ردًا على ذلك، بأن إمكانية اسـتخدام األمـوال الموجـودة فـي صـندوق 
  .بدل المرض لصالح العمال في الوضع الحالي، تخضع لفحص الوزارات المعنية في الحكومة

  ٢٠صفحة  ٢٧/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
المقاالت المترجمة لكّتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 

تاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الك
 اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك.
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ها في وضع الرأي العام والمهتمـين والمعنـين بكـل مـا انطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس ودور 
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 

تقريرها اليومي كمـا هـو معتـاد الكترونيـا، ان مـا يعيشـه اهلنـا الصـامدون فـي  سوف تستمر اللجنة باصدار
فلسطين والقدس من ظروف كورونا المرض وكورونا االحتالل، يتطلب من العالم كله العمل على رفع الظلم 
والمعاناة عن األهل الصامدين في فلسطين والقدس خاصة فـي هـذه الظـروف الصـعبة الـذي يزيـد االحـتالل 

سرائيلي البغيض من معاناتهم اليومية، والمؤسف والمحزن أن معانـاتهم هـذه تجـري علـى مسـمع ومـرآى اإل
  العالم كله ومنظماته بما فيها منظمة الصحة العالمية وغيرها.

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

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

 لالستفسار الرجاء التواصل معنا على البريد اإللكتروني التالي:

- rcja@rcja.org.jo 

  : أو االتصال على هاتف رقم -

o السيد عبد اهللا كنعان ٠٧٩٧١٣٦١١١ 

o السيد حسام نصار  ٠٧٩٥٨١٧٩١٩  

o السيد فراس عليان. ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    

  مع تحيات أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

 عبداهللا كنعان                                   

  

  

  

  


