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عالقاتنا مع إسرائيل في أدنى : الرزاز.. إلجراءاتها األحادية وانتهاكها حرمة المقدسات في القدس •
  ١٢  .مستوياتها

  ١٢  .الملك يؤكد مركزية القضية الفلسطينية •

  ١٣  .الملك يؤكد اهمية حماية مواقع التراث في القدس •

  ١٤  .سعى لضمان بقاء القدس جامعة ألديان التوحيد بسالم ووئامالملك ي: اليونسكو •

  ١٥  .تدابير وقائية لحماية المصلين في األقصى: األوقاف •

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

  ١٧  .٢٠٢٠القدس من إيجارات أوقاف  فاعليات مقدسية تثمن المبادرة الملكية بإعفاء مستأجري •
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  ١٧  . الى جنود الوطن وحملة شعار المجدةرسال •

  ١٨  .في عهد ترامب تقلب الحقائق •
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  ١٩  .ماليزيا تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين •

االحتالل بمقدمة التهديدات األمنية في  :لعرب لمجلس وزراء الداخلية ا٣٧اشتية خالل انطالق الدورة الـ •
  ٢٠  .منطقتنا

  ٢٢  . نرفض رفضا قاطعا إجراء االنتخابات دون القدس: الفلسطينيالرئيس •

  ٢٢  .الفايز يدعو إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية •

  ٢٣  .يحذر من مساعي االحتالل لحسم وضع األقصى بعد االنتخابات الشيخ كمال الخطيب •

  ٢٤  .الوصاية الهاشمية خط دفاع أول عن القضية الفلسطينية: نةالطراو •

  ٢٤  .طغيان الصهيونية األصولية هو نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ األميركي: عشراوي •

  ٢٥  .لن نتخلى عن الفلسطينيين: رئيس جنوب أفريقيا األسبق •

  ٢٦  ".صفقة القرن"دعوى في المحاكم األميركية إلسقاط  •

  ٢٧  .سنضم الضفة الغربية واألغوار": خطاب النصر"ياهو في نتن •



  
  ٣ 

  ٢٨  .أمتنا في خطر واسرائيل تقتل السالم: الصفدي •

  ٢٨  .الجامعة العربية تشيد بجهود الملك •

  ٣٠  ".يحاربون قيم السالم: "وفريدمان عريقات يهاجم بنس وبومبيو •

  ٣١  .وى الفلسطينيةتتراجع عن قرار سابق يدعم إسرائيل بعد الشك" أمازون"شركة  •

  ٣٢  .خالل أشهر) للضم(ضوء أخضر أميركي  •

  ٣٤  .الهاي محكمة مواجهة لتنسيق واشنطن في إسرائيلي وفد •

  ٣٥  .وزارة الشباب تؤكد دعمها لحملة حق العودة •

  ٣٦  .إلغاء القرار األممي بمساواة الصهيونية بالعنصرية كان خطيئة: السفير طوباسي •

  ٣٧  .األخــذ بتحذيـرات الـملك من خطر عدم حل القضية الفلسطينية: األوروبيـةالبرلمانيـة األردنيـة  •

  ٣٩  ."صفقة القرن"لتنفيذ " كورونا"  تحذر من استغالل االحتالل االنشغال الدولي بـ الفلسطينيةالخارجية •

  ٣٩  .فلسطين لدولة دائمة القدس في السيادة: المالكي •

  ٤٠  .والمكان والحيز والرواية ألرضوا الحق صاحب القدس في شعبنا عشراوي •

  ٤٠  .تنديد فلسطيني بجريمة االحتالل ومطالب بتدخل دولي عاجل •

  ٤٢  .تعطي الشرعية ألحدلن أية محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة :  ردينةأبو •

  ٤٢  .ّالدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين قلقة من نية األونروا تخفيض موازنتها: خرفان •

  ٤٣  .فلسطين في األوضاع تاتطور على االيرلندي البرلمان رئيس تطلع ة فلسطينة دولسفير •

المقدسيون ال ينتظرون اعترافا أمريكيا بهويتهم الفلسطينية: معروف • ً.  ٤٣  

  ٤٥  .إسرائيل في كورونا تفشي ظل في األسرى جميع عن باإلفراج يطالب اشتية •

  ٤٥  . تألم الجسد كلهاألعضاء ما تألم احد ٕواذاواحد نحن شعب فلسطيني : سيادة المطران عطااهللا حنا •

  ٤٦  .األمم المتحدة تدين استمرار قتل األطفال الفلسطينيين برصاص االحتالل •

  ٤٧  .تكليف غانتس بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة •

  ٤٨  .محاوالت واشنطن تغيير هوية المقدسيين ضوء أخضر لترحيلهم: أبو حلبية •

  ٤٩  .المنازل هدم ضد رسالة يوقعون كونغرس عضو ٦٣ •

  ٤٩  .نحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين في القدس: ملحم •

  ٥٠  .نؤكد التمسك بمبادرة السالم العربية: عريقات •

  ٥٠  .الحكومة الفلسطينية تحمل االحتالل المسؤولية عن صحة الفلسطينيين في القدس •

  ٥٠  .نويا منذ بداية رئاسة ترمبس% ٢٥تكثيف االستيطان بنسبة : عريقات •

  ٥١  .الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل واجبها تجاه أهلنا بالقدس: الهدمي •

  ٥٢  .منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض: النائبة ياسين •

الحكومة الفلسطينية تستعد لتحمل كامل المسؤولية في القدس الشرقية وتحذر من خطط االحتالل  •
  ٥٢  .لعزلها
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  ٥٣  .عنصرية جلعاد أردان تستدعي تدخال دوليا عاجال لحماية االسرى الفلسطينيين: خالد •

ًاالحتالل يبيت شيئا خطيرا لألقصى: النائب عطون يحذر • ً ّ.  ٥٤  

  ٥٥  ."التعقيم"الهدمي يدين اعتقال ومالحقة االحتالل للمقدسيين بسبب  •

  ٥٥  .ة تجسيد الدولة والقدس عاصمتهامستمرون بخوض معرك :الوطني الفلسطيني بذكرى الكرامة •

  ٥٦  .دراسة ترصد أخطر خمس تهديدات وجودية على إسرائيل •

  ٥٧  .ترفض استغالل االحتالل وباء كورونا لتصعيد انتهاكاته» تنفيذية المنظمة« •

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

  ٦١  .عة تحذر من استغالل األوضاع لتغيير الوضع القائم في األقصىالمتاب •

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

  ٦٢  .الدعوة لحملة دولية إلطالق سراح األسرى األطفال والنساء •

  ٦٣  .القدس يهاتف الشيخ محمد حسين مطمئنا على أوضاع مدينة  الفلسطينيالرئيس •

  ٦٣  .؟على انضمام غانتس لحكومة نتنياهو" المشتركة"كيف ردت  •

  ٦٤  .”صفقة القرن“االحتالل يكثف االستيطان باألغوار لتنفيذ : عريقات •

  ٦٤  .منسق األمم المتحدة يكشف عن بدء تحركات إلحياء مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين •

  ٦٥  . ترمب تقديم مساعدات للفلسطينيينيطالبون" الشيوخ األميركي"أعضاء في  •

  ٦٦  .اشتية يطالب إسرائيل باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا لديها •

  ٦٧  .عشراوي تصف رسالة أعضاء مجلس الشيوخ لترمب بالتحرك النوعي •

  ٦٧  .تطالب بموقف دولي رادع لوقف إرهاب االحتاللالفلسطينية الخارجية  •

  ٦٨  .لب بفضح سياسات وانتهاكات إسرائيلالجامعة تطا •

  ٦٩  .فلسطين صامدة وستفشل محاوالت الضم والتهويد: البرغوثي •

  ٦٩  .ماذا تضمن اتفاق الليكود وازرق ابيض بشان الحكومة المقبلة؟ •

ً عاما في جحيم أجرم احتالل عرفته البشرية والعالم ٦٠فلسطين تعيش منذ أكثر من : الرئيس التونسي •
  ٦٩  .صامت

  ٧٠  .األزهر يدعو المجتمع الدولي إلى عدم الغفلة عن حقوق الشعب الفلسطيني •
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  ٧١  .اإلسرائيليون يصوتون لالستيطان وضم غور األردن بعد فوز اليمين المتطرف •

  ٧٣  .ًهل يفتخ قفص الجنائية الدولية أبوابه لقادة إسرائيل قريبا؟ •

  ٧٥  ."جريمة كراهية"م حرية الشعب الفلسطيني وكأنها واليات أمريكية تتعامل مع دع: فلسطين ليغل •

  ٧٥  .بمستشفى االحتالل عاملوني كالحشرات :الشيخة أنيسة.. دماء على أعتاب األقصى •

  ٧٧  . ألف فلسطينية تعرضن النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي٤٤: تقرير •
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  ٧٧  .المرأة الفلسطينية نضال من أجل الحرية.. "يوم المرأة العالمي" •

  ٨٠  . أسيرة يرزحن بسجونه٤٣ و١٩٦٧ ألف فلسطينية منذ ١٦االحتالل يعتقل : في يوم المرأة •

  ٨٢  .االحتالل يخنق الفلسطينيين.. بحجة الكورونا •

  ٨٣  .ٕشهيدان واصابات خطيرة واستمرار االعتقاالت والهدم واإلبعاد عن األقصى خالل شباط •

  ٨٤  ".غزة" عاما بسبب ٢٥ القدس منذ فايزة تعيش متخفية في.. ألب فلسطيني وأم مصرية •

  ٨٦  .جديد الشوارع العنصرية اإلسرائيلية شرق القدس".. طريق السيادة" •

  ٨٧  .اإلدارة األميركية تنزع عن المقدسيين فلسطينيتهم •

  ٨٩  .خطة ترامب األخطر لتزييف تاريخ القدس..إسقاط مواطنة المقدسيين •

  ٩١  .ّالقابضات على جمر النضال .. نساء القدس •

  ٩٣  .ٌحكاية رباط، ومسلسل ممتد من الهدم والتشريد. حمزة المغربي •

  ٩٤  ).األقصى(اآلالف يؤدون الجمعة في  •

  ٩٥  .بحق المقدسيين لن يغير من هوية المدينة وأهلها" الخارجية األمريكية"قرار  •

  ٩٦  .تقرير أميركي يتهم نتنياهو بترويج الكراهية ضد المواطنين العرب •

  ٩٧  .مواجهة تفشي وتوسع االحتالل ال يقل أهمية عن محاربة تفشي فايروس كورونا .. في األقصى •

  ٩٨  .ٕ يتقدم بمشروعي قانون لضم غور األردن وشمال البحر الميت واعدام أسرى فلسطينيين"الليكود" •

  ١٠٠  .المقدسيون يتحدون االحتالل وأهالي نابلس يتصدون للمستوطنين •

  ١٠١  .مقدسيين الشطر الغربي من المدينة؟دخول ال" إسرائيل"هل تمنع  •

  ١٠١  .ً أما يقبعن في سجون االحتالل اإلسرائيلي١٧".. يوم األم"في  •

  ١٠٣  .تصعد تنكيلها وعقابها للفلسطينيين" إسرائيل"رغم كورونا ": بتسيلم" •

  ١٠٤  .اسرائيل تدرس إغالق حاجز شعفاط وعزل سكانه عن القدس •

ّكورونا يغيب البهجة: القدس •   ١٠٥  ."اإلسراء والمعراج" بذكرى ُ

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

  ١٠٦  .المحامون العرب في القدس يعارضون مخطط عزل الشطر الشرقي عن الغربي •

  ١٠٩  .كعلى محيط المسجد األقصى المبار أهالي وادي الربابة يتحدون مشروع االحتالل التهويدي للسيطرة •

  ١١٠  .كورونا يشتت عائالت فلسطينية بين القدس وبيت لحم •

  ١١٢  .المقدسيون يد واحدة في مواجهة عنصرية االحتالل وكورونا •

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

  ١١٦  .رار العالمرسالة من األسرى المرضى إلى مؤسسات حقوق اإلنسان وأح •

  ١١٧  .كورونا ذريعة االحتالل لتشديد قبضته على المسجد األقصى •

  ١١٩  .لتحقيق أطماعه باألقصى؟" كورونا"هل يستغل االحتالل أزمة  •

  ١٢١  .إلقامة مستوطنات تفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية” كورونا”االحتالل يستغل انشغال العالم بـ •



  
  ٦ 

  ١٢٣  .لتهويد األقصى" كورونا"الل االحتالل تحذير فلسطيني من استغ •

  ١٢٥  .البتزاز غزة وتنفيذ مخططها باألقصى؟" كورونا"وباء " إسرائيل"كيف تستغل  •

  ١٢٦  .االحتالل يمنعنا من التدخل في حاالت القدس: ملحم •

  ١٢٧  .ال تتوقف في ظل حالة الطوارئ الحالية االستيطان وعربدة المستوطنين في األرض الفلسطينية •

  ١٢٨  .حملة دولية إلنقاذ األسرى من خطر كورونا •

  ١٢٩  .استغالل كورونا لمآرب سياسية داخلية وخارجية: إسرائيل •

  ١٣٣  .االستيطان» كورونا«األراضي المحتلة تناضل ضد  •
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االحتالل يعتقل طفال مقدسيا من  •   ١٣٧  ".باب العامود"ً

  ١٣٧  .ية االحتاللمقدسي يهدم منزله في شعفاط بضغط من بلد •

  ١٣٧  . اليوم"األقصى" المزعوم تدعو المستوطنين القتحام جماعي لـ"الهيكل"منظمات  •

  ١٣٩  . شابين وتعزيز الحفريات أسفل األقصىاعتقال: القدس •

  ١٤٠  .االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين: العيسوية •

  ١٤٠  .مستوطنون متطرفون يقتحمون األقصى بحماية االحتالل •

  ١٤٢  .هد ليلة ساخنة من المواجهات تخللها إصابات ضرب وتنكيل واعتقاالتالقدس تش •

  ١٤٢  .بالقدس بقنابل الغاز" العيسوية"قوات االحتالل تستهدف  •

  ١٤٣  .اعتقاالت بالضفة والقدس واستهداف للصيادين والمزارعين بغزة •

  ١٤٤  . شبان٨االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في العيسوية تطال : القدس •

  ١٤٤  .صلوات تلمودية باألقصى بحراسة شرطة االحتالل •

  ١٤٥  .ألسبوع" األقصى"االحتالل يسلم بكيرات قرارا بإبعاده عن  •

  ١٤٥  .إصابة طفل برصاص االحتالل في العيسوية •

  ١٤٥  .عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون األقصى •

  ١٤٦  . أيام٤ًإسرائيل تفرض إغالقا على األراضي الفلسطينية لـ •

  ١٤٧  . مواطنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة٤االحتالل يعتقل  •

  ١٤٧  .١٩٦٧ ألف فلسطينية منذ ١٦االحتالل يعتقل : فلسطين •

  ١٤٨  .االحتالل يعتقل شابين عقب اقتحامه بلدة العيسوية: القدس •

  ١٤٨  .إصابات في مواجهات ليلية عنيفة ببلدة العيسوية وسط القدس •

  ١٤٨  .مستوطن يمنع المصادقة على تصاريح بناء للفلسطينيين: حتلةالقدس الم •

  ١٥٠  .ًاالحتالل يهدم جزءا من منزل في جبل المكبر •

  ١٥٠  .مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى المبارك ٤٩ •



  
  ٧ 

  ١٥٠  . مواطنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة٤االحتالل يعتقل  •
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  ١٧٧  .من أهالي سلوانلالنتقام الجماعي " كورونا"االحتالل يستغل  •
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  والقدس ألردنا

إلجراءاتها األحادية وانتهاكها حرمة المقدسات 
  .. في القدس

عالقاتنا مع إسرائيل في أدنى : الرزاز
 مستوياتها

رئيس الوزراء الدكتور  قال –  بترا–عمان   
يل هي في عمر الرزاز، إن عالقات األردن اليوم مع إسرائ

أدنى مستويات لها منذ توقيع معاهدة السالم بين 
البلدين؛ نتيجة اإلجراءات األحادية الجانب التي تقوم بها 
إسرائيل باإلضافة إلى انتهاك حرمة المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية في القدس

سي "وأشار رئيس الوزراء في مقابلة مع محطة 
الم بين البلدين، األميركية إلى أن معاهدة الس" ان ان

وبالتالي "يمكن أن تدخل في حالة من الجمود العميق، 
  ."فهي بالتأكيد معرضة للخطر

ًوردا على سؤال، أكد رئيس الوزراء، أننا نرفض 
التصريحات والخطاب الذي يتبناه البعض داخل إسرائيل 

تلك المتعلقة بترحيل  بأن األردن هو فلسطين أو

هذا أمر خطير "ًددا على أن الفلسطينيين إلى األردن، مش
ًللغاية ليس بالنسبة لألردن وحسب، بل ويشكل خطرا 
على المنطقة بأسرها وعلى استقرارها وهذا ما هو إال لعب 

لذلك، . بالنار في منطقة تعاني باألصل من حالة اضطراب
ًمثل هذه األمور تمثل دفعا باالتجاه الخاطئ، وهذا شيء 

  ."نعارضه بكل قوة

ى سؤال بشأن عدم دعم األردن وفي رده عل
لصفقة القرن وعالقة ذلك بالمساعدات االقتصادية من 
الواليات المتحدة األميركية، أكد رئيس الوزراء أن العالقة 
بين األردن والواليات المتحدة عميقة وتاريخية 

، وهذا حالها مع جميع اإلدارات األميركية، ٕواستراتيجية
الشيوخ والشعب ومع الكونغرس بمجلسيه النواب و

لذلك لسنا قلقين من أن تتأثر هذه العالقة "األميركي، 
  ".اإلستراتيجية

وقال رئيس الوزراء، إنه لم تتم مناقشة أي من 
ولن "عناصر هذه الخطة مع األردن قبل اإلعالن عنها، 

ًنخلط أبدا بين التطلعات السياسية والصفقات 
  .>>"...المالية
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  ٣ ص٢/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  الملك يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

ركزت مباحثات جاللة الملك  - بترا- عمان
عبداهللا الثاني، وجاللة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة 
النرويج، في قصر الحسينية اليوم االثنين، على سبل 
االرتقاء بالعالقات الثنائية، وآخر المستجدات على 

 .الساحتين اإلقليمية والدولية

ل المباحثات الثنائية التي جرت بحضور وخال
 لعبداهللا، وسمو األمير الحسين بنجاللة الملكة رانيا ا

عبداهللا الثاني ولي العهد، وجاللة الملكة سونيا، وسمو 
األمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة 
للضيف، وسمو األميرة ريم علي، تم التأكيد على عمق 

ن البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق العالقات المتميزة بي
والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات االهتمام 

 .المشترك

أشكر جاللتكم وحكومتكم "وأضاف جاللته ... <<
على موقفكم في دعم ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتقدم 
. في منطقتنا حيال القضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين

متكم في دعم ذلك، ونأمل أن لذا، نحن نثمن دور حكو
تتمكن أصوات الحكمة من التقريب بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين ليتمكنوا أخيرا من التقدم إلى األمام في 

 .>>...."العملية التي كان لبلدكم دور مهم فيها

أرحب "وختم جاللة الملك حديثه، قائال ... <<
فتكم استضا. بكم ثانية، ونحن نقدر دوركم ودور بلدكم

هنا تحمل رمزية تتعلق بمستقبلنا المشرق والمزدهر 
 .>>..."لبلدينا

من جهته، أعرب جاللة الملك هارالد ... <<
الخامس، ملك مملكة النرويج، عن شكره لجاللة الملك 

 .>>...على حسن االستقبال

وأعرب جاللة الملك عن تقديره للدعم ... <<
 القطاعات الذي تقدمه النرويج لألردن في العديد من

التنموية، بما في ذلك متطلبات خطة االستجابة لألزمة 
 .>>...السورية لدعم الالجئين والمجتمعات المستضيفة

كما تناولت المباحثات آخر التطورات ... <<
اإلقليمية والدولية، حيث أكد جاللة الملك على مركزية 
القضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى 

امل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن سالم ش
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
 .>>...الشرقية

وثمن جاللة الملك موقف النرويج الداعم ... <<
لعملية السالم، وجهودها التاريخية المبذولة للتوصل إلى 

امل، إضافة لدعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة حل ش
  .>>...."األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

جرت لجاللة الملك هارالد  وكانت قد... <<
الخامس، ملك مملكة النرويج، وجاللة الملكة سونيا، 
مراسم استقبال رسمية في قصر الحسينية، حيث كان في 

عبداهللا الثاني، وجاللة مقدمة مستقبليهما جاللة الملك 
الملكة رانيا العبداهللا، وسمو األمير الحسين بن عبداهللا 

 .الثاني، ولي العهد

واستعرض جاللته وملك مملكة النرويج حرس 
الشرف الذي اصطف لتحيتهما، حيث أطلقت المدفعية 
ّإحدى وعشرين طلقة تحية للضيف، فيما عزفت 

  .ملكي األردنيالموسيقى السالمين الوطني النرويجي وال

  ١ ص٣/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

الملك يؤكد اهمية حماية مواقع التراث في 
  القدس

بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور  -عمان
سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، في 
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قصر الحسينية اليوم األربعاء، مع المديرة العامة لمنظمة 
أودري " اليونسكو"ة والعلم والثقافة األمم المتحدة للتربي

أزوالي، سبل تعزيز التعاون بين األردن ومنظمة اليونسكو، 
 .خصوصا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضره أيضا 
سمو األمير غازي بن محمد كبير مستشاري جاللة الملك 

ث الشخصي لجاللته، على للشؤون الدينية والثقافية والمبعو
دور منظمة اليونسكو المهم في حماية مواقع التراث 
العالمي المعرضة للخطر، خاصة مدينة القدس القديمة 

 .وأسوارها

وثمن جاللة الملك دور اليونسكو في حماية 
األماكن التراثية في األردن، وفي مقدمتها البترا، باعتبارها 

 .جزءا من التراث العالمي

" اليونسكو"قدمت المديرة العامة لمنظمة بدورها، 
أودري أزوالي، التي تقوم بزيارة رسمية هي األولى للمملكة، 
شرحا عن دور اليونسكو حول العالم، وتعاونها مع الحكومة 

 .األردنية، مؤكدة أهمية تعزيز هذا التعاون

وحضر اللقاء السفير األردني في فرنسا، والوفد 
  .منظمة اليونسكوالمرافق للمديرة العامة ل

  ٥/٣/٢٠٢٠عمان 

* * * * *  

الملك يسعى لضمان بقاء القدس : اليونسكو
 جامعة ألديان التوحيد بسالم ووئام

  

على مدى أعوام استطاع  - نيفين عبد الهادي
األردن بقيادة جاللة الملك أن يحمي القدس الشريف 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، بشكل عملي، ليس فقط 

م إنما أيضا دوليا، كما تمكن من انتزاع قرارات إلبعاد باإلقلي
مؤامرة تهويد المدينة المقدسة على المستوى الدولي، 
ووضع القدس أيضا ضمن قائمة التراث العالمي وذلك من 

  .شأنه توفير حماية لها

وباتت القدس واحدة من الثوابت األردنية التي 
في كل ّيصر على التمسك بها جاللة الملك، ويجددها 

ّالمحافل الدولية، ليعيد البدايات في كل مرة وفرصة يتناول 
بها قضايا الوطن والمنطقة، فكانت فلسطين والقدس 
الحاضرة بإستمرار عمال ال قوال، جاعال من المقدسات في 
القدس حالة سياسية ودينية تتطلب وعيا وحماية وخطوات 

  .لصون هذه البقعة اإلستثنائية في العالم

كانت كلمة وموقف جاللته عربيا ودوليا وطالما 
ّحيال القدس، مسموعة وتحظى بثقة عالية كونها مثلت 
دوما لغة العقل والحكمة بهذا السياق، وهذا ما جعل للثوابت 
األردنية أثرا على الحفاظ على هوية القدس حتى اللحظة 
ودعم المقدسيين والفلسطينيين عموما في نضالهم أمام 

ذه المدينة مدينة السالم والثبات وعاصمة اإلحتالل لتبقى ه
  .الديانات السماوية الثالث

وفي شهادة دولية ربما األحدث بأن دور جاللة 
الملك هو األقوى لبقاء القدس تجمع األديان السماوية 
وتحافظ على هويتها، تحدثت بها المديرة العامة لليونسكو، 

لذي ّأثنت على الدور البناء ا«أودري أزوالي، عندما 
يضطلع به صاحب الجاللة كصاحب الوصاية على األماكن 

 في القدس، وعلى رؤيته التي تسعى إلى ضمان  المقدسة
بقاء القدس مدينة تجمع أديان التوحيد الثالث بسالم 

، لتكون هذه الشهادة الدولية سطرا جديدا في »ووئام
شهادات عديدة تحدثت عن أهمية هذا الدور المصان من 

ا ألجداده الهاشميين، وتأكيدا على الوصاية جاللته خلف
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  .الشريف

في حديث أودري أزوالي رسائل متعددة، أبرزها أن 
جاللة الملك حامي القدس، لهذه المدينة المختلفة بكل 
ّتفاصيلها، والتي تصر اسرائيل على تمرير خطط من شأنها 

ومسح هويتها الدينية واإلجتماعية، وحتى تهويدها، 
ّالسياسية، فيما يصر جاللته على ضمان بقائها مدينة 
ّتجمع األديان الثالث، ليس هذا فحسب، إنما أيضا يصر 
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على نيل الدعم الدولي لتثبيت هذه الحقوق، وهو ما حملته 
  .كلمات مدير عام اليونسكو التي تزور األردن ألول مرة

اليونسكو، في إطار واليتها،  «أزوالي، أكدت أن
مع جميع األطراف المعنية من أجل الحفاظ على التراث 

مدينة القدس القديمة «الثقافي لموقع التراث العالمي 
، إذ يحتاج هذا التراث ذي القيمة العالمية »وأسوارها

االستثنائية، إلى الصون بما يتوافق مع المعايير الدولية 
قية اليونسكو للتراث العالمي ذات الصلة، بما فيها اتفا
ّ، وبذلك يقدم األردن بقيادة »وقرارات لجنة التراث العالمي

ّجاللة الملك خطوة لألمام لصالح المدينة المقدسة من 
جديد، في هذا الدعم الذي أعلنت عنه مدير عام اليونسكو 
ّمن عمان مستندة بذلك الى دعم جاللة الملك وثوابت 

  .يفاألردن تجاه القدس الشر

لمديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي، التي ا
أنهت زيارتها الرسمية األولى إلى المملكة األردنية 
الهاشمية، أمس، استقبلها جاللة الملك، وأجريا محادثات 
مثمرة بشأن تعزيز التعاون بين المنظمة والمملكة في 

خ، مجاالت التربية والعلم والثقافة والتراث والبيئة وتغير المنا
فيما جدد جاللته التأكيد على حماية المقدسات في القدس، 
مقدما بذلك دعما للقدس، التي حصلت على وعد بحماية 

  .ومتابعة من اليونسكو استندت على رعاية جاللته لها

وقد اصدرت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
امس الخميس بيانا عبر صفحتها » اليونسكو«والثقافة 

  . إلنترنت حول زيارة ازوالي لالردنعلى شبكة ا

ووصفت المحادثات بين جاللة الملك والمديرة 
العامة بشأن تعزيز التعاون بين المنظمة والمملكة في 
مجاالت التربية والعلم والثقافة والتراث والبيئة وتغير المناخ 

  .بالمثمرة

وقالت ان اليونسكو، ستعمل في إطار واليتها، مع 
عنية من أجل الحفاظ على التراث الثقافي جميع األطراف الم

، إذ »مدينة القدس القديمة وأسوارها«لموقع التراث العالمي 
يحتاج هذا التراث ذي القيمة العالمية االستثنائية، إلى 

الصون بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما 
فيها اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي وقرارات لجنة التراث 

  .العالمي

ّهو تجديد العهد والوعد يقدمه جاللة الملك من 
جديد، للقدس، بدعم دولي ومن منظمة تسعى لحماية 
التراث، ففي كلمات المديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي، 
تأكيد على أهمية موقف جاللته من القدس، أضف لذلك 
خطة عمل مبنية على الموقف األردني لحماية هذه المدينة 

  .كون على أرض الواقع مدينة السالملت

ويمكن التأكيد بهذا السياق، على أن األردن بقيادة 
جاللة الملك دفع اليونسكو من جديد لموقف داعم للقدس 
الشريف، والسعي دوليا لصونها، بما يتوافق مع المعايير 
الدولية ذات الصلة، فهاهي القدس تحظى بمزيد من رعاية 

لها حاضرة دوليا لدعم حقيقي ودعم جاللة الملك، وتجع
 .وعملي

  ١ ص٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

تدابير وقائية لحماية المصلين في : األوقاف
 األقصى

 

 سلط برنامج عين على القدس -  بترا- عمان
الذي بثه التلفزيون االردني، امس االول، الضوء على 
تداعيات انتشار فيروس كورونا على القدس 

وصية وزير االمن الداخلي االسرائيلي والمقدسيين، وت
جلعاد اردان بإغالق المسجد االقصى امام المصلين 

  .الجمعة المقبل

واكد رئيس سدنة المسجد االقصى المبارك عبد 
الرحيم االنصاري الذي كان يتحدث من القدس، ان دائرة 
االوقاف االسالمية وشؤون المسجد االقصى اتخذت عدة 
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ة لحماية المصلين وتطهير المكان اجراءات وتدابير وقائي
فور انتشار المرض وظهور حاالت مرضية في فلسطين 
ومدينة القدس، من خالل شراء كميات كبيرة من المواد 

وقال  .المطهرة والمعقمة ورشها في جميع ارجاء المسجد
امام وخطيب المسجد االقصى المبارك الشيخ يوسف ابو 

ربا شديدا سنينة من القدس، إن فلسطين تعاني ك
وبخاصة في القدس، وهذا ابتالء من اهللا، ونحن 

  .صابرون على كل شيء بفضل من اهللا

وقال خبير الشؤون المقدسية الدكتور جمال 
عمرو الذي حل ضيفا على البرنامج من خالل اتصال 
مباشر من مدينة القدس، إن الجرح النازف والفيروس 

اشد خطورة  هو االحتالل، وهو يالحقيقي وااللم الحقيق
من الكورونا ومن كل االمراض االخرى التي هي قدر من 

  .عند اهللا

وعن اقتراح الوزير اردان اغالق المسجد 
االقصى المبارك، أكد عمرو انه ال يوجد على وجه 
االرض احرص على المسجد االقصى من اهله، وهم ادرى 
بما ينبغي فعله ومتى وكيف يكون االجراء، واالوقاف 

لم تقصر، ولديها اطباؤها وكوادرها الطبية في االسالمية 
رحاب االقصى المبارك، وهناك العديد من المستشفيات 
في القدس، اضافة إلى مقدرتها على اتخاذ القرارات 

   .الصائبة في جميع المواقف

وبين أن مفاتيح كنيسة القيامة بيد المسلمين، 
والعهدة العمرية بيد العرب نصارى القدس، وهذا امر 

اريخي لم ينحز عنه المقدسيون قيد انملة، وبالتالي ت
فتدخل االحتالل السافر في كل مناسبة أمر يدعو 
للسخرية، وهناك دعوات لدى الشارع اإلسرائيلي وجمعيات 
الهيكل ومواقع التواصل لديهم باقتحام االقصى في 
اليومين المقبلين بمناسبة ما يسمى لديهم بعيد 

ل لهم الضوء االخضر لهذا ، واعطى االحتال»البوريم«
   .االقتحام

وتوقع الخبير عمرو حضورهم فعليا واقتحامهم 
لألقصى رغم ان ذلك قد يؤدي لحرب ومواجهة دينية، رغم 
رفض نتنياهو الظاهري لذلك، مشيرا إلى انه ال يملك حق 
الرفض أو القبول في ذلك الن ادارة االقصى هاشمية 

   .اردنية وال شأن له بذلك

لدكتور عمرو العالم العربي واالسالمي ودعا ا
للوقوف إلى جانب جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب 

 اإلسالمية والمسيحية الوصاية الهاشمية على المقدسات
  .في فلسطين

  ٥ ص١١/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 

جاللة الملك عبداهللا الثاني بإعفاء  ّوجه – عمان
جميــع مــستأجري العقــارات الوقفيــة اإلســالمية الــصحيحة 
ــدائرة العامــة ألوقــاف القــدس، مــن دفــع  التــي تــستوفيها ال

 . كاملة٢٠٢٠إجار عقاراتهم عن سنة 

وأعربــت الــدائرة العامــة ألوقــاف القــدس فــي بيــان 
هــا لجاللتــه لــدعم لهــا أمــس األربعــاء، عــن شــكرها وامتنان

صـــمود المقدســـيين ومراعـــاة ظـــروف مـــستأجري العقـــارات 
 .الوقفية في مدينة القدس

 :وتاليا نص البيان

تتوجــه الــدائرة العامــة ألوقــاف القــدس وشــؤون "
ـــشؤون  ـــاف وال ـــس األوق ـــارك ومجل ـــصى المب المـــسجد األق
والمقدسـات اإلســالمية ومفتــي القـدس والــديار الفلــسطينية 

 العليا ودائرة قاضي القـضاة فـي القـدس والهيئة اإلسالمية
بجزيـــل الـــشكر وعظـــيم االمتنـــان لـــصاحب الجاللـــة الملـــك 
ــــى  ــــاني ابــــن الحــــسين صــــاحب الوصــــاية عل عبــــداهللا الث
المقدســــات اإلســــالمية المــــسيحية فــــي القــــدس الــــشريف 
لتوجيه جاللته المستمر لدعم صـمود المقدسـيين ومراعـاة 
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نـــة القـــدس ظـــروف مـــستأجري العقـــارات الوقفيـــة فـــي مدي
الشريف، وباألخص التوجيه الملكي السامي بإعفاء جميع 
المــستأجرين مـــن مــسلمين ومـــسيحيين للعقــارات الوقفيـــة 
اإلسالمية الصحيحة التي تستوفيها الدائرة العامة ألوقـاف 

 كاملـة، ٢٠٢٠القدس من دفـع إجـار عقـاراتهم عـن سـنة 
عــسى أن يكــون ذلــك بركــة مــن بركــات المــسجد األقــصى 

ــدعم المبــار ــار مقدســي ل ك تحــل فــي كــل بيــت ودكــان وعق
صمودهم وتمكينهم مـن مواجهـة ركـود أعمـالهم وتجـارتهم 
في ظل إغالقات هذا العام وخصوصا الناتجة عن مواجهة 

 .فيروس كورونا

مــع دعاءنـــا لجاللتــه أن يبقـــى الحــامي والراعـــي 
ــــظ اهللا  ــــسند للمقدســــيين وأن يحف ــــداعم وال للمقدســــات وال

  ". يديم عليهم نعمة األمن واألماناألردن وشعبها وأن

  ٣ صفحة ٢٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

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

  

فاعليات مقدسية  ثمنت –  بترا–القدس الشريف 
عاليا توجيهات جاللة الملك عبداهللا الثـاني بإعفـاء جميـع 

مــن مــسلمين ومــسيحيين، للعقــارات الوقفيــة المــستأجرين 
ــستوفيها  ــي ت ــة الت ــشريف المحتل ــدس ال ــي الق اإلســالمية ف

الدائرة العامـة ألوقـاف القـدس مـن دفـع إيجـارات عقـاراتهم 
 . كاملة٢٠٢٠عن سنة 

وتوجهـت الـدائرة العامــة ألوقـاف القـدس وشــؤون 
ـــشؤون  ـــاف وال ـــس األوق ـــارك ومجل ـــصى المب المـــسجد االق

مية ومفتــي القـدس والــديار الفلــسطينية والمقدسـات اإلســال
والهيئة اإلسالمية العليا ودائرة قاضي القضاة بالقدس في 
بيــــان صــــحفي اليــــوم األربعــــاء، بجزيــــل الــــشكر وعظــــيم 
االمتنان من صـاحب الوصـاية علـى المقدسـات اإلسـالمية 
ـــك عبـــداهللا  ـــة المل والمـــسيحية فـــي القـــدس الـــشريف جالل

ـــى توجيهـــات جاللتـــه ال ـــدعم صـــمود الثـــاني عل مـــستمرة ب
المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في 

 .مدينة القدس الشريف

ــأن تكــون هــذه  ــان عــن أملهــا ب ــي البي واعربــت ف
المبادرة الملكية السامية بركة من بركات المسجد االقـصى 
ــدعم  ــار مقدســي ل المبــارك تحــل فــي كــل بيــت ودكــان وعق

اعمـالهم وتجـارتهم صمودهم وتمكينهم مـن مواجهـة ركـود 
فـي ظـل اغالقـات هـذا العــام، وخـصوصا تلـك الناتجـة عــن 

 .مواجهة فيروس كورونا

ودعت اهللا العلي القدير بأن يبقى جاللته الحامي 
والراعي للمقدسات والداعم والسند للمقدسـيين، وأن يحفـظ 

  .اهللا األردن وشعبها، وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان

  ٣صفحة  ٢٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

 

* * * * *  


	ون�א���س����א������א��

   الى جنود الوطن وحملة شعار المجدةرسال
 

 امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس/ عبد اهللا كنعان

ـــة  ـــا األمني ـــشامى أجهزتن ـــا أن أرى ن ـــدت دائم اعت
ــات، طابعهــا  ــد مــن الواجب ــشنا الباســل يقومــون بالعدي وجي

ــى ف ــشهامة واالقــدام عل ــل مــدة وســمتها ال ــل الخيــر، وقب ع
ليست بطويلة كتبـت مقـال عـن الـشرطي العزيـز الـذي اراد 

 ألنني لم اكن مبتسما، فقلت لـه كرمالـك سـابقى  مخالفتي
ــادة هاشــمية  ــا بقي ــي وطنن ــنعم ف ــا ن ــا دمن ــسما دائمــا م مبت



  
  ١٨ 

  نفديها تعمل ألجلنا وننعم ايضا بجند اوفياء ابطال مثلك،
رائم االحـــتالل فـــي بـــالرغم ان مثلـــي يبـــدا يومـــه بقـــراءة جـــ

فلــسطين والقــدس ، وهــو معــذور ان لــم يبتــسم، ولــي مــع 
ــات  ــدون ضــمن فزعــات وهب ــره قــصص اخــرى ولكنهــا ت غي

 ٩١١احـــداها اننـــي بـــاألمس القريـــب اتـــصلت علـــى رقـــم 
ليصل نشامى الدفاع المدني خالل دقائق لمعاونة جار لي 
مــن ليبيــا الــشقيقة احتــاج ان ينقــل زوجتــه المــسنة الــى 

ـــشفى ـــداويها مـــن المست ـــى جرعـــة عـــالج، ي  للحـــصول عل
ــي  مــرض عــضال تعــاني منــه، ان دعــاء هــذا الرجــل الليب
المـسن وزوجتـه المريـضة لهـم بالعافيـة وعبـارات باللهجــة 
الليبيــة اختلطــت بمــشاعر الفخــر لــدي ، عنــدما شــاهدت 
عظمة وحسن تعامل رجال الـدفاع المـدني معهـم يمـسكون 

 فـي جـو مـاطر بغـزارة بيدها ويحدثونها بعبارات االطمئنان،
وظــروف صــعبة يمــر فيهــا الــوطن بالكورونــا رفــع اهللا عنــا 

 .البالء

ـــة لرجـــال كرمـــاء اعـــزاء شـــعارهم واخالقهـــم   تحي
الكريمة تقديم العون في وقت الشدائد والمحن، تحية لمـن 
ارتسم في قلب ومخيلة كل أبناء هذا الوطن لـون فـوتيكهم 

يــة لرجـال اوفيــاء المطـرز بالكبريـاء والمواطنــة والمجـد، تح
 .للوطن ولالنسانية عظماء حد المجد والعزة

حمــى اهللا االردن وطنــا وقيــادة وشــعبا، وكــل عــام 
وجنودنـا فــي يــوم كرامتنـا وكرامــة الــوطن بـالف خيــر، وكــل 
عـام واالمــة بمناســبة ذكــرى االســراء والمعــراج بــالف خيــر، 

ــسالة بــالف  وكــل عــام واالم ــل الب ــي اعــدت رجــال وجي  الت
 عـــام وفلـــسطين والقـــدس الحبيبـــة اقـــرب الـــى خيـــر، وكـــل

ــى  ــا هــو حالهــا عل عودتهــا لالمــة العربيــة واإلســالمية كم
 .الدوام

  ٢٣/٣/٢٠٢٠  صحيفة الصوت الحر اإلخبارية

* * * * *  

  في عهد ترامب تقلب الحقائق
  

  *سالم الكورة

منـــذ ان اســـتلم الـــرئيس االميركـــي دونالـــد ترامـــب 
قعــا مؤلمــا فــي  ونحــن نلمــس وا٢٠١٧الرئاســة فــي عــام 

القرارات التي تصدر من البيت االبيض ، فكلما اتى رئيـسا 
جديدا عشنا على امـل ان يكـون هـذا الـرئيس بيـده العـصا 
السحرية ، التي سيحل بها جميع مشاكل الـشرق االوسـط 
وبعيــدا عــن اللــوبي الــصهويني االمريكــي، وذلــك بمــا فيهــا 

ــشرق االوســط و ــي ال ــة ف هــي القــضية االساســية والجوهري
القضية الفلـسطينية والتـي مـر عليهـا سـنوات عجـاف ولـم 
تحرك قيد انملة، فالقرارات الدولية تعاني من حالـة التجمـد 
ـــالفيتو  ـــضية ، ف ـــم تحـــرك ســـاكنا مـــن اجـــل الق ـــشديد فل ال
االمريكـــي جـــاهز مـــن اجـــل ايقـــاف اي قـــرار ضـــد حكومـــة 

  .االحتالل

حقـــا لقـــد اصـــبحت قراراتـــه جـــائرة ومؤلمـــة وهـــي 
نب التؤمن بالحوار مع الطرف االخر، صـاحب احادية الجا

الـــشرعية مثـــل قـــرار نقـــل الـــسفارة االمريكيـــة الـــى القـــدس 
واعتبارهــــا عاصــــمة اســــرائيل، واالخطــــر مــــن ذلــــك علــــى 
القضية صـفقة القـرن او كمـا سـميتها فـي مقـالي الـسابق 

  .بصفعة القرن

فمن يمعـن النظـر بخطابـه االنتخـابي منـذ ان بـدا 
ــة فــي  ــه االنتخابي ــادمين ٢٠١٦عــام حملت  وهــو يهــدد الق

والمهــاجرين الــى امريكــا بانــه ســيعمل علــى ســن القــوانين 
واالنظمة التي تحد من وجـودهم غيـر الـشرعي فـي اميركـا 
،وتحـــد مـــن قـــدومهم اليهـــا ايـــضا، فبـــدأ منـــذ ان اســـتلم 

 ٢٠١٧الرئاسـة فــي الواليـات المتحــدة االمريكيـة فــي عــام 
جرين واخــراج بــسن القــوانين التــي تحــد مــن تــدفق المهــا

  .المقيمين غير الشرعيين من الواليات المتحدة

فالمهاجرين الى امريكـا والمقيمـين ايـضا هـم مـن 
ــان المجتمــع  ــا ب ــاء امريكــا ونهــضتها ، علم ــي بن ســاهم ف
االمريكي مكوناته متعددة االجنـاس واالعـراق ، فهـم خلـيط 
ــل جــزء مــن المجتمــع االمريكــي فيلعــب دورا  متجــانس يمث
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ء المجتمع االمريكي ومكوناتـه وتاسيـسه فهـم كبيرا في بنا
االيدي العاملة التي ساهمت في بناء اميركا العظمى فمنذ 
ان بــدا حملتــه االنتخابيــة وهــو يخاطــب الــشعب االمريكــي 
بانه سـيقوم بحملـة علـى المهـاجرين الغيـر شـرعيين وهـي 

 فكان ٢٠١٦من اهم اولوياته في الخطاب االنتخابي عام 
ـــه واالجـــد ـــى ب ـــى االول ـــز برنامجـــه االنتخـــابي عل ر ان يرك

االساســـــيات فـــــي الوضـــــع االمريكـــــي القـــــائم فـــــالمجتمع 
االمريكي يعاني من ارتفاع في نـسبة البطالـة وارتفـاع فـي 
ــة االقتــصادية ، فمنــذ ان  معــدل الجريمــة وبــطء فــي العجل
استلم الرئاسة االمريكية قام بسن الشرائع والقوانين والتـي 

لى اميركا والقـادمين مـن الـدول تحد من قدوم المهاجرين ا
ـــادمين مـــن  ـــشرعيين والق ـــر ال ـــضا وحاصـــة غي ـــة اي العربي
المكـسيك حيـث امــر ببنـاء سـور كلــف الحكومـة االمريكيــة 
الماليـــين وذلـــك لمنـــع المهـــاجرين المكـــسيك مـــن تجـــاوز 

  .الحدود االمريكية

ــا بالعنــصرية  وعنــدما زار الهنــد كــان خطابــه مليئ
مين،ووصفهم باالرهــابيين، والكراهيــة ضــد االســالم والمــسل

ــد الزيــارة  ــدين االســالمي الحنيف،وبع ــي العــداء لل ــا يعن مم
مباشــرة قــام الهنــدوس بجــرائم ضــد المــسلمين الهنــود فــي 
العديد مـن الواليـات الهنديـة وقتـل االنفـس البريئـة وسـلب 
وتدمير الممتلكات وحتى المساجد بيـوت اهللا لـم تـسلم مـن 

الملــيء بالحقــد علــى ايــذائهم ، فكــان لخطابــة العنــصري 
المــــسلمين انـــــذاك الحجــــة والتـــــصريح واعطــــاء الـــــضوء 
االخضر الصحاب النفوس المريضة من الهندوس ليـصبوا 

  .جم غضبهم على المسلمين الهنود هناك

ـــه الـــسياسي دائمـــا يتـــصف  ولألســـف تجـــد خطاب
بالعــصبية والتطــرف والمزاجيــة الــسلبية اتجــاه االخــرين ، 

 امريكـي حيـث رفـض وفي تصرف غير مسبوق من رئـيس
الرئيس األمريكي مصافحة رئيسة مجلس النواب االمريكي 
ــدها الممــدودة بعــد أن ســلمها  ــسي بيلوســي وتجاهــل ي ّنان
ـــة االتحـــاد، فـــي حـــين ردت  نـــسخة مـــن خطابـــه عـــن حال
بيلوسي بتمزيق نسخة من خطابه وهـو مـا يظهـر لنـا مـن 
خالل وسائل االعالم المتعـددة ان الـرئيس غيـر مبـال عـن 

فاته، فتجــد تــصرفاته مغــايرة لمــا ســبقه مــن رؤوســاء تــصر
امريكا السابقين ، فان امعنت فـي خطابـه الـسياسي تجـده 
بعيدا عن الشخـصية الدبلوماسـية المميـزة والتـي يجـب ان 
يمتــاز بهــا رئــيس الواليــات المتحــدة االمريكيــة ، فالحــديث 
بـــسلوكيات وقراراتـــه يطـــول شـــرحها والكتابـــة بهـــا فـــاردت 

  .اليجازاالختصار وا

  اللجنة الملكية لشؤون القدس* 

  ٢٣/٣/٢٠٢٠موقع وكالة عمانيات اإلخبارية 

* * * * *  

�	ون�������

ماليزيا تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي 
  المعني بقضية فلسطين

 

 استضافت العاصمة – وفا –كوااللمبور 
الماليزية كوااللمبور، فعاليات المؤتمر الدولي، الذي 

لجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية تنظمه لجنة ا
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 

دعم جنوب شرق آسيا لحقوق الشعب : "للتصرف، بعنوان
 ".الفلسطيني

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في 
ًكلمته، إنه يجب أن تمد رابطة أمم جنوب شرق آسيا يدا 

ني، مؤكدا وقوف بالده إلى موحدة لدعم الشعب الفلسطي
 .جانب حل الدولتين المبني على قرارات األمم المتحدة
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وجدد رئيس وزراء ماليزيا انتقاده إلعالن 
الواليات المتحدة من جانب واحد لرؤيتها إلنهاء الصراع 

استهزاء "اإلسرائيلي الفلسطيني، واصفا التصور بأنه 
 ".بالجهود الدولية لحل األزمة المستمرة

ل إن بالده تعتبر الخطة األميركية المعروفة وقا
وأكد أن " الوساطة غير الشريفة"نوعا من " صفقة القرن"بـ
ماليزيا ترى أن الخطة غير مقبولة على اإلطالق وغير "

 ".عادلة إلى حد كبير

وحث رئيس الوزراء مهاتير الدول األعضاء في 
على مواصلة ) آسيان(رابطة دول جنوب شرق آسيا 

 في السعي إلى تحقيق العدالة والسالم للشعب تعاونها
صوتنا الجماعي على المستوى "الفلسطيني، مضيفا أن 

اإلقليمي يجب أن يحمل داخله أكثر من مجرد التنمية 
 ".االقتصادية

من جانبه، أكد رئيس لجنة األمم المتحدة 
المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 

مندوب السنغال الدائم لدى األمم (غ للتصرف، الشيخ نيا
، التزام منطقة جنوب شرق آسيا القوي بالقضية )المتحدة

 .الفلسطينية

ودعا دول الرابطة إلى العمل على إقناع 
جماعات الضغط المؤيدة لالحتالل، بما في ذلك جماعات 
الضغط في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، بالمشاركة 

ء آلية متعددة األطراف للمفاوضات إنشا"بنشاط أكبر في 
 ".بين إسرائيل وفلسطين

وأضاف رئيس اللجنة األممية أنه من المهم 
بما في ذلك "التواصل مع جميع الحلفاء في القضية، 

 ".داخل إسرائيل

المنسق المقيم لألمم المتحدة في ماليزيا ستيفان 
برايزنر، ألقى كلمة نيابة عن األمين العام أنطونيو 

ش، قال فيها إن تدهور الوضع على األرض يؤدي غوتيري

إلى تراجع إمكانية قيام دولة فلسطينية على أساس حل 
 .الدولتين

ضم "وأكد موقف األمم المتحدة المتمثل في أن 
األراضي في الضفة الغربية المحتلة، إذا تم تنفيذه، ليس 
فقط غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل سيغلق 

وأضاف ممثل األمين العام ." م المفاوضاتأيضا الباب أما
أن لذلك تداعيات سلبية على المنطقة بأسرها ويقوض 

  .بشدة فرص السالم

بدوره، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى 
األمم المتحدة، السفير رياض المجتمع الدولي لدعم 
شعبنا في التوصل إلى حل قائم على القانون الدولي 

 .تحدةوقرارات األمم الم

ما يحتاجه الفلسطينيون ليس خطة "وقال إن 
جديدة، بل آلية لتنفيذ االتفاقيات الحالية وقرارات األمم 

 ".المتحدة

ويضم المؤتمر الذي يستأنف أعماله اليوم 
ًالسبت، لفيفا من الخبراء الفلسطينيين والدوليين 
واألكاديميين وأعضاء المجتمع المدني لمعالجة صعوبات 

سطينيين تحت االحتالل اإلسرائيلي، وللتأكيد الحياة للفل
ٕعلى الحاجة إلى دعم واجراءات عالمية واقليمية  ٕ
وسياسية وقانونية ومالية وشعبية لوقف االتجاهات 

 .السلبية على األرض، وعلى الساحة الدولية

المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة األممية، 
لوبال بالشراكة مع حكومة ماليزيا ومؤسسة بيردانا غ

للسالم، يهدف إلى تعزيز العالقات بين المجتمع المدني 
في جنوب شرق آسيا والمنظمات الفلسطينية والدولية 

  .التي تعمل من أجل إعمال حقوق الشعب الفلسطيني

  ١/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  
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 لمجلس ٣٧اشتية خالل انطالق الدورة الـ
ة االحتالل بمقدم :وزراء الداخلية العرب

  التهديدات األمنية في منطقتنا
  

ّ حذر رئيس الوزراء، وزير الداخلية - وفا- تونس 
محمد اشتية، من السياسات التي تريد تحويل الصراع في 
فلسطين إلى صراع ديني بعيدا عن جوهره كاحتالل عسكري 

 .له أبعاد خطيرة

جاءت مبادرة الرئيس : "وأوضح رئيس الوزراء
فوعة باعتبارات أيديولوجية أو ما األميركي دونالد ترمب مد

يسمى بالمسيحية الصهيونية التي ينتمي إليها أبرز 
  ".مسؤولي هذه اإلدارة

جاء ذلك خالل كلمته في انطالق أعمال الدورة 
السابعة والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم 
األحد في تونس، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، 

اس الفخفاخ، واألمين يلوزراء التونسي الوحضور رئيس ا
العام للمجلس محمد بن علي كومان، ووزراء الداخلية 

  .العرب

لقد جاءت خطة ترمب لتعطي : "وأضاف اشتية
القدس كاملة إلسرائيل وأعطت الشرعية لكل المستوطنات 

من الضفة % ٤٠والسيادة اإلسرائيلية على ما مساحته 
حواض المائية، وتدعو إلى الغربية بما فيها القدس واأل

توطين الالجئين وعدم عودتهم، وتتضمن الخطة أيضا ضم 
غور األردن، ما يشكل تهديدا أمنيا ليس لفلسطين فقط بل 

  ".لألردن أيضا

إن المشروع األميركي الذي رفضه العرب : "وتابع
واألوروبيون واألفارقة ونحن، رفضا كامال، قائم على نظام 

ئت في عهد النظام العنصري في جنوب الكانتونات التي أنش
   ".إفريقيا

المشروع األميركي تفتيت المفتت من : "وأضاف
الجغرافيا الفلسطينية، حيث يتم عزل جنوب الضفة عن 
وسطها ووسطها عن شمالها، ويختصر التواصل بينها إما 

عبر أنفاق أو جسور، وجميعها تحت السيطرة اإلسرائيلية، 
ي تقدمها الخطة كبديل لألرضي حتى أن بعض المناطق الت

المقتطعة، تقول تقارير صحفية إنها منطقة لدفن النفايات 
  ".النووية اإلسرائيلية

ّلم نضيع أي فرصة للسالم : "وأردف رئيس الوزراء
وتفاوضنا في عهد كل اإلدارات األميركية السابقة مع 
ُإسرائيل، ولكن إسرائيل كانت تفشل كل جهد دولي من أجل 

 واليوم نحن ال نسيطر على معابرنا حتى في السالم،
مواجهة أي خطر بما في ذلك فيروس كورونا، ورغم كل 
هذا إن دولة فلسطين قائمة على األرض وفي المنصات 
الدولية، وكادرها وقواها األمنية تبذل كل جهد للحفاظ على 
أمن المواطنين، ونتعاون من أجل ذلك مع دولنا العربية 

  ".ت والمنظمات والمحاكم الدوليةوالصديقة والهيئا

نبذل كل جهد ممكن إلنهاء : "واستطرد اشتية
االنقسام الذي نعيشه حيث دعا سيادة الرئيس محمود 
عباس إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية نحتكم فيها 
إلى الشعب ليكون مدخال أساسيا إلنهاء االنقسام تحت قبة 

هلنا في مدينة القدس تعيق مشاركة أ البرلمان، لكن إسرائيل
في هذه االنتخابات، على عكس ما جرى في االنتخابات 

  ".الماضية وما نصت عليه االتفاقيات

لقد تمكنا مستفيدين من دعمكم : "واستدرك
ومساندتكم من االنضمام إلى المنظمات واألطر والهيئات 
واالتفاقيات الدولية، نذكر منها انضمامنا قبل نحو ثالث 

جمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية سنوات إلى ال
، واالنضمام إلى اتفاقية روما التي أنشأت )االنتربول(

 بروتوكول تعاون ٨٣المحكمة الجنائية الدولية، ولدينا 
  ".أمني مع دول العالم

إننا كعرب : "وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء
نواجه اليوم مخاطر حقيقية، أهمها ضرب وحدة الدول من 

داخل عبر اإلرهاب الممنهج وأدواته االلكترونية وغسيل ال
األموال؛ بغرض تفكيك المجتمعات وضرب المناعة الوطنية 
والسلم األهلي فيها، إضافة إلى االحتالل العسكري المباشر 
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وغير المباشر عبر أدوات الدول والحروب بالوكالة واختراع 
 تخريبية تنظيمات بمسميات دينية، لكنها في حقيقتها أدوات

  ".لطرف ثالث

إن مكافحة اإلرهاب ليس دائما : "وأضاف اشتية
باإلجراء العسكري أو األمني ولكن أيضا باإلضافة إلى ذلك 
باإلجراء االقتصادي، حيث ال بد من إنجاز برامج تنموية 
اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب والعمل على أن تصبح 

  ".أنظمتنا للكل وليس للبعض

اؤكد أننا نعول عليكم لتبيان : "وزراءوتابع رئيس ال
طبيعة التحديات التي نعيشها عربيا وفي فلسطين 
للمستويات السياسية والشعبية المختلفة، والتأكيد على زيف 
. الحديث اإلسرائيلي عن التطبيع والعالقات الطبيعية والسالم

االحتالل في مقدمة التهديدات األمنية في منطقتنا وهو 
اء المنطقة ككل، والسالم العادل الذي يحفظ الذي يسمم أجو

الحقوق ويستند إلى المرجعيات الدولية والقانونية هو 
مطلبنا وحتى يتحقق هذا سنستمر في النضال لتحقيق 

  ."حريتنا

  ١/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 نرفض رفضا قاطعا إجراء : الفلسطينيالرئيس
 االنتخابات دون القدس

  

 قال رئيس دولة فلسطين محمود – وفا –رام اهللا 
إننا نمر بصعوبات كبيرة ولكننا قادرون على "عباس، 
 ".تخطيها

جاء ذلك خالل لقاء سيادته، مساء أمس األحد، 
في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، أعضاء أقاليم حركة 

 .المنتخبين" فتح"

وهنأ سيادته أعضاء األقاليم على نجاحهم، وقال 
يدل على أننا ما زلنا نحافظ   دل هذا على شيء فإنماإن

نبراسا لنا  على الديمقراطية التي نحترمها ونقدرها ونعتبرها

أو في منظمة التحرير " فتح"في عملنا، سواء في حركة 
 .الفلسطينية

وجدد سيادته التأكيد على الرفض بشكل قاطع 
إجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية دون القدس 

 .صمة فلسطين األبديةعا

" صفقة العصر"وشدد الرئيس على أنه ما دامت 
: هناك مفاوضات، وقال موجودة على الطاولة لن تكون

 نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس"

 ".قرارات الشرعية الدولية

ال يوجد بيننا وبين اإلدارة "وأكد سيادته أنه 
  ".األميركية أية اتصاالت

  ٢/٣/٢٠٢٠ة الجديدة الحيا

* * * * *  

الفايز يدعو إلعادة االعتبار للقضية 
  الفلسطينية

 

دعا رئيس مجلس األعيان،   – بترا– عمان
فيصل الفايز، إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية، 
باعتبارها قضية العرب األولى، وحلها بشكل عادل وفقا 

 ما لقرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين،
ُيسهم بإنهاء صراعات المنطقة، ويمكن من القضاء على 

  .القوى اإلرهابية

جاء ذلك خالل رعاية الفايز النطالق فعاليات 
البرنامج األول لنموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، 
أمس، في مدينة الحسين للشباب التي تنظمها وزارة 

  .الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية

نحتاج إلى جهود صادقة، تبدأ من “فايز وقال ال
قناعتنا بأن حالنا العربي الراهن، اذا ما استمر على ما 
هو عليه، سيؤدي بالجميع إلى الهالك، لذا على الجميع 
تحمل المسؤولية، والعمل على إيجاد المعالجات الحقيقية 

  .”لهذا الواقع
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وأكد أن المعالجة الحقيقية لهذا الواقع، تبدأ 
مسار حقيقي للتنمية االقتصادية المتكاملة بين بإيجاد 

الدول العربية، على األقل بين الدول المستقرة، وعبر 
تشكيل تكتل اقتصادي فيما بينها، والسعي الحثيث نحو 
بلورة موقف عربي موحد، يكون له دور في تقرير 
مستقبل المنطقة، وكف يد الدول اإلقليمية وغيرها عن 

  . المشتركةالعبث بأمتنا ومصالحنا

ودعا إليجاد أدوات فاعلة، هدفها تعزيز الثقة 
بين دولنا وشعوبنا، ووضع استراتيجية تتصدى للخطاب 
الطائفي والمذهبي، وتعزز قيم االنتماء الوطني والعروبي، 

  .تؤمن بالدولة المدنية وقبول الرأي والرأي اآلخر

ودعا الفايز شباب األمة، بخاصة ممثلي برلمان 
ربي، باعتبارهم المستقبل وعماد األمة، إلى الشباب الع

التصدي لمحاوالت العبث بنسيجنا االجتماعي، ومواجهة 
خطاب الكراهية والفتنة، وتعزيز القيم المثلى، وقبول 
الرأي والرأي اآلخر، والحوار الديمقراطي المسؤول، بعيدا 

  .عن لغة التشكيك والمغالبة

 ولفت وزير الشباب فارس بريزات، إلى أن
التحديات التي تواجه الوطن العربي كبيرة، ما يتطلب بذل 
الجهود، ليس من الشباب فقط، بل من منظمات دولية 

  .كبيرة، للتمكن من وضع لبنات الحل

وبين أن موضوع الشراكة السياسية ودور 
الشباب لمحاكاة البرلمان العربي، يتطلع إليجاد الحلول 

شيرا إلى قضايا من المشاكل التي نعاني منها اليوم، م
التحديات االقتصادية والبطالة التي اعتبرها المشكلة األهم 
واألعمق التي يعاني منها الشباب، وخصوصا الشباب 

  .المتعلمين

وقال مندوب الجامعة العربية عبد الرحمن 
الساعدي، إن هذا النشاط الشبابي ينبع من إيمان 

، تحت الجامعة بأهمية التوعية السياسية للشباب العربي

مظلة شرعية التعبير عن آرائهم ومشكالتهم والخروج 
  .بحلول فاعلة تعبر عنهم وعن فكرهم

وأضاف الساعدي أن نماذج المحاكاة تعد 
منصات حقيقية للتنمية السياسية والثقافية واإلعداد الجيد 
لشباب قائد لديه من الوعي ما يؤهله لحمل الراية 

معرفة وليست فقط واالنخراط بالعمل السياسي عن وعي و
  .شعارات رنانة

وألقى رئيس الوفد الشبابي اإلماراتي المشارك في 
البرلمان سعود عبد العزيز بوهندي كلمة نيابة عن وفود 
الشباب العربية المشاركة لفت فيها؛ إلى أن الشباب 
يمثلون الطموح والمستقبل الواعد، معربا عن أمله بأن 

 للعالقات األخوية بين تكون مخرجات هذا البرلمان تعزيزا
  .األشقاء العرب

وعن الوفد الفلسطيني المشارك في البرلمان، 
دعت أمينة الطيطي، أن يكون الشباب في هذا البرلمان 

هنة من رواد المدرسة العقالنية، مشيرة إلى المحددات الرا
  .التي تعصف بالشباب العربي

  ٦ ص٢/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 من مساعي يحذر  الشيخ كمال الخطيب
  االحتالل لحسم وضع األقصى بعد االنتخابات

 

في الداخل  الحركة اإلسالمية حذر نائب رئيس
 المحتلة، الشيخ كمال ٤٨الفلسطيني المحتل منذ العام 

 الخطيب، من مساعي االحتالل اإلسرائيلي لحسم وضع

بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجري  المسجد األقصى
 .اليوم االثنين

أوضح الخطيب، في تصريحات صحفية، أن و
 عن القدس والمسجد المبعدين الزيادة المضطردة في أعداد

واالقتحامات المتواصلة للمسجد، تأتي في سياق  األقصى
 .التمهيد لتنفيذ بنود صفقة القرن المتعلقة باألقصى



  
  ٢٤ 

ولفت إلى تزايد وتيرة قرارات اإلبعاد بحق 
المستوطنين  قتحاما الفلسطينيين عن األقصى، وزيادة

للمسجد، سيما بعد إعالن الرئيس األمريكي عن خطته 
 ".صفقة القرن"المسماة 

بعد االنتخابات اإلسرائيلية : "وقال الشيخ الخطيب
ًسنشهد تنفيذا للمراحل الحاسمة للصفقة تحديدا في  ً

وفريق اليمين الداعم له  نتنياهو األقصى، على وقع تهديد
 ".بتنفيذها بعد فوزهم

رئيس حزب أزرق (بني غانتس "أشار إلى أن و
ًأيضا كان ) أبيض الذي ينافس في االنتخابات الصهيونية

 ".قد وعد بتنفيذ بنود الصفقة بعد فوزه

كل المؤشرات تتجه نحو حسم "وأضاف أن 
إسرائيلي للوضع في األقصى وصوال لتقسيمه زمانيا  ً

 ".ومكانيا

الذي  الحرائد ص ّوعد أن الحكم باعتقال الشيخ
أبريل المقبل، يأتي في ذات السياق /  نيسان٢٥سينفذ في 

  .المؤدي إلى تهيئة األجواء لتمرير بنود الصفقة

  ٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية خط دفاع أول : الطراونة
  الفلسطينية القضيةعن

 

أكد رئيس مجلس النواب  -  بترا-  تونس
ونة ونظيره رئيس مجلس نواب المهندس عاطف الطرا

الشعب التونسي راشد الغنوشي أن مواقف األردن بقيادة 
الملك عبد اهللا الثاني والوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس تشكل خط دفاع أول 

  .عن القضية الفلسطينية وحقوق األشقاء الفلسطينيين

مر حديث الطراونة والغنوشي جاء في مؤت
صحفي بدار البرلمان التونسي اليوم االثنين عقب 
مباحثات ثنائية شهدت توقيع مذكرة تفاهم برلمانية 
مشتركة، بحضور الوفد النيابي األردني ويضم مساعد 

رئيس مجلس النواب ابراهيم القرعان ورئيس لجنة 
االقتصاد واالستثمار النيابية خير ابو صعيليك والنائبين 

يه حواري ومدير عام مكتب رئيس منصور مراد واندر
  .مجلس النواب عواد الغويري

وقال الطراونة إننا في األردن نعتز بعالقاتنا مع 
األشقاء في تونس، ونتطلع إلى مزيد من التعاون 
والتشاركية في المجاالت كافة، داعيا إلى االستفادة من 
المنصات التي توفرها اجتماعات اللجنة األردنية التونسية 

تركة لدى انعقادها في عمان قبل منتصف العام المش
الجاري، بما تشكله من فرصة أيضا لرجال األعمال في 

  .كال البلدين لالستفادة من الفرص اإلستثمارية المتبادلة

وشدد الطراونة على مواقف األردن الثابتة تجاه 
القضية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية 

تها القدس الشرقية، وحق الالجئين المستقلة وعاصم
بالعودة والتعويض، ورفض المساس بالوضع القانوني 

  .والتاريخي في القدس

من جهته أكد الغنوشي أن المواقف األردنية في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس تشكل جبهة ثبات 
في المنطقة، دفاعا عن عدالة القضية الفلسطينية وحق 

لمصير ونيل كامل حقوقهم على ترابهم شعبها في تقرير ا
  .الوطني

وعبر الغنوشي عن رغبة بالده في زيادة آفاق 
ًالتعاون مع األردن، مشددا على أهمية إدامة التنسيق 

  .والتشاور بين برلماني البلدين

وقال إن ما تمر به المنطقة العربية من تحديات 
بية يتطلب تجاوز الخالفات والدفع بما يجمع األقطار العر

  .دعما للقضايا المركزية

ووقع الطراونة والغنوشي على مذكرة تفاهم 
برلماني تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين 
المجلسين سواء التشريعية واألخرى على مستوى اللجان 
وكذلك في المجاالت اإلدارية، وتنص االتفاقية أيضا على 



  
  ٢٥ 

تنسيق مواقف مجلسي النواب في دعم القضية 
 .ينيةالفلسط

 ٧ ص٣/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 هو األصولية الصهيونية طغيان: عشراوي
 والتواطؤ الدولية المساءلة لغياب نتيجة

 األميركي
  

 التنفيذية اللجنة عضو قالت - وفا -  اهللا رام
 نتائج إن عشراوي، حنان الفلسطينية التحرير لمنظمة

 فشيت عن واضحا تعبيرا كانت اإلسرائيلية االنتخابات
 إضافة إسرائيل، في والتطرف والعنصرية الكراهية ثقافة
 الدولي القانون إطار خارج تعمل مارقة دولة كونها إلى

  .العقاب من واإلفالت بالحصانة وتتمتع

 اللجنة باسم لها، بيان في عشراوي، وأشارت
 اليميني الخطاب أن إلى الثالثاء، اليوم مساء التنفيذية،
 لمعظم السياسية البرامج على طغى الذي المتطرف
 والقمع العنصرية على والقائم الصهيونية األحزاب
 مرجعا أصبح الدولي، القانون وازدراء والتحريض والبطش

  .ممثليه اختيار في اإلسرائيلي الناخب إليه يستند

 طبيعة من عززت االنتخابات نتائج أن وأكدت
 تلالق على القائم ّالمشوه اإلسرائيلي السياسي النظام

 ومواصلة األراضي، وسرقة والضم، االستيطان، وتصعيد
 وأمواله، مقدراته وسرقة األعزل شعبنا حقوق انتهاك

 أرض على األصولي الصهيوني المشروع واستكمال
 الممنهجة التحريض سياسة وترسيخ التاريخية، فلسطين

 سكان من %٢٠ يمثلون الذين الداخل فلسطينيي ضد
 يحترم من وجميع الفلسطيني ناشعب إن: "وقالت. إسرائيل
 الثقافة هذه ضحية هم اإلنسانية والقيم المبادئ

  ".والحاقدة االستعالئية

 يواصل الشعبوي اإلسرائيلي اليمين أن إلى ولفتت
 األميركي الدعم إلى مستندا والعسكرية، المتطرفة أجندته
 اإلدارة أن إلى ونوهت الدولية، المساءلة وعدم األعمى

 الفاسد حليفها مساندة عن َتتوان لم لحاليةا األميركية
 الحقوق حساب على الفوز من وتمكينه نتنياهو،

 واتخاذها المشبوهة صفقتها عن بإعالنها الفلسطينية،
 األحزاب اعتماد إلى إضافة مسؤولة، وغير مجحفة قرارات

 اكتفى الذي الدولي التخاذل على المتطرفة اليمينية
 جاد تدخل أي يحقق ولم ،الخجولة اللفظية باإلدانات

  .وقوانينه قراراته تطبيق في يساهم وفاعل

 العربية القائمة بيانها، في عشراوي، وهنأت
 فلسطينيي أن وأكدت الكبير، تقدمها على المشتركة

 القبيح النظام هذا وجه في الصمود سيواصلون الداخل
 المستفز األميركي المخطط وجه في والوقوف وداعميه
 قسريا، ونقلهم إنسانيتهم من تجريدهم إلى والهادف
 تتعارض عليهم مقيتة وديمغرافية بشرية هندسة وفرض

  .واألخالقية القيمية والمبادئ اإلنساني القانون مع

 رسالة تعد المستحقة النتيجة هذه "أن وتابعت
 الفلسطيني، الوجود إنكار نفسه له تسول من لكل قوية

 بأرضه تباطهوار الصوت هذا قوة على واضحا ودليال
  ".وتاريخه وثقافته وبموروثه

 الفلسطيني الشعب أن على عشراوي وشددت
 وسيواجه البقاء، على ّومصر وصامد أرضه في متجذر
 المشبوهة والصفقات المخططات وجميع األميركي التواطؤ

 الخطيرة المرحلة هذه أن إلى الفتة ّضده، تحاك التي
 لفلسطينيا الشعب تمكين على العمل مواصلة تتطلب
 هذا لمواجهة الوطنية الوحدة وتحقيق االنقسام، ٕوانهاء
  .الفلسطينية القضية يهدد الذي الوجودي الخطر

 ٣/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  
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لن نتخلى عن : رئيس جنوب أفريقيا األسبق
 الفلسطينيين

  

 قال الرئيس األسبق لجمهورية - وفا-الدوحة 
 ثابو مبيكي، إن بالده لن تتخلى عن جنوب أفريقيا

تأييدها ووقوفها المبدئي مع الشعب الفلسطيني وقضيته 
  .العادلة، وستبقى محافظة على تراث نيلسون مانديال

وحول إمكانية تراجع جنوب أفريقيا عن تأييد 
القضية الفلسطينية في عصر الشعبوية كما فعلت الهند 

كي في لقاء عقده والبرازيل وغيرهما، أوضح الرئيس مبي
مع أساتذة وباحثي المركز العربي لألبحاث ودراسة 

ال، ليس في واردنا أن نغير : "السياسات في الدوحة، قال
ولما تسلمت أخيرا جنوب . موقفنا من القضية الفلسطينية

أفريقيا رئاسة االتحاد األفريقي، أعلنا رفضنا لصفقة 
لن . ترمبالقرن التي أطلقها الرئيس األمريكي دونالد 

يكون هناك تغيير في موقف جنوب أفريقيا وهذا أمر 
  ".محسوم وغير ممكن أصال

نحن قلقون فعال من التراجع في تأييد : "وأضاف
القضية الفلسطينية وادارة الظهر للفلسطينيين بما فيهم  ٕ

نفس الشيء يحدث في القارة . دول من هذه المنطقة
ه القضية ال األفريقية، وهذا أمر مؤسف، فحل مثل هذ

يكون بالهروب منها، وهذا يذكرني بلقاء تم في البرازيل 
بين وفدين وزاريين من جنوب أفريقيا والبرازيل، وعندما 

أنظر : سألني) لوال(دخلنا القاعة أنا والرئيس البرازيلي 
إلى الوفد الوزاري البرازيلي هل ترى أي مشكلة؟ نظرت 

قال لي . شكلةال، ال أرى أي م: إلى صف الوزراء وقلت
أال تالحظ أنه ال يوجد أي وزير أسود علما أن نسبة 

فقلت له وكيف تم حل . كبيرة من السود في بالدنا
ال يوجد مشكلة . قررنا أنها غير موجودة: المشكلة؟ قال

ونحن ال نستطيع حل : "، وأردف.بالنسبة للسود عندنا

المشكلة الفلسطينية بأن نصرح أنها غير موجودة، يجب 
  ". نعمل شيئا من أجل حلهاأن

وقال مبيكي، ردا على سؤال آخر حول توغل 
إن "إسرائيل في القرن األفريقي وخاصة جنوب السودان، 

تحاول أن . إسرائيل تنشط بشكل كبير في القارة األفريقية
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي . تدخل القارة األفريقية

ل ويتم يتمتع بشعبية في بعض الدو) بنيامين نتنياهو(
وهناك دول ترحب . استقباله من عدد من الزعماء األفارقة
  ".به وتستقبله برفع األعالم اإلسرائيلية

لقد ساهمت إسرائيل بطريقة أو بأخرى "وأضاف 
وهم يريدون أن . بانفصال جنوب السودان عن السودان

لكن هذا ال يعني أن التأييد . يردوا الجميل إلسرائيل
إن الفلسطينيين هم الوحيدون . للفلسطينيين قد اختفى

من خارج االتحاد األفريقي الذين يدعون باستمرار 
لحضور مؤتمر االتحاد ويدعون دائما لمخاطبة المؤتمر 

في المؤتمر األخير . وطرح قضيتهم أمام القادة األفارقة
ُالذي عقد في أديس أبابا دعي رئيس الوزراء الفلسطيني 

 القضية الفلسطينية محمد إشتية، وخاطب المؤتمر حول
. بكل وضوح، واستقبله قادة االتحاد بكل صدق وجدية

وكان أمامه فرصة لطرح كثير من القضايا أمام بعض 
الدول األفريقية، التي بدأت تغير في مواقفها، وقد سهل 

  .هذا األمر بعض الدول األفريقية الفاعلة والمهمة

  ٤/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

صفقة "دعوى في المحاكم األميركية إلسقاط 
  "القرن

  

ً ناشطا فلسطينيا ١٣ تقدم -  وفا-واشنطن  ً
، بدعوى للمحكمة الفيدرالية في العاصمة ًوأميركيا

 دونالد ترمب األميركياألميركية واشنطن ضد الرئيس 
ومستشاره للشرق األوسط جاريد كوشنر، النتهاكهما 



  
  ٢٧ 

 ألبناء شعبنا الفلسطيني الحقوق المدنية واإلنسانية
  .بشكل عام والمدعين بشكل خاص

 ترمب لدولة إدارةوبحسب الدعوى، تسمح 
االحتالل بمعاملة الفلسطينيين األمريكيين بطريقة مهينة 
عند زيارة بالدهم وتعاملهم بشكل عنصري وتفرض عليهم 

، وتمنعهم من "المناطق المحتلة "عدم الخروج من
  ".أمني"عبادة دون تصريح الوصول للقدس وأماكن ال

وطالت الدعوى إلى جانب ترمب وكوشنير، 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحاكم 
نيويورك أندرو كومو، وميريام أدلسون زوجة الملياردير 

مجموعة اللوبي (المستوطن شيلدون أدلسون، و
  . لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية)اإلسرائيلي

ا للمحامي مارتن مكماهون، الذي رفع ووفق
الدعوى، فإن القضية شملت المطالبة بإسقاط ما تسمى 

 ٢٨، إلى جانب القوانين التي أقرت في "صفقة القرن"
والية أمريكية تمنع األمريكيين بصورة غير قانونية من 

  .حقهم في مقاطعة إسرائيل

ُ جردوا من ١٣وجاء في الدعوى، ان المدعين الـ
لقانونية والمدنية، ليس فقط في إسرائيل ولكن حقوقهم ا

من قبل مسؤولين وناشطين أميركيين مدعومين بنظام 
  .إعالمي ونظام سياسي متحيز

 ويمنح قانون اتحادي أميركي تم تبنيه عام 
، المحاكم الفيدرالية حق النظر في دعاوى مرفوعة ١٧٨٩

من قبل مواطنين غير أمريكيين فيما يتعلق بإجراءات 
  .كبة تنتهك القانون الدوليمرت

 ومن بين المدعين ثالثة من أفراد من عائلة 
دوابشة من قرية دوما جنوب نابلس، واألسيرة المحررة 
عهد ووالدها باسم التميمي، اللذين تعرضا للمضايقة 
والضرب والسجن على أيدي قوات االحتالل في قرية 

  .النبي صالح شمال رام اهللا

 قيام ترمب :عة مبادئ أربإلىوتستند الدعوى 
وكوشنر بتوفير حماية قانونية وسياسية ومالية ألفراد 
انتهكوا القانون الدولي ونفذوا عمليات تهجير للسكان 
الفلسطينيين والتمييز ضدهم وحرمانهم من حقوقهم 
القانونية باعتبارهم شركاء في الجريمة، وعدم قانونية 

كات التي تسعى لمنح إسرائيل ممتل" صفقة القرن"
  .ٍشخصية وأراض مملوكة لفلسطينيين واحتلت عسكريا

وتطالب الدعوى بإدانة نتنياهو كمجرم حرب 
  .باالستناد إلى سياساته في غزة والضفة الغربية

  ٤/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

سنضم الضفة ": خطاب النصر"نتنياهو في 
  الغربية واألغوار

  

تعهد ...  <<–الت  وكا– فلسطين المحتلة
رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، صباح أمس 
الثالثاء، بتطبيق السيادة على مناطق األغوار 

  .ومستوطنات الضفة الغربية قريبا

، أضاف "تايمز أوف إسرائيل"وبحسب موقع 
نتنياهو خالل خطاب له من مقر حزب الليكود، بعد 

ابات استطالعات رأي رجحت فوزه حزبه باالنتخ
سنجد حال أيضا للتهديد اإليراني ضد دولة "اإلسرائيلية، 

إسرائيل وهذه بعض من وعودنا وسوف أعمل على 
  ."تنفيذها

إنه انتصار .. حظينا بفرحة كبيرة"وتابع نتنياهو، 
لقد ارتفع تمثيل حزب الليكود في الكنيست هذه .. عظيم

ت واعتبر نتنياهو فوزه في االنتخابا". المرة بشكل الفت
أفضل عقد في تاريخ دولة إسرائيل في االقتصاد واألمن 
والعالقات الخارجية والنقل والسياحة والطاقة وجميع 

  .المجاالت دون استثناء
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ونوه رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية 
بأنه سيبدأ في تشكيل حكومة قومية وقوية في إسرائيل 

. "ناإلسرائيلييوسيحرص على أن يكون رئيسا لكل 
أقمنا عالقات مع دول العالم لم تكن "وأوضح نتنياهو، 

ٕمعهم من قبل، ومن بينهم زعماء دول عربية واسالمية 
  ."كثر ال أستطيع اإلفصاح عنها كثيرا

وكانت لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، 
 ٢٠٢٠أعلنت أن نسبة التصويت في االنتخابات العامة 

نسبة المشاركة من % ١.٢، وهي أعلى بـ%٧١بلغت 
في االنتخابات السابقة في أيلول الماضي حيث بلغت 

٦٩.٨%.  

وأظهرت استطالعات أولية لالنتخابات 
  .اإلسرائيلية تقدم نتنياهو، على خصمه بيني غانتس

، بينت "تايمز أو إسرائيل"وبحسب موقع 
االستطالعات األولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما 

 ٣٣قعدا في الكنيست، مقابل  م٣٦ مقعدا إلى ٣٧بين 
 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق ٣٢إلى 

  .غانتس

وفقا لالستطالعات ذاتها، ستحصل الكتلة 
 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد ٦٠اليمينية على 

 في ١٢٠ نائبا، من أصل ٦١لتشكيل الحكومة مع 
  .الكنيست

وتوقعت االستطالعات حصول حزب غانتس 
مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط )  أبيضأزرق(

كما سيحصل .  مقعدا٥٤ إلى ٥٢الصهيوني على ما بين 
بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني " إسرائيل بيتنا"حزب 

القائمة "وستحصل . العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد
 ١٥ إلى ١٤لألحزاب العربية اإلسرائيلية على " الموحدة

  .حصيلة للعربمقعدا، وهي أعلى 

  ٢٠ ص٤/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  أمتنا في خطر واسرائيل تقتل السالم: الصفدي
  

ّحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين  –القاهرة 
أيمن الصفدي اليوم من أن األزمات التي تواجه العالم 
العربي تتفاقم بشكل يهدد األمن العربي بينما يزال الدور 

  .ًمحدودا قليل األثر أو معدومالعربي في جهود حلها 

وقال الصفدي في كلمة المملكة في الدورة 
 لمجلس جامعة الدول العربية على ١٥٣العادية 

المستوى الوزاري إن العرب ال يستطيعون البقاء على 
الهامش بينما يمأل اآلخرون الفراغ المتولد من غياب 

  .الدور العربي الفاعل

تي بحثناها في قضايانا هي هي ال"وقال الصفدي 
دورتنا السابقة، وفي عديد الجلسات االستثنائية التي 

  .عقدناها بعدها

الفارق الوحيد أن األزمات تفاقمت، ودورنا 
ًالجماعي في جهود حلها ما يزال محدودا قليل األثر أو 

  ".معدوم

أجيال في دول . أمننا العربي في خطر"وأضاف 
لحرب والدمار، عربية مزقتها األزمات تضيع وهي تعتاد ا

وتنمو في بيئات اليأس والحرمان، حيث ال مدارس وال 
  .عناية صحية وال أمل

يتسلل التطرف عبر القهر، وتعبئ قوى خارجية 
  ".الفراغ المتولد من غيابنا

فرص التوصل للسالم العادل "وقال الصفدي إن 
الذي أكدناه خيارنا االستراتيجي تقتلها إجراءات إسرائيلية 

فرض كل يوم حقائق مؤلمة جديدة على الشرعية ت
تعلن إسرائيل عزمها ضم ثلث الضفة الغربية . األرض

المحتلة وخططها بناء مستوطنات جديدة تسرق األرض 
الفلسطينية، وتسرق األمل بالسالم العادل الذي تقبله 

  .الشعوب
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إجماعنا العربي هو أن قيام الدولة "وزاد 
 ....ةالفلسطينية المستقلة القابلة للحيا

قضيتنا المركزية األولى "وأكد الصفدي أن ...
ًتستحق أن نتحرك جماعيا نحو المجتمع الدولي لكبح 
االحتالل اإلسرائيلي والضغط إلطالق مفاوضات حقيقية 
وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات 

  ".الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

  ٢ص ٥/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 الجامعة العربية تشيد بجهود الملك
  

جدد البيان الختامي لمجلس جامعة الدول 
العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية بدورته 

 التأكيد على إشادة الدول العربية بجهود ١٥٣العادية 
الملك عبداهللا الثاني، صاحب الوصاية على األماكن 

 القدس الشريف، المقدسة اإلسالمية والمسيحية في
 .والدفاع عن المقدسات وحمايتها

وأكد البيان رفض كل محاوالت إسرائيل المساس 
بالرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور األردني في 
رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 .بالقدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية

 الصادر في ختام اجتماع كما أعرب البيان،
وزراء الخارجية العرب اليوم األربعاء في القاهرة، عن 
دعم الدول العربية ومؤازرتها إلدارة أوقاف القدس 
والمسجد األقصى األردنية في الدور الذي تقوم به في 
الحفاظ على الحرم القدسي الشريف والذود عنه في ظل 

وظفي األوقاف، الخروقات اإلسرائيلية واالعتداءات على م
مطالبة إسرائيل بالتوقف عن االعتداء على إدارة األوقاف 

 .وموظفيها

وفيما يخص مدينة القدس، تم التأكيد على 
ٕرفض وادانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية 

لمدينة القدس، واعتبر القرار األمريكي الخاص باالعتراف 
ا أو افتتاح بالقدس عاصمة إلسرائيل أو نقل سفارته اليه

مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة باطلة والغية 
وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات 

 .الصلة

وتم التأكيد في البيان، على رفض جميع الدول 
العربية الشديد والقاطع لجميع السياسات والخطط 

ة االسرائيلية غير القانونية، والتي تستهدف ضم المدين
المقدسة وتشويه هويتها العربية، وأي محاوالت لتغيير 
تركيبتها السكانية وتقويض االمتداد السكاني والعمراني 
ألهلها، مثمنين صمود الشعب الفلسطيني الشقيق 

  . ومؤسساته في المدينة المقدسة

كما أعرب البيان عن الرفض واإلدانة للمحاوالت 
 التاريخي والقانوني اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع

القائم في المسجد األقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا 
ٕومكانيا، وتقويض صالة المسلمين فيه وابعادهم عنه، 
محاولة السيطرة على إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية 
في القدس المحتلة، واالعتداء على موظفيها ومنعهم من 

قتحامات ممارسة عملهم، وغيرها من الممارسات واال
االسرائيلية ومن مستوطنين ومتطرفين لحرمة المسجد 

  . الحرم القدس الشريف/ األقصى المبارك

وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على مركزية 
القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى 
الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة 

ن، الصادر عن اجتماعاتهم، على وشدد البيا. فلسطين
حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع أراضيها المحتلة 

 .، بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

كما أعاد التأكيد على التمسك بالسالم كخيار 
استراتيجي، وحل الصراع العربي االسرائيلي وفق القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة 

ّوعبر عن .  بكافة عناصرها٢٠٠٢السالم العربية لعام 
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رفض الدول العربية لصفقة القرن كونها ال تلبي الحد 
األدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف 
مرجعية عملية السالم المساندة إلى القانون الدولي 

ّوحذر من نوايا . وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
حتالل االسرائيلي الستغالل الغطاء وسياسات حكومة اال

غير القانوني الذي توفره القرارات األميركية االتحادية 
بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة، مع 
إدانة أي عمل اسرائيلي أميركي من شأنه المساعدة في 

  . تطبيق ذلك

وأدان البيان بشدة السياسة االستيطانية 
لية غير القانونية بمختلف مظاهرها، االستعمارية اإلسرائي

ٕورفض وادانة القرار األميركي الذي اعتبر االستيطان 
االستعماري االسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة 

 ال يخالف القانون الدولي، معتبرا أن مثل هذا ١٩٦٧عام 
كما . القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات األمم المتحدة

األعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية الـــ دعا البيان الدول 
ّقمة عمان والتي عقدت في منطقة البحر الميت،  "٢٨

بشأن زيادة رأس مال صندوق األقصى والقدس بمبلغ 
 مليون دوالر أميركي، ودعوة البرلمان العربي ٥٠٠

والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية 
لتعزيز موارد الصندوقين، في على بذل المزيد من الجهود 

  . سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني

وفيما يخص الالجئين الفلسطينيين، أكد أن 
قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية 
الفلسطينية، مثلما أكد التمسك بالحق األصيل وغير 
القابل للتصرف ألجيال الالجئين الفلسطينيين وذريتهم من 

ّ التي شردوا منها، وفقا لقرارات الشرعية العودة إلى ديارهم
، ومبادرة ١٩٤الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 

السالم العربية مع التأكيد على مسؤولية إسرائيل 
القانونية والسياسية األخالقية عن نشوء واستمرار مشكلة 

  . الالجئين الفلسطينيين

وأشاد البيان بقرارات الجمعية العامة لألمم 
لمتحدة الخاص بتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل ا

لمدة ثالث سنوات، ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 
وتوجيه الشكر لكل الدول الداعمة لهذا القرار وصوتت 

  . لصالحه

ّكما تضمن البيان القرارات التي صدرت عن 
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء 

 حيال العديد من ١٥٣لعادية الخارجية في دورته ا
وتضمن البيان . القضايا التي تهم العمل العربي المشترك

الختامي قرارات متعلقة بشؤون اإلعالم واالتصال، 
والشؤون القانونية وحقوق اإلنسان، والشؤون اإلدارية 
والمالية المرتبطة بالجامعة العربية ومختلف الهيئات 

  .والمؤسسات والموظفين التابعين لها

  ٥/٣/٢٠٢٠خبرني 

* * * * *  

  

  

  

: وفريدمان عريقات يهاجم بنس وبومبيو
  "يحاربون قيم السالم"

  

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة –غزة 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن تصريحات نائب 
الرئيس األمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك 

 ديفيد فريدمان، تؤكد بومبيو، وسفير أمريكا لدى إسرائيل
معارضتهم لنظام دولي يرتكز إلى قاعدة القانون الدولي، 
ودعمهم للضم واالضطهاد واالبرتهايد واالستيطان 

 .واالحتالل

وقال عريقات في تصريح صحافي، تعقيبا على 
تصريحات المسئولين األمريكيين الثالثة في مؤتمر 
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 القيم التي السالم يعني العدل والمساواة، وهي"، "ايباك"
 ."تتم محاربتها من قبلهم

وكان بنس قد قال في مداخلته خالل المؤتمر 
يجب أال يتم استبدال الرئيس األكثر تأييدا إلســرائيل، "

، في إشارة مباشرة إلى "بالرئيس األكثر مناهضة لها
مرشح الحزب الديمقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية 

 .بيرني ساندرز

قلق خاصة أنه أيا من شعر بال"وأضاف 
المرشحين الديمقراطيين لم يتحد ساندرز خالل المناظرة 

 ".للديمقراطيين

كما أشار إلى سجل الرئيس ترامب بشأن 
إسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة األمريكية في إسرائيل 
إلى القدس، واالعتراف بالســيادة اإلسرائيلية على 

مستوطنات مرتفعات الجوالن، واإلعالن عن أن ال
اإلسرائيلية في الضفة الغربية لم تعد غير قانونية بموجب 

 .القانون الدولي

وكان الســفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة 
داني دانون، هاجم مرشح الرئاسة األمريكية ساندرز 

، في مؤتمر ايباك "كاذب"أو " أحمق"ووصفه بأنه إما 
 .المؤيد إلسرائيل

مؤتمر لجنة الشؤون ولم يشــارك ساندرز في 
السنوي، وقال إنه " آيباك"العامة األمريكية اإلسرائيلية 

الزعماء الذين يعربون عن تعصبهم ويعارضون "منصة لـ 
، فيما وصفه نتنياهو بأنه "حقوق الفلسطينيين األساسية

 ."عنصري رجعي"

وكان هذا المرشح الديمقراطي قال في وقت 
ق في العيش بسالم الشعب اإلسرائيلي له الح"سابق إن 

وما زلت قلقا بشأن . وأمان، وكذلك الشعب الفلسطيني
المنصة التي تتيحها ايباك للقادة الذين يظهرون التعصب 
ويعارضون الحقوق الفلسطينية األساسية، ولذلك لن 

  .أحضر مؤتمرهم

  ٧ ص٥/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تتراجع عن قرار سابق يدعم " أمازون"شركة 
  يل بعد الشكوى الفلسطينيةإسرائ

 

وزارة االتصاالت  أعلنت – غزة – رام اهللا
وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن شركة التجارة 

تراجعت عن قرار سابق، " أمازون"اإللكترونية األمريكية 
كان يهدف إلى إلغاء ما يشير إلى فلسطين، في 

  .تعامالتها في خدمة توصيل الطلبات

 الشركة قامت بمعاملة وقالت الوزارة إن
المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين، بنفس 
السياسة التي تعتمدها اتجاه دولة االحتالل، وأصبحت 

بعد سلسلة من اإلجراءات " الشحن المجاني"تقدم خدمة 
  .الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء 
جابة أولية لسلسلة من اإلجراءات االحتجاجية كاست

والقانونية التي اتخذتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، ووزارة االقتصاد الوطني، والمالية، إضافة إلى 
نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية 
العالمية وال سيما نقابات العاملين في البريد في معظم 

ول العالم واالتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة د
فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في 

  .فلسطين

وأكدت متابعة التجاوزات من قبل الشركات 
حتى يتم التصدي لها بما يحقق "التكنولوجية العالمية 

المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية 
  ."في وعي هذه الشركات

عرضت بتقديم " أمازون"ويشار إلى أن شركة 
خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات 
اإلسرائيلية غير القانونية في أراضي الضفة الغربية، 
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واشترطت أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، 
في حال ذكروا أنهم يعيشون في إسرائيل، وأكدت أن 

ذين يختارون فلسطين عنوانهم الزبائن الفلسطينيين ال
  . دوالرا٢٤يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 

وتال الكشف عن القرار أن أعلنت الحكومة 
الفلسطينية، األسبوع الماضي، عن تحرك قانوني ضد 
هذه الشركة، حيث أخطرت الشركة بالتراجع الفوري عن 
سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن 

  .للنشاط االستيطاني المخالف للقانون الدوليدعمها 

وجاء ذلك عبر رسالة موجهة إلى الشركة موقعة 
من وزير المالية شكري بشارة، ووزير االقتصاد الوطني 
خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن 
المجاني بما يشمل المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة 

ا اإللكتروني، باعتبارها الغربية المحتلة، عبر موقعه
إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وأكد الوزيران أنه في 
حال لم تقم الشركة بتغيير سلوكها سيتم اتخاذ اإلجراءات 

  .القانونية المتبعة في القانون الدولي

ويشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
 في األمم المتحدة نشرت الشهر الماضي قائمة بأسماء

 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات اإلسرائيلية ١١٢
التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات 

  .عالمية

وعقب اإلعالن عن القائمة، دعا أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب 
عريقات، عدة دول أوروبية وشركات أمريكية، وتايالند، 

ًب فورا من العمل في المستوطنات إلى االنسحا
  .االستعمارية غير الشرعية

وتوعدت الحكومة الفلسطينية بمالحقة تلك 
الشركات قانونيا، في حال لم توقف كامل أعمالها في 
المستوطنات، وذلك من خالل المؤسسات القانونية 
الدولية وعبر المحاكم في بالدها، وأكدت أنها ستطالب 

 بدل استخدامها أراضي دولة تلك الشركات بتعويضات
  .فلسطين المحتلة بغير وجه حق

وفي سياق الدعم األمريكي لالستيطان، وجه 
ًوزير الخارجية مايك بومبيو إخطارا إلى الدول األعضاء 
في األمم المتحدة بعدم معاقبة الشركات األمريكية العاملة 
في المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية في الضفة 

  .لمحتلةالغربية ا

وطالب بومبيو الدول األعضاء في األمم المتحدة 
نبذ قاعدة البيانات ومعارضة "لالنضمام إلى أمريكا في 

  ."أي توسيع للتفويض

  ٧ ص٥/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  خالل أشهر) للضم(ضوء أخضر أميركي 
 

اعلنت القناة اإلسرائيلية  –القدس المحتلة 
ن رفيعي المستوى، لم ، إن مسؤولين أميركيي"١٣"

ّتسمهم، قد أكدوا عزمهم على الموافقة على الضم  ُ
اإلسرائيلي للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 

ُخالل أشهر، إذا لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة "
  ."المفاوضات

، "مسؤولي البيت األبيض"ونقلت القناة عن 
يل، القول إنه على الرغم من الوضع السياسي في إسرائ

فإنهم يعتزمون الموافقة على الضم اإلسرائيلي في 
  .ُغضون أشهر، إذا لم يعد الفلسطينيون للمفاوضات

البيت األبيض "ّوذكر المسؤولون األميركيون أن 
، ")صفقة القرن المزعومة(سيواصل دفع خطة السالم 

سوف يوافقون على المزيد من الحلول «ُموضحين أنهم 
  ."يون للمفاوضاتالوسط؛ إذا عاد الفلسطين

المضي قدما «وقال المسؤولون إنهم يعتزمون 
، مؤكدين أنه حتى لو كانت هناك "في تنفيذ خطة السالم
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 "ابيض–ازرق "انتخابات رابعة؛ فإن حزبي الليكود و
  ."أن رئاسة دونالد ترمب هي فرصة فريدة"يعلمان 

وأوضح المسؤولون أن ترمب ومستشاريه 
ابات الثالثة إلى تشكيل يأملون في أن تؤدي االنتخ

حكومة مستقرة في إسرائيل، غير أنهم لفتوا إلى أن 
البيت األبيض قرر قبل بضعة أشهر، وتحديدا بعد قرار «

الذهاب النتخابات ثالثة؛ التعامل مع األزمة السياسية في 
  .«إسرائيل كوضع يمكن أن يستمر لفترة طويلة

 القضية«وذكرت القناة أن المسؤولين يرون أن 
َالرئيسية التي ما تزال قيد النقاش في هذه المرحلة هي 

عمل اللجنة اإلسرائيلية األميركية المشتركة، التي من «
المقرر أن تحدد بدقة مناطق الضفة الغربية التي  ُ
ستعترف بها الواليات المتحدة كجزء من إسرائيل بموجب 
خطة ترمب، والتي يمكن إلسرائيل ضمها إذا رغبت في 

  ."ذلك

وكان مستشار الرئيس األميركي، دونالد ترمب 
صفقة "وصهره، جاريد كوشنر، قد قال األربعاء، إن 

ال تهدف إلحراز تقدم نحو «األميركية المزعومة » القرن
الفلسطيني اإلسرائيلي، وذلك في /  العربي"حل الصراع

  .تصريحات أمام لجنة في مجلس الشيوخ األميركي

تحدة قد تعطي وذكر كوشنر أن الواليات الم
الضوء األخضر لضم مستوطنات في الضفة، في غضون 

  .أشهر إذا لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات

وجاءت تصريحات مهندس خطة اإلمالءات 
األميركية لتصفية القضية الفلسطينية، خالفا لما كان 
يدعيه في جوالته الخارجية التي نظمها للترويج لخطة 

ية اإلسرائيلية، بأنها وضعت للتوصل اإلمالءات األميرك
  .إلى السالم في الشرق األوسط

وعرض كوشنر خالل إحاطة أمام لجنة في 
مجلس الشيوخ هدفي الخطة األميركية، وأوضح أنها 

فق المليارات التي تقدمها دول دوقف ت«تهدف أساسا لـ

العالم إلى الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من مواصلة 
  .«دون أي تقدم نحو حل النزاع- التوسع االستيطاني

وعلى الرغم من مزاعم كوشنر، إال أن الحكومة 
اإلسرائيلية تلوح منذ اإلعالن عن الخطة األميركية بضم 
مناطق بالضفة الغربية المحتلة لما في ذلك منطقة 

صفقة «األغوار وشمال البحر الميت، وذلك استنادا إلى 
  .المزعومة» القرن

» ابيض-ازرق «لف من جهة اخرى، يسعى تحا
ًللضغط على رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، مرة من 
خالل طرح فكرة تشريع قانون يمنع من يواجه لوائح اتهام 
جنائية من تولي رئاسة الحكومة، ومرة أخرى من خالل 
إبداء االستعداد لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم 

غم ، ر)٤٨عرب (نواب القائمة العربية المشتركة 
، بيني »ابيض-ازرق «التصريحات العنصرية لرئيس 

غانتس، عشية االنتخابات األخيرة الذي كرر رفضه 
االستناد إلى دعم القائمة المشتركة، وقال إنه يريد 

  .«أغلبية يهودية«

وآخر محاولة للضغط على نتانياهو ولدق 
األسافين داخل المشتركة، كانت تصريحات أحد قادة 

ي حاول فرز القائمة المشتركة بين الذ» ابيض-ازرق «
معتدلين ومتطرفين، بين مقبولين ومرفوضين على 
اإلجماع الصهيوني، إذ قال أحد قادة هذا التحالف ورئيس 

، عضو الكنيست موشيه يعالون، إنه يدعم »تيلم«حزب 
ٍفكرة تشكيل حكومة ضيقة برئاسة، بيني غانتس، بدعم  ّ

ن حزب التجمع ّمن القائمة المشتركة دون النواب ع
  .الوطني الديمقراطي

اإلسرائيلية عبر » هآرتس«وذكرت صحيفة 
، يفحصون »ابيض-ازرق «ّموقعها اإللكتروني، أنه في 

ّإمكانية تشكيل حكومة من أربعين عضو كنيست، تضم  ّ
، وبدعم من ليبرمان »ميرتس-غيشر-العمل«ُتحالف 

 عضوا من القائمة العربية، وهم أعضاء المشتركة ١٢و
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ّون نواب التجمع الثالثة وقالت الصحيفة إنه من غير د
ِالواضح كيف سيكون رد فعل النائبين يوعاز هندل  ْ

ْ، اللذين كانا قد )تيليم(وتسفي هاوزر من حزب يعالون 
  .عارضا االعتماد على دعم القائمة المشتركة

ّوذكرت أن يعالون قد عبر عن هذا الموقف في 
َت داخلية ُأجريت بين اليومين األخيرين خالل مباحثا ّ

  .«ابيض-ازرق «القياديين األربعة في 

ْولفتت الصحيفة إلى أن النائبين المذكورين، كانا 
ّقد عبرا عن معارضة شديدة لالعتماد على نواب من  ّ

  .القائمة المشتركة

ِوقالت إنه نقل عن غانتس قوله في االنتخابات  ُ
اوزر ِالماضية، إنه خسر رئاسة الحكومة بسبب هندل ه

وتساءلت الصحيفة، ما إذا كان . ّالمتمسكين بموقفهما
ّاللذين يمثالن اليمين في حزب ازرق «النائبان  ابيض، -ُ

ّسيطفان مع يعلون الذي ضمن لهما مقعديهما في حزبه 
  .«؟)تيلم(

بدورها، قالت النائبة عن الجبهة في القائمة 
 سليمان، في منشور عبر - المشتركة، عايدة توما 

: »فيسبوك« في موقع التواصل االجتماعي صفحتها
ِنشر اآلن في صحيفة هآرتس« أن جنرال الحرب موشيه » ُ

يعالون سيدعم إقامة حكومة أقلية بدعم خارجي من 
القائمة المشتركة باستثناء نواب حزب التجمع الوطني 

  .«الديمقراطي

ليفهم يعالون وغيره «:  سليمان-وأضافت توما 
 الجمهور منح وحدتنا الثقة، من الجنراالت في حزبه،

الجمهور قدر تعاوننا وتكاتفنا، والجمهور لن يقبل بعد 
كل محاولة تهدف لدق «وأوضحت أن . »بالتفرقة والتجزئة

األسافين وتقسيمنا لعرب جيدين وعرب سيئين هي 
نحن اليوم نؤمن «: ، مضيفة»محاولة بائسة لن نقبل بها

 أكثر من أي وقت بأنفسنا، بقوتنا وقدرتنا على التأثير
  .«مضى

  ٥ص ٧/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 مواجهة لتنسيق واشنطن في إسرائيلي وفد
  الهاي محكمة

  

 منذ واشنطن، في رسمي إسرائيلي وفد يجري
 المحكمة مواجهة لتنسيق" سرية زيارة "الماضي، الخميس
 إسرائيليين، مسؤولين بحسب الهاي، في الدولية الجنائية

 في أميركية جرائم في تحقيق فتح المحكمة قرار بعد
 ضد تحقيق بفتح قرارها من معدودة أشهر بعد أفغانستان،

 .المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية الجرائم

 عن الجمعة، أمس مساء ،١٣ القناة ونقلت
 شطاينتس يوفال الطاقة وزير أن اإلسرائيليين المسؤولين

 بالتزامن جاءت لزيارةا أن وذكرت اإلسرائيلي، الوفد يترأس
 العامة للمدعية بالسماح الهاي في المحكمة قرار مع

 تحقيق بإجراء بنسودا، فاتو الدولية، الجنائية للمحكمة
 .أفغانستان في محتملة أميركية جرائم حول

 الجنائية المحكمة في االستئناف قضاة َوسمح
 تحقيق بفتح االدعاء ُلممثلي الماضي، الخميس الدولية،

 واألميركية األفغانية والقوات طالبان حركة تهاما في
 العقدين في ّاإلنسانية ضد ُوممارسات حرب جرائم بارتكاب

 .االدعاء ُممثلو وصفها كما أفغانستان، في األخيرين

 إن للقناة، المستوى رفيع إسرائيلي مصدر وقال
 في ًتحديدا لواشنطن الوفد أرسلت اإلسرائيلية الحكومة

 المحكمة قرار في األميركية اإلدارة فيه غلتنش الذي الوقت
 للدولتين المشتركة المصلحة إبراز بهدف تحقيق، بفتح
 تحقيق فتح أقرت التي الدولية، المحكمة مواجهة في

 في المحتلة، الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية بالجرائم
 .الماضي ديسمبر/ األول كانون

 غرالمص اإلسرائيلي الوزاري المجلس ّوخول
 عن المسؤول بصفته الوفد رئاسة شطاينتس) كابينيت(
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 في الدولية المحكمة لمواجهة الوزارات بين التنسيق
 القومي، األمن مستشار نائب ًأيضا الوفد ويضم. الهاي

 .عازر رؤوفين

 اإلدارة في بمسؤولين اإلسرائيلي الوفد والتقى
 والخارجية الكونغرس في أعضاء ومع األميركية
 من نواب مع التقى الوفد أن القناة وأوضحت. األميركية

 الحزبين دعم على الحصول بهدف الديمقراطي الحزب
 من اإلسرائيلي للموقف المتحدة الواليات في الرئيسيين
 .الدولية المحكمة

 إسرائيلي، مصدر بحسب ًأيضا، الوفد ويسعى
 العالم في عديدة دول على واشنطن تأثير استغالل إلى

 للواليات: "١٣ للقناة مصدر وقال. الدولية المحكمة بشأن
 نريد ونحن العالم، في دول على كبير تأثير المتحدة
 بأن بشأنهم،) دول على (بالضغط) األميركان (يقوم عندما

 ضد" حملتهم في ودمجنا بشأننا، ًأيضا بالضغط يقومون
 .الدولية المحكمة قرار

 ممثلو قدمه استئناف على المحكمة ووافقت
 طلب الماضي، العام من أبريل/ نيسان في االدعاء
 في تحقيق فتح بنسودا للمحكمة العامة المدعية

 ُللقضاة تهديد ٍبخطاب المتحدة الواليات ّوردت. أفغانستان
 مع نتعاون لن "خطابه مسودة في بولتون وقال آنذاك،

 إلى مساعدة أي نقدم ولن الدولية، الجنائية المحكمة
 المحكمة إلى ننضم ولن ة،الدولي الجنائية المحكمة
 تموت الدولية الجنائية المحكمة وسنترك الدولية، الجنائية

 ."نفسها تلقاء من

 واسعة جرائم بارتكاب الماضي العام قضاة ّوأقر
 إنه قائلين التحقيق رفضوا لكنهم أفغانستان، في النطاق

 أن المرجح غير من ألنه العدالة صالح في يكون لن"
 ."ناجحة محاكمات إلى يؤدي

 جانب من الذعة انتقادات القرار هذا وأثار
 في الضحايا رغبة أهملت إنها قالت حقوقية منظمات

 التي الدول ومكافأة أفغانستان، في تتحقق العدالة رؤية
 ًمقرا الهاي من تتخذ التي المحكمة مع التعاون رفضت

 الجنائية المحكمة في العامة المدعية ًحاليا، وتسعى.لها
 المحتمل التعذيب في التحقيق إلى بنسودا، الدولية،
 منذ أفغانستان في األخرى الحرب وجرائم التعسفي والقتل

 في وعاملين ًجنودا أيضا القضية وتشمل .٢٠٠٣ عام
 التحقيق يشمل أن ويمكن المركزية، االستخبارات وكالة
 .أفغانستان خارج بها مشتبه سرية اعتقال مراكز أيضا

 بالده إن ترامب، دونالد كي،األمير الرئيس ويقول
 أو األميركيين إلخضاع المحاوالت كل على بقوة ترد سوف

  .الجنائية للمحاكمة حلفائهم

  ٧/٣/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

* * * * *  

  

 وزارة الشباب تؤكد دعمها لحملة حق العودة
  

عقدت لجنة فلسطين النيابية، امس،  - عمان
 حملة اجتماعا برئاسة النائب يحيى السعود، لمناقشة

  .حقي وقراري..العودة«

وقال السعود خالل االجتماع بحضور وزير 
الشباب فارس بريزات ورؤساء األندية الرياضية في 
المخيمات، إن هذا االجتماع جاء للحديث عن الحملة 

، بالتعاون مع مؤسسات »فلسطين النيابية«التي أطلقتها 
المجتمع المدني للرد على صفقة القرن التي أطلقها 

  .لرئيس األميركي دونالد ترمبا

وأضاف أن حق عودة لالجئين الفلسطينيين هو 
حق أصيل وغير قابل للتصرف كفله القانون الدولي وكل 

بدورهم، أكد النواب، أعضاء  .المواثيق واألنظمة الدولية
اللجنة أن حق العودة هو حق ال يجوز السكوت عنه، 

اعل مع داعين لتقديم مبادرات من شأنها زيادة التف
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الحملة، ألنها قناعة ثابتة وثقافة لدى الشعب ال يمكن 
  .التنازل عنها

من جانبه، ثمن بريزات مبادرة اللجنة بدعم حق 
العودة باعتبارها أولوية تتماشى مع الموقف الرسمي 
ًاألردني وحقا مقدسا ال يمكن التنازل عنه، مشيرا إلى أن  ً ً

تعون بكل هناك الكثير من الالجئين في األردن يتم
الحقوق والواجبات، وهذا ال يعني إلغاء حقهم بالعودة إلى 

وأكد استعداد وزارته لدعم الحملة ضمن إمكانات  .وطنهم
من جهتهم، أكد رؤساء األندية الرياضية  .وزارة الشباب

أن حق العودة يسري في شريان كل فلسطيني بالشتات، 
 .وهي حق لهم ولن يقبلوا بأي وطن بديل لوطنهم

  ٣ ص٩/٣/٢٠٢٠لدستور ا
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إلغاء القرار األممي بمساواة : السفير طوباسي
  الصهيونية بالعنصرية كان خطيئة

 

 قال سفير دولة فلسطين لدى – وفا –أثينا 
اليونان مروان طوباسي، إن إلغاء القرار األممي بمساواة 
الصهيونية بالعنصرية كان خطيئة، مشيرا إلى أن إسرائيل 

الم بثالثة أوهام كاذبة وهي، بأنها دولة تضلل الع
 .ديمقراطية وبأنها تسعى للسالم وبأن اليهود هم شعب

جاء ذلك خالل لقاء السفير طوباسي العشرات 
من أعضاء لجنتي السالم العالمي والتضامن الديمقراطي 
العالمي فرع  اليونان بمجلس السالم العالمي، في 

ت السياسية اجتماع خصص للحديث عن آخر التطورا
للقضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات، وعن 
المتغيرات الجارية في شرق المتوسط وما تشكله من 

 .تهديد للسالم  واالستقرار بالمنطقة

واستعرض طوباسي في كلمته تفاصيل خطة 
 تنياهو كحلقة من مسلسل محاوالت تصفية –ترمب 

نية ٕالقضية الفلسطينية وانهاء مشروع الحركة الوط
الفلسطينية وكفاحها من أجل الحرية واالستقالل بقيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى التضحيات التي 
ٕقدمها الشعب الفلسطيني في سبيل ذلك، والى 
الهولوكوست الصهيوني المستمر بحق شعبنا منذ أكثر 
من سبعة عقود والمتمثل تحديدا بجرائم التطهير العرقي 

 .كولنياليواالستيطان ال

 إن ما جاء في إعالن ترمب نتنياهو هو :وقال
 الذي ١٩١٧استمرار أيضا لما سمي بوعد بلفور عام 

استند إلى إقامة كيان استعماري في فلسطين يساهم في 
ٕتحقيق مصالح واستراتيجية القوى االستعمارية بالمنطقة، 
ويرتكز على جوهر الفكر الصهيوني والذي نال الدعم منذ 

قت أيضا من المتجددين المسيحيين الصهاينة ذلك الو
واالنجيليين بالواليات المتحدة الذين يسعون أيضا إلى 
تفريغ المشرق العربي من العرب المسيحيين ضمن ما 
جرى ويجري حاليا وفق استراتيجيات السياسة العدوانية 
الصهيو أمريكية بالمنطقة العربية وبمناطق أخرى من 

ت والحروب والهيمنة في حروب العالم إلثارة النزاعا
الطاقة، والحفاظ على تفوق إسرائيل وتوسعها وفق 

، "إسرائيل الكبرى أو الدولة اليهودية المزعومة"خارطة 
من خالل ما سعت وتسعى له الحركة الصهيونية منذ 
ٕنشأتها لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه واحالل يهود 

 الحركة من دول مختلفة مكانه، ما يؤكد عنصرية هذه
ودولتها؛ األمر المستمر حتى اليوم من خالل االستيطان 

 .والضم والتوسع

وأوضح أكذوبة رغبة هذه الدولة للسالم والذي 
تعمل على إعاقته بل وقتل أية فرصة لسالم حقيقي قائم 
على إنهاء االحتالل واالستيطان بل تسعى الستدامته 

 ٧٥٠٠٠٠وزيادة عدد المستوطنتين الذين وصلوا إلى 
 مستوطنة، وتوسعة رقعة ١٦٠موزعين في حوالي 
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األراضي المحتلة وضمها إلسرائيل كما فعلت بالقدس في 
 .ظل االنحياز األمريكي المعتمد

وأضاف انه ال يمكن لدولة تمارس التمييز 
العنصري واالحتالل الكولنيالي واالبرتهايد ان تكون في 

في دولة وقت واحد ديمقراطية، مضيفا ان أزمة النظام 
إسرائيل ان كان قبل االنتخابات أو بعدها من شأنها 
استمرار وتطوير إنتاج فاشية معلنة تتخذ من قانون 
القومية اليهودي العنصري ومن نصوص صفقة القرن 
ًأساسا لحراك نظام دولة االحتالل، لمحاولة اإلجهاز على 
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى ما 

 .هامش الديمقراطية المزعومة في إسرائيلتبقى من 

وفي إشارته حول وهم وأكذوبة الشعب اليهودي، 
قال السفير طوباسي ان الخطر والتضليل يكمن وفق 
التعريف الصهيوني لليهودية باعتبارها مرجعية عرقية 
وليس دينية، وهذا ما ال تبنى وفقه مرجعيات الشعوب 

هيونية التي تتأصل القومية، إال في فهم هذه الحركة الص
بها العقلية والممارسة العنصرية التي ال تشكل فقط خلال 
بنظام دولة إسرائيل بل تقع في جوهر الفكر الصهيوني، 
مؤكدا ان اليهودية كالمسيحية واإلسالم ديانات سماوية 

 .تحظى جميعها باحترام شعبنا الفلسطيني

من جانب آخر، قال طوباسي إن إلغاء قرار 
 باعتبار ١٩٩١لعامة لألمم المتحدة عام الجمعية ا

الصهيونية حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز 
، حين قدم جورج ١٩٧٥العنصري الذي كان قد أقر عام 

بوش بنفسه مشروع إلغاء القرار، كان خطيئة ليس فقط 
بحق قضية الشعب الفلسطيني لكن أيضا بحق اإلنسانية 

ر قرار اإللغاء بسبب والسلم العالمي، حيث تم نجاح تمري
المتغيرات الدولية الحاصلة آنذاك بعد انهيار االتحاد 
السوفيتي وانتهاء نظام القطبين والحرب الباردة وحرب 
الخليج وما تبعها من متغيرات بالنظام العربي والتحضير 

 .لمؤتمر مدريد

وفي سياق تعليقه على نتائج االنتخابات في 
يد في هذه االنتخابات إسرائيل، أوضح ان اإلنجاز الوح

، وتصاعد ٤٨تمثل في وحدة جماهير شعبنا في أراضي 
والتي ضمت " القائمة المشتركة"قوة كتلتها البرلمانية 

يهوديا واحدا في عضويتها وحازت على دعم أبناء شعبنا 
وما تبقى من قلة ضئيلة لليسار الحقيقي في إسرائيل 

تجسد بذلك  مقعدا برلمانيا ل١٥مكنتها من الحصول على 
كرامة شعبنا في عقر دار نظام فاشي ومجتمع بأغلبيته 

 .العظمى صهيوني عنصري

وطالب السفير المجتمعين وأعضاء اللجنتين 
المتضامنين دائما مع قضايا وحقوق شعبنا وقضايا السلم 
والديمقراطية بالعالم بتحرك أوسع لتشكيل ضغط على 

 من أجل الحكومة اليونانية ودول االتحاد األوروبي
االنتقال من سياسات اإلدانة اللفظية لسياسات االحتالل 
إلى اتخاذ مواقف عملية وتوقيع عقوبات بحق دولة 
إسرائيل كما تعاملت سابقا مع حكومة التمييز العنصري 
في جنوب أفريقيا وعزل سياساتها في المحافل الدولية 
حتى تنصاع للقانون الدولي والشرعية الدولية وتنهي 

 .ادها بحق الشعب الفلسطينياضطه

وقال في ختام كلمته، ان شعبا يضطهد شعبا 
آخر ال يمكن أن يكون هو نفسه حرا، كما شكر أعضاء 
اللجنتين والحضور على تضامنهم المستمر مع كفاح 
الشعب الفلسطيني عبر كافة مراحل نضاله الوطني، 
وتمنى للشعب اليوناني الصديق كما لشعبنا السالمة 

محنة وباء فايروس الكورونا الذي يتطلب تضافر وتجاوز 
 .جهود اإلنسانية لمواجهته والقضاء عليه

وأكد ممثلو اللجنتين، ثبات موقفهم من حقوق 
ٕالشعب الفلسطيني الثابتة وادانتهم لما سمي بصفقة 
القرن، وانتقدوا توقيع االتفاقيات مع إسرائيل القوة القائمة 

ا، موكدين ان السالم يكمن باالحتالل وأدانوا كافة جرائمه
ٕفقط في تمكين الشعب الفلسطيني من حريته واقامة 
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دولته المستقلة ذات السيادة على كافة األراضي المحتلة 
ٕ وعاصمتها القدس الشرقية، واطالق سراح ٦٧عام 

  .١٩٤مقاتلي الحرية وحل قضية الالجئين وفق القرار 

 ١٠/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

األخـذ بتحذيـرات : يـة األردنيـة األوروبيـةالبرلمان
  الـملك من خطر عدم حل القضية الفلسطينية

 

 بحثت جمعية الصداقة البرلمانية -عمان  
 األوروبية، خالل لقائها امس، مع سفيرة -األردنية 

االتحاد األوروبي لدى المملكة، ماريا هادجيثيو دوسيو، 
االرتقاء بها في آليات تعزيز العالقات الثنائية وسبل 

  .المجاالت كافة

وأكد رئيس الجمعية، النائب المهندس هيثم 
زيادين، أهمية إدامة التعاون والتنسيق المشترك بين 
المجلس واالتحاد األوروبي عبر منظومة تسهم في خدمة 

  .المصالح المشتركة لكال الجانبين

قال إن األردن يعتبر بوابة الصمود اإلنساني و
ناشدي الحرية، حيث فتح ذراعيه لجميع وحضنا دافئا ل

ًالباحثين عن الطمأنينة واألمن، ما شكل عبئا على 
  .ًاقتصاده الوطني واستنزافا لموارده الطبيعية

وأكد زيادين عمق المعاني والدالالت السياسية 
التي حملها خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني التاريخي 

ًونه قدم تشخيصا الذي ألقاه أمام البرلمان األوروبي ك
ٕدقيقا لقضايا محلية واقليمية ودولية، حيث جدد التأكيد  ً
على أنه ال يمكن الوصول إلى عالم أكثر سالما دون 
شرق أوسط مستقر وغير ممكن دون سالم بين 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين

وثمن زيادين دعم االتحاد األوروبي السياسي 
 التي يبذلها تجاه واالقتصادي المتواصل لألردن والجهود

تدعيم البرامج الناهضة في العديد من المجاالت، سيما 

البرلمانية منها، داعيا إلى زيادة هذا الدعم ليتمكن األردن 
  . من مواصلة دوره اإلنساني والريادي في اإلقليم

وأضاف أننا ننسجم مع رؤى وتوجيهات جاللة 
اب الملك الداعية للنهوض بواقع المرأة والطفل والشب

وحقوق االنسان والحريات العامة وتطبيق مبدأ سيادة 
القانون ونسعى إلى إجراء العديد من التعديالت على 
ًجملة التشريعات ذات العالقة، مؤكدا أن األردن قطع 

ًشوطا كبيرا في عملية اإلصالح الشامل من جهتها،  .ً
أعربت النائب المحامية وفاء بني مصطفى عن شكرها 

بي لقاء الدعم الذي يقدمه لألردن على لالتحاد األورو
جميع األصعدة، وبالذات في حقوق النساء ودعم 
البرلمانيات والتمكين االقتصادي للمرأة ومناهضة العنف 
السياسي ضد النساء، مؤكدة ضرورة أن يبقى صوت 
االتحاد مدويا بالمطالبة بدعم شروط السالم العادل بحل 

  . الدوليةالدولتين الذي يتوافق مع الشرعية

من جانبه، دعا النائب الدكتور محمد العياصرة 
ًالى دعم المشاريع التنموية في األردن، خصوصا مشاريع 
ًالمياه والبيئة والطاقة وتركيب ألواح شمسية للفقراء، الفتا 
إلى أن األردن من أفقر دول العالم في المياه وال بد من 

   .دعمه على أكمل وجه

وسى هنطش على وركز النائب المهندس م
ضرورة إطالق مشاريع لمعالجة النفايات الصلبة وتمكين 
الشباب عبر االستفادة من التجارب والخبرات األوروبية، 

بدوره، دعا النائب نبيل  .ال سيما في مجال التكنولوجيا
غيشان االتحاد األوروبي إلى اتخاذ موقف واضح 

قفه باالعتراف المباشر بدولة فلسطين وأن ال تبقى موا
ٕمقتصرة على الرفض إزاء ما يسمى بصفقة القرن وانما 
نحتاج اليوم إلى إنقاذ اإلقليم ودعم األونروا كونها عنوان 
ًالالجئين محذرا في الوقت ذاته من عملية تهجير 

   .الفلسطينيين من القدس
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وأكد النائب المهندس خالد رمضان أهمية األخذ 
 في خطابه أمام بالنصائح الملكية التي عبر عنها جاللته

ًالبرلمان األوروبي، محذرا من أن ضرب مشروع السالم 
سيضع الشعوب في خطر ودون وجود حل عادل للقضية 

   .الفلسطينية لن تتقدم المنطقة

كما أشاد النائبان عبد القادر األزايدة ومصطفى 
العساف بدور االتحاد األوروبي في دعم العديد من 

لمشاريع انسجاما مع القطاعات وتلبية العديد من ا
   .الجهود الوطنية

وأكدت السفيرة التزام االتحاد األوروبي بتقديم 
الدعم إلى األردن، مستعرضة المشاريع الداعمة التي 

وقالت لدينا شراكة . قدمها االتحاد في المجاالت كافة
وتعاون مع األردن على مختلف المستويات وهناك قيم 

إلنسان والديموقراطية مشتركة تجمعنا في مجاالت حقوق ا
ودعم المجتمع المدني وتمكين المرأة وسنستمر بدعم 
األردن كونه عامل مهم في استقرار وامن وسالم 

  . بالمنطقة، مثمنة دوره في استقبال موجات الالجئين

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمنت ماريا 
هادجيثيو دوسيو مواقف جاللة الملك الحكيمة بهذا 

ًمؤكدة أن األردن واالتحاد حلفاء في حل الدولتين الشأن، 
  .باعتباره الحل الوحيد للصراع في الشرق األوسط

  ٧ص ١١/٣/٢٠٢٠الدستور 
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 تحذر من استغالل  الفلسطينيةالخارجية
لتنفيذ " كورونا"االحتالل االنشغال الدولي بـ

 "صفقة القرن"
  

 الخارجية“ونوهت  ...نادية سعد الدين - عمان
الضفة الغربية المحتلة، بما في “إلى أن ” الفلسطينية

ذلك القدس المحتلة ومحيطها، تتعرض لهجوم استيطاني 
ًشرس، تمهيدا لعمليات ضم واسعة النطاق وفرض 

القانون االسرائيلي على المستوطنات، كما جاء في 
  . ”األميركية” صفقة القرن“

عمليات التوسع االستيطاني “وأدانت الوزارة 
العتقاالت واالقتحامات وعربدات المستوطنين وا

واعتداءاتهم االستفزازية ضد المواطنين واألراضي 
اإلدارة االميركية والحكومة “، محملة ”الفلسطينية المحتلة

االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه االعتداءات 
  .”ونتائجها وتداعياتها

وكانت قوات االحتالل قد استأنفت عدوانها، 
ّ ضد الشعب الفلسطيني، عبر شن حملة واسعة من أمس،

االعتقاالت والمداهمات التي طالت منازل عدد من 
  .المواطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

قوات “وقال نادي األسير الفلسطيني إن 
االحتالل اقتحمت بلدات بيتا، وعورتا، وأصرين بنابلس 

ا، منهم أسيران سابقان، ًواعتقلت عددا من المواطنين فيه
أسوة بما فعلت في بلدة سلواد، برام اهللا، وبلدة الرام 

  .”بالقدس، وبلدة كفر ثلث في قلقيلية، عدا الخليل

  ١٩ ص١١/٣/٢٠٢٠الغد 
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 لدولة دائمة القدس في السيادة: المالكي
  فلسطين

  

 عبر وزير الخارجية والمغتربين – وفا -رام اهللا 
عن رفضه للتقرير األميركي حول حقوق رياض المالكي 

، والمصاغ "المقيمين"اإلنسان الذي وصف المقدسيين بـ
إسرائيليا، واصفا إياه بالتقرير الذي تم صياغته من قبل 

  .قوات االحتالل اإلسرائيلي

وقال المالكي في بيان صدر عنه، مساء اليوم 
 األربعاء، إن التقرير يتبنى وينحاز إلى رواية االحتالل،
وحكومة اليمين المتطرف، في تبرير كامل للقتل والتعذيب 
التعسفي للمدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، 
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والضفة الغربية، بما فيها القدس، وتجاهل لكافة التقارير 
 لجان التحقيق، وتقصي  الدولية، واألممية الصادرة عن

الحقائق المستقلة، بما فيها ما خلصت إليه المدعية 
لعامة للمحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل، وجيش ا

االحتالل يخالفون القانون الدولي، ويرتكبون جرائم حرب، 
  .ويستهدفون ويقتلون المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد

ٕكما عبر عن استهجانه ورفضه وادانته 
ٕلمحاوالت تزييف الوقائع، وانكار الحقائق، مؤكدا أن 

حب هذه األرض من عشرات شعبنا الفلسطيني هو صا
آالف السنين، وشعبنا متجذر ومستمر في بقائه في 
أرضه في فلسطين التاريخية، ومحاوالت إطالق مصطلح 
سكان، أو مقيمين على أبناء شعبنا أصحاب األرض 

  .األصليين لفلسطين، وللقدس، هو أمر مرفوض

وشدد على أنه ال سيادة إال للفلسطيني في 
 ال يحق له أن يدعي سيادته على القدس، وأن االحتالل

األرض التي يحتل، وتشجيع الواليات المتحدة لالحتالل 
واالستعمار اإلسرائيلي لن يغير الوضع القانوني لألرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومكان هذا التقرير 
إلى جانب ما يسمى بصفقة العصر في سلة مهمالت 

  .التاريخ

ن الكذب وتزوير الحقائق وأشار المالكي إلى أ
الذي شكل أساسا لهذا التقرير لتبيض صفحة االحتالل 
اإلسرائيلي، وجرائمه، لن يصبح حقيقة، وأن الحقيقة 
الوحيدة أننا سنواجه الممارسات والسياسات واإلسرائيلية 
غير الشرعية، وسنستمر في متابعة المسار القانوني 

ؤسسات لفضح جرائم االحتالل، والعمل مع جميع م
المجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل، سلطة االحتالل غير 

وقال المالكي .الشرعي، ومسؤوليها أمام المحاكم الدولية
إنه ليس غريبا من أن مجرمي الحرب في اإلدارة 
األميركية أن يحاولوا حماية مجرمي الحرب في إسرائيل، 
وذلك في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية لفتح 

حقيق مع الواليات المتحدة في الجرائم التي ارتكبت في ت
  .أفغانستان

  ١١/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

 الحق صاحب القدس في شعبنا عشراوي
 والمكان والحيز والرواية واألرض

  

 قالت عضو اللجنة التنفيذية – وفا - رام اهللا 
إن اإلدارة : "لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

األميركية واهمة، إن اعتقدت أنه من خالل محو كلمة 
فلسطينيين يمكنها أن تقضي علينا أو على هويتنا 

  ". وحقوقنا وتاريخنا في القدس

جاءت تصريحات عشراوي ردا على التقرير 
الصادر عن وزارة الخارجية األميركية، والذي استبدلت 

 مدينة القدس فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في
  ". المقيمين العرب"الشرقية المحتلة إلى صفة 

وأشارت إلى أن إقصاء سكان األرض األصليين 
وشطبهم يأتي في سياق استكمال ترجمة الخطة األميركية 
على أرض الواقع وتعزيز سياسات اليمين اإلسرائيلي 
المتطرف القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري 

ري والسرقة والكذب والتزوير، وترسيخ نهج والفصل العنص
النظم األصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية 
والعنصرية، التي تعمل بشكل مدروس على إضعاف 
النظام العالمي، وخرق القانون الدولي وحقوق اإلنسان 

   .الفلسطيني

وأكدت عشراوي أن محاوالت اإلدارة األميركية 
لوجود الفلسطيني، عبثية لن واالحتالل اإلسرائيلي إلغاء ا

تمر، وسيبقى شعبنا الفلسطيني في القدس صاحب الحق 
  .واألرض والرواية والحيز والمكان

  ١١/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  



  
  ٤١ 

تنديد فلسطيني بجريمة االحتالل ومطالب 
  بتدخل دولي عاجل

  

 أكد وزير ... – عمان – نادية سعد الدين
المغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، ضرورة الخارجية و

الردع الدولي لسلطات االحتالل لوقف انتهاكاتها “
وعدوانها ضد األراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع مضيها 
قدما في عملية الضم غير القانوني وفي سياساتها 

  .”االستعمارية على األرض

السياسات “وقال المالكي، في تصريح إن 
شكل جرائم حرب، وتنتهك ميثاق األمم اإلسرائيلية ت

، وذلك خالل ”المتحدة، وتقوض آفاق ومتطلبات السالم
رسائل بعثها إلى نظرائه األوروبيين األعضاء في االتحاد 

 من الشهر الجاري ٢٣األوروبي، قبيل اجتماعهم في 
  .حول عملية السالم في الشرق األوسط

االعتراف بدولة “ودعا الدول األوروبية إلى 
فلسطين، والتأكيد على مواقف االتحاد األوروبي المستند 
إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ومخرجات 
ٕمجلس االتحاد األوروبي، إلنهاء االحتالل واقامة سالم 

  .”١٩٦٧عادل وشامل ودائم على أساس حدود العام 

أسس وقرارات األمم “ويستند ذلك، بحسبه، إلى 
ًت المعترف بها دوليا، بما فيها قرار المتحدة، والمرجعيا
، وقرارات األمم المتحدة األخرى ٢٣٣٤مجلس األمن رقم 

ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك األرض 
مقابل السالم، وخطة خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة 

  .”الرباعية، ومبادرة السالم العربية

بي أهمية الدور األورو“وشدد المالكي على 
الفاعل في تعزيز اإلجماع الدولي لصالح حل الدولتين 

الدور “ً، مشيرا إلى ″١٩٦٧على أساس حدود العام 
الذي يمكن أن يلعبه االتحاد األوروبي في العمل من 

داخل الرباعية الدولية، واآللية المتعددة األطراف لبناء 
  ”.تحالف دولي من أجل السالم

ل، بما فيها واجبات ومسؤولية الدو“ونوه إلى 
دول االتحاد األوروبي في حماية وتجسيد حل الدولتين، 
بما في ذلك اإلعتراف بدولة فلسطين للدول التي لم تفعل 

  .”ذلك بعد

بالرغم من أهمية التنديد بهذه “وأضاف المالكي 
األعمال غير القانونية، إال أنها ليست كافية، وانه على 

ذه االعمال الدول اتخاذ خطوات واضحة في مواجهة ه
  .”العدائية وغير القانونية

الدول إلى دعم جهود عقد مؤتمر دولي “ودعا 
للسالم يضم الرباعية الدولية وأعضاء مجلس األمن 
والجهات الفاعلة اإلقليمية، بما يساعد على حشد 
المجتمع الدولي لدعم السالم العادل والشامل والدائم، 

 دولية ويمهد الطريق لمفاوضات ذات مغزى بواسطة
متعددة األطراف، تهدف إلى اتفاق سالم نهائي ينهي 

  .”االحتالل اإلسرائيلي

من جانبه، ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة 

بعدوان جيش “الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، 
مه المكثف االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين واستخدا

للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام والقنابل 
الصوتية ضد المواطنين المدنيين المسالمين والمعتصمين 
في جبل العرمة في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة 

  .”نابلس

ووصف اعتداءات المستوطنين القادمين من 
مستوطنة إيتمار والبؤر االستيطانية المجاورة ضد 

ن وممتلكاتهم في المنطقة، تحت حماية قوات المواطني
بالهمجية والبربرية وترقى إلى مستوى جرائم “االحتالل، 

  .”الحرب



  
  ٤٢ 

الثبات الفلسطيني في وجه االستيطان “وأكد 
والتصدي للمستوطنين، عامة، ومنظمات اإلرهاب 
اليهودي، خاصة، والتي تستوطن البؤر االستيطانية في 

انطالق لالعتداء على المنطقة وتتخذ منها منصات 
  .”المزارعين وممتلكاتهم في ظل حماية قوات االحتالل

وتيرة “وتصاعدت خالل األيام القليلة الماضية 
المواجهات التي أصيب فيها مئات المواطنين الفلسطينيين 
بجروح وحاالت اختناق خالل تصديهم لمحاولة الجيش 

ع في والمستوطنين القتحام جبل العرمة األثري، الذي يق
، ونسج ”أوسلو“، وفق اتفاق ”ب“المنطقة المصنفة 

خرافات وأساطير وعمليات تزوير وفبركة للتاريخ تدعي 
  .”من خاللها عالقتهم بالمكان

وقوف اللجنة التنفيذية لمنظمة “وأكد خالد 
التحرير إلى جانب المواطنين في بلدة بيتا والقرى 

يتما وغيرها والبلدات المجاورة في عقربا وعورتا وقبالن و
من بلدات وقرى المنطقة، التي تتصدى ببسالة لمخططات 
وأطماع المستوطنين ليس فقط في جبل العرمة 
االستراتيجي بل في جبل صبيح، الذي تحول إلى محط 

  .”أطماع المستوطنين

مسعى المستوطنين قبل أيام رفع “ولفت إلى 
علم االحتالل فوق قمة جبل صبيح، في محاولة فاشلة 

دة بناء البؤرة االستيطانية في المكان والتي أحبطها إلعا
دعم صمود وثبات “ًالمواطنون قبل عامين، مؤكدا أهمية 

المواطنين في المنطقة وتطوير مرافقها التاريخية األثرية 
الفريدة وتحويلها إلى مركز جاذب لالهتمام بتاريخ 
المنطقة وتراثها ومركز جاذب للسياحة الوطنية 

  .”الداخلية

قد تزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين و
باب “المتطرفين للمسجد األقصى المبارك، من جهة 

، تحت حماية قوات االحتالل، ومحاولة تنفيذهم ”المغاربة

جوالت استفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين 
 .لعدوانهم

  ٢٣ ص١٢/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

يخ أية محاولة لتزييف التار:  ردينةأبو
  تعطي الشرعية ألحدلن والحقيقة 

 

على التقرير الصادر عن  ردا – وفا – رام اهللا
وزارة الخارجية األميركية، والذي استبدلت فيه تعريف 
المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة 

، قال الناطق الرسمي باسم "المقيمين العرب"إلى صفة 
أية محاولة لتزييف التاريخ الرئاسة نبيل أبو ردينه، إن 

والحقيقة لن تعطي الشرعية ألحد، ولن تغير تاريخ 
   .الشعب الفلسطيني المقدسي

وأضاف أبو ردينه، إن هذا التقرير يشكل محاولة 
أخرى فاشلة من قبل اإلدارة األميركية لتطبيق ما يسمى 
بصفقة القرن الميتة، المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا، 

ال يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات مؤكدا أنه 
الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية 
جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة عام 

، وقرار ٢٣٣٤الدولي، خاصة القرار رقم  .١٩٦٧
الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي صدر في 

طين عضوا  الذي أصبحت فيه دولة فلس٢٩/١١/٢٠١٢
مراقبا في األمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ما يشكل اعتداء 

  .صارخا على الشرعية الدولية والنظام العالمي

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، إن استمرار 
اإلدارة األميركية بهذه المحاوالت اليائسة لن تجلب السالم 
واألمن واالستقرار ألحد، ولن تنال من عضد الشعب 

ني وقيادته، القادرين على إفشال هذه المؤامرة الفلسطي
كما أفشلوا كل المؤامرات السابقة التي حاولت تصفية 

  .قضيتنا الوطنية



  
  ٤٣ 

  ١٢/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين : خرفان
 ّقلقة من نية األونروا تخفيض موازنتها

 

الفلسطينية،  قال مدير عام دائرة الشؤون - بترا 
المهندس رفيق خرفان، إن الدول العربية المضيفة لالجئين 
الفلسطينيين أعربت عن قلقها من األنباء المتداولة عن 

 بالمئة من موازنتها ١٠تخطيط الوكالة لخفض ما نسبته 
  .العامة للعام الحالي

وأضاف خرفان أن الدول المضيفة بحثت هذا 
تماع عقد مؤخرا، أكدت اإلجراء من جانب األونروا، في اج

فيه خطورة هذا التخفيض، خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ 
حيث سيجري تفسيرها كخطوة متماهية مع البنود الواردة 

، والتي تتنكر للحقوق التي "صفقة القرن"ُفيما يسمى بـ 
كفلتها المرجعيات الدولية لالجئين الفلسطينيين، وكذلك 

  .التصفية التدريجية للوكالة

األوضاع االقتصادية والسياسية "ح خرفان أن وأوض
واألمنية المعقدة التي تعيشها المنطقة تتطلب مواصلة 
الوكالة تلبية الحاجات األساسية والضرورية لالجئين 
الفلسطينيين، وليس خفضا جديدا لها، خاصة إذا أخذنا 
بعين االعتبار جملة معطيات في مقدمتها التزايد الطبيعي 

ينيين، وارتفاع كلف وأسعار الخدمات التي لالجئين الفلسط
  ". تقدمها الوكالة لهم

وأشار خرفان إلى أن ممثلين عن الدول المضيفة 
عقدوا اجتماعا مع القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، 
كريستين سوندرز، تم فيه بحث تعليمات صادرة عن إدارة 

هم الوكالة لمدراء مناطق عملياتها الخمس، لتخطيط برامج
 بالمئة من الموازنة العامة ٩٠للعام الحالي على أساس 

 ١٠للوكالة للعام المذكور، مما يعني خفض ما نسبته 
  .بالمئة من هذه الموازنة

وشدد على ضرورة التزام الوكالة بأرقام موازنتها 
، والتي كانت أعلنتها في اجتماع ٢٠٢٠العامة للعام 

لماضي، وأكد فيه اإلحاطة الخاص بذلك في كانون الثاني ا
ُسوندرز، حينها، أن هذه الموازنة بنيت على أساس 
الحاجات الفعلية لالجئين الفلسطينيين، وليس على توقعات 

  . ما سيرد لها من تبرعات المانحين

تأكيد سوندرز أن هذا إجراء "ولفت خرفان إلى 
معتاد تتبعه األمم المتحدة ذاتها، باإليعاز لمسؤوليها بوضع 

ض نفقاتهم، في ظل احتماالت تدني مساهمات الخطط لخف
 ١٠الدول األعضاء، مضيفا أنه في حال خفض ما نسبته 

، فإنها ٢٠٢٠بالمئة من الموازنة العامة للوكالة للعام 
ً، واعدا بصدور بيان ٢٠١٩ستبقى أعلى من نظيرتها للعام 

ٕيوضح أن األمر ليس خفضا لموازنة الوكالة، وانما تدبير 
  ".ر موارد مالية كافية لعملياتها لحين توافتتبعه الوكالة

 ١٣/٣/٢٠٢٠/عمون

* * * * *  

  

 البرلمان رئيس تطلع ة دولة فلسطينسفير
  فلسطين في األوضاع تاتطور على االيرلندي

 

 أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى – وفا -دبلن 
ايرلندا جيالن وهبة عبد المجيد رئيس البرلمان اإليرلندي 

آخر المستجدات على الساحة شين فيرغايل على 
الفلسطينية، وممارسات االحتالل اليومية لتطبيق بنود 

، وخاصة اتساع وتيرة االستيطان، وموافقة "صفقة القرن"
سلطات االحتالل على شق طريق شرق القدس المحتلة 

  .خاص بالفلسطينيين

كما وضعت السفيرة رئيس البرلمان في صورة 
فلسطين للحد من انتشار اإلجراءات التي اتخذتها دولة 

فيروس كورونا، والتي أثنت عليها منظمة الصحة 
  .العالمية



  
  ٤٤ 

من جهته، أكد رئيس البرلمان أن موقف ايرلندا 
سيبقى داعما للقضية الفلسطينية ونضال شعبنا، وأن 
الشعب اإليرلندي ال يمكنه إال أن يقف إلى جانب حقوق 

  .الشعب الفلسطيني

القات البرلمانية وأكدت عبد المجيد عمق الع
والتاريخية بين ايرلندا وفلسطين، معربة عن شكرها 

  .للشعب االيرلندي وعلى مواقفه الداعمة لشعبنا

  ١٣/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

ًالمقدسيون ال ينتظرون اعترافا : معروف
  أمريكيا بهويتهم الفلسطينية

 

 الباحث والمتخصص في وصف –إسطنبول 
علوم القدس والمسجد األقصى، عبداهللا معروف، قرار 

عن " الفلسطيني"وزارة الخارجية األمريكية إسقاط صفة 
ً، مؤكدا أن "الباطل"سكان شرقي القدس المحتلة، بـ

  .الفلسطينيين ال ينتظرون من أحد أن يعترف باسمهم

المركز "وقال معروف في حديث خاص لـ
 الخارجية األمريكية أو ليست وزارة": "الفلسطيني لإلعالم

اإلدارة األمريكية هي صاحبة الحق في تسمية المقدسيين 
  ..!"الفلسطينيين باالسم الذي تريده

  جذور تاريخية

: وأضاف الباحث في شؤون القدس
الفلسطينيون في القدس فلسطينيون منذ أن وجد اسم "

فلسطين قبل أربعة آالف سنة على األقل، والفلسطينيون 
  ." من أحد أن يعترف باسمهمال ينتظرون

وأسقط تقرير صدر عن وزارة الخارجية األميركية 
عن سكان شرقي القدس المحتلة؛ " الفلسطيني"صفة 

ًوذلك إمعانا في السياسات األميركية الموجهة ضد 
المدينة المقدسة مع انحياز إدارة الرئيس األمريكي دونالد 

  .ترمب، لالحتالل اإلسرائيلي

لذي يصدر سنويا عن الخارجية وزعم التقرير ا
األميركية حول حقوق اإلنسان حول العالم، أن 

سكان غير "هم " القدس الشرقية"الفلسطينيين في 
  ".إسرائيليين يعيشون في القدس

ّلو سمت اإلدارة األمريكية "وأكد معروف أنه 
الفلسطينيين باالسم الذي تريده فهذا ال يغير من الحقيقة 

ًفلسطيني سيبقى فلسطينيا رغم أنف ًشيئا، وهي أن ال
ٍاإلدارة األمريكية الحالية وأي إدارة أو دولة أخرى ٍ."  

  دعم لنتنياهو

وحول تأثيرات القرار األمريكي على المقدسيين، 
لن يكون لهذا "أنه " المركز"رأى معروف في حديثه لـ

اإلجراء أي أثر على األرض في القدس وال أي أثر على 
  ". مع االحتالل في القدسطبيعة وشكل الصراع

قرار اإلدارة األمريكية الحالية : "واستدرك
ًباالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل لم يتجاوز 
حنجرة دونالد ترمب ورفضه العالم كله في قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة الشهير باعتبار هذا االعتراف 

م وامتناع  دولة في العال١٢٨ًباطال، والذي نال موافقة 
 ٩ دولة عن التصويت، ولم ينجح إال بكسب أصوات ٣٥

دول فقط أغلبها دول ليست أكثر من جزر صغيرة في 
  ".المحيط الهادي

هذه التسمية لن يكون لها أي : "وأردف بالقول
أثر على األرض أو الصراع، وال تتجاوز كونها محاولة 

  ".دعم لنتنياهو حليف ترمب في صراعاته االنتخابية

  سالة لالحتاللر

وشدد على أن المطلوب من شعبنا في القدس 
ًتجاهل هذه القرارات ورفضها عمليا من خالل الحفاظ "

على هويته الفلسطينية المقدسية، وتوجيه رسالة واضحة 
ًلالحتالل أوال بأنه ال يملك أن يشطب تاريخ الشعب 
الفلسطيني بجرة قلم من مسؤول أمريكي يعيش في 

  ".واشنطن



  
  ٤٥ 

التصعيد الشعبي في وجه االحتالل في  ":وقال
ًالقدس أثبت دائما نجاحه في كبح جماح االحتالل وكشف 
صورته وحجمه الطبيعي الضعيف في مواجهة الجمهور 

  ".المقدسي الفلسطيني

وتضمن التقرير السنوي الرامي إلى لفت االنتباه 
إلى حالة حقوق اإلنسان في كل دولة من الدول 

لمتحدة، على حد ادعاء اإلدارة األعضاء في األمم ا
األميركية، منذ وصول ترمب إلى البيت األبيض، تغييرات 
تعبر عن انحياز اإلدارة األميركية لسياسة االحتالل 

 – وممارسته في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني
  .اإلسرائيلي

وكان التقرير الصادر قبل عامين، أسقط 
 المحاصر عن قطاع غزة" األراضي المحتلة"مصطلح 

والضفة الغربية، وفي العام الماضي، أسقط مصطلح 
عن هضبة الجوالن السوري، كما " األراضي المحتلة"

تضمن التقرير إدانات شديدة اللهجة النتهاكات حقوق 
  .اإلنسان من السلطة الفلسطينية وحماس

ّوعد التقرير األميركي أن هضبة الجوالن 
وقطاع غزة السوري، والضفة الغربية المحتلتين، 

المحاصر، مناطق تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، علما 
بأن التقارير السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت 

  ."المحتلة"هذه المناطق بـ

 ١٣/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 في األسرى جميع عن باإلفراج يطالب اشتية
 إسرائيل في كورونا تفشي ظل

  

 طالــــب رئــــيس الــــوزراء محمــــد –ا  وفــــ-رام اهللا 
اشـتية، ســلطات االحــتالل بــاإلفراج عــن جميــع األســرى، ال 
ــــة  ــــاألمراض المزمن ســــيما المرضــــى مــــنهم والمــــصابين ب

واألطفــال، حفاظــا علــى أرواحهــم فــي ظــل تفــشي فيــروس 
  .في إسرائيل) ١٩ -كوفيد(كورونا 

وقال اشتية في منشور على صفحته الرسمية 
سنوجه رسالة "ء اليوم السبت، مسا" فيسبوك"على موقع 

إلى هيئة الصليب األحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على 
اإلفراج عن األسرى وضمان سالمة المحكومين في 
سجون االحتالل، والتأكد من مراعاة إدارة السجون 
إجراءات السالمة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد 

  ".من حالة االكتظاظ في هذه السجون

أن هيئة شؤون األسرى والمحررين ستتابع وأكد 
 آالف أسير يقبعون في سجون ٦سالمة أكثر من 

  .االحتالل، من خالل األطر القانونية واإلنسانية

  ١٤/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

  

  

نحن شعب  :سيادة المطران عطا اهللا حنا
 تألم األعضاء ما تألم احد ٕواذافلسطيني واحد 

  جسد كلهال
 

 قام سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 اليوم يرافقه عدد من األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

 بلدة إلىرجال الدين المسيحي بزيارة تفقدية وتضامنية 
 لالعتقاالت واالقتحامات أبنائهاالعيساوية والتي يتعرض 

دس  المداخل وبعد جولة داخل البلدة المحاذية للقٕواغالق
 اإلعالم عدد من وسائل أمامقال سيادة المطران في كلمة 

 حاملين معنا رسالة أتيناالتي واكبت هذه الزيارة بأننا 
التضامن من كنائس القدس مع التأكيد على وحدتنا 

 األرض المسيحي في هذه اإلسالميوتضامننا وتالقينا 
  .المقدسة



  
  ٤٦ 

 ما ٕواذانحن شعب واحد هكذا كنا وهكذا سنبقى 
 تألم الجسد كله ولذلك فإننا نرفع األعضاء احد تألم

الصوت عاليا مطالبين بأن تتوقف هذه االجراءات 
 في العيساوية كما وفي أهلناالتعسفية التي تستهدف 

  . في بالدنا المقدسةواألماكنغيرها من البلدات 

رسالتنا اليوم هي رسالة التضامن والمحبة 
 الوطني وجذورنا نابانتمائ والتأكيد على تشبثنا واألخوة

  .األرضالعميقة في تربة هذه 

ان فيروس الكورونا الذي يعصف بنا لن يجعلنا 
 شعبنا أبناء ما يرتكب بحق أمامفي حالة صمت 

 هو ًأيضافالكورونا فيروس سوف يزول قريبا وما نتمناه 
ان يزول االحتالل لكي ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية 

ي ناضل وما زال يناضل في والكرامة التي يستحقها والت
  .سبيلها

  ١٤/٣/٢٠٢٠موقع عكا نت 

* * * * *  

األمم المتحدة تدين استمرار قتل األطفال 
 الفلسطينيين برصاص االحتالل

  

 دانت هيئة حقوق -عمان -  نادية سعد الدين
اإلنسان التابعة لمنظمة األمم المتحدة استمرار عمليات 

ت االحتالل قتل األطفال الفلسطينيين على يد قوا
باستخدام االحتالل للقوة المفرطة “اإلسرائيلي، منددة 

لتفريق المظاهرات السلمية للمواطنين الفلسطينيين ضد 
  .”األنشطة االستيطانية

أربعة “وأفادت الهيئة الحقوقية األممية بأن 
أطفال فلسطينيين استشهدوا منذ بداية العام الحالي 

 طفال ٢٨أيضا، برصاص قوات االحتالل، التي قتلت، 
  .”٢٠١٩شهيدا خالل العام 

وتوقفت الهيئة، في تصريح أصدرته أمس، عند 
 من الشهر الحالي، على ١١إقدام قوات االحتالل، في “

، بعد إصابته ) عاما١٥(قتل الطفل محمد حمايل البالغ 
بعيار ناري حي في الرأس أثناء مواجهات في منطقة جبل 

  .”لضفة الغربية المحتلةالعرمة في بيتا جنوب نابلس، با

الفلسطينيين يتظاهرون منذ قرابة “وأوضحت أن 
أسبوعين في منطقة جبل العرمة بعد إعالن مجموعة 
استيطانية نيتها القيام بجولة في المنطقة التي تشمل 
موقع أثري وسط مخاوف من استيالء المستوطنين على 

  .”المنطقة

ة قوات االحتالل استخدمت القو“ونوهت إلى أن 
بشكل مفرط بما يشمل الرصاص الحي لتفريق 
المتظاهرين الفلسطينيين الذين اجتمعوا في الموقع في 

  .”محاولة لمنع المستوطنين من دخول المنطقة

وكانت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني قد 
 فلسطينيا أصيبوا خالل هذه االشتباكات، ١٣٢أفادت بأن 

 ٣٠ة الحية وبما في ذلك فلسطينيين أصيبوا بالذخير
  .أصيبوا بالرصاص المطاطي

من جانبها؛ دانت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات 
وهجمات المستوطنين اإلرهابية ضد المواطنين 
الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم في عديد 

  .المناطق في الضفة الغربية المحتلة

الهجوم “الخارجية الفلسطينية إلى “ارت وأش
الذي شنته عصابات المستوطنين المسلحة على الجهة 

 ٢٠الغربية من بلدة حوارة، وتحطيم زجاج ما يزيد على 
ٕمركبة بالحجارة، واطالق النار العشوائي تجاه المواطنين 

  .”الذين حاولوا التصدي لهم

باقتحام مجموعات كبيرة من “وأفادت 
لقرية الجانية غرب رام اهللا، والهجوم أيضا المستوطنين 

على رعاة األغنام في خربة جبعيت قرب قرية المغير، 
شرق مدينة رام اهللا، وقيامهم بضرب الرعاة ومحاولة 



  
  ٤٧ 

سرقة أغنامهم، وذلك بحماية ودعم قوات االحتالل 
  .”االسرائيلي

ممارسات قوات االحتالل “كما أدانت الوزارة 
اء اقتحامها للعديد من البلدات العنيفة والدموية أثن

الفلسطينية، كما حدث مؤخرا في بلدة كفر قدوم شرق 
قلقيلية، مما أدى إلى إصابة شاب بشظايا احتاللية في 
ظهره نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في نابلس 

  .”ووصفت حالته بالمتوسطة

تصعيد “أن ” الخارجية الفلسطينية“وأكدت 
اإلرهابية من اعتداءاتها على المنظمات االستيطانية 

المواطنين نتيجة مباشرة للضوء األخضر والرعاية 
والتشجيع الذي تتلقاه تلك المنظمات من قبل المستوى 

  .”السياسي لسلطات االحتالل

يشجع المنظمات المتطرفة “واعتبرت أن ذلك 
على التمادي في ممارسة اعتداءاتها العنيفة على 

ة دون رقيب، بهدف ترهيب البلدات والقرى الفلسطيني
المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم ومنعهم من الوصول 
إلى أراضيهم المستهدفة تمهيدا لسيطرة قوات االحتالل 
والمنظمات االستيطانية عليها وتخصيصها لصالح 

  .”التوسع االستيطاني

الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها “وحملت الوزارة، 
 المسؤولية الكاملة والمباشرة المختلفة، واإلدارة األميركية

عن جرائم وانتهاكات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء 
  .”الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم

التصعيد اإلسرائيلي يشكل خطوة “واعتبرت أن 
متقدمة باتجاه سرقة المزيد من األرض الفلسطينية 
المحتلة وتخصيصها لتفشي واتساع وتعميق االستيطان 

 فيها، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية اإلحاللي
المحتلة تمهيدا لضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون 

  .”اإلسرائيلي على المستوطنات

المجتمع الدولي ” الخارجية الفلسطينية“وطالبت 
بإدانة جرائم المستوطنين وقوات االحتالل وسرعة اتخاذ “

ان موقف دولي إلجبار سلطات االحتالل على لجم قطع
المستوطنين، واالنصياع للقرارات األممية ذات الصلة، 

  .”٢٣٣٤خاصة القرار الدولي 

  ١٩ ص١٦/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تكليف غانتس بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية 
  المقبلة

 

 كلف الرئيس االسرائيلي رؤوفين –القدس 
ريفلين أمس رئيس هيئة األركان السابق بيني غانتس 

مقبلة بعد عام من الجمود السياسي تشكيل الحكومة ال
  .وفي ظل أزمة انتشار وباء كورونا

ودعا غانتس خصمه رئيس الوزراء المنتهية 
سأفعل “واليته بنيامين نتنياهو إلى االنضمام إليه قائال 

كل ما في وسعي لتشكيل حكومة وطنية واسعة في 
  .”غضون أيام قليلة، أردت دائما الوحدة

لتحالف الوسطي وكان غانتس وهو زعيم ا
حصل على توصية غالبية أعضاء ” أزرق أبيض“

  .١٢٠الـ) البرلمان اإلسرائيلي(الكنيست 

وعلى الرغم من التوصية بغانتس، تبقى إمكانية 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة صعبة في ظل االنقسامات 
العميقة داخل األحزاب التي دعمته وخاصة تلك التي بين 

” إسرائيل بيتنا“ركة وزعيم حزب القائمة العربية المشت
  .أفيغدور ليبرمان

ولطالما أعلن ليبرمان عن رفض تشكيل حكومة 
ائتالفية بدعم العرب الذين وصفهم في السابق بأنهم 

  .”طابور خامس“



  
  ٤٨ 

ولم تسفر االنتخابات التشريعية األخيرة التي 
كانت الثالثة في إسرائيل خالل أقل من عام، عن نتائج 

  .حاسمة

زه في االنتخابات األخيرة، حالت ثالثة ورغم فو
مقاعد برلمانية دون تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة إذ 

 ٦١ مقعدا في حين يتعين حشد تأييد ٥٨حصد وحلفاؤه 
  .نائبا في البرلمان لتشكيل الحكومة

” أزرق أبيض“وأمام زعيم التحالف الوسطي 
 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومة، وهي مهمة ثبت ٤٢

  .ستحيلة بعد انتخابات العام الماضيأنها م

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت رأي الكاتبة 
اإلسرائيلية سيما كادمون التي أشارت إلى أن غانتس 

، في إشارة إلى االنقسامات التي ”تفويض أجوف“لديه 
  .من المحتمل أن تشكل عائقا داخل معسكر نتنياهو

ويسعى الرئيس اإلسرائيلي إلى تشكيل حكومة 
، لمساعدة إسرائيل على تخطي وباء ”بأسرع وقت ممكن“

  .كورونا

واستدعى ريفلين الخصمين أول من أمس من 
انتهت دون اتفاق، لكنهما ” محادثات عاجلة“أجل إجراء 

  .أعلنا استمرارها

وشدد ريفلين عقب االجتماع على ضرورة 
تكثيف االتصاالت المباشرة بين فريقي تفاوض الليكود “

  .”استعداد الجانبين للقيام بذلك“وحيا ” وأزرق أبيض

ويبدو أن توافق الخصمين سيكون صعبا ال 
سيما بعد تصاعد التوتر بينهما في األيام األخيرة، وهو ما 

وأدى أعضاء البرلمان  عكسته التصريحات المتبادلة
اإلسرائيلي اليمين الدستورية في وقت الحق أمس في 

اصة بمنع انتشار مراسم خاصة توافقت مع التعليمات الخ
  .فيروس كورونا

كتبت رفيف دراكر في صحيفة هآرتس اليسارية 
، بعدما ”قد يكون معجزة مؤسساتنا السياسية“أن الوباء 

بدأ الحديث عن حلول وسطية ثبت أنها صعبة المنال 
خالل انتخابات العام الماضي التي أفضت إلى جمود 

 إصابة ٢٥٠وأحصت إسرائيل حتى اآلن . سياسي
فيروس، باإلضافة إلى وضع عشرات اآلالف في الحجر بال

  .الصحي

وأعلنت الحكومة االسرائيلية السبت الماضي 
  .سلسلة إجراءات جديدة للتصدي للفيروس

ودعا نتنياهو أول من أمس إلى تشكيل حكومة 
وحدة تستمر لستة أشهر برئاسته، وقدم مقترحا ينص 

ين على التناوب على منصب رئيس الوزراء بينه وب
خصمه غانتس وهو عرض مشابه لما قدمه عقب 

  .العام الماضي) سبتمبر(انتخابات أيلول 

أما كاتب العمود في صحيفة يديعوت أحرونوت 
غانتس ال يصدق كلمة واحدة “ناحوم بارنيا فيرى أن 

  .”يقولها نتنياهو

ورفض غانتس في السابق المشاركة في أي 
التي يواجهها حكومة يرأسها نتنياهو في ظل االتهامات 

  .أمام القضاء

) يناير(ووجهت لنتنياهو في كانون الثاني 
اتهامات رسمية بالرشوة واالحتيال وخرق الثقة في ثالث 

  .قضايا، فيما ينفي التهم الموجهة إليه

أول من ) المحتلة(وقضت محكمة في القدس 
) مايو( أيار ٢٤أمس بتأجيل بدء محاكمة نتنياهو إلى 

، بعدما كانت مقررة اليوم ١٩-كوفيدبسبب انتشار وباء 
وهاجم خصوم نتنياهو القرار واتهموه باستغالل  .الثالثاء

  )أ ف ب(-.الوباء لتأجيل المحاكمة التي طال انتظارها

  ٢٦ص/١٧/٣/٢٠٠٢الغد 

* * * * *  

محاوالت واشنطن تغيير هوية : أبو حلبية
  المقدسيين ضوء أخضر لترحيلهم

 



  
  ٤٩ 

نائب في المجلس ال دان – نت  الرسالة–غزة 
التشريعي أحمد أبو حلبية المحاوالت األمريكية لتغيير 
هوية المقدسيين من خالل وصفهم بمصطلح المواطنين 

خالل تقرير نشرته الخارجية  "غير اإلسرائيليين"
ًاألمريكية، عادا ذلك تجاوزا للقانون الدولي والقرارات  

 .الدولية

 وقال النائب أبو حلبية في تصريح صحفي
المحاوالت األمريكية لتغيير هوية المقدسيين هي : "األحد

ً ضوءا أخضر ٕواعطاؤهدعم مباشر للكيان الصهيوني 
 ".لترحيل المقدسيين، وتهويد المدينة المقدسة

وأكد أن اعتماد الخارجية األمريكية لمصطلح 
المواطنين غير اإلسرائيليين يعد محاولة لتزوير التاريخ 

 .لشعب الفلسطيني التاريخيةوااللتفاف على حقوق ا

الصهاينة دخالء "وشدد النائب أبو حلبية أن 
، "ومغتصبين لألرض الفلسطينية ووجودهم غير شرعي

أهالي القدس باالستمرار في صمودهم في "ًمطالبا 
 ".مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته التهويدية

المحاوالت والخطط "وأوضح النائب أبو حلبية أن 
 أهالي القدس ستفشل بجهود الشعب التهويدية ضد

 ".الفلسطيني المتمسك بأرضه وتراثه وهويته

ودعا أحرار العالم لدعم صمود أهالي القدس 
لمواجهة مخططات االحتالل التهويدية والتي تستهدف 

 .األرض واإلنسان والمقدسات

وأشار النائب أبو حلبية أن المحاوالت األمريكية 
لقانون الدولي والقانون لتغيير هوية القدس مخالفة ل

ًالدولي اإلنساني، مشددا أن ذلك يعد جريمة جديدة 
تمارسها اإلدارة األمريكية بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا 

  .المقدسيين على وجه الخصوص

 ١٥/٣/٢٠٢٠ نت الرسالة

* * * * *  

 هدم ضد رسالة يوقعون كونغرس عضو ٦٣
  المنازل

  

 سكونغر عضو ٦٣ وقع – وفا - اهللا رام
 األمريكي، الخارجية لوزير موجهة رسالة على أمريكي

 هدم وقف على للعمل ترامب إدارة تدعو بمبيو، مايك
 القدس وفي الغربية الضفة في الفلسطينيين بيوت

 تمويل أي ورفض الفلسطينيين، تهجير ووقف الشرقية،
  .الهدم عمليات لتنفيذ ليستخدم المتحدة الواليات قبل من

 هدم عمليات من جرى ما إلى المذكرة وأشارت
 جنوب باهر صور في" الحمص واد "في واسعة إسرائيلية

  .المحتلة القدس شرق

 بيان في فتح حركة رحبت السياق، هذا وفي
 باسمها والمتحدث الثوري مجلسها عضو عن صادر
 هذا على  الكونغرس أعضاء برسالة القواسمي، أسامة

 لحقوق يحقيق فهم عن يعبر الذي المحترم، الموقف
 في ةوعدال وكرامة بحرية بالعيش الفلسطيني الشعب
 سياسة ووقف للعائالت، وتشريد للبيوت هدم دون دولته

  .الجماعي العقاب

 في تخرج التي األصوات إن: القواسمي وقال
 من العديد ومن األمريكي الكونغرس من األخيرة اآلونة

 ترفض والتي األمريكي، والشعب األمريكية المؤسسات
 على الدولتين حل تنفيذ إلى وتدعو اإلسرائيلي الحتاللا

 إسرائيل سياسة وترفض الدولية، الشرعية أساس
 قبل من واحترام تقدير محل هي االحتاللية، ٕواجراءاتها

 عباس، محمود الرئيس رأسها وعلى الفلسطينية القيادة
 والعدالة للحرية يتطلع الذي الفلسطيني الشعب قبل ومن

  .واالستقالل

  ١٧/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  



  
  ٥٠ 

نحمل االحتالل المسؤولية عن صحة : ملحم
  الفلسطينيين في القدس

 

المتحــدث باســم الحكومــة  ّحمــل –  صــفا–رام اهللا 
الفلسطينية إبراهيم ملحم االحتالل المسؤولية الكاملة عـن 
صــحة الفلــسطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة باعتبارهــا 

ا باتخـــاذ كامـــل اإلجـــراءات لحمـــايتهم قـــو ًـــة احـــتالل، مطالب
 .والحفاظ على صحتهم

ّوبــين ملحــم، خــالل مــؤتمر صــحفي عقــده مــساء 
ـــــــوات االحـــــــتالل مارســـــــت  ـــــــي رام اهللا، أن ق ـــــــاء ف ّالثالث
ون  ّـــاالعتـــداءات واالعتقـــاالت بحـــق مقدســـيين كـــانوا يعقم

 .الشوارع في القدس المحتلة

ّوذكـــــر أن الحكومـــــة قـــــررت مـــــنح ال عمـــــال فـــــي ّ
ــاكن " إســرائيل" ــي أم ــب أمــورهم للمبيــت ف ــة أيــام لترتي ثالث

عملهــم بالتنــسيق مــع مــشغليهم، حيــث ســيتم منــع التنقــل 
ـــة  ـــداخل بعـــد انتهـــاء المهل ـــسطينية وال بـــين األراضـــي الفل
الممنوحة، كما دعا العمال في المستوطنات غير الـشرعية 
ًبعــدم التوجــه إليهــا؛ حرصــا علــى ســالمتهم بعــد تــسجيل 

 .بات في صفوف المستوطنينإصا

ّوبــين المتحــدث باســم الحكومــة أن العــدد الكلــي   ّ
 عينــة، وعــدد ٢٩٤٦للعينــات التــي خــضعت للفحــص بلــغ 

ــات المنجــزة  ــات قيــد ٢٨٨٥العين ــه، بينمــا عــدد العين  عين
 .ً مصابا٤١ عينه، وعدد المصابين ٩٧الفحص 

ولفــت ملحــم إلــى أن الحالــة المــصابة فــي رام اهللا 
ًدا وجيء به من المعبر لمكان الحجـر فـي رام لم يخالط أح

  .اهللا

 ١٧/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  نؤكد التمسك بمبادرة السالم العربية: عريقات
  

أمين سر   التقى– الجديدة الحياة – رام اهللا
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 

فير المغرب، عميد السلك عريقات، أمس الثالثاء، مع س
الدبلوماسي محمد الحمزاوي، وسفير تونس الحبيب بن 
فرح، وسفير األردن محمد أبو وندي، وسفير مصر 

  .عصام عاشور

وأكد عريقات خالل اللقاء التمسك بمبادرة السالم 
ٕالعربية، وانهاء االحتالل وتجسيد استقالل دولة فلسطين 

  .١٩٦٧بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

  ١٨/٣/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * * *  

الحكومة الفلسطينية تحمل االحتالل المسؤولية 
  عن صحة الفلسطينيين في القدس

 

ّحمل المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم 
ملحم االحتالل المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين 

ًلبا في مدينة القدس المحتلة باعتبارها قوة احتالل، مطا
 .باتخاذ كامل اإلجراءات لحمايتهم والحفاظ على صحتهم

ّوبين ملحم، خالل مؤتمر صحفي عقده مساء 
ّالثالثاء في رام اهللا، أن قوات االحتالل مارست 
ّاالعتداءات واالعتقاالت بحق مقدسيين كانوا يعقمون 

  .الشوارع في القدس المحتلة

  ١٨/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

% ٢٥تكثيف االستيطان بنسبة : تعريقا
 سنويا منذ بداية رئاسة ترمب

 

أمين سر   أكد–  وفا٢٠٢٠-٣-١٩أريحا 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات، أن تكثيف النشاطات االستعمارية االستيطانية 
االسرائيلية، يعتبر جزءا ال يتجزأ من خطة الضم 

  .نياهو ونت-  لترمب واالستيطان



  
  ٥١ 

وأضاف عريقات في تصريحات صحفية، ان 
هدف ترمب ونتنياهو األساسي االن هو تأكيد موقفهما 
باالدعاء ان االستيطان ال يتعارض مع القانون الدولي، 
استمرارا في محاوالتهما شرعنة االستيطان والضم 
واالبرتهايد، وبالتوازي يتنكرون للحقوق الوطنية 

  . المشروعة للشعب الفلسطيني

وأوضح أن غطرسة وجهل الفريق االميركي 
للسالم فى الشرق األوسط، ادى الى العمى األيديولوجي 
السياسي، األمر الذي يعتبر بمثابة اعالن حرب على 
القانون الدولي، وأن هذا ليس حدثا منعزال، ولكنه يحدث 
في سياق خطة الضم اإلسرائيلية المقدمة كمبادرة سالم 

طبيع الجرائم بما في ذلك الضم أميركية، تهدف إلى ت
والفصل العنصري، بينما يديمان حرمان الشعب 

  .الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف

 عريقات إذا اراد المجتمع الدولي فعال   وقال
حماية إمكانية السالم الشامل والعادل على أساس 
القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة 

صلة، فإن عليه أن يتحمل مسؤولياته بما يشمل ذات ال
  .فرض عقوبات على السلطة القائمة باالحتالل إسرائيل

  ١٩/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية 

* * * * *  

الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل : الهدمي
على سلطات .. واجبها تجاه أهلنا بالقدس

االحتالل تحمل مسؤولياتها وعلى المجتمع 
 ي التحركالدول

 

وزيـر شـؤون القـدس فـادي   أكـد–  وفـا-القدس 
الهدمي، أن الحكومة الفلسطينية قامت وستواصـل واجبهـا 
تجاه أهلها في مدينـة القـدس الـشرقية باعتبارهـا عاصـمة 

  .الدولة الفلسطينية

ــوم الجمعــة،  ــان صــحفي أصــدره الي وأشــار فــي بي
إلى ان الحكومة، وبتوجيهات مـن الـرئيس محمـود عبـاس 

ئـــيس الـــوزراء محمـــد اشـــتية، ســـارعت منـــذ بـــدء أزمـــة ور
ــل مــا هــو ممكــن لمــساعدة  ــديم ك ــى تق ــا إل فيــروس كورون
السكان في العاصمة عبر المؤسسات الحكوميـة المختلفـة 

  .بالرغم من المعيقات اإلسرائيلية

وأدان وزيـــــر شـــــؤون القــــــدس إقـــــدام ســــــلطات 
االحـــــتالل اإلســـــرائيلي علـــــى مالحقـــــة واعتقـــــال الـــــشبان 

نيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد الفلسطي
  .من انتشار الفيروس

كمــــا أدان محــــاوالت الــــشرطة اإلســــرائيلية تقييــــد 
دخول الفلسطينيين الى المسجد األقصى فـي الوقـت الـذي 
توفر فيه الحماية لعشرات المستوطنين اإلسرائيليين الـذين 

  .يقتحمون المسجد بتسهيالت من هذه الشرطة

ــــدس وأشــــار ــــى أن وزارة شــــؤون الق ــــدمي ال  اله
والحكومـــة الفلـــسطينية تتابعـــان عـــن كثـــب التقـــارير عـــن 
قـــرارات إســـرائيلية محتملـــة بعـــزل مدينـــة القـــدس الـــشرقية 

  .بالكامل وترك سكانها لمصيرهم

وحذر الهدمي من أنه في الوقت الـذي تمنـع فيـه 
سلطات االحتالل المبادرات المحلية الفلـسطينية لتقـديم يـد 

ون للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد مـن انتـشار الع
فيـــروس كورونـــا بحجـــج ومبـــررات واهيـــة وال عالقـــة لهـــا 
باإلنــسانية، فــإن هــذه الــسلطات ذاتهــا تتنــصل مــن دورهــا 
كقـــوة احـــتالل تجـــاه الـــسكان، إذ انهـــا بموجـــب القـــانون 

  .الدولي ملزمة بحماية السكان تحت االحتالل من األوبئة

 القدس أن السلطة الفلـسطينية وأكد وزير شؤون
على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة القـدس 

  .الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية

وشدد على انه في الوقت الذي يتجنـد فيـه العـالم 
لمواجهــة فيــروس كورونــا فــإن ســلطات االحــتالل تــستخدم 

وطنات الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثـة بإقامـة المـست



  
  ٥٢ 

واالسـتيالء علــى األراضـي واعتقــال وقمـع المــواطنين، كمــا 
يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولـة فـرض وقـائع علـى 

وتنفيــذ " معاليــه ادومــيم"األرض مــن خــالل ضــم مــستعمرة 
  ".إي واحد" المشروع االستيطاني المسمى 

ودعــــا الهــــدمي المجتمـــــع الــــدولي إلــــى تحمـــــل 
 االحــتالل فــي مدينــة مــسؤولياته تجــاه الفلــسطينيين تحــت

القدس الذين يواجهون فيروس كورونـا واحـتالل إسـرائيلي 
  .ال يعرف اإلنسانية

ورحــب الهــدمي بالمبــادرات التــي تــم إطالقهــا فــي 
األيـــام األخيـــرة مـــن قبـــل العديـــد مـــن المؤســـسات العاملـــة 
بمدينة القدس لتقـديم العـون للـسكان لمواجهـة الفيـروس، 

ة تستدعي تكاتف الجهـود مشددا على أن األوضاع الخطير
من مختلف الجهات والتكامل فـي تقـديم الخـدمات للـسكان 

  .من اجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه

  ٢٠/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

منع أهل القدس من التنقل : النائبة ياسين
  فصل عنصري مرفوض

 

أبرقــت النائبــة فــي القائمــة المــشتركة، إيمــان 
ــــشار القــــضائي خطيــــب ــــى المست  ياســــين، رســــالة إل

، أفيحـــاي منـــدلبليت، "اإلســـرائيلي"لحكومـــة االحـــتالل 
ــــورا  ــــه فيهــــا بالعمــــل ف ــــى "ًطالبت ــــع الحكومــــة "عل من

مـــن إصـــدار قـــرار يمنـــع أهـــالي القـــدس " اإلســـرائيلية"
الشرقية العـرب مـن التنقـل للقـدس الغربيـة، بـدءا مـن 

ــشار  عــدوى يــوم األحــد القــادم، وذلــك بحجــة منــع انت

 ".الكورونا

وســــــائل إعــــــالم "أن : وجــــــاء فــــــي الرســــــالة
كشفت، مساء الخميس، عن نية الحكومة " إسرائيلية"

إصــدار هــذا القــرار الــذي ســيبدأ بتطبيقــه " اإلســرائيلية"

مهمـــا كانـــت الحـــرب ضـــد "، مـــضيفة أنـــه "يـــوم األحـــد
فيروس كورونا صادقة فإن ذلـك ال يمكـن أن يـشرعن 

ائحة كريهة من العنصرية اتخاذ إجراءات تفوح منها ر

 ".والتمييز العنصري

إن قـرار منـع أهـالي : "وأضافت خطيب ياسين
القدس الشرقية من الدخول للقدس الغربية إذا مـا تـم 

ًتطبيقه سيترك انطباعا أن هناك فرقا بين دم ودم دم : ً
ملوث يجب االبتعاد عنه، ودم آخر نقي يجب الحفـاظ 

 ".عليه من التلوث

يـــؤدي منـــع أهــــالي "أن وحـــذرت كـــذلك مــــن 
القدس الشرقية من التنقل للقدس الغربية إلى حرمان 

الكثيرين منهم من مكان عملهم الموجـود فـي القـدس 
الغربية، إضافة إلى حرمان أهالي القدس الشرقية من 
تلقي خدمات أساسـية وحيويـة فـي هـذه األيـام بالـذات 

والموجـودة فـي القــدس الغربيـة مثـل تلقــي العـالج فــي 
 .تشفيات والمراكز الطبيةالمس

ــالقول إنــه  ــب ياســين رســالتها ب وختمــت خطي

مهما كانت أيام الكورونا سـوداء، فـإن ذلـك ال يمكـن "
أن يعطي اإلذن للسلطات بالتغطية في هذا السواد من 
أجل تمرير قرارات تدوس علـى احتـرام وكرامـة البـشر، 

  ".أو لنشر الكراهية والتمييز والعنصرية

 ٢٠/٣/٢٠٢٠س موقع مدينة القد

* * * * *  

الحكومة الفلسطينية تستعد لتحمل كامل 
  المسؤولية في القدس الشرقية 

 وتحذر من خطط االحتالل لعزلها
  



  
  ٥٣ 

أكد وزير : »القدس العربي «– غزة –رام اهللا 
شؤون القدس، فادي الهدمي، أن الحكومة الفلسطينية 
قامت وال تزال تواصل واجبها تجاه سكان القدس الشرقية 
باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية، في الوقت الذي 
أعلنت فيه وزيرة الصحة قرب االنتهاء من تجهيز أماكن 
الفرز والعزل والعالج، ألي حاالت مصابة بفيروس 

في القدس التي يتنصل االحتالل من تقديم ” كورونا“
  .الخدمات لسكانها

وأشار في بيان صحافي، إلى أن الحكومة، 
ن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وبتوجيهات م

” كورونا“محمد اشتية، سارعت منذ بدء أزمة فيروس 
إلى تقديم كل ما هو ممكن لمساعدة السكان في العاصمة 
عبر المؤسسات الحكومية المختلفة بالرغم من المعيقات 

  .اإلسرائيلية

وأدان وزير شؤون القدس إقدام سلطات 
ة واعتقال الشبان االحتالل اإلسرائيلي على مالحق

الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد 
من انتشار الفيروس، كما ندد بمحاوالت الشرطة 
اإلسرائيلية تقييد دخول الفلسطينيين الى المسجد 
األقصى، في الوقت الذي توفر فيه الحماية لعشرات 
المستوطنين اإلسرائيليين الذين يقتحمون المسجد 

  .يالت من هذه الشرطةبتسه

وأشار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس 
والحكومة الفلسطينية، تتابعان عن كثب التقارير عن 
قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية 

  .بالكامل وترك سكانها لمصيرهم

وحذر من أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات 
طينية لتقديم يد العون االحتالل المبادرات المحلية الفلس

للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد من انتشار 
بحجج ومبررات واهية، ال عالقة لها ” كورونا“فيروس 

تتنصل من “باإلنسانية، مؤكدا أن سلطات االحتالل 

دورها كقوة احتالل تجاه السكان، إذ انها بموجب القانون 
 الدولي ملزمة بحماية السكان تحت االحتالل من

  .”األوبئة

وأكد وزير شؤون القدس أن السلطة الفلسطينية 
على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة القدس 

  .الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية

وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العالم 
فإن سلطات االحتالل تستخدم ” كورونا“لمواجهة فيروس 
لمخططاتها الخبيثة بإقامة غطاء “الفيروس كـ 

المستوطنات واالستيالء على األراضي واعتقال وقمع 
المواطنين، كما يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولة 

معاليه “فرض وقائع على األرض من خالل ضم مستعمرة 
  .”E1“وتنفيذ المشروع االستيطاني المسمى ” أدوميم

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
ه الفلسطينيين تحت االحتالل في مدينة القدس الذين تجا

واحتالال إسرائيليا ال يعرف ” كورونا“يواجهون فيروس 
اإلنسانية، مشيدا بالمبادرات التي تم إطالقها في األيام 
األخيرة من قبل العديد من المؤسسات العاملة في مدينة 
القدس، لتقديم العون للسكان لمواجهة الفيروس، مشددا 

 أن األوضاع الخطيرة تستدعي تكاتف الجهود من على
مختلف الجهات والتكامل في تقديم الخدمات للسكان من 

  .أجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت أن 
التحضيرات ألماكن الفرز والعزل والعالج فيما يتعلق 

يروس بالمخالطين أو المشتبه بإصابتهم والمصابين بف
  .كورونا في العاصمة القدس، على وشك االنتهاء

وأشارت إلى أن الفرز الصحي سيكون في ثالثة 
مراكز، هي مركز طوارئ بير نباال للمناطق المحيطة ببير 
نباال، ومركز مسقط في الرام، ومركز مديرية الصحة في 
العيزرية، موضحة أن مراكز العزل ستكون في فندق 



  
  ٥٤ 

ة العمل للتدريب المهني في ومعهد وزار” النبالي“
  .العيزرية

وأوضحت أن عالج المرضى المصابين بفيروس 
سيتم في أقسام خاصة ومعزولة في مستشفى ” كورونا“

المقاصد، ومستشفى المطلع، ومستشفى الهالل األحمر، 
ومستشفى الفرنساوي، حيث ستقوم شبكة مستشفيات 

شرقية جدير بالذكر أن مناطق القدس ال. القدس بتجهيزها
تخضع لسيطرة كاملة من االحتالل، الذي يفرض قيودا 
ويمنع الحكومة الفلسطينية من القيام بأي أعمال هناك، 

  .حتى في المجال الصحي، في ظل األزمة القائمة

 ٦ صفحة ٢١/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

عنصرية جلعاد أردان تستدعي تدخال : خالد
  طينييندوليا عاجال لحماية االسرى الفلس

 

ــــل – ســــما –رام اهللا  ــــد، عــــضو  حم ــــسير خال تي
ــــر، حكومــــة االحــــتالل  ــــة لمنظمــــة التحري ــــة التنفيذي اللجن
االســـــرائيلي المــــــسؤولية الكاملـــــة عــــــن حيـــــاة االســــــرى 

 ٢٢الفلــسطينيين، الــذين تحتجــزهم اســرائيل فــي اكثــر مــن 
ــيهم شــروط  ــال جمــاعي وتفــرض عل ســجنا ومعــسكر اعتق

قــر الــى ابــسط متطلبــات حجــز واعتقــال غيــر انــسانية وتفت
الرعاية الصحية وخاصة بالنـسبة لألطفـال والنـساء وكبـار 
السن بشكل عام واولئك الذين يعانون مـن أمـراض خطيـرة 

 .ومزمنة

وزيـــر األمـــن الـــداخلي اإلســـرائيلي  وأضــاف بـــأن 
ــاد أردان يتــصرف كغيــره مــن وزراء حكومــة االحــتالل  جلع

يعمل فيه مـن االسرائيلي بعنصرية كريهة في الوقت الذي 
 سـجين جنـائي إسـرائيلي، مـن أجـل ٥٠٠أجل اإلفراج عن 

ًتخفيــــف االكتظــــاظ فــــي الــــسجون، خوفــــا مــــن إصــــابتهم 
بفيروس كورونا والذي ينتشر بـسرعة فـي اسـرائيل ويمنـع 
ـــة الجهـــات  ـــسطينيين، رغـــم مطالب ـــك عـــن االســـرى الفل ذل

الرســمية واألهليـــة الفلـــسطينية حكومـــة نتنيـــاهو بـــضرورة 
األســــرى المرضــــى وكبــــار الــــسن واألطفــــال اإلفــــراج عــــن 

ـــة لهـــم مـــن التعـــرض لإلصـــابة  ـــساء حماي ـــروس  والن بفي
كورونا فـي اسـتهتار كامـل بأبـسط المعـايير االخالقيـة فـي 

  .التعامل مع هذا الوباء الخطير

ودعــــا تيــــسير خالــــد فــــي ضــــوء هــــذه الــــسياسة 
العنصرية، التي يمارسها وزير االمـن الـداخلي االسـرائيلي 

عاجــل مــن الــصليب األحمــر الــدولي وغيــره مــن الــى تــدخل 
المنظمات االنسانية والمنظمـات المعنيـة بحقـوق االنـسان 
من أجل توفير الوقاية الـصحية لألسـرى الفلـسطينيين فـي 
معـسكرات االعتقــال الجمـاعي، والعمــل علـى اطــالق ســراح 
األسرى الفلسطينيين األطفال والنساء وكبار الـسن وأولئـك 

  .امراض خطيرة ومزمنةالذين يعانون من 

  ٢١/٣/٢٠٢٠سما اإلخبارية 

* * * * *  

  

  

  

ًاالحتالل يبيت شيئا : النائب عطون يحذر ّ
 ًخطيرا لألقصى

  

ــــسطيني لإلعــــالم  المركــــز–رام اهللا   حــــذر – الفل
ــد عــن مدينــة القــدس مــن أن  ــد عطــون المبع ــب أحم النائ
ًاالحــتالل يبيــت شــيئا خطيــرا بحــق المــسجد األقــصى، وأنــه  ً

الحالة الراهنة وفيروس كورونـا لخدمـة مخططاتـه يستثمر 
  .التهويدية في القدس

ـــي  وشـــدد عطـــون علـــى ضـــرورة أداء الـــصالة ف
األقصى ولو علـى أبوابـه إليـصال رسـالة لالحـتالل ببقائنـا 

  .هنا من أجل تقويض حلمه بتهويد المسجد

إن حالـة الطـوارئ الـصحية : "وقال النائب عطـون
ا فرصــة لالحــتالل لفــرض وانــشغال العــالم بفيــروس كورونــ



  
  ٥٥ 

أكبر كم من الوقائع بحق األقصى المبارك خدمـة لمـشروع 
ــذ زمــن وفــق شــعار ال قيمــة  ــه من االحــتالل الــذي يــسعى ل

  ."إلسرائيل بدون القدس

 إلى أن المسجد األقـصى يتعـرض لتقـسيم  وأشار
حقيقــي ومنــع للمــصلين مــن دخولــه، وأن االحــتالل بــات 

يل حياتهم وفي عبـادتهم يزاحم الفلسطينيين في أدق تفاص
مــن أجــل فــرض مخططــه؛ فــي رســالة منــه بأنــه ال ســيادة 

  .لغيره على القدس، وهو القوة الوحيدة على األرض

النائـــب المقدســـي أكـــد أن أهـــل القـــدس هـــم رأس 
ــي هــذه المواجهــة؛ ألنهــا معركــة وجــود يحــددها  ــة ف الحرب
ًصمود المقدسيين على أرضـهم وبقـائهم فيهـا، مـشيرا إلـى 

ــاد عــن القــدس واألقــصى تهــدف لتفريــغ أن سيا ســة اإلبع
المدينــة وتغييــر خارطتهــا القياديــة كإبعــاد النــواب وقيــادات 

  .الحركة اإلسالمية

ـــه باســـتخدام  ـــب المقدســـي عـــن أمل وأعـــرب النائ
ًالعــالم العربــي واإلســالمي أوراق الــضغط رســميا مــن أجــل 

  .الحد من انتهاكات االحتالل بحق المقدسات

ي شـدد عطـون علـى ضـرورة على الصعيد الـشعب
ًوجود حراك عربي واسـالمي؛ دفاعـا عـن المـسجد األقـصى  ٕ
مـــــن خـــــالل حمـــــالت متـــــصاعدة تـــــشارك فيهـــــا النخـــــب 

  .والبرلمانيون واإلعالميون

  ١٨/٣/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

الهدمي يدين اعتقال ومالحقة االحتالل 
  "التعقيم"للمقدسيين بسبب 

 

القــدس فــادي الهــدمي، إقــدام أدان وزيــر شــؤون 
ســــــلطات االحــــــتالل علــــــى مالحقــــــة واعتقــــــال الــــــشبان 
الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد 

 .من انتشار الفيروس

كمــا أدان محــاوالت شــرطة االحــتالل اإلســرائيلية  
فـي الوقـت  المسجد األقـصى تقييد دخول الفلسطينيين الى
لعـــشرات المـــستوطنين الـــذين الـــذي تـــوفر فيـــه الحمايـــة 

 .يقتحمون المسجد بتسهيالت من هذه الشرطة

وأشــــار الهــــدمي الــــى أن وزارة شــــؤون القــــدس  
والحكومـــة الفلـــسطينية تتابعـــان عـــن كثـــب التقـــارير عـــن 
قـــرارات إســـرائيلية محتملـــة بعـــزل مدينـــة شـــرقي القـــدس 

 .بالكامل وترك سكانها لمصيرهم

 تمنع فيه وحذر الهدمي من أنه في الوقت الذي 
سلطات االحتالل المبادرات المحلية الفلـسطينية لتقـديم يـد 
العون للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد مـن انتـشار 
فيـــروس كورونـــا بحجـــج ومبـــررات واهيـــة وال عالقـــة لهـــا 
باإلنــسانية، فــإن هــذه الــسلطات ذاتهــا تتنــصل مــن دورهــا 
 كقـــوة احـــتالل تجـــاه الـــسكان، إذ انهـــا بموجـــب القـــانون

 .الدولي ملزمة بحماية السكان تحت االحتالل من األوبئة

وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العالم  
لمواجهــة فيــروس كورونــا فــإن ســلطات االحــتالل تــستخدم 
الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثـة بإقامـة المـستوطنات 
واالسـتيالء علــى األراضـي واعتقــال وقمـع المــواطنين، كمــا 

عيسوية وسلوان، ومحاولـة فـرض وقـائع علـى يحدث في ال
وتنفيــذ " معاليــه ادومــيم"األرض مــن خــالل ضــم مــستعمرة 

 ".إي واحد" المشروع االستيطاني المسمى 

ــــى تحمــــل   ــــدولي إل ودعــــا الهــــدمي المجتمــــع ال
مــسؤولياته تجــاه الفلــسطينيين تحــت االحــتالل فــي مدينــة 

لي القدس الذين يواجهون فيروس كورونـا واحـتالل إسـرائي
 .ال يعرف اإلنسانية

ورحب الهـدمي بالمبـادرات التـي تـم إطالقهـا فـي  
األيـــام األخيـــرة مـــن قبـــل العديـــد مـــن المؤســـسات العاملـــة 
بمدينة القدس لتقـديم العـون للـسكان لمواجهـة الفيـروس، 
مشددا على أن األوضاع الخطيرة تستدعي تكاتف الجهـود 



  
  ٥٦ 

لـسكان من مختلف الجهات والتكامل فـي تقـديم الخـدمات ل
  .من اجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستمرون : الوطني الفلسطيني بذكرى الكرامة
بخوض معركة تجسيد الدولة والقدس 

  عاصمتها
 

ـــسطيني ان   أكـــد–عمـــان  ـــوطني الفل ـــس ال المجل
ـــدفاع عـــن  شـــعبنا وقيادتـــه مـــستمرون بخـــوض معركـــة ال

ــسطينية المــستقلة الحقــوق والنــضال وتجــ سيد الدولــة الفل
وعاصـــمتها القـــدس وعـــودة الالجئـــين إلـــى ديـــارهم، وفقـــا 

  .لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

واستحــــضر المجلــــس الــــوطني فــــي بيــــان اليــــوم 
 لمعركة الكرامة التي وقعـت ٥٢السبت بمناسبة الذكرى الـ 

ــي بلــدة الكرامــة االردنيــة فــي  ، معــاني ١٩٦٨ آذار ٢١ف
ــأبهى صــورها فــي ودالال ــت ب ت الــروح النــضالية التــي تجل

هذه المعركة الخالدة، يوم توحد الـدم الفلـسطيني واألردنـي 
في وجه االطماع االسرائيلية باحتالل المزيد مـن االراضـي 

  .العربية

ــــــصمود  ــــــوطني ال كمــــــا استحــــــضر المجلــــــس ال
االسطوري للقادة الشهداء في تلك المعركة، مؤكدا التفاف 

دتـــه التـــي تخـــوض معركـــة الكرامـــة فـــي الـــشعب خلـــف قيا
ــسخر جميــع  ــشعبنا، وت ــدفاع عــن الحقــوق المــشروعة ل ّال
االمكانيـات للحفــاظ علــى ســالمة وصـحة ابنــاء شــعبنا مــن 

  .خطر فيروس كورونا

ــوطني ان االردن وفلــسطين فــي  وأكــد المجلــس ال
خنـــدق واحـــد إلفـــشال محـــاوالت تنفيـــذ مـــا يـــسمى بخطـــة 

 كمـا كانـا فـي معركـة الكرامـة السالم االميركية اإلسرائيلية،
ــــدو اإلســــرائيلي ووضــــعت حــــدا  ــــشلت خطــــط الع ــــي اف الت

  .ألطماعه التوسعية

كمــا وجــه المجلــس بهــذا اليــوم الــذي يحتفــي بــه 
العــــالم بــــاألم، التحيــــة لكــــل األمهــــات فــــي جميــــع انحــــاء 
المعمورة واألم الفلـسطينية، والسـيما الـشهيدات واالسـيرات 

الالتي ينتظرن من العالم منهن وأمهات الشهداء واالسرى 
ومؤسساته الحقوقية، حمايـة أبنـاء وبنـات فلـسطين داخـل 
السجون اإلسرائيلية، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم، 
والــضغط علــى قــادة االحــتالل لإلفــراج الفــوري عــن هــؤالء 

  .االبطال

إن شــعبنا الفلــسطيني يــسجل فــي هــذه : وأضــاف
الثبــــات ويقــــدم األوقــــات الــــصعبة اروع صــــور الــــصمود و

ــــه، ومقدســــاته،  ــــه وحريت ــــضحيات، دفاعــــا عــــن كرامت ًالت
واستعادة حريته، وعودته، موجها التحية الرواح الـشهداء 
االبـرار الـذين نــذروا أنفـسهم للـدفاع عــن كرامـة العـرب فــي 

  )بترا(.تلك المعركة الفاصلة بين مرحلة الهزيمة واالنتصار

  ٢ صفحة ٢٢/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

اسة ترصد أخطر خمس تهديدات وجودية در
  على إسرائيل

 

ــو عــامر  عــدنان– ٢١ عربــي ــت – أب دراســة  قال
إسـرائيل تواجـه جملـة تهديـدات وجوديـة بعـد "إسرائيلية إن 

مــرور أكثــر مــن ســبعين عامــا علــى تأسيــسها، وامتالكهــا 
ــــراف  ــــرة، واعت ــــوة عــــسكرية واقتــــصادية وسياســــية كبي لق

قعـة علـى األرض، بمـا فـي المجتمع الدولي بها كحقيقـة وا
  ."ذلك جيرانها العرب

وأضـــافت الدراســـة التـــي أشـــرف عليهـــا الباحـــث 
أوفيــر فينتــر، ونــشرها معهــد أبحــاث األمــن القــومي التــابع 

إسـرائيل اليـوم "أن " ٢١عربـي"لجامعة تـل أبيـب، ترجمتهـا 
رغـم كـل هــذه اإلنجـازات، فإنهــا تواصـل التعامــل مـع جملــة 



  
  ٥٧ 

 تشمل أعـداء يـدعون إلبادتهـا، من التحديات األمنية التي
بل ويخططون للقيام بذلك، ومنها تهديـدات تقليديـة يمكـن 
لهـــا ان تـــشكل خطـــرا جـــديا علـــى بقـــاء إســـرائيل المـــادي، 

  ."ٕواحداث أضرار كبيرة

يمكــن الحــديث عــن خمــسة "وأكــدت الدراســة أنــه 
ـــــة  ـــــالث منهـــــا أمني ـــــدات أساســـــية، ث ســـــيناريوهات تهدي

م تحــالف إقليمــي عــسكري وعــسكرية وتتعلــق بإمكانيــة قيــا
ضد إسـرائيل، وتوسـيع حيـازة الـسالح النـووي فـي الـشرق 
األوسط، وانهيار منظومات الدفاع اإلسرائيلية عقب هجـوم 
صاروخي مكثف ضدها، ينـشأ مـن هجـوم متعـدد الجبهـات 
مـــــن إيـــــران وحلفائهـــــا، وتهديـــــدان ذوي طـــــابع سياســـــي 

ائيل، واجتماعي، أولهما عزلة دولية ومقاطعة عالمية إلسر
وثانيها المـس بوحـدة المجتمـع االسـرائيلي، وفقـدان هويـة 

  ."الدولة اليهودية

هذه األخطار الوجوديـة الخمـسة "وأشارت إلى أن 
يتطلب من دوائـر صـنع القـرار اإلسـرائيلي البحـث فـي هـذه 
ــا،  ــضعف فيه ــوة وال ــى جوانــب الق التهديــدات، والتعــرف عل

والعمـل علـى ٕوامكانية أن تواجهها الدولـة، وتتـصدى لهـا، 
إحباطهــا، رغــم تــوفر مؤشــرات القــوة اإلســرائيلية الواضــحة 
للعيان، والكفيلة بالتعامل مـع هـذه التهديـدات، لكـن هنـاك 
جملــة مــن العوامــل الداخليــة واالقليميــة والدوليــة الكفيلــة 

  ."بالمس بهذه المؤشرات

التأثير السلبي على مـوازين القـوى "وأوضحت أن 
ـــين إســـرائيل وأعـــدائها، قـــ د يزيـــد إمكانيـــة تحقـــق هـــذه ب

التهديدات ضد إسرائيل مستقبال، مما يتطلب الحـديث عـن 
تعريف مصطلح التهديد الوجودي، والفرق بـين المـصطلح 
ٕالنظـــــري، وامكانيـــــة تحقيقـــــه، رغـــــم مـــــصداقية مناقـــــشة 
السيناريوهات المتطرفة التي قد تجد طريقهـا للتنفيـذ، ممـا 

فــي التعــاطي مــع قـد يتــسبب بأضــرار بالغــة لقــدرات الدولــة 
  ."داخليا وخارجيا: هذا التهديد والمخاطر الناجمة عنه

الحــديث يــدور عــن تهديــدات خطيــرة "وأكــدت أن 
ـــاء إســـرائيل للخطـــر، وكـــذلك ســـيادتها  تعـــرض أســـاس بق

أولها المادي ويسفر عن : وهويتها، ويرتبط بثالثة محاور
أضرار جسيمة في الدولـة، يـصعب تعافيهـا منهـا، والعـودة 

ارها الطبيعي، والثاني السيادي ويتمثـل فـي فقـدان إلى مس
إســـرائيل لـــسيطرتها علـــى مؤســـساتها وســـكانها، والثالـــث 
المسار الهوياتي بحيث تفقـد إسـرائيل كونهـا كيانـا سـياديا 

  ."مستقال، قادر على تحقيق أهدافها

التخوف اإلسرائيلي يتعلـق بنـشوء "ولفتت إلى أن 
ها تهديدا وجوديـا، تحالف إقليمي قادر على ان يشكل علي

رغــم أنـــه غيـــر وارد أن يتحقـــق فـــي المـــدى المنظـــور فـــي 
ضوء األوضاع اإلقليمية القائمة، بينها االنقسام السياسي 
واالقتتال الطائفي وغياب قوة عسكرية كافيـة فـي المنطقـة 
لمواجهــــة إســــرائيل، بجانــــب تراجــــع االهتمــــام بالقــــضية 

  ."المنطقةالفلسطينية من قبل األسرة الدولية وبلدان 

مــا يخفــض مــن معــدالت "واســتدركت بــالقول أن 
نــشوء مثــل هــذا التحــالف اإلقليمــي المعــادي إلســرائيل هــو 
نشوء شبكة مصالح مشتركة بـين إسـرائيل وعـدد مـن دول 
المنطقة والواليـات المتحـدة، لكـن تراجـع فـرص تحقـق هـذا 
ـــة بمتابعـــة كـــل  الـــسيناريو ال يعفـــي إســـرائيل مـــن المطالب

ستراتيجية الممكن وقوعها في المستقبل، ممـا التحوالت اال
  ."قد يزيد من فرص نشوء هذا التحالف المعادي لها

هــــذه التهديـــــدات الوجوديــــة علـــــى "وختمــــت أن 
إســرائيل تتطلـــب منهـــا القيـــام بسلـــسلة خطـــوات مـــن أجـــل 
تقوية قدراتها العسكرية، وعلى رأسها تقويـة عالقاتهـا مـع 

نطقـة، ومـساعدتها فـي األنظمة االقليمية المعتدلـة فـي الم
تثبيــت اســتقرارها، بوســائل دبلوماســية واقتــصادية وأمنيــة، 
وتحسين صورتها لدى الرأي العام العربي من خالل التقدم 

  ."بالمسيرة السياسية مع الفلسطينيين

إســــرائيل مطالبــــة بتعميــــق التعــــاون "وأكــــدت أن 
ــــي شــــتى المجــــاالت، وتحــــسين المنظومــــات  ــــي ف اإلقليم



  
  ٥٨ 

ة األماكن المقدسة اإلسـالمية والمـسيحية الدفاعية، وحماي
والمــسجد األقــصى، خــشية أن يتــسبب المــس بهــا بانــدالع 
احتجاجات واسعة، وهو ما من شأنه أن يزيد فرص نشوء 

  ."التحالف اإلقليمي ضد إسرائيل

  ٢٢/٣/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

* * * * *  

ترفض استغالل االحتالل » تنفيذية المنظمة«
  اكاتهوباء كورونا لتصعيد انته

 

رفــــــضت اللجنــــــة التنفيذيــــــة لمنظمــــــة التحريــــــر 
مـــن قبـــل حكومـــة » كورونـــا«الفلـــسطينية اســـتغالل وبـــاء 

االحـــتالل لتنفيـــذ المزيـــد مـــن التـــصعيد اإلجرامـــي الهـــادف 
لمزيــد مــن العطــاءات االســتيطانية لالســتمرار فــي البنــاء 
ــن  ــد م ــتح شــهية االحــتالل لمزي والتوســع االســتعماري، وف

 .الضم والتهويد

 ذلــك خــالل االجتمــاع الــذي عقدتــه اللجنــة جــاء
التنفيذية، اليوم األربعاء، في مدينة رام اهللا، والـذي بحثـت 
فيه آخر المستجدات الـسياسية وقـضايا الوضـع الـداخلي، 

حول العالم، وما تم » كورونا«خاصة في ظل تفشي وباء 
اتخــاذه مــن إجــراءات لمواجهــة ذلــك، خاصــة فــي أراضــي 

ـــسطين، واعـــالن ـــة فل ـــة ٕدول ـــاس حال ـــرئيس محمـــود عب  ال
الطــــوارئ، واإلجــــراءات المتخــــذة فــــي كافــــة المحافظــــات 
الفلــسطينية للحفــاظ علــى حيــاة أبنــاء شــعبنا، األمــر الــذي 
ــالقرارات الــصادرة  يتطلــب التحلــي بــأعلى درجــات االلتــزام ب
مـــن الرئاســـة والحكومـــة وجهـــات االختـــصاص، مـــن أجـــل 

 أبناء شعبنا، تجاوز ذلك، مع أهمية التكافل والتعاضد بين
وااللتـزام بالحفـاظ علـى تــوفير كـل مقومـات الـصمود وعــدم 
ـــزام باألســـعار وعـــدم  اســـتغالل هـــذا الظـــرف، خاصـــة االلت
االحتكـــار مـــن قبـــل التجـــار، والتنـــسيق مـــن أجـــل مـــؤازرة 

 .الفقراء والمرضى من أبناء شعبنا

وأضــافت ان التــصعيد االســتيطاني يــأتي بــالتزامن 
ين الــــذين يعيثــــون فــــسادا مــــع جــــرائم قطعــــان المــــستوطن

واعتــــداء ضــــد أبنــــاء شــــعبنا مــــن خــــالل قطــــع األشــــجار 
واالعتــداء علــى البيــوت والــسيارات فــي الــشوارع، والبــدء 
بشق طرق للمستوطنين، كما يجري اآلن بـين قريـة زعتـرة 
وحوارة الستخدام المـستوطنين، األمـر الـذي يحـاول ترسـيم 

دين أنـه يمكـن البانتوستانات والمعازل ألبناء شعبنا، معتقـ
االسـتفادة باسـتغالل هـذا الوضـع القـائم لتمريـر مـا يـسمى 
صــفقة القــرن األميركيــة المــشؤومة والمرفوضــة مــن كــل 
أبناء شـعبنا فـي الـوطن وفـي كـل مخيمـات الـشتات وأينمـا 

 .تواجد شعبنا الفلسطيني

وأكـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة، فـــي متابعتهـــا للملـــف 
ـــ ـــة تـــضافر كـــل الجهـــود عل ى المـــستويين الـــسياسي أهمي

اإلقليمـــــي والـــــدولي مـــــن أجـــــل إطـــــالق ســـــراح األســـــرى 
والمعتقلين األبطال الرازحين فـي زنـازين االحـتالل، خاصـة 
المرضى واألطفال والنـساء، وفـي ظـل قـرار األسـرى إرجـاع 
ٕوجبــات الطعــام واغــالق األقــسام يــومي الجمعــة والـــسبت 
ًالمقبلين، كخطوة تحذيرية أولية، رفضا إلجـراءات سـلطات 
االحتالل بسحب العديد من األصـناف خاصـة مـواد التعقـيم 
والتنظيف، األمر الذي يتطلب من منظمة الصليب األحمـر 
الدولي، ومنظمة الصحة العالمية مواصلة الجهود الحثيثة 
من أجل إطالق سراح األسرى، وتجنيبهم هـذا الوبـاء، فـي 

 .ظل االكتظاظ وعدم الرعاية الصحية في الزنازين

الجهــود التــي تبــذلها اللجنــة الوطنيــة كمــا ثمنــت 
العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتخاذ 
اإلجـــــراءات الكفيلـــــة لمحاكمـــــة مجرمـــــي االحـــــتالل أمـــــام 

  المحكمة الجنائية الدولية،

ورحبــــــت اللجنــــــة التنفيذيــــــة برســــــالة أعــــــضاء 
ـــوزير  ـــة والـــستين الموجهـــة ل ـــي األربع ـــونغرس األميرك الك

ة األميركــي، بــدعوة اإلدارة األميركيــة لــرفض هــدم الخارجيــ
بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقـدس، كمـا جـرى 
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ويجـــري فـــي وادي الحمـــص وجبـــل المكبـــر وســـلوان وكـــل 
األراضــي فــي الــضفة الفلــسطينية، محــذرة مــن مغبــة هــدم 
التجمعات السكانية ونقل السكان منها، وهذا يشكل حـسب 

ـــدولي جـــرائم  ـــذي يتطلـــب مـــن القـــانون ال حـــرب، األمـــر ال
المجتمــع الــدولي والمؤســسات الدوليــة الوقــوف أمــام ذلــك 
بوقــف هــذه الجــرائم المتــصاعدة ضــد شــعبنا والتأكيــد علــى 
االلتــزام بتنفيــذ قــرارات القــانون الــدولي والــشرعية الدوليــة، 
بما فيهـا أهميـة االعتـراف بدولـة فلـسطين مـن قبـل الـدول 

ـــدت اســـتعداداها لهـــذا ا العتـــراف الهـــام فـــي هـــذه التـــي أب
الظرف، تحديـدا، التـي تحـاول فيـه اإلدارة األميركيـة فـرض 
شريعة الغاب بديال عـن قـرارات الـشرعية الدوليـة والقـانون 

 .الدولي

وأكــدت أنهــا تنظــر بأهميــة بالغــة الســتمرار وكالــة 
غوث وتشغيل الالجئين للقيام بدورها في مواكبة مخيمـات 

ـــوفي ـــاطق عملهـــا، وت ـــز شـــعبنا فـــي من ـــات لتعزي ر اإلمكاني
صــمود المخيمــات، ورفــض الــدعوات العنــصرية المــشبوهة 

 ....المطالبة بعزلها

 ١٨ صفحة ٢٤/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

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

 "العنصرية"
  

 – وديـــع عـــواودة –" القـــدس العربـــي" – الناصـــرة
ت بعــض دول العــالم وتبعتهــا األمــم المتحــدة فــي قبلــ فيمــا

االستجابة لطلب إسـرائيل بإلغـاء تعريـف الـصهيونية كنـوع 
من العنصرية، يؤكد رئـيس برلمانهـا األسـبق أنـه ال يوجـد 
شيء يدعى صهيونية ليبرالية، مشددا على كونها وسـيلة 

 .ُما زالت تستخدم لإلقصاء والتمييز

بورغ، يساند فيـه جاء ذلك في مقال رأي ألفراهام 
دعــوة رئــيس القائمــة المــشتركة أيمــن عــودة للــتخلص مــن 

المتـــداول فـــي إســـرائيل خاصـــة فـــي "المـــصطلح العنـــصري 
  ".مواسم االنتخابات، وهو أغلبية يهودية

ويــرد بــورغ فــي مقالــه علــى أحــد المــدافعين عــن 
  .هذا المصطلح، وزير الخارجية األسبق يوسي بيلين

ابيـة المتتاليـة للبرلمـان طيلة فتـرة الجـوالت االنتخ
اإلســرائيلي، بقــي رئــيس القائمــة المــشتركة النائــب أيمــن 

 داعيـا "أغلبية يهودية"عودة يؤكد على عنصرية مصطلح 
بــذلك لــم يكــن . "أغلبيــة مدنيـة": السـتبداله بمــصطلح آخــر

عــودة يــرد علــى رئــيس حكومــة االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو 
شــاركته فــي نــزع فقــط، بــل علــى أوســاط إســرائيلية واســعة 

واعتبــار ) مــن الــسكان% ١٨(شــرعية المــواطنين العــرب 
نــوابهم غيــر شــرعيين فــي اللعبــة الــسياسية، وهــؤالء مــن 

ــرون أنفــسهم  ــساريا "أتبــاع اليمــين وممــن يعتب ــزا أو ي مرك
من هؤالء وزير الخارجية األسبق يوسي بيلين . "صهيونيا

ــال ) حــزب العمــل( ــي مق ــل يــومين ف ــذي هــاجم عــودة قب ال
  . المقربة من نتنياهو"يسرائيل هيوم"رته صحيفة نش

وفي مثل هـذه القـضايا طالمـا تجلـى الفـارق بـين 
اليمــــين واليــــسار الــــصهيونيين، فــــاألول طالمــــا خاطــــب 
الفلسطينيين في الداخل بشكل مباشر ودون رتـوش، فيمـا 
كان الثاني يعبر عن ذات الرؤية بشكل غير مباشر وبلغة 

ريقــة يـأتي مــن طـرف اللــسان مغـايرة تكـون أحيانــا علـى ط
  .حالوة

إذا كان مصطلح األغلبية ": في مقاله يقول بيلين
ّاليهوديـــــة مـــــصطلحا عنـــــصريا، فـــــإن اصـــــطالح الدولـــــة 
ــــــك  ــــــشمل ذل ــــــضا، وي ــــــصري أي ــــــصطلح عن ــــــة م ّاليهودي ّ

. "هذه أفكار أكثـر الرجـال براغماتيـة ومنطقيـة. الصهيونية
مالئه ممـن ُواختار هذه المرة الرد على بيلين أحد رفاقه وز

ــرة متقادمــة  ــوا الــصهيونية عــن أنفــسهم، واعتبرهــا فك خلع
  .غير ذات صلة واستبدلها بهوية إسرائيلية مدنية

الحــــديث يــــدور عــــن رئــــيس الكنيــــست األســــبق 
 قبـل سـنوات وسـبق "حزب العمـل"أفراهام بورغ، الذي ترك 
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أن أعلن دعمه للقائمة المشتركة، وقبل ذلك اتهم إسرائيل 
تسليع المحرقة واستغاللها " بـ"ر على هتلرننتص"في كتابه 

  ."سياسيا حتى اليوم

: وفـــي مقـــال نـــشرته هـــآرتس أمـــس يقـــول بـــورغ
يوســي بيلــين مثلــي األعلــى، فهــو معلــم، شــريك، صــديق "

لكن مقالته األخيرة تحولت إلى جـوهر . عزيز وخصم عنيد
ّخالفنــا بــل باتــت الخــط الفاصــل بــين المعــسكر الــصهيوني 

  ."إلسرائيلي الجديد اآلخذ بالتبلوراألوسع واليسار ا

ـــف أيمـــن  ـــة بيلـــين لموق ـــورغ مهاجم ـــستذكر ب وي
 "ّاألغلبيـــة اليهوديـــة"عـــودة الـــذي اعتبـــر فيـــه مـــصطلح 

ال أعــرف مــاذا الــذي خطــر ": ويــضيف. مــصطلحا عنــصريا
ّببال عودة بالضبط حين كتب ما كتب، لكننـي، كواحـد مـن 

ـــين ّبـــين آالف مـــصوتي القائمـــة المـــشتركة، أرد علـــى ب يل
ًهــــذا الــــسؤال الـــذي تعتبــــره ســــؤاال اســــتنكاريا، : بـــصراحة ً

ّإجــابتي عليــه عميقــة ومؤلمــة، فالــصهيونية فــي إســرائيل 
ًاليوم تعني شـيئا واحـدا واضـحا فقـط ال وجـود . ّالعنـصرية: ً

ّأرأيـت مـرة ملـصقا يحمـل شـعار . ّلما تـسميه دولـة يهوديـة
ـــك  ـــسبت؟ ال شـــك أن ـــى قدســـية ال ســـيارة أجـــرة تحـــافظ عل

فمــا الــذي تفعلــه تلــك الــسيارة . ك اآلن؟ معــك حــقتــضح
ـــذهب  ـــسبت؟ تـــضيء شـــموعا؟ ت ـــى قدســـية ال لتحـــافظ عل

فسيارة األجرة هذه وسيلة فقط، فهـي ال . للكنيس؟ طبعا ال
تعمل يوم السبت ألن السائق يحافظ على قدسـية الـسبت، 

  ".وعليه فالدولة أيضا وسيلة في خدمة الجمهور

يمكـن لجـوهر هـذه ومن هنا يستنتج بورغ أنـه ال 
 وجوديــا إال -أو قوميــا  دينيــا– الوســيلة أن يكــون يهوديــا

ّعند االضطرار الوجودي لذلك، وحتى في هذه الحالة علـى 
ويقول إنه فـي . هذا الهامش القومي أن يصل حده األدنى

أحسن أحوالها هذه دولة قرر يهود كثـر االنتقـال والعـيش "
  ".طنيهافيها، وعليه يجب أن تكون دولة لكل موا

بورغ الذي يدعو منذ سنوات طويلة للتخلص من 
ّالصهيونية، يرى أنها التي تتمـسك بهـذا التعـصب، ليـست 

ويقــول إن لكــل إســرائيلي . إال تعريفــا فائــضا عــن الحاجــة
هناك ثالثة أسماء، تحت اسم العائلة اليهودي أوال إنسان 

 إســـرائيلي، وتحـــت –ّككـــل البـــشر، تحـــت االســـم األوســـط 
ًشخصي يمكن أن يكون يهوديا، مسلما، مسيحيا، االسم ال ً ً

ًخضريا أو حارس بيارة حتى وال توجد أي حاجـة لتعريـف ! ُ
ـــشمله ": ويتـــساءل. رابـــع ـــصهيونية مـــا ال ت هـــل تـــشمل ال

اإلنـــــسانية، أو المواطنـــــة اإلســـــرائيلية أو حتـــــى الهويـــــة 
  ".؟اإليمانية الشخصية لكل شخص منا

كانــت ":  ويــضيف"ال أظــن ذلــك": عــن ذلــك يقــول
ّالــصهيونية بمثابــة الــسقالة التــي مكنــت الــشعب اليهــودي 
من االنتقـال مـن حالـة الـشتات إلـى حالـة الحكـم الـسيادي 

ار عـام . المركزي  ١٩٤٨ّـوتم تتويج هذه المـساعي فـي أي
ونجم عـن هـذا التتـويج مأسـاة الفلـسطينيين المرعبـة، لـذا 
دعنـــي أخبـــرك يـــا بيلــــين فـــي تلـــك اللحظـــة انتهــــى دور 

  ".نية خاصتكالصهيو

ببـــساطة "ويعلـــل بـــورغ رؤيتـــه هـــذه بـــالقول إنـــه 
شـــديدة تـــم إنـــشاء المبنـــى الـــسياسي ويعنـــي بـــذلك دولـــة 

ــابع. "ّاليهــود، ومنهــا انطلقــت اإلســرائيلية لكــن كــان ": ويت
هناك من نسي إزالة هـذه الـسقاالت المتهالكـة، والتـي مـع 
ـــدعي وجـــود صـــهيونية  ـــة ت ّاألســـف وبفـــضل دعـــائم وهمي

حيـث يقـوم . ُا زالـت تـستخدم لإلقـصاء والتمييـزليبرالية، مـ
كل من إيلي يشاي وميري ريغيف باستخدامها ضد العمال 
األجانــب، ويقــوم ليبرمــان باســتخدامها ضــد الحريــديم، أمــا 

بيلين شـو عـم . نتنياهو وغانتس فيستخدمانها ضد العرب
  ".؟ّهاي الشلة) داخل(تعمل جوه 

 مناقــشة ويؤكــد بــورغ مخاطبــا بيلــين إنــه بامكانــه
ة مـن خـالل  ّـمقولته الرامية إلى اإلبقاء على أغلبيـة يهودي
رفــضه ضــم الــضفة الغربيــة ورغبتــه بتــسمية هــذا الحيــز 

  ".بيت اليهود القومي"

ّلكنك تعلم أنك تضلل نفسك واآلخرين  ":ويقول له ّ
فنقاشـــك الـــسياسي، كنقـــاش عـــودة . معــك بهـــذه الكلمـــات



  
  ٦١ 

ال يــدور حــول ونقاشــي، ال يحــدث فــي المنــاطق المحتلــة و
بـــل يـــدور داخـــل دولـــة إســـرائيل . ّرؤيـــة الدولـــة الواحـــدة

القانونية، حيث ال شـيء يهـدد األغلبيـة اليهوديـة، وحيـث 
. من المفروض أن يتساوى تأثير وصـوت كافـة المـواطنين

المطالبة بأغلبية يهوديـة تعنـي شـيئا واحـدا، حكومـة دون 
  ".عرب

هل لـديك وصـف ": ويتساءل بورغ بصراحة كاملة
  ".؟ّآخر لهذه المطالبة عدا عن كونها عنصرية وقبلية

ويوجه بورغ دعوة لبيلين بأن يتنبه للغشاوة التي 
ة  ّـتغطي عينيه، ويكشف أنـه فـي إحـدى الجـوالت االنتخابي
ـــذي سيـــشمل  ـــد ال ّالقادمـــة ســـيتنافس اتحـــاد يـــساري جدي

  .ّصهيونيين مثلك ومواطنين كأيمن عودة

 مـن أجـل سيناضـل عـودة": ويخلص بـورغ للقـول
ــــة المجــــاالت  ة ودســــتورية للجميــــع، علمن ّمــــساواة مدني ــــ ّ

ّـالعمومية والعدالة في توزيـع المـوارد العامة سـيكون هـذا . ّ
نــضاال شــاقا بــل ســيكون عبــارة عــن مواجهــة شــاملة بــين 
ـــة المـــستقبلية  ـــي تـــشكلت هنـــا وبـــين الرؤي ّالقومجيـــة الت ّ

ّنحن بحاجة لشجاعتك القيمية والـسياسية. المطلوبة د لقـ. ّ
ا اليـوم فـأقول  ّـقلت لـك ذات مـرة اتبـع قلبـك وكـن قائـدا، أم ً ّ

  ".لك تعال مع قلبك، فإسرائيل وأنا نحتاجك

  ١ صفحة ٢٤/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

المتابعة تحذر من استغالل األوضاع لتغيير 
  الوضع القائم في األقصى

 

لجنــة المتابعــة  حــذرت –  صــفا–الــداخل المحتــل 
ــا للجمــاهي ــل العلي ــسطيني المحت ــداخل الفل ــي ال ــة ف ر العربي

ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي مــــن اســــتغالل األوضــــاع 
الــصحية الخطيــرة القائمــة، مــن أجــل تغييــر الوضــع القــائم 
ــى ضــوء القــرار  فــي المــسجد األقــصى والحــرم القدســي عل

 .المتوقع إلغالق المسجد في هذه األيام

ء، وقالت المتابعة فـي بيـان صـادر عنهـا، الثالثـا
إنهــا تراعــي األوضــاع الــصحية القائمــة، وضــرورة الحفــاظ 
علــــى ســــالمة الجمهــــور، وعلــــى قــــرار إغــــالق المــــسجد 
األقصى أن يكون محدودا لفترات زمنية قصيرة، يتم النظـر 

  .فيها بحسب األوضاع

ومن جهة أخرى، حذرت من أن يتالعب االحتالل 
بقـــــرار كهـــــذا، ليفـــــتح أبـــــواب المـــــسجد أمـــــام عـــــصابات 

ـــي تنفلـــت يوميـــا فـــي باحـــات المـــسجد المـــستوط نين، الت
األقصى تحت حراسة جيش االحتالل، فمحظـور علـى هـذه 
العصابات االقتراب من األقصى، خالل اإلغالق وأيضا بعد 

  .انتهاء األزمة الصحية

  ٢٤/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  

  

  

  

صدام بين رئيس الكنيست والمحكمة .. إسرائيل
  يا يهدد مستقبل نتنياهوالعل

 

ــرة  ــاالت –الجزي ــي  أمــرت – وك ــا ف المحكمــة العلي
إسرائيل رئيس الكنيست يولي إدلشتين بطرح تـصويت فـي 
البرلمــان كــان قــد رفــضه، يمكــن أن يــضعف قبــضة حليفــه 

 .الوثيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة

ــــر هــــذه التطــــورات نتيجــــة تفــــاقم األزمــــة  وتعتب
فــي إســرائيل بــسبب اتــساع هــوة الخالفــات بــين الــسياسية 

   .الحزبين الرئيسيين في البالد

ــى  ــي حكمهــا إن التــصويت عل ــت المحكمــة ف وقال
اختيار رئـيس جديـد للكنيـست يجـب أن يجـري بحلـول يـوم 

  .غد األربعاء
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ـــادر فـــي اإلجـــراءات  ـــضائي الن ـــدخل الق وجـــاء الت
البرلمانيـــة أمـــس االثنـــين، عقـــب رفـــض إدلـــشتين إجـــراء 

آذار الحـالي كـان مـن المـرجح أن / مارس٢٥يت في تصو
ـــع  ـــانون خـــاص بمن ـــه مـــن رئاســـة الكنيـــست، وق يطـــيح ب
نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في 

  .قضية فساد

ــشتين  ــود اليمينــي -وأشــار إدل عــضو حــزب الليك
 إلى أزمة فيـروس كورونـا والـدعوة -الذي يتزعمه نتنياهو

ــي وجههــا الــزعيم اإل حكومــة طــوارئ "ســرائيلي لتــشكيل الت
، كـــسببين لتأجيـــل تـــصويت علـــى منـــصب رئـــيس "وطنيـــة

البرلمــان عقــب انتخابــات عامــة غيــر حاســمة جــرت فــي 
  .الثاني من الشهر الحالي

  تصويت ومهلة

وعلى الرغم مـن عـدم تـشكيل حكومـة لتحـل محـل 
ائــتالف تــصريف األعمــال برئاســة نتنيــاهو، أدى البرلمــان 

 .الجديد اليمين

ــاهو و ــد خــصوم نتني ــى البرلمــان الجدي يــسيطر عل
ـــاؤه  الرئيـــسيون، وهـــم حـــزب أزرق أبـــيض الوســـطي وحلف
الــذين مــن بيــنهم ائــتالف أحــزاب عربيــة، بأغلبيــة ضــئيلة 

  .١٢٠ مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها ٦١تبلغ 

وبعـــد االســـتماع لطلـــب مـــن حـــزب أزرق أبـــيض 
ين إلجبــار وجماعــات مدافعــة عــن الديمقراطيــة أمــس االثنــ

ــــد  ــــيس جدي ــــار رئ ــــصويت الختي ــــى إجــــراء ت ــــشتين عل إدل
للكنيست، أمهلته الحكومة حتى المـساء كـي يقـول مـا إذا 

  .كان مستعدا لفعل ذلك خالل جلسة برلمانية يوم األربعاء

ــى تــويتر  وبعــد انتهــاء المهلــة، قــال إدلــشتين عل
مع كل االحترام الواجب، ال يمكنني الموافقـة علـى اإلنـذار "

دم لــي ولبرلمــان إســرائيل لعقــد الجلــسة فــي موعــد ال المقــ
، وقال إن تحديـد أجنـدة البرلمـان "آذار/ مارس٢٥يتجاوز 

  .من سلطة رئيسه ال القضاء

  حكم وتعليق

وبعد فترة وجيزة من ذلك، أصدرت المحكمة حكما 
  .يطلب منه إجراء التصويت في غضون اليومين المقبلين

 العــــدل وتعليقــــا علــــى هــــذا الحكــــم، نــــشر وزيــــر
المنتمــي لحـزب الليكــود اليمينــي -اإلسـرائيلي أميــر أوحانـا 

ــرار - نتنيــاهو بزعامــة ــى تــويتر، انتقــد فيهــا ق  تغريــدة عل
  ".ال: لو كنت رئيس البرلمان فسأجيب"المحكمة، وقال 

في استبدال إدلـشتين " أزرق أبيض"ويرغب حزب 
بنائب آخر تابع للحزب، لكـن نتنيـاهو هـدد بـأن مثـل هـذه 

ة قد تدفع حزبه إلى االنسحاب من محادثـات تقاسـم الخطو
  .السلطة لتشكيل حكومة وحدة

وتستعد إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة بعد أشهر 
من حالة الغموض السياسي، عقب إجراء ثالثـة انتخابـات 
عامـة لـم تــسفر عـن نتيجــة حاسـمة خـالل أقــل مـن ســنة، 

  .كان آخرها االنتخابات التي جرت قبل ثالثة أسابيع

  ٢٤/٣/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

  

الدعوة لحملة دولية إلطالق سراح األسرى 
 األطفال والنساء

 

 دعــــا –  المركــــز الفلــــسطيني لإلعــــالم–رام اهللا 
اتحاد لجان العمـل النـسائي الفلـسطيني إلـى إطـالق حملـة 
دولية عاجلة إلطـالق سـراح األطفـال والنـساء فـي سـجون 

ذي يقــف فيــه العــالم االحــتالل اإلســرائيلي، فــي الوقــت الــ
ًموحــدا إليجــاد كافــة التــدابير الــصحية والبيئيــة لمجابهــة 

  ".كورونا"وباء 

ــى أن هنــاك  ــان صــحفي إل ــي بي وأشــار االتحــاد ف
 امــرأة وفتـاة فلــسطينية فــي ســجون ٤٣ طفــل و٢٠٠نحـو 

االحتالل، منهن األمهات والمرضى وكبـار الـسن، فـي ظـل 
ظروف صحية وانسانية وبيئية هـشة جـدا وم هيـأة لتفـشي ٕ
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، ممـــا يعــــرض حيـــاتهم للخطــــر، آخـــذين بعــــين "كورونـــا"
  .االعتبار سرعة انتشار المرض

ـــساءل كيـــف ســـيكون الحـــال داخـــل ســـجون : "وت
االحتالل التي بطبيعتها العنصرية ال توفر متطلبات الحياة 

  ".اإلنسانية والبيئة الصحية بحدودها الدنيا

مــرأة ودعــا وزارة شــؤون المــرأة، واالتحــاد العــام لل
ــز النــسوية، ومؤســسات  ــسطينية، والمؤســسات والمراك الفل
حقــوق اإلنــسان، ووزارة شــؤون األســرى، إلــى تبنــي هــذه 

  .الحملة والعمل على نشرها وتوسيعها وتدويلها

وطالــــب بـــــدعوة االتحــــاد النـــــسائي الـــــديمقراطي 
، والمبـــــادرة النـــــسوية األورومتوســـــطية )أنـــــدع(العـــــالمي 

ـــسائي ا)إيفـــي( لعربـــي وســـائر المؤســـسات ، واالتحـــاد الن
  .النسوية اإلقليمية والدولية إلى االنضمام لهذه الحملة

كمــا دعــا لمخاطبــة األمــين العــام لألمــم المتحــدة، 
ومجلس حقوق اإلنسان، وسـائر الهيئـات الدوليـة للـضغط 
على حكومـة االحـتالل، ومطالبتهـا بـإطالق سـراح األطفـال 

ًدة اســتنادا والنــساء الفلــسطينيات التــي باتــت حيــاتهم مهــد
ًللظروف التي يعيشونها، وفقا لتحذيرات وتعليمات منظمـة 

 ".كورونا"الصحة العالمية للوقاية من فايروس 

وأكد االتحاد أنه سيواصل العمل مـن أجـل إطـالق 
هذه الحملة الضاغطة إلطالق سراح األطفال والنـساء مـن 
ــة  ــرأة والحرك ــام للم خــالل عــضويته ودوره فــي االتحــاد الع

ـــسوي ـــسائي الن ـــاد الن ـــي االتح ـــسطينية، وعـــضويته ف ة الفل
الـــديمقراطي العـــالمي والمبـــادرة النـــسوية األورومتوســـطية 

  .وعالقته مع عدد من الشبكات اإلقليمية

 ٢٥/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 يهاتف الشيخ محمد حسين  الفلسطينيالرئيس
 مطمئنا على أوضاع مدينة القدس

  

رئـــيس دولـــة فلـــسطين   هـــاتف– ا وفـــ-رام اهللا 
محمــود عبــاس المفتــي العــام للقــدس والــديار الفلــسطينية 

  .الشيخ محمد حسين

واطمـــأن ســـيادته علــــى أوضـــاع مدينـــة القــــدس 
ـــدا المـــسجد  ـــا وتحدي والمقدســـيين، وكافـــة المقدســـات فيه

  .األقصى المبارك

من جهته، أعرب الشيخ حسين عن شـكره للـسيد 
ه الدائمـة ألوضـاع المدينـة الرئيس علـى اهتمامـه ومتابعتـ

  .المقدسة والمقدسيين

  ٢٥/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

على انضمام غانتس " المشتركة"كيف ردت 
  ؟لحكومة نتنياهو

 

الخطـوة "القائمة العربية المـشتركة  أدانت – وكاالت
بينـي غـانتس،   أبـيض– أزرق"التي قام بهـا رئـيس تحـالف 

ــى ــامين بموافقتــه عل ــادة الليكــود وبني  االنــضمام لحكومــة بقي
ًنتنيــاهو، والتمهيــد لــذلك بانتخابــه رئيــسا للكنيــست بأصــوات 

غـانتس أثبـت فـي هـذه الخطـوة "ً، مؤكـدة أن "معسكر اليمـين
 ".بأنه ال يملك عامودا فقريا سياسيا

  وقالـــت القائمـــة فـــي بيـــان صـــدر عنهـــا، مـــساء
دف الـى منـع توصيتها على غانتس كانـت تهـ"الخميس، إن 

ــشكيل الحكومــة مــن جديــد، وان  ــة تكليــف نتنيــاهو بت ّإمكاني ٕ
ًالهـدف الوحيــد لهــذه التوصــية كــان إســقاط نتنيــاهو ال دعمــا 
لغـــانتس لوعينـــا التـــام لمـــدى الخطـــورة الكامنـــة فـــي تـــشكيل 

 ".حكومة يمين متطرف استيطاني

ولفت البيان إلـى أن غـانتس نقـض وعـده لـشركائه 
ّلمــواطنين ايــضا، مــا أدى الــى أن فــي أزرق أبــيض ولكافــة ا ً

يعــارض نــصف أعــضاء تحالفــه خطوتــه هــذه، والــى انــشقاق 
ـــا "ًهـــذا التحـــالف الـــى شـــطرين، موضـــحة أن  غـــانتس عملي

 ."بخطوته اليوم ساهم في استمرار نتنياهو في الحكم
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ــة االنبــاء  ــه وكال ــا نقلت ــدت المــشتركة فــي بيانه وأك
ا بـأن تكـون قامت بمـا وعـدت جمهـور ناخبيهـ"الرسمية أنها 

رأس الحربـــة فـــي مناهـــضة حكومـــة نتنيـــاهو وسياســـاتها، 
وسوف تستمر في دور المعارضة الـشرسة لهـا مـستقبال ايـا 

 ".كان الشركاء فيها

ستواصــل التحــرك بجهــود مــضاعفة "وأضــافت أنهــا 
فــــي النــــضال مــــن أجــــل انتــــزاع حقــــوق المجتمــــع العربــــي 

ة العنف، الفلسطيني، المدنية والقومية، وفي مقدمتها مكافح
والعمــل علــى إلغــاء قــانون كمينــتس، والــسعي لتــوفير حلــول 
خاصــة باحتياجــات المجتمــع العربــي فــي ظــل أزمــة كورونــا، 

 ".وغيرها من القضايا الملحة

صـوت المعارضـة "وختمت بيانها بالتأكيد على أنها 
ــة، التــي مــن  ــاهو القادم ــوى ضــد حكومــة غــانتس ونتني األق

 توسـعية بكـل مـا يتعلـق الواضح انهـا سـتكون ذات سياسـات
ًبالقـــضية الفلـــسطينية عمومـــا، وهـــي بـــشخوصها وبأحزابهـــا 

  ".وبتوجهاتها السياسية استمرار لحكومات نتنياهو السابقة

 ٢٧/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يكثف االستيطان باألغوار : عريقات
  ”صفقة القرن“لتنفيذ 

 

 التحريــر أكـد أمـين ســر اللجنـة التنفيذيــة لمنظمـة
ــــــات أن ســــــلطات االحــــــتالل  ــــــسطينية صــــــائب عريق الفل
اإلسرائيلي تكثف عمليات االسـتيطان فـي األغـوار بالـضفة 

صـفقة “الغربية بـدعم مـن اإلدارة األمريكيـة لتنفيـذ مـؤامرة 
 .الرامية لتصفية القضية الفلسطينية” القرن

ونقلــت وكالــة وفــا عــن عريقــات قولــه اليــوم إن 
نطقة االغـوار جـزء مـن بـدء تنفيـذ تكثيف االستيطان في م

ً، مـشيرا ”سرقة العصر“مؤامرة الضم والسرقة واالستيطان 
 بالمئــة مــن ٩٥إلــى أن ســلطات االحــتالل اســتولت علــى 

أراضــي الفلــسطينيين فــي األغــوار كمــا أنهــا تــستولي علــى 
 . بالمئة من كمية المياه الموجودة فيها٩٤

 وأوضح عريقات أن سلطات االحتالل وبـدعم مـن
 بـؤر اســتيطانية ٤اإلدارة األمريكيـة أقامــت العـام الماضــي 

 وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنات ١١٠في األغوار و
 .مقامة على أراضي الفلسطينيين فيها

ــع الــدولي  ــة الفلــسطينية المجتم ــب الخارجي وتطال
مـسؤولياته واتخـاذ مـا  وفي مقدمتـه مجلـس األمـن بتحمـل
القـانون الـدولي وميثـاق يلزم من اإلجراءات التي يفرضـها 

األمم المتحدة واتفاقيـات جنيـف لوقـف مخططـات االحـتالل 
  .االستعمارية التوسعية الرامية لضم األغوار

 ٢٧/٣/٢٠٢٠تشرين السورية 

* * * * *  

منسق األمم المتحدة يكشف عن بدء تحركات 
  إلحياء مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 

ــــي « – غــــزة ــــدس العرب المنــــسق  أعلــــن – »الق
الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسـط، 
نيكـــوالي مالدينـــوف، أنـــه بـــدأ بتحركـــات مـــن أجـــل إحيـــاء 

  .مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وكتــــب ميالدينــــوف علــــى صــــفحته علــــى موقــــع 
تحــدثت اليــوم إلــى زمالئــي فــي الواليــات “، يقــول ”تــويتر“

االتحاد األوروبي ضمن اللجنة الرباعية المتحدة وروسيا و
للشرق األوسـط، وناقـشنا كيفيـة إحيـاء مفاوضـات الـسالم 

ــدولتين ولقــد أطلعــتهم علــى جهــود . نحــو تحقيــق هــدف ال
 الفلـــسطيني –األمـــم المتحـــدة لـــدعم التعـــاون اإلســـرائيلي 

  .”١٩الممتاز ضد جائحة كوفيد 

جـــــدير بالـــــذكر أن االتـــــصاالت الـــــسياسية بـــــين 
يين واإلســـــــرائيليين متقطعـــــــة، كمـــــــا توقفـــــــت الفلـــــــسطين

المفاوضـــات بيـــنهم بالرعايـــة األمريكيـــة فـــي بـــدايات عـــام 
، بعــد أن فــشلت الوســاطة األمريكيــة الــسابقة فــي ٢٠١٤

عهد الرئيس بـاراك أوبامـا، فـي إيجـاد أرضـية اتفـاق حـول 
  .قضايا الحل النهائي، بسبب التعنت اإلسرائيلي وقتها
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غرفة عمليات مشتركة، لكن الجانبين شكال أخيرا 
، ولمعالجـــــة هـــــذه ”كورونـــــا“لمواجهـــــة خطـــــر فيـــــروس 

  .الجائحة، في ظل تداخل الحدود

يـــشار إلـــى أن تحركـــات ميالدينـــوف، حـــسب مـــا 
ال تخـــالف الموقـــف  أعلـــن عنـــه فـــي التغريـــدة المنـــشورة،

الفلـــسطيني الرســـمي، الـــذي يـــرفض أن تكـــون الواليــــات 
ي الوحيد لعمليـة المتحدة كما في العهد السابق، هي الراع

الـــسالم، ويـــدعو ألن تكـــون الرعايـــة مـــن خـــالل مـــشاركة 
دولية وعربية أيضا، خاصة بعد أن قـام الـرئيس األمريكـي 
دونالد ترامب، بإجراءات تخالف القانون الدولي، وتنـتقص 
ــــسفارة  ــــسطينية، ومــــن أبرزهــــا نقــــل ال مــــن الحقــــوق الفل
ــــا عاصــــمة  األمريكيــــة للقــــدس المحتلــــة، واالعتــــراف به

  .الحتالل، ورفض االعتراف بملف الالجئينل

وزاد ترامــب مــن خطواتــه الــسياسية ضــد الحقــوق 
ينـــاير /  كـــانون الثـــاني٢٨الفلـــسطينية بـــأن أعلـــن فـــي 

التـي أيـد فيهـا ” صـفقة القـرن“الماضي، عـن بنـود خطـة 
قيـــام إســـرائيل بـــضم المـــستوطنات المقامـــة علـــى أراضـــي 

لة فلسطينية الضفة، وكذلك ضم منطقة األغوار، مقابل دو
منقوصــة الــسيادة ومقطعــة األوصــال، وهــي خطــة رفــضها 
الفلــسطينيون، والــدول العربيــة واإلســالمية، ودول االتحــاد 
األوروبــي، التــي أكــدت مخالفــة الخطــة للقــوانين والقــرارات 

  .الدولية

ويطلب الفلسطينيون أن تقوم عملية السالم على 
طينية ، مـن خـالل إقامـة دولـة فلـس”حل الـدولتين“أساس 

  .١٩٦٧مستقلة على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 

جدير ذكره أن ميالدينوف أكد على رفـض مخطـط 
إذا تـم تنفيـذ ضـم بعـض أو كـل “ضم المـستوطنات، وقـال 

فــي الــضفة الغربيــة، فهــذا سيــشكل ضــربة ” ج“المنطقــة 
 –مــــــدمرة إلمكانيــــــة إحيـــــــاء المفاوضــــــات اإلســـــــرائيلية 

ـــــسال ـــــدم ال ـــــسطينية، وتق ـــــي، وجـــــوهر حـــــل الفل م اإلقليم
  .”الدولتين

جدير ذكره أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تستغل 
ــالم بمواجهــة مخــاطر فيــروس  ــا“انــشغال دول الع ” كورون

ــام  ــث شــهدت األي ــصعد مــن هجماتهــا االســتيطانية، حي وت
ــر مــن المنــازل  ــوات االحــتالل بهــدم الكثي ــام ق الماضــية قي

الع أشــــجار الفلــــسطينية، وتجريــــف أراض زراعيــــة واقــــت
  .معمرة

وكانـــت الرئاســـة الفلـــسطينية أعلنـــت فـــي وقـــت 
سابق أن خطط االستيطان الجديدة تعمل على دفع األمور 
نحو الهاوية، وتزيد التوتر والعنف في المنطقة، الفتة إلى 
أن هذه الخطط جاءت نتيجة للـسياسة األمريكيـة المنحـازة 

  .والخطرة لصالح االحتالل

 ٦ صفحة ٢٨/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  

  

  

يطالبون ترمب " الشيوخ األميركي"أعضاء في 
  تقديم مساعدات للفلسطينيين

 

ـــشيوخ  طالـــب – وكـــاالت أعـــضاء فـــي مجلـــس ال
األميركي الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب 
ــي  ــا الت ــروس كورون ــشار في ــسطيني فــي ظــل أزمــة انت الفل

 .تضرب العالم

وجهوهــــا إلــــى وزيــــر ودعــــا النــــواب فــــي رســــالة 
الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو، قـــالوا فيهـــا إن عـــرض الـــرئيس 
ترمب مساعدة دول تكافح فيروس كورونا بمـا فيهـا ايـران 
ـــــشعب  ـــــى ال ـــــي أن ينطبـــــق عل ـــــشمالية، ينبغ ـــــا ال وكوري
ـــب مـــنكم اتخـــاذ كـــل خطـــوة  ـــسطيني، ونخـــاطبكم ونطل الفل
معقولــــة لتــــوفير الــــدواء والمعــــدات الطبيــــة والمــــساعدات 



  
  ٦٦ 

 األخرى للضفة الغربيـة وقطـاع غـزة لمنـع وقـوع الضرورية
 .أزمة إنسانية

 ٢٤حتـــــى "وأوضـــــح األعـــــضاء فـــــي رســـــالتهم، 
 اصــابة مؤكــدة بفيــروس ٥٠، هنــاك ٢٠٢٠مــارس /آذار

ـــــسلطة  ـــــت ال ـــــد أعلن ـــــة، وق ـــــضفة الغربي ـــــا فـــــي ال كورون
الفلسطينية حالة الطـوارئ، ووثقـت أول حـالتين فـي قطـاع 

 الجانــــب غــــزة، وتــــم إقامــــة مركــــز حجــــر صــــحي علــــى
غيـر أن غـزة والتـي بلـغ تعـداد . الفلسطيني من معبر رفـح

 مليون نسمة وهي واحدة مـن أكثـر المنـاطق ١.٨سكانها 
ًاكتظاظــا حــول العــالم تعــاني مــن ضــعف النظــام الــصحي، 

 ".٢٠٠٧وكانت وال تزال تعاني من الحصار منذ عام 

ّوقـــالوا إن بيانـــات األمـــم المتحـــدة تـــشير إلـــى أن 
نين فـي غـزة يعيـشون تحـت خـط الفقـر، من المـواط% ٣٨

مـن % ٣٥ّكمـا أن . يفتقرون الـى االمـن الغـذائي% ٥٤و
% ٨٥االراضي الـصالحة للزراعـة فـي غـزة باالضـافة الـى 

ــاه الــصالحة للــصيد ال يمكــن الوصــول اليهــا إمــا  مــن المي
ًكليا او جزئيا بسبب االجراءات العسكرية االسـرائيلية، كمـا  ً

 .اه غير صالحة للشربمن المي% ٩٠ّأن أكثر من 

وأضــــافوا أن القطــــاع يفتقــــر إلــــى ثلــــث األدويــــة 
ّوعلى الرغم من امكانية السفر الـى مـصر فـإن . األساسية

ـــاطق االراضـــي  ـــاقي من ـــزولين عـــن ب ـــزيين ال زالـــوا مع الغ
 .الفلسطينية المحتلة

أحـــد التقـــارير االخباريـــة التـــي "وأشـــاروا إلـــى أن 
ّنــشرت مــؤخرا بخــصوص كورونــا، قــال إن  إصــابة شــخص ً

واحــد فقــط بهــذا الفيــروس فــي غــزة، يمكــن أن يــؤدي إلــى 
ّكارثة بحد ذاتها، وانـه ال يوجـد امكانيـة لعـزل المرضـى أو  ٕ
ٕمنـــع تفـــشي المـــرض، وجميـــع هـــذه العوامـــل والـــى جانـــب 
ـــك بالمنطقـــة يمكـــن أن تعـــرض  ّجائحـــة كورونـــا التـــي تفت

 ".صحة الفلسطينيين في غزة للخطر

االدارة االميركيــة كامــل "وأشــاروا إلــى قــرار تجميــد 
المساعدات أحادية الجانـب للـشعب الفلـسطيني منـذ ينـاير 

، ومـــساهماتها لوكالــــة غـــوث وتــــشغيل الالجئــــين ٢٠١٨
 أعلنـــت االدارة أنهـــا لـــن ٢٠١٨وفـــي اغـــسطس . الدوليـــة

تقــدم ايــة مــساهمات للوكالــة، والتــي تقــدم الــدعم لخــدمات 
فلـسطينيين الرعاية الصحية االساسية لماليين الالجئـين ال

وقامــــت االدارة حينهــــا . فــــي الــــضفة وغــــزة ودول الجــــوار
بإعادة توجيه مئات ماليين الدوالرات التي كانـت مرصـودة 

 ".لمساعدة الشعب الفلسطيني

وبينــــوا أن قــــانون االعتمــــادات للــــسنة الماليــــة 
 مليــــون دوالر للمــــساعدات االنــــسانية ٧٥ ضــــم ٢٠٢٠

 مــــن هــــذا وعلــــى الــــرغم. والتنمويــــة للــــشعب الفلــــسطيني
االعتمـــاد، والـــى جانـــب تفـــشي وبـــاء كورونـــا فـــي الـــضفة 

ًفوفقــا لمــا لــدينا "الغربيــة وظهــور أولــى الحــاالت فــي غــزة، 
ّمـــن علـــم فـــإن االدارة لـــم تعـــد النظـــر فـــي سياســـة وقـــف 

 ".المساعدات احادية الجانب للفلسطينيين ولألونروا

ينطوي وباء كورونـا علـى خطـر : "وقال األعضاء
لنــــــواحي الــــــصحية والدبلوماســــــية محــــــدق فــــــي كافــــــة ا

ّواالقتـــصادية، وان مكافحـــة وبـــاء كورونـــا فـــي االراضـــي  ٕ
الفلــسطينية هــي مــصلحة امنيــة قوميــة للواليــات المتحــدة 
وللفلسطينيين ولحليفتنـا اسـرائيل، والتـي وثقـت فيهـا حتـى 

في ظل انتـشار الفيـروس، وضـعف .  حالة١٢٠٠اللحظة 
المـــساعدات النظـــام الـــصحي فـــي غـــزة، واســـتمرار توقـــف 

 ".األميركية للفلسطينيين

ّمـــن أن االدارة تخفـــق مـــرة "وأعربـــوا عـــن قلقهـــم 
اخرى في اتخاذ الخطوات المنطقية للمـساعدة فـي معالجـة 

 ".....هذه االزمة الصحية العامة في االراضي الفلسطينية

 ٢٨/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

اشتية يطالب إسرائيل باإلفراج عن األسرى 
  لسطينيين في ظل تفشي كورونا لديهاالف

 



  
  ٦٧ 

ـــــــب رئـــــــيس الـــــــوزراء – )د ب أ( – رام اهللا  طال
الفلــسطيني محمــد اشــتية اليــوم الــسبت، إســرائيل بــاإلفراج 
عــن األســرى الفلــسطينيين فــي ســجونها فــي ظــل تفــشي 

 .فيروس كورونا لديها

وخص اشتية فـي طلبـه الـذي نـشره علـى حـسابه 
المرضـى والمـصابين بـاإلفراج عـن األسـرى ” فيسبوك“في 

 .”حفاظا على أرواحهم“باألمراض المزمنة واألطفال 

وأعلن أنه سيتم توجيه رسالة إلى اللجنة الدولية 
للـــصليب لمطالبتهـــا بالعمـــل علـــى اإلفـــراج عـــن األســـرى، 
ــــسالمة  ــــسجون إجــــراءات ال والتأكــــد مــــن مراعــــاة إدارة ال
ـــن حالـــة االكتظـــاظ فـــي هـــذه  العامـــة، خـــصوصا الحـــد م

 .السجون

ذكر اشتية أن هيئة شـؤون األسـرى والمحـررين و
ـــن ســـتة آالف أســـير فلـــسطيني  ســـتتابع ســـالمة أكثـــر م
ــة  يقبعــون فــي ســجون إســرائيل مــن خــالل األطــر القانوني

 .واإلنسانية

 ٢٧/٣/٢٠٢٠الرأي اليوم 

* * * * *  

عشراوي تصف رسالة أعضاء مجلس الشيوخ 
 لترمب بالتحرك النوعي

 

ــا-رام اهللا  ــة عــضو  رحبــت–  وف  اللجنــة التنفيذي
لمنظمــة التحريــر حنــان عــشراوي، بالرســالة التــي وجههــا 
أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي، إلى وزير الخارجيـة 
مايــك بومبيــو طــالبوا فيهــا الــرئيس دونالــد ترمــب، بتقــديم 
ـــشار  ـــي ظـــل أزمـــة انت ـــسطيني ف ـــشعب الفل المـــساعدات لل

  .فيروس كورونا التي تضرب العالم

 بيـان صـدر عنهـا، مـساء ووصفت عـشرواي فـي
اليوم السبت، هذه الرسالة بـالتحرك النـوعي ولـيس الكمـي 
ــــنهم  كونهــــا صــــدرت عــــن ثمانيــــة أعــــضاء فقــــط مــــن بي

مرشــــحون للرئاســــة وآخــــرون مــــن ذوي الخبــــرة الطويلــــة 
  .والمواقف المبدئية

وأشــارت إلــى أن الرســالة كانــت واضــحة وشــديدة 
ــدواء وا ــة ترمــب بتــوفير ال لمعــدات اللهجــة تــضمنت مطالب

الطبيـــة والمـــساعدات الـــضرورية األخـــرى للـــضفة الغربيـــة 
وقطــاع غــزة لمنــع وقــوع أزمــة إنــسانية، منوهــة إلــى قــرار 

اإلدارة األميركية كامـل المـساعدات أحاديـة الجانـب "تجميد 
، ومساهماتها لوكالة ٢٠١٨للشعب الفلسطيني منذ يناير 

وت ، كمــا واحتــ"األونــروا"غــوث وتــشغيل الالجئــين الدوليــة 
على أسـئلة جوهريـة حـول إذا مـا كـان لديـة علـم بمـا هـي 
المعدات الموجودة وما هي الخدمات المتاحة للفلسطينيين 
لمواجهــة الفيــروس، ومتــى ســتقرر هــذه اإلدارة تخــصيص 

ـــــغ  ـــــدعم ٧٥مبل ـــــون دوالر كجـــــزء مـــــن صـــــناديق ال  ملي
االقتصادي لدعم الفلسطينيين، بموجب قانون االعتمـادات 

  ".ية المال٢٠٢٠لسنة 

ولفتت إلى أن هـذه الرسـالة وغيرهـا مـن الرسـائل 
الـــسابقة تعـــد خطـــوة مهمـــه يجـــب البنـــاء عليهـــا وتعزيـــز 
صداقاتنا وخطابنا وحوارنا مع هؤالء األعضاء ومع جميـع 
المتــضامنين معنــا مــن األقليــات والجامعــات والمؤســسات 
الفكريـــة، لكـــي تتـــسع الـــدائرة لمواجهـــة المواقـــف العدائيـــة 

ــــر األخالق ــــث وغي ــــة بحي ــــي تبنتهــــا اإلدارة األميركي ــــة الت ي
يــــستطيع الناخــــب األميركــــي مــــساءلة هــــذه اإلدارة التــــي 

تتعـــارض كليـــا مـــع ابـــسط  اتخـــذت مواقـــف نيابـــة عنـــه 
  .متطلبات المسؤولية واألخالق والقانون

وأكــدت عـــشراوي أهميـــة تعزيـــز الجهـــود لتوســـيع 
دائـــرة التـــضامن مـــع شـــعبنا الفلـــسطيني مـــن قبـــل جميـــع 

ــالم أجمــع، وأن تــصبح االحــرار ــات المتحــدة والع  فــي الوالي
ــذة نــستطيع مــن خاللهــا ترســيخ حقوقنــا غيــر  بالفعــل ناف
القابلة للتصرف والتأكيد علـى عدالـة قـضيتنا فـي مواجهـة 

  .االحتالل االحاللي والقوى الظالمية المتطرفة والشعبوية

  ٢٨/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 



  
  ٦٨ 

* * * * *  

تطالب بموقف دولي رادع فلسطينية الالخارجية 
  لوقف إرهاب االحتالل

 

ــــــــــت –  صــــــــــفا–رام اهللا  ــــــــــة  أدان وزارة الخارجي
والمغتربين بأشد العبارات اعتـداءات قطعـان المـستوطنين، 
ــدائهم  ــر شــمال رم اهللا، واعت ــة المغي ــى مــواطن مــن قري عل
علــى قريــة التوانــة فــي مــسافر يطــا ومهاجمــة المــواطنين 

 شــجرة زيتــون جنــوب ٣٠٠وقطعهــم ورشــقهم بالحجــارة، 
 .بيت لحم

واستنكرت الخارجية في بيان صدر عنهـا، مـساء 
الــسبت، اعتقــال قــوات االحــتالل الفتــى نــصر درويــش مــن 

 ١٨(بلدة العيـسوية، واعتقـال الـشقيقين ليـث عبـد الـرحيم 
ٕمــن قريــة كفــر قــدوم، واصــابة )  عامــا١٤(واســالم ) عامــا

قتحــامهم القريــة، شــابين برصــاص قــوات االحــتالل أثنــاء ا
وكذلك اعتقال قصي خليل، وشـادي ربعـي، ووجـدي ربعـي 

  .من قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل

كما دانت بشدة عربدات المـستوطنين واعتـدائتهم 
ــسطينيين فــي  االســتفزازية المتواصــلة ضــد المــواطنين الفل
مناطق األغـوار، فيمـا يـشبه حـرب تطهيـر عرقيـة مفتوحـة 

  .لضم األغوار وفرض القانون اإلسرائيلي عليهاتمهيدا 

ّوحملـــت الخارجيـــة الحكومـــة اإلســـرائيلية برئاســـة 
بنيــامين نتنيــاهو المــسؤولية الكاملــة والمباشــرة عــن هــذه 
االعتداءات ونتائجها وتداعياتها، خاصة أنها تـتم بحمايـة 

  .ودعم قوات االحتالل وأجهزته المختلفة

لمــسؤولية عــن ّكمــا حملــت إدارة الــرئيس ترمــب ا
تبنيها لمشاريع دولة االحتالل االستعمارية التوسعية، بما 
فـــي ذلـــك تـــشجيعها علـــى ضـــم األغـــوار وفـــرض القـــانون 
اإلســـرائيلي علـــى المـــستعمرات الجاثمـــة علـــى أرض دولـــة 
ـــسطين، وهـــو مـــا فهمـــه المـــستوطنون كـــضوء أخـــضر  فل
ـــن أرض الـــضفة  ـــى م ـــى مـــا تبق ـــي لالنقـــضاض عل أميرك

العمــل علــى ســرقتها بالتــدريج لـــصالح الغربيــة المحتلــة و
  .توسيع وتعميق االستيطان

ورأت الــــوزارة أن دولـــــة االحــــتالل ومـــــستوطنيها 
" كورونـــا"يواصـــلون اســـتغالل االنـــشغال العـــالمي بوبـــاء 

ومخـــاطره لتنفيـــذ عديـــد المـــشاريع االســـتيطانية التوســـعية 
على حساب أرض دولـة فلـسطين، ضـاربة بعـرض الحـائط 

ـــة و ـــشرعية الدولي ـــساني ال ـــضامن اإلن ـــا وأجـــواء الت قراراته
والتعاضــد الــدولي لمواجهــة هــذا الوبــاء الخطيــر، وهــو مــا 
يكذب أسطوانة نتنياهو المشروخة التـي يكـرر فيهـا تغنيـه 

  .بأخالقيات جيش االحتالل

 ٢٩/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 ًتزامنا مع يوم األرض الفلسطيني

   سياسات وانتهاكات إسرائيلالجامعة تطالب بفضح

ــــاهرة ــــا– الق ــــة  دعــــت –  قن ــــدول العربي ــــة ال جامع
الهيئــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، للقيــام بواجباتهــا فــي 
ٕفــضح الـــسياسات العنـــصرية وادانـــة الممارســـات وانتهاكـــات 
الكيان اإلسرائيلي ألبسط الحقوق الفلسطينية والتصدي لهذه 

فــي القــانون الــدولي ومــا ًالممارســات طبقــا للقواعــد اآلمــرة 
  . أقرته المواثيق والشرائع الدولية

وجــددت الجامعـــة العربيــة فـــي بيــان أمـــس لقطـــاع 
فلــسطين واألراضــي العربيــة المحتلــة فيهــا، بمناســبة الــذكرى 

ـــــشعب ٤٤ ـــــضاالت ال ـــــصمود ون ـــــوم األرض، اعتزازهـــــا ب  لي
ــــسطيني وتــــضحياته ودعمهــــا المطلــــق لهــــذا النــــضال  الفل

ٕوطنيــــة واقامــــة الدولــــة الفلــــسطينية الســــتعادة الحقــــوق ال
المــستقلة وعاصــمتها القــدس الــشرقية، كمــا أكــدت دعمهــا 
ـــــي األرض  ـــــسطيني ف ـــــب الـــــشعب الفل ـــــى جان ـــــا إل ووقوفه
الفلسطينية المحتلة وداخل الخط األخـضر، وتقـدير نـضاالته 
ًدفاعـــا عـــن وجـــوده وحقوقـــه وأرضـــه وهويتـــه تلـــك الحقـــوق 

  . ة الدوليةالثابتة التي يضمنها القانون والشرعي



  
  ٦٩ 

وقال البيـان، إن هـذه الممارسـات واالنتهاكـات، بـل 
الجرائم اإلسرائيلية المتواصـلة ترتكـب رغـم مـا يواجهـه العـالم 
ٍأجمع بدوله وشعوبه مـن تحـد وتهديـد بـالغ الخطـورة للحيـاة 
والحــضارة اإلنــسانية ومــا يتخــذه كأولويــة مطلقــة مــن تــدابير 

ـــس ـــل ت ـــا ب ـــروس كورون تغل ســـلطات ٕواجـــراءات لمواجهـــة في
االحـــتالل هـــذا االنـــشغال والتركيـــز العـــالمي لمواصـــلة تنفيـــذ 
مخططاتهــا فــي مــصادرة األرض وتهويــدها، والتنكــر لحقــوق 
الـــشعب الفلـــسطيني، بمـــا فيهـــا تلـــك التـــي تمليهـــا المبـــادئ 
ــاء  ــشار الوب ــدولي فــي ظــل انت ــانون ال ــسانية وقواعــد الق اإلن

ـــي القـــدس المعزو ـــسطيني ف ـــشعب الفل ـــاه ال ـــة وخاصـــة تج ل
بالجــدار واالســتيطان وسياســة اإلهمــال المتعمــد وقطــاع غــزة 
ـــــاة األســـــرى  ـــــب معان ـــــى جان ـــــة الحـــــرب، إل المحاصـــــر بآل

  . الفلسطينيين في سجون االحتالل

واســـــــتنكرت الجامعـــــــة الممارســـــــات الممنهجـــــــة 
ًوالمــشرعنة رســميا بسلــسلة مــن القــوانين العنــصرية المعلنــة 

سـرائيلية المتاقبـة التي تواصل سـنها وارتكابهـا الحكومـات اإل
وأشــدها إجرامــا حكومــات رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين 

  .نتنياهو المتتالية في العقد األخير

   ٣٠/٣/٢٠٢٠الراية القطرية 

 * * * * *  

فلسطين صامدة وستفشل محاوالت : البرغوثي
  الضم والتهويد

 

ـــا– اهللا  ـــال–  مع ـــين   ق مـــصطفى البرغـــوثي األم
ـــام لحركـــة المبـــادرة ـــسطيني الع ـــشعب الفل ـــة، أن ال  الوطني

ــوم األرض  ــين لي ــة واألربع ــذكرى الرابع صــامد وهــو يحــي ال
الخالد في وجه وباء الكورونا ، وثابت في تـصميمه علـى 
إفــــشال كــــل محــــاوالت اإلســــتيالء علــــى أرضــــه وضــــمها 
وتهويـــدها، وسيفـــشل صـــفقة القـــرن كمـــا أفـــشل مـــؤامرات 

 .التصفية السابقة

نيين لن يوقفوا كفاحهم وأكد البرغوثي أن الفلسطي
حتى يسقطوا منظومة االحتالل، والتمييز العنصري في كل 

 .أرض فلسطين التاريخية

يــــــــوم األرض وحـــــــد كــــــــل : "وقـــــــال البرغـــــــوثي
الفلسطينيين في كل مكـان، ووبـاء الكورونـا يوحـدنا اليـوم 

  ".جميعا في مواجهته

 ٣٠/٣/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

* * * * *  

لليكود وازرق ابيض بشان ماذا تضمن اتفاق ا
  الحكومة المقبلة؟

 

ـــاة اإلســـرائيلية   كـــشفت– معـــا – بيـــت لحـــم القن
الثانيـــــة ســـــتكون الحكومـــــة القادمـــــة قادمـــــة مـــــن أكبـــــر 

ـــ ٣٤الحكومــات اإلســرائيلية وستــضم أكثــر مــن   ٣٠ وزيرا
مــنهم ســيتم تعييــنهم مــع إقامــة الحكومــة وأربعــة اخــرين 

ً كـذلك اتفـق أيـضا .سيتم تعيينهم مع انتهـاء ازمـة كورونـا
ًعلى نتنياهو أيـضا إلـى توليـه منـصب القـائم علـى رئاسـة 
رئاســة الحكومــة فــي الفتــرة الثانيــة التــي ســتبدأ مــن شــهر 

ً، أيــضا ســيكون مــسؤوال عــن العالقــة بــين ٢٠٢١أكتــوبر  ً
أيـــضا بخـــصوص . إســـرائيل والواليـــات المتحـــدة وروســـيا

اق  فـان الليكـود يقولـون انـه لـن يكـون اتفـ-صفقة القـرن
بـــــدون خطـــــوات فـــــرض الـــــسيادة وان الموضـــــوع ضـــــمن 

 .المفاوضات الحكومية الحالية

ـــيس الحكومـــة للحكومـــة  ـــى رئ ســـيتم االتفـــاق عل
ســـوية، نتنيـــاهو وغـــانتس فـــي نفـــس التـــصويت، وســـوف 

وسـيعين غـانتس وزيـرا . يجري ذلك من خالل قانون جديد
ــة ســيتولى  ــى، وفــي الفتــرة الثاني لألمــن خــالل الفتــرة االول

وفي الفترة األولى سيعين اشكنازي وزيـرا . ة اشكنازيالوزار
. للخارجيــة وفــي الفتــرة الثانيــة ســيكون وزيــر مــن الليكــود

 .وزارة المالية ورئاسة الكنيست ستكون لليكود
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الليكــــود سيحــــصل علــــى وزارة االمــــن الــــداخلي، 
المواصالت، التربيـة والتعلـيم التـي سـتبقي لتحـالف أحـزاب 

، االســكان، االســتخبارات والتعــاون اليمــين، الطاقــة، البيئــة
 .اإلقليمي

ازرق ابيض سيحصل على وزارة القـضاء، "حزب 
ــشتات، الزراعــة،  االتــصال، وزارة شــؤون القــدس، وزارة ال
العلـــــوم، الرفـــــاه، الـــــسياحة، الثقافـــــة، ووزارة المـــــساواة 

  .االجتماعية

 ٣٠/٣/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

* * * * *  

تعيش منذ أكثر من فلسطين : ئيس التونسيالر
 عاما في جحيم أجرم احتالل عرفته ٦٠

 البشرية والعالم صامت

 قال الـرئيس التونـسي قـيس سـعيد - وفا-تونس  
ا فـي جحـيم أجـرم ٦٠فلسطين تعيش منذ أكثر من "إن  ًـ عام

  ".احتالل عرفته البشرية، ولم يتعاطف معها أحد

وأضـــاف الـــرئيس التونـــسي، فـــي تغريـــدة لـــه عبـــر 
ــافق: "ميحــسابه الرســ ــالم "عــالم من ، فــي إشــارة لتجاهــل الع

ـــشعب الفلـــسطيني،  النتهاكـــات االحـــتالل المـــستمرة بحـــق ال
  .وقضتيه العادلة

وفــي الــسياق ذاتــه، ولمناســبة ذكــرى يــوم األرض، 
دعا األمين العام للتيـار الـشعبي التونـسي زهيـر حمـدي، فـي 
ـــة، بمـــا فيهـــا األمـــم المتحـــدة،  ـــات الدولي ـــه، المنظم ـــان ل بي

مة الصحة العالمية، ومنظمة الصليب األحمر الدوليـة، ومنظ
إلــى ممارســة الــضغط علــى االحــتالل مــن أجــل اإلفــراج عــن 

  .األسرى، خاصة المرضى منهم، والنساء واألطفال

كمــا دعـــا فـــي ظـــل هــذه الظـــروف، إلـــى رفـــع علـــم 
فلسطين جنبا إلى جنب مع العلم الوطني التونـسي، وخاصـة 

سـائل اإلعـالم المختلفـة علـى في القطاعات الصحية، حاثـا و
ــوم األرض وقدســيته،  تــوفير مــساحات لبثهــا للحــديث عــن ي

  .وللتعريف بما يتعرض له األسرى في سجون االحتالل

من جانبه، دعا حزب العمال التونسي، العالم الـذي 
ــاوم فيــروس  ــا"يق ــي " كورون ــسطين ف ــى مــساعدة شــعب فل إل

ذ عـشرات مكافحته للفيروس المـستجد، والفيـروس القـائم منـ
السنين قتال وترويعا واسـتيطانا واقتالعـا واضـطهادا وترويعـا 

  ).االحتالل( وتهويدا للمقدسات لهذا الشعب

وأكــد الحــزب وقوفـــه وقفــة عـــز اســتذكارا لتـــضحية 
ـــذين يتعرضـــون  ـــسطينيين ولجمـــوع األســـرى ال الـــشهداء الفل
لممارســات وحــشية مــن قبــل االحــتالل، داعيــا شــعب تــونس 

  . م األرض يوما إلسناد شعب فلسطينومنظماته لجعل يو

وبسبب األوضاع الحالية التي تمر بهـا تـونس مـن 
، رفع عدد من أبناء تونس علـم "كورونا"حجر صحي بسبب 

فلـسطين أمـام المـسرح البلــدي وسـط شـارع الحبيـب بورقيبــة 
  .بالعاصمة تونس، لمناسبة يوم األرض

إقلـيم " فـتح"وأصدرت سفارة دولة فلـسطين، وحركـة 
ــــون س، بيــــانين منفــــصلين أكــــدتا خاللهمــــا أن سياســــات ت

االحتالل اإلسرائيلي المتواصـلة مـن اسـتيالء علـى األراضـي، 
ــــوت،  ــــي، وهــــدم البي ــــر العرق ــــاء المــــستوطنات، والتطهي وبن
ـــد القـــدس ومقدســـاتها  ـــصرية، وتهوي ـــوانين العن وتطبيـــق الق
اإلســـالمية والمـــسيحية، وغيرهـــا مـــن أدوات القتـــل والقمـــع 

  . تنجح في ثني شعبنا عن التمسك بأرضهواالعتقال، لن

وأكـــد البيانـــان، أن شـــعبنا بقيادتـــه الوطنيـــة وعلـــى 
ـــسيرته حتـــى  ـــاس، سيواصـــل م ـــرئيس محمـــود عب رأســـها ال
ٕتحقيق كامل األهداف فـي العـودة واقامـة الدولـة الفلـسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الـشرقية، وفـق قـرارات الـشرعية 

  .الدولية

  ٣٠/٣/٢٠٢٠لسطينية وفا وكالة األنباء الف

* * * * *  

األزهر يدعو المجتمع الدولى إلى عدم الغفلة 
  عن حقوق الشعب الفلسطينى

على العالم في الثالثـين مـن  تحل – كتب لؤى على
، وتعـــود »يـــوم األرض الفلـــسطيني«مـــارس كـــل عـــام ذكـــرى 

 بعد أن صادرت سـلطات االحـتالل ١٩٧٦أحداثه إلى مارس 
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احات من أراضـي الـشعب الفلـسطيني، ًالصهيوني أجزاء ومس
  .وهو يوم وحدث محوري في تاريخ القضية الفلسطينية

وأكد األزهر الشريف، أن نضال الـشعب الفلـسطيني 
المتواصــل منــذ طغيــان االحــتالل الــصهيوني ودخولــه أرض 
فلــــسطين نــــضال تــــاريخي مــــشروع يجــــب دعمــــه مــــن كــــل 

ي المنــصفين حتــى يــسترد هــذا الــشعب أرضــه المــسلوبة التــ
اختطفهـــا االحـــتالل بـــسياسة القـــوة والـــسالح والجـــور علـــى 

  .حقوق اآلخرين

ــى عــدم  ــدولي إل ــشريف المجتمــع ال ودعــا األزهــر ال
الغفلــة عــن حقــوق الــشعب الفلــسطيني فــي أرضــه ودولتــه 
المستقلة الكاملة وسط األزمات والصراعات العالمية، ووقـف 
ــة فلــسطين، مــع  ــى أرض دول سياســات االحــتالل الجــائرة عل

هميــة غــرس هــذه القــضية فــي نفــوس كــل الــشباب العربــي أ
والمـــسلم حتـــى إنهـــاء االحـــتالل الـــصهيوني واســـتعادة أرض 

  .فلسطين

 ٣٠/٣/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

  

  

������

اإلسرائيليون يصوتون لالستيطان وضم غور 
  األردن بعد فوز اليمين المتطرف

  

قال مسؤولون   - عمان - نادية سعد الدين
ينيون إن اإلسرائيليين صوتوا لصالح االستيطان فلسط

ّوالتهويد وضم غور األردن في االنتخابات اإلسرائيلية 
العامة التي جرت أول من أمس وأظهرت نتائجها تقدم 
حزب اليمين اإلسرائيلي المتطرف، برئاسة بنيامين 
نتنياهو، على أحزاب الوسط واليسار، ولكنه سيجد 

القادمة، إزاء عدم نيل كتلة صعوبة في تشكيل الحكومة 
  .اليمين األغلبية الالزمة

يزدادون “واعتبر الفلسطينيون أن اإلسرائيليين 
، وذلك بعدما أظهرت النتائج األولية النتخابات ”يمينية

من األصوات، % ٩٠، بعد فرز حوالي ٢٣الـ” الكنيست“
ً مقعدا، فيما نال معكسر ٣٦حصول حزب الليكود على 

 ٣٢ً مقعدا، مقابل ٥٩يم، بزعامة نتنياهو، اليمين والحريد
بزعامة رئيس أركان جيش ” أزرق أبيض“ًمقعدا لتحالف 

االحتالل السابق، بيني غانتس، فيما نالت كتلة الوسط 

ً مقعدا، فضال عن ارتفاع تمثيل القائمة ٣٩واليسار  ً
 .ً مقعدا١٥العربية المشتركة بـ

وندد الفلسطينيون بتصريحات نتنياهو التي 
الذي ألقاه في وقت ” خطاب النصر“ّأطلقها فيما سماه 

تفرض “متأخر من الليلة الفائتة، والذي تعهد فيه بأن 
حكومة برئاسته السيادة اإلسرائيلية على أراضي الضفة 

تدمير “، ما يسهم في ”الغربية المحتلة وغور األردن
عملية السالم ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

، ” وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧ العام وفق حدود
 .وفق قولهم

بتطبيع العالقات “ًوكان نتنياهو قد تعهد أيضا 
ٕمع دول عربية واسالمية مفصلية، إلى جانب توقيع حلف 
دفاعي مع الواليات المتحدة والقضاء على التهديد 

ً، الفتا إلى تحركة للتوافق مع رؤساء أحزاب ”اإليراني
على تشكيل حكومة وطنية قومية في اليمين لبدء العمل 

 .أقرب وقت ممكن

وتعد هذه اإلنتخابات اإلسرائيلية الثالثة من 
نوعها التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتين 
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الماضيين، ) سبتمبر(وأيلول ) أبريل(جرتا في نيسان 
دون أن يفضيا إلى تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة 

 .سياسية

حكومة الفلسطينية في من جانبه، قال رئيس ال
تقدم اليمين في االنتخابات “رام اهللا، محمد اشتية، إن 

اإلسرائيلية، يدلل على أن المجتمع اإلسرائيلي يزداد 
 .”يمينية

البرنامج القادم لالئتالف الحكومي “وأضاف إن 
المتوقع في الكيان اإلسرائيلي برئاسة نتنياهو، سيكون 

 .” الفلسطينيبرنامج الضم واالعتداء على الشعب

هذه النتائج تضع الجانب “واعتبر أن 
الفلسطيني أمام مرحلة صعبة وخطيرة من االستيطان 
والضم، واستمرار قرصنة أمواله، وتحويل المدن والقرى 

، كما سيستمر )معازل(الفلسطينية إلى بانتوستانات 
 .”االئتالف بقرصنة األموال الفلسطينية بشكل أو بآخر

ن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة وبالمثل؛ قال أمي
لقد فاز االستيطان والضم “التحرير، صائب عريقات، 

 .”واالبرتايد

نتنياهو “، إن ”توتير“وأضاف، في تغريدة عبر 
قرر أن استمرار االحتالل والصراع هو ما يجلب إلسرائيل 
التقدم واالزدهار، فاختار أن يكرس أسس وركائز الصراع 

ٕالفوضى واراقة الدماء، وبذلك ودوامة العنف والتطرف و
ً، مشيرا إلى ”يفرض ان تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف

الجانب “أن الخطوة القادمة الضم األمر الذي اعتبره 
 .، وفق قوله”الخاطئ للتاريخ

، على لسان ”حماس“بدورها؛ اعتبرت حركة 
ال تعول على أي “الناطق باسمها، فوزي برهوم، أنها 

مع اإلسرائيلي، فجميع األحزاب متغيرات داخل المجت
والتيارات اإلسرائيلية نتاج مشروع صهيوني احتاللي 
يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب 

 .”الحق الفلسطيني

هوية أي حكومة إسرائيلية “وأضاف برهوم إن 
قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع المحتل، واعتباره 

ًكيانا احتالليا يجب مقاوم ته، مثلما لن تؤثر في المسار ً
النضالي والكفاحي للشعب الفلسطيني حتى دحر 

 .”االحتالل

إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته “وشدد على 
المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن 
الحقوق الفلسطينية، ومواجهة االحتالل ومشاريعه 
ومخططاته كافة، والعمل على إفشال صفقة القرن وكل 

 ”.المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

واتفق الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد 
، إذ اعتبر أن ”حماس“اإلسالمي، داود شهاب، مع رأي 

ًنتائج االنتخابات اإلسرائيلية لن تغير من الواقع شيئا، “
 .”فهناك احتالل وعدوان قائمين

ًالشعب الفلسطيني دفع أثمانا “وأضاف إن 
ظة بسبب اإلرهاب الصهيوني في عهود كل الحكومات باه

 .”السابقة

بدورها؛ أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
نتائج االنتخابات اإلسرائيلية متوقعة، وال تحمل “أن 

ّجديدا، حيث تعبر عن الخارطة السياسية الحزبية في  ُ ً
الكيان المحتل، وتعكس التوجهات اليمينية العنصرية 

 .”سرائيليللمجتمع اإل

وقف المراهنة على مشروع “ودعت إلى 
المفاوضات والتسوية، وتفعيل المقاومة واالنتفاضة بكل 
مكوناتها المسلحة والجماهيرية والسياسية واإلعالمية، 
ًواعتبارها محورا أساسيا للعمل الوطني الفلسطيني في  ً

 .”الوطن والشتات

” أوسلو“التراجع عن اتفاقية “كما حثت على 
رثية والتزاماتها السياسية واألمنية واالقتصادية، وقطع الكا

كافة أشكال العالقة مع الكيان الصهيوني، والمعاجلة 
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ًالشاملة والعاجلة لالنقسام الفلسطيني، وصوال إلى تحقيق 
 .”وحدة وطنية جدية وتعددية

ومن جهته؛ اعتبر عضو المكتب السياسي 
 خالد، أن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير

تائج االنتخابات اإلسرائيلية تؤشر لمزيد من التحول “
نحو التطرف في المجتمع اإلسرائيلي ومزيد من النزعة 
العدوانية واالستيطانية التوسعية ألحزاب معسكر اليمين 

 .”واليمين اإلسرائيلي المتطرف

النتائج جاءت صادمة لمن راهنو على “وقال إن 
ًابات مضمرة أفقا سياسيا نتائج مختلفة تفتح وفق حس ً

ًجديدا أمام العملية السياسية والعودة إلى مسار 
مفاوضات محكوم بميزان قوى على األرض يميل بشكل 
حاسم لمعسكر االستيطان والتوسع والضم في الجانب 

 .”اإلسرائيلي

بوقف التنسيق األمني مع سلطات “وطالب خالد 
 ووقف ،”بدولة إسرائيل“االحتالل، وسحب االعتراف 

العمل بجميع االتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين 
) أيلول(الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي منذ سبتمبر 

 .”١٩٩٣العام 

فيما اعتبرت حركة األحرار الفلسطينية أن 
نجاح نتنياهو مع معكسره اليميني المتطرف يعكس “

توجه المجتمع اإلسرائيلي نحو التطرف والغلو في تنفيذ 
شاريع اإلجرامية واالستمرار في سياسة القتل الم

 .”واالستيطان والتهويد للمقدسات

تحقيق الوحدة ورص الصفوف “وأكدت ضرورة 
وتكاتف الجهود لمواجهة التطرف اإلسرائيلي ومواطن 

وفرض ” صفقة القرن“الخطر الحقيقي الكامن في تنفيذ 
السيادة الصهيونية على الضفة واألغوار والسيطرة على 

 .”ٕلقدس وانهاء الوجود الفلسطيني فيهاا

السلطة بوقف الرهان على المفاوضات “وطالبت 
التوجه نحو تحقيق المصالحة “، مقابل ”ومسيرة التسوية

ومالحقها ووقف التنسيق األمني ” أوسلو“والتحلل من 
ٕواطالق العنان للشعب الفلسطيني ومقاومته للتصدي 

 .”لالحتالل وعدوانه المتواصل

  ٢٣ ص٤/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 لقادة أبوابه الدولية الجنائية قفص يفتح هل
 ًقريبا؟ إسرائيل

  

 تناله الذي المطلق الدعم حالة رغم – غزة
) ترمب دونالد (حكم ظل في األمريكية اإلدارة من" إسرائيل"

 مثار يبقى الذي التساؤل أن إال المتحدة الواليات رئيس
 دولية وجرائم حرب لجرائم قادتها ارتكاب هل: الجدل
  ؟الدولية الجنائية المحكمة قفص دخولهم من ّيقربها

 اإلسرائيلية، للحكومة القضائي المستشار
 تواجه أن نشره مقال في أيام قبل توقع" مندلبليت أفيحاي"
 قضائية دعاوى موجة المقبلة القريبة الفترة في" إسرائيل"

  .حرب جرائم بارتكاب تتهمها ضدها

 الجنائية المحكمة في الدعاءا ممثلة وكانت
 أنها م٢٠١٩ عام نهاية أعلنت ،"بنسودا فاتو "الدولية،

 أو ارتكبت حرب جرائم: "إن قائلة التحقيق، فتح تريد
 وشرقي ،"إسرائيل "تحتلها التي الغربية الضفة في" ترتكب
 ًحكما الدولية المحكمة من وطلبت غزة، وقطاع القدس

  .الحياتهاص ضمن المشمولة األراضي بخصوص

 دولية جرائم فلسطين في" إسرائيل: "قادة وارتكب
 جرائم "وهي، الدولية الجنائية المحكمة اختصاص من

 وجرائم إبادة جرائم-عرقي تطهير جرائم-إبادة جرائم-حرب
 حسب الدولية الجنائية تصنف لم بينما ،"اإلنسانية ضد

  .العدوان جرائم اآلن حتى روما اتفاق

  ليةالدو الجنائية قفص

 الجنائية في" إسرائيل "مالحقة مسألة وتحتل
 القانونية اللجنة توقيع أهمه كان ًخاصا ًتفاعال الدولية
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 أسابيع قبل الخارج لفلسطينيي الشعبي المؤتمر في
 وذلك لندن، العاصمة في محاماة لمكتب قانونيا توكيال
  .اإلسرائيلية الجرائم حول قانونية مذكرة تقديم بهدف

 أن الخارج لفلسطينيي الشعبي رالمؤتم وأكد
 الشعب وأن سيادة، ذات دولة تزال وما كانت فلسطين

 فلسطين، أرض على السيادة هذه صاحب الفلسطيني
 بوقوع تنتقص وال تنتفي ال السيادة هذه أن إلى ًمشيرا

  .أرضهم على الفلسطينيين سلطة تغييب أو االحتالل

 دوليال القانون أستاذ شبير الكريم عبد. د يقول
 في العامة المدعية إلى ُقدمت طلبا) ٤٧ (هناك إن

 لفلسطيني الشعبي المؤتمر بعد الدولية الجنائية المحكمة
 ُقبل أسابيع قبل الدولي القانون خبراء خالل من الخارج

  .االحتالل أزعج ما اثنان، ورفض طلبا) ٤٥ (منها

 العام المدعي ًفورا االحتالل أرسل: "ويضيف
 صالحية بعدم بمذكرة تقدم واآلن نيفج إلى الصهيوني
 جرائم في تحقيق قضايا فتح في الدولية الجنائية المحكمة

 عمل تواصل من ًوخوفا المحتلة، األرض في وقعت
 أخرى ودول وهنغاريا ألمانيا مع إسرائيل اتفقت المحكمة
 بالمحكمة اإلجراءات هذه تنفيذ عرقلة في أصدقاء ليكونوا

  ".االبتدائية

) إسرائيل (تحاول التي الدول لكت حق ومن
 الجنائية للمحكمة مذكرات تقديم جوارها إلى تجنيدها
 رأي وطرح الصهيوني، العربي النزاع تسييس لعدم الدولية

 وليس المفاوضات خالل من القضايا تلك تحل أن
  .المحاكمة

 ال فلسطين دولة بأن إسرائيل تحتج: "ويتابع
 األرض على األمن واقع لها وليس السيادة تملك

 من هي بل محتلة ليست األرض تلك وأن الفلسطينية،
 مخالفة كلها االحتالل جرائم أن رغم عنها الدفاع صميم

  ".اإلنساني الدولي والقانون الدولي للقانون

 إن القانوني الخبير العاطي عبد صالح يقول
 تتخذ الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي إجراءات

 والسجن بالمالحقة االحتالل قادة يهدد دياج ًمسارا ًمؤخرا
 في للبت الجغرافية الوالية مسألة العام المدعي إحالة وأن

 يتجاوز أن يجب ال التمهيدية الدائرة خالل من الشكاوى
  ً.يوما ١٢٠

 التذرع إسرائيل تحاول الفترة هذه خالل: "ويضيف
 الطلبات، هذه بمثل لها حق وال دولة ليست فلسطين أن

 لتسجيل موقع فتح ًمؤخرا طلبت الجنائية المحكمة أن رغم
 حكم هناك أن ًعلما اإلنسان حقوق النتهاكات ضحايا
 القانون عليها وينطبق محتلة ١٩٦٧ أرض أن سابق
  ".اإلنساني الدولي والقانون الدولي

  ومالحقة قضايا

 التحرير منظمة قدمت م٢٠٠٩ عام ومن
 جرائم ضد لدوليةا الجنائية للمحكمة دعاوى الفلسطينية
 الجناية المحكمة في عضوا تكن لم يومها لكنها االحتالل،

 في ًمراقبا ًعضوا ًالحقا أصبحت أن بعد ولكن رفضه، وتم
 ذلك بعد وقدمت صالحية، لها أصبح المتحدة األمم

  .ودعاوى شكاوى

 في صوتت المتحدة لألمم العامة الجمعية وكانت
 ممثل قتراحا على ،٢٠١٢ نوفمبر في ٦٧ اجتماعها
 صفة فلسطين لمنح التصويت المتحدة األمم في فلسطين

 ١٣٨ القرار وأيد المتحدة األمم في عضو غير دولة
 لفلسطين الجديدة الصفة وتتيح دول، ٩ وعارضته دولة،

  .الدولية الجنائية المحكمة مثل دولية لمنظمات االنضمام

 رئيسة" ليفني تسيبي "نجت م٢٠١٠عام وفي 
 من" إسرائيل"لـ السابقة الخارجية ووزيرة" كاديما "حزب

 فندقا البريطانية الشرطة من قوة اقتحمت بعدما االعتقال
 في حرب جرائم ارتكاب بتهمة اعتقالها بهدف لندن في
  .ولبنان غزة
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 استخدام بعد االعتقال من ليفني ونجت
 أطراف مع مكثفة واتصاالت دبلوماسية قنوات) إسرائيل(

 وقع ما تكرار تخشى) إسرائيل (زالت ال فيما مؤثرة دولية
 فلسطين في حرب جرائم بارتكاب أدينوا آخرين قادة مع

  .ولبنان

 الدولي القضاء في القضايا أن شبير. د ويرى
 من والشكوى الدعوى ّمقدم فإن لذا طويال، وقتا تحتاج

 كل ويتبع بالصبر، يتحلى أن البد" إسرائيل "ضد فلسطين
 ومن الدولية، الجنائية المحكمة تقررها التي اإلجراءات

 قرار على الحصول التعاون االحتالل رفض حال الممكن
  .والسجن القبض إلجراءات قادتها ويعرض يدينها

 أن فيؤكد العاطي عبد القانوني الخبير أما
 الجنائية أن خاصة جدية مرحلة دخلت اآلن المسألة

 إفادات لتقديم الضحايا وجاهزية وأدلة وثائق طلبت
 ضغوط وجود مع وقتا يأخذ قد التحقيق لكن شهاداتو

  .فلسطين دعاوى ضد

 إنكار في إسرائيل تستمر أن متوقع: "ويضيف
 مع تتعاطى وال وقضاياها، فلسطين على المحكمة والية

 ستحرم المحكمة لكن وبينيت، نتنياهو أعلن كما المحكمة
 الضغوط وستستمر كثيرة، دول دخول من االحتالل قادة
 القبض إللقاء فيها سيتعرضون كثيرة لدول صولهمو لمنع

  ".القانونية والمالحقة

 محكمة من حكم على حصلت قد فلسطين وكانت
 لجدار" إسرائيل "بناء يدين) م٢٠٠٤ (عام الدولية العدل

 شرعي غير وعدته المحتلة الضفة في العنصري الفصل
  .اإلنساني الدولي والقانون الدولي للقانون ومخالف

 منظمة قدمتها التي الشكاوى دثأح ومن
 االحتالل إجراءات ضد شكوى هي الفلسطينية التحرير

 القدس قرب) األحمر الخان (سكان وترحيل تهجير ضد
  .الدولي والقانون جنيف اتفاقية تخالف التي

  ٤/٣/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

* * * * *  

واليات أمريكية تتعامل مع دعم : فلسطين ليغل
جريمة "شعب الفلسطيني وكأنها حرية ال

  "كراهية
 

جماعات حقوقية أمريكية إلى  انضمت – أريزونا
ائتالف واسع النطاق من الناشطين ومجموعات المجتمع 

 لخنق ةوحقوق اإلنسان في معارضة محاولة جديد
وتجريم الحركة المتعاطفة مع الفلسطينيين في واليات 

 .أمريكية، من بينها والية إريزونا

   المهتم بالدفاع" ليغل فلسطين"موقع وكشف 
عن الحقوق الفلسطينية في الطيف القانوني والتشريعي 
بالواليات المتحدة، أن المشرعين في أريزونا قدموا 
مشاريع متطابقة لواليات أخرى تتطلب استخدام تعريف 

المشوه في اإلبالغ عن جرائم الكراهية " معاداة السامية"
  .األحكامٕواصدار 

التشريع، الذي يدعمه اللوبي اإلسرائيلي ويتطلب 
في الواليات المتحدة وتيار اليمين، من المحاكم النظر في 

 في   انتقاد إسرائيل كعامل مشدد في إصدار األحكام
  .محكمة جنائية

وقد يواجه المدافعون عن الحقوق الفلسطينية 
  .عقوبات أشد بسبب خطابهم السياسي

لهيئات ووجهت هذه الجماعات رسالة إلى ا
ة المحلية على مستوى حكومات الواليات تدعو يالتشريع

إلى التصويت ضد هذا التشريع ألنه ينتهك بشكل غير 
  .دستوري الحقوق األساسية لحرية التعبير

وينص هذا التشريع على اعتبار معاداة 
السامية، واحدة من الفئات التي على الواليات جمع 

جرائم العرق واللون إحصاءات جرائم التحيز بشأنها، مثل 
والدين واألصل القومي والتوجه الجنسي والجنس 

  .واإلعاقة
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  ٧/٣/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * *  

 :الشيخة أنيسة.. دماء على أعتاب األقصى
  بمستشفى االحتالل عاملوني كالحشرات

 

 استندت بال – القدس المحتلة –جمان أبوعرفة 
باغتتني حراك إلى الحائط، لم أكن أشكل أي خطر، 
هكذا ".. رصاصة مباشرة اخترقت فخذي وتركوني أنزف

تفاصيل إصابتها يوم )  عاما٤٣(تروي أنيسة أبو الهوى 
بالمسجد  شباط الماضي قرب باب األسباط/ فبراير ٢٢

 ٣٣(األقصى، وشهادتها على قتل الشاب ماهر زعاترة 
  .)عاما

أنيسة الوحيد أن وجودها تزامن مع  كان قدر
، تقول للجزيرة نت إنها خرجت قبل صالة وجود الشهيد

الظهر من باب األسباط بعد تقديمها درسا في الفقه 
اإلسالمي باألقصى، فرأت في ساحة الغزالي المقابلة 
للباب جنودا يصرخون ويركضون خلف أحد الشبان، 
فاحتمت بالجدار، لتجد الشهيد قد احتمى أيضا عن 

 .يسارها بأمتار معدودة

تفاصيل وجه الشهيد من  ال تغيب"تضيف 
مخيلتي، التقت أعيننا للحظات، وقف الجند أمامنا، ولم 
يكن الشاب يشكل أي خطر عليهم، لكن أحدهم أطلق 
النار عليه بعد تلقيه أمرا من جهازه الالسلكي، ووسط 
ذهولي باغتتني رصاصة أنا أيضا، وبعدها انهمر 
الرصاص بالعشرات بشكل عشوائي من كل مكان، كأننا 

   ".ي ساحة حربف

بفخذها النازف زحفت أنيسة مبتعدة عن المكان، 
تاركة وراءها شالها األسود، استندت إلى حائط قريب 
ّوهمت باالتصال بزوجها، لكن أحد الجنود ركلها فأسقط 
ّهاتفها، ثم عاود الركلة فأسقط حقيبتها، وهم بقية الجنود 

  .بالتهجم عليها لوال تدخل أحد الشبان الفلسطينيين

  ٕواهمال إصابة

ُنقلت أنيسة إلى مشفى شعاريه تصديق 
ُاإلسرائيلي بالقدس، وهناك تركت تصرخ من األلم في 
ممرات المشفى، وحضرت الشرطة للتحقيق معها قبل 
العملية، لكنها رفضت، فحقق معها بعد العملية وهي 
تحت تأثير المخدر، الذي استمر أربعة أيام، لم تتعرف 

والدها وزوجها، ليؤكد لها أحد األطباء المرأة بسببه على أ
  العرب أنها كانت ستفقد قواها العقلية لو استمر المخدر

  .في جسمها

كأنهم أرادونني أن أنسى ما حدث وال "تقول 
ٕأروي ألحد عنصريتهم واجرامهم، عوملت في المشفى 
كالحشرات، لقد اخترقت رصاصة حية فخذي محدثة تلفا 

 أن المشتبه به رجل وأنني في األنسجة، كانوا يعلمون
".. ّالموت بعيني  أنثى، ولكنهم تعمدوا أذيتي، لقد رأيت

تقول أنيسة وقد أحاط السواد أجفانها بعد أن جافاها 
  .النوم بسبب األلم والخوف

نشرت شرطة االحتالل تسجيال مصورا للقطات 
مجتزأة أظهرت الشهيد زعاترة يركض بسكين، مستثنية 

 ببيان مقتضب ينفي إصابة أي من لقطات قتله، وأرفقته
 علما بأن االحتالل ما زال يحتجز حتى اليوم   .أفرادها

جثمان الشهيد وهو من بلدة جبل المكبر جنوب القدس 
المحتلة وقد ترك وراءه ثالثة أطفال عالوة على زوجة 

 .حامل

  ٍسجل دام

 ٢، ففي ٢٠٢٠لم تكن الحادثة تلك األولى عام 
الحتالل قرب باب األسباط الشهيد شباط قتل جنود ا/فبراير

من مدينة حيفا شمال فلسطين، )  عاما٤٥(ّشادي بنا 
  .بزعم محاولته تنفيذ عملية

ُوقتل الطفل أبو رومي على أعتاب األقصى أيضا 
 الماضي، بزعم تنفيذه ٢٠١٩آب / أغسطس١٥في 

عملية طعن ألحد جنود االحتالل قرب باب السلسلة، 
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باإلضافة )  عاما١٤(خضر وأصيب في الحادثة حمودة 
   ). عاما٣٣(إلى حارس المسجد األقصى عمران الرجبي 

الرجبي الذي اخترقت رصاصة عشوائية فخذه 
هؤالء عناصر مدربون باحتراف، "  األيسر قال للجزيرة نت

كان بإمكانهم تثبيت الطفلين أو تقييدهما، لكنهم ثقبوا 
جسديهما بعشرات الرصاصات، حتى بعد تلقي أحدهم 

  ".أكمل اإلطالق) لكنه(األمر بالتوقف 

وحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن أبواب 
 استشهاد الشاب ٢٠١٨المسجد األقصى شهدت عام 

أحمد محاميد من بلدة أم الفحم بالداخل الفلسطيني أمام 
  .المجلس/باب الناظر

 استشهد الشاب إبراهيم مطر في ٢٠١٧عام 
أيار /ستشهد في مايوآذار قرب باب األسباط، كما ا/مارس

من العام نفسه المواطن األردني محمد الكسجي قرب باب 
تموز استشهد ثالثة شبان من /السلسلة، وفي يوليو

عائلة جبارين من أم الفحم في ساحات المسجد بعد 
   .اشتباك مسلح

  سياسة ممنهجة

ُواثر كل حادثة على أبواب األقصى يسرع  ٕ
المصلين من دخوله االحتالل بإغالق أبوابه كافة ومنع 

ويفسر المحامي المختص بشؤون . لفترات متفاوتة
القدس خالد زبارقة سلوك جنود االحتالل ورصاصه 
العشوائي بأنه يهدف إلرهاب المصلين بالقتل العشوائي 
السريع بمجرد الشبهة وعن سبق اإلصرار، مؤكدا أن هذه 

  .سياسة ممنهجة رسمية لتفريغ المسجد المبارك

رقة أن قوات االحتالل تعيش حالة ويضيف زبا
رعب مستمرة بوجودها على أبواب األقصى وهو ما يلقي 

فهم يعلمون أنهم يمارسون "بظالله على تصرفات أفرادها 
عمال غير قانوني وغير أخالقي بمنع المسلمين من حق 

  ".العبادة ودخول مسجدهم

ممارسات االحتالل في القدس وداخل "وختم بأن 
بوابه هي السبب الوحيد للتوتر في القدس األقصى وعلى أ

  ".واألقصى، وقواته تتحمل المسؤولية بشكل حصري

  ٧/٣/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

 ألف فلسطينية تعرضن النتهاكات ٤٤: تقرير
  االحتالل اإلسرائيلي

 

 قال مركز فلسطيني –) فلسطين(رام اهللا 
متخصص في مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي 

 ألف امرأة وفتاة تعرضن ٤٤الفلسطينية، إن أكثر من 
إجرامية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي،  النتهاكات

 .خالل السنوات الخمس الماضية

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز أبحاث 
العربية، اليوم األحد،  األراضي التابع لجمعية الدراسات

 الثامن منالذي يصادف (بمناسبة يوم المرأة العالمي 

، حيث شمل األراضي المحتلة )مارس من كل عام/آذار
 .١٩٦٧عام 

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد النساء 
لالنتهاكات اإلجرامية خالل  الفلسطينيات اللواتي تعرضن

  امرأة وفتاة من١٣٢ ألف و٤٤الخمس سنوات األخيرة 

 . فتاة في سن الطفولة٤٤٣ ألف و٢٢بينهن 

 قوات االحتالل باالعتداء وأفاد التقرير بقيام
ً بيتا ٧٢٢ آالف و٨حوالي  خالل تلك الفترة، على

 ومنشأة، واصفا حال األسر المتضررة بأنها أصحبت في

 ".مهب الريح الجئة في الوطن"

وأعاد التقرير التذكير بمعاناة عائلة دوابشة 
الجعابيص، في إشارة إلى معاناة  وبمعاناة األسيرة إسراء

اإلسرائيلي،  طينيات في سجون االحتاللاألسيرات الفلس
والمرابطات في األقصى اللواتي مازلن يتعرضن للضرب 

 .واالعتداء بشكل يومي والتنكيل
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في الوقت الذي تحتفل : "وفي كلمة للمركز قال
المرأة مازالت المرأة  به نساء العالم في ذكرى يوم

 ًالفلسطينية تواجه على األرض احتالال ال يرحم أمومتها

وال يأبه بحقوقها بالحياة الكريمة وبالمسكن اآلمن 
 ".والمالئم

وأضاف أن المرأة الفلسطينية تضطر أن تستنزف 
كل طاقاتها اإلنسانية الكامنة لحماية ولمواجهة أزمة 

 ".التهجير واللجوء والتشرد والشتات

 ٨وتحتفل دول العالم، بيوم المرأة العالمي في 
علنت الحكومة أ مارس من كل عام، فيما/آذار

الفلسطينية، األسبوع الماضي، عن تعطيل الدوام في 
  .الحكومية، احتفاال بهذه المناسبة المؤسسات

  ٨/٣/٢٠٢٠وكالة قدس برس لألنباء 

* * * * *  

 نضال الفلسطينية المرأة .. العالمي المرأة يوم"
 الحرية أجل من

  

 يحتفي العالم، اليوم األحد، – وفا -رام اهللا 
ن آذار، في اليوم العالمي للمرأة، الذي يخصص الثامن م

لالحتفال عالميا باإلنجازات االجتماعية والسياسية 
  .واالقتصادية للنساء

وجاء االحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول 
مؤتمر لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 

  .، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة١٩٤٥عام 

دولة فلسطين محمود عباس، المرأة وهنأ رئيس 
الفلسطينية، لمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي 

  .للمرأة

وعبر الرئيس عن فخره بإنجازات المرأة 
الفلسطينية في كافة المجاالت، ونضالها إلى جانب الرجل 
في مسيرة الثورة الفلسطينية من أجل التحرر واالستقالل 

ة، وعاصمتها األبدية وبناء مؤسسات الدولة المستقل
  .القدس الشرقية

وترحم سيادته على أرواح الشهيدات، وحيا 
األسيرات المناضالت في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

  .الذي لم يميز يوما باستهدافه بين رجل وامرأة

المرأة الفلسطينية تشارك الرجل في : المجلس الوطني
  النضال والبناء

ان المرأة أكد المجلس الوطني الفلسطيني 
الفلسطينية تشارك الرجل في النضال والبناء، وتحقيق 
ٕأهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة 

  .القدس

وهنأ المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه 
ق سليم الزعنون، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يواف

اليوم الثامن من آذار، المرأة الفلسطينية في الوطن 
  .والتشات وكافة نساء العالم

ٕواستحضر، دور واسهامات المرأة الفلسطينية 
في تاريخ وحاضر النضال الوطني الفلسطيني للتحرر من 
االحتالل ونيل االستقالل، إلى جانب دورها األصيل في 

  .ومؤسسات الدولة بناء المجتمع

س الوطني نساء فلسطين في الوطن وحيا المجل
والشتات، وخاصة زوجات وأمهات وأخوات وبنات 
الشهداء واألسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن 
وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا 
عاليا صمود األسيرات المناضالت في سجون االحتالل 

  .اإلسرائيلي

ت الذي وأضاف المجلس الوطني انه في الوق
بالمرأة وبإنجازاتها في مختلف مناحي  يحتفي فيه العالم

الحياة، فان المرأة الفلسطينية ما تزال تعيش المعاناة 
وظلم االحتالل واالعتقال والحرمان من حقوقها، وما تزال 
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تشعر بألم فقدان الزوج واالبن واألخ سواء كان شهيدا أو 
  .معتقال

ولية ودعا المجلس الوطني المؤسسات الد
والحقوقية ذات الصلة لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية 
من انتهاكات وجرائم االحتالل، وضمان تمتعها بكافة 

  .حقوقها في العيش بحرية وكرامة

وطالب المجلس الوطني المؤسسات الرسمية 
الفلسطينية إيالء المرأة الفلسطينية المزيد من الرعاية 

ة والمجتمع تقديرا والتمكين في مختلف مؤسسات الدول
  .....لمكانتها وتضحياتها المستمرة

  المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية: وزارة الخارجية

ّوحيت وزارة الخارجية والمغتربين المرأة 
الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية في عيدها الثامن من 
آذار، يوم المرأة العالمي، واعتبرت أن النضال الفلسطيني 

ؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني لن ضد الم
  .يكون كامال دون مشاركة المرأة رافعة النضال الفلسطيني

وأكدت الوزارة على حق النساء والفتيات 
ّالفلسطينيات في العيش بأمان وسالم كغيرهن من نساء 
ّالعالم، والتمتع بالحقوق التي كفلتها لهن المرجعيات 

 تقرير المصير وحق العودة الوطنية والدولية، وأهمها حق
واالستقالل، والتمتع بالحماية القانونية الالزمة من 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي االستعماري الممنهجة 
ّوواسعة النطاق لحقوقهن، وذلك من خالل مساءلة 
االحتالل عن انتهاكاته للقانون الدولي اإلنساني والقانون 

ّد لإلفالت من الدولي لحقوق اإلنسان من أجل وضع ح
العقاب، وضمان إقامة العدل، والردع عن ارتكاب المزيد 
من االنتهاكات والجرائم بحق النساء والفتيات 

  .الفلسطينيات

وشددت الوزارة على أن االحتالل اإلسرائيلي هو 
العقبة األساسية أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما 

ّيتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتح ّقيق اعتمادهن ّ

ّعلى الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن، وضرورة  ّ
الوقف الفوري لجميع التدابير التي تتعارض مع القانون 
الدولي، فضال عن التشريعات والسياسات واإلجراءات 
التمييزية التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق 

ًثرا ًالنساء والفتيات الفلسطينيات األكثر تضررا وتأ
بسياسات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي وممارسته 
العنصرية؛ مثل القتل العمد، واالعتقال اإلداري، والترحيل 
القسري، وهدم المنازل، ومصادرة األراضي، ومنع 
الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة 
وغيرها، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس 

 العائالت الفلسطينية بشتى الطرق، الشرقية، وتشتيت
إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء 

  .والفتيات الفلسطينيات

 ٢٠١٩وأوضحت الوزارة إلى أنه في العام 
 طفال وطفلة برصاص ٢٨ فلسطينيات و٩استشهدت 

 امرأة ٧٣٢قوات االحتالل اإلسرائيلي، في حين أصيبت 
ا فيها القدس الشرقية  طفلة في الضفة الغربية، بم٢٢٧و

 أصيبت أكثر ٢٠١٨مارس / آذار٣٠ومنذ . وقطاع غزة
 طفلة خالل المسيرات السلمية ٦٠٠ امرأة و٢٠٠٠من 

ّفي قطاع غزة جراء استنشاقهن للغاز أو إصابتهن  ّ
ّبالرصاص الحي أو المطاطي من قبل قوات االحتالل 

  .اإلسرائيلي

ئيلي كما بينت الوزارة أن قوات االحتالل اإلسرا
كثفت حمالت االعتقال بحق النساء واألطفال 
الفلسطينيين، وقامت باستجواب المئات، بحيث تقوم 
ّباعتقالهن من بيوتهن أو أماكن عملهن أو من على  ّ ّ
مقاعد الدراسة أو حتى أثناء تأدية العبادات في المساجد 

 سيدة وطفلة ٤٤والكنائس، وحتى اللحظة ال تزال 
ن االحتالل اإلسرائيلي في ظل فلسطينية تقبع في سجو

ّظروف قاسية ومهينة، وانتهاك صريح لحقوقهن 
ّاألساسية مثل تعرضهن لإلذالل والتعذيب الجسدي 
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والنفسي، التحرش الجنسي، العزل االنفرادي، الحرمان 
من الحصول على الخدمات األساسية، منع الزيارات 

سيرات العائلية، واإلهمال الطبي الذي تعاني منه معظم األ
وخاصة األسيرة إسراء الجعابيص التي ما زالت تعاني منذ 

  .٢٠١٥اعتقالها في العام 

وأكدت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن 
دولة فلسطين تسعى جاهدة لتعزيز حالة حقوق المرأة 
ٕالفلسطينية وازالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، 

اماتها الوطنية والدولية وذلك من خالل متابعة تنفيذ التز
تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات من خالل تبني الخطط 
واالستراتيجيات الوطنية التي تكرس المساواة بين 
الجنسين، ومراجعة التشريعات الوطنية بما يضمن إزالة 
كافة النصوص التمييزية، واتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة 

ية بين الجنسين في بهدف الوصول إلى المساواة الفعل
  .كافة مناحي الحياة

وعبرت الوزارة عن فخرها بالمواقف المشرفة 
للمرأة الفلسطينية في مواجهة السياسات واإلجراءات 
العدائية ضد الشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى 
بصفقة العصر وعناصرها المخالفة لقواعد القانون 

يلة بما الدولي، وتمسك المرأة الفلسطينية بحقوقها األص
فيها حق العودة وحق تقرير المصير واالستقالل والعمل 

  .على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي طال أمده

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان 
احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياتهم الدولية 
ًتجاه النساء والفتيات الفلسطينيات األكثر تضررا من 

هاكات االحتالل اإلسرائيلي وتوفير الحماية الالزمة انت
ّلهن، وضرورة مساءلة االحتالل على انتهاكاته المستمرة 
ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

  .اإلنسان والقانون الجنائي الدولي

كما أكدت الوزارة على أنها ستواصل الجهود 
ير الحماية الالزمة للنساء على كافة األصعدة الدولية لتوف

ًوالفتيات الفلسطينيات، وصوال إلى إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي وتجسيد استقالل دولة فلسطين ذات السيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الالجئين الفلسطينيين 

  .إلى ديارهم التي شردوا منها

المرأة الفلسطينية ضربت نموذجا متميزا في : سالمة
  ة والتضحية على مر التاريخالبطول

وعبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دالل 
سالمة، عن اعتزازها بالمرأة الفلسطينية في يوم المرأة 
العالمي التي ضربت نموذجا متميزا في البطولة والتضحية 

  .على مر التاريخ الفلسطيني

وقالت سالمة في بيان صحفي، اليوم األحد، إن 
 مكون رئيس من الحركة النسوية المرأة الفلسطينية

، "كورونا" العالمية التي تواجه خطر انتشار فايروس
مهيبة بنساء فلسطين أخذ دورهن في مواجهة هذا الخطر 
بدء من األسرة إلى المجتمع وترسيخ قواعد ثقافة وأنماط 

  .سلوكية من شانها كسر حلقات انتشار الفايروس

ارين وأوضحت سالمة نضال المرأة يسير في مس
متداخلين، فمن ناحية تسعى نساء فلسطين إلى التخلص 
من االحتالل وسياساته العنصرية ومواجهة المؤامرات 
المتتالية على حقوقنا الوطنية والتي كان آخرها صفقة 
القرن، كما تعمل على تطوير السياسات والبرامج 
واألدوات التي ترتقي بواقع المرأة ويقلص الفجوات 

  ....سياسية واالجتماعيةاالقتصادية وال

  ٨/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

 ألف ١٦االحتالل يعتقل : في يوم المرأة
 أسيرة يرزحن ٤٣ و١٩٦٧فلسطينية منذ 

  بسجونه
  

 اعتقلت سلطات - عمان - نادية سعد الدين
 ألف امرأة فلسطينية ١٦االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 
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 أسيرة في ٤٣، بينما تقبع اليوم ١٩٦٧منذ عدوان العام 
سجون االحتالل تحت ظروف قاسية، وذلك بحسب وزارة 

  .شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس بمناسبة 
يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار من كل 

سلطات االحتالل ال تتورع عن انتهاك حقوق “عام، أن 
المرأة الفلسطينية، واغتيال حقوقها اإلنسانية من خالل 
الممارسات القمعية التي تنتهجها في التعامل مع 

  .”األسيرات الفلسطينيات

االحتالل اعتقل منذ العام “وبينت الوزارة، أن 
 ألف امرأة فلسطينية في ظروف ١٦ أكثر من ١٩٦٧

سيئة، حيث يمارس بحقهن أقسى وأبشع أنواع التعذيب 
جسدى والنفسي، فيتعرضن العتداءات وحشية سواء ال

باإليذاء اللفظي الخادش للحياء، أو االعتداء الجسدى 
من السجينات الجنائيات اإلسرائيليات، فيما ال يفصلهن 
عن قسم الجنائيات سوى باب بالستيكي، حيث تضطر 
ّاألسيرات لسماع الشتائم البذيئة والصراخ المزعج والطرق 

  .”لنوافذعلى األبواب وا

عدد حاالت االعتقال لدى االحتالل “وأفادت بأن 
 فلسطينية، ١٢٨العام الماضي في صفوف النساء بلغ 

 فلسطينية، ٢٩ُفيما سجل منذ مطلع العام الحالي اعتقال 
  .”بدون مراعاة للحالة اإلنسانية التي تتمتع بها المرأة

األسيرة إسراء الجعابيص، التى “وأشارت إلى 
وق فى كافة أنحاء جسدها، حيث لم يتم تعاني من حر

مراعاة ظروفها، أسوة بسبع أسيرات جريحات، ُأصبن 
أثناء االعتقال وعايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية 
صعبة، ومنهن من يتعرضن للعزل االنفرادي، ضمن 

  .”زنازين ضيقة ومعتمة وقذرة

ما يزال هناك “وأضافت الوزارة الفلسطينية أنه 
 من إجمالي ٢٧ االعتقال اإلداري، فيما أربع أسيرات رهن

األسيرات يقضين أحكاما مختلفة، وأعالهن حكما أسيرتان 

، المحكومتان ١٩٤٨من القدس وفلسطين المحتلة العام 
ًعاما، فضال عن أسيرات محكومات بمدد ١٦ّبالسجن  ً

 ١٢ سنوات، فيما ما تزال ١٠ًعاما و ١٥تتراوح بين 
  .”أسيرة موقوفة

 أسيرة فلسطينية ٤٣ًقبع حاليا ت“وقالت أنه 
 أسيرة أم، ١٦، بينهن ”هشارون والدامون“داخل سجني 

  .”كما بينهن أمهات مريضات

ًوطبقا لتقرير الوزارة الفلسطينية؛ فإنه من بين 
 أسيرات من ٦ أسيرة من القدس، و١٣األسيرات هناك 

، وأسيرتان من قطاع غزة، ١٩٤٨فلسطين المحتلة العام 
  .الضفة الغربية أسيرة من ٢٢و

كافة المؤسسات الدولية، التي “وطالبت الوزارة 
ترعي حقوق المرأة، بضرورة محاسبة االحتالل على 
جرائمه، التي ترتكب بحق األسيرات بشكل يومي، عدا 
التحرك العاجل من أجل إنقاذهن وتقديم قادة االحتالل إلى 

فق محكمة الجنايات الدولية، ونيل حقوق المرأة العادلة، و
  .”القرارات الدولية

بدوره؛ أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن 
المرأة الفلسطينية تشارك الرجل في النضال والبناء، “

وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير 
ٕالمصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

  .”وعاصمتها مدينة القدس

، في بيان ”طينيالوطني الفلس“ّواستحضر 
أصدره رئيسه سليم الزعنون بمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة، دور واسهامات المرأة الفلسطينية في تاريخ 
وحاضر النضال الوطني الفلسطيني للتحرر من االحتالل 
ونيل االستقالل، إلى جانب دورها األصيل في بناء 

  .المجتمع ومؤسسات الدولة

طين في الوطن وحيا المجلس الوطني نساء فلس
والشتات، وخاصة زوجات وأمهات وأخوات وبنات 
الشهداء واألسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن 
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وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا 
صمود األسيرات المناضالت في سجون االحتالل “عاليا 

  .”اإلسرائيلي

في الوقت الذي يحتفي فيه العالم “وأضاف أنه 
رأة وبإنجازاتها في مختلف مناحي الحياة، فإن المرأة بالم

الفلسطينية ما تزال تعيش المعاناة وظلم االحتالل 
واالعتقال والحرمان من حقوقها، وما تزال تشعر بألم 

  .”ًفقدان الزوج واإلبن واألخ سواء كان شهيدا أو معتقال

المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة “ودعا 
 للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم لتوفير الحماية

االحتالل، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية 
  .”وكرامة

المؤسسات الرسمية “وطالب المجلس الوطني 
الفلسطينية إيالء المرأة الفلسطينية المزيد من الرعاية 
ًوالتمكين في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع تقديرا 

  .” المستمرةلمكانتها وتضحياتها

  ٢٣ ص٩/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  

 االحتالل يخنق الفلسطينيين.. بحجة الكورونا
  

 أصدر وزير األمن الداخلي -لقدس المحتلة ا
اإلسرائيلي، غلعاد إردان، مساء امس األحد، تعليمات 
لمصلحة سجون االحتالل بمنع الزيارات العائلية لألسرى 

من اإلسرائيلي، نفتالي الفلسطينيين، فيما يدرس وزير األ
بينيت، إغالق جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة بحجة 

  .منع تفشي فيروس كورونا المستجد

عدم السماح للزائرين «ونص قرار إردان على 
، في »من مناطق السلطة الفلسطينية بدخول السجون

  . إصابة في الضفة الغربية المحتلة١٩أعقاب تسجيل 

وزارة األمن الداخلي أن وجاء في بيان صدر عن 
وقف الزيارات إلى السجون أمر حتمي والزم نظرا «

وصول كورونا إلى السجون يمكن أن يؤدي إلى . للواقع
إصابة جماعية للسجناء وحراس السجن ويجب أن نبذل 

  .«قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذا السيناريو

من جهته، أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، نفتالي 
مناطق السلطة «نه يدرس إصدار تعليما بإغالق بينيت، أ

في إشارة إلى المعابر البرية في الضفة » الفلسطينية
  .ًالغربية المحتلة، خوفا من انتشار كورونا

وشارك بينيت في تدريبات الجبهة الداخلية 
التابعة للجيش اإلسرائيلي لالستعداد لسيناريو تحول 

من الضغط على الفيروس إلى وباء ما من شأنه أن يزيد 
  .منظومة الصحة

وأعلن بينيت أن الجيش اإلسرائيلي نستعد 
، »لتحمل مسؤولية التصدي للفيروس إذا تحول لوباء«

» اآلثار االقتصادية«وأشار إلى أن وجه تعليمات لدراسة 
  .في حل تم فرض إغالق شامل على الضفة المحتلة

وعلى صلة، قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، 
 المساجد، والكنائس، واألديرة، والمواقع إغالق جميع

األثرية، والمتنزهات العامة، وصاالت األفراح، ومنع 
  .التجمعات، في جميع أنحاء المحافظة

وأوضح حميد في بيان امس، أن ذلك يأتي في 
إطار اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في 

ن محافظة بيت لحم وفي ضوء ارتفاع أعداد الخاضعي
  .للحجر المنزلي في المحافظة إلى ألفي حالة

وأعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
حسام أبو الرب، إغالق كافة مساجد محافظة بيت لحم، 
على أن تكون مواعيد الصالة من خالل شبكة األذان 

  .الموحد

كما قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، 
ن والمتنزهات العامة في إغالق صاالت األفراح والدواوي
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كافة أرجاء المحافظة، ومنع التجمعات، وأن تقام 
المناسبات على نطاق ضيق ومختصر، ومن يخالف ذلك 

  .سيتعرض للمساءلة القانونية

وأعلن البكري عن تشكيل لجنة طوارئ برئاسة 
المحافظ وبعضوية كافة الجهات ذات العالقة، ستعمل 

 المحافظة، واتخاذ على مدار الساعة في كافة أرجاء
سلسلة من اإلجراءات الوقائية خالل الفترة المقبلة لحماية 

  .المواطنين والحفاظ على صحتهم

، »كورونا«وأكد خلو المحافظة من فيروس 
مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية 
واالحترازية، والبدء بتنفيذ حالة الطوارئ في المحافظة 

س محمود عباس، وتعليمات رئيس بناء على مرسوم الرئي
  .الوزراء محمد اشتية

من جهتها، تدرس السلطات اإلسرائيلية إغالق 
جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي المنزلي 
على جميع المواطنين العائدين من الخارج، ومنع دخول 
األجانب، في إطار اإلجراءات الهادفة الحتواء تفشي 

فق ما أعلن رئيس الحكومة فيروس كورونا المستجد، و
اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحافي عقده 

  .مساء امس

وأعلن نتانياهو، في مؤتمر صحافي عقده مع 
وزير الصحة والمدير العام للزيارة، أن السلطات تدرس 
فرض الحجر الصحي على جميع المواطنين العائدين من 

  .انبٕالخارج،واغالق حدودها أمام دخول األج

وأشار إلى أنه سيصدر تباعا تعليمات جديدة 
حول اإلجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، وسط 
تقديرات بأن تصدر السلطات تعليماته الجديدة اليوم 
اإلثنين، فيما شدد على أنه يجري مباحثات دولية 

  .متواصلة لبحث سبل منع تفشي الفيروس

التي وأكد أن التعليمات بشأن توسيع عدد الدول 
سيفرض على العائدين منها الحجر الصحي، سيشمل في 

وفرض الحجر الصحي . المرحلة المقبلة جميع دول العالم
  .على جميع العائدين من الخارج

ولفت إلى أن جهود الوزارة وطاقم المختصين 
اإلسرائيليين ستتركز خالل الفترة المقبلة على محاولة 

رار فحص تطوير جهاز مزلي لتشخيص المرض، على غ
  .الحمل، وذلك لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية

فيما أعلن وزير الصحة عن ارتفاع عدد 
اإلصابات في البالد مشددا على أنه سيعلن عن الحصيلة 

  .الجديدة في وقت الحقا

  ١٢ ص٩/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ٕشهيدان واصابات خطيرة واستمرار االعتقاالت 
   خالل شباطوالهدم واإلبعاد عن األقصى

 

أصدر مركز معلومات وادي حلوة في القدس 
المحتلة، تقريره الشهري، رصد فيه انتهاكات مؤسسة 
االحتالل في المدينة المقدسة خالل شهر شباط الفائت، 

 .ًمؤكدا أن االحتالل واصل انتهاكاته المختلفة في المدينة

 شهيدان في القدس

ُ استشهد الشاب الفلسطيني شادي ٦/٢/٢٠٢٠ •
، خالل عملية إطالق نار عند ً" عاما٤٥"ّلبنا ا

باب األسباط، وهو من مدينة حيفا في الداخل 
 .الفلسطيني

 استشهد الشاب ماهر زعاترة ٢٢/٢/٢٠٢٠ •
، برصاص قوات االحتالل في منطقة ً" عاما٣٣"

 .باب األسباط، بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن

 إصابات

منتصف شهر شباط الماضي، استهدف جنود  •
" سنوات" ٨الحتالل الطفل مالك وائل عيسى ا

بعيار مطاطي، مما أدى إلى فقدانه عينه اليسرى 
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ٕواصابته بكسور في الجمجمة ونزيف في الدماغ 
 .وسيالن السائل المحيط باألنسجة

 أصيبت السيدة أنيسة أبو الهوى ٢٢/٢بتاريخ  •
برصاصة في الفخذ، حيث تصادف " ً عاما٤٣"

مع مالحقة الجنود خروجها من باب األسباط 
المتواجدين هناك لشاب ادعي بأنه كان يحمل 

 .سكينا، وأطلق النار عليه

 المسجد األقصى

نفذ المئات من المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد  •
ّاألقصى، والتي تتم بشكل يومي، باستثناء يومي  ٍ
الجمعة والسبت من كل أسبوع، خالل فترتين 

 . المغاربة، عبر باب"صباحية وبعد صالة الظهر"

واصلت سلطات االحتالل التضييق على المصلين  •
خالل صالة فجر أيام الجمع من الشهر 

" الفجر العظيم"الماضي، الذين لبوا النداء لصالة 
في األقصى رفضا النتهاكات سلطات االحتالل 

 .ومستوطنيه في األقصى وضد المصلين

اعتدت قوات االحتالل بالضرب والدفع على  •
 ١٤ و٧عدين عن األقصى يومي المصلين المب

شباط، قبل وبعد صالة الفجر عند طريق 
، وحررت "حطة واألسباط"المجاهدين بين بابي 

طواقم البلدية المخالفات المالية للمصلين 
لتناولهم الكعك أو توزيع القهوة، كما صادرت 

 .منهم قهوة ومكسرات

فرضت شرطة االحتالل المتمركزة على أبواب  •
لى دخول المصلين إلى األقصى األقصى قيودا ع

ألداء صالة الفجر، بمنع دخول المصلين من 
 .النساء أو الشبان إليه دون سبب

اقتحمت قوات االحتالل األقصى عقب صالة  •
، وصادرت يافطة علقت في ١٤/٢الجمعة 

 .ساحاته ضد صفقة القرن

اقتحم ضباط وقوات االحتالل األقصى عقب  •
الت من  ونفذوا اعتقا٢١/٢صالة الجمعة 

ساحاته وعن أبوابه، وداهموا مصلى باب الرحمة 
وصادروا يافطات وشعارات علقت على أبوابه 
وصادروا يافطة على سطحه، وذلك في الذكرى 

 ١٦السنوية األولى إلعادة فتحه بعد إغالقه مدة 
 .ًعاما

واصلت سلطات االحتالل إصدار قرارات إبعاد عن  •
مر منع المسجد األقصى والقدس القديمة وأوا

دخول لمدن الضفة الغربية ومنع سفر، ورصد 
 .ً قرارا٣٦المركز الشهر الماضي 

 مصادرة أموال ومصاغ وسيارة من األسرى وذويهم

 أسرى مقدسيين ٩اقتحمت قوات االحتالل منازل  •
في بلدات وأحياء المدينة، وصادرت من األسرى 
المحررين واألسرى في سجون االحتالل مبالغ 

ومركبة، بحجة تلقيهم األموال من نقدية ومصاغ 
 .، في إشارة إلى رواتبهم"جهات معادية"

األسير محمد حمد : رصد المركز اقتحام منازل •
من شعفاط، األسير وسام كستيرو وشقيقه نور 
من بيت حنينا، األسير خليل الجيوسي من 
الطور، األسيرة ملك سلمان من بيت صفافا 

رى األسير أمير فروخ من سلوان، واألس
المحررين مجدي العباسي و ناجي عودة من 
سلوان وباسل أبو تايه من سلوان والمحرر 

 .إيهاب بكيرات من قرية صور باهر

منعت مخابرات االحتالل الشهر الماضي إقامة  •
نادي "مهرجان شعبي ضد صفقة القرن، في 

، وأخرجت المتواجدين "براديس بمخيم شعفاط
 .واستدعت عددا منهم للتحقيق

 االتاعتق
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 حالة اعتقال، بينها طفلين ١٥٥رصد المركز  •
 أقل من جيل – عاما ١٢تقل أعمارهم عن 

 . سيدات٦ قاصرا، و ٤٥المسؤولية، 

 اعتقاال، ٥٥تركزت االعتقاالت في العيسوية  •
 اعتقاال من األقصى ٤٥ في سلوان، ٣٢و

  .وطرقاته والبلدة القديمة

 منشأة في مدينة ١٦رصد مركز المعلومات هدم  •
 منشأة منها هدمت ذاتيا بأيدي ١١القدس، 
 .أصحابها

 .تركز الهدم في بلدتي سلوان وجبل المكبر •

 ١٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

فايزة تعيش  ..ألب فلسطيني وأم مصرية
  "غزة" عاما بسبب ٢٥متخفية في القدس منذ 

  

 منذ احتالل شرق القدس عام –القدس المحتلة 
لداخلية اإلسرائيلية بمنح بطاقة إقامة  تقوم وزارة ا١٩٦٧

دائمة للسكان الفلسطينيين األصليين في المدينة، وسحب 
اإلقامة من بعضهم أيضا، وتفرض إجراءات مشددة على 
منحها ألزواج المقدسيين من الضفة الغربية أو خارج 

، في حين تغلق الباب "ّلم الشمل"ُفلسطين، في ما يعرف بـ
مر بالفلسطينيين من قطاع غزة، تماما عندما يتعلق األ

  ".كيانا معاديا"باعتباره 

وهنا تكمن مأساة السيدة الفلسطينية فايزة زيادة 
، المولودة ألب فلسطيني وأم مصرية، فرغم ) عاما٤٣(

 عاما، فإن االحتالل ٢٥إقامتها في القدس المحتلة منذ 
يرفض منحها أي وثيقة رسمية توفر لها الحياة اآلمنة، 

 فريسة الخوف من ترحيلها إلى قطاع غزة بعيدا فأصبحت
عن زوجها وأطفالها السبعة إن ُأمسك بها من دون 

 ".بطاقة شخصية"

تقول فايزة للجزيرة نت إنها انتقلت للعيش في 
، وأقيم ١٩٩٦القدس مع ابن عمتها بعد زواجهما عام 

العرس بالقدس من دون أن تحضره عائلتها، التي لم 
تأشيرة، ومنذ ذلك الحين حتى تستطع الحصول على 

اليوم لم تزر عائلتها في مصر، ألنها تعلم أن سلطات 
االحتالل لن تسمح لها بالعودة إلى بيتها وأبنائها في 

 .القدس، بحجة أنها ال تحمل اإلقامة

بلهجة مصرية مشوبة بكلمات مقدسية، قالت 
فايزة إن الهاتف هو وسيلة التواصل الوحيدة مع أخيها 

 بعد –في مصر، وأخواتها الثماني الالتي توزعن الوحيد 
ُ بين مصر والسعودية واليمن ورام اهللا، وتكثر –زواجهن 

تلك . من مكالمات الفيديو حتى ال تنسى مالمحهم
المكالمات التي كانت صلة الربط بينها وبين والدتها 

 من دون أن ٢٠١٦شمس المرسى التي توفيت عام 
  .تودعها

نت من مدينة المنصورة، كنت أمي كا"تقول فايزة 
أهوى زيارة بيت جدي الريفي في اإلجازة بعيدا عن 
ضجيج القاهرة، بقيت على تواصل معها بعد زواجي عبر 

عند ". الهاتف، كنت أشاهدها وهي تصنع الكعك المصري
هذه الذكرى انقطعت فايزة عن الكالم لدقائق منهمكة في 

ذت نفسا تجفيف دموعها التي لم تنقطع، بصعوبة أخ
بقيت على أمل لقاء أمي، لكنها توفيت بمرض "وقالت 

السرطان، ولم أستطع حتى توديعها، كنت مخيرة بين 
 ".ًوداعها أو أال أعود إلى أبنائي أبدا

لم تتخل فايزة عن أمل لقاء والدها فاروق زيادة 
ّحتى اللحظة األخيرة، حيث حصل على تحويلة طبية إلى 

لكنه توفي يوم التحويلة، بعد مشفى المقاصد في القدس، 
 .عشرة أشهر على وفاة زوجته

أثناء حديثنا مع فايزة، صدح أذان الظهر من 
المسجد األقصى داخل بيتها، فقالت إن هذا النداء هو 
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 ٢٥الذي يصبرها، يقول لها خمس مرات في اليوم منذ 
  .عاما إن حياتها ستتحسن

  وثائق

 تثبت عرضت لنا وثائق والدتها ودراستها التي
أنها ولدت وعاشت في مصر، وليس في غزة، وقدمتها 
جميعها إلى وزارة داخلية االحتالل، في محاوالتها الكثيرة 
لطلب الحصول على إقامة، لكن الوزارة ظلت تتجاهل كل 

التي كتبت سهوا " غزة"الوثائق وتسلط مجهرا على كلمة 
  .في بطاقتها الفلسطينية

عريقا، أصعدتنا عبر درجات قديمة تحكي تاريخا 
فايزة إلى سطح بيتها، حيث إطاللة نرى منها بوضوح 
المسجد األقصى وجبل الطور وأجزاء كبيرة من البلدة 

رغم "نظرت المرأة إلى األقصى بحسرة، وقالت . القديمة
قربه ال أستطيع زيارته، فجنود االحتالل على أبوابه 

  ".يطلبون الهوية شرطا للدخول، وأنا ال أملكها

ج فايزة من بيتها لقضاء حاجاتها األساسية، تخر
متوجسة من أي يسألها أي شرطي أو جندي عن 
هويتها، فالحواجز كثيرة في القدس والبلدة القديمة، كما 
أنها ال تستطيع زيارة ابنتها الكبرى التي تزوجت وعاشت 
في بلدة شعفاط على بعد كيلومترات قليلة من القدس، 

تالل الحافلة التي تركبها ألنها تخشى أن يفتش االح
 .ويسألها عن هويتها

الزم فايزة وأبناءها السبعة، " الهوية"هاجس 
الذين خافوا ترحيل أمهم التي لم تتمكن من مرافقتهم في 
المناسبات العائلية أو الرحالت البعيدة، حتى أنها ال 
تستطيع زيارة شقيقتها جهاد التي تسكن في مدينة رام 

يلومترا من القدس، بسبب الحواجز  ك١٥اهللا، على بعد 
  .اإلسرائيلية التي تفصل المدينتين

عبر محامين، وعلى نفقتها الخاصة، تقدمت 
ّ بطلب للم شملها ٢٠١٦ و٢٠٠٨ و١٩٩٧فايزة أعوام 

مع زوجها وأبنائها، حيث قوبلت الطلبات بالرفض، حتى 

آذار الحالي من المثول أمام  /تمكنت في بداية مارس
ادعى  . اإلسرائيلية في قرية دير ياسينقاضي المحكمة

 ٢٠٠٥ممثل داخلية االحتالل أنها عاشت بين عامي 
 في غزة، ضحكت فايزة ساخرة لتجيبه أنها ٢٠٠٨و

  . أنجبت طفليها عهد وفاروق في تلك السنوات في القدس

انتهت المحكمة بقرار القاضي منح وزارة 
صوص  يوما إلعطاء ردها النهائي بخ١٤الداخلية مهلة 

وقفت فايزة أمام . فايزة، ليحكم هو بعدها بالقول الفصل
القاضي وقالت له إنها في القدس منذ سنوات طويلة، 

ألمثل أمامك وأشكو "فأجابها أنه لم يرها إال اليوم، فردت 
 عاما، لقد سجنت في ٢٥عذابي احتجت لطريق استمر 

  ".بيتي طوال هذه الفترة

ها بالتنقل ُومنحت فايزة مؤخرا ورقة تسمح ل
داخل أسوار البلدة القديمة فقط، كما أنها ال تملك تأمينا 

وتؤكد أنها تعرضت البتزازات . صحيا يمكنها من العالج
االحتالل المباشرة وغير المباشرة لكي تعمل معه مقابل 

 .حصولها على الهوية

ودعتنا وهي تنظر إلى قبة الصخرة في األفق 
ِمستعدة أتنازل عن كل ح"قائلة    ".اجة بس أبقى هونِ

  ١٠/٣/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

جديد الشوارع العنصرية ".. طريق السيادة"
  اإلسرائيلية شرق القدس

 

 اعتبرت خطة في – القدس – الرجوب عوض
 جهة، من وسطها عن الضفة غرب جنوب لفصل حاسمة
" ١ إي "المسماة المنطقة في لالستيطان العنان ٕواطالق

 نفتالي اإلسرائيلي الجيش يروز صادق أخرى، جهة من
 القدس شرق جديد عنصري طريق مشروع على بينيت

  ".السيادة طريق "عليه أطلق المحتلة
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 بمحاذاة الجديد الطريق مسار اكتمال ومع
 القدس، شرق العيزرية لبلدة شمالي المأهولة المناطق

 ولن لسلوكه، مضطرين أنفسهم الفلسطينيون سيجد
) ١رقم طريق (المعتاد لطريقا استخدام بإمكانهم يكون
  .بشمالها الضفة جنوب يربط الذي

 المنطقة في لالستيطان الطريق سيمهد كما
 مستوطنة بين عمرانيا تواصال ويخلق" ١إي "المسماة

 بين التنقل ليكون غربا، والقدس شرقا أدوميم معالي
 يوصل أحدهما حيويين، شارعين عبر المستوطنتين

 على بالقدس يربطها واآلخر رواألغوا بأريحا المستوطنة
  .غربا مترات كيلو بضعة مسافة

  الفصل شارع

 الفصل شارع "مع الجديد الطريق وسيلتقي
 االحتالل افتتحه الذي الفلسطينية التسمية وفق" العنصري

 ويمتد غربا،" ١ إي "منطقة متجاوزا عام، من أكثر قبل
 ويتوسط جنوبا، الزعيم بلدة حتى شماال عناتا بلدة من

 الفلسطينيين السيارات سائقي بين يفصل جدار الشارع
 .والمستوطنين

 الدراسات جمعية في الخرائط قسم رئيس وحسب
 يعني الجديد الشارع مخطط فإن تفكجي، خليل العربية
 وتحويل تماما، العيزرية لبلدة الشمالي المدخل إغالق
 البلدة شمال المستحدث الشارع إلى هناك من الحركة
 بشارع االتصال ثم ومن الزعيم، وبلدة البابا جبل باتجاه
  .الماضي العام المفتتح العنصري الفصل

 نت للجزيرة حديثه في الفلسطيني الخبير وأوضح
 ضمن ٢٠٠٧ عام منذ له مخطط الطريق هذا مشروع أن

 شوارع إيجاد تعني التي" الحياة نسيج "المسماة الخطة
 أو عليها تولىالمس تلك مكان تحديدا، للفلسطينيين بديلة
  .العازل الجدار يقطعها التي

 الحالي الشارع سيخصص حين وفي
 وسطها، إلى الضفة جنوب من المتجهين للفلسطينيين

 هي - تفكجي حسب- المتوقعة التالية الخطوة فإن
 مستوطنة جنوب ١٩ رقم الشارع مخطط على المصادقة

 المتجهين للفلسطينيين سيخصص والذي ،"أدوميم معاليه"
 وبالتالي واألغوار، أريحا مدينة إلى الضفة جنوب من
 الواقعة الشوارع استخدام من فلسطينية سيارة أي منع

  .القدس شرق" ١ أي "مخطط ضمن

 يعني" السيادة طريق "مشروع أن تفكجي وأوضح
 رقم الشارع استخدام من الفلسطينية السيارات كافة منع
 يوالمض وسطها، عن الضفة جنوب عزل وبالتالي ،١

 الضفة في االستيطانية المشاريع أكبر من واحد في
  ".١ إي "منطقة ضمن الغربية

 بينيت مصادقة الفلسطينية الخارجية واعتبرت
 التواصل تحقيق خطة من جزءا الشارع إقامة على

 وفي االستيطانية، والتجمعات المستوطنات بين الجغرافي
 اكم بعض، عن بعضها الفلسطينية المناطق فصل المقابل

  .األميركية السالم خطة في جاء

  منحازة محاكم

 الجدار مقاومة بهيئة المستشار قال جهته، من
 الشارع مخطط نشر االحتالل إن إلياس محمد واالستيطان

 المحاكم لدى عليه االعتراض وجرى سنوات قبل
 الحاكم قرارات أن علمتنا التجربة لكن "اإلسرائيلية
 من االحتالل محاكم لدى أقوى الغربية للضفة العسكري

 ".الفلسطينيون يمتلكها ٕواثباتات وثائق أي

 الضغط بفعل كثيرا تأخر الجديد المخطط إن وقال
 إي "منطقة في البناء من ومنعها إسرائيل على األميركي

 جنوب بين الجغرافي التواصل قطع فعليا يعني ألنه ،"١
 في وهي اليوم تغيرت الظروف لكن ووسطها، الضفة
  .حتاللاال صالح

 تجمعات في فلسطيني ألف من أكثر أن وأوضح
 القسري للترحيل عرضة باتوا" ١ إي "منطقة داخل بدوية
  .االستعماري المشروع لصالح مضى وقت أي من أكثر
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 االحتالل أن الفلسطيني المستشار ويضيف
 الجدي التحرك عدم ظل في الزمن عامل من استفاد
 السياسية تالقنوا عبر سواء الفلسطينية، للسلطة
 أن على مشددا الدولية، الجنائية المحكمة في أو المتاحة
 إرادة توفر دون يتوقف لن "الضفة مناطق عزل مشروع
 ".شعبية قوة تساندها سياسية

 لجنة في ناشط وهو حلبية، هاني أوضح بدوره،
 يجري الذي الشارع أن القدس، شرق الشعبية المقاومة
 بلدة شمال العازل دارالج من قريبا سيكون عنه الحديث

 أبو بلدتي من لعائالت تعود أراضي ويلتهم العيزرية،
 عند البدوية األسر عشرات عزل مرجحا. والعيزرية ديس

  .ترحيلها أو البابا وجبل الجمل واد منطقتي في إقامته

  ١١/٣/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

اإلدارة األميركية تنزع عن المقدسيين 
  فلسطينيتهم

 

أسقط تقرير صدر عن وزارة  –حتلة القدس الم 
» الفلسطيني«الخارجية األميركية، امس األربعاء، صفة 

عن سكان القدس الشرقية المحتلة، وذلك إمعانا في 
السياسات األميركية الموجهة ضد المدينة المقدسة في 
ظل انحياز إدارة الرئيس األميركية دونالد ترمب، لالحتالل 

  .اإلسرائيلي

ًر الذي يصدر سنويا عن الخارجية واعتبر التقري
األميركية حول حقوق اإلنسان حول العالم، أن 

سكان غير «الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم 
  .«إسرائيليين يعيشون في القدس

يأتي ذلك في تقرير تنشره الخارجية الحقا، 
ًويعالج سنويا حالة حقوق اإلنسان في جميع أنحاء 

 مع السياسات الخارجية لإلدارة العالم، بما يتناسب

األميركية، ويحتوي على فصل عن الوضع في الضفة 
  .الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس

وتضمن التقرير السنوي الرامي إلى لفت االنتباه 
إلى حالة حقوق اإلنسان في كل دولة من الدول 
األعضاء في األمم المتحدة، على حد ادعاء اإلدارة 

وصول دونالد ترمب إلى البيت األبيض، األميركية، منذ 
تغييرات تعبر عن انحياز اإلدارة األميركية لسياسة 
االحتالل اإلسرائيلية وممارسته في كل ما يتعلق بالصراع 

  . إسرائيلي-فلسطيني / العربي

يذكر أن التقرير الصادر قبل عامين، أسقط 
عن قطاع غزة المحاصر » األراضي المحتلة«مصطلح 

غربية، وفي العام الماضي، أسقط التقرير والضفة ال
عن هضبة الجوالن » األراضي المحتلة«مصطلح 

السوري، كما تضمن التقرير إدانات شديدة اللهجة 
النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل السلطة الفلسطينية 

  .وحماس

واعتبر التقرير األميركي أن هضبة الجوالن 
ع غزة السوري، والضفة الغربية المحتلتين، وقطا

المحاصر، مناطق تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، علما 
بأن التقريرات السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت 

  .«المحتلة«هذه المناطق بـ

وفي التقرير الذي يصدر هذا العام، تم إسقاط 
عن السكان العرب الذين » الفلسطينيين«مصطلح 

ض يعيشون في األراضي المحتلة في القدس، حيث تفر
  .إسرائيل سيادتها بواقع االحتالل

ترسي مبدأ االلتزام «وتزعم إدارة ترمب أنها 
بالحقيقة والوقائع على األرض، وأن التعريف الجديد 
يعكس الواقع في القدس كما هو ألنه ال توجد دولة 
فلسطينية وأن السكان العرب في القدس ليسوا مواطنيها 

  .«ًأيضا
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اسرائيل «فة وفي هذا السياق، نقل موقع صحي
اإللكتروني عن مسؤول في البيت األبيض أن » اليوم

اإلدارة األميركية تحتاج إلى وصف الواقع كما هو بأنه «
ال يمكن االعتماد على حق تقرير المصير الذي ال أساس 

هذا التقرير يقرب المنطقة «وادعى أن . »له في الواقع
لسالم إال من السالم ألنه، كما قلنا مرارا، ال يمكن بناء ا

كل شيء آخر سوف يتفكك . على أساس الحقيقة
  .«ويفشل

ومع صعود ترمب إلى الحكم، تصاعدت محاوالته 
لتحصيل إنجاز يستخدمه كرافعة خالل الحملة االنتخابية 
للمنافسة على فترة رئاسة أخرى في البيت األبيض، وذلك 
عبر التوصل إلى تسوية في الشرق األوسط، ما تجلى 

التي تمثلت في مجموعة » صفقة القرن«ًحقا في طرحه ال
ًإمالءات مفروضة أميركيا، تنطلق من خالل انحياز كامل 

  .من إدارة ترمب تجاه إسرائيل

  ٨ ص١٢/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

  

خطة ترامب األخطر ..إسقاط مواطنة المقدسيين
  لتزييف تاريخ القدس

 

المخطط األكبر الـذي رسـمته  ضمن – نادر طالل
ــة الوال ــدس المحتل ــة الق ــة ضــد مدين ــات المتحــدة األمريكي ي

وسـكانها الفلــسطينيين، لجــأت إدارة الـرئيس دونالــد ترامــب 
إلــى اعتمــاد صــيغ وعبــارات جديــدة، تــستهدف المقدســيين 
بـــــشكل مباشـــــر وتمـــــس حقـــــوقهم الوطنيـــــة والـــــسياسية 

 .والقانونية داخل مدينتهم المقدسة

 وفــــي ســــابقة خطيــــرة، تعمــــدت وزارة الخارجيــــة
المواطنين "األمريكية، في تقريرها األخير، استبدال تعريف 

، المعتـرف بـه فـي "الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية
غيـر "، أو "المقيمين العـرب"جميع المحافل الدولية، بعبارة 

ُ، لتشعل بهـا موجـة غـضب فلـسطينية، وسـط "اإلسرائيليين
 هــذه تحــذيرات مــن النتــائج المترتبــة علــى تــدويل واعتمــاد

ــــب  ــــا جــــاء بخطــــة ترام ــــة بم ــــارات، وعالقاتهــــا الخفي العب
 ".صفقة القرن"ُالسياسية التي تعرف باسم 

التقريــــــر الـــــــذي صـــــــدر عـــــــن وزارة الخارجيـــــــة 
ً، أســـقط رســـميا صـــفة ) مـــارس١١(األمريكيـــة، األربعـــاء 

عن سكان شرقي القدس المحتلة، واعتبر أن " الفلسطيني"
ســكان "منطقــة هــم الفلـسطينيين الــذين يقيمــون فــي تلــك ال

مقيمــــون "، أي "غيــــر إســــرائيليين يعيــــشون فــــي القــــدس
 ".عرب

ًويعالج التقرير الذي يصدر سنويا عـن الخارجيـة 
األمريكية، حالة حقوق اإلنـسان حـول العـالم بمـا يتناسـب 
مــع سياســات واشــنطن، ويحتــوي علــى فــصل عــن الوضــع 
في الضفة الغربية، ومن ضـمنها القـدس، ويتـضمن كـذلك 

نتباه إلـى حالـة حقـوق اإلنـسان فـي كـل دولـة مـن لفت اال
الدول األعضاء في األمم المتحدة، لكن اتجاهـه تغيـر منـذ 
ــــاز اإلدارة  وصــــول ترامــــب للبيــــت األبــــيض، ليظهــــر انحي
األمريكية لسياسة االحتالل اإلسـرائيلي وممارسـته فـي كـل 

 .اإلسرائيلي – الفلسطيني/ ما يتعلق بالصراع العربي

ً تحــديا أمريكيــا جديــدا لقــرارات وتعــد هــذه الخطــوة ً ً
مجلـــــس األمــــــن الــــــدولي تجــــــاه القــــــضية الفلــــــسطينية، 

، وقرار الجمعية العامة لألمـم ٢٣٣٤ًوخصوصا القرار رقم 
ــذي )٢٠١٢ نــوفمبر ٢٩(المتحــدة، الــذي صــدر فــي  ، وال

ًأصـــبحت فيـــه دولـــة فلـــسطين عـــضوا مراقبـــا فـــي األمـــم  ً
عية الدوليــة المتحـدة بأغلبيـة ســاحقة، وكـذلك قــرارات الـشر

جزء ال يتجـزأ مـن " القدس الشرقية"التي أكدت جميعها أن 
 .١٩٦٧األرض الفلسطينية المحتلة عام 

 أصحاب الحق واألرض
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ـــــب  ـــــسطينية وخطي ـــــديار الفل ـــــدس وال ـــــي الق مفت
: المــسجد األقــصى المبــارك، الــشيخ عكرمــة صــبري، يقــول

إدارة الــــــرئيس ترامــــــب اســــــتفحلت فــــــي تجاوزاتهــــــا "إن 
علــى المدينــة المقدســة وســكانها، مــن خــالل واعتــداءاتها 

ُالقرارات الخطيرة والمجحفة التي تتخـذها وتـستهدف بـشكل 
 ".مباشر المدينة ومكانتها اإلسالمية العريقة

الخلــيج "صــبري يؤكــد، فــي تــصريحات خاصــة لـــ
، "صـفقة القـرن"، أن الخطوات التي تبعـت إعـالن "أونالين

اريخ المدينـــة لتزييـــف تـــ" شـــيطانية"مـــا هـــي إال محـــاوالت 
ٕالمقدســـة واعطائـــه الطـــابع اليهـــودي، والتمهيـــد لخطـــوات 
الحقة لتهجير سكانها على أنهم مقيمون فيها وليسوا من 

 .سكانها األصليين

ويوضــــح أن المحــــاوالت األمريكيــــة واإلســــرائيلية 
إلسقاط حق الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة تجاوز كـل 

مكـــن الوقـــوف الخطـــوط الحمـــر، ويعـــد ســـابقة خطيـــرة ال ي
ُعليهــا دون خطــوات عمليــة وقويــة تــسقطها وتلغيهــا، كمــا 
أسقطت حق كل مقدسي في مدينته التي تحـارب االحـتالل 

 .واإلدارة األمريكية والمتواطئين معهم

خطيب المسجد األقصى حذر مـن تـدويل واعتمـاد 
ً، مؤكـدا أنهـا "المـشبوهة"تلك المصطلحات التـي أسـماها بــ

ط القـديم الـذي يـستهدف المدينـة توجه جديد ضمن المخط
ـــي  المقدســـة وســـكانها، لمـــصلحة االحـــتالل اإلســـرائيلي ف
ـــه  ـــسطيني وتزييف ـــاء الطـــابع اإلســـالمي الفل ـــسيطرة والغ ٕال

 .بطابع يهودي مندس وعنصري

، إلـى "الخلـيج أوناليـن"ولفت صبري، في حديثه لـ
ُأن مثل تلك المصطلحات تعطي شرعية مجانية لالحـتالل، 

قوق الوطنية والسياسية والقانونية لسكان على حساب الح
التــي " صــفقة القــرن"ًالمدينـة، وتنــسجم تمامــا مــع مخـاطر 

ًاعتبــرت القــدس هــدفها األول والرئيــسي، وعنوانــا لخطتهــا 
 .السياسية التي تستهدف القضية الفلسطينية

ال "وشــــدد خطيــــب المــــسجد األقــــصى علــــى أنــــه 
 القـــدرة علـــى اإلدارة األمريكيـــة وال حتـــى إســـرائيل يملكـــون

إســقاط حقــوق المواطنــة عــن المقدســيين داخــل مــدينتهم 
المحتلة، وأن مثـل تلـك القـرارات رغـم خطورتهـا هـي مجـرد 

ً، مشيرا إلى أن "محاوالت ستسقط أمام صمود أهل المدينة
اســـتمرار الغطرســـة األمريكيـــة وانحيازهـــا لالحـــتالل علـــى 
ـــسطينيين  ـــشعل غـــضب الفل ـــدس وســـكانها سي ُحـــساب الق

 . المنطقة على رأس الجميعويقلب

يذكر أن التقرير الصادر عن الخارجية األمريكيـة 
عـن قطـاع " األراضي المحتلة"قبل عامين أسقط مصطلح 

غزة والضفة الغربيـة، وفـي العـام الماضـي، أسـقط التقريـر 
عن هضبة الجـوالن الـسوري، " األراضي المحتلة"مصطلح 

ـــر إدانـــات شـــديدة اللهجـــة الن ـــات كمـــا تـــضمن التقري تهاك
 ".حماس"حقوق اإلنسان من قبل السلطة الفلسطينية و

ــسوري والــضفة  واعتبــر كــذلك هــضبة الجــوالن ال
ــع  ــاطق تق ــين، وقطــاع غــزة المحاصــر، من الغربيــة المحتلت
ًتحت السيطرة اإلسرائيلية، علما أن التقارير الـسابقة التـي 

 ".المحتلة"صدرت بهذا الشأن وصفت هذه المناطق بـ

 العـــــــام ُأســـــــقط مـــــــصطلح وفـــــــي تقريـــــــر هـــــــذا
عـــن الـــسكان العـــرب الـــذين يعيـــشون فـــي " الفلـــسطينيين"

ً ألفـــا، ٣٤٠األراضـــي المحتلـــة بالقـــدس وعـــددهم يتجـــاوز 
ســيادتها علــى المدينــة، واعتبــرهم " إســرائيل "حيــث تفــرض

 ".المواطنين غير اإلسرائيليين"أو " السكان العرب"

ترســــي مبــــدأ االلتــــزام "وتــــزعم إدارة ترامــــب أنهــــا 
حقيقــــة والوقــــائع علــــى األرض، وأن التعريــــف الجديــــد بال

يعكـــس الواقـــع فـــي القـــدس كمـــا هـــو ألنـــه ال توجـــد دولـــة 
فلسطينية وأن السكان العـرب فـي القـدس ليـسوا مواطنيهـا 

 ".ًأيضا

يــسرائيل "وفــي هــذا الــسياق، نقــل موقــع صــحيفة 
اإللكترونـــي عـــن مـــسؤول فـــي البيـــت األبـــيض أن " هيـــوم

اج إلى وصف الواقع كما هو بأنـه ال اإلدارة األمريكية تحت"



  
  ٩١ 

يمكن االعتماد على تقرير المصير الذي ال أساس لـه فـي 
 ".الواقع

هذا التقرير يقرب المنطقة من السالم "وادعى أن 
ًألنه، كما قلنا مرارا، ال يمكن بناء السالم إال علـى أسـاس 

ــة ، حــسب "كــل شــيء آخــر ســوف يتفكــك ويفــشل. الحقيق
 ."٤٨عرب "موقع 

 تاريخ القدستزييف 

عضو المكتب السياسي لجبهة النـضال الـشعبي، 
محمــــود الــــزق، أكــــد أن إدارة ترامــــب تواصــــل خطواتهــــا 
التصعيدية ضـد مدينـة القـدس التـي شـملت االعتـراف بهـا 

، ونقل السفارة األمريكية إليهـا، إضـافة "إسرائيل"عاصمة لـ
ــى إســقاط  ــر وصــوال إل ــدعم مخططــات العنــصرية والتهجي ًل

 .طنة عن سكانها الفلسطينيينصفة الموا

الخلــيج "وأوضــح الــزق، فــي تــصريحات خاصــة لـــ
ــة "أوناليــن ، أن اإلدارة األمريكيــة ال تلتفــت للقــوانين الدولي

التــي اعترفــت بحقــوق الفلــسطينيين داخــل مــدينتهم، وهــذه 
ًالخطوة الجديدة، التي لم تسقط سهوا وجاءت بعـد أسـابيع 

رة المخططـات ، تكشف حجـم خطـو"صفقة القرن"من طرح 
 .التي تحاك ضد القدس وسكانها

ـــى أن هـــذه الخطـــوة اســـتهداف مباشـــر  ـــت إل ولف
لحقــوق ومكانــة وقانونيــة المقدســيين، الــسكان األصــليين 

مقيمـــون غيـــر إســـرائيليين، أو "للمدينـــة، واعتبـــار أنهـــم 
، وشطب وجودهم، خطوة خطيرة سـيكون لهـا تبعـات "عرب

رامــــب كــــشفت ًصــــادمة للجميــــع، مــــشددا علــــى أن إدارة ت
ـــصرية االحـــتالل  ـــي دعـــم عن ـــي ف ـــا الحقيق ـــع وجهه للجمي

 .وهمجيته

ُهذه الخطوة، بحسب الزق، مـن شـأنها أن تزيـف 
تــاريخ القــدس بأكملــه، وتتماشــى مــع المخطــط اإلســرائيلي 
ــى  ــسياسية والعــسكرية عل ــة وال ــسيطرة الديني ــر فــي ال األكب
ــــت  ــــي اعترف ــــوانين الدوليــــة الت ــــة بخــــالف كــــل الق المدني

ينيين فــي مــدينتهم وحقهــم فــي المواطنــة والعــيش بالفلــسط
 .رغم االحتالل

ولفــت إلــى أن المواقــف األمريكيــة باتــت جميعهــا 
معاديــــة لحقــــوق ومــــصالح الفلــــسطينيين وتتماشــــى مــــع 

ً، مـــشددا علـــى أن محـــو اإلدارة األمريكيـــة "صـــفقة القـــرن"
الهوية "ًلن يغير من الواقع شيئا، و" فلسطينيين"لمصطلح 

سطينية ألهــل القــدس ســتبقى مــا بقــوا علــى والحقــوق الفلــ
 ".هذه األرض

لحقوق اإلنسان إسـقاط " حماية"بدوره أدان مركز 
ــــــسطينية عــــــن  ــــــة صــــــفة المواطنــــــة الفل اإلدارة األمريكي
 .المقدسيين المقيمين داخل أحيـاء شـرقي القـدس المحتلـة

على نـسخه عنـه، " الخليج أونالين"وبين، في بيان حصل 
خل غيـر مبـرر وغيـر مقبـول فـي عـرف تد"أن هذا اإلجراء 

القــانون الــدولي وحقــوق اإلنــسان، وانحيــاز لــصالح دولــة 
علــى حــساب دولــة أخــرى، وهــذا مــا مــن شــأنه أن  يعــزز 

 ".االضطراب والصراع في المنطقة

ــة العامــة لألمــم المتحــدة،  وطالــب المركــز الجمعي
وجميـــــع الـــــدول األعـــــضاء بـــــرفض المواقـــــف األمريكيـــــة 

ــة ــادرات سياســية المنحــازة، وحماي ٕ قراراتهــا واســقاط أي مب
ــــانون  ــــسطيني وتتجــــاوز الق ــــشعب الفل ــــوق ال ــــر لحق تتنك
الدولي، وعدم االعتراف بأي مواقف أو قرارات أو إجـراءات 
تفرضـــها الواليـــات المتحـــدة، ومـــن ضـــمن ذلـــك االعتـــراف 

وفـرض سـيادتها علـى الـضفة " إسرائيل"بالقدس عاصمة لـ
 المقدسـيين فـي مدينـة الغربية، ونزع الـصفة الوطنيـة عـن

 .القدس المحتلة

ــرة بــالتراجع  ــة األخي ــي اآلون ــدأت إدارة ترامــب ف وب
عن المواقف والسياسات األمريكيـة الثابتـة التـي انتهجتهـا 
اإلدارات السابقة فيمـا يتعلـق بالقـضية الفلـسطينية، والتـي 
كانت خاللها تعترف بحقوق الفلسطينيين فـي إقامـة دولـة 

 ".القدس الشرقية"اصمتها  وع١٩٦٧لهم في حدود 



  
  ٩٢ 

ـــد  ـــر التوصـــيف األمريكـــي وســـط تزاي ـــأتي تغيي وي
المــشاحنات حــول المدينــة فــي أعقــاب نــشر خطــة ترامــب 
بــشأن الــشرق األوســط والتــي تقــول إن القــدس ينبغــي أن 

فــي أي اتفـــاق " تظــل العاصــمة الــسيادية لدولــة إســرائيل"
  . والفلسطينيين"إسرائيل"سالم بين 

  ١٣/٣/٢٠٢٠ أونالين الخليج

* * * * *  

 ّالقابضات على جمر النضال .. نساء القدس
  

اليوم العالمي للمرأة هذا العام  ّيحل –براءة درزي 
ّفيمــا العــالم يــشهد مزيــدا مــن األزمــات والتحــديات، التــي  ً
ــاع األرض مــن دون اســتثناء، ومــن دون  ــل بق تــشهدها ك

ــز بــين النــساء و الرجــال ّلكــن التحــديات والمخــاطر . ّتميي
ي تواجهها المرأة الفلسطينية، ال سيما في القدس، لهـا الت

ّبعـــد آخـــر إذ إنهـــا مجبولـــة بـــسبعة عقـــود مـــن االحـــتالل، 
ّســـــلب أهـــــل األرض مقومـــــات " إســـــرائيل"حاولـــــت فيهـــــا 

الـــصمود، وأدوات المقاومـــة، لتكـــسر عـــزائمهم، وتـــستكمل 
طــــردهم مــــن أرضــــهم، ولــــتحكم ســــيطرتها علــــى القــــدس 

  .ّواألقصى وسائر المقدسات

ـــر  وهـــذا يجعـــل المـــرأة الفلـــسطينية أمـــام دور أكب
ا علــى  ًــومــسؤولية أعظــم تتــأتى مــن ضــرورة أن تبقــي عين ّ ّ
ــــة، وكــــم مــــن مــــرة ســــاومها  ــــى العائل ّاألرض وأخــــرى عل

  !االحتالل على هذه أو تلك

ّوفــي القــدس قــصة المــرأة لهــا خــصوصية أكبــر،  ّ
ًفهــي تواجــه ســيال مــن الــسياسات التــي يفرضــها االحــتالل 

 القــــدس فــــي ســــياق مــــشروع التهويــــد الــــذي علــــى أهــــل
ّيستهدف كل ما في المدينة مـن بـشر، وحجـر ومقدسـات ّ .

ّففــي ســياق المحــاوالت اإلســرائيلية الهادفــة إلــى تقلــيص 
ّالوجــود العربــي فــي القــدس إلــى أدنــى حــد ممكــن، ينفـــذ 

  .االحتالل سلسلة من السياسات لتحقيق هذا الهدف

ص البناء وفي هذا اإلطار تأتي سياسة حجب رخ
عــن المقدســيين مــا يــدفعهم إلــى البنــاء مــن دون تــرخيص 

وتــنعكس هــذه . ّومــن ثــم هــدمها بذريعــة مخالفــة القــانون
الــسياسة علــى المــرأة المقدســية التــي تفقــد بيتهــا وتــشهد 
ّتــشرد أســرتها وأبنائهــا، وفــي كثيــر مــن األحيــان مــن دون 

  .إنذار يسمح للعائلة بترتيب أمورها

ّة دهـم المنـازل، ال سـيما يضاف إلى ذلـك، سياسـ
ــال  ــرة محتوياتهــا، واعتق ــشها وبعث ــل، وتفتي فــي جــوف اللي
أفـــراد مـــن العائلـــة واقتيـــادهم إلـــى التحقيـــق، وفـــي بعـــض 
ّاألحيان اعتقال سـيدات علـى خلفيـة اتهـام أبنـائهن بتنفيـذ 

ًومــن الــصعب أن نجــد بيتــا فــي . عمليــات ضــد االحــتالل
 كـذلك أن نجـد ّالقدس لـم يقـدم أسـيرة أو شـهيدة، ويـصعب

  !ّعائلة ليس فيها أم أسير أو أخت شهيد

ووفـــق أرقـــام نـــادي األســـير الفلـــسطيني، اعتقـــل 
 ألــــف امــــرأة ١٦ أكثــــر مــــن ١٩٦٧االحــــتالل منــــذ عــــام 

ــذيب فــي  ّفلــسطينية عرضــهن ألبــشع صــور التنكيــل والتع
ويبلــغ عــدد األســيرات . أثنــاء عمليــات االعتقــال والتحقيــق

ومــن .  أسـيرة مقدســية١٣ ّ بيــنهن٤٣الفلـسطينيات اليــوم 
ّ أســيرة صــدرت بحقهــن أحكــام متفاوتــة ٢٧بــين األســيرات 

ّ عامــا الــصادر بحــق ١٦بالــسجن أعالهــا الحكــم بالــسجن  ً
األسيرتين شروق دويات، وهـي مـن القـدس، وشـاتيال أبـو 

  .ّعياد من الداخل المحتل

 وهـي ١٩٦٧وقدمت القدس أولى األسـيرات عـام 
ّتنـــسمت الحريـــة فـــي عـــام األســـيرة فاطمـــة برنـــاوي التـــي 

، ١٣، فيما يبلـغ عـدد األسـيرات المقدسـيات اليـوم ١٩٧٧
ّولعل أخطر الحاالت هي األسيرة إسراء جعـابيص المعتقلـة 

 بعدما أطلـق عليهـا جنـود االحـتالل النـار ٢٠١٥منذ عام 
علــى ســيارتها فــانفجرت أســطوانة غــاز بــداخلها وأصــيبت 

ّل مــن حقهــا إســراء بحــروق خطيــرة، فيمــا يحرمهــا االحــتال
  .ّفي تلقي العالج
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وال يقتصر األمر على األسر واالعتقال والحرمـان 
ّمن الحق في السكن، بل إن الالئحة تطول وال مجـال هنـا 
ّلإلحاطــة بكــل سياســات االحــتالل، لكــن ال بــد مــن اإلشــارة 
إلــى سياســة إلغــاء الهويــة المقدســية إضــافة إلــى منــع لــم 

ــى العــائالت ــك عل ــداعيات ذل ّ المقدســية، عــالوة الــشمل وت
علــى سياســة إفقــار المقدســيين، وكلهــا تنــسحب بآثارهــا 

  .على النساء المقدسيات

ّأما في ما يتعلق باألقـصى، فـإن االحـتالل يطـارد  ّـ
ّالمرابطــات ويمــنعهن مــن دخــول المــسجد وال تتــورع قواتــه 
ّعــن ضــربهن وســحلهن فــي باحــات المــسجد وعنــد أبوابــه 

. المستوطنين واستفزازتهمّلمنعهن من التصدي القتحامات 
ــرة اســتهداف المرابطــات مــع عــام  ّوقــد صــعد االحــتالل وتي

 عنــدما أصــدرت الــشرطة فــي آب مــن ذلــك العــام ٢٠١٥
 مرابطــــة ومــــنعهن مــــن دخــــول ٧٠قائمــــة تــــضم أســــماء 

ولــم يلبــث . المــسجد بــالتزامن مــع اقتحامــات المــستوطنين
ك ّاالحتالل أن طور االستهداف مع قرار وزير الجيش آنذا

ـــالون بحظـــر مـــا أســـماه  ـــي المـــرابطين "موشـــيه يع تنظيم
ّـولم تتوقف االعتـداءات علـى المرابطـات منـذ ". والمرابطات

ّذلــك الحــين، وال شــك فــي أن هــذا االســتهداف والتــصعيد  ّ
ّمــرتبط بــإدراك االحــتالل أهميــة الــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه 

ّات في الدفاع عن المقدساتّالمقدسي ّ.  

ّويبقى كل مـا تقـدم  غـيض مـن فـيض مـا تواجهـه ّ
ّالمرأة المقدسية، وجزء من المشهد الذي يفرضه االحـتالل 
ّفي القدس؛ لكن على الرغم من كل ذلـك، فـإن مـا تتمـسك  ّ
بـــه المـــرأة فـــي القـــدس هـــو الـــصمود فـــي وجـــه سياســـات 
التركيــع، والثبــات فــي وجــه محــاوالت االقــتالع، فهــي تقــف 

من التكبير في في وجه قوات االحتالل التي تحاول منعها 
د أن االحــتالل لــن يمنعهــا مــن الــصالة فــي  ّاألقــصى وتؤك ــ ّ
المــسجد، وهــي كانــت فــي قلــب الحــراك المقدســي فــي هبــة 
ـــزال تواجـــه  ـــاب الرحمـــة، وال ت ـــة ب ـــاب األســـباط وفـــي هب ب
االحــتالل منــذ انتفاضــة القــدس، مثلمــا كانــت شــريكة فــي 

ّالنــضال فــي انتفاضــة األقــصى، وفــي كــل محطــات الثــورة 
  .ّنتفاضة ومواجهة المحتلواال

ّإن بطــش االحــتالل وجبروتــه وسياســاته لــم يفــت  ّ
عــضد المــرأة المقدســية ولــم يثــبط عزيمتهــا، حتــى عنــدما 
يهـــدم االحـــتالل بيتهـــا ويـــشردها مـــع عائلتهـــا، أو عنـــدما 
ًيستشهد أبناؤها فداء للوطن فتراها تـزداد تمـسكا بمقاومـة  ّ

ذه مـن سياسـات ّـاالحتالل والتصدي لما ينف  وهـي فـي ذلـك ّ
ّجديرة بأن تكون كل األيام أيامها لما تؤسس له من نصر  ّ ّ ّ

  .ّعلى طريق التحرير

  ١٣/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ٌحكاية رباط، ومسلسل ممتد . حمزة المغربي
  من الهدم والتشريد

 

الرباط تكليف مش تشريف  "–كمال الجعبري 
بهذه العبارات " يوم الدينواحنا قدرنا نضل مرابطين هون ل

البسيطة العميقة، يتحدث حمزة المغربي، عن خياره، 
وخيار عشرات اآلالف من المقدسيين، في معركة الرباط، 
والصمود، في القدس، التي ال تزال فصولها مستمرة، 

  .لغايات هذه اللحظات

ًكثيرا ما تتوارد على أعيننا، عبر الشاشات 
ٍت مقدسية، فقدت منازلها، ٌالمختلفة، قصص مؤلمة لعائال

لم تفقد تلك العائالت . وتفقد منازلها على مدار العام
مساكنها بفعل الكوارث اإلنسانية، أو الزالزل واألعاصير، 
ًبل إن يدا همجية محتلة، امتدت لبيوتهم وهدمتها، في  ّ

ٍسعي محموم منها لتهويد القدس، وأسرلتها في هذا . ٍ
ًا فصال من فصول حكايات الوقت الذي تشاهد فيه أعينن

هؤالء المقدسيين، تغفل أعيينا عن زوايا أخرى، وجذور 
ًحكايات زرعت في هؤالء المقدسيين، إرادة، وصمودا،  ً ٍ

  .بانتظار يد الدعم والعون، والتمكين
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ٍحكايتنا اليوم، حكاية عائلة من العائالت التي 
ًبدأت حكايتها مع القدس، منذ أكثر من ألف عام، مرابطة 

يها، بعد أن قدمت للقدس من بالد المغرب، خالل فترة ف
قصتنا اليوم هي قصة المقدسي حمزة . الحروب الصليبية

المغربي، وحكايته، مع فصول التشريد، وهدم المنازل 
  .المتكررة، في القدس

ٌرباط من قبل الوالدة وارث من الصمود ٕ ٍ  

بدأت حكاية حمزة مع حب القدس، وعشقها، قبل 
ه محمد سرحان المغربي، من المناضلين والدته، والد

ُ، وحكم ١٩٣٦القدامى، الذين شاركوا في ثورة، عام 
تمكن محمد من الهرب من سجن عكا، . عليه باإلعدام

ًوالتحق الحقا بجيش الجهاد المقدس، وشارك في الهجوم 
  .١٩٤٨على حي مونتفيوري، خالل حرب عام 

، بقيت عائلة الحاج محمد ١٩٤٨بعد العام 
ًغربي مقيمة بجوار األقصى، حيث حارة المغاربة، ولكن الم

عائلة المغربي، واآلالف من العائالت المقدسية كانت 
ٍعلى موعد مع حدث جديد، في  ٍ ، حينما ٧/٦/١٩٦٧ٍ

احتلت قوات االحتالل الصهيوني، شرق القدس، وبلدتها 
ّ أيام، سارعت سلطات ٤القديمة، وبعد االحتالل ب 

مرة . "لهدم حارة المغاربة بالكاملاالحتالل الصهيوني 
أبوي كبيرة بالعمر وسمينة، وهي طالعة من بيتنا بسرعة، 

بهذه " انكسرت رجلها، ولوال ستر ربنا لراحت تحت الردم
العبارات وصف حمزة المغربي ما علق بذاكرته من 
ٕلحظات التشريد، والتعسف الصهيوني، خالل هدم واخالء 

  .حارة المغاربة

ًلمغربي إلى األردن، خوفا على هاجرت أسرة ا
مصير الحاج محمد، المطلوب لالحتالل الصهيوني، ولكن 

، ١٩٧٠آل المغربي ما لبثوا أن عادوا للقدس، في العام 
  .ًإذ لم يستطيعوا مع فراقها صبرا

  جبل المكبر وبداية المعاناة 

بعد عودة العائلة إلى القدس، سكن حمزة 
وأنجب أبناءه، وبنى المغربي، في جبل المكبر، تزوج 

أسرته، في الحي القريب للبلدة القديمة والمسجد 
 بدأت فصول حكاية معاناة ١٩٩٢وفي العام . األقصى

  .حمزة المغربي مع بلدية االحتالل الصهيوني

 سنوات في بيته، وتكونت ٤بعد أن أمضى حمزة 
فيه ذكرياته، وأحالمه، وآماله، قامت بلدية االحتالل 

ٌج واهية بإخطار حمزة بإخالء منزله، الصهيوني، وبحج
 شيكل، في حال عدم ١٠٠ودفع غرامة يومية، تقدر ب

إخالءه لمنزله، وبعد قصة صمود امتدت لغاية العام 
 ٢٧.٥٠٠ شيكل، ثم ٤٩.٠٠٠، دفع خاللها ٢٠٠٠

هدمت جرافات االحتالل منزل . ٍشيكل غرامات لالحتالل
المباني "حمزة وعائلته، بحجة أن المنزل مندرج ضمن 

  ".الخطرة

  ١٣/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

رغم  )األقصى(اآلالف يؤدون الجمعة في 
انتشار قوات االحتالل على أبواب المدينة 

  المقدسة
 

أم المسجد  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
األقصى المبارك في ظل أجواء باردة وانتشار مكثف 

ة المقدسة والمسجد لقوات االحتالل على أبواب المدين
األقصى المبارك عشرات اآلالف من المصلين من القدس 
والداخل الفلسطيني، حيث انتشر العشرات من الفرق 
الطبية والممرضين والممرضات يقدمون المطهر والمواد 

داخل أروقة على » كورونا«المانعة للتلوث بفيروس 
عتبات المسجد، فيما منعت قوات االحتالل العشرات من 
سكان حي وادي الربابة من زراعة أراضيهم المهددة 
بالمصادرة بعد ان اقاموا الصالة فيها وحاولت تفريقهم 

  .بالقوة واعتقلت أحد المواطنين لساعات ثم أفرجت عنه
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بدوره حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية 
الشيخ محمد حسين من عدم االمتثال للحجر الصحي 

كورونا «هم مصابين بفيروس للذين أصيبوا او يشكون بأن
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام » :وقال» 

وسيء األسقام، مع االنتشار الكبير لوباء فيروس كورونا 
ًمشيرا الى باب كراهة الخروج من بلد . على مستوى العالم

  ًوقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه،

ْواضاف مفتي القدس ان الحجر  الصحي رحمة َ
ومصلحة وصون وتعاون؛ فهو مصلحة للفرد والمجتمع، 
ُودفع الضرر عنهما، وذلك بحفظ النفس، ولمصلحة 
المجتمع، وقد عالج ديننا الحنيف انتشار مثل هذه 

 عام ١٤٠٠األوبئة والفيروسيات مثل تلك الحاالت قبل 
  .والذي بات يعرف اليوم بالحجر الصحي

دف منه منع وأضاف ان الحجر الصحي اله
انتشار المرض والفيروس للحفاظ على الجماعة وهو امر 
من المقاصد العظمى لدين اإلسالم أن يعيش المسلم في 

المؤمن يوقن يقينا جازما أن «أمن وأمان واطمئنان؛ فـ
تدبير الكون كله بيد اهللا تعالى، وأنه عز وجل بيده وحده 

 ما مقاليد السماوات واألرض، وأن ليس لإلنسان إال
سعى، وهذا التوجيه يوجب الحرص على القيام 

  .«باألسباب

واعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية في 
لنا في ديننا الحنيف خير الوصايا للوقاية من «خطبته ان 

هذا المرض المستجد، من خالل ربط مفهوم النظافة بفكرة 
الطهارة التي دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية 

  .«فة تحقيقا لطهارة المسلم في روحه وبدنه وبيئتهالشري

كما حذر فضيلة المفتي من الشائعات حول 
عبر منصات التواصل «كورونا «انتشار فيروس 

االجتماعي االمر الذي يفقد الناس الطمأنينة واألمن في 
المجتمع، ووصف ذلك بالتالعب بحياة الناس وصحتهم 

  .االمر الذي نهى اهللا عنه ورسوله

التي قد تخلق «عا الى عدم اتباع الشائعات ود
نوعا من االرتباك بين الناس، إذا ال ينبغي أن يستقى 
الخبر بخصوص هذا الموضوع إال من الجهات المختصة 
في مجال الصحة، إذ هي وحدها المؤهلة إلصدار بيانات 
في هذا الصدد، وهي وحدها كذلك المختصة في تتبع 

 تدابير واحتياطات بعيدا عن الحاالت، واتخاذ ما يلزم من
لقد ظهر في بعض وسائل : وقال. »أي تهويل أو ترويع

التواصل من الزيف والتضليل الشيء الكثير، وليس من 
شأن المؤمن أن يتبع القيل والقال في هذه القضية على 

  .«الخصوص، أو في غيرها من المواضيع والقضايا

وحذر الشيخ حسين من احتكار السلع والمواد 
األطعمة ومن اآلثار السلبية التي تترتب عن الشائعات، و

كاإلقبال على تخزين السلع، مما يتيح الفرصة للمضاربين 
للتالعب في األسعار، ويحدث نقصا في السلع، مما 

هذا كله سلوك مذموم «يتضرر منه الناس جميعا، و
  .«ومخالف لتعاليم دين اإلسالم

لي هذا وشارك العشرات من سكان القدس أها
سلوان بأداء صالة الجمعة في أرض محمد العباسي في 
حي وادي الربابة بالبلدة، وبعد الصالة منعت شرطة 
االحتالل أهالي بلدة سلوان من الحفر وزراعة أشتال 
الزيتون في أرض العباسي بحجة انها أراضي تابعة 
لسلطة الطبيعة واآلثار اإلسرائيلية واعتقلت أحد 

  .المواطنين

  ٦ص ١٤/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

بحق المقدسيين لن " الخارجية األمريكية"قرار 
  يغير من هوية المدينة وأهلها

 

 في إجراء جديد يصب – بيروت –وسام محمد 
ّفي صالح دولة االحتالل اإلسرائيلي، غير تقرير وزارة 
الخارجية األمريكية السنوي بشأن أوضاع حقوق اإلنسان 



  
  ٩٦ 

 للفلسطينيين في شرقي مدينة في العالم، توصيفه المعتاد
في المدينة، إلى " السكان الفلسطينيين"القدس من 

 ".المواطنين غير اإلسرائيليين"، أو "السكان العرب"

ويهدف اإلجراء بحسب مراقبين إلى تطبيق 
، التي تنص في أحد بنودها على ضم "صفقة القرن"

ٕالقدس إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي، وانهاء الوجود 
  .لسطيني العربي المتجذر في المدينةالف

وتسعى سلطات االحتالل إلى استغالل تواجد 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب في منصبه إلصدار 
القرارات المتتالية التي تتجاهل الحقوق الفلسطينية 

  .لصالح مشروع االحتالل االستراتيجي في أرض فلسطين

وأصدرت اإلدارة األمريكية منذ تسلم ترمب 
ً قرارا ضد القضية ١٢ نحو٢٠١٧به بداية عام منص

لصالح دولة االحتالل اإلسرائيلي، بدء من  الفلسطينية
واشنطن في  قرار إغالق مكتب منظمة التحرير في

ٕ واعالن القدس عاصمة لالحتالل ٢١/١١/٢٠١٧
ً،  مرورا بنقل السفارة ٦/١٢/٢٠١٧اإلسرائيلي في 

 .١٥/٥/٢٠١٩األمريكية إلى القدس المحتلة في 

فايز أبو عيطة، أمين سر المجلس الثوري 
إقدام أمريكا على وصف "، قال إن "فتح"لحركة 

ما " المواطنين غير اإلسرائيليين"الفلسطينيين في القدس بـ
ٕهو إال إصرار وامعان من إدارة ترمب على تزوير التاريخ 

ً، مشيرا إلى أن إصرار ترمب "والقرصنة على الجغرافيا
س خالية من الفلسطينيين، هو تطبيق على اعتبار القد

لصفقة القرن، ومحاولة أمريكية إسرائيلية إلرساء 
  ".المفاهيم التي تتناسب مع تلك الصفقة

إن الشعب الفلسطيني باق على أرضه، : "وتابع
ولن تفلح مثل هذه التحركات األمريكية أو اإلسرائيلية في 

دس، محو ذاكرة الفلسطينيين، أو إنهاء وجودهم في الق
نحن : "وقال". والتي هي أقدس مقدسات العرب والمسلمين

متمسكون بالقدس عاصمة لفلسطين، ولن يثنينا عن ذلك 

مثل هذه الممارسات اإلجرامية التي تتنكر للتاريخ، 
  ".وللحقوق الوطنية الفلسطينية ولقرارات الشرعية الدولية

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم 
ق اإلدارة األمريكية ذلك الوصف على ّإن إطال"قاسم 

سكان القدس الفلسطينيين، جريمة جديدة ترتكبها اإلدارة 
  ".األمريكية بحق شعبنا الفلسطيني

محاوالت االحتالل اإلسرائيلي ومعه "ّوأضاف إن 
واشنطن، لن تفلح في تغيير هوية القدس وسكانها 

ن ّاألصليين من أبناء شعبنا، وال تمسكهم بمقدساتهم، ول
". تستطيع قوة في األرض تغيير حقائق التاريخ والواقع

 خيارات ٣وأشارت صفقة القرن في أحد بنودها إلى 
لمصير المقدسيين، إما الرحيل إلى دولة فلسطين إذا 

" الجنسية اإلسرائيلية"أرادوا حمل جنسيتها، أو قبول 
ٕواعالن الوالء لدولة االحتالل اإلسرائيلي، أو مغادرة 

ًا ما يرفضه المقدسيون جملة وتفصيال القدس، وهذ
من . ويؤكدون على تمسكهم بأرضهم ووطنهم وهويتهم

جهته قال الباحث والمتخصص في علوم القدس والمسجد 
عبد اهللا معروف أن الفلسطينيين ال ينتظرون .األقصى، د

ًاعترافا أمريكيا بهويتهم الفلسطينية، مؤكدا أن القرار   ً
  .مريكية باطلالذي اتخذته اإلدارة األ

ليست وزارة الخارجية األمريكية : "وقال معروف
أو اإلدارة األمريكية هي صاحبة الحق في تسمية 

ً، مؤكدا أن "المقدسيين الفلسطينيين باالسم الذي تريده
الفلسطينيين في القدس فلسطينيون منذ أن وجد اسم 
فلسطين قبل أربعة آالف سنة على األقل، والفلسطينيون 

 .رون من أحد أن يعترف باسمهمال ينتظ

ّلو سمت اإلدارة األمريكية "وأكد معروف أنه 
الفلسطينيين باالسم الذي تريده فهذا ال يغير من الحقيقة 
ًشيئا، وهي أن الفلسطيني سيبقى فلسطينيا رغم أنف  ً

ٍاإلدارة األمريكية الحالية وأي إدارة أو دولة أخرى ٍ ."
اإلدارة األمريكية ضد إجراءات وقرارات متتالية تتخذها 
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القضية الفلسطينية والفلسطينيين، فيما يواصل 
الفلسطينيون صمودهم في أرضهم ووطنهم، ومن 
الطبيعي أن تؤدي هذه القرارات العنصرية الجائرة إلى 
إشعال ثورة شعبية فلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي 
سيكون نهايتها تحرير فلسطين كما يريدونها 

  .الفلسطينيون

  ١٤/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تقرير أميركي يتهم نتنياهو بترويج الكراهية 
 ضد المواطنين العرب

 

اتهم تقرير صدر أمس، الخميس، عن وزارة  
الخارجية األميركية حول وضع حقوق اإلنسان في العالم 

بدفع رسائل "حزب الليكود وزعيمه، بنيامين نتنياهو، 
 العرب في إسرائيل خالل جولتي ضد المواطنين" كراهية

انتخابات الكنيست، في العام الماضي، وبمحاوالت قمع 
 .نسبة تصويت الناخبين العرب في االنتخابات

وشمل التقرير فصال موسعا حول وضع 
المواطنين العرب في إسرائيل، وحملة نتنياهو االنتخابية 

وتطرق التقرير إلى جولتي االنتخابات للكنيست، . ضدهم
سبتمبر الماضيين، ولم يتطرق /أبريل وأيلول/ نيسانفي

إلى الجولة الثالثة النتخابات الكنيست، التي جرت 
األسبوع الماضي، وصعد فيها نتنياهو تفوهاته العنصرية 

 .ضد المواطنين العرب

في "وجاء في تقرير وزارة الخارجية األميركية أنه 
أبريل، وضع حزب /االنتخابات التي جرت في نيسان

الليكود الحاكم كاميرات في صناديق االقتراع في البلدات 
وأشار ". العربية بهدف خفض نسبة التصويت بين العرب

التقرير إلى أن لجنة االنتخابات المركزية وضعت أنظمة 
جديدة تمنع األحزاب من وضع كاميرات في صناديق 

قبل " قانون الكاميرات"االقتراع، وأن الليكود حاول تشريع 
 .سبتمبر/ من انتخابات أيلولأسبوع

في "وأضاف تقرير الخارجية األميركية أنه 
ّسبتمبر، روج الليكود /أبريل وأيلول/انتخابات نيسان

وذكر ". رسائل دفعت إلى كراهية ضد المواطنين العرب
التقرير الرسالة التي أرسلت من صفحة نتنياهو في 

ابات، إلى مئات آالف اإلسرائيليين، قبل االنتخ" فيسبوك"
وبعد ". يريدون القضاء علينا جميعا"وجاء فيها أن العرب 

الضجة العالمية في أعقاب ذلك، زعم نتنياهو أنه لم يكن 
 .على علم بإرسال هذه الرسالة من صفحته

يشار إلى أن تقرير الخارجية األميركية شمل 
انتقادات واسعة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس، 

معهما لخصوم سياسيين وبضمنها انتقادات حول ق
  .واالمتناع عن إجراء انتخابات

  ١٤/٣/٢٠٢٠ -٤٨عرب 

* * * * *  

مواجهة تفشي وتوسع  ...في األقصى 
االحتالل ال يقل أهمية عن محاربة تفشي 

 فايروس كورونا
  

 موقـع مدينـة القـدس خـاص – إعداد وسام محمد
مع تفشي فايروس الكورونا، اتخذت المـساجد والمراكـز  -

ة والدينيـــة فـــي العـــالم بعـــض اإلجـــراءات الوقائيـــة الدعويـــ
ا علــى ســالمة المــصلين مــن خطــر الفــايروس الــذي  ًــحفاظ
ينتقـــل مـــن خـــالل اللمـــس أو االحتكـــاك المباشـــر مـــع أي 
شخص مصاب، وحـق كـل مـسجد فـي أي منطقـة أو دولـة 
ًمــا، أن تتخــذ اإلجــراء المناســب وفقــا لوضــع البلــد وحجــم 

وزارة الــــصحة والجهــــة ًتفــــشي الفــــايروس واســــتنادا إلــــى 
 .الدينية المسؤولة

ــــــــي  ــــــــد ف ــــــــسطين وبالتحدي المــــــــسجد  فــــــــي فل
المبـــارك فـــي مدينـــة القـــدس المحتلـــة، يحـــاول  األقـــصى
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ــي  ــي أو دول االحــتالل اإلســرائيلي اســتغالل كــل حــدث محل
لصالح مشروعه التهويدي االستيطاني التوسعي، ويـسعى 

لمـسجد ًدائما لفرض سيطرته األمنية واإلدارية على كامل ا
األقصى المبارك والتحكم بأعـداد المـصلين والمـرابطين فـي 
المــسجد، فيمــا يــسعى بكــل فرصــة إلــى فــسح المجــال أمــام 
أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن المــــستوطنين القتحــــام المــــسجد 

 .المبارك

هنا يتجلى الصراع في محاولـة االحـتالل للـتحكم  
ــام المــصلين  ــات فتحــه واغالقــه أم ٕبمفاصــل المــسجد وأوق

ن، وفي كل محاولة يرد المقدسـيون بقـوة وصـالبة والعابدي
ــسبل المتاحــة  ــم بمخــالبهم وكــل ال ــه هــذا الحل ينتزعــون من
أمــامهم، ومــا انتــصار المقدســيين فــي هبتــي بــاب الرحمــة 

 إال الــدليل ٢٠١٩ و ٢٠١٧وبــاب األســباط خــالل عــامي 
 .القوي الواضح على ذلك

دائــرة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية فــي القــدس  
الرســمية الوحيــدة التــي لهــا حــق اتخــاذ  الجهــة –ة المحتلــ

قـــد أصـــدرت  كانـــت – األقـــصى أي قـــرار يتعلـــق بالمـــسجد
ــــي  ــــة للمــــصلين والمــــرابطين ف بعــــض التوجيهــــات الوقائي
األقــــصى، وقــــال مــــدير المــــسجد األقــــصى الــــشيخ عمــــر 

ان دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية قـــررت إغــــالق "الكـــسواني 
قــــصى المبــــارك المــــصليات المــــسقوفة داخــــل المــــسجد األ

 .،"كورونا"كإجراء وقائي من منع انتشار فايروس 

إن جميع الصلوات ستقام في سـاحات " :وأضاف 
ًالمسجد األقصى المبارك، مؤكدا أن جميـع أبـواب األقـصى 

  ".ستبقى مفتوحة أمام المصلين

وأكــد بيــان لــدائرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس 
األقـصى واالكتفـاء المحتلة إغالق المساجد المسقوفة فـي 

بالصالة خلف اإلمام فـي صـفوف متفرقـة ومتباعـدة داخـل 
نطمــئن :" ســاحات المــسجد األقــصى المبــارك، وجــاء فيــه

ــي  ــن ينقطعــان ف ــأن األذان والــصالة ل ــع المقدســيين ب جمي
المسجد األقصى من قبل أئمـة المـسجد ومـوظفي األوقـاف 

صـــالة  وحــرس المـــسجد األقــصى بـــإذن اهللا بمــا فـــي ذلــك
عة، ولن يخلوا المسجد من إمام ومؤذن وأربعين رجال الجم

يقيمون الصالة وهـو العـدد الـذي تـصح بـه صـالة الجمعـة 
  ".عند الفقهاء

في المسجد األقصى المبارك، ال يمكن النظر إلـى 
ٕخطر فايروس كورونا فحسب، وانما ضرورة التنبـه لخطـر 
مــشروع االحــتالل الــذي يمكــن أن يتفــشى فــي أي لحظــة 

ــستغلها  االحــتالل اإلســرائيلي ومــستوطنيه، فــصباح يــوم ي
ًاإلثنـــين أغلقـــت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي عـــددا مـــن 
ـــشي  ـــزعم مواجهـــة تف ـــارك ب ـــصى المب ـــواب المـــسجد األق أب
ا أمــــام  ًــــفــــايروس كورونــــا، وأبقــــت بــــاب المغاربــــة مفتوح
المستوطنين اليهود القتحامه، لكن سرعان ما أعاد حراس 

تح كافــة أبــواب المــسجد أمــام المــسجد األقــصى المبــارك فــ
المــصلين العابــدين، مــع األخــذ بعــين االعتبــار اإلجــراءات 
الوقائيـة المتعـارف عليهـا وبعـض اإلجـراءات األخـرى التــي 
قررتهــــا إدارة األوقـــــاف والـــــشؤون الدينيـــــة فـــــي القـــــدس 

  .المحتلة

بــدوره، اعتبــر الــشيخ نــاجح بكيــرات نائــب المــدير 
رطة االحــتالل لــبعض العــام ألوقــاف القــدس أن إغــالق شــ

أبــــواب األقــــصى هــــي محاولــــة مــــن االحــــتالل الســــتغالل 
موضوع الفيروس من أجل تشديد إجراءاتها علـى األقـصى 

 .والمصلين

األجــدر بهــا أن تتــرك األبــواب مفتوحــة "وأضــاف  
للمــسلمين الــذي يتخــذون أقــصى درجــات الحيطــة والحــذر 
للحفـــاظ علـــى مـــسجدهم وأنفـــسهم مـــن انتـــشار الوبـــاء، 

ق باب المغاربة في وجه المتطرفين والسياح للحفاظ ٕواغال
نحن طالبنا كأوقاف بـذلك، لكـن الـشرطة ال .. على المكان

  ".تلتفت إلى مطالبنا

مــن جهتــه، قــال الباحــث المتخــصص فــي شــؤون 
مـا فعلتـه سـلطات االحـتالل صـباح " :القدس زياد ابحـيص

ــة المــستجدة أن  ــى الحقيقــة المركزي اإلثنــين هــذا يعيــدنا إل
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هويــد المــسجد األقــصى المبــارك وتقــسيمه بــات فــي قلــب ت
أهداف حكومة االحتالل منذ وصـول جماعـات الهيكـل إلـى 

 برعاية ودعـم رئـيس ٢٠١٣مستوى النفوذ الحكومي عام 
  ".نتنياهو الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

ودعا ابحيص إلى على عدم التعامل مع المـسجد 
ي األقـصى األقصى كأي مسجد في عاصمة عربية، ألن فـ

صراعا آخر أطول وأكثر أهمية مع احـتالل إحاللـي يتطلـع 
إلــى أي ســانحة لتهويــده وتقــسيمه، وال يمكــن أمــام ذلــك 
إخــــالء األقــــصى لحمايــــة المــــصلين بينمــــا يجــــول فيــــه 
المقتحمـــــون والـــــسياح األجانـــــب تحـــــت إشـــــراف شـــــرطة 

  .االحتالل

إننـــا أمـــام تحـــد كبيـــر ال "وخـــتم ابحـــيص بـــالقول 
ح بـأن يتحـول األقـصى إلـى بـؤرة عـدوى، يمكن فيه السما

وال يمكـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه الـــسماح بـــأن يتـــرك األقـــصى 
والـوعي واإلرادة قـادران .. لتستفرد به الشرطة والمقتحمون

على مغالبة التحديين معا، وهذا ما حققه المقدسـيون فـي 
  ".أكثر من محطة سابقا

 ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

دم بمشروعي قانون لضم غور األردن  يتق"الليكود"
  ٕوشمال البحر الميت واعدام أسرى فلسطينيين

 

 اليمينـي، "الليكود"حزب   تقدم–فلسطين المحتلة 
الــذي يقــوده رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، بمــشروعي 
قانون لضم أجـزاء واسـعة مـن الـضفة الغربيـة الفلـسطينية 

سطينيين، المحتلة، وفرض عقوبـة اإلعـدام علـى أسـرى فلـ
 .متهمين بقتل إسرائيليين

 اإلسـرائيلية، أمـس "إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة 
ــة ــيس كتل ــود "األربعــاء، إن رئ ــست، ميكــي "الليك  فــي الكني

وأضـافت إن . زوهر، قدم مشروعي القـانون إلـى الكنيـست
ــل مــن » إحــراج« مــن هــذه الخطــوة هــو "الليكــود"هــدف  ك

ــــيض"حــــزب  ــــي غــــانتس،"أزرق أب  وحــــزب ، برئاســــة بين
ــا"  برئاســة أفيغــدور ليبرمــان عــشية الحــديث "إســرائيل بيتن

عــن إمكانيــة تــشكيل غــانتس لحكومــة ضــيقة، بــدعم مــن 
 أحـــــزاب عربيـــــة ٤القائمـــــة المـــــشتركة، وهـــــي تحـــــالف 

 .بالكنيست

أزرق "وأشـــارت فـــي هـــذا الـــصدد، إلـــى أن حـــزب 
 قــال خــالل الحملــة االنتخابيـة إنــه يؤيــد ضــم غــور "أبـيض

حـــر الميـــت، وأجـــزاء واســـعة أخـــرى مـــن األردن وشـــمال الب
 كـان هـو "إسـرائيل بيتنـا"وذكـرت أن حـزب . الضفة الغربية

ــادر فــي الــسابق، إلــى طــرح مــشروع قــانون لفــرض  مــن ب
ـــل  عقوبـــة اإلعـــدام علـــى أســـرى فلـــسطينيين متهمـــين بقت

دعونـا "ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قولـه . إسرائيليين
ٕ المــشتركة واســرائيل نــرى هــذا التعــاون الرائــع بــين القائمــة

بيتنا، وأزرق أبـيض، سـنرى كيـف يعمـل معـا أولئـك الـذين 
يعارضــــون دولــــة إســــرائيل كدولــــة يهوديــــة وديمقراطيــــة 
وأعــضاء أزرق أبــيض وليبرمــان، هــل ســنراهم يعارضــون 
هـــذه التـــشريعات إلرضـــاء أصـــدقائهم الجـــدد مـــن القائمـــة 

 ".؟المشتركة

ـــــيض، "وأضـــــاف زوهـــــر  ـــــين أزرق أب ـــــة ب العالق
رمان، تقوم على مصلحة وحيـدة وهـي إيـذاء نتنيـاهو، وليب

هـــي إيـــذاء دولـــة ) العربيـــة(ومـــصلحة القائمـــة المـــشتركة 
إســرائيل، عنــدما نــضع هــذه القــوانين، ســنرى مــا إذا كــانوا 
علــــى اســــتعداد لمواصــــلة اإلضــــرار بالدولــــة ومــــصالحها، 
ـــــة  ـــــع القائم ـــــشراكة م ـــــر ال ـــــشريعات لتبري ومعارضـــــة الت

 ".المشتركة

خــر، هــددت شــرطة االحــتالل فجــر فــي موضــوع آ
أمــس األربعــاء المــصلين الوافــدين إلــى المــسجد األقــصى، 
ألداء صالة الفجر فيـه، بفـرض غرامـات ماليـة علـيهم فـي 

وأفـــاد المـــصلون أن . حـــال التجمـــع فـــي ســـاحات المـــسجد
شـــرطة االحـــتالل المتمركـــزة علـــى أبـــواب األقـــصى حـــررت 

مـة ماليــة هويـات الوافـدين واحتجزتهـا، وهــددت بفـرض غرا



  
  ١٠٠ 

 أشــخاص فــي مكــان ١٠علـيهم فــي حــال تجمــع أكثــر مــن 
ــاتهم لــوزارة الــصحة  واحــد، كمــا هــددت بتحويــل أرقــام هوي

الوقايـــة والحـــد مـــن انتـــشار فيـــروس "اإلســـرائيلية، بحجـــة 
 .، وقامت الشرطة بتصوير صفوف الصالة"كورونا

ـــدير  ـــر الكـــسواني م ـــشيخ عم ـــى ذلـــك ناشـــد ال ال
ـــة  ـــارك كاف ـــصى المب ـــى المـــسجد المـــسجد األق ـــدين ال الواف

األقــصى المبـــارك االلتـــزام بالتعليمــات الـــصادرة مـــن دائـــرة 
ـــل منظمـــة  ـــاف اإلســـالمية والموصـــى عليهـــا مـــن قب األوق

وشدد الـشيخ الكـسواني . الصحة العالمية حول هذا الوباء
ــي  ــشار ف ــين المــصلين واالنت ــرك مــسافة ب ــى ضــرورة ت عل
ســـاحات األقـــصى، فاألقـــصى بكـــل ســـاحاته هـــو مـــسجد، 

ــدين إلــى األقــصى مــن ح ــى صــحة المــصلين الواف فاظــا عل
ــر ــشيخ. الفيــروس الخطي ــال ال ــا تفويــت الفرصــة  ":وق علين

على سلطات االحتالل بـإغالق المـسجد األقـصى المبـارك، 
الذي يتـربص باألوقـاف ويتخـذ الـذرائع والحجـج المختلفـة، 
ًفهدفنا أن يبقـى األقـصى مفتوحـا أمـام المـصلين وأن تقـام 

رفــع آذان كـل الـصلوات عبــر مآذنـه، وبــأذن الـصالة فيـه و
كمـا . "اهللا لن تتوقف الصالة وخطـب الجمعـة مـن األقـصى

ناشد الشيخ المصلين باتخاذ أقصى درجات الحذر للحفـاظ 
ــى األقــصى وعلــى أنفــسهم مــن انتــشار الوبــاء، وأخــذ  عل

بإحــضار ســجادة صــالة خاصــة لكــل "االحتياطــات الالزمــة 
لشخـصية عنـد القـدوم الـى مصلي، والحفاظ على النظافة ا

 ".المسجد، ووضع الكمامات واحضار المعقمات الخاصة

ــــــسواني أن دائــــــرة األوقــــــاف  ــــــشيخ الك ــــــد ال وأك
اإلسالمية تقوم بتعقيم مستمر ألماكن الصالة حفاظا علـى 

كمــا قــال أن دائــرة األوقــاف اإلســالمية . ســالمة المــصلين
ــة ــاب المغارب ــإغالق ب ــب ب ــذي– تطال تــسيطر ســلطات   وال

  أمــــام– حــــتالل علــــى مفاتيحــــه منــــذ احــــتالل القــــدساال
اقتحامـات المتطــرفين والـسياح للحفــاظ علـى المكــان، لكــن 
الشرطة ال تلتفت إلى ذلـك، وحتـى اليـوم تنفـذ مـن خاللهـا 

 .االقتحامات

واســــــتدعت شــــــرطة االحــــــتالل أمــــــس الــــــشيخ 
وقالـت دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي . الكسواني، للتحقيـق

قتــــــضب إن شــــــرطة االحــــــتالل القــــــدس فــــــي تــــــصريح م
اإلسرائيلية، استدعت الشيخ الكسواني، للتحقيق، في أحـد 

ولــم تتــضح أســباب  .مراكــز الــشرطة فــي القــدس الغربيــة
 .استدعاء الشيخ الكسواني، للتحقيق

إلــى ذلــك، كثــف جــيش االحــتالل اإلســرائيلي مــن 
حمالت المداهمات واالعتقـاالت فـي الـضفة الغربيـة، حيـث 

 شبان جـرى ٦عاء، حملة اعتقاالت طالت شن، أمس األرب
تحــويلهم للتحقيــق لــدى األجهــزة األمنيــة بحجــة المــشاركة 

 .في أعمال مقاومة شعبية

وفــي ســياق التــضييق علــى الفلــسطينيين، قــررت 
سلطات االحتالل، توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء فـي 
منازل المـواطنين، دون تحديـد موعـد جلـسة فـي المحكمـة 

ـــةمـــن أجـــل الم ـــة . تابعـــة القانوني ـــب هيئ وقـــال مـــدير مكت
مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجيـة إن 

ـــن " ـــى عـــدم اســـتقبال المـــراجعين م ـــنص عل ـــرار ي هـــذا الق
المواطنين، مع التأكيد علـى قيـامهم بعمـل مخطـط مـساحة 
ــأن  ــديم، مــع إبــالغ اإلدارة المدنيــة ب ــد الق علــى إخــراج القي

ططات في صناديق خاصة بهـا، األمور جاهزة بوضع المخ
 .طمع عدم الجلوس مع المواطنين

ــانوني  ــر ق ــى أن هــذا إجــراء غي ــة إل وأشــار بريجي
ومخــالف للقــانون الــدولي، وأن االحــتالل يــستغل الظــروف 

ويــستغل االحــتالل إعــالن حالــة الطــوارئ . بــشكل عنــصري
بسبب فيروس كورونا، فـي تـصعيد اعتداءاتـه وعنـصريته 

  )وكاالت.(لضفة والقدسبحق المواطنين في ا

 ١٩/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المقدسيون يتحدون االحتالل وأهالي نابلس 
  يتصدون للمستوطنين
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يواصـــل : »القـــدس العربـــي « –  لنـــدن–رام اهللا 
مقدســيون تحــديهم لــسلطات االحــتالل وشــرطته، وقــد أدى 

أحــد أبــواب » بــاب حطــة«عــدد مــنهم صــالة الفجــر عنــد 
د رفــضهم تــسليم هويــاتهم لتهديــدهم المــسجد األقــصى، بعــ

 .بفرض غرامات مالية في حال التجمع داخل األقصى

وأوضح المصلون أنهم صـلوا علـى بـاب األقـصى 
من الجهـة الخارجيـة، رغـم محاولـة قـوات االحـتالل دفعهـم 
ومنعهم من الصالة فـي المكـان، وطالبـت شـرطة االحـتالل 

حـــال المـــصلين بتـــسليم هويـــاتهم علـــى البـــاب، وأنـــه فـــي 
ــــصحة اإلســــرائيلية  ــــرارات وتعليمــــات وزارة ال مخــــالفتهم لق

، بمنع التجمـع سـيتم فـرض »كورونا«للوقاية من فيروس 
  .غرامات مالية عليهم

  ستمنعهم السلطات من دخول الضفة والقدس الغربية

وأبعـــدت شـــرطة االحـــتالل مـــساء أول مـــن أمـــس 
إمــام المــسجد األقــصى عــامر عابــدين، ليــوم واحــد، بعـــد 

ه للتحقيـــق، ولكنهـــا أخلـــت ســـبيل مـــدير األقـــصى إخــضاع
الشيخ عمر الكسواني، بعد التحقيق معـه حـول اإلجـراءات 

  .في المسجد األقصى«كورونا «الوقائية من فيروس 

 نيوز اإلسرائيلي فإن مـصادر ١٢٤وحسب موقع 
ـــوي  عـــزل «فـــي رئاســـة حكومـــة االحـــتالل أكـــدت انهـــا تن

لغربيـة، ومنـع األحياء المقدسية عن محيطها في الـضفة ا
المقدســيين مــن حملــة الهويــة اإلســرائيلية، ممــن يعيــشون 
خلف الجـدار مـن دخـول المدينـة، وكـذلك منـع المقدسـيين 
مــن داخــل المدينــة، والتوجــه لمنــاطق الــسلطة الفلــسطينية 

  .»اعتبارا من بعد غد األحد

ــة  وســيمنع دخــول المقدســيين إلــى القــدس الغربي
ووفقا للتقارير، . ونابدعوى التصدي النتشار فيروس كور

ـــيس، وبموجبهـــا  ـــس الخم ـــشت أم ـــان هـــذه الخطـــوة نوق ف
  .سيمنع المقدسيون من الدخول إلى أحياء القدس الغربية

ــى  ــداءاتهم عل ــك واصــل المــستوطنون اعت الــى ذل
فقـد هـاجموا الليلـة قبـل الماضـية منـزال . القرى الفلسطينية

وقـال مـسؤول . على مدخل قرية برقة شـمال غـرب نـابلس
 االســتيطان فــي شــمال الــضفة، غــسان دغلــس، إن ملــف

مجموعة من المستوطنين هاجمت منزال على مدخل برقة، 
األمر الذي أدى إلى إلحـاق أضـرار فـي مـركبتين كانتـا فـي 

  .ساحة المنزل

أن المـــستوطنين اســـتهدفوا عـــددا مـــن : واضـــاف
ـــابلس  ـــين ن ـــق الواصـــل ب ـــى الطري ـــات بالحجـــارة عل المركب

ـــصدى األهـــالي ـــين، وت ـــذين وجن ـــداء المـــستوطنين ال  العت
المخـالة وسـط إطـالق » حـومش«انسحبوا نحـو مـستوطنة 

  .للرصاص في الهواء

  ١ صفحة ٢٠/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

دخول المقدسيين الشطر " إسرائيل"هل تمنع 
  الغربي من المدينة؟

 

يتوقـــع أن تفـــرض حكومـــة االحـــتالل المزيـــد مـــن 
نتـــشار فيـــروس الكورونـــا اإلجـــراءات الوقائيـــة، لمكافحـــة ا

 .المستجد

العبــري بــأن مــصادر  I24 NEWS وأفــاد موقــع
عـــزل "فـــي رئاســـة حكومـــة االحـــتالل، أكـــدت أنهـــا تنـــوي 

األحياء المقدسية عن محيطها في الـضفة الغربيـة، ومنـع 
، ممـن يعيـشون "اإلسـرائيلية"المقدسيين من حملة الهويـة 

سـيين خلف الجـدار مـن دخـول المدينـة، وكـذلك منـع المقد
 مـن داخـل المدينـة، التوجـه لمنـاطق الـسلطة الفلـسطينية

 ".اعتبارا من األحد المقبل

انـــه ابتـــداء مـــن االحـــد " وذكـــرت مـــصادر عبريـــة
ــادم ســيمنع دخــول المقدســيين الــى  ــدس الغربيــة"الق ، "الق

ووفقـــــا ". بـــــدعوى التـــــصدي النتـــــشار فيـــــروس كورونـــــا
ا للتقــارير، فــان هــذه الخطــوة نوقــشت الخمــيس، وبموجبهــ

القــــدس "ســــيمنع المقدســــيون مــــن الــــدخول الــــى احيــــاء 
 "الغربية
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، "كــان"الرســمية " اإلســرائيلية"وذكــرت هيئــة البــث 
ـــرار اتخـــذ مـــن  ـــا، إن الق ـــة قوله ـــصادر مطلع ـــال عـــن م نق

، وتــم اطــالع مـــسؤولين "اإلســـرائيلي"المــستوى الــسياسي 
ـــيس مـــن  ـــه، ول ـــن علي ـــي أجهـــزة األم ـــي المـــستوى ف رفيع

ســيتم تطبيقــه، وكيــف ســيتمكن الواضــح حتــى االن، كيــف 
، ومـن "القدس الغربية"مئات الفلسطينيين الذين يعملون بـ

  .ضمنهم أطباء وممرضات، االستمرار بالعمل هناك

 ٢٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً أما يقبعن في سجون ١٧".. يوم األم"في 
  االحتالل اإلسرائيلي

 

نية  أمـا فلـسطي١٧ تقبـع –  غزة–فلسطين اليوم 
ــين   أســيرة ٤٣داخــل ســجون االحــتالل اإلســرائيلي، مــن ب

 ".الدامون"يقبعن في سجن 

ــه بمناســبة ــان ل ــوم األم" فــي بي ــذي يــصادف " ي ال
ـــق  ـــسبت، المواف ـــوم ال ـــن آذار٢١الي ـــل /  م مـــارس مـــن ك

قــــال نــــادي األســــير الفلــــسطني أن إدارة ســــجون  عــــام،
 االحتالل تحرم بعض األسيرات األمهات من زيارة أبنائهن،
كمـا تحــرمهن مــن الزيــارات المفتوحــة، ومــن تمكيــنهن مــن 
ـــى منـــع التواصـــل الهـــاتفي  ـــائهن، إضـــافة إل احتـــضان أبن

  .معهم

فــــــــي بيانـــــــــه، أن  وأوضــــــــح نــــــــادي األســـــــــير
ــع الظــرف  األســيرات ُيعــانين مــن أوضــاع أكثــر صــعوبة م

ــاإلجراءات الخاصــة بفيــروس  ــق ب ــراهن المتعل ــا(ال ) كورون
ــارات ال ــارات المــستجد، ومنهــا توقــف زي ــائالت وكــذلك زي ع

المحـــامين، عـــدا عـــن التخوفـــات اإلضـــافية القائمـــة علـــى 
  .مصيرهن، ومصير كافة األسرى

من بين األسيرات أمهات "وبين نادي األسير، أن 
ّألطفال رضع اعتقلتهن سـلطات االحـتالل وحكمـت علـيهن 

ألشهر وأعـوام، مـنهن األسـيرة روان سـمحان مـن الخليـل، 
  ". أشهر٨ا يبلغ من العمر التي اعتقلت وكان طفله

ـــادي فـــي بيانـــه مـــنهن مـــن صـــدر : "وأضـــاف الن
إسـراء : ّبحقهن أحكـام بالـسجن لـسنوات طويلـة كاألسـيرات

ـــسجن لمـــدة  ـــابيص المحكومـــة بال ـــدوى ١١ّجع  عامـــا، وف
ّحمــادة المحكومــة بالــسجن لمــدة عــشر ســنوات، وأمــاني 
ّالحـشيم المحكومــة بالــسجن لمــدة عــشر ســنوات، وجيهــان 

دة أربـــع ســـنوات، وحلـــوة حمـــامرة لمـــدة ســـت حـــشيمة لمـــ
  ".سنوات، ونسرين حسن لمدة ست سنوات

وأكـــد نـــادي األســـير أن األســـيرات الفلـــسطينيات 
ـــي تنتهجهـــا  ـــذيب الت ـــل والتع ـــواع التنكي تتعـــرض لكافـــة أن
سلطات االحتالل بحـق المعتقلـين الفلـسطينيين، بـدءا مـن 
 عمليــات االعتقـــال مــن المنـــازل وحتــى النقـــل إلــى مراكـــز

  .التوقيف والتحقيق، والحقا احتجازهن في السجون

، ٢٠٢٠ والجــاري ٢٠١٩وخــالل العــام الماضــي 
أعـــادت ســـلطات االحـــتالل سياســـة تعـــذيب النـــساء علـــى 
الواجهــة، وكانــت أبــرز الــشهادات التــي أدلــت بهــا أســيرات 

  .عن عمليات تعذيب استمرت ألكثر من شهر

ها وتتمثــل أســاليب التعــذيب والتنكيــل التــي مارســت
بـإطالق الرصـاص علـيهن : أجهزة االحتالل بحق األسيرات

أثنــــاء عمليــــات االعتقــــال، وتفتيــــشهن تفتيــــشا عاريــــا، 
ٕواحتجــازهن داخــل زنــازين ال تــصلح للعــيش، واخــضاعهن 
للتحقيــق ولمــدد طويلــة ترافقــه أســاليب التعــذيب الجــسدي 

الـــشبح بوضـــعياته المختلفـــة، وتقييـــدهن : والنفـــسي منهـــا
يــق، والحرمــان مــن النــوم لفتــرات طويلــة، طــوال فتــرة التحق

ـــع  ـــد، ومن ـــزاز والتهدي والتحقيـــق المتواصـــل، والعـــزل واالبت
ٕالمحـامين مـن زيـارتهن خــالل فتـرة التحقيـق، واخــضاعهن 
لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالـصفع المتواصـل، 
عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم االحـتالل، 

تنكيـــل واالعتقـــال واالســـتدعاء كمـــا تعرضـــت عـــائالتهن لل
  .كجزء من سياسة العقاب الجماعي
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ُوبعـــد نقلهـــن إلـــى الـــسجون، تنفـــذ إدارة ســـجون 
ــــسياسات واإلجــــراءات  االحــــتالل بحقهــــن سلــــسلة مــــن ال

اإلهمــال الطبــي، والحرمــان مــن الزيــارة، : التنكيليــة منهــا
وحرمــان األســيرات األمهــات مــن الزيــارات المفتوحــة ومــن 

  .احتضان أبنائهن

وأكــد أن األســيرات يعــانين ظروفــا حياتيــة صــعبة 
وجــود كــاميرات فــي ســاحة : ، منهــا"الــدامون"فــي ســجن 

الفـــورة، وارتفـــاع نـــسبة الرطوبـــة فـــي الغـــرف خـــالل فتـــرة 
الــشتاء، كمــا تــضطر األســيرات اســتخدام األغطيــة إلغــالق 
الحمامـــات، وتتعمـــد إدارة الـــسجن قطـــع التيـــار الكهربـــائي 

شكل رحلــة " البوســطة"ن المتكــرر علــيهن، عــدا عــ ُــالتــي ت
عـذاب إضـافية لهـن، خاصـة اللـواتي يعـانين مـن أمــراض، 
ــالزم لهــن،  ــة فــي تقــديم العــالج ال واألهــم سياســة المماطل

  .وتحديدا المصابات

  :وهذه قائمة بأسماء األسيرات األمهات

ـــــ. ١ ــــدس محكومــــة ل  ١١إســــراء جعــــابيص، الق
     .عاما

  . أعوام٤جيهان حشيمة، القدس محكومة لـ . ٢

  . أعوام١٠فدوى حمادة، القدس محكومة لـ. ٣

  . أعوام١٠أماني حشيم، القدس محكومة لـ . ٤

 ٣٣أمينــة محمــود عــودة، القــدس محكومــة لـــ. ٥
  .شهرا

فوزية حمد قنديل، رام اهللا محكومة لمدة عام . ٦
  .ونصف

ــــ. ٧ ـــة ل ـــابلس محكوم ـــة، ن  أعـــوام ٣آســـيا كعابن
  .ونصف

  . أعوام٦حكومة لـ م حلوة حمامرة، بيت لحم. ٨

  . أعوام٦ محكومة لـ نسرين حسن، غزة. ٩

ـــسجن . ١٠ ـــة بال ـــل محكوم روان ســـمحان، الخلي
  . شهرا١٨لمدة 

ــــداوي، طــــولكرم. ١١ ــــاء مه ــــدة ( نعــــالوة  وف وال
  ).الشهيد أشرف نعالوة

إينـــــاس عـــــصافرة، مـــــن الخليـــــل ال تـــــزال . ١٢
  .موقوفة

  .خالدة جرار، رام اهللا ال تزال موقوفة. ١٣

  . ال تزال موقوفة يمة خندقجي، رام اهللاحل. ١٤

ــة عــام . ١٥ بلــسم شــرايعة، مــن األراضــي المحتل
  . ال تزال موقوفة١٩٤٨

  .سوزان مبيض، القدس ال تزال موقوفة. ١٦

، وال ١٩٤٨آية الخطيب، مـن أراضـي عـام . ١٧
  .تزال موقوفة

 ٢١/٣/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

نكيلها تصعد ت" إسرائيل"رغم كورونا : بتسيلم
  وعقابها للفلسطينيين

 

مركــز المعلومــات  قـال –  صــفا–القـدس المحتلــة 
" بتـسيلم"اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلـة 

ـــسوية  ـــة العي ـــي قري إن ممارســـات االحـــتالل اإلســـرائيلي ف
ًشــمال شــرق القــدس المحتلـــة تــشكل خطــرا محققــا علـــى  ّ ً ّ

 ".وروناك"ّصحة السكان، خاصة في ظل انتشار فيروس 

وأوضـح المركــز فــي بيـان لــه أن شــرطة االحــتالل 
ّفي هذه األيام مستمرة في حملة التجبر بأهالي العيـساوية  ّ ّّ

 بمـا فــي ذلـك االعتقــاالت ٢٠١٩ّالتـي تــشنها منـذ نيــسان 
ّالتعسفية للقاصرين ّ. 

ّرغم األزمة الصحية غير المسبوقة، "وأضاف أنه 
ـــة اتخـــاذ والتـــي تـــستدعي مـــن إســـرائيل والمنـــاطق الم ّحتل ّ

ّتـــــدابير عـــــزل اجتمـــــاعي متطرفـــــة، تجـــــد الـــــشرطة اآلن  ّ
ّبالتحديــد وقتــا لتــصعيد حملــة التجبــر والعقــاب الجمــاعي  ً

ّ ضــد أهــالي العيــساوية فــي ٢٠١٩ّالمــستمرة منــذ نيــسان  ّ
 ".ّشرقي القدس
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وأشار إلى أن شرطة االحـتالل والـشرطة الخاصـة 
ّتدهم الحي المكـتظ كـل يـوم وتـشد) َاليسام( ّ ّ د حمالتهـا فـي ّ

ّنهايات األسـبوع دون أي سـبب، كمـا تـشن اقتحامـات فـي  ّ
ّســاعات الليــل المتــأخرة، وال تتــوانى عــن افتعــال االحتكــاك  ّ

 .ّبالسكان واستفزازهم

وتــابع أنــه عنــدما تنــدلع المواجهــات تلجــأ شــرطة 
ّاالحتالل إلـى العنـف فتطلـق الرصـاص  وتلقـي " اإلسـفنجي"ُ

ّ وقنابــل الــصوت، إضــافة إلــى ّقنابــل الغــاز المــسيل للــدموع
 .إغالق مداخل البلدة

ّولفــت إلــى أن شــرطة االحــتالل تــشن أثنــاء هــذه 
المداهمات حمالت اعتقال بالجملة تشمل القاصرين الذين 
ّيساقون إلى مراكـز االعتقـال وحيـدين، حيـث يـتم التحقيـق  ُ

ّمعظــم المعتقلــين يـــتم إخــالء ســبيلهم خــالل فتـــرة . معهــم
ُقصيرة وأحيانا ي  .ّحتجزون طوال الليلً

ّشـرطة االحـتالل تجبـر بـسكان  "إن: وقـال المركـز ّ
ٌالعيساوية، والذي أضحى وضعا دائما مخالف للقـانون وال  ً ً ّ
ام  ّـمبرر له بتاتا حتى في األيام العادية، لكن فـي هـذه األي ّ ّ ً ّ
ــشرطة ســكان الحــي لمخــاطر  ــذات تعــرض ممارســات ال ّبال ّ ّ ّ

ًصحية كبيرة ال داعي لهـا أبـدا ّـ كـدفع األهـالي إلـى التجمع ّ
ٕواجبار المعتقلـين مـنهم وضـمنهم قاصـرون كثيـرون علـى 

 ".ًالبقاء بعيدا عن منازلهم والمكوث قرب أشخاص غرباء

ا "وأضاف أن  ًـهـذه الممارسـات تـشكل خطـرا محقق ّ ً ّ
ضــــمن ذلــــك عناصــــر الــــشرطة (ّعلــــى صــــحة الجمهــــور 

ّككــل ومــن الواجــب القــول إنهــا تخــرق التعليمــا) أنفــسهم ت ّ
ــــن الجمهــــور  ــــوب م ــــة بخــــصوص الخطــــوات المطل ّالطبي

  ".ّاتخاذها

ّوأوضــــح أنــــه لــــيس جديــــدا اســــتهتار الــــسلطات  ً
ــة  ــك الفتي ــاة أهــالي العيــساوية بمــا فــي ذل ّاإلســرائيلية بحي
ّواألطفال، ولكن االستمرار في هذه السياسة بل وتصعيدها 

الخطيـــر يكـــشف الوجـــه " كورونـــا"فـــي فتـــرة انتـــشار وبـــاء 
  .ّه السياسةّالمروع لهذ

 ٢١/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

اسرائيل تدرس إغالق حاجز شعفاط وعزل 
  سكانه عن القدس

اســرائيل إغــالق حــاجز شــعفاط  تــدرس – وكــاالت
في القدس الشرقية في األيـام المقبلـة كجـزء مـن إجـراءات 
ـــالي عـــزل عـــشرات  ـــا ، وبالت ـــشار كورون ـــع انت للتعامـــل م

 .عن المدينة) حملة الهويات الزرقاء ( السكاناآلالف من

ووفقا لتقرير صحيفة هارتس االسرائيلية فقـد بـدأ 
ســكان مخــيم شــعفاط لالجئــين فــي تنظــيم أنفــسهم للتعامــل 

وقــال مكتــب . مــع األزمــة مــن دون مــساعدة مــن اســرائيل
رئــيس الــوزراء االســرائيلي إنــه لــم يــتم اتخــاذ أي قــرار فــي 

 .طة إن نقطة التفتيش لن تغلقهذا الشأن ، وقالت الشر

% ٧٠ الف نسمة ١٠٠ويقيم في المخيم حوالي 
ـــرون أنهـــم مـــن ســـكان  ـــاء ويعتب ـــات الرزق ـــون الهوي يحمل

وحــسب . إســرائيل، وتخــضع منطقــتهم لنفــوذ بلديــة القــدس
الــصحيفة فقــد تــم الطلــب مــن المستــشفيات وأمــاكن العمــل 
 الحيوية في القدس بإصدار بطاقات عامل حيوي للعـاملين
فيها الذين يـسكنون فـي مخـيم شـعفاط، مـن أجـل الـسماح 

 .لهم بعبور الحاجز في حال تقرر إغالقه

وقالــــت الـــــصحيفة ان ســـــكان ومتطوعـــــون فـــــي 
المخــــيم بــــدؤوا إجــــراءات لمواجهــــة احتمــــال عــــزلهم عــــن 
ـــسلطة  ـــاطق ال ـــون عـــن من القـــدس، خاصـــة وأنهـــم معزول
الفلــسطينية أيــضا، وبينهــا تأهيــل قاعــة رياضــية لــسكان 

مخـــيم الـــذين احتكـــوا لمرضـــى كورونـــا أو يتعـــين علـــيهم ال
الدخول إلى حجر صحي، وذلك بهـدف منـع انتقـال عـدوى 
واســع، األمــر الــذي ســيكون خطيــرا فــي ظــروف االكتظــاظ 
ّالشديد في المخيم كـذل جهـز الـسكان سـيارة تجاريـة لنقـل 

وتبرع سكان المخيم . مرضى أو أشخاص في حجر صحي
ــاد ــدالت بالمــال مــن أجــل شــراء عت  طبــي، وبــضمن ذلــك ب



  
  ١٠٥ 

ـــن المتطـــوعين  ـــسجين، لك ـــات أك ـــات وبالون ـــة وكمام وقائي
ـــسبب  ـــصعب شـــراء أســـرة ب ـــه ســـيكون مـــن ال ّأوضـــحوا أن

  . تكلفتها

كـــذلك أقامـــت مجموعـــة المتطـــوعين خـــط هـــاتف 
ــصال الســلكي وأعــدت  لــسكان المخــيم، واشــترت أجهــزة ات
ــي شــوارع المخــيم فــي حــال  ــدوريات ف ــسير ك مجموعــات ت

ّوقدر المتطوعون أن إغالق الحـاجز .  إغالقاإلعالن عن
سيؤدي إلى ارتفاع منسوب العنـف والجريمـة فـي المخـيم، 

 .خاصة وأن الشرطة ستمتنع عن الدخول إلى المخيم

 ألـف ١٠٠يوجد هنا "وقال سكان في المخيم إنه 
ٕنـــسمة، وال يوجـــد هنـــا عيـــادة رســـمية، مستـــشفى، وانمـــا 

ال مـــساعدة، وال ال توجـــد أجهـــزة، و. عيـــادات صـــغيرة فقـــط
وتـم اإللقـاء بنـا هنـا . توجد سيارة إسعاف أو محطـة إنقـاذ

خلف الجدار مثلما يلقون أناسا في الصحراء من دون مـا 
  ".وغذاء

ونقلــت الــصحيفة عــن مــصدر سياســي إســرائيلي 
رفيع قولـه إنـه لـم يتخـذ قـرارا بـشأن إغـالق حـاجز شـعفاط 

 الشرطة ُوأن الموضوع سيبحث األسبوع المقبل، فيما قالت
إنــه ال توجــد نيــة بــإغالق الحــاجز وال توجــد أيــة تعليمــات 

 .ألفراد الشرطة بإعطاء معلومات كهذه للمارة في الحاجز

  ٢٢/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ّكورونا يغيب البهجة بذكرى : القدس اإلسراء "ُ
  "والمعراج

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
ُلقـة، وشـوارع فارغـة، وانتـشار مكثـف مغ محال – جويحان

لجنــود االحــتالل فــي أحيــاء وأزقــة وشــوارع مدينــة القــدس 
المحتلة لتختفي مظاهر االحتفاء بـذكرى اإلسـراء والمعـراج 
في رحاب المسجد األقصى المبارك نتيجـة لحالـة الطـورائ 

 ١٩بعد ارتفاع أعداد المصابين بفايروس الكرونـا كوفيـد  
 .في البالد

رطة االحتالل محال خان الزيت والـواد وداهمت ش
وشـــارع صـــالح الـــدين وشـــارع الـــسلطان ســـليمان وقامـــت 

ـــات أصـــحابها وطـــالبتهم  ـــصوير هوي ـــا ضـــمن  بت بإغالقه
ـــي  ـــة التأهـــب وحظـــر التجـــوال ف ـــة لحال االجـــراءات الوقائي

 .المدينة خالل األيام القادمة

بعـــد "قـــال أصـــحاب المحـــالت فـــي خـــان الزيـــت، 
عة والسبت في مدينة القدس تم فتح اإلغالقات يومي الجم

المحال تزامنا مع ذكرى اإلسراء والمعراج، ومثل هذه األيام 
تعج األسواق بـالزائرين والمـصلين أثنـاء تـوجههم للمـسجد 

 .االقصى المبارك وقيامهم بالشراء من المحال والباعة

ـــات " وأضـــاف أصـــحابها ـــة الهوي ـــصوير كاف ـــم ت ت
داهمــة الــشرطة للمحــال بعــد م" الهويــة الزرقــاء"الشخــصية 

دون معرفــة أن التــصوير نــاتج عــن مخالفــة ماليــة او يــتم 
ــت شــرطة االحــتالل المحــال لعــشر  فحــصها، وبعــدها أمهل
ـــزود  ـــي ت ـــل واســـتثناء المحـــال الت ـــائق إلغالقهـــا بالكام دق

 .المواطن باالحتياجات األساسية ولوازم منازل المواطنين

ت أقـدم حلويـا"قال المواطن عدنان جعفر صـاحب 
ً عامـــا ومـــازال المحـــل قائمـــا، ولكـــن مـــا ٧٠جعفـــر، منـــذ  ً

شـهدته المدينـة خــالل األيـام الماضـية واليــوم لـم تمـر بهــا 
مـــن قبـــل مـــع انتـــشار وبـــاء فـــايروس كورونـــا وحــــرص 
المواطنين على عدم التجمهـر نتيجـة سـرعة االنتـشار فـي 

 ."البالد

، "الحيـــاة الجديـــدة" يـــضيف جعفـــر فـــي حـــديث لــــ
كتظـاظ الزائـرين مـن أحيـاء مختلفـة مـن إختفت المظاهر وا

 ١٩٤٨مدينــة القــدس والــداخل الفلــسطيني المحتــل عــام 
ــا ودول  ومــن دول إســالمية مختلفــة مثــل اندونيــسيا وتركي

 .عربية ايضا مثل االردن

ــا صــاحب محــل لبيــع  ــد دعن ــو الولي ــال أب ــدوره ق ب
 ونـصف ظهـرا، رغـم ١١تم فتح المحـل الـساعة "المالبس 
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 زبـــائن نتيجـــة اإلغالقـــات والغرامـــات تيقنـــي أنـــه ال يوجـــد
الماليــــة التــــي تفــــرض بحــــق أصــــحاب المحــــال التجاريــــة 

 ."والمواطنين

، بــأن "الحيــاة الجديـدة"يـضيف دعنـا فــي حـديث لــ
الحــدث كبيــر وضــخم مــن انتقــال الفــايروس والعــدوى بــين 
المواطنين ونحن مدركون لذلك، ولكن ما تقوم به سـلطات 

رد بـــالمواطنين المقدســـيين االحـــتالل أكبـــر بكثيـــر إذ تـــستف
ًوتقيد حركتهم علما أن المتطرفين اليهـود وجنـود االحـتالل 
يتجولون داخل شوارع البلدة القديمة دون الوقاية وهذا ما 

 .ًيشكل خطرا على حياة قاطنيها

ـــــة رزان الجعبـــــة تقـــــول خـــــالل األيـــــام :"المحامي
الماضــية لــم نتواجــد فــي غــرف التحقيــق نتيجــة االجــراءات 

 ."ة ونتابع حاالت االعتقاالت عبر الهاتفالوقائي

ُاألوضــاع فــي مدينــة القــدس تــزداد ســوءا "تــضيف
 نسمعه على مدار الساعة من أخبار حول ارتفـاع  بعد ما

عدد المصابين ونـشرها مـن قبـل وزارة الـصحة االسـرائيلية 
 ".ومن بين المصابين مواطنين من مدينة القدس

ام فـــــي وطالبـــــت المحاميـــــة، المـــــواطنين بـــــااللتز
المنازل خالل فترة االسبوعين وحماية أنفسهم، وعائالتهم 
ومدينتهم،ألن األمور آخذة بالتدهور وأصبحت تهدد حيـاة 

 .االف المواطنين في مدينة القدس

) ٣٧(ومنذ ساعات الصباح وظهيرة األحد اقـتحم 
متطرفا يهوديا من بيـنهم المتطـرف يهـود جليـك وبحمايـة  

سجد االقـصى المبـارك بينمـا تـم شرطة االحتالل باحات الم
فرض قيود مشددة وتهديدات بتحرير مخالفات مالية بحق 

 .المصلين في حال تم تواجدهم في رحاب المسجد

وتوافـــد عـــشرات المـــصلين ألداء صـــلوات الظهـــر 
والعـــصر والمغـــرب فـــي رحـــاب المـــسجد االقـــصى المبـــارك 
ــرين  ــبعض مــسافة المت وتباعــد المــصلون عــن بعــضهم ال

 . مراقبتهم من جنود االحتاللبينما يتم

ـــــى  كمـــــا فرضـــــت شـــــرطة االحـــــتالل قـــــوانين عل
المواطنين في مدينـة القـدس مـع تحديـد مواعيـد للحـافالت 
التي تقل المواطنين في أحيـاء مختلفـة مـن مدينـة القـدس 
وتحديـــدا مـــن الـــساعة الـــسادسة صـــباحا وحتـــى الـــساعة 
ًالثامنــــة مــــساء، باإلضــــافة اغــــالق تــــام يــــومي الجمعــــة 

بت، وكــــذلك تحريــــر مخالفــــات ماليــــة بحــــق ســــائق والــــس
ــة المــسموحة ــزم بالحمول ــذي ال يلت ــة ال ــا كثفــت . المركب كم

شــرطة االحــتالل انتــشارها فــي كافــة أحيــاء مدينــة القــدس 
 للمــــواطنين  وشــــوارعها وتقــــوم بفحــــص كافــــة المركبــــات

  .المقدسيين

 ٢٣/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

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

  

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
إن قـــرار : الهيئـــة الـــشعبية لنـــصرة عـــشاق األقـــصى قالـــت

االحــتالل بــشأن ســجن الــشيخ رائــد صــالح دليــل علــى أن 
ــــشيخ صــــالح وســــالمته هــــدف إســــتراتيجي  اســــتهداف ال

واضحا للمؤسسة اإلسرائيلية بغطاء سياسي، وهو ما كان 
 .طوال جلسات محاكمته التي امتدت على مدار سنتين

ورفضت محكمة االحتالل فـي مدينـة حيفـا، اليـوم 
ًاالثنين، طلبا تقـدم بـه محـامو الـشيخ رائـد صـالح بتأجيـل 

 .دخوله إلى السجن في سياق انتشار فيروس كورونا

وأوضـــحت الهيئـــة، فـــي بيـــان لهـــا، أن االحـــتالل 
ي الموعـد المحـدد، رغـم ّيصر على سجن الـشيخ صـالح فـ

المخاطر التي يمكـن أن يتعـرض لهـا األسـرى بـسبب وبـاء 
 .كورونا

ــف الــشيخ رائــد صــالح يقــف  ــة أن مل وتــرى الهيئ
التـي تـسعى إلـى "على سلم أولويات االحتالل اإلسـرائيلي، 
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ٕالــتخلص منــه بــأي ثمــن، وابعــاده عــن الــساحة، حتــى لــو 
 ".كان ذلك عن طريق تعريض حياته للخطر

حكمـة الـصلح اإلسـرائيلية فـي حيفـا فـي وقضت م
 ٢٨العاشر من فبراير الماضي بسجن الـشيخ رائـد صـالح 

التحـــريض علـــى اإلرهـــاب ودعـــم منظمـــة "شـــهرا، بادعـــاء 
ّ، أمضى منها أحد عشر شهرا خـالل مـدة توقيفـه "محظورة ً

ــشيخ فــي  ــرة وتبقــى ســبعة عــشر شــهرا سيقــضيها ال ًاألخي
ــدءا مــن الخــامس والعــشر ــشهر ًســجن الجلمــة ب ين مــن ال

 .الجاري

وتتعلـــق الـــتهم اإلســـرائيلية للـــشيخ رائـــد صـــالح، 
ــة إبــان هبــة بــاب األســباط  بتــصريحاته وخطبــه الجماهيري

فــي القــدس المحتلــة، ) ٢٠١٧البوابــات اإللكترونيــة عــام (
 .ٕوابان قضية وادي الجوز

   ٢٣/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

رضون مخطط المحامون العرب في القدس يعا
 عزل الشطر الشرقي عن الغربي

  

: »القـــدس العربـــي «– الناصـــرة –وديـــع عـــواودة 
توجه ممثلـو المحـامين العـرب فـي مدينـة القـدس المحتلـة 
وأعضاء مجلس نقابة المحامين، كل من المحامي محمود 
ــاح والمحــامي وايهــاب أبــو غــوش والمحاميــة ياســمين  ٕرب

رائيلية، مطــالبين برهــوم، الــى رئــيس نقابــة المحــامين اإلســ
النقابــة القطريــة بالتــدخل الفــوري والــضغط علــى الحكومــة 
االســـرائيلية لمنـــع تنفيـــذ القـــرار الحكـــومي الهـــادف لعـــزل 
الــشطر الــشرقي مــن المدينــة عــن شــطرها الغربــي ومــنعهم 

  .من التحرك بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا

ـــــاب ان  ـــــشف النق ـــــومين الماضـــــيين ك ـــــي الي وف
لية تنـوي منـع المقدسـيين، سـكان شـرق الحكومة االسـرائي

القدس، مـن الـدخول الـى غـرب المدينـة، بحجـة الحـد مـن 
انتــــشار الفيــــروس اكورونــــا مــــن جهــــة منــــاطق الــــسلطة 

ووفقـــا لوســـائل اإلعـــالم العبريـــة، فـــان هـــذه . الفلـــسطينية
الخطــة نوقــشت يــوم الخمــيس الماضــي وتــم اتخــاذ القــرار 

ع مـــسؤولون علــى المـــستوى الــسياسي اإلســـرائيلي، واطلــ
ــــه  ــــي أجهــــزة األمــــن اإلســــرائيلية علي رفيعــــو المــــستوى ف
وبموجبــه ســيتم منــع المقدســيين مــن الــدخول الــى أحيــاء 

 .الشطر الغربي للمدينة

  ال صالحية قانونية

وجــــاء فــــي رســــالة المحــــامين العــــرب أن القــــرار 
ٕالحكومي، وان اتخذ، فهو قرار باطل وغير قانوني لما فيه 

ـــصالحياتها مـــن إســـاءة اســـتعمال الحك ومـــة االســـرائيلية ل
كــسلطة تنفيذيــة وتعاملهــا بالتفرقــة والتمييــز علــى أســاس 
عنـــصري ضـــد المقدســـيين مـــا يـــؤدي الـــى ســـلب جمـــاعي 
لحقــوق وحريــات إنــسان أساســية للمقدســيين تكفلهــا لهــم 
القــوانين االســرائيلية والقــوانين الدوليــة، مثــل حريــة التنقــل 

  .لطبية وغيرهاوحرية العمل وحقوقهم لتلقي الخدمات ا

وشدد المحامون العـرب علـى انـه ورغـم الظـروف 
ــي ظــل تفــشي فيــروس  ــا ف ــا وعالمي ًالــصعبة الراهنــة محلي ً
كورونـا، فــال صــالحية قانونيــة ألي جهـة كانــت، بمــا فيهــا 
الحكومــة االســـرائيلية وأي مـــن أذرعهـــا، التخـــاذ مثـــل هـــذا 
ــة مــن  ــاء كامل القــرار الجــائر بحــق المقدســيين وعــزل أحي

وفرض الحظر الجماعي على سكانها دون علل او القدس 
  .أسباب طبية او مهنية او موضوعية واستثنائية

ونوهـــوا الـــى ان قـــسما كبيـــرا مـــن ســـكان القـــدس 
ــــة فــــي المدينــــة،  ــــاطق مختلف ــــي من ــــشرقية يعملــــون ف ال
ويقدمون الخدمات واألعمـال الهامـة والحيويـة خاصـة فـي 

الوصــول هــذه الفتــرة الــصعبة ولــذلك ال يمكــن مــنعهم مــن 
إضــافة لــذلك، فــالكثير مــن ســكانها . الــى أمــاكن عملهــم

يتلقون الخدمات المختلفة والمهمة مـن مراكـز ومؤسـسات 
مقرهـا غــرب المدينــة، مثــل المراكــز الطبيــة والمستــشفيات، 
وبالتالي ال يمكن منعهم او التضييق عليهم فـي حـصولهم 
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على مثل هـذه الخـدمات اإلنـسانية أساسـية حتـى فـي ظـل 
  .ف الراهنةالظرو

ــب المحــامون العــرب نقيــب المحــامين بأنــه  وطال
وفي حال تم فرض حظر او منع تجوال للتـصدي لفيـروس 
كورونـــا بالتـــدخل واســـتثناء المحـــامين مـــن أي تقييـــدات 
ــك  ــة التنقــل وذل ومــنحهم تأشــيرات خاصــة تحفــظ لهــم حري
ألنهــم يقومــون بتقــديم خــدمات قانونيــة ضــرورية ومهمــة 

 المحاكم والدوائر الرسمية المختلفـة لجمهور موكليهم أمام
  .في البالد

وكانـــت اإلذاعـــة اإلســـرائيلية الرســـمية قـــد ذكـــرت 
امس أن قرار منـع دخـول المقدسـيين الـى القـدس الغربيـة 
ـــم إطـــالع  ـــسياسي اإلســـرائيلي، وت اتخـــذ مـــن المـــستوى ال
مــسؤولين رفيعــي المــستوى فــي أجهــزة األمــن اإلســرائيلية 

 الآلن، كيف سيتم تطبيقه، عليه، وليس من الواضح حتى
وكيف سيتمكن مئات الفلسطينيين الذين يعملـون بالـشطر 
ــي ومــن ضــمنهم أطبــاء وممرضــات، مــن االســتمرار  الغرب

  .بالعمل هناك

وفــي ظــل تــصاعد استــشراء عــدوى كورونــا فــي 
إســــرائيل قــــال وزيــــر األمــــن الــــداخلي غلعــــاد أردان، إن 

مـــشددة الحكومـــة بـــصدد اتخـــاذ المزيـــد مـــن اإلجـــراءات ال
لفــرض اإلغــالق الــشامل فــي الــبالد، وذلــك لمنــع تفــشي 

  .العدوى

وتزامنـــــت هـــــذه التـــــصريحات مـــــع إعـــــالن وازرة 
الصحة اإلسرائيلية عن ارتفـاع عـدد المـصابين بــ فيـروس 

ـــا إلـــى  ـــة وصـــفت ٢٤ شخـــصا، بيـــنهم ١٣٠٠كورون  حال
 حالـــــة ١١٤٢ حالـــــة متوســـــطة و ٣٤بأنهـــــا خطيـــــرة، و

ـــشا. طفيفـــة ـــدا لإلغـــالق ال ـــت إذاعـــة جـــيش وتمهي مل قال
ــى ســلطات  االحــتالل أمــس إن الــشرطة توجهــت رســميا ال

 وحـدة عـسكرية للمـساعدة ١٦الجيش من أجل تخصيص 
  .في فرض اإلغالق الشامل

إلى ذلك أعلـن وزيـر الداخليـة، أرييـه درعـي عـن 
تراجعه عن موقفه بتأجيل إعالن موعد التوقيـت الـصيفي، 

 بالتوقيت الـصيفي وقال أمس إنه تقرر اإلبقاء على العمل
مايو المقبل كما / في البالد، وعدم تأجيله حتى مطلع أيار

ــومي  ــس األمــن الق ــك بتوصــية مــن مجل كــان مقترحــا، وذل
ـــاة اإلســـرائيلية . اإلســـرائيلي  إن الحكومـــة ١٢وقالـــت القن

اإلسرائيلية خططت بواسطة مقترح تأجيـل العمـل بالتوقيـت 
مكنة في ظل الصيفي، لتقليص حركة الناس ألطول فترة م

القيود المفروضـة علـى حركـة المـواطنين، وذلـك للحـد مـن 
ولـذا سـيتم بـدء العمـل . انتشار فايروس كورونـا المـستجد

ــل الخمــيس  ــي لي ــبالد، ف ــي ال ــصيفي ف بموجــب التوقيــت ال
  .مارس الحالي/  آذار٢٧الجمعة الموافق 

وفـــــي ظـــــل مـــــا يجـــــري توقعـــــت وزارة الـــــصحة 
دد المـــصابين بفيـــروس اإلســـرائيلية ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي عـــ

كورونــا فــي الــبالد خــالل الــشتاء المقبــل وأن يحتــاج آالف 
  .المصابين إلى أجهزة تنفس

ـــالى أصـــوات تـــدعو إلـــى  ـــك، تتع ـــوازاة ذل وفـــي م
سيطرة الجيش اإلسرائيلي على الوضع في البالد من أجـل 
مواجهة انتشار العدوى التـي باتـت تـشل االقتـصاد وتعطـل 

 ألـف عاطـل عـن ٦٠٠ت بنحـو معظم مرافق الحياة وتسبب
ــشهر الحــالي ــة ال ــذ بداي ــال مــدير عــام وزارة . العمــل من وق

الــصحة، موشــيه بــار ســيمان طــوف، فــي حــديث لــصحيفة 
إن توقعاتــه هـذه تنطلــق مـن إضــافة ” يـديعوت أحرونـوت“

ــى تــنفس اصــطناعي  ــذين ســيحتاجون إل آالف المرضــى ال
ى بعد اليوم، مؤكدا أن هـؤالء المرضـى الـذين يحتـاجون إلـ

مساعدة بـالتنفس االصـطناعي سيـشكلون التحـدي األكبـر 
ودعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي مدينــة  .“بعــد عــام

القدس المقدسيين لتوخي الحيطـة والحـذر منعـا الستـشراء 
نتوجــه الــى اهلنــا “: كورونــا، فــي بيــان مــشترك جــاء فيــه

ـــصمود  ـــات ال ـــصامدين فـــي مدينـــة القـــدس باســـمى تحي ال
اومون ببـــسالة وتتـــصدون لــــسياسات واإلكبـــار وانـــتم تقــــ
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االحــــتالل والحــــصار والتهويــــد والعقــــاب الجمــــاعي وهــــدم 
وتؤكـد علـى اعتـزاز كافـة . ”المنازل واالعتقاالت المستمرة

ـــــاتهم  ـــــى اخـــــتالف انتمـــــاءاتهم وتجمع ـــــاء شـــــعبنا عل ابن
ــة القــدس  بــصمودكم  ــدفاع عــن عروب ــي ال ــة ف رأس الحرب

ة المخططــات ومقدســاتها وهويتهــا الوطنيــة والتــصدي لكافــ
الصهيونية واألمريكية وفي مقدمتها صفقة ترامب نتنياهو 
والتمسك بخيار المقاومـة بكافـة اشـكالها، وحمايـة منظمـة 
ـــــشعب  ـــــدا لل ـــــسطينية ممـــــثال شـــــرعيا ووحي التحريـــــر الفل

  .”الفلسطيني

بدايــة نحيــي التــزامكم الرائــع فيمــا صــدر “وتابعــت 
رس القـدس عن القوى الوطنية بتعطيل الدوام في كافة مدا

ـــرة  ـــة فـــي حـــين اســـتمرت دائ ـــة مظالتهـــا التعليمي فـــي كاف
ــــة  ــــدعوة الســــتمرار العملي ــــة االحــــتالل بال المعــــارف وبلدي
التعليميــة رغــم جميــع المخــاطر المتعلقــة بانتــشار فيــروس 
كورونا على نحـو متـسارع فـي كيـان االحـتالل بـشكل عـام 
وفي القدس المحتلة بشكل خاص مما يشكل خطـورة لنقـل 

ألبنــاء مدينــة القــدس نتيجــة االحتكــاك بهــم خــالل العــدوى 
في المؤسـسات المختلفـة، فـي الوقـت الـذي اثبـت  عملهم 

ابو (حكمة وصحة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس مجلس الوزراء محمد إشـتية باتخـاذ جميـع ) مازن

اإلجــراءات الوقائيــة وتجــاوب المؤســسات والقــوى الوطنيــة 
  .”نتشار الفيروسمما ساهم بالحد من ا

ـــة التعليمـــات  ـــى ضـــرورة االلتـــزام بكاف وأكـــدت عل
الــصادرة عــن الجهــات المــسؤولة  والتوجيهــات والقــرارات 

والتي تدعو أهالي مدينة القدس ومحافظة القدس لاللتـزام 
بجميــع اإلجــراءات وااللتــزام فــي المنــازل والحجــر المنزلــي 

لــى حفاظــا ع الـذاتي وعــدم الخــروج إال للـضرورة القــصوى 
وللحــــد مــــن انتــــشار الفيــــروس، معتبــــرين مــــن  حيــــاتكم 

  .”المخاطر التي جابهت الدول األوروبية الصديقة

والتأكيــد علــى مــا ورد فــي بيــان مجلــس األوقــاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية بتعليـق حـضور المـصلين 

الـــى المـــسجد األقـــصى منـــذ فجـــر اإلثنـــين ولفتـــرة مؤقتـــه 
ينيـــة والطبيـــة ولحمايـــة اســـتجابة لتوصـــيات المرجعيـــة الد

الوبـائي، وحفاظـا علــى ” كورونـا” المـصلين مـن فيـروس 
حياة وصحة المـواطنين وصـونا للـنفس البـشرية اسـتجابة 

  .للفتاوى الشرعية في العلم اإلسالمي

  أخر سلم اهتمامات االحتالل

إننــا نــدرك جميعــا انــه فــي ظــل انتــشار ”وتابعــت 
ــــا“ مــــات ، فإننــــا ســــنكون فــــي أخــــر ســــلم اهتما”كورون

االحــتالل، ومــا يهمــه فــي األســاس صــحة اليهــود، ولــذلك 
ـــع ســـكان  ـــرار الحكومـــة اإلســـرائيلية بالتوصـــية بمن كـــان ق
القسم الشرقي من المدينة، والمقصود هنا العرب من عدم 
التوجـــه للقــــسم الغربــــي مــــن المدينـــة، ومــــن هنــــا كانــــت 
التوصـــية بمنـــع المـــواطنين المقدســـيين والـــساكنين خلـــف 

نـــــصري مـــــن الـــــدخول الـــــى المنـــــاطق جـــــدار الفـــــصل الع
ـــة ”الفلـــسطينية داخـــل جـــدار الفـــصل العنـــصري نفـــوذ بلدي

أو للشطر الغربي من المدينة، ولـذلك المطلـوب ” االحتالل
منا ان نحمي ونحصن جبهتنا الداخلية بالوعي واالنضباط 
وااللتــــزام بالتعليمــــات واإلرشــــادات الــــصادرة عــــن جهــــة 

واألخبار الكاذبـة االختصاص، ومالحقة مروجي اإلشاعات 
ــة مــن  ــارة حال ــى اث ــي تهــدف ال والمفبركــة والمدبلجــة، والت

  .”الهلع والخوف في صفوف المواطنين

ـــا أدانـــت مـــا أقـــدمت عليـــه مخـــابرات وقـــوات  كم
ــــذين مارســــوا حمــــالت  االحــــتالل باعتقــــال المتطــــوعين ال
لتنظيــف أحيــاء المدينــة لمجابهــة انتــشار الفيــروس ممــا 

ــام ــشاريؤكــد وبوضــوح عــدم االهتم ــا .  بالحــد مــن االنت كم
ـــاء  ـــشيكل لجـــان االأحي ـــوى المقدســـية إلعـــادة ت دعـــت الق
والطــوارىء فــي مختلــف أحيــاء محافظــة القــدس التــي دعــا 

لالعتمـاد علــى  لتـشكيلها محـافظ القـدس والقـوى الوطنيـة 
الذات في إدارة األزمة من خالل تقديم الخـدمات الـصحية، 

 لكبــار الــسن وتـوفير احتياجــات الــسكان المختلفـة وخاصــة
ـــــة االحـــــتالل كامـــــل . والمرضـــــى ـــــل القـــــوى الوطني وتحم
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المسؤولية عن حياة األسرى المعرضين النتشار الفيروس 
والــذي يــؤدي الــى نتــائج كارثيــة ال ســمح اهللا، كمــا نــدعو 
. إلطــالق ســراحهم دون شــرط او قيــد حفاظــا علــى حيــاتهم

فـي  يـشار أن مجلـس األوقـاف قـرر تعليقـا مؤقتـا للـصالة 
ٕد األقــصى ابتــداء مــن فجــر أمــس اإلثنــين واغــالق المــسج

جميــع األبــواب، والــدخول فقــط للحــراس ومــوظفي األوقــاف 
واســــتمرار رفــــع األذان ودعــــوة المــــواطنين للــــصالة فــــي 
منازلهم، وذلك استجابة لتوصيات مرجعيـات طبيـة ودينيـة 
ــــاة المــــواطنين ودرءا النتــــشار فيــــروس  ــــى حي حفاظــــا عل

  .كورونا

  ٧ صفحة ٢٤/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

أهالي وادي الربابة يتحدون مشروع االحتالل 
التهويدي للسيطرة على محيط المسجد األقصى 

  المبارك
  

 موقع مدينة القدس  خاص– وسام محمد

جنـوب المـسجد  سلوان يقع وادي الربابة في بلدة
األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلـة، علـى مـساحة 

 مقدسـي ٨٠٠ت، يعيش فيهـا نحـو  دونما٢١٠تبلغ نحو 
فـــي ظـــروف حياتيـــة قاســـية، بـــسبب اعتـــداءات االحـــتالل 

 .عليهم لطردهم من أراضيهم

ـــيس األول،  ـــة بهـــذه االســـم ل تـــسمية وادي الرباب
جــاي "حيــث ُأطلــق علــى الــوادي فــي الفتــرة الكنعانيــة اســم 

ـــة " هنـــوم ـــى أثـــار كنعاني وتعنـــي وادي جهـــنم ويحتـــوي عل
نه كبــار الــسن مــن المقدســيين ورومانيــة وعربيــة، ويــسمو

باعتبـــاره الخـــط الفاصـــل بـــين شـــطري " المنطقـــة الحـــرام"
 .المدينة الشرقي والغربي

أوراق ســـكان وادي الربابـــة الثبوتيـــة التـــي تؤكـــد 
ـــر  ـــي يزيـــد عم ـــتهم لألراضـــي، وأشـــجار الزيتـــون الت ملكي

 عــام، لــم تــشفع لهــم لــدى ســلطات ١٢٠٠بعــضها عــن 

ـــدا فـــ ـــم تـــدخر جه ي اخـــتالق األكاذيـــب ّاالحـــتالل التـــي ل
ــازلهم والــسيطرة علــى أراضــيهم،  ــدا لهــدم من والحجــج تمهي

قـــد حاولـــت، " ســـلطة الطبيعـــة والحـــدائق الوطنيـــة"وكانـــت 
ٍبرفقة قوات من شرطة االحتالل، العمـل فـي األرض لتنفيـذ 
مــشاريع اســتيطانية خــالل األيــام الماضــية عــدة مــرات، إال 

 .أن أهالي سلوان تصدوا لهم في كل مرة

نذ بداية شهر أذار الجاري، يرابط أهالي الحـي وم
ـــا أو  ـــع ســـلطات االحـــتالل مـــن تخريبه ـــي أراضـــيهم لمن ف

 .السيطرة عليها

 األقصى مشاريع تهويدية مستمرة للسيطرة على محيط

يقـــول عـــضو لجنـــة الـــدفاع عـــن أراضـــي ســـلوان 
فخــري أبــو ديــاب، إن االحــتالل يغلــف مــشاريعه التهويديــة 

ويقها أمام العـالم، مثـل اإلعـالن ليسهل تس" بغالف جميل"
  .عن مشاريع إلقامة حدائق وبستنة

وبحسب أبو دياب، فإن هـذه المنطقـة لهـا أهميـة 
 ٤٠٠استراتيجية حيث ال تبعد عن المسجد األقصى سوى 

متر هوائي، كما أنها تقع بين حي البستان والجزء الغربي 
من القدس، وبالتالي تشكل همزة وصل بين الجـزء الغربـي 
والشرقي من المدينة، هذا عدا عن أنها تحتوي على آثـار 

 .كنعانية ورومانية وعربية

إن سـلطات االحـتالل تـسعى لالسـتيالء " :وأضاف
علــى وادي الربابــة بــسلوان عبــر اســتهدافه بــشكل كامــل 

، "حـدائق تلموديـة"ًللبنية التحتية له، تمهيدا لتحويلـه إلـى 
 . هذا الحيالذي يمر عبر" القطار الهوائي"ومشروع 

وبلديـــة االحـــتالل " ســـلطة الطبيعـــة"وأوضـــح، أن 
صعدت في الفترة األخيرة مـن اقتحامهـا لحـي وادي ربابـة، 
واستفزازها للسكان وأصحاب األراضي المهددة بالمـصادرة، 

 .وتنفيذها أعمال حفر بالمنطقة

ولفـــت أبـــو ديـــاب الـــى أن بلديـــة االحـــتالل بـــدأت 
ٕ، وازالـة "القطـار الهـوائي "ًفعليا األعمـال اللوجـستية إلقامـة



  
  ١١١ 

ًكافــة المعيقــات أمــام تنفيــذه، محــذرا مــن خطــورة مــا يجــري 
 .بالمنطقة

ًوختم أبو دياب مؤكدا أن االسـتيالء علـى أراضـي 
وادي الربابــة يعنــي محاصــرة حيــي البــستان ووادي حلــوة، 
ـــي،  ـــدد الجغراف ـــن التم ـــسكان م ـــع ال ـــة، ومن ـــدة القديم والبل

مـــن المنطقـــة، باعتبارهـــا وبالتـــالي تهجيـــرهم واقـــتالعهم 
 .منطقة حيوية واستراتيجية

يبقى وادي الربابة كغيرة من مدن وبلدات القـدس 
التــي تــسعى ســلطات االحــتالل النتزاعهــا مــن أهلهــا بكافــة 

كــل مــا لــه عالقــة بالهويــة  إبعــاد الطــرق والوســائل بهــدف
العربيــة الفلــسطينية فــي مدينــة القــدس، فيمــا يواصــل أهــل 

اطهم وعزمهم على البقاء في أرضهم القدس صمودهم ورب
  .إنه صراع الحق والباطل... 

 ٢٤/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

كورونا يشتت عائالت فلسطينية بين القدس 
  وبيت لحم

 

 – المحتلــــة القــــدس – جنــــدي أســــيل –الجزيــــرة 
الشابة الفلسطينية تمارا جقمـان منـذ زواجهـا عـام  اعتادت
ة بيــت لحــم إلــى القــدس، علــى  وانتقالهــا مــن مدينــ٢٠١٣

ــسبب عــدم امتالكهــا تــصريحا يــسهل  ُالحــد مــن تحركهــا ب
ُعليها ذلك، لكن لم يخطر ببالها يومـا أن تمنـع مـن رؤيـة 
ّعائلتهــا فــي بيــت لحــم بــسبب فيــروس فتــاك تتــسع دائــرة 

  .انتشاره يوميا

كورونــا بــات الــشبح الــذي يــسيطر علــى تفاصــيل 
ـــة ويحـــول أحالمهـــا ـــاة تمـــارا اليومي ـــى حي  فـــي المـــساء إل

  .كوابيس

فـــي حـــديثها للجزيـــرة نـــت، بـــدا صـــوت الـــشابة 
مضطربا كئيبا وهي تصف مشاعرها تجاه الصور ومقـاطع 

الفيـــديو القادمـــة مـــن مدينـــة مهـــد المـــسيح التـــي تحولـــت 
 .لمدينة أشباح بعد منع التجول بها

شــاهدت فيــديو يظهــر شــوارع مدينــة بيــت "وقالــت 
رافق هذه المشاهد أغنيـة لحم فارغة وكل محالها مغلقة وي

ــة ألننــي اعتــدت .. مــوطني ــك نفــسي بكيــت بحرق ــم أتمال ل
ُعلــى حيويــة وانتعــاش شــوارعها وألفــت وجــوه ســكانها فــي 

 ".المحال التي أوصدت أبوابها إلى إشعار آخر

  فراق األحبة

ّمر الشهر األول دون أن تتمكن تمارا مـن دخـول 
 اآلن عـدم بيت لحم لزيـارة عائلتهـا، وأكثـر مـا آلمهـا حتـى

التـي توفيـت قبـل -تمكنها قبل أيام من زيـارة قبـر والـدتها 
أن "يـــوم األم لتهــديها باقـــة زهـــور وتخبرهـــا   فـــي– أشــهر

الحياة لم تعد كما كانت قبل رحيلها، وأن والدها وشقيقيها 
ـــاجون  ـــي وأنهـــم يحت ـــصحي المنزل ـــي الحجـــر ال يقبعـــون ف

 ".لوجودها بينهم أكثر من أي وقت مضى

ـــف ت ـــد اهللا ال تتوق ـــدها عب ـــر بوال ـــارا عـــن التفكي م
ٕوبشقيقيها طوني والياس، وقالت إن أباها الذي يعمل فـي 
ٕقطاع الـسياحة بـات عـاطال عـن العمـل اآلن، وان نفـسيته 

  .تأثرت سلبا بشكل عميق

ـــن " ـــن م ـــي ألتمك ـــسكنون قرب ـــم ي ـــو أنه ـــت ل ُتمني
تحضير الطعام لهم وتلبية احتياجاتهم في ظل غياب أمـي 

  ".جميعا على نمط الحياة الجديد بعد رحيلهاالتي لم نعتد 

تنهدت الشابة الثالثينية وصمتت لبرهة ثم أردفت 
حياتنــا قبــل فيــروس : أشــعر أن الحيــاة انقــسمت لقــسمين"

كورونــا وحياتنــا بعــده التــي لــم تتــضح مالمحهــا بعــد وهــذا 
  ".أكثر ما يقلقني

ليس تمارا وحدها من تشعر بالقلق بـسبب مـرور 
الق مدينـــة بيـــت لحـــم وعزلهـــا عـــن نحـــو شـــهر علـــى إغـــ

ــل كافــة النــساء الالتــي يتــشابهن مــع قــصتها  محيطهــا، ب
وغــادرن بيــت لحــم قبــل ســنوات بعــد االرتبــاط بــأزواجهن 

  .المقدسيين



  
  ١١٢ 

كارمن الما انتقلت للعيش مع زوجها فـي القـدس 
ـــديها ٢٠٠٥عـــام   وغـــادرت مدينـــة بيـــت لحـــم وتركـــت وال

  .المسنين وحيدين هناك

  أقصى األمنيات

ل حــديثها مــع الجزيــرة نــت رددت عــدة مــرات خــال
ال ســـــمح اهللا لـــــو احتـــــاج أحـــــدهما للنقـــــل إلـــــى "عبـــــارة 

المستـــشفى لحالـــة طارئـــة مـــن سيـــصطحبهما؟ لـــو ســـقط 
أحدهما وتعرض لكـسر أو لجلطـة فجائيـة مـاذا سـأفعل؟ ال 

 ".أحد هنا غيري وأنا مكبلة لبعدي عنهما

منــــــذ اليــــــوم األول إلحكــــــام األجهــــــزة األمنيــــــة 
طينية اإلغالق الـشامل علـى مدينـة بـين لحـم انفطـر الفلس

قلــب كــارمن حزنــا علــى المدينــة التــي تنتمــي إليهــا وعلــى 
 .والديها المسنين

أقـــف عـــاجزة أمـــام أســـئلة أبنـــائي باســـيل "تقـــول 
ــــزل  ــــا القادمــــة لمن ومــــارك المتكــــررة حــــول موعــــد زيارتن
جـــديهما، وأشـــعر أن أمـــي وأبـــي مثـــل أبنـــائي اآلن وأننـــي 

همـــا فـــي ظـــل اغتـــراب شـــقيقي الوحيـــد فـــي المـــسؤولة عن
 ".ألمانيا

تصلي كارمن من أجـل زوال هـذه المحنـة وتـشعر 
ـــروس بعـــد "أن  ـــا ســـالمة مـــن هـــذا الفي خروجهـــا وعائلته

ـــه  ـــاريخ يحتفـــل ب ـــد وت ـــة عي ـــه ســـيكون بمثاب ُانتهـــاء أزمت
 ".سنويا

ُقلق كارمن علـى ذويهـا تـرجم علـى لـسان والـدها 
ـــر أن بعـــده وز ـــذي اعتب وجتـــه القـــسري عـــن الثمـــانيني ال

 .ابنتهما في هذه الظروف ظلم يتمنى أن يرفع قريبا

أتمنى لو أن كارمن تسكن بجوارنا وتساعدنا في "
تلبيـــة طلباتنـــا اليوميـــة، ألن الحيـــاة فـــي بيـــت لحـــم باتـــت 
قاسية في ظل اإلغالق الشامل الذي ال نعرف سـقفا زمنيـا 

 ".لنهايته

تمتمــات هــذا المـــسن التلحمــي وصــلوات زوجتـــه 
لحلبية األرمنيـة امتزجـت مـع صـوت ابنتهمـا كـارمن التـي ا

ــة لتــتمكن مجــددا مــن الــدخول  تمنــت أن تــزول هــذه الغم
لمهوى قلبها مدينة بيـت لحـم، لتـشكر اهللا علـى زوال هـذا 
المرض في كنيسة القديـسة كاترينـا بـساحة كنيـسة المهـد 

  .التي ألفت الجلوس على مقاعدها منذ نعومة أظفارها

 ٢٤/٣/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

المقدسيون يد واحدة في مواجهة عنصرية 
  االحتالل وكورونا

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
) ١٩كوفيـــد( انتـــشار فـــايروس الكورونـــا  بعـــد– جويحـــان

وتزايد في أعداد المـصابين قـررت سـلطات االحـتالل إتخـاذ 
 .االجراءات الوقائية منذ الخامس عشر من الشهر الجاري

ـــة واإلرشـــادية   ـــذه الخطـــوة واالجـــراءات الوقائي ه
وفـــرض الحظـــر المنزلـــي ســـبقتها إليهـــا الـــسلطة الوطنيـــة 
ـــة  ـــاس حال ـــود عب ـــرئيس محم ـــد إعـــالن ال الفلـــسطينية بع
ــدكتور محمــد  ــوزراء ال ــيس ال ــق حكومــة رئ الطــوارئ وتطبي

 .اشتية لجملة من اإلجراءات الوقائية

يقول أمـين سـر إقلـيم القـدس لحركـة فـتح شـادي 
ــدات " مطــور ــأن محافظــة القــدس تعــيش تعقي ــم جيــدا ب ًنعل

تمنــــــع المــــــواطنين ) شــــــل الحركــــــة(أمنيــــــة إســــــرائيلية 
الفلـــسطينيين مـــن الـــدخول الـــى المستـــشفيات فـــي مدينـــة 
ـــث قـــام  ـــشفى المقاصـــد، والمطلـــع، حي ـــل مست ـــدس مث الق
عطوفـــة محـــافظ القـــدس عـــدنان غيـــث بتنفيـــذ تعليمـــات 

ــــز الم ــــسطيني بإتمــــام بتجهي ــــرئيس الفل ــــصحية ال راكــــز ال
 ."الستقبال المرضى في حال إصابتهم ال قدر اهللا

، تـم "الحيـاة الجديـدة" يضيف مطور في حـديث لــ
االســـتعداد بإقامــــة خمــــسة مراكـــز موزعــــة علــــى منــــاطق 
محافظة القـدس مـن جنوبهـا لـشمالها لغربهـا تـم تجهيزهـا 

 .ًمن المواد الطبية استعدادا لحالة الطوارئ



  
  ١١٣ 

القــدس كلهــا يــد واحــدة كمــا أشــار إلــى أن مدينــة 
تعمــل كخليــة النحــل مــن أجــل الحفــاظ علــى ســالمة وأمــن 

 .المواطن المقدسي

ال نعول على االحتالل الذي :" تابع حديثه بالقول
يحتل المدينة المقدسة بـالقوة وشـاهدنا كيـف قـام باعتقـال 
الكادر الفتحاوي الوطني الـذي قـدم خدمـة انـسانية ألحيـاء 

ــة القــدس برشــها بمــواد ــه مــن انتــشار مدين ــيم للوقاي  التعق
 .الفايروس

كما أكد أن مدينة القدس التزمت بقرارات القيـادة  
ـــة  ـــاقي المحافظـــات ألن مدين ـــا ب ـــسطينية كم ـــة الفل الوطني

 .القدس هي جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني

تــم :"  المبــادرات االجتماعيــة يقــول أمــا مــن جهــة
حـــافظ تــشكيل لجنـــة تكافــل إجتمـــاعي مــن قبـــل عطوفــة م

القـــدس عـــدنان غيـــث مـــن أجـــل المـــساندة والوقـــوف إلـــى 
ًجانـــب العـــاطلين عـــن العمـــل طوعيـــا نتيجـــة تفـــشى وبـــاء 
الكورونـا داخـل الكيـان المحتــل االسـرائيلي وانتـشاره بــشكل 
ــاة  ًمتــسارع فــي صــفوفهم وهــذا مــا قــد أثــر ســلبا علــى حي
ًالعمــــال ســــواء مــــن القــــدس او منــــاطق الــــضفة الغربيــــة 

 ".الفلسطينية

لن عن تأسيس منصة الكترونية خدماتية في وأع
محافظـــة القـــدس تحمـــل فـــي بواباتهـــا المـــواد األساســـية 
الـــصحية والطبيـــة لـــتمكن المـــواطنين مـــن الولـــوج إليهـــا 
بــسهولة لتقــديم الطلبــات واالحتياجــات األساســية للفئــات 
المستهدفة والتي مـن خاللهـا سـيكون متاحـا لنـا التواصـل 

ن عـدم الخـروج او التواصـل وايصال االحتياجات بمـا يـضم
 .مع الخارج

ًفــي ظــل انتــشار الوبــاء عالميــا وهــوال يفــرق بــين 
أي عرق اال ان سـلطات االحـتالل تقـوم بممارسـة التمييـز 
العنصري في القدس بين المرضى لذلك تستمر اللجان في 

بعـــد تـــشكيلها فـــي ) كورونـــا( التجمـــع المقدســـي لمواجهـــة
 فــي الــبالد ، تطــوع اليــوم األول عــن اعــالن حالــة التأهــب

  عشرات المواطنين المقدسـيين مـنهم األطبـاء والممرضـين
والمــــسعفين والمعلمــــين واالعالميــــين والمحــــاميين لنــــشر 
ـــديم المـــساعدات الالزمـــة لمـــن  االرشـــادات التوعويـــة وتق

 .يحتاجها أي إنسان

قال المحـامي مجـد عـويس، إن سياسـة االحـتالل 
ج لليهــود، بينمــا وتتمثــل بــأن األولويــة فــي العــال واضــحة 

أبنــاء مدينــة القــدس مــصيرهم مجهــول تمامــا وهــذا بتأكيــد 
 .االطباء

يــضيف إذا لــم يقــم المواطنــون بتحــصين أنفــسهم 
ــذلك ال  وأخــذ جميــع االحتياطــات،  ســيواجه هــذا المــرض ل

حاجه لالسـتهتار واالسـتخفاف بـاالجراءات التـي نقـوم بهـا 
االلتــزام لحمايتــك وحمايــة اســرتك، وعلــى كافــة المــواطنين 

في منـازلهم لتفويـت الفرصـه علـى االحـتالل التـي وضـعت 
 ".خطتها واعطت االولوية لعالج لليهود

ولفــت إلــى انــه عنــد وقــوع الكارثــة ســيتم تحويــل 
المناطق العربية ألحياء مغلقة وعزلها عـن بـاقي المنـاطق 
لتواجـــه مـــصيرها وحـــدها ، مـــع العلـــم أن العـــرب مـــازالوا 

بــدفع التأمينــات الوطنيــة وأنهــم يعتقــدون بــأنهم ملتزمــون 
اطبــاء عــرب  ســيتلقون العــالج المناســب، منوهــا إلــى أن 

ــة المرضــى العــرب فــي العــالج ســيئة  يؤكــدون بــأن معامل
 .للغاية وتستغرق ايام من اجل تقديم الخدمة

 القدس اغالقات ومخالفات بحجة الكورونا

منذ ساعات صباح اليوم وحتى المساء، انتـشرت 
بكثافــة فــي أحيــاء البلــدة القديمــة وتقــوم قــوات االحــتالل 

بتحريــر المخالفــات ألصــحاب المحــالت كمــا تمنــع تواجــد 
ــر مــن  ــى أن أن ٥أكث  أشــخاص بــداخل المحــل، إضــافة إل

ًتكون المسافة المسموح بها مترين بين كـل شـخص،علما 
 األساســــــية  أن التجــــــار يقومــــــون بتــــــوفير االحتياجــــــات

 .والضرورية لسكان البلدة القديمة



  
  ١١٤ 

االحــــتالل يمنــــع التجمعــــات "قــــول المواطنــــون ي 
ويخالف المواطنين على كل كبيـرة وصـغيره وكأنهـا تـستغل 

 ."الظروف الراهنة التي تعم العالم

وفــــي اليــــوم الثالــــث علــــى التــــوالي مــــن اغــــالق 
ًالمسجد االقصى المبارك طوعا للحد من انتشار الفايروس 

مية بــين المــصلين بقــرار صــادر مــن دائــرة االوقــاف االســال
في القدس ما زالت سلطات االحتالل تراقب وتقوم بتصوير 

 ..مصلى باب الرحمة

كمــا أغلقــت كنيــسة القيامــة أبوابهــا لمــدة أســبوع 
ًبــأمر مـــن رؤوســـاء الكنـــائس المختلفــة وذلـــك تباعـــا مـــع 
أوامــر الطــورائ نتيجــة تــسارع تفــشي فــايروس الكورونــا 

  .البالد

 ٢٦/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

رائيل تواصل سياستها العنصرية تجاه العمال إس
  ”كورونا”الفلسطينيين بشبهة اإلصابة بـ

  واشتية يطالبهم بترك أعمالهم لدى االحتالل
 

 – أشــــرف الهــــور – ”القــــدس العربــــي “– غــــزة
مــــن خطــــورة الموقــــف الــــصحي، إال أن ســــلطات  بــــالرغم

االحــــتالل واصــــلت سياســــتها العدائيــــة والعنــــصرية تجــــاه 
لــسطينيين، وألقــت بعــدد آخــر مــن العمــال قــرب العمــال الف

ـــزعم إصـــابتهم  ـــدال مـــن عالجهـــم، ب الحـــواجز العـــسكرية ب
بفيـــروس كورونـــا، وهـــو مـــا دفـــع رئـــيس الـــوزراء محمـــد 
اشتية، للطلب من جميع العمال الفلسطينيين فـي إسـرائيل 

  .العودة إلى منازلهم حماية لهم وحفاظا على سالمتهم

  تكرار السياسة العنصرية

ــــومين لعــــدة وبعــــد ــــل ي ــــاء عامــــل قب ــــة إلق  حادث
ساعات، من قبل دورية لالحتالل على قارعة أحد الطرق، 
لينقـــل بعـــدها بعربـــة إســـعاف فلـــسطينية للعـــالج فـــي أحـــد 
ـــت  ـــسطينية، عـــادت ســـلطات االحـــتالل وألق ـــشافي الفل الم

بعمال آخرين، عنـد حـواجز عـسكرية فـي الـضفة الغربيـة، 
ك بــدال مــن تقــديم بــشبهة إصــابتهم بفيــروس كورونــا، وذلــ

  .الخدمات الطبية لهم

ـــو بكـــر، عـــن  ـــن محـــافظ طـــولكرم عـــصام أب وأعل
اســتالم ثالثــة مــن العمــال الــذين تــم تــسريحهم مــن أربــاب 

 وألقـي بهـم علـى حـاجز ١٩٤٨عملهم داخل أراضـي عـام 
جبـــارة جنـــوب طـــولكرم، وهـــم بحالـــة إعيـــاء ويعـــانون مـــن 

 إلـى ارتفاع في درجات الحرارة، التـي وصـلت عنـد بعـضهم
 درجــة، الفتــا إلــى أنــه جــرى وضــع العمــال قيــد الحجــر ٤٠

  .في مركز صحي، لعالجهم إلى حين التأكد من النتيجة

وكانــــت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي ألقــــت ليــــل 
الثالثاء أيضا، بعامل فـي إحـدى الـورش االسـرائيلية علـى 

شـــمال شـــرق مدينـــة القـــدس المحتلـــة، ” حـــاجز حزمـــا“
  .”كورونا“س لالشتباه بإصابته بفيرو

وعقــب تكــرار هــذه الحــوادث، قــال رئــيس الــوزراء 
الفلــسطيني محمــد اشــتية، إن جميــع العمــال العائــدين مــن 

 يوما، وأن من تبدو ١٤إسرائيل سيخضعون لحجر بيتي لـ
ــرب مركــز  ــه التواصــل مــع أق ــروس علي ــه أعــراض الفي علي
ـــدين  ـــال العائ ـــت العم ـــي ذات الوق ـــب ف ـــورا، وطال صـــحي ف

 بالتعليمات الصحية الصادرة عن الحكومة بضرورة االلتزام
  .الفلسطينية

ً ألفـــا، ٧٠جـــدير ذكـــره أن العمـــال وعـــددهم نحـــو 
دخلوا فجر األحد للعمل في إسرائيل، وفق ترتيبات محددة، 
تقـــضي ببقـــائهم هنـــاك طـــوال فتـــرة األزمـــة، لكـــن ســـلطات 
االحتالل قامت بإلقاء المرضى منهم الذين أصيبوا بارتفاع 

ة إلــى المنــاطق الفلــسطينية، دون تقــديم أي درجــات الحــرار
عالج لهـم، ودون معرفـة إن كـانوا مـصابين بـالفيروس أم 

  .ال

فـي الــسياق، قـال النــاطق باسـم الحكومــة إبــراهيم 
ـــروس  ـــدتين بفي ـــسجيل إصـــابتين جدي ـــه جـــرى ت ملحـــم، إن

لفتاة عشرينية في مدينة رام اهللا بعد مخالطتها ” كورونا“



  
  ١١٥ 

يات المتحدة، والمرأة سـتينية مـن لوالدتها القادمة من الوال
ّبلـــدة بـــدو شـــمال غـــرب القـــدس، والعـــدوى غيـــر معروفـــة 
المصدر، مضيفا أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز 

ـــشفى  ـــي مست ببلـــدة ” هوغـــو شـــافيز“الحجـــر الـــصحي ف
ترمــسعيا، مــشيرا إلــى أنــه بتــسجيل اإلصــابتين الجديــدتين 

ــسطين ــي فل ــالفيروس ف ــع عــدد المــصابين ب  ٦٢ إلــى يرتف
ـــــاقي ١٦مـــــصابا، مـــــنهم  ـــــشفاء، وب ـــــاثلوا لل  مـــــصابا تم

  .المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية

ّوأوضــــح أن المــــصابة مــــن بلــــدة بــــدو لــــم تكــــن 
مسافرة، ولكن المؤشرات تفيد بإمكانية انتقـال العـدوى لهـا 
من محيطها، حيث إن أوالدها يعملون في إسرائيل، مشيرا 

ينـات مـن أوالدهـا وهـي قيـد الفحـص، إلى أنه جرى أخـذ ع
 مصابا فـي بيـت لحـم ١٦وأشار إلى أن عينات أخذت من 

 يومـا علـى تـشخيص إصـابتهم بـالفيروس، ١٤بعد مرور 
أظهــرت أنهــم مــا زالــوا يحملــون الفيــروس، وحــول العينــات 
التي أخذت من الطالبتين القادمتين من إيطاليا، ومن بلدة 

ئجها سلبية أي غير كفر عقب، أوضح ملحم أن جميع نتا
مصابة، الفتا إلى أن عدد العينـات التـي خـضعت للفحـص 

  . عينة٤٧٠٢حتى اللحظة وصلت إلى 

  الحكومة تشتكي االحتالل

مـــا زال يـــصر علــــى “وقـــال ملحـــم إن االحــــتالل 
اســتغالل هــذا الوبــاء لكــي يــصفي حــساباته مــع شــعبنا، 
ويمــــارس كـــــل مـــــا لديـــــه مـــــن بطـــــش، فيجتـــــاح المـــــدن 

ا اجتــاح بيــت لحــم، ويجــرف الحــواجز التــي الفلـسطينية كمــ
وضعتها األجهـزة االمنيـة للعـزل بـين المحافظـات، ويقـتحم 
ـــــدابير  ـــــى الت ـــــة إل ـــــى التفات ـــــدن دون أدن المخيمـــــات والم
االحترازيــة التـــي فرضـــتها منظمـــة الـــصحة العالميـــة بهـــذا 

خرقا فاضحا “، وأكد أن ما يقوم به االحتالل يمثل ”الشأن
، مـشيرا ”ائية التي ينتهجها العـالموواضحا لإلجراءات الوق

تجميـــد “إلـــى مطالبـــة األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة إلـــى 
لكـن االحـتالل “: ، مـضيفا”الصراعات فـي مواجهـة الوبـاء

يرى في هذا الوباء فرصة ليمارس المزيد من البطش ضد 
  .”شعبنا وزيادة األعباء على القيادة الفلسطينية

ـــــسطينية شـــــددت  ـــــة الفل ـــــت الحكوم خـــــالل وكان
اليـــومين الماضـــيين مـــن االجـــراءات االحترازيـــة لمواجهـــة 
المــرض، وشــملت وقــف النــشاطات التجاريــة بعــد الــسابعة 
مـــساء، وخطـــر التجـــول بعـــد العاشـــرة، ومنـــع التنقـــل بـــين 
المحافظــات، وقــد أشــاد مــدير شــرطة محافظــة بيــت لحــم 
العقيـــد طـــارق الحـــاج، بتعـــاون األهـــالي والتـــزامهم بكـــل 

” كورونـا“راءات المتبعة لمنع تفشي وباء التعليمات واإلج
  .في المحافظة

ـــى  ـــرة ليل ـــت محـــافظ رام اهللا والبي ـــك، أعلن ـــى ذل إل
غنام، عن اعتقال شخصين حاوال تهريب شخص محجـور 
صــحيا فــي ضــواحي القــدس الــى محافظــة رام اهللا والبيــرة، 
كمــا أعلنــت وزارة االقتــصاد الــوطني، األربعــاء، عــن وقــف 

ــــــد منتجــــــات شــــــركة ت ــــــسوق توري ــــــا اإلســــــرائيلية لل نوف
، ”كورونـا“الفلسطينية، بعد إصابة أحد عمالهـا بفيـروس 

  . عامال آخرين إلى الحجر الصحي١٥ٕوادخال 

  وقف الصالة في المساجد

وفــي غــزة بــدأ العمــل مــع فجــر األربعــاء، بقــرارات 
ــــف إقامــــة  ــــى وق ــــي اشــــتملت عل ــــدة، والت الطــــوارئ الجدي

لـى قـرارات وزارة الصلوات الجماعيـة فـي المـساجد، بنـاء ع
ــي خطــوة مــشابهة لمــا قامــت بــه الــوزارة فــي  ــاف، ف األوق
ـــا غالبيـــة اإلصـــابات  ـــي اكتـــشفت فيه ـــة الت ـــضفة الغربي ال
بالفيروس، واكتفت المساجد فقط برفع األذان، والطلب من 

  .المصلين الصالة في المنازل

وقــد قــررت وزارة األوقــاف فــي غــزة، وقــف صــالة 
أسبوعين، ضـمن اإلجـراءات الجمعة والجماعة فيها، لمدة 

، وأكـدت ”كورونـا“الوقائية لمواجهة خطر تفـشي فيـروس 
ًأن هــذا القــرار قــد تــم اتخــاذه بنــاء علــى اجتمــاع للعلمــاء 
ــدابير  والمفتــين وأهــل االختــصاص بقطــاع غــزة، بــشأن الت



  
  ١١٦ 

ـــصالة الجماعـــة والجمعـــة ـــة ب ـــشرعية المتعلق ، داعيـــة ”ال
  .ة في بيوتهمالمواطنين إلى المحافظة على صالة الجماع

كما جدد وكيل وزارة الصحة فـي غـزة يوسـف أبـو 
الريش، مطالبته للمؤسـسات األمميـة الـصحية واالنـسانية 
باالســـتجابة الفوريـــة لالحتياجـــات الـــصحية والمـــستلزمات 

  .”كورونا“الوقائية في مواجهة 

وكـــان مركـــز اإلعـــالم والمعلومـــات الحكـــومي فـــي 
لمكتــــب غــــزة، اســــتعرض فــــي مــــؤتمر صــــحافي لــــرئيس ا

ـــة  ـــي الداخلي ـــاطقين باســـم وزارت اإلعالمـــي الحكـــومي، والن
والصحة، آخر التحديثات حـول خطـة الوقايـة مـن فيـروس 

، حيــث جــرى اإلعــالن عــن اتخــاذ قــرار بإعفــاء ”كورونــا“
 سلعة أساسية من ضريبة االستيراد لتدعيم المخـزون ١٤

االحتياطي منها في السوق، والتأكيد على استمرار جوالت 
عــة والتفتــيش فــي األســواق، لــضبط األســعار، وأكــد المتاب

ــــى انخفــــاض  ــــك أدى إل ــــب اإلعالمــــي أن ذل رئــــيس المكت
ملمـــــوس فـــــي تهافـــــت المـــــواطنين علـــــى شـــــراء الـــــسلع 

  .والمنتجات كما حدث خالل اليومين الماضيين

وأشــار إلــى أن وزارة الحكــم المحلــي وجهــت كافــة 
العامـة البلديات لتعزيز إجراءات تعقـيم األمـاكن والمنـشآت 

كافــة الخاضــعة لنفوذهــا واســتمرار تقــديم خــدمات النظافــة 
والميــاه وغيرهــا، ودعــا المــواطنين لالمتثــال لقــرارات تجنــب 

  .التجمعات في هذه األوقات

جـــدير ذكـــره أن وزارة الداخليـــة فـــي غـــزة اتخـــذت 
قـــرارات ســــابقة فــــي إطــــار حالـــة الطــــوارئ، شــــملت منــــع 

ألســـــواق ٕالحفـــــالت واغـــــالق صـــــاالت األفـــــراح، ووقـــــف ا
ـــن عـــن وقـــف األنـــشطة الرياضـــية  األســـبوعية، فيمـــا أعل

  .....ضمن خطط مواجهة الفيروس

   صفحة ٢٦/٣/٢٠٢٠القدس العربي 
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رسالة من األسرى المرضى إلى مؤسسات 
أنقذونا من  :حقوق اإلنسان وأحرار العالم

 حتى ال تتحول سجوننا لقبور» كورونا«
  

مــا يلــي نــص فــي : »القــدس العربــي«الناصــرة ـ
الرســـالة التـــي بعـــث بهـــا األســـرى فـــي ســـجون االحـــتالل، 

  :على نسخة منها” القدس العربي” وحصلت

شعورنا بالخطر الحقيقي على حياتنا يـزداد داخـل 
السجون اإلسرائيلية يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة مـع 
تفـــشي فيـــروس كورونـــا، ذلـــك الوبـــاء الـــذي يهـــدد العـــالم 

نـسمع فيـه عـن تعليمـات يوميـة بأسره، وفـي الوقـت الـذي 
مــــن الحكومــــة اإلســــرائيلية، ومــــن كــــل حكومــــات العــــالم 
لشعوبها للحيلولة دون ازديـاد تفـشي الفيـروس، ال نـسمع 
وال نــرى أي إجــراءات الجديــة تجيــب علــى تــساؤالتنا، مــاذا 
لو تفشى المرض في السجون؟ ما هي اإلجراءات العمليـة 

  !؟إدارة السجونالقابلة للتنفيذ بشكل إنساني من قبل 

إننا ال نسمع من إدارة السجون سوى القول بأننا 
ـــون،  ـــك إال ذر الرمـــاد فـــي العي نأخـــذ االحتياطـــات ومـــا ذل
خاصة مع وجود مئات األسرى المرضى الذين يعانون من 
مشاكل صحية بعضها بالغ الخطورة ناهيك عن المصابين 
ــــدم  ــــاع ضــــغط ال ــــب وارتف ــــنفس والقل ــــأمراض ضــــيق الت ب

  .غيرها من األمراض المزمنةوالسكري و

نوجـــه مناشـــدتنا للعـــالم ولكـــل المعنيـــين بحقـــوق 
ــا مــن حقــوق  ــه إنــسانا مــاذا تبقــى لن اإلنــسان لمجــرد كون
والمرض يهدد حياتنـا يومـا بعـد يـوم، وال إجـراءات حقيقيـة 
أو حتى استعدادات منطقية، فاإلهمـال الطبـي والتـأخر فـي 

لية والكثيـر منـا العالج يطارد األسير في الـسجون اإلسـرائي
قضى وفارق الحياة نتيجة اإلهمال الطبـي والـصحي، وكـل 
ذلــك فــي الوقــت الــذي نــسمع فيــه عــن عــدم قــدرة الجانــب 
الـــــصحي اإلســـــرائيلي أصـــــال فـــــي اســـــتيعاب المـــــصابين 

  .بالفيروس مع زيادة انتشاره
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إن السبيل واألمل الوحيد في محاولة إنقاذ تفشي 
راءات النظافـــة، ٕهـــذا المـــرض هـــو الحـــرص والوقايـــة واجـــ

ٕوادارة الــسجون اإلســرائيلية ال تزودنــا بمــستلزمات وأدوات 
التعقـــيم المطلوبـــة وال حتـــى الكمامـــات ســـوى اإلجـــراءات 
ـــــدل اجـــــراء  ـــــدات ب ـــــي هـــــي أشـــــبه بالتهدي ـــــشكلية والت ال
الفحوصــات أو أخـــذ االحتياطــات مـــع العلــم أننـــا ال نحتـــك 

الون بالعالم الخارجي إال مـن خـالل الـسجانين الـذين ال يبـ
نقلهـــم الفيـــروس لنـــا، وهـــم فـــي  فـــي اقتـــرابهم منـــا وربمـــا

ـــر أن يأخـــذوا إجـــراءاتهم  ـــصورة أكب ـــستطيعون ب ـــل ي المقاب
  .واحتياطاتهم باالبتعاد عن الجمهور والعالج الالزم

إننا نحمل المسؤولية إلدارة السجون ومن خلفهـا 
الحكومــة اإلســرائيلية وكــل الــصامتين عــن ذلــك فــي هــذا 

  .دعون الدفاع عن حقوق اإلنسانالعالم والذين ي

ــالم نقــول ــى : إلــى أحــرار الع ــا نمــوت عل ال تتركون
أســـرتنا فـــي الـــسجون والعـــدوى تتفـــشى دون أن يعالجهـــا 

  .أحد، أو أن يقينا منها

فهل يطلب العالم منا أن نفعل كما فعـل عـدد مـن 
السجناء فـي بعـض دول العـالم بـأن نتمـرد ويقـضى علينـا 

  !؟ا بالكورونابالرصاص قبل أن تقضي علين

ٕهــذه صــرخة للعــالم بأســره، والــيكم نموذجــا وعــددا 
بــسيطا مــن الحــاالت المرضــية حتــى يتأكــد مــن يــشاء مــن 
ســوء أوضــاعنا الــصحية فــي الــسجون اإلســرائيلية، علمــا 
ــرى  ــة حتــى ي ــا عين ــر بكثيــر لكنه ــأن أعــداد المرضــى أكب ب

  .المعنيون سوء حالنا

لجنــة األســـرى الفلــسطينيين للـــدفاع عــن حقـــوق 
معتــصم   :هــذه بعــض أســماء األســرى المرضــى: اإلنــسان

ــــي األمعــــاء وضــــعف المناعــــة/ رداد ــــد   .ســــرطان ف وخال
مقعــد يتبــول مــن خــالل كــيس خــارجي ويعــاني / الــشاويش

/ ومنـصور موقـدي. من دهنيات عالية وحساسية في الـدم
ـــــد ـــــالل كـــــيس - معـــــدة بالســـــتيك-مقع ـــــن خ  يتبـــــول م
 ومـشاكل فـي سرطان في الحنجرة/ كمال أبو وعر .خارجي

أمــــراض / ووليــــد دقــــة .جلطـــة/ وأحمــــد ســــعادة .التـــنفس
ـــــنفس ويعـــــالج  ـــــي الت ـــــدم ومـــــشاكل ف ـــــي ال ـــــات ف والتهاب

التهابــــات حــــادة فــــي  /وســــعدي الغرابلــــي .بالكيمــــاوي
وزامـل .  الضغط والسكري وأمـراض الـشيخوخة-البروستاتا

اضطرابات في عمـل القلـب حيـث يعمـل قلبـه عبـر  /شلوف
ـــب  ـــضات القل ـــنفس –مـــنظم لنب ـــي الت ـــداد . أمـــراض ف ومق

 ضـيق فـي -إصابة فـي الجـزء األيـسر مـن الـدماغ/ الحيح
ـــل مـــسلم . التـــنفس ومـــشاكل فـــي الجهـــاز الهـــضمي وخلي

وعـالء إبـراهيم . خلل في الجهاز التنفسي والـرئتين/ براقعة
ـــسل / علـــي  مـــشاكل فـــي الجهـــاز –يعـــاني مـــن مـــرض ال

 شـلل فـي/ وأيمن حـسن الكـرد. التنفسي والجهاز الهضمي
ــل فــي الجهــاز العــصبي -الجــزء األســفل مــن الجــسم  وخل

 - فيلبـسيا–يعاني من الـصرع / وصالح داوود. والهضمي
التهـاب الكبـد / ومحمد جبر الحـروب. ومشاكل في التنفس

مــشاكل فــي / ورائــد الحــوتري. الوبــائي نتيجــة إهمــال طبــي
ــنفس ــزة الكــالوتي.  مــرض النقــرص– الــشقيقة -الت / وحم
ٕوابـراهيم .  ضـيق التـنفس-ي األمعاءالتهابات ف -النقرص

. مــرض النقــرص -مــرض فــي األعــصاب/ عيــسى عابــدة
/ ومتوكـل رضـوان. تـنفس اصـطناعي/ وعز الـدين كراجـات

/ وأسـامة أبـو العـسل. جلطة في الدم ومشاكل في التـنفس
وخليل أبو . خلل في جهاز التنفس وأزمات في عمل القلب

 فـي الـدماغ ورم/ وفـواز بعـارة. مـشاكل فـي التـنفس/ نعمة
أزمــة / ومحمــود أبــو خــرابيش. ويعــاني مــن حــاالت إغمــاء

وعبــد . أمــراض شــيخوخة /وفــؤاد الــشوبكي. فــي التــنفس
  . دهون في الدم–جلطة / المعز الجعبة

. مــــشاكل فــــي الغــــدة الدرقيــــة/ ونـــصري عاصــــي
 مــشكلة فــي - دهــون– ضــغط -ســكري/ وممــدوح الطنــاني

 – الرجــل جلطــة فـي/ وأحمــد عبيـد. الكلـة ـ أمــراض أخـرى
. ســـرطان أمعـــاء /وموفـــق العـــروق.  الـــدهون–الــضغط 

التهــــاب /وموســــى صـــوفان. ســـرطان دم/ٕوابـــراهيم أبــــومخ
حـروق فـي كافـة أنحـاء الجــسم / ٕواسـراء جعـابيص. رؤوي
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ونبيـل  .مـريض بالقلـب/ ويوسـف اسـكاف. وبتـر األصـابع
  .التهابات/ ويسري المصري. أحشاء بالستيكية/ حرب

 ٢٦/٣/٢٠٢٠القدس العربي 
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كورونا ذريعة االحتالل لتشديد قبضته على 
  المسجد األقصى

 

تعمل سلطات االحـتالل علـى اسـتثمار أي أحـداث 
المـــسجد  ومـــستجدات لفـــرض المزيـــد مـــن الـــسيطرة علـــى

األقصى، والتدخل في عمل دائرة األوقاف اإلسالمية، فمنذ 
في األراضي "  كورونا- ١٩كوفيد "بداية انتشار فايروس 

لسطينية المحتلة بـدأت سـلطات االحـتالل فـي محـاوالت الف
ــى ــضييق عل ــد مــن الت ورواده، فمــن  األقــصى فــرض المزي

ـــواب  ـــل أعـــداد المـــصلين، واغـــالق بعـــض أب ـــة تقلي ٕمحاول
ّالمسجد، وصلت حد فرض غرامـة ماليـة كبيـرة علـى مـدير 

صـــــالة  عــــام دائـــــرة األوقــــاف اإلســـــالمية، لعــــدم إيقـــــاف
ا التقرير صورة مصغرة عن في األقصى، ويقدم هذ الجمعة

ًاالســتراتيجية التــي يتبعهــا االحــتالل فــي القــدس، مــستفيدا 
  .من أي تطورات مهما كان مصدرها

بــــين " كورونــــا"فمــــع تــــصاعد انتــــشار فــــايروس 
المــستوطنين، بــدأت ســلطات االحــتالل محاوالتهــا إلغــالق 

 قامـت ١٥/٣/٢٠٢٠بعض أبواب المسجد األقـصى، ففـي 
ٍق عــدد مــن أبــواب المــسجد، بذريعــة قــوات االحــتالل بــإغال

، وأبقــــت قــــوات "الوقايــــة مــــن انتــــشار فــــايروس كورونــــا"
االحتالل على ثالثة أبواب مفتوحة فقط لدخول المـصلين، 

ــم : وهــي ــل ل ــي مقاب ــس والسلــسلة، ولكنهــا ف حطــة والمجل
المـستوطنين، ولـم يـدم  اقتحامـات تغلق باب المغاربة أمـام

ــــض ــــرار  س األقــــصىحــــرا ًهــــذا اإلغــــالق طــــويال، إذ رف ق
االحــتالل الجــائر، واعتــصموا أمــام األبــواب المغلقــة، ومــع 
خشية االحتالل من تطور هذا االعتصام إلى حـراك شـعبي 

على غرار مـا جـرى فـي هبـة بـاب الرحمـة، أعـادت شـرطة 
  .االحتالل فتح جميع أبواب المسجد األقصى

ولــم تكــن دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس 
ات السالمة، وفي سياق قطـع البـاب أمـام ًبعيدة عن إجراء

االحـــتالل، أعلـــن مـــدير المـــسجد األقـــصى الـــشيخ عمـــر 
أن دائرة األوقاف اإلسـالمية  "١٥/٣/٢٠٢٠الكسواني في 

قررت إغالق المصليات المسقوفة داخـل المـسجد األقـصى 
ـــشار "المبـــارك ، فـــي ســـياق اإلجـــراءات الوقائيـــة لمنـــع انت

ـــا"فـــايروس  جميـــع الـــصلوات فـــي ، علـــى أن تقـــام "كورون
ــاء  ــة، مــع اإلبق ــارك الخارجي باحــات المــسجد األقــصى المب

  .على فتح جميع أبواب األقصى أمام المصلين

وصعد االحتالل من اسـتهداف القـدس واألقـصى، 
ــا"ّبذريعــة الحــد مــن انتــشار   ٢٠/٣/٢٠٢٠، ففــي "كورون

أغلقت قوات االحتالل البلدة القديمة فـي القـدس المحتلـة، 
قتها وأمام أبوابها متاريس حديديـة، ودققـت ونصبت في أز

ببطاقات الفلسطينيين، ومنعت من يسكن خارج البلدة مـن 
الــــدخول إليهــــا، والــــصالة فــــي األقــــصى، وأعــــادت قــــوات 
االحــتالل إغــالق أبــواب المــسجد األقــصى باســتثناء أبــواب 

واسـتمرت إجـراءات االحـتالل . حطة، والمجلس، والسلـسلة
 حيـــث أدى مئـــات ٢٠/٣/٢٠٢٠حتـــى يـــوم الجمعـــة فـــي 

  .الفلسطينيين صالة الجمعة في رحاب األقصى

وفــــــي ســــــياق الــــــضغط علــــــى دائــــــرة األوقــــــاف 
ــي   ٢١/٣/٢٠٢٠ّاإلســالمية، غرمــت ســلطات االحــتالل ف

مــدير عــام دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس المحتلــة 
نحـــو ( آالف شـــيكل ٥الـــشيخ عبـــد العظـــيم ســـلهب مبلـــغ 

ًإصـــداره قـــرارا بمنـــع إقامـــة ، لعـــدم ) دوالر أمريكـــي١٣٨٠
صــــالة الجمعــــة داخــــل المــــسجد األقــــصى، وأداء مئــــات 
المـــصلين الـــصالة فـــي رحابـــه، بحجـــج الوقايـــة الـــصحية، 

ـــاء ـــشار الوب ـــشيخ ســـلهب . ّوالحـــد ن انت ـــريم ال وســـبق تغ
ـــز  ـــى مرك ـــه إل ـــرات، ونقل ـــاجح بكي ـــشيخ ن ـــه ال ـــال نائب اعتق



  
  ١١٩ 

للتحقيق معـه، فـي سـياق الـضغط علـى دائـرة " المسكوبية"
  .األوقاف

وعلى الرغم من فرض سلطات االحـتالل إجـراءات 
ٍقاسية على األقصى واغالق عـدد مـن أبوابـه والتـشدد فـي  ٕ

، سـمحت سـلطات االحـتالل "كورونا"البلدة القديمة بذريعة 
" الحريـــــديم" لمئـــــات المتـــــدينين مـــــن ٢١/٣/٢٠٢٠فـــــي 

ٍبالتوجـــــه إلـــــى حـــــائط البـــــراق، ألداء صـــــلوات وطقـــــوس 
  .ياسة االحتالل االستنسابيةتلمودية، ما أكد س

ًومع تصاعد انتـشار الوبـاء، ومنعـا النتـشاره فـي 
ــــي  ــــاف اإلســــالمية ف ــــت األوق صــــفوف المقدســــيين، أعلن

ً تعليقا مؤقتا الصالة في المسجد األقـصى، ٢٢/٣/٢٠٢٠ ً
ًواغالق أبوابه أمام المصلين، ابتداء من فجر االثنـين فـي  ٕ

ه ، علـــــى أن يـــــؤدي الـــــصالة فيـــــه حراســـــ٢٣/٣/٢٠٢٠
ًوموظفي األوقاف، إضافة إلى استمرار رفع األذان، ودعت 
الـــدائرة المقدســـيين إلـــى الـــصالة فـــي منـــازلهم، اســـتجابة 

  .ًلتوصيات مرجعيات طبية ودينية ودرء النتشار الفيروس

" منظمـات المعبـد"وفي مقابل هـذا القـرار، حاولـت 
االســـتفادة مـــن إغـــالق المـــسجد، فقـــد دعـــت المنظمـــات 

ــــصارها وجمهــــور ــــىأن المــــسجد  اقتحــــام  المــــستوطنين إل
ــه، وفــي أحــد  األقــصى، بحجــة عــدم وجــود المــصلين داخل
منشورات هذه المنظمـة علـى وسـائل التواصـل االجتمـاعي 

ـــى  ـــدخول إل ـــد"أن ال ـــه " المعب ـــام زادت أهميت فـــي هـــذه األي
  ".إذ ال وجود للعرب، والمسجد األقصى مغلق"ضعفين 

 مــن ٌوعلــى الــرغم مــن إغــالق المــسجد، أدى عــدد
ّ غرمـت ٢٤/٣/٢٠٢٠المصلين الصالة أمام أبوابـه، ففـي 

نحـو ( آالف شـيكل ٥قوات االحتالل أربعـة مـصلين بمبلـغ 
مخالفــة "ٍلكــل واحــد مــنهم، بذريعــة )  دوالر أمريكــي١٣٨٠

للوقايـة مـن " -فـي حكومـة االحـتالل–قرارات وزارة الصحة 
، مع تأكيد الشبان مراعـاتهم المـسافة اآلمنـة فـي "كورونا"

" كورونـــا"ومـــن شـــواهد االســـتفادة مـــن أزمـــة . ا بيـــنهممـــ
للــضغط علــى المجتمــع المقدســي، نظــم شــبان مقدســيون 

 لتعقــــيم شــــوارع وأزقــــة البلــــدة ١٦/٣/٢٠٢٠حملــــة فــــي 
القديمـــــة فـــــي القـــــدس المحتلـــــة، للوقايـــــة مـــــن انتـــــشار 
الفايروس، ولكن سلطات االحتالل أبعدت أربعـة مقدسـيين 

خـرق الـسيادة "ين، بحجـة عن البلدة القديمة لمـدة أسـبوع
ـــة عـــن  ـــشرات توعوي اإلســـرائيلية فـــي القـــدس لتـــوزيعهم ن

  ".فيروس كورونا

ًومع استمرار هذه األزمة، وامكانيـة بقائهـا أشـهرا  ٕ
طويلــــة، مــــن الــــضروري التنبــــه لمــــا تقــــوم بــــه ســــلطات 
ـــي اســـتهداف  ـــل ف ـــط، ب ـــيس فـــي األقـــصى فق االحـــتالل، ل

ع مختلــــف قطاعــــات المجتمــــع المقدســــي، خاصــــة القطــــا
ّالصحي، الذي يعد رأس الحربة في مواجهـة هـذه الجائحـة 
العالميــة، وضــرورة تقــديم الــدعم العاجــل لمــشافي القــدس 

  .لتالفي استفادة االحتالل من أي تطورات قادمة

  ٢٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لتحقيق " كورونا"هل يستغل االحتالل أزمة 
  أطماعه باألقصى؟

 

بدء انتشار  منذ – صفا اص خ–القدس المحتلة 
فــي فلــسطين، تحــاول حكومــة االحــتالل " كورونــا"فيــروس 

ُاإلسرائيلي استغالل هـذه األزمـة بأشـكال متعـددة، وتـسخر 
كــــل إمكانياتهــــا ألجــــل تحقيــــق أطماعهــــا الخبيثــــة بحــــق 

 .المسجد األقصى المبارك

ـــا عـــن مـــساعيه  ـــف االحـــتالل للحظـــة م وال يتوق
ً رواده وحراسـه، مـستخدما الرامية إلـى تفريـغ األقـصى مـن

كافــة الوســائل لتحقيــق ذلــك، بمــا فــي ذلــك قمــع المــصلين 
ٕومالحقـــتهم واعتقـــالهم والتحقيـــق معهـــم وابعـــاد العـــشرات 

 .منهم عنه لفترات متفاوتة

 مارس الجاري، أغلقـت شـرطة االحـتالل ٢٠ففي 
ًبعض أبواب المسجد األقصى، وفرضت قيـودا علـى دخـول 

جـــراءات الوقائيـــة لمكافحـــة المـــصلين للمـــسجد، بحجـــة اإل



  
  ١٢٠ 

ــــــروس  ــــــا"في ــــــشرات "كورون ــــــل ســــــمحت لع ــــــي المقاب ُ، ف
 .المستوطنين المتطرفين باقتحامه وتدنيس باحاته

، قــــرر مجلــــس "كورونــــا"وللوقايــــة مــــن انتــــشار 
ـــق  ـــة تعلي ـــدس المحتل ـــاف والـــشؤون اإلســـالمية بالق األوق
حضور المصلين للـصالة بالمـسجد األقـصى لفتـرة مؤقتـة، 

المـــصلين ألداء الـــصلوات علـــى عتبـــات مـــا دفـــع عـــشرات 
أبواب األقصى المغلقة مـع االلتـزام بالتعليمـات واالجـراءات 

 .الوقائية للحد من الفيروس

ٕوهــذه األزمــة الــصحية الراهنــة واغــالق األقــصى، 
ــة  ــا خبيث ــة لــدى المقدســيين مــن نواي تثيــر مخــاوف حقيقي
ـــي المـــسجد،  ـــدة ف ـــائع جدي ـــرض وق ـــستهدف ف لالحـــتالل ت

ً تقسيمه زمانيا ومكانياوتنفيذ مخطط ً. 

 خدمة لمصالحه

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة 
إن االحـتالل قـد " صـفا"الشيخ عكرمة صبري يقول لوكالـة 

مـن أجـل " كورونا"يستثمر الحالة الراهنة وانتشار فيروس 
 .تنفيذ أهدافه العدوانية بحق المسجد األقصى

ــــضيف  ــــدرك أن ســــلطات االحــــتال"وي ل تحــــاول ن
ــا لخدمــة مــصالحها وأهــدافها، كمــا  ــسخير مــرض كورون ت
يحصل من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو 

 ".الذي يحاول تثبيت موقعه ومنصبه

نحـــن حـــذرون ومتيقظـــون بـــشأن المـــسجد "لكـــن 
" كورونـا"األقصى، ولن نسمح لالحتالل بـأن يـستغل أزمـة 

 ".من أجل تنفيذ مخططاته

المقدســــيين ملتفــــون جمــــيعهم حــــول ويؤكــــد أن 
ًاألقصى، ومدركون تمامـا لمـا يخطـط لـه االحـتالل بـشأنه، 
ًمـــشيرا إلـــى أنـــه ومنـــذ زمـــن طويـــل وحتـــى اآلن والـــصراع 

 .مستمر على المسجد

ومنــــذ مجــــزرة الحــــرم اإلبراهيمــــي بالخليــــل عــــام 
، يوضــح الــشيخ صــبري أن االحــتالل يوجــه أنظــاره ١٩٩٤

مأسـاة اإلبراهيمـي  " زلنـا أننحو األقصى، وحينهـا قلنـا وال
 ".لن تتكرر في األقصى

ويحـــاول االحـــتالل بـــشكل حثيـــث تنفيـــذ مخطـــط 
التقـــسيم الزمـــاني والمكـــاني باألقـــصى، وتخـــصيص مكـــان 

نحــن فــي صــراع طويـــل : "ًمحــدد لليهــود بالمــسجد، قــائال
وعميق مع اإلسرائيليين، ألن أطماعهم تنصب فـي الجهـة 

لى بـاب الرحمـة، لكننـا الشرقية لألقصى بمـا فـي ذلـك مـص
 ".لن نمكنهم من تحقيق ذلك

وحــول كيفيــة حمايــة المــسجد األقــصى فــي ظــل 
ــصلوات وانتــشار  ــا"تعليــق ال ــشيخ صــبري "كورون ، يؤكــد ال

ــة  ــة واألذن اســتمرار حــراس وســدنة المــسجد وعمــال النظاف
واألئمـة وسـائر مــوظفي دائـرة األوقـاف فــي أعمـالهم، رغــم 

 .جدإغالق األبواب الخارجية للمس

ويوضـــح أن كـــوادر العمـــل جـــاهزة ومـــستمرة فـــي 
ًعملهــا داخــل األقــصى، ولــن تتركــه فارغــا ولقمــة ســائغة 
لالحتالل، فكافة األمور ستكون في أمـن وحمايـة المـسجد 

 .من أي تجاوز أو تعدي إسرائيلي

وحول قرار تعليق الصالة باألقصى، يقول الـشيخ 
بــواب ًالقــرار كــان واضــحا فــي إغــالق جميــع أ" إن: صــبري

المسجد األقصى، بما في ذلك باب المغاربـة الـذي تـسيطر 
ًعليــه شــرطة االحــتالل، وكــان شــرطنا إغالقــه أيــضا أمــام 
اقتحامات المستوطنين لألقصى، وفي حال أي تجـاوز مـن 
االحــتالل بفــتح البــاب، ســيتم فــتح كافــة األبــواب الخارجيــة 

 ".للمسجد

 إجراءات احترازية

أحمـــد عطـــون، النائـــب فـــي المجلـــس التـــشريعي 
ًالمبعد عن مدينة القدس، يؤكد أن االحتالل يسعى صباحا 
ًومساء لفرض وقائع جديـدة فـي األقـصى ومدينـة القـدس، 
ــي محــيط  ــدون ف ــه المــستوطنون يعرب ــزال في ــت ال ي فــي وق

 .المدينة، ويواصلون دعواتهم القتحام األقصى
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إن الظـروف الحاليـة " صفا"ويقول عطون لوكالة 
ــالم  ــا"بتفــشي وانــشغال الع ُيعطــي االحــتالل فرصــة " كورون

ــــه  ــــصى، فهــــو لدي ــــي األق ــــة ف ــــذ مــــشاريعه التهويدي لتنفي
ـــستغل كـــل الظـــروف  ـــال ذلـــك، وي اســـتراتيجية واضـــحة حي

 .لتحقيق أهدافه الخبيثة

كــان مــن الممكــن وضــع إجــراءات احترازيــة أكثــر "
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ســـالمة وصـــحة المـــصلين ورواد 

ــه و ــدال مــن إغالق ــك ًاألقــصى، ب تعليــق الــصلوات فيــه، وذل
يـضيف ". حتى ال يتم استغالل تلك الظـروف مـن االحـتالل

 عطون

ـــصى، إال أن الـــدعوات  ـــواب األق ورغـــم إغـــالق أب
اليهودية المتطرفة القتحامه ال تزال متواصـلة، حيـث حثـت 

ــه " جماعــات الهيكــل" ــى اقتحامــه، كون المزعــوم اليهــود عل
: ت فريـد أســافًفارغـا، وقـال المتحـدث باســم تلـك الجماعـا

ًجبــل الهيكــل فــارغ تمامــا مــن العــرب، وهــذه فرصــتنا "إن 
 ".لصعود جبل الهيكل والصالة فيه

ــا يتخــوف النائــب عطــون مــن ســماح شــرطة  وهن
ًاالحــتالل للمــستوطنين باقتحــام األقــصى، مــستغلة تعليــق 
ًالصالة بشكل موقت بالمسجد، داعيا في الوقت نفسه إلى 

 .اللالحذر واليقظة من خبث االحت

ٕلكنه أكد أن المقدسيين على وعي تام وادراك لمـا 
ًيجري بحق األقصى، رغم كل هذه اإلجراءات، مشددا علـى 
ــي مواجهــة االحــتالل،  أن أهــل القــدس هــم رأس الحربــة ف

 .ألنها معركة صمود ووجود

ويــــشير إلــــى أن االحــــتالل يــــدرك مــــدى خطــــورة 
ـــى  ـــه يبق ـــي المـــسجد األقـــصى، ألن ـــسطيني ف التواجـــد الفل

 .ًوجسا من اإلقدام على أي خطوة خبيثة تجاه المسجدمت

وحول المطلوب لحماية األقـصى فـي هـذا الوقـت، 
يؤكد عطون ضرورة إثارة قضية األقـصى بـشكل متواصـل، 
ا وسـائل اإلعـالم كافـة  ًـوابقاءه على سلم األولويات، مطالب ٕ

بتــسليط الــضوء علــى مــا يجــري بحــق المــسجد وعلــى دور 
 .االحتالل الخبيث تجاهه

ــب بتحــرك عربــي إســالمي رســمي وشــعبي  ويطال
ــــه،  ــــصى، وعــــدم اســــتفراد االحــــتالل في ــــدفاع عــــن األق لل
ًواستغالل أي ظرف لالنقضاض عليـه، داعيـا المقدسـيين، 

  .ألن يكونوا حذرين وأن يفوتوا الفرصة على االحتالل

 ٢٦/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 ”كورونا”لم بـاالحتالل يستغل انشغال العا
إلقامة مستوطنات تفصل القدس المحتلة عن 

 الضفة الغربية
  

ـــدس العربـــي “–رام اهللا  ـــد : ”الق ـــد تقريـــر جدي أك
صـادر عــن إحـدى دوائــر منظمـة التحريــر الفلــسطينية، أن 
ــــة االحــــتالل اإلســــرائيلي، تــــستغل انــــشغال العــــالم  حكوم
بفيروس كورونا، من أجل إقامـة مـشاريع تـستهدف فـصل 

الــشرقية عــن بقيــة األراضــي الفلــسطينية المحتلــة القــدس 
بـــشكل ” معاليـــه ادومـــيم“، وربـــط مـــستوطنة ١٩٦٧عـــام 

 .األخرى جنوبي القدس المستوطنات خاص مع باقي

وأشــــار التقريــــر الــــصادر عــــن المكتــــب الــــوطني 
للــدفاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان، إلــى أن حكومــة 

 عــــن” حـــسم مــــصير القـــدس وعزلهــــا“االحـــتالل بــــصدد 
محيطهـــا مـــن القـــرى والمـــدن الفلـــسطينية خاصـــة جنـــوب 
ـــدل  ـــة جـــدار اســـمنتي ب ـــدس، بعـــد أن بـــدأت فـــي إقام الق
األســالك الــشائكة، لفــصل منطقــة الــشيخ ســعد عــن قريــة 
ـــة فـــي إطـــار مـــسار  صـــور بـــاهر جنـــوبي المدينـــة المحتل

  .الجدار الفاصل

وأوضح التقرير أن الجزء األكبـر مـن قريـة صـور 
ّلمنطقة التي ضمتها دولة االحتالل باهر يقع داخل حدود ا

ــــم مــــن ٤إليهــــا، رغــــم امــــتالك ســــكانها نحــــو   آالف دون
ــاطق  بموجــب اتفاقيــات ) ج(و) ب(و) أ(األراضــي فــي المن
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أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، لكن 
رغم ذلك ال تملك السلطة الفلسطينية القدرة على الوصـول 

  . البلدةفي) ب(و) أ(إلى المنطقتين 

ـــاء الجـــدار، هـــو مقدمـــة  ـــر أن بن ويوضـــح التقري
مــــرورا ” غيلــــو“لــــشق شــــارع يــــصل المــــستوطنات مــــن 

معاليه “، وصوال إلى ”هار حوما”و” جفعات هاماتوس”بـ
ويخترق مدينة القدس من خالل نفق فـي عمليـة ” أدوميم

وصل المستوطنات داخل الجدار، مع المستوطنات الواقعـة 
نـي ترسـيم حـدود جديـدة اسـتنادا خلف الجـدار، وهـو مـا يع

تهويـد “األمريكيـة، فـي إطـار عمليـة ” صـفقة القـرن“إلى 
ــا إلــى أن ” القــدس وجعلهــا عاصــمة لدولــة االحــتالل، الفت

مدينة القدس بأحيائها وأماكنها المقدسة تتعرض لسلـسلة 
  .استفزازات تقوم بها سلطات االحتالل

ولفت إلـى تحـذير الهيئـات اإلسـالمية ومؤسـسات 
” كورونـا“دس، مـن اسـتغالل االحـتالل تفـشي فيـروس الق

باتخـــاذه إجـــراءات تمـــس بالمـــسجد األقـــصى ، مـــن خـــالل 
فــــرض المخططــــات الراميــــة لتهويــــده وتقــــسيمه مكانيــــا 
وزمانيــــا، خاصــــة فــــي ظــــل مواصــــلة االحــــتالل التعــــرض 

في القدس، واستمراره في إبعاد ” قامات دينية وسياسية”لـ
  .فاوتةالمصلين عن األقصى لفترات مت

وأشــــار التقريــــر إلــــى أن أعمــــال المــــصادرة فــــي 
القــــــدس ومحيطهــــــا لــــــصالح النــــــشاطات االســــــتيطانية 
والتهويدية ال تتوقف، ورصـد عمليـة اقـتالع مـوظفي دائـرة 
الحدائق الوطنية اإلسرائيلية العشرات مـن أشـجار الزيتـون 
التي قام بزرعها أصـحاب األراضـي فـي وادي الربابـة، كمـا 

بوع الماضي دخـول أراضـي المـواطنين فـي حاولوا في األس
وادي الربابة للـسيطرة علـى عـشرات الـدونمات فـي منطقـة 
ــدة القديمــة لغــرض تنفيــذ واقامــة  ٕحــساسة فــي حــوض البل
حـدائق وطنيـة، األمـر الـذي يعنـي مـصادرة هـذه األراضـي، 
ا قاسـية،  ًـالفتا إلى أن أهـالي وادي الربابـة يعيـشون ظروف

ـــذي بـــسبب المـــضايقات المـــستمرة  مـــن قبـــل االحـــتالل، ال
  . دونم٢١٠يسعى لمصادرة أراضيهم البالغة مساحتها 

وأوضـــح التقريـــر أيـــضا، أنـــه ضـــمن مخططـــات 
االستيطان، يواصل المستوطنون بحماية جـيش االحـتالل، 

 حوارة الجديد للربط بين المستوطنات -تجهيز شارع زعترة
المقامة في محافظتي نابلس وسلفيت ومنها أرئيـل وبراخـا 
ٕوايتمار وألون موريه، فـي اطـار خطـة التـشجيع الحكـومي 
ــاطق شــمال  ــديني فــي من ــز االســتيطان ال االســرائيلي لتعزي
ــضفة، حيــث تجــري عمليــة توســع اســتيطاني فــي نحــو  ال

 دونـــم فـــي تلـــك المنطقـــة، فـــي ظـــل رفـــض المحـــاكم ١٠٢
االســرائيلية اســتالم شــكاوى المــواطنين أصــحاب األراضــي 

 تــستقبل أي بريــد باليــد بــسبب المــصادرة بذريعــة أنهــا ال
  .”كورونا“فيروس 

ورصد التقرير العديد من الهجمـات االسـتيطانية، 
 شـجرة ٥٠خالل األيام الماضـية، ومنهـا قطـع مـستوطنين 

وســـط تجمـــع ” بيـــت اســـكاريا“كرمـــة معمـــرة فـــي منطقـــة 
ـــصيون“ ـــى ” غـــوش عت ـــضاف إل  ١٢٠٠االســـتيطاني، لت

يــة وادي شــجرة جــرى قطعهــا مــن أراضــي بلــدة الخــضر وقر
ــوكين فــي المحافظــة، إضــافة إلــى قطــع أشــجار زيتــون  ف

  .وخروب في بلدتي بروقين وكفر الديك

ورصــد إقــدام مــستوطنين علــى مهاجمــة مركبــات 
وشاحنات فلـسطينية فـي بلـدة حـوارة جنـوب نـابلس، حيـث 

 مركبـــة، كمـــا رصـــد هجـــوم مـــستوطني ٢٠حطمـــوا زجـــاج 
لـه فـي علـى المـزارع حبيـب الـشعيبي أثنـاء عم” بروخين“

أرضه في منطقة المدورة بالجهة الـشمالية لبلـدة بـروقين، 
وأخرجوه من أرضه بـالقوة، فـي وقـت واصـلت فيـه جرافـات 
ـــد  ـــة واد عب ـــي منطق ـــسوية ف ـــر والت االحـــتالل أعمـــال الحف

 ٤٠٠الرحمن شمال المدينة، والتي تقـدر مـساحتها بنحـو 
دونم تمهيدا للشروع ببناء آالف الشقق السكنية االضافية 

، كما رصد نفوق ثالثـة عجـول ”ارئيل“توسعة مستوطنة ل
في منطقة جباريس باألغوار الشمالية نتيجة افتراسها من 
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قبل ذئاب أطلقتها قوات االحتالل، ورصـدت أيـضا هجمـات 
للمـــــستوطنين ضـــــد رعـــــاة أغنـــــام فـــــي رام اهللا والخليـــــل، 
واالعتــداء علــيهم بالــضرب ومحاولــة ســرقة أغنــامهم، كمــا 

ت وحظيـــرة أغنــام تعـــود إلحــدى عوائـــل رصــد هـــدم بركــسا
  .مدينة القدس، كما جرفت مبنى سكنيا في برية السواحرة

ـــى ســـجل جـــرائم  ـــضاف إل ـــدة ت وفـــي جريمـــة جدي
االحــــــتالل وتــــــستوجب التحــــــرك الــــــدولي فــــــي قــــــضيتين 
رئيسيتين، وهما االستيطان والضم، والتحريض على القتل 
ّعلى أسـاس عنـصري، قـدم رئـيس كتلـة حـزب الليكـود فـي 
الكنيـــست، ميكـــي زوهـــار، مـــشروعي قـــانون لـــضم غـــور 
األردن وشــمال البحــر الميــت وبريــة الخليــل إلــى إســرائيل، 
وفرض عقوبـة اإلعـدام علـى فلـسطينيين، والتـي تـأتي فـي 

  .خضم الصراعات الحزبية الداخلية االسرائيلية

 عــضوا فــي ٦٤كمــا تطــرق التقريــر إلــى توقيــع 
لـوزير الخارجيـة الكونغرس األمريكي علـى رسـالة موجهـة 

مايــك بومبيــو، تــدعو إدارة الــرئيس دونالــد ترامــب، للعمــل 
ــة  ــي الــضفة الغربي ــسطينيين ف ــوت الفل ــى وقــف هــدم بي عل
وفي الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وما يتصل بهذه 

  .العمليات من تهجير الفلسطينيين

وأشـــار التقريـــر، إلـــى مطالبـــة جمعيـــة الحقـــوق 
ــــــضرو ــــــة اإلســــــرائيلية، ب ــــــدم منــــــازل المدني ــــــف ه رة وق

ـــــد الجـــــيش  ـــــت قائ ـــــسطينيين وأوضـــــحت أنهـــــا خاطب الفل
اإلســرائيلي، ودعتــه لتجميــد جميــع أوامــر الهــدم ومــصادرة 
ًمنــازل وأراضــي الفلــسطينيين، خاصــة مــع تفــشي فيــروس 

، حيـــث يـــستغل المـــستوطنون، الـــذين تحمـــيهم ”كورونـــا“
قوات االحتالل الظروف التي تمـر بهـا الـبالد واالحتياطـات 

، ”كورونـــا“ يتخـــذها المواطنـــون فــي مواجهـــة وبـــاء التــي
  .ويمارسون العربدة والتخريب

مــن جهتــه أوضــح مكتــب األمــم المتحــدة لتنــسيق 
الـــــشؤون اإلنـــــسانية فـــــي األرض الفلـــــسطينية المحتلـــــة 

، فــي تقريــر لــه، أن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي )أوتــشا(

ً مبنــى فلــسطينيا خــالل األســـبوعين ١٤هــدمت وصــادرت 
ين، بحجة االفتقار إلى تراخيص البناء، مشيرا إلـى الماضي

ٕ شخـــصا والحـــاق ٢٩أن تلـــك العمليـــات أدت إلـــى تهجيـــر  ً
 آخــرين، وقــال إن عــشرة مــن هــذه المبــاني ٦٠األضــرار بـــ

دمت )ج(تقـــع فـــي المنطقـــة  ـــ، بمـــا فيهـــا خمـــسة مبـــان ق ُ ٍ
كمــــساعدات إنــــسانية، مــــشيرا إلــــى ان المبــــاني األربعــــة 

لقـدس، بمــا فيهـا مبنيـان هــدمهما األخـرى كانـت تقــع فـي ا
  .أصحابهما بأنفسهم، تجنبا لدفع الغرامة

 مبنــى ٤٧ومنــذ مطلــع هــذا العــام، هــدم االحــتالل 
 فـي المئـة منهـا ٦٠ُفي القدس الشرقية، حيـث هـدم نحـو 

ــد أصــحابها، بعــدما أصــدرت الــسلطات اإلســرائيلية  علــى ي
  .األوامر لهم بذلك

  ٦ صفحة ٢٧/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تحذير فلسطيني من استغالل االحتالل 
  لتهويد األقصى" كورونا"

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
ًانتشار جائحة كورونا عالميا، وتفـشيها فـي األراضـي  منذ

الفلـــسطينية المحتلـــة، ازدادت المخـــاوف الفلـــسطينية مـــن 
انية تنفيذ االحـتالل اإلسـرائيلي مخططـات تهويديـة واسـتيط

  .في القدس المحتلة، والمسجد األقصى المبارك

وحذر مسؤولون مقدسيون فـي أحاديـث منفـصلة 
من سياسة إسرائيلية جديـدة " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ

متوقعة تجاه المسجد األقصى المبارك، فـي سـياق إغالقـه 
ــه بقــرار مــن دائــرة أوقــاف  ًمؤقتــا وعــدم دخــول المــصلين ل

  .وجود حراسه وسدنتهالقدس، مع استمرار 

ــــــة،  ــــــد زبارق ــــــسطيني خال ودعــــــا المحــــــامي الفل
ــــى ضــــرورة  ــــل، إل ــــداخل المحت ــــسطيني ال المقدســــيين وفل
التكاتف والحضور الدائم والرباط في المسجد األقصى، مع 

  ".كورونا"أخذ جميع اإلجراءات الوقائية من فيروس 



  
  ١٢٤ 

زبارقة، وهو أحد أعضاء طاقم الدفاع عن الشيخ 
" المركز الفلـسطيني لإلعـالم"في حديثه لـرائد صالح، حذر 

مــن تطبيــق االحــتالل اإلســرائيلي سياســات تهويديــة بحــق 
  .المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة

وأكد المحامي وجـود تخوفـات كبيـرة مـن اسـتغالل 
ًانتـشار فيـروس كورونــا عالميـا، مجـددا دعوتــه لعـدم تــرك  ً

  .المسجد األقصى أسيرا للسياسات اإلسرائيلية

واســـتدعت ســـلطات االحـــتالل، األحـــد الماضـــي، 
زبارقة للتحقيق معه على خلفية نـصرته للمـسجد األقـصى 

  .المبارك عبر منشوراته على مواقع التواصل االجتماعي

وقـــال زبارقـــة، عقـــب انتهـــاء التحقيـــق معـــه فـــي 
يريدون أن يتدخلوا في طريقة تفكيرنا وفـي إيماننـا : "حينه

ســـيبقى األقـــصى رمـــز . اسيةوفـــي مواقفنـــا الدينيـــة والـــسي
ال تختبرونـا؛ لقـد . عزتنا ومعنى وجودنا علـى هـذه األرض

  ".حددنا خياراتنا منذ أمد بعيد

ويتعــرض المــسجد األقــصى النتهاكــات إســرائيلية 
ــة مــن المــستوطنين، فــي مخطــط  متكــررة واقتحامــات يومي

استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا .  

 القــدس، مــن جهتــه، حــذر رئــيس مجلــس أوقــاف
الشيخ عبد العظيم سلهب، االحتالل اإلسـرائيلي مـن تنفيـذ 
أي إجـــراءات اعتـــداء علــــى المـــسجد األقـــصى وســــاحاته 
ًومصلياته، في إطار تعليق الصالة فيه مدة مؤقتة للوقاية  ّ

  ".كورونا"من انتشار فيروس 

ــــ ـــسطيني "وأكـــد ســـلهب فـــي حـــديث ل المركـــز الفل
ــــر إســــرائيلي فــــي " لإلعــــالم سياســــاته تجــــاه أن أي تغيي

المـــسجد األقـــصى فـــي ســـياق إغالقـــه، ســـيواجه بمواقـــف 
حازمة من المرابطين فيه وحراسه وسدنته الموجودين فيـه 

  .دوريا

وأشار إلـى أن إغـالق المـسجد األقـصى جـاء مـع 
ًعالميـــا، وحرصـــا علـــى ســـالمة " كورونـــا"انتـــشار جائحـــة  ً

ـــى أن ـــا المـــصلين والمـــرابطين، مـــشددا عل ـــا واخوانن ًأبنائن ٕ 

التعليــق كــان لــدخول المــصلين إلــى المــسجد، وأنــه عــامر 
بــالحراس والمـــوظفين والـــسدنة الــذين يرفعـــون األذان فـــي 

  .مصلياته

وأشــار إلــى أنــه ال يوجــد فــي الوقــت الحــالي أي 
ًاقتحامــات مــن جماعــات المــستوطنين والمتطــرفين، مؤكــدا 

ر االحـتالل مـن سياسـاته والوضـع الحـالي فـي "أنه  ّـإذا غي
  ".األقصى فسيكون لنا حديث آخرالمسجد 

قـضية المـسجد األقـصى المبـارك قـضيتنا، : "وقال
والمــسجد مــسجدنا، ونحــن يعــز علينــا والمــسلمين إغالقــه 
ًوأال يـــصلوا فيـــه لفتـــرة محـــدودة، وهـــذا جـــاء حرصـــا علـــى  ّ
ســــالمتهم، وبالدرجــــة األولــــى همنــــا هــــو ســــالمة أبنائنــــا 

  ".ومصلينا والمرابطين فيه

لهيئـــة اإلســـالمية العليـــا فـــي بـــدوره قـــال رئـــيس ا
ــشيخ عكرمــة صــبري ــة ال ــد : القــدس المحتل إن االحــتالل ق
مـن أجـل " كورونا"يستثمر الحالة الراهنة وانتشار فيروس 

  .تنفيذ أهدافه العدوانية بحق المسجد األقصى

نــــدرك أن ســــلطات االحــــتالل تحــــاول "وأضــــاف 
ــا لخدمــة مــصالحها وأهــدافها، كمــا  ــسخير مــرض كورون ت

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو يحــصل مــن 
  ".الذي يحاول تثبيت موقعه ومنصبه

نحن حذرون ومتيقظون بشأن : "واستدرك بالقول
المسجد األقصى، ولـن نـسمح لالحـتالل بـأن يـستغل أزمـة 

  ".كورونا من أجل تنفيذ مخططاته

ويؤكــــد أن المقدســــيين ملتفــــون جمــــيعهم حــــول 
طـط لـه االحـتالل بـشأنه، األقصى، ومدركون تمامـا لمـا يخ

ــصراع مــستمر علــى  ــذ زمــن طويــل ال ًمــشيرا إلــى أنــه ومن
  .المسجد

وحــول كيفيــة حمايــة المــسجد األقــصى فــي إطــار 
ــصلوات وانتــشار  ــا"تعليــق ال ــشيخ صــبري "كورون ، يؤكــد ال

ــة  ــة واألذن اســتمرار حــراس وســدنة المــسجد وعمــال النظاف
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 رغــم واألئمـة وسـائر مــوظفي دائـرة األوقـاف فــي أعمـالهم،
  .إغالق األبواب الخارجية للمسجد

ويوضـــح أن كـــوادر العمـــل جـــاهزة ومـــستمرة فـــي 
ًعملهــا داخــل األقــصى، ولــن تتركــه فارغــا ولقمــة ســائغة 
لالحتالل، فاألمور كافة ستكون في أمـن وحمايـة المـسجد 

  .من أي تجاوز أو تعد إسرائيلي

واالثنين الماضي، بدأ تعليق دخول المصلين إلى 
ا للوقايــة مــن المــسجد األ ــقــصى مــدة مؤقتــة إجــراء احترازي ً ً ّ

ــشار فيــروس كورونــا، وفقــا إلعــالن مجلــس األوقــاف  انت
  .والشؤون والمقدسات اإلسالمية

وحول قرار تعليق الصالة باألقصى، يقول الـشيخ 
ــواب : صــبري ــع أب ًإن القــرار كــان واضــحا فــي إغــالق جمي

سيطر المسجد األقصى، بما في ذلك باب المغاربـة الـذي تـ
ًعليــه شــرطة االحــتالل، وكــان شــرطنا إغالقــه أيــضا أمــام 
اقتحامات المستوطنين لألقصى، وفي حال أي تجـاوز مـن 
االحتالل بفتح البـاب، سـيتم فـتح جميـع األبـواب الخارجيـة 

  .للمسجد

ــشريعي  ــه، رأى النائــب فــي المجلــس الت مــن جهت
أحمد عطـون أن الظـروف الحاليـة وانـشغال العـالم بتفـشي 

ُيعطي االحتالل فرصة لتنفيذ مشاريعه التهويديـة " اكورون"
فــي األقــصى، فهــو لديــه إســتراتيجية واضــحة حيــال ذلــك، 

  .ويستغل كل الظروف لتحقيق أهدافه الخبيثة

كان من الممكـن وضـع إجـراءات احترازيـة : "وقال
أكثر من أجل الحفاظ على سالمة وصحة المـصلين ورواد 

ــه وتعليــق  ــدال مــن إغالق ــك ًاألقــصى، ب الــصلوات فيــه، وذل
  ".حتى ال يتم استغالل تلك الظروف من االحتالل

ورغــــم إغــــالق أبــــواب األقــــصى إال أن الــــدعوات 
ّاليهودية المتطرفة القتحامه ال تزال متواصـلة، حيـث حثـت 

المزعــوم اليهــود علــى اقتحامــه، لكونــه " جماعــات الهيكــل"
: ًفارغـا، وقـال المتحـدث باســم تلـك الجماعـات فريـد أســاف

ًجبــل الهيكــل فــارغ تمامــا مــن العــرب، وهــذه فرصــتنا  "إن
  ".لصعود جبل الهيكل والصالة فيه

ــة مــن  ــب عطــون عــن مخــاوف حقيقي ر النائ ــوعب ّ
ســـماح شـــرطة االحـــتالل للمـــستوطنين باقتحـــام األقـــصى، 
ا فـي الوقـت  ًـمستغلة تعليق الـصالة موقتـا بالمـسجد، داعي ً ً

  .نفسه إلى الحذر واليقظة من خبث االحتالل

ٕنه أكد أن المقدسيين على وعي تام وادراك لمـا لك
ًيجرى بحق األقصى، رغم كل هذه اإلجراءات، مشددا علـى 
ــي مواجهــة االحــتالل،  أن أهــل القــدس هــم رأس الحربــة ف

  .ألنها معركة صمود ووجود

ويتعــرض المــسجد األقــصى النتهاكــات إســرائيلية 
ــة مــن المــستوطنين، فــي مخطــط  متكــررة واقتحامــات يومي

استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا .  

  ٢٦/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

البتزاز " كورونا"وباء " إسرائيل"كيف تستغل 
 غزة وتنفيذ مخططها باألقصى؟

  

 – تقريـر خـاص – أوناليـن يج الخلـ–نادر طـالل 
ــسبة لدولــة االحــتالل اإلســرائيلي باتــت أزمــة فيــروس  بالن

ُالتي تثير، منذ أشـهر، هلـع وقلـق العـالم أجمـع، " كورونا"
فرصــة ذهبيــة ال يمكــن تفويتهــا لتحقيــق أطماعهــا  بمنزلــة

بفرض سياستها العنصرية، وتنفيذ مخططاتهـا باسـتهداف 
 .سطينيينالمقدسات اإلسالمية وابتزاز الفل

" كورونـا"وفي ظل انـشغال العـالم بمتابعـة ويـالت 
للحظــة واحــدة " إســرائيل"َالبــشرية واالقتــصادية، لــم تتــوان 

عــن اســتهدافها للفلــسطينيين وقــضيتهم داخــل قطــاع غــزة 
والضفة الغربية المحتلة والقدس، من خالل سياسة القمـع 
ــروس  ــي تتبعهــا مــستغلة أزمــة الفي ــزاز الت ــر واالبت والتهجي

 .لتي أشغلت العالم عن أي قضية أخرىا
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القدس المحتلـة كـان لهـا نـصيب األسـد مـن هـذه 
ــــة"المخططــــات  ــــى وجــــه "الخبيث ــــة، وعل ، فــــشهدت المدين

الخـــصوص المـــسجد األقـــصى المبـــارك، سلـــسلة تغييـــرات 
واعتداءات إسرائيلية منذ اللحظات األولى التي ُأعلن فيهـا 

بها مــن تفــشي الفيــروس داخــل دولــة االحــتالل ومــا صــاح
 .إغالق لألقصى

 سيطرة على القدس وتحكم باألقصى

ويقول رئيس الهيئة اإلسالمية العليـا فـي القـدس 
: المحتلة خطيـب المـسجد األقـصى، الـشيخ عكرمـة صـبري

المدينــــة تعرضــــت خــــالل األســــابيع األخيــــرة لسلــــسلة " إن
ُاعتداءات إسرائيلية مقلقة وخبيثة تهـدف بمجملهـا لتغييـر 

 ." وتزييفه بطابع يهودي خالصطابعها اإلسالمي

الخلـــيج "وأكـــد صـــبري، فـــي تـــصريحات خاصـــة لــــ
، أن االحـــتالل حـــاول فــرض سياســـته العنـــصرية "أوناليــن

علــى األقــصى مــن خــالل إغــالق جميــع األبــواب الرئيــسية 
والتحكم بدخول المقدسـيين مـن خاللهـا بـصورة اسـتفزازية 
ـــشار  ـــى انت ـــسيطرة عل ـــة ال ـــر مـــسبوقة، بحجـــة محاول وغي

 .بين السكان" كورونا"وس فير

ولفت إلى أن االحتالل أفرغ المسجد األقصى مـن 
المــصلين كافــة، وحتــى مــن موظفيــه والعــاملين فيــه، وكــل 
مواطن فـي محـيط األقـصى يخـضع اآلن للتفتـيش والرقابـة 
والمـــساءلة، وهـــذه الخطـــوات الجديـــدة تـــأتي فـــي ســـياق 

األكبــر فـــي فــرض ســيطرتها العـــسكرية " إســرائيل"مخطــط 
 .لسياسية الكاملة على مدينة القدس والمسجد األقصىوا

ويشير رئيس الهيئة اإلسالمية العليا فـي القـدس 
وانــشغال " كورونــا"إلــى أن االحــتالل يــستغل أزمــة فيــروس 

العـــــــــالم بويالتهــــــــــا ونتائجهــــــــــا، لتحقيــــــــــق أطماعــــــــــه 
وتمريـر سياسـته العنـصرية فـي تـضييق الخنـاق  "الخبيثـة"

ان القدس، ومحاولة وضع على الفلسطينيين، وخاصة سك
 .يده الثقيلة على المسجد األقصى

هــــدف "أن  "الخلــــيج أوناليــــن"لـــــ وذكــــر الخطيــــب
االحتالل اآلن هـو إفـراغ األقـصى مـن كـل مـصل أو عامـل 
أو حارس، باالعتـداء والطـرد واإلبعـاد واالعتقـال، ومـن ثـم 
بــدء إجــراءات رســمية لفــرض التقــسيم الزمــاني والمكــاني، 

م دائمة للمـستوطنين وتحديـد مكـان محـدد وجعل موطئ قد
 ".لليهود داخل األقصى

وحـــذر مـــن مخططـــات ســـرية تقـــوم بهـــا حكومـــة 
ًاالحـــتالل داخـــل المـــسجد األقـــصى بعـــد إفراغـــه، محمـــال 

ــرارات أو خطــوات " إســرائيل" ــة عــن أي ق المــسؤولية الكامل
تغيــر الواقــع القــائم داخــل األقــصى والمدينــة المقدســة بعــد 

 ."كورونا"وس انتهاء أزمة فير

منعــــت ســــلطات " كورونــــا"وبحجــــة منــــع تفــــشي 
، المسلمين من الـصالة فـي ) مارس الجاري٢٤(االحتالل 

المــسجد األقــصى وقبــة الـــصخرة، وأغلقــت بوابــات البلـــدة 
حطــة "القديمــة وأبــواب األقــصى، لكنهــا أبقــت علــى أبــواب 

مفتوحـــــة، وســـــمحت باقتحامـــــات " والمجلـــــس والسلـــــسلة
ذلك فرضــت حــواجز أمنيــة داخــل المــستوطنين للمــسجد، كــ

 .القدس

وبعـــد الخطـــوة اإلســـرائيلية قـــررت دائـــرة األوقـــاف 
ــع المــصليات المــسقوفة لألقــصى،  اإلســالمية إغــالق جمي

، معلنــة )ومــسجد قبــة الــصخرة" القبلــي"المــسجد األقــصى (
أن الصلوات ستقام في باحات المسجد المفتوحـة، لحمايـة 

 .المصلين الوافدين لألقصى

، تجلـــت العنـــصرية اإلســـرائيلية فـــي وفـــي الـــضفة
صور جديدة، حـين قـررت تـرك آالف العمـال الفلـسطينيين 
على الطرق وبجانب الحواجز العسكرية، ورفضها دخولهم 
وخــروجهم مــن أمـــاكن عملهــم أو تـــوفير أمــاكن للمبيـــت، 

ــشبهة إصــابتهم بفيــروس  ، رغــم أنــه لــم تثبــت "كورونــا"ب
 .إصابتهم بالفيروس من خالل الفحوصات

هــذه الخطــوات دفعــت وزارة الخارجيــة والمغتــربين 
مــن جــيش االحــتالل والمــستوطنين  فــي رام اهللا التهــام كــل
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بشن حرب مفتوحة علـى الفلـسطينيين، مـستغلين فيـروس 
ًوانشغال العـالم بمواجهـة هـذا الوبـاء، واصـفة مـا " كورونا"

الصفعة في وجه الـسعي الـدولي "يحدث مع الفلسطينيين بـ
ــا فــي التمــرد واإلنــساني الــد ًؤوب لمحاصــرة الوبــاء، وامعان ٕ

ــشرعية الدوليــة وقراراتهــا، وعلــى القــانون الــدولي  ــى ال عل
  ".ومبادئ حقوق اإلنسان

وحتى لحظة إعـداد هـذا التقريـر سـجلت فلـسطين 
ــــة وفــــاة و  ــــين غــــزة ٨٤حال ــــا موزعــــة ب  إصــــابة بكورون

 ٢٦٦٦ وفيــات و٨والــضفة، فيمــا أعلنــت دولــة االحــتالل 
  .ارة الصحة اإلسرائيليةإصابة، بحسب وز

 ٢٧/٣/٢٠٢٠الخليج أون الين 

* * * * *  

 االحتالل يمنعنا من التدخل في حاالت القدس

 حاالت جديدة يرفع عدد ٦تسجيل: ملحم
 ٩٧المصابين بكورونا لـ

  

ملحم ان الحاالت  قال – اهللا  رام–فلسطين اليوم 
التي تم تسجيلها من قرية أرطاس ببيـت لحـم وبيـت   ٦ال

يا بمدينة بيت لحم وبلدتي حزما والقبيبة فـي القـدس سكار
 .٩٧المحتلة ليرتفع عدد المصابين إلى 

وأشار الى ان الحاالت الـستة كانـت ثـالث حـاالت 
ٕفي قرية أرطاس، واصـابة فـي خربـة أسـكاريا القريبـة مـن 
أرطاس ببيت لحم، ألقرباء زوجـة العامـل الـذي أعلـن عـن 

 عـــام ٢٩ لـــشاب اصـــابته يـــوم أمـــس، وحالـــة بلـــدة حزمـــا
مخالط لعمال في الداخل الفلسطيني ، باالضافة الى حالـة 
فــي بلــدة القبيبــة، بــسبب مخالطــة لمــصابة مــن بلــدة بــدو 

  .القريبة

 مـــستقرة، ٩٧وبـــين ملحـــم إلـــى أن كـــل الحـــاالت 
ــة تعــافي ، منوهــا الــى ان عــدد العينــات ١٨وســجلت  ً حال

 ٥٥٦٢التـــي تـــم فحـــصها منـــذ بدايـــة انتـــشار الفـــايروس 
  .نةعي

وبين ملحم عن إجراءات جديدة في المستـشفيات 
الفلــسطينية تطبيقـــا لتوصـــيات منظمـــة الـــصحة العالميـــة، 
حيــث تــم نــصب خيــام علــى مــدخل مجمــع فلــسطين الطبــي 
لفحص كل من يدخل إلى المستشفى قبل دخله للتأكد مـن 
عـــــدم إصـــــابته بالفـــــايروس، وقـــــال أن هـــــذه اإلجـــــراءات 

  .ستنسحب على كل المستشفيات

ول ما نـشر عبـر وسـائل التواصـل االجتمـاعي وح
بخــصوص عــدم شــمل حــاالت اإلصــابة فــي مدينــة القــدس 
ضـمن اإلصـابات الفلــسطينية ، قـال ملحــم، إسـقاط األرقــام 
ُالمصابين في القدس هو فرض علينا من الواقع السياسي 
المفروض علينا، ولكننا نضع القدس وأهالي القدس علـى 

ــ ا اليوميــة، ونحــاول التــدخل رأس أجنــدتنا وخارطــة متابعتن
  .قدر المستطاع لنا

وتابع ولكن هناك تعطيل لكل جهد وطني يقوم به 
المقدسـيين مـن قبـل االحــتالل حتـى عمليـات التعقـيم وهــي 

  .أبسط اإلجراءات منعت من قبل الفلسطينيين في القدس

وكشف ملحـم عـن رفـض االحـتالل تـسليم خمـسة 
 لــوزارة الــصحة حــاالت مــن الحــاملين للبطاقــات المقدســية

  .قادمة من إيطاليا، رغم تجهيز اإلجراءات الكاملة لذلك

  ٢٨/٣/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

االستيطان وعربدة المستوطنين في األرض : تقرير
 ال تتوقف في ظل حالة الطوارئ الحالية الفلسطينية

المكتب الوطني للدفاع عن   قال–  وفا-نابلس  
، التـابع لمنظمــة التحريــر، إن األرض ومقاومـة االســتيطان

نـشاطات االســتيطان وعربــدة المــستوطنين ال تتوقــف علــى 
ــي  ــة الطــوارئ الت ــسطينية، فــي ظــل حال امتــداد األرض الفل

 ".كورونا"تعيشها األراضي الفلسطينية بسبب فيروس 

وأضــــاف المكتــــب فــــي تقريــــره األســــبوعي حــــول 
 االســتيطان، الــصادر اليــوم الــسبت، انــه فــي الوقــت الــذي
ينـــشغل فيـــه العـــالم بـــالتطورات الـــصحية المتالحقـــة لهـــذا 
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الفيــروس، تنــشغل حكومــة االحــتالل بمــشاريع اســتيطانية 
ـــذ  ـــى تنفي ـــل وزارة جـــيش االحـــتالل عل ـــث تعم واســـعة، حي

ـــستهدف توســـيع مـــستوطنة  ـــرات"مخطـــط اســـتيطاني ي " اف
 .المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية

ات االحــتالل وبهــذا الخــصوص، أوضــح أن ســلط
أودعت عبر أذرعها المختلفة مخططا لتوسـيع المـستوطنة 
المذكورة وطرحه لالعتـراض لمـن يجـد نفـسة متـضررا منـه 

، علمـا أن سـلطات االحـتالل أعلنـت ) يوما٦٠(خالل مدة 
عـــن إيداعـــه مطلـــع شـــهر آذار الجـــاري، دون أن ترفــــق 

  .اإلعالن بنسخة هندسية عن المخطط

ــ ــأتي طــرح هــذا المخطــط ف ــه وي ي وقــت تــشهد في
األراضي الفلسطينية حظـرا للحركـة، وحجـرا صـحيا للوقايـة 

ٕ، ووســــط إعــــالن حالــــة الطــــوارئ واغــــالق "كورونــــا"مــــن 
للمؤســـــسات، التـــــي يحتاجهـــــا المـــــواطن المتـــــضرر فـــــي 
ــة فــي أرضــه، كمــا جــاء  ــائق الثبوتي استــصدار بعــض الوث
االعالن أيضا في ظل إغالق المؤسسات االسرائيلية التـي 

ض الوثـــائق الالزمـــة لالعتـــراض، كـــإخراج قيـــد تـــصدر بعـــ
المالية الذي يعتبر أحد دالئل إثبـات الملكيـة فـي األراضـي 

  .الفلسطينية لدى سلطات االحتالل

 ٥٦٩(وحـــسب التقريـــر، تبلـــغ مـــساحة المخطـــط 
 منهــا ٤٧٧مــن أراضــي محافظــة بيــت لحــم، يقــع ) دونمــا

، ويهـــدف هـــذا المخطـــط "إفـــرات"خـــارج حـــدود مـــستعمرة 
ٍطاني إلى تغيير صـفة اسـتخدام األراضـي مـن أراض االستي

ــــاطق  ــــاء، وانــــشاء الطــــرق والمن ــــى أراض للبن ــــة إل ٕزراعي ٍ
ـــة  ـــذي صـــنف الغالبي ـــائم، وال ـــا لمـــا هـــو ق المفتوحـــة خالف

  .العظمى من تلك األراضي باعتبارها مناطق زراعية

ويقع المخطـط فـي عـدد مـن األحـواض الطبيعيـة  
رطاس، ومواقع شعب في موقع أم الطلع في أراضي قرية أ

ـــة  ـــي أراضـــي قري ـــو، ف ـــيم، وظهـــر الب ســـلطان، ووادي غن
ـــع مرحـــان أبـــو دحروجـــة وشـــعب ســـلطان  أرطـــاس ومواق

  .والنحلة من أراضي مدينة بيت لحم

ٕوالـــــى الجنـــــوب مـــــن مدينـــــة بيـــــت لحـــــم، شـــــق 
مــستوطنون طريقــا وعبــدوه، ونــصبوا عــددا مــن البركــسات 

ـــ ـــي ت ـــوب المحافظـــة، الت ـــة جن ـــة النحل ـــى أراضـــي خل م عل
 ٥٠، فيما حطم آخرون ٢٠٠٤االستيالء عليها في العام 

ـــا  ـــدة الخـــضر جنوب ـــون مـــن أراضـــي بل شـــجرة كرمـــة وزيت
الجاثمــة " غــوش عــصيون"القريبــة مــن مجمــع مــستوطنة 

  .على أراضي المواطنين

ــداء لــيس األول  ــى أن هــذا االعت ــر إل ــوه التقري ون
ـــــستغل  ـــــث ي ـــــع مـــــرات ســـــابقة، حي ـــــل وق مـــــن نوعـــــه، ب

ة العامـة التـي تمـر بهـا المحافظـة منـذ المستوطنون الحالـ
الخــامس مــن الــشهر الجــاري، ويقومــون بتخريــب أراضــي 

  .المواطنين، وأشجارهم ومزروعاتهم

يشار الـى أن المـستوطنين قـاموا خـالل األسـابيع 
الماضية بتقطيع المئات مـن أشـجار الزيتـون والكرمـة فـي 
دوه، ونـصبوا بركـسات فـي  ّـبلدة الخضر، وشقوا طريقـا وعب

  .نطقة خلة النحلة المحاذية لقرية وادي رحال جنوبام

وأشــار إلــى أن االحــتالل االســرائيلي يــصر علــى 
اظهار وجهه الحقيقي وعنصريته القبيحة، باقتحـام المـدن 
ــسطينية، ومواصــلة شــن حمــالت  ــرى، والمخيمــات الفل والق
االعتقـــــال ضـــــد الفلـــــسطينيين، وبارتفـــــاع وتيـــــرة عربـــــدة 

علـــى المـــواطنين الفلـــسطينيين المـــستوطنين واعتـــداءاتهم 
وممتلكــاتهم فــي ظــل اضــطرار الفلــسطينيين االلتــزام بمنــع 
التجــول، والحظــر المنزلــي، حفاظــا علــى حيــاتهم مــن هــذا 
الفيــروس، فـــضال عــن التوســـع فــي سياســـة هــدم منـــازل 
ومنــشآت الفلــسطينيين فــي االغــوار الــشمالية وغيرهــا مــن 

ة الترحيـل المناطق في الضفة الغربية، فـي تـصعيد لـسياس
والتطهير العرقي التـي تمارسـها سـلطات االحـتالل لتحويـل 
ـــة لالســـتيطان بالدرجـــة  ـــاطق حيوي ـــى من ـــاطق ال ـــك المن تل

  .الرئيسية

كما تستخدم سلطات االحـتالل انتـشار الفيـروس  
للتضييق على السكان الفلسطينيين في عدد من المنـاطق 



  
  ١٢٩ 

و لعزلهم عن امتدادهم الفلسطيني، كما هـو الحـال مـع نحـ
 آالف مـــواطن فـــي بلـــدة برطعـــة الـــشرقية، خلـــف جـــدار ٨

ــــع  ــــدة ومن ــــشكل اغــــالق البل ــــث ي ــــصري، حي الفــــصل العن
المواطنين من الدخول او الخروج منها، خطرا علـى وضـع 
الحاالت اإلنسانية، خاصة أن الحاجز هـو المـدخل الوحيـد 

  .للبلدة

وكما هو الحال كذلك مع حـاجز الجيـب العـسكري 
يلـــة وقريـــة النبـــي صـــموئيل ببلـــدة الـــذي يـــربط حـــي الخال

الجيــب شــمال غــرب القــدس، حيــث يخلــو الحــي والقريــة 
المعـــزوالن خلــــف جــــدار الفـــصل العنــــصري مــــن المراكــــز 

  .الصحية والتموينية

ـــة  ـــوق االنـــسان " بتـــسيلم"وقـــد نـــددت منظم لحق
ــــا فــــي األراضــــي  بمواصــــلة ســــلطات االحــــتالل انتهاكاته

الــذي يعيــشه المحتلــة دون أدنــى اعتبــار للوضــع الخطيــر 
المواطنـــون فـــي األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، وانتـــشار 

  .الوباء

واستعرضـــت المنظمـــة فـــي تقريـــر لهـــا مداهمـــة  
ــــة لخربــــة ابزيــــق فــــي األغــــوار الــــشمالية،  االدارة المدني
واالســـتيالء علـــى معــــدات القامـــة خيــــام وعيـــادة ومكــــان 

  .للطوارئ

وقالــــت إن الجــــيش اإلســــرائيلي وجــــد الوضــــع  
صـــة للتجبـــر بالـــسكان فـــي التجمعـــات البدويـــة الحـــالي فر

واألكثـــر فقـــرا، وحـــذر مـــن تفـــاقم األوضـــاع فـــي األغـــوار، 
فــي تنفيــذ مخططــات " كورونــا"واســتغالل الجــيش لجائحــة 

االقـــتالع للمـــواطنين الفلـــسطينيين فـــي األغـــوار، وتتحمـــل 
اسرائيل سـالمة الخمـسة ماليـين فلـسطيني الـواقعين تحـت 

  .سيطرتها

رعت ســــلطات االحــــتالل وفــــي ســــياق آخــــر، شــــ
" شـفوت راحيـل"بعمليات تجريف جديدة لتوسيع مـستوطنة 

المقامــة علــى أراضــي قريــة جــالود جنــوب نــابلس عمليــات 
موقـــع ) ١٣(التجريـــف الجديـــدة، تنفـــذ فـــي الحـــوض رقـــم 

، إلى الغرب من مدرسة جالود الثانوية، وعلـى "الخفافيش"
  .بعد مئات األمتار منها

عد اعالن وزيـر الحـرب وتأتي عمليات التجريف ب
ـــت توســـيع المـــستوطنة المـــذكورة  ـــالي بيني اإلســـرائيلي نفت

" شــيلو"ٕخمــسة أضــعاف، وايجــاد تواصــل بــين مــستوطنتي 
وبـــاقي البـــؤر االســـتيطانية الواقعـــة فـــي " شـــفوت راحيـــل"و

  ".ألون"الشرق منها، وصوال لشارع 

ـــداءاتهم  ـــف المـــستوطنون اعت ـــي األغـــوار، كث وف
 انـــشغال العـــالم فـــي مواجهـــة مـــستغلين بحـــق المـــواطنين،

ٕ، واعـــالن حالـــة الطـــوارئ محليـــا، لفـــرض وقـــائع "كورونـــا"
جديدة على األرض، حيـث شـهدت األيـام القليلـة الماضـية 
عمليــات توســيع للبــؤر االســتيطانية، مــا يعنــي االســتيالء 

  .على مساحات إضافية من األراضي

فخــالل األســبوع الماضــي اســتيقظ األهــالي علــى  
ين بأعمــــال توســــعة فــــي محــــيط البــــؤرة قيــــام المــــستوطن

ـــة  ـــى أراضـــي منطق ـــد"االســـتيطانية المقامـــة عل ـــة حم " خل
" كرفانـات"ٕباألغوار الشمالية، واقامـة خيـام وبيـوت متنقلـة 

جديــــدة فــــي المنطقــــة المحاذيــــة للبــــؤرة، فــــي مخططــــات 
  ".صفقة القرن"واضحة لتنفيذ 

كمـــا ينفـــذ المـــستوطنون أعمـــال بنـــاء باإلســـمنت 
ؤرة التــي أقيمــت قبــل عــدة أشــهر فــي وتوســعات فــي البــ

  .التابعة لوادي المالح" أبو القندول"منطقة 

وتتواصل معانـاة المـواطنين فـي منـاطق األغـوار، 
ـــستوطنين، وعمليـــات هـــدم المنـــازل  ـــل اعتـــداءات الم بفع

حيـــث كثـــف المـــستوطنون اعتـــداءاتهم علـــى . والمنـــشآت
د المواطنين والرعاة في مختلف المناطق، واعتدوا على أحـ

ــاء رعيــه أبقــاره فــي عــين الحلــوة، فيمــا أغلقــت  الرعــاة أثن
قوات االحتالل طريقا فرعيـا بالـسواتر الترابيـة، فـي منطقـة 
ــاء فــي  الفارســية بــاألغوار الــشمالية، وأخطــرت بوقــف البن

) جـي فـي سـي(مشروع خاليا شمسية مقـدم مـن مؤسـسة 



  
  ١٣٠ 

خربـة "االيطالية، وبكرفان زراعي يعود ألحد المزارعين فـي 
  ".ديرال

وهــدمت ثالثــة منــازل فــي قريــة الــديوك التحتــا  
غــرب محافظــة أريحــا تعــود ملكيتهــا للمــواطنين مؤيــد أبــو 
ـــدة، وثـــائر الـــشريف، وياســـر عليـــان، المكونـــة مـــن  عبي

 مترا مربعا، علما ١٢٠االسمنت، وتبلغ مساحة كل منزل 
ـــسكن، وكثفـــت ســـلطات  ـــازل المهدومـــة مجهـــزة لل أن المن

ألخيرة من توزيع إخطارات هدم بيوت االحتالل في اآلونة ا
ومــــساكن المــــواطنين فــــي محافظــــة أريحــــا فــــي األغــــوار 
ٍالوسطى، في مساع إلفراغ المنطقة من مواطنيها، تمهيـدا 
للسيطرة عليها، وقامت بهدم مسكن، واستولت على خيـام 
ــد مداهمــة  ــق شــمال طوبــاس بع ــة ابزي ــدات فــي منطق ومع

  .المنطقة

ـــكمــا هــدمت بركــسا ســكنيا تقــد   ٧٠ر مــساحته بـ
متـــرا مربعـــا، واســـتولت علـــى مـــضختين لتوليـــد الكهربـــاء 

 ٦ خيــام غيــر مبنيــة، وخاليــا شمــسية، و٨والميــاه وعلــى 
للبناء؛ بحجة البنـاء فـي " طوب"مضخات للرش، ووحدات 

  .مناطق عسكرية

ــف  وفــي محافظــة ســلفيت، تتواصــل أعمــال تجري
ٍأراض فـي قريــة مــسحة غــرب ســلفيت الواقعــة خلــف جــدار 

لفصل العنصري، من أجل بناء وحدات سـكنية اسـتيطانية ا
ــــستوطنتي  ــــصالح م ــــرايم"ل ــــتس اف ــــاه وعيف ــــذ "الكن ، وتنفي

مخططـــات اســــتيطانية واســـعة، حيــــث يـــستهدف مجلــــس 
المـــــستوطنات هـــــذه المنطقـــــة كـــــي يقـــــوم ببنـــــاء مدينـــــة 

  .استيطانية كبيرة

 آالف ٨وفــي جنــين، عزلــت قــوات االحــتالل نحــو 
شرقية، خلـــف جـــدار الفـــصل مـــواطن فـــي بلـــدة برطعـــة الـــ

العنصري، بحجـة أن ذلـك يـأتي فـي إطـار مواجهـة انتـشار 
ــا"فيــروس  ــة العــسكري "كورون ــث أغلقــت حــاجز برطع ، حي

بكال االتجاهين، والذي يعتبر المنفذ الوحيد ألهـالي القريـة 

والخــــرب المجــــاورة لهــــا، للتواصــــل مــــع محافظــــة جنــــين 
  .وبلداتها

جز الجيــب كمــا أغلقــت قــوات االحــتالل أيــضا حــا
العـسكري الـذي يـربط حـي الخاليلـة وقريـة النبـي صــموئيل 
ــــى  ــــرض عل ــــدس، مــــا ف ــــب شــــمال غــــرب الق ــــدة الجي ببل
المـــواطنين االقامـــة الجبريـــة فـــي منـــازلهم واالنعـــزال عـــن 
العالم الخارجي، فيما يخلو الحي والقريـة المعـزوالن خلـف 

  .جدار الفصل العنصري من المراكز الصحية والتموينية

نتهاكــات االســبوعية التــي وثقهــا المكتــب وفــي اال
الوطني للدفاع عن األرض، كانت على النحو التـالي، فـي 

  :فترة اعداد التقرير

ــين  :القــدس جــرف مــستوطن أراضــي لمــواطنين ب
  .قريتي رافات وقلنديا شمال غرب مدينة القدس المحتلة

وأفاد رئيس مجلس قـروي قلنـديا بـأن المـستوطن 
المفروضـــة للحـــد مـــن انتـــشار اســـتغل حالـــة عـــدم التنقـــل 

  .، وجرف أراضي في المنطقة المذكورة"كورونا"

وأقــدم علــى زراعتهــا وتــشييكها، قبــل أن يتــصدى 
لـه موظفـون مـن مكتـب محافظـة القـدس وشـبان احتــشدوا 

  ....في المكان ويطردوه

  ٢٨/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية 

* * * * *  

  احملة دولية إلنقاذ األسرى من خطر كورون
 

يــــوم الــــسبت الحملــــة  تنطلــــق –  صــــفا–رام اهللا 
الدوليــة اإللكترونيــة إلنقــاذ األســرى فــي ســجون االحــتالل 

 .المستجد" كورونا"اإلسرائيلي من خطر انتشار فيروس 

وبحــسب النــشطاء القــائمين علــى الحملــة، فإنهــا 
ستنطلق ببث مشترك من قبل عدد من اإلذاعات والقنـوات 

مارس الجاري، ثـم / ين من آذاريوم السبت الثامن والعشر
 .الحملة اإللكترونية مساء اليوم ذاته
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ــة  ــان لهــم أن الهــدف مــن الحمل وأوضــحوا فــي بي
لفــــت انتبــــاه العــــالم إلهمــــال االحــــتالل ألوضــــاع األســــرى 

، وفــــضح "كورونــــا"الــــصحية فــــي ظــــل انتــــشار فيــــروس 
ـــروس  ـــد تتـــسبب بوصـــول الفي إجـــراءات االحـــتالل التـــي ق

 .لألسرى

 جهـة ٣٨ة التـي يـشارك فيهـا نحـو وتدعو الحملـ
من مختلـف أنحـاء العـالم، لإلفـراج عـن جميـع المعتقلـين، 
وخاصـــة األســــرى األطفــــال والمرضــــى واإلداريــــون وكبــــار 

 .السن، ومن بقي له مدة أقل من عام في األسر

وأكــــد نـــــشطاء فلــــسطينيون وعـــــرب أن الحملـــــة 
اإلعالميــــــة ستتــــــضمن مراســــــلة المؤســــــسات الحقوقيــــــة 

ببيان يوضح إجراءات االحـتالل اإلجراميـة بحـق والقانونية 
 ".كورونا"األسرى في ظل انتشار فيروس 

ـــــات  ـــــى حكوم ـــــه رســـــالة إل ـــــضمن توجي ـــــا تت كم
وبرلمانات وأحـزاب سياسـية تطالـب بـاإلفراج عـن األسـرى، 
بإرســال لجــان طبيــة إلجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة 
وغيرهــا مــن المطالــب لتحــسين أوضــاع األســرى المعيــشية 

 .إلى حين اإلفراج عنهم

ٕودعت الحملة ألكبر مشاركة إلكترونية واعالميـة 
فـي كــل أنحــاء العـالم علــى مــدار األيـام التــي يــتم اإلعــالن 

 .عنها، من أجل تحقيق أهدافها

بــدوره، دعــا مركــز أســرى فلــسطين للدراســات إلــى 
ــة  ــي الحمل ــوم ف ــة مــن مــساء الي ــساعة الثامن المــشاركة ال

 – كورونـــا"لتغريـــد علـــى وســـم اإللكترونيـــة مـــن خـــالل ا
 ". يقتل األسرى- االحتالل

وكان المركز أكد أن االحتالل لـم يتخـذ حتـى اآلن 
ــة  ــسالمة والوقاي ــم يطبــق إجــراءات ال ــة، ول الوســائل الكافي

إلى السجون، بـل " كورونا"المطلوبة لمنع وصول فيروس 
منــع مــواد تنظيــف عــن األســرى ضــمن عــشرات األصــناف 

ائهــا مــن كنتــين الــسجن، ممــا دفعهــم التــي حرمــوا مــن اقتن

الســــتخدام معجــــون األســــنان والحالقــــة لتنظيــــف الغــــرف 
 .وساحات الفورة

ـــي ســـجون االحـــتالل األربعـــاء  وبعـــث األســـرى ف
رســـالة عاجلـــة إلـــى مؤســـسات حقـــوق اإلنـــسان والعـــالم، 
طالبوا فيها بالتدخل العاجل إلنقـاذ حيـاتهم، كـي ال تتحـول 

ــابر جماعيــة، فــي  ــى مق ــسجون إل ــروس ال ــشار في ظــل انت
 ".كورونا"

وقال األسرى في رسالتهم التـي نقلتهـا مؤسـسات 
شعورنا بالخطر الحقيقي على حياتنا يزداد داخل : "األسرى

ًالسجون اإلسرائيلية يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة مـع 
تفــشي فيــروس كورونــا، ذلــك الوبــاء العــالمي الــذي يهــدد 

 ".العالم بأسره

لــــذي نــــسمع فيــــه عــــن وفــــي الوقــــت ا"وأضــــافوا 
ــــة مــــن الحكومــــة اإلســــرائيلية، ومــــن كــــل  تعليمــــات يومي
حكومـــات العـــالم لـــشعوبها للحيلولـــة دون ازديـــاد تفـــشي 
الفيروس، ال نسمع وال نرى أي إجراءات جدية تجيب على 
تساؤالتنا، مـاذا لـو تفـشى المـرض فـي الـسجون؟ مـا هـي 

ل اإلجراءات العمليـة القابلـة للتنفيـذ بـشكل إنـساني مـن قبـ
 ".إدارة السجون

ـــــسجون ومـــــن خلفهـــــا "وحمـــــل األســـــرى  إدارة ال
الحكومــة اإلســرائيلية وكــل الــصامتين عــن ذلــك فــي هــذا 
العــــالم والــــذين يــــدعون الــــدفاع عــــن حقــــوق االنــــسان 

  ".المسؤولية عن حياتهم

 ٢٨/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ة استغالل كورونا لمآرب سياسية داخلي: إسرائيل
 وخارجية

 – ”القــدس العربــي“ – الناصــرة – وديــع عــواودة
أن وصلت عدوى كورونا إلى إسرائيل سـارعت أوسـاط  منذ

ــا  ــة طبق فيهــا الســتغاللها لمــآرب سياســية داخليــة وخارجي
وتــــتهم جهــــات . لتأكيـــدات جهــــات إســــرائيلية وفلـــسطينية
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فلسطينية إسرائيل بأنها سـارعت السـتغالل عـدوى كورونـا 
فـي مطلـع الـشهر الجـاري لتـضييق الخنـاق منذ أن ظهرت 

ٕعلــى المــسجد األقــصى وابعــاد الفلــسطينيين عنــه وتفريغــه 
من رواده وحراسه، مستخدمة الوسائل كافة لتحقيق ذلـك، 
ومـــــن ضـــــمنها قمـــــع المـــــصلين ومالحقـــــتهم واعتقـــــالهم 

 ٢٠ففـــي . ٕوالتحقيـــق معهـــم وابعـــاد العـــشرات مـــنهم عنـــه
الل بعـض أبـواب مارس الجاري، أغلقـت شـرطة االحـت/آذار

ــى دخــول المــصلين  ــودا عل ًالمــسجد األقــصى، وفرضــت قي
للمـــسجد، بحجـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة لمكافحـــة فيـــروس 

ـــا“ ـــل ســـمحت لعـــشرات المـــستوطنين ” كورون وفـــي المقاب
  .المتطرفين باقتحامه وتدنيس باحاته

قـــرر مجلـــس ” كورونـــا“وللوقايـــة مـــن انتـــشار 
لمحتلــة تعليــق األوقــاف والــشؤون اإلســالمية فــي القــدس ا

ـــصى لفتـــرة  ـــسجد األق ـــي الم ـــصالة ف حـــضور المـــصلين لل
مؤقتــة، مــا دفــع عــشرات المــصلين ألداء الــصلوات علــى 
عتبات أبـواب األقـصى مـع االلتـزام بالتعليمـات واإلجـراءات 

وتثيــر هــذه األزمــة الــصحية . الوقائيــة للحــد مــن الفيــروس
ٕالراهنة واغالق األقـصى مخـاوف حقيقيـة لـدى المقدسـيين 

لالحتالل تستهدف فـرض وقـائع جديـدة ” نوايا خبيثة “من
ـــذ مخطـــط تقـــسيمه  ـــشريف وتنفي داخـــل الحـــرم القدســـي ال

ًزمانيــا ومكانيــا وقــال رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي . ً
” القـدس العربـي“القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري لــ 

إن االحــتالل قــد يــستثمر الحالــة الراهنــة وانتــشار فيــروس 
أجــل تنفيــذ أهدافــه العدوانيــة بحــق المــسجد كورونــا مــن 

نعلـم جيـدا أن سـلطات االحـتالل تحـاول “ويتـابع . األقصى
تسخير العدوى لخدمة مصالحها ومآربها كمـا يحـصل مـن 
ـــذي  ـــاهو ال ـــامين نتني ـــوزراء اإلســـرائيلي بني ـــيس ال ـــل رئ قب

  . ”يحاول تثبيت موقعه ومنصبه

ولذا يؤكد الدكتور عكرمة صـبري اسـتمرار حـراس 
ــة واألذنــة واألئمــة وســائر وســ دنة المــسجد وعمــال النظاف

مـــوظفي دائـــرة األوقـــاف بأعمـــالهم، رغـــم إغـــالق األبـــواب 

وأوضح أن كوادر العمل جاهزة ماضـية . الخارجية للمسجد
ــة ســائغة  ــه فارغــا ولقم ــن تترك ــصى، ول ًبعملهــا داخــل األق
لالحتالل، فكافة األمور ستكون في أمـن وحمايـة المـسجد 

 .أو تعد إسرائيليمن أي تجاوز 

 استغالل شخصي

ٕمنذ البداية وجهت أوساط سياسـية واعالميـة فـي 
إسرائيل اتهامات لرئيس حكومتها باستغالل عدوى كورونا 
لتحقيق مكاسب سياسية والسعي للبقاء في الحكم في ظل 
فشله المتواصل في تشكيل حكومـة منـذ أن شـهدت دوامـة 

  . ٢٠١٨انتخابية في نهاية 

بين كثر نجح نتنياهو فـي اسـتثمار وفي نظر مراق
كورونــا ألغراضــه الــسياسية بــسبب حرفيتــه فــي توظيــف 

ويؤكــدون أن ترهيــب . الخــوف وترجمتــه لمكاســب سياســية
اإلسرائيليين طالما كـان اسـتراتيجية معتمـدة لديـه لجمعهـم 

يتبــدل األعــداء مــن فتــرة لفتــرة ويبقــى نتنيــاهو . مــن خلفــه
الطـــابور “ران وتـــارة يلـــوح بالفزاعـــة تـــارة هـــي قنبلـــة إيـــ

   .في إشارة لفلسطينيي الداخل وتارة كورونا” الخامس

وتــستغرب هــذه الجهــات مــن ظهــور نتنيــاهو فــي 
إطالالت تلفزيونية عدة مرات في األسـبوع وهـو يحـذر مـن 
خطورة هذه العـدوى فـي محاولـة إلقنـاع خـصمه الـسياسي 

بينـــي غـــانتس بتـــشكيل ” أبـــيض -أزرق“رئـــيس تحـــالف 
 أو حكومــة وحــدة وطنيــة بــدال مــن تــشكيل حكومــة طــوارئ

حكومــة ضــيقة تلقــي بنتنيــاهو لــصحراء المعارضــة وربمــا 
كــذلك يــرى هــؤالء أن نتنيــاهو حــاول ونجــح فــي . للــسجن

ـــذهاب النتخابـــات رابعـــة كـــان يخـــشى أن  إســـقاط خيـــار ال
يصلها وهو علـى كرسـي االتهـام بعـدما حـذر اإلسـرائيليين 

دائــرة الخطــر وســط بــأن مغــادرتهم لمنــازلهم ستــضعهم فــي 
ـــل المـــصابين  ـــسع لك ـــن تت ـــشفيات ل ـــأن المست ـــسريبات ب ت
وبالتالي هناك من سيموتون نتيجة عدم توفر أسرة كافيـة 

وفي هـذا الـسياق . أو ماكنات تنفس اصطناعي بعدد كاف
في عـددها األخيـر، إن ” يديعوت أحرونوت“قالت صحيفة 
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ى نتنياهو سعى خالل خطاباته منذ مطلع الشهر الحالي إل
احتكــار الــشاشة والظهــور بأنــه المنقــذ مــن الوبــاء، وكــأن 
مــن دونــه لــن تتخــذ أي خطــوات لمواجهــة انتــشار فيــروس 

   .كورونا

ونوهـــــت أنـــــه طالمـــــا بظهـــــوره التلفزيـــــوني قـــــام 
ــــــه واصــــــفة هــــــذا ” باســــــتعراض جــــــوي“ خــــــالل خطابات

خاصــــة حــــين كــــان يطالــــب ” المــــسرحية”االســـتعراض بـــــ
االبتعـاد عـن بعـضهم الصحافيين والحاضرين فـي القاعـة ب

ٕكــــي ال تنتقــــل عــــدوى محتملــــة واخراجــــه منــــديل الــــورق 
المستخدم من جيبه ومسح أنفه به ثم إعادتـه إلـى جيبـه، 
. مـــشيرة إلـــى أنـــه كـــان بإمكانـــه اســـتخدام منـــديل جديـــد

ما هي العالقـة بـين أزمـة كورونـا وبـين أزمـة “: وتساءلت
ـــاهو الشخـــصية؟ أمـــا صـــحيفة  ـــاريف“نتني ـــرأت أن ” مع ف

وقالـت إن هـذه حكومـة ”  نتنياهو يتحقـق، كمـا يبـدوحلم“
. طوارئ كورونا فعـال، ولكنهـا حكومـة إنقـاذ نتنيـاهو أيـضا

التفــويض “: وأكــدت علــى دهــاء نتنيــاهو وخيانتــه لألمانــة
بتشكيل الحكومة لن ينتقل إلى غانتس رغـم االتفـاق علـى 
التناوب ولن تتم اإلطاحة برئيس الكنيست، والقانون الذي 

ــ ــع رئ ــن يمن يس حكومــة يواجــه الئحــة اتهــام مــن العمــل ل
  . يخرج إلى حيز التنفيذ

وبإمكان نتنياهو تنفس الصعداء عندما ال يتحول 
ــادة . ٕإلــى أب األمــة فقــط، وانمــا طبيبهــا أيــضا ورأت أن قي

ســـتواجه معـــضلة صـــارمة، فالوبـــاء أزال ” أبـــيض-أزرق“
الحلــم والتعهــد بتغييــر نتنيــاهو معتبــرة أن الوبــاء سينتــشر 

ي العالم كله، والوضع في إسـرائيل جيـد نـسبيا، ومـا إلـى ف
  .ذلك

  تعقب المخابرات

وضــمن محــاوالت الترهيــب واســتغالل األزمــة فقــد 
أتاح نتنياهو ألول مرة في تاريخ إسرائيل لألجهـزة األمنيـة 
واالســــتخباراتية القيــــام بمهــــام ال تمــــت بــــصلة للعمليــــات 

وجيـة لمواجهـة والتطورات األمنيـة، وتـسخر قـدراتها التكنول

. فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل دراماتيكي في إسرائيل
وصدقت الحكومة اإلسرائيلية على قرار إقحام جهاز األمـن 

فــي مهــام مواجهــة الفيــروس ” الــشاباك“اإلســرائيلي العــام 
بــسبب قــدرات الجهــاز التكنولوجيــة والتجســسية فــي تعقــب 

لمـصابين األشخاص المصابين وذويهم للتقليل من أعداد ا
. وتجنــب إمكانيــة حــدوث وفيــات فــي المجتمــع اإلســرائيلي

ٕواعتبرت جهات سياسية واعالمية ذلك منافيا للديمقراطيـة 
ــب معارضــين  ــة تعق ــاس ومحاول ــا لخــصوصيات الن وانتهاك

  . لحكومة نتنياهو بدعوى مكافحة كورونا

وقــد أثــار اســتخدام التكنولوجيــا فــي تعقــب أجهــزة 
 ردود فعـل سياســية واســعة مــا الهواتـف وأمــاكن المــصابين

دفــع القائمــة المــشتركة فــي الكنيــست لتقــديم التمــاس فــي 
المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد القـرار بـسبب التخـوف مـن 

  . استخدام التقنيات في أمور أمنية وسياسية

وبــرر رئــيس الحكومــة المنتهيــة واليتــه، بنيــامين 
نتـشار نتنياهو، تلك الخطوة بأنها جاءت لمواجهة سـرعة ا

الوباء الخطير وسعيه لعدم تكرار التجربة اإليطالية السيئة 
مــع المــرض، وهــو مــا أكــده المستــشار القــضائي للحكومــة 
اإلسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، الذي وافق بدوره على هـذا 

وال يقتـــصر التعـــاون االســـتخباراتي الـــصحي علـــى . القـــرار
وذلــــــك بعــــــد أن أحــــــضر الجهــــــاز ” الــــــشاباك“جهــــــاز 

أكثـــر مـــن مئـــة ألـــف ” الموســـاد“خباراتي الخـــارجي االســـت
ـــيس  ـــب رئ ـــا مـــا أكـــده مكت ـــروس كورون جهـــاز فحـــص لفي

  . الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو

ــسطينية محليــة مــن  وتحــذر منظمــات حقوقيــة فل
استغالل هذا الترخيص الستخدام التقنية المذكورة لمتابعة 

  .ألخضرتحركات ناشطين فلسطينيين على طرفي الخط ا

  خدمات الموساد

أيــضا بــدعم الحكومــة لجلــب ” الموســاد“ويــسعى 
مليـــارات المعـــدات الطبيـــة مـــن الخـــارج مـــا تباركـــه وزارة 
ــة  ــى دور أجهــزة الدول ــه عل ــثمن في الــصحة اإلســرائيلية وت
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ـــدخل فيهـــا  ـــة حـــرب تت اإلســـرائيلية، واصـــفة المـــشهد بحال
وحــسب تـــسريبات محليــة وأجنبيــة فقـــد . األجهــزة األمنيــة

 ألـف ٥٠٠غل الموساد عالقاتـه باإلمـارات الستحـضار است
ــام  ــل أي ــي مــن اإلمــارات قب وحــدة مــن أدوات الفحــص الطب

 ألف وحدة من اإلمارات أيضا ١٠٠وسبق ذلك استحضار 
تبــــــين أنهــــــا غيــــــر مالئمــــــة الحتياجــــــات وزارة الــــــصحة 

  .اإلسرائيلية

  ١٢ صفحة ٢٩/٣/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  لفلسطينيفي ذكرى يوم األرض ا

» كورونا«األراضي المحتلة تناضل ضد 
  االستيطان

 

ابـو  جمانـة – الشؤون الفلـسطيني  قسم– عمان
يــوم االرض الفلــسطيني لــم تتوقــف عنــد  أحــداث – حليمــة

، فهــي مــستمرة كــل نهايــة آذار ١٩٧٦الثالثــين مــن آذار 
 زال االحــتالل و مــا زالــت سياســات  حتــى عامنــا هــذا، فمــا

ــــتال ــــة، المــــصادرة واالق ــــر والمخططــــات المختلف ع والتهجي
سياســــات تعمــــل ليــــل نهــــار علــــى خنــــق الفلــــسطينيين 
والتضييق علـيهم والتنيكـل بهـم، وازدادت ايـضا التوجهـات 
العنــــصرية التــــي تــــسعى إلــــى نــــزع شــــرعيتهم الــــسياسية 
وشرعية وجودهم، كل يوم يمر على الفلسطيني في جميـع 

ثن انحــاء فلـــسطين هـــو يـــوم أرض حتـــى يحررهـــا مـــن بـــرا
 .الصهيوني

ـــــاريخ  ـــــي ت ـــــا ف ـــــوم األرض حـــــدثا مهم ـــــر ي ًيعتب ً
ـــة تنـــتفض هـــذه  ـــذ النكب ـــى من ـــسطينيين، فللمـــرة األول الفل
ـــسطينية ضـــد قـــرارات الـــسلطة اإلســـرائيلية  الجمـــاهير الفل
ــــشعبي  ــــضال ال ــــة وتحــــاول الغاءهــــا بواســــطة الن المجحف
مـــستمدين القـــوة مـــن وحـــدتهم وكـــان لـــه اثـــر كبيـــر علـــى 

. ير عظــيم علــى وعــيهم الــسياسيعالقــتهم بالــسلطة وتــأث
باحيـاء ذكـرى ) اينما كانوا(وحتى اليوم يقوم الفلسطينيون 

يــوم األرض، يــتم االحتفــال بهــا أيــضا فــي الــضفة الغربيــة 
وقطـــــاع غـــــزة، والقـــــدس الـــــشرقية ومخيمـــــات الالجئـــــين 
وفلسطيني الشتات في جميع أنحاء العالم، ويعتبرونه رمزا 

 .من رمز الصمود الفلسطيني

د أحداث يوم األرض الفلسطيني الذي يحييه وتعو
ّ آذار من كل سنة ذكرى يـوم األرض ٣٠الفلسطينيون في 

ّ بعــد أن قامــت الــسلطات اإلســرائيلية ١٩٧٦الخالــد، آلذار 
ة  ـــــبمـــــصادرة آالف الـــــدونمات مـــــن األراضـــــي ذات الملكي ّ ّ
ــــة  ــــاطق ذات أغلبي ــــع ضــــمن من ّالخاصــــة أو المــــشاع تق ّ

ّســكانية فلــسطينية مطلقــة،  فــي الجليــل وعرابــة، علــى اثــر ّ
ّهذا المخطط قـررت الجمـاهير العربيـة بالـداخل الفلـسطيني  ّ ّ ّ ّ
ّبإعالن اإلضراب الـشامل، متحديـة وألول مـرة بعـد احـتالل  ّ ّ ّ

ّ الـــسلطات اإلســـرائيلية، وكـــان الـــرد ١٩٤٨فلــسطين عـــام  ّ ّ ّ
ّاإلســـرائيلي عـــسكري شـــديد إذ دخلـــت قـــوات معـــززة مــــن  ّ ّ ّ

ّّعومـــة بالـــدبابات والمجنـــزرات إلـــى ّالجـــيش اإلســـرائيلي مد
وأعادت احتاللها موقعـة شـهداء ) عرابة(ّالقرى الفلسطينية

 .ّوجرحى بين صفوف المدنيين العزل

 من أراضـي  لقد صادرت قوات الجيش اإلسرائيلي
ّعــدد مــن القــرى العربيــة فــي الجليــل األوســط منهــا عرابــة 

ث ّوهـي القــرى التـي تـدعى اليـوم مثلــ(وسـخنين وديـر حنـا 
فقـام . ّـوذلـك فـي نطـاق مخطط تهويـد الجليـل) يوم األرض
ــــسطينيو  ــــداخل ١٩٤٨فل ــــسطينيو ال ــــسمون فل ــــن ي  أو م

بــإعالن إضــراب عــام وقامــت مظــاهرات عديــدة فــي القــرى 
والمدن العربية وحدثت صدامات بـين الجمـاهير المتظـاهرة 
وقـــــوى الـــــشرطة والجـــــيش اإلســـــرائيلي فكانـــــت حـــــصيلة 

 مــنهم قتلــوا برصــاص ٤  أشــخاص٦الــصدامات استــشهاد 
ورغـم مطالبـة الجمـاهير . الجيش واثنان برصاص الشرطة

ــي  ــق ف ــسلطات اإلســرائيلية بإقامــة لجنــة للتحقي ــة ال العربي
زل يحملــــون  قيــــام الجــــيش والــــشرطة بقتــــل مــــواطنين ع ُــــ
ّالجنسية اإلسرائيلية إال أن مطـالبهم قوبلـت بـالرفض التـام  ّ ّ

 .بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية
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كـــان يـــوم األرض أول هبـــة جماعيـــة للجمـــاهير و
العربية في فلسطين وأعلنتهـا صـرخة احتجاجيـة فـي وجـه 
سياسات المصادرة واالقتالع والتهويد ، فقـد تـصرفت فيهـا 
ّبـشكل جمــاعي ومــنظم، حركهــا إحــساسها بــالخطر، ووجــه 
وعيها لسياسات المصادرة واالقتالع في الجليل، خـصوصا 

، ديـــر حنـــا وســـخنين، وفـــي فـــي منطقـــة البطـــوف ،عرابـــة
المثلــث والنقــب ومحــاوالت اقــتالع أهلنــا هنــاك ومــصادرة 

في هذا اليوم، الذي يعتبر تحوال هاما في تاريخ . أراضيهم
 .الفلسطيني على أرضه ووطنه، سقط شهداء األرض

ّما ميز يوم األرض هـو خـروج الجمـاهير لوحـدها 
ها إلــى الــشوارع دونمــا تخطــيط، لقــد قــادت الجمــاهير نفــس

ـــصدام مـــع المؤســـسة الرســـمية، حيـــث بلـــغ وعـــي  إلـــى ال
الخطــر الــداهم علــى األرض أوجــه فــي يــوم األرض، وقــد 
اقتربــت الجمــاهير الفلــسطينية فــي الثالثــين مــن آذار إلــى 
إطـــار العـــصيان المـــدني الجمـــاعي، فتـــصرفت ألول مـــرة 
كشعب منظم، استوعبت فيه أبعـاد قـضيتها األساسـية، أال 

علنـــت الجمــاهير العربيــة، ممثلـــة وهــي قــضية األرض، فأ
بلجنــة الــدفاع عــن األراضــي العربيــة اإلضــراب االحتجــاجي 

تقع هـذه األرض ضـمن )٩منطقة رقم  (-في منطقة المل 
ــــغ  ــــا، وتبل ــــر حن ــــة ودي ــــرى، ســــخنين وعراب مــــساحات الق

ــم٦٠مــساحتها  ــف دون ــين .  ال ــة ب اســتخدمت هــذه المنطق
 كمنطقـــــة تـــــدريبات عـــــسكرية ١٩٤٤-١٩٤٢الـــــسنوات 

ــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، مقابــل لل جــيش البريطــاني أثن
 ضد قرارات اسرائيلية -دفع بدل استئجار الصحاب األرض

لالســـتيالء علـــى االراضـــي الفلـــسطينية وذلـــك فـــي تـــاريخ 
٣٠.٣.١٩٧٦. 

 :وفيما يلي القرارات التي سبقت إعالن اإلضراب

منطقــة رقــم (صــدور قــرار بــإغالق منطقــة المــل   -١
 العـرب مـن دخـول المنطقـة فـي ومنع السكان) ٩

 .١٣.٢.١٩٧٦تاريخ 

ــشمال فــي وزارة   -٢ ــواء ال ــة متــصرف ل صــدور وثيق
 كـاقتراح ١٩٧٦/٣/١في ) وثيقة كيننغ(الداخلية 

لتهويــــد الجليــــل واتخــــاذ إجــــراءات سياســــية إزاء 
  .معاملة االقلية العربية في إسرائيل

ــسلطة  وبعــد الــدعوة إلعــالن اإلضــراب، عمــدت ال
ا اإلضـراب وكـسره عـن طريـق التهديـد إلى منـع حـدوث هـذ

بقمــع المظــاهرات والعقــاب الجمــاعي، ولــم تحــاول الــسلطة 
االلتفات إلى الموضوع بجدية أكثـر، بـل سـعت إلـى إفـشال 
ـــة  ـــسلوك األقلي ـــق ب اإلضـــراب لمـــا يحمـــل مـــن دالالت تتعل
العربيـــة كأقليـــة قوميـــة حيـــال قـــضية وطنيـــة ومدنيـــة مـــن 

ــــضية األ ــــى، أال وهــــي ق ــــدت . رضالدرجــــة األول ــــد عق فق
الحكومــة اجتماعــا اســتمر أربــع ســاعات تقــرر فيــه تعزيــز 
قوات الشرطة في القرى والمدن العربية للرد على اإلضراب 

وقامـــت قيـــادة الهـــستدروت بتحـــذير العمـــال . والمظـــاهرات
وتهديــدهم باتخــاذ إجــراءات انتقاميــة ضــدهم، وقــرر أربــاب 

 مــن العمــل فــي اجتمــاع لهــم فــي حيفــا طــرد العمــال العــرب
. عملهم إذا ما شاركوا فـي اإلضـراب العـام فـي يـوم األرض

كذلك بعث المدير العام لوزارة المعـارف االسـرائيلية تهديـدا 
ـــــن المـــــشاركة فـــــي  ـــــا م ـــــدارس العربيـــــة لمنعه ـــــى الم إل

 :اإلضراب،وكانت أهم بنود الوثيقة

 ).الجليل(تكثيف االستيطان اليهودي في الشمال  .١

لحزب العمل ويركـز " أخا"إقامة حزب عربي يعتبر  .٢
 .على المساواة والسالم

رفع التنسيق بين الجهـات الحكوميـة فـي معالجـة  .٣
 .االمور العربية

ــــودي داخــــل االحــــزاب  .٤ إيجــــاد إجمــــاع قــــومي يه
 .الصهيونية حول موضوع العرب في إسرائيل

ــة العربيــة عبــر  .٥ التــضييق االقتــصادي علــى العائل
 ٕمالحقتها بالضرائب واعطـاء األولويـة لليهـود فـي
فــرص العمــل، وكــذلك تخفــيض نــسبة العــرب فــي 
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ـــة  التحـــصيل العلمـــي وتـــشجيع التوجهـــات المهني
 .لدى التالميذ

تسهيل هجـرة الـشباب والطـالب العـرب إلـى خـارج  .٦
 .البالد ومنع عودتهم إليها

 ١٩٧٦وفيما يلي اسماء شهداء يوم األرض في العام 

 .خير ياسين من عرابة •

 .رجا أبو ريا من سخنين •

 . من سخنينخضر خاليلة •

 .رأفت الزهيري من نور شمس •

 .حسن طه من كفر كنا •

 .خديجة شواهنة من سخنين •

  حمى االستيطان تشتد •

ــه مــشاريعه  ــه وادوات ويواصــل االحــتالل بكــل آليات
 دون  االســــتيطانية وســــلبه لالراضــــي الفلــــسطينية عنــــوة

ـــن  ـــا م ـــسمية مـــا يجـــري حالي ـــن ت ـــب ويمك حـــسيب وال رقي
 حيـث يجتـاح العـالم -طينية استيالء على االراضـي الفلـس

، فقد " كورونا االستيطان" باسم -فايروسا ال يعرف حدودا
صادق قبل يومين وزيـر األمـن اإلسـرائيلي، نفتـالي بينيـت 

ــــى مــــشروع  الــــذي يفــــصل الــــسفر " طريــــق الــــسيادة"عل
ــــربط  ــــسطينيين والمــــستوطنين، وي ــــين الفل والمواصــــالت ب

 .بالقدس المحتلة" معاليه أدوميم"مستوطنة 

ســـــــيتم الـــــــشروع "٤٨عـــــــرب"و" وفـــــــا"وحـــــــسب 
باإلجراءات التخطيطية للمشروع بالشراكة بين وزارة األمـن 
ووزارة المواصـــالت التـــي ستـــشرف علـــى تنفيـــذ المـــشروع 
الذي يهدف إلى ضمان حرية السفر والتنقل للمستوطنين، 

 .وأيضا مواصلة التوسع االستيطاني في المنطقة

 عليـــه ووفقـــا للمـــشروع، فـــالطريق الـــذي صـــودق
، المقامــة علــى أراضــي "معاليــة أدومــيم"ســيربط مــستوطنة 

قريــة الــزعيم المحاصــرة بجــدار الفــصل العنــصري، بمدينــة 
 .القدس

ويــدور الحــديث عــن طريــق خــاص لــسفر وتنقــل 
، حيـــث "١أي "الفلـــسطينيين فـــي المنطقـــة التـــي تعـــرف بــــ

يهدف المـشروع إلـى الفـصل بالمواصـالت والـسفر والتنقـل 
 .ين سكان المنطقة والمستوطنينبين الفلسطيني

وبموجــــب المــــشروع، ســــيكون بإمكــــان الــــسكان 
الفلـــــسطينيين الـــــسفر والتنقـــــل بالـــــسيارات، دون الـــــسفر 

معاليــــه "واســــتعمال الطريــــق الــــذي يمــــر مــــن مــــستوطنة 
 .والمستوطنات في المنطقة" أدوميم

ويضاف هذا المشروع إلى جدار الفصل العنصري 
ٕ القـدس، والـى المـشاريع الذي يحاصر قرية الـزعيم شـرقي

والطرقـــات االســـتيطانية التـــي تفـــصل التجمعـــات الـــسكنية 
الفلسطينية في منطقة القدس وجنوب الضفة الغربية عـن 
بعضها البعض، وتضمن تواصل جغرافي بين المستوطنات 

 .ومدينة القدس

ـــــسبب مـــــشروع  ـــــق الـــــسيادة"وسيت ـــــف " طري بوق
إي "نطقـة التواصل الجغرافي والـسكاني الفلـسطينيين مـع م

، علما أنه في السابق تم الشروع في شق طريق حزمـا "١
والـذي يـربط بـين " ١إي "عناتا والـذي يمـر شـرقي منطقـة 

ــة وجنوبهــا، حيــث  ــضفة الغربي ــي شــمال ال المــستوطنات ف
تــذرعت وزارة األمــن اإلســرائيلية بــأن هــذه المــشاريع تــأتي 

 .لدوافع أمنية

نيــامين كمـا أعلـن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية، بن
 أنـــه أصـــدر  نتنيـــاهو فـــي اليـــوم التـــالي لمـــصادقة بينيـــت

ــــاء  ــــي ٣٥٠٠تعليمــــات ببن  وحــــدة ســــكنية اســــتيطانية ف
 .، الواقعة شرقي القدس المحتلةE1 المنطقة

ــــاء  ويــــشار إلــــى أنــــه رغــــم وجــــود مخططــــات بن
، منـذ ســنوات طويلــة، إال أن E1 اسـتيطاني فــي المنطقـة

ــذها ــم تنف ــع الحكومــات اإلســرائيلية ل ــسبب معارضــة جمي  ب
دوليــــــة لهــــــذه المخططــــــات وضــــــغوط مارســــــتها اإلدارات 

ومـن شـأن . األميركية السابقة على الحكومات اإلسـرائيلية
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تنفيـــذ البنـــاء االســـتيطاني فـــي هـــذه المنطقـــة أن يفطـــع 
 .التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية وشمالها

وقــــال نتنيــــاهو خــــالل مــــؤتمر فــــي القــــدس إنــــه 
 وحـدة ســكنية ٣٥٠٠بنـشر خطــة بنـاء أصـدرت تعليمـات "

وقــد . ونحــن نبنــي فــي القــدس وحــول القــدس .E1 فــي
 ."أوعزت بالتنفيذ الفوري

وأعلـــن رئـــيس بلديـــة القـــدس، موشـــيه ليئـــون، 
يـسرني أن أبـشركم "، أنـه "تـويتر"صباح اليـوم، مـن خـالل 

 وحــدة ســكنية أولــى خرجــت إلــى حيــز التنفيــذ ١٠٧٧بــأن 
 ."في غفعات همتوس

هو قـد أعلــن، األسـبوع الماضـي، عــن وكـان نتنيـا
 وحــــدة ســــكنية اســــتيطانية فــــي ٥٢٠٠مخططــــات بنــــاء 

 وحــدة إلقامـــة مـــستوطنة ٣٠٠٠القــدس المحتلـــة، بينهـــا 
ــا اســم  ــق عليه ــدة، يطل ــوس"جدي قــرب بيــت " غفعــات همت

 وحــدة تــشكل حيــا جديــدا فــي مــستوطنة ٢٢٠٠صــفافا، و
 ."هار حوما"

ذات كما وأصدرت محكمة الصلح اإلسـرائيلية فـي 
 أمـــرا بـــإخالء مبنـــى فـــي حـــي بطـــن الهـــوى ببلـــدة  الوقـــت

عطيــرت "ســلوان جنــوبي القــدس المحتلــة، لــصالح جمعيــة 
االســــتيطانية، بــــزعم أن ألرض المقامــــة عليهــــا " كــــوهنيم

 .البناية تعود لملكية يهودية

وأصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخالء بناية 
 ســــكنية تعــــود لعــــائلتي عــــودة وشــــويكي، بعــــد رفــــضها
االعتراضـــــات التـــــي قـــــدمتها العائلتـــــان علـــــى البالغـــــات 

ــسلمتها مــن جمعيــة  ــت قــد ت ــي كان عطيــرت "القــضائية الت
، وحاولتـــا مـــن خـــالل االعتراضـــات ٢٠١٨عـــام " كـــوهنيم

 .إثبات حقهما في األرض والعقار

ــي ســلوان  ــوة ف ــز معلومــات وادي حل وأوضــح مرك
ولجنـــة حـــي بطـــن الهـــوى فـــي بيـــان مـــشترك، فـــي بيـــان 

ن المحكمة أمهلت العائلتين حتى منتصف شهر مشترك، أ

أغــسطس المقبــل لتنفيــذ قــرار اإلخــالء المؤلــف مــن / آب
 .وطابقين علويين" مخزن"طابق 

" عطيــــرت كــــوهنيم"وأضــــاف البيــــان أن جمعيــــة  
ـــول ـــذ شـــهر أيل ـــدأت من ـــسليم ٢٠١٥ســـبتمبر عـــام / ب  بت

بالغــات قــضائية ألهــالي الحــي، تطالــب بــاألرض المقامــة 
 ٢٠٠١م، وذلــك بعــد حــصول الجمعيــة عــام عليهــا منــازله

ّالتـــي تـــدعي " الجمعيـــة اليهوديـــة"علـــى حـــق إدارة أمـــالك 
 .ملكيتها لألرض

وتقــع البنايــة التــي تــضم عــائلتي عــودة وشــويكة 
 دونمـات ٥للـسيطرة علـى " عطيـرت كـوهنيم"ضمن مخطـط 

 متر مربع مـن حـي بطـن الهـوى فـي بلـدة سـلوان، ٢٠٠و
ّ، وتـدعي ١٨٨١ منذ عـام بحجة ملكيتها ليهود من اليمن

الجمعية أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، أقرت ملكيـة يهـود 
 .١٩٣٨من اليمن سكنوا أرض بطن الهوى حتى العام 

 ٧٠٠تــضم نحــو ( عائلــة ٨٤وأوضــح البيــان أن 
ــسنوات الماضــية بالغــات ) شــخص ــى مــدار ال ــسلمت عل ت

قــضائية للمطالبــة بــاألرض، وتخــوض صــراعا قــضائيا فــي 
 اإلســـرائيلية إلثبـــات حقهـــا بـــاألرض التـــي قامـــت المحـــاكم

 .بشرائها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية

وأصـــــدرت محكمـــــة الـــــصلح اإلســـــرائيلية خـــــالل 
 قــــرارات إخــــالء لــــصالح جمعيــــة ٤األســـبوعين األخيــــرين 

، األول ضـد عائلـة الرجبـي، والثـاني ضـد "عطيرت كوهنيم"
 .كيعائلتي دويك، واألخير ضد عائلتي عودة وشوي

وكمــا اشــرنا ســابقا ، فــان المــشاريع االســتيطانية 
ـــا االرض مـــستمرة  ـــب حكومـــة االحـــتالل بحجته ـــي تنه الت
  وبوتبرة اسرع من ذي قبل في العامين االخيـرين فـي ظـل

حكومــــة يمينيــــة متطرفــــة ال تعــــرف اال الــــسلب والنهــــب، 
 .مشاريع ومصادرات بالجملة

٣٠ صفحة ٣٠/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ١٣٨ 
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االحتالل يعتقل طفال مقدسيا من    "باب العامود"ً
وات االحتالل، الليلة الماضية، الفتى قاعتقلت 

أشهر " (باب العامود"المقدسي محمد أبو عرابي من منطقه 
 ).أبواب القدس القديمة

مخيم  ولفت شهود عيان أن الفتى من سكان
  .وسط القدس شعفاط

  ١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقدسي يهدم منزله في شعفاط بضغط من 
  بلدية االحتالل

شرع المواطن الفلسطيني محمد عبد السالم 
وسط  شعفاط ، بهدم منزله في حي)ً عاما٢٦(البشيتي 

 .القدس المحتلة، بضغط من بلدية االحتالل في القدس

بلدية  محكمة وقال البشيتي لمراسلنا في القدس إن
ٕم منزله ذاتيا، واال سيتم هدمه من ًاالحتالل أصدرت قرارا بهد ً

طواقم البلدية العبرية وتغريمه أجرة الهدم التي تقارب  قبل
 . ألف شاقل٧٠

مارس  /ولفت إلى أنه يخوض منذ شهر آذار
منزله المكون  هدم ً صراعا مع االحتالل، لوقف أمر٢٠١٩

ً مترا مربعا١٢٦من طابقين، وتبلغ مساحته  ً.  

  ١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 المزعوم تدعو المستوطنين "الهيكل"منظمات 
  اليوم"األقصى"القتحام جماعي لـ

دعا ما يسمى اتحاد   –عمان - نادية سعد الدين 
، المزعوم، مناصريها من المستوطنين "الهيكل"منظمات 

المتطرفين لتنفيذ اقتحام جماعي واسع للمسجد األقصى 
ت اإلسرائيلية العامة التي المبارك، بالتزامن مع االنتخابا

تجري اليوم للمرة الثالثة خالل أقل من عام، وذلك لتأكيد 
  .نصرتهم للتيار اليميني اإلسرائيلي األكثر غلوا وتشددا

وشارك الحاخامات اليهود األكثر تطرفا في إطالق 
الدعوة القتحام األقصى، مردفة بفتاوى دينية متطرفة ضمن 

، المزعوم، ”ظمات الهيكلحاخامات من“ُما يعرف باسم 
للحث على تكثيف المشاركة، التي سينضم إليها أيضا ما 

  .، المزعوم”طالب ألجل الهيكل“يسمى جماعة 

وأعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، وفق المواقع 
اإلسرائيلية االلكترونية، عن تشديد إجراءاتها األمنية 

” الكنيست“والعسكرية لالستعداد إلجراء انتخابات 
اإلسرائيلي، بما يشمل ذلك توفير الحماية األمنية المشددة 

  .القتحام المستوطنين للمسجد األقصى

وانتشرت دعوة اقتحام األقصى عبر الصفحات 
والمواقع االلكترونية التابعة للجماعات اليهودية المتطرفة، 
القتحام المسجد األقصى وأداء الصلوات والطقوس التلمودية 

يذ الجوالت االستفزازية داخل باحات المزعومة، عدا تنف
المسجد، بشكل استفزازي للمصلين وحراس المسجد 

  .األقصى

ونددت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات بتصعيد سلطات االحتالل من انتهاكاتها ضد 

تسليط الضوء على تمسكها “المسجد األقصى، من أجل 
  .”النتخابات اإلسرائيليةبأجندتها المتعلقة بالمسجد خالل ا

ولفتت الهيئة، في تقريرها الشهري حول 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها، إلى 

تصعيد سلطات االحتالل من هجمتها االستيطانية ضد “
األراضي المقدسية؛ لتوسيع االستيطان، واإلمعان في 
التضييق على المقدسيين في حمالت ممنهجة، طالت 

ٕجر والبشر، ما بين اعتقاالت وابعاد، وهدم للمنشآت، الح
  .”وفرض للغرامات



  
  ١٣٩ 

استمرار اقتحامات أذرع االحتالل “وحذرت من 
ٍللمسجد األقصى المبارك بشكل شبه يومي، ومحاولة تأدية 

، مشيرة إلى ”الصلوات التلمودية قرب مصلى باب الرحمة
صلين في إطار عمارة المسجد بالم” الفجر العظيم“مبادرة “

  .”ومواجهة مخططات االحتالل

سلطات االحتالل مارست إجراءات “وقالت إن 
ًمشددة في أزقة البلدة القديمة ومحيط األقصى، تزامنا مع 
الحملة، حيث صعدت إبعادها للمصلين والمرابطين عن 
األقصى، خالل مدد متفاوتة تراوحت ما بين يومين وستة 

  .”أشهر

مليات االعتقال تابعت سلطات االحتالل ع“فيما 
الهمجية بحق أبناء المدينة المقدسة، فكان من ضمن 
المعتقلين خبير الخرائط واالستيطان، مدير جمعية الدراسات 
العربية في القدس خليل التفكجي، ورئيس الغرفة التجارية 

  .”الصناعية الزراعية في القدس المحامي كمال عبيدات

اما، وكان قد قاد الحاخام المتطرف غليك اقتح
ونشر مقاطع فيديو له من داخل األقصى يدعو فيها من 
أجل مستوطني غالف غزة، وانتصار جيش االحتالل، 

  .”الكنيست“ونجاح انتخابات 

أنصارها ” طالب ألجل المعبد“كما دعت منظمة 
إلى اقتحام األقصى قبل الذهاب إلى صناديق االقتراع، وذلك 

جد وبأنها منطلق لتأكيد تمسكها بأجندتها المتعلقة بالمس
للتصويت في االنتخابات، مما يحمل رسائل للمرشحين 

من ضمن ” منظمات المعبد“بضرورة أن تكون مطالب 
  .برامجهم االنتخابية

جرافات االحتالل هدمت سورا “وقالت الهيئة إن 
استناديا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، 

  .”بحجة اطاللته على المسجد األقصى

استهدفت سلطات االحتالل منزال في حي  “كما
بطن الهوى في سلوان للسيطرة عليه، بعد إصدار محكمة 
تابعة لالحتالل قرارا بإخالء المنزل بادعاء ملكية يهود 
لألرض المقام عليها، حيث جاء القرار لمصلحة جمعية 

االستيطانية، التي تعمل على إقامة ” عطيرت كوهانيم“
  .” البلدة القديمةالبؤر االستيطانية في

أجبرت سلطات االحتالل عائلة مقدسية “بينما 
على هدم ثالثة منازل تملكها في جبل المبكر، أسوة بما 
فعلت مع مواطن مقدسي، بحجة البناء من دون ترخيص، 
تزامنا مع هدم جرافات االحتالل منزال في حي الثوري ببلدة 

ينيين سلوان، ألغراض االستيطان، ومنعت ساكنيه الفلسط
  .”من الوصول إليه

مواطن “وكررت سلطات االحتالل فعلتها مع 
فلسطيني أجبرته على هدم منزله في حي شعفاط، وسط 

 ١٢٦القدس المحتلة، المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 
مترا مربعا، بضغط من بلدية االحتالل في القدس، حيث 

ٕكانت قد أصدرت المحكمة قرارا بهدم منزله ذاتيا، واال  سيتم ً
هدمه من قبل طواقم البلدية اإلسرائيلية وتغريمه أجرة الهدم 

  .”الباهظة

أجبرت بلدية االحتالل في “وتكرر هذا األمر حينما 
ًالقدس مواطنا مقدسيا على هدم جدران منزله بعدما أجبرته  ً

  .” أشهر١٠ًعلى تكملة هدم المنزل، الذي هدمه ذاتيا قبل 

اءات التهويد في وحذرت الهيئة من استمرار إجر
المدينة، أسوة بمخطط االحتالل إلقامة حي استيطاني ضخم 
جديد على أراضي مطار القدس في قلنديا، والذي سيمتد 
ًمن المطار وصوال إلى جدار الفصل العنصري، الذي 
سيشكل حاجزا عن المناطق الفلسطينية خلفه، فيما سيضم 

 ضمن  ألف وحدة استيطانية جديدة،١١ آالف و٦ما بين 
  .” دونم، عدا مراكز تجارية وأخرى تشغيلية١٢٠٠مساحة 

اللجنة الوطنية “ما يسمى بـ “ونوهت إلى أن 
قد وافقت على بناء محطة قطار بالقرب من ” للبنية التحتية

حائط البراق في القدس القديمة، حيث سيمتد مسار القطار 
 مترا من ٨٠من تحت شارع يافا بالقدس، على عمق نحو 

 ٥٠ًاإلسرائيلية وصوال إلى عمق ” يتسحاق نافون“محطة 
مترا عند وصوله محطة الحائط، التي سيطلق عليها محطة 

  .، نسبة للرئيس األمريكي”دونالد ترامب



  
  ١٤٠ 

إعالن “وتوقفت الهيئة في تقريرها عند مخاطر 
رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، عن إصداره 

، E1 في المنطقة وحدة استيطانية ٣٥٠٠تعليمات إلقامة 
  .”اإلسرائيلية” معاليه أدوميم“بهدف توسيع مستوطنة 

ًوكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا عن مخططات إقامة 
 ٢٢٠٠في القدس المحتلة، منها   وحدة استيطانية٥٢٠٠

اإلسرائيلية، المقامة على ” هار حوما“وحدة في مستوطنة 
ة  وحدة استيطاني٣٠٠٠أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 

اإلسرائيلية، جنوبي ” جفعات هماتوس“في مستوطنة 
  .المدينة

كما كان قد شارك في حفل تدشين بؤرة استيطانية 
اإلسرائيلية بالخليل، ” كريات أربع“جديدة في مستوطنة 

وتعهد ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنتي 
ً، مشيرا إلى أن حزبه هو ”هار حوما”و” جفعات هماتوس“

  .قادر على ذلكالوحيد ال

ًقيام حكومة االحتالل رسميا “ولفتت الهيئة إلى 
 وحدة استيطانية جديدة ١٠٠٠بطرح مناقصة علنية إلقامة 

ُفي مستوطنة بمدينة القدس المحتلة، حيث ستنفذ 
 لـ ٢٠١٤المناقصات في المنطقة الخاضعة منذ العام 

  .على خلفية معارضة الواليات” تجميد البناء“

  ٢٣ ص٢/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 شابين وتعزيز الحفريات أسفل اعتقال: القدس
  األقصى

 

 اعتقلت قوات االحتالل – وفا –القدس 
اإلسرائيلي، األحد، شابين من مدينة القدس المحتلة، 

 .وعززت من إجراءاتها العسكرية في المدينة المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 
من منزله في )  عاما١٦(ين اعتقلت الفتى محمد عابد

حي رأس العامود ببلدة سلوان، كما حررت بلدية االحتالل 
 .عددا من المخالفات للمركبات في حي عين اللوزة بالبلدة

وأضافت ان االحتالل اعتقل الشاب رشيد الرشق 
من منزله في البلدة القديمة من مدينة )  عاما٢٢(

 .القدس

وادي حلوة وأوضحت أن مستوطنين أغلقوا شارع 
الرئيسي ببلدة سلوان، لمواصلة أعمال البناء في البؤر 

  .والحفريات االستيطانية بالمنطقة

  ٢/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين: العيسوية
 

" اإلسرائيلي" اعتقلت قوات االحتالل – القدس
لدة ، ثالثة مواطنين من ب٣/٣/٢٠٢٠فجر اليوم الثالثاء 

 .العيسوية شمال القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم

محمد : وأفادت مصادر محلية بأنه جرى اعتقال
، )سينية(عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، وعلي عبيد 
  .فيما تم استدعاء الشاب إياس عبيد للتحقيق معه

  ٣/٣/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

مستوطنون متطرفون يقتحمون األقصى 
  االحتاللبحماية 

  

اقتحم عشرات  – عمان – نادية سعد الدين
المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد األقصى المبارك، 
بحماية أمنية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، وذلك 

، المزعوم، ”الهيكل“تلبية لدعوة ما يسمى اتحاد منظمات 
م ًتزامنا مع االنتخابات اإلسرائيلية العامة، لتأكيد نصرته

للتيار اليميني اإلسرائيلي المتطرف الذي يخوض المعركة 
االنتخابية للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عام 

  .واحد

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
جماعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت “المحتلة بأن 

ساحات المسجد األقصى المبارك، وسط انتشار كثيف 



  
  ١٤١ 

الحتالل المدججين باألسلحة في باحات لعناصر قوات ا
  .”المسجد

المقتحمين تجولوا بشكل استفزازي “وقالت إن 
باب “في باحات المسجد األقصى بعدما اقتحموه من 

، فيما ”ًوصوال إلى باحات مصلى باب الرحمة” المغاربة
وفرت قوات االحتالل الحماية األمنية الكاملة لهم وهم 

ًقصى، وانتهاء باندحارهم من يتجولون بباحات المسجد األ
  .”باب السلسلة“

ُوتلقى المستوطنون شروحات من عتاة 
، المزعوم، فيما حاول بعضهم ”الهيكل“الحاخامات عن 

أداء طقوسهم التلمودية المزعومة بالمنطقة الشرقية من 
  .المسجد

وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها األمنية 
ه، كما دققت في على أبواب المسجد األقصى، وفي محيط

هويات المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعضهم عند 
  .بواباته الخارجية

وجاءت اقتحامات المستوطنين؛ استجابة 
، المزعوم، ”الهيكل“لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات 

ألنصارها وجماعات المستوطنين المتطرفين لتنظيم 
اقتحامات جماعية للمسجد األقصى، بالتزامن مع 

  .اإلسرائيلي” الكنيست“تخابات ان

من جانبها؛ نددت وزارة األوقاف والشؤون 
باقتحام المستوطنين المتطرفين “الدينية الفلسطينية 

للمسجد األقصى المبارك، في ظل تصعيد خطير من قوات 
  .”االحتالل ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة

وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
تصعيد قوات االحتالل “سطيني، حسام أبو الرب، إن الفل

تجاه المسجد األقصى، والحرم اإلبراهيمي، يتزايد بشكل 
واضح، سواء من خالل عدد االقتحامات وأعداد 

  .”المغتصبين أم عبر سياسة التدخل بشؤونهما

إطالق العنان لشرطة وجيش “ولفت إلى 
االحتالل إلبعاد العشرات من الفلسطينيين عن 

سياسة االحتالل لن تثني أبناء “ً، مؤكدا أن ”لمسجدينا
الشعب الفلسطيني عن مواصلة مسيرة المرابطة وديمومة 
التواجد فيهما، ولن يغير من إسالمية المسجدين أية 

  .”مخططات أو تغييرات أو قرارت احتاللية

قوات االحتالل اقتحمت “وقالت وزارة األوقاف إن 
ت رفع األذان في المسجد  مرة، ومنع٢٠المسجد األقصى 

الماضي، ) فبراير(ً وقتا، خالل شهر شباط ٤٩اإلبراهيمي 
كما واصلت نهجها في صالة فجر الجمع في المسجد 
األقصى من االعتداء، ومالحقة المصلين في مسعى منها 

  .”للحد من وصول اآلالف لصالة الفجر

الشهر الماضي شهد حملة “وأضافت أن 
جد األقصى، حيث أبعدت قوات إبعادات جديدة عن المس

االحتالل، رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية باألوقاف 
اإلسالمية في القدس المحتلة، الحاج مصطفى أبو زهرة، 

، شادي المطور، لمدة ستة ”فتح“وأمين سر حركة 
  .”أشهر

واعتقلت قوات االحتالل مدير اإلعمار في 
د جابر، من المسجد األقصى، بسام الحالق، والموظف كاي

ًساحات المسجد، كما أبعدت واعتقلت عددا من الحراس 
  .والمواطنين والمرابطين والمرابطات

اقتحامات “وأوضحت الوزارة الفلسطينية بأن 
المستوطنين لألقصى تتوالى بحراسة مشددة من قوات 
ًاالحتالل الخاصة، بما تشمل أيضا الطلبة اليهود 

ة والضباط وغالة والموظفين من الحكومة اإلسرائيلي
وأعضاء جماعة ما تسمى ” غليك“التطرف، مثل 

  .”، المزعوم”مرشدي جبل الهيكل“

الجماعات من المنظمات اليهودية “وأشارت إلى 
المتطرفة التي تدعو أنصارها لتنفيذ اقتحامات جماعية 
لألقصى، وتنظيم جوالت استفزازية في باحاته، السيما 



  
  ١٤٢ 

 مع نهج االحتالل ًقرب مصلى باب الرحمة، انسجاما
وأذرعه المختلفة الذين يستغلون المناسبات واألعياد، 
القتحام المسجد وتدنيسه، كما حصل فيما يسمى رأس 

  .”السنة الزراعي الذي صادف الشهر الجاري

وتوقفت الوزارة عند خطورة مصادقة ما يسمى 
جهاز التنظيم والبناء اإلسرائيلي على البدء في أعمال مد 

إلى البلدة القديمة في القدس ” ار السريعالقط“طريق 
المحتلة وحائط البراق، في مسار سيمر كله تحت األرض، 

بالقدس، على عمق نحو ” يافا“ويمتد من أسفل شارع 
ً مترا، وصوال إلى عمق ٨٠ ً مترا عند وصوله محطة ٥٠ً

  .”محطة دونالد ترامب“الحائط، التي سيطلق عليها 

ة الكلية على كل لإلمعان بالسيطر“وقالت إنه 
مجريات الشارع واألزقة والحواري المقدسية، فقد أضافت 
قوات االحتالل آالت تصوير جديدة في محيط البلدة 
القديمة والمسجد األقصى، واستبدلت الكاميرات القديمة 

  .”بكاميرات حديثة وأكثر دقة

كما واصلت منع رفع األذان في المسجد 
ً وقتا، ٤٩لجاري بواقع اإلبراهيمي الشريف خالل الشهر ا

في ظل تواتر اقتحام جنود جيش االحتالل للمسجد، فيما 
” الكنيست“عقدت لجنة ما تسمى األمن والخارجية في 

اإلسرائيلي جلسة حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع 
  .”توسعية بالمسجد اإلبراهيمي

سلطات االحتالل صادقت على “وقالت الوزارة إن 
ًإلبراهيمي، كما استحدثت شادرا إقامة مصعد في المسجد ا

على درج الحرم اإلبراهيمي الشريف المؤدي إلى القسم 
  .”المغتصب

ًكما نصبت قوات االحتالل خياما كبيرة في ملعب 
المدرسه اإلبراهيمية، بعدما حولت محيط الحرم، والبلدة 
القديمة إلى ثكنة عسكرية، وقامت بالتشديد على دخول 

م اإلبراهيمي الشريف ووضعت وخروج المصلين إلى الحر
الحواجز االسمنتية على الطرقات المؤدية إلى الحرم، 

وسط وعود الحكومة اإلسرائيلية بمزيد من االستيطان 
 .ًوالضم تطبيقا للخطة األميركية للسالم

  ٢٣ ص٣/٣/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

القدس تشهد ليلة ساخنة من المواجهات 
  تتخللها إصابات ضرب وتنكيل واعتقاال

 

شهدت العديد من بلدات وأحياء مدينة القدس 
المحتلة، ليلة ساخنة من المواجهات العنيفة ضد قوات 
االحتالل، تخللها االعتداء بالضرب والتنكيل وباعتقال 
عدد من المقدسيين، وبإصابة عدد آخر، فيما استمرت 

  .المواجهات حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية

الل، ليلة أمس االثنين، واعتقلت قوات االحت
ثالثة مقدسيين، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح 
خالل عملية االعتقال من داخل منزله في بلدة سلوان 
جنوب المسجد األقصى، في حين اعتقل جنود االحتالل 

أحد أبواب القدس (شابا من منطقة باب الساهرة 
 ، وصادرت دراجته النارية وانتشرت في المكان)العتيقة

  .بأعداد كبيرة

واقتحمت قوات االحتالل أحد المنازل في حي 
وادي الجوز قرب أسوار مدينة القدس، من خالل النوافذ 
واعتلت األسطح ثم اعتقلت أحد الشبان واقتادته 

  .للتحقيق

وفي حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب 
المسجد األقصى، اعتقلت قوات االحتالل المواطن جودت 

بعد االعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب أبو اسنينية، 
  .المبرح

سلوان، أن / ّوأبين مركز معلومات وادي حلوة
قوات االحتالل اقتحمت منزل عائلة أبو اسنينة بينما 

 أنس لوحدها في المنزل، وقامت أمكانت األم السيدة 
ّالقوات باحتجازها ولي يدها ومنعتها من التحرك، ولدى 



  
  ١٤٣ 

عد دقائق معدودة، هاجمته  المنزل بإلىوصول زوجها 
القوات واعتدت عليه بالضرب على صدره ورأسه ووجه ثم 

  .اعتقلته

ً عاما قيد ٢٢وأضاف المركز أن نجلهما مالك 
االعتقال منذ منتصف الشهر الماضي، ويقبع في زنازين 
المسكوبية، فيما يمضي نجلهما أنس حكما بالسجن لمدة 

  . سنوات٥

اليوم االثنين، ، اندلعت مساء آخروفي سياق 
مواجهات عنيفة، بين الشبان وقوات االحتالل، داخل بلدة 

  .العيسوية وسط القدس

وأوضح شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت 
عند ساعات المساء األولى حي عبيد في العيسوية، 
وانتشرت في المكان مستفزة األطفال والشبان المتواجدين 

اجهات في الحي ثم في المكان، وخالل ذلك اندلعت المو
  . وسط البلدةإلىانتقلت 

وأضاف الشهود أن قوات االحتالل أطلقت األعيرة 
المطاطية بكثافة في المكان، ورد الشبان بإلقاء 
المفرقعات باتجاه القوات والمركبات المتمركزة في شوارع 

  .البلدة

وأوضح الشهود أن قوات االحتالل الحقت 
ل تواجدهم أمام منازلهم الشبان واعتدت عليهم بالدفع خال

ومحالت التجارية في البلدة التي تخضع لحمالت تنكيل 
  .يومية منذ أكثر من ثمانية شهور

  ٣/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بالقدس " العيساوية"ُقوات االحتالل تستهدف 
  بقنابل الغاز

 

ُقوات االحتالل  أطلقت –القدس المحتلة 
العيساوية "بقرية " عبيد" حي اإلسرائيلي قنابل الغاز في

 . بمدينة القدس المحتلة

وتواصل قوات االحتالل استهدافها لمدينة القدس 
ِوالمقدسيين من قتل واصابات ومنع من الصالة والوصول  ٍ ٕ ٍ
ٕواقامة الحواجز والمنع من البناء وتدنيس المقدسات 

 .التشديد في اإلجراءات األمنية كافة

  ٣/٣/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

اعتقاالت بالضفة والقدس واستهداف 
  للصيادين والمزارعين بغزة

  

 شنت قوات – وكاالت – فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم 
وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها 
اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض 

  .المناطق

قلت قوات االحتالل، ثالثة مقدسيين، واعت
واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح خالل عملية 

واعتقلت قوات . االعتقال من داخل منزله في بلدة سلوان
االحتالل شابا من منطقة باب الساهرة، وصادرت دراجته 

  . النارية وانتشرت في المكان بأعداد كبيرة

 وفي حي وادي الجوز بمدينة القدس، اقتحمت
القوات أحد المنازل من خالل النوافذ واعتلت األسطح ثم 

  .اعتقلت أحد الشبان واقتادته للتحقيق

وفي حي رأس العامود ببلدة سلوان، اعتقلت 
قوات االحتالل المواطن جودت أبو اسنينية، بعد االعتداء 

  . عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح

سلوان، أن / وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
ت االحتالل اقتحمت منزل عائلة أبو اسنينة بينما قوا

كانت األم السيدة ام أنس لوحدها في المنزل، وقامت 
ّالقوات باحتجازها ولي يدها ومنعتها من التحرك، ولدى 
وصول زوجها الى المنزل بعد دقائق معدودة، هاجمته 
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القوات واعتدت عليه بالضرب على صدره ورأسه ووجه ثم 
  . اعتقلته

ً عاما قيد ٢٢ المركز أن نجلهما مالك وأضاف
االعتقال منذ منتصف الشهر الماضي، ويقبع في زنازين 
المسكوبية، فيما يمضي نجلهما أنس حكما بالسجن لمدة 

  . سنوات٥

كمات اندلعت مساء االثنين، مواجهات عنيفة، 
. بين الشبان وقوات االحتالل، داخل بلدة العيسوية

الحتالل اقتحمت عند وأوضح شهود عيان أن قوات ا
ساعات المساء األولى حي عبيد في العيسوية، وانتشرت 
في المكان مستفزة األطفال والشبان المتواجدين في 
المكان، وخالل ذلك اندلعت المواجهات في الحي ثم 

  . انتقلت الى وسط البلدة

وأضاف الشهود أن قوات االحتالل اطلقت األعيرة 
ورد الشبان بالقاء المطاطية بكثافة في المكان، 

المفرقعات باتجاه القوات والمركبات المتمركزة في شوارع 
وأوضح الشهود أن قوات االحتالل الحقت الشبان . البلدة

واعتدت عليهم بالدفع خالل تواجدهم أمام منازلهم 
  .ومحالت التجارية في البلدة

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 
لقيلية، أطلقت خاللها قوات عقب اقتحامها مدينة ق

  .االحتالل الرصاص والقنابل الصوتية والغازية

أما في قطاع غزة، توغلت عدد من جرافات 
االحتالل صباح أمس الثالثاء، لمسافة محدودة، خارج 

وأفاد شهود عيان، . السياج األمني شرقي محافظة رفح
 جرافات وكباش عسكري، انطالقا من بوابة ٤بتوغل 

عسكرية، شرقي حي النهضة، لمسافة تقدر المطبق ال
وشرعت اآلليات المتوغلة بوضع أسالك .  مترا٥٠بحوالي 

  .شائكة في المنطقة المحاذية للسياج األمني

وأطلق جنود االحتالل عددا من قنابل الغاز 
المسيل للدموع تجاه المزارعين في منطقة سريج شرقي 

  . بلدة القرارة بمحافظة خان يونس

 زوارق بحرية االحتالل نيرانها صوب كما أطلقت
مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة بيت الهيا، شمال 

  .>>...القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات

  ٢٠ ص٤/٣/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة : القدس
  شبان ٨في العيسوية تطال 

 

شنت أجهزة أمن االحتالل، فجر اليوم األربعاء، 
حملة اعتقاالت جديدة في بلدة العيسوية وسط القدس 
المحتلة، طالت ثمانية من أبنائها وحولتهم إلى مركز 

   .غربي القدس للتحقيق معهم" المسكوبية"االعتقال 

محمود عوني محمود، سائد : وشملت االعتقاالت
حمود، منصور علي ناصر، يوسف عبيد، محمد عامر م

مجد بشير، صالح داري، منصور محمد محمود، آدم كايد 
   .محمود

ّفي الوقت نفسه سلمت سلطات االحتالل أمر 
استدعاء للشاب منير كايد محمود، من العيسوية، 

  .للتحقيق معه

  ٤/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

صلوات تلمودية باألقصى بحراسة شرطة 
  االحتالل

   

 اقتحم عشرات -  وكاالت- لسطين المحتلةف
المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس األربعاء، 

 الحرم القدسي -ساحات المسجد األقصى المبارك 
الشريف في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات 

  .االحتالل اإلسرائيلي



  
  ١٤٥ 

وأفادت دائرة االوقاف اإلسالمية العامة وشؤون 
دس في بيان لها، بان عشرات المسجد االقصى بالق

المستوطنين اقتحموا باحات المسجد األقصى من جهة 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل 
ووسط صلوات تلمودية استفزازية قاموا بها خالل 

وتأتي هذه االقتحامات صبيحة ما يسمى عيد . اقتحامهم
ثاء وأمس اليهودي والذي وافق الثال» المساخر- البوريم«

  .األربعاء، حسب التقويم اليهودي

كما اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس 
وقال . الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

 مستوطنا ٥٠رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن نحو 
اقتحموا الموقع األثري في البلدة، وسط حماية جيش 

وأشار . عاالحتالل، الذي أغلق الطرق المؤدية للموق
عازم، إلى أن البلدة شهدت يوم الثالثاء، اقتحاما لضابط 
ًمن مخابرات االحتالل، موضحا أن للمستوطين أطماعا  ً

  .للسيطرة على الموقع األثري في البلدة

وهدمت آليات االحتالل صباح أمس األربعاء، 
جزءا من منشأة سكنية في منطقة خلة عبد ببلدة جبل 

واقتحمت آليات االحتالل . سالمكبر جنوبي شرق القد
وشرعت » خلة عبد«برفقة قوات كبيرة من الشرطة منطقة 

  .بهدم أحد منازل الفلسطينيين

وهدمت اآلليات جزءا من المنزل الذي يعود 
لعائلة شقيرات، وانسحبت القوات وآلياتها عقب علمها 

واعتدت قوات االحتالل على . بأن لديهم أمرا بوقف الهدم
  .ثناء محاولته التصدي لعملية الهدمصاحب المنزل أ

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األربعاء، حملة ومداهمات في الضفة الغربية تخللها 
اعتقال عدد من المواطنين وطالت االعتقاالت قيادات من 

  .حركة حماس والعديد من األسرى المحررين

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى ١٠وده اعتقلوا إن جن

األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 
شعبية، كما تم مصادرة مبالغ مالية بزعم أنها تستخدم 

  .»اإلرهاب»ظف في دعم ما يسمى بـوتو

  ٢٠ ص٥/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يسلم بكيرات قرارا بإبعاده عن 
  وعألسب" األقصى"

 

سلطات االحتالل  سلمت – وفا – القدس
اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، نائب مدير عام أوقاف 
القدس، رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث ناجح 

 .بكيرات، قرارا بإبعاده عن المسجد األقصى لمدة أسبوع

جاء ذلك عقب استدعاء االحتالل للشيخ بكيرات 
حول وجوده داخل المسجد للتحقيق في مركز القشلة، 

 .األقصى المبارك

كما سلم االحتالل، بكيرات استدعاء للتحقيق مرة 
  .ثانية يوم الثالثاء المقبل، للبت في مدة اإلبعاد

  ٥/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  إصابة طفل برصاص االحتالل في العيسوية
 

الطفل فوزي عطا عبيد  أصيب – وفا – القدس
صاص معدني مغلف بالمطاط في يده، ، بر) أعوام١٠(

مساء األربعاء، خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 .قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل عبيد كان 
يجلس في شرفة منزله خالل اقتحام قوات االحتالل 
القرية، وسط إطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 

   .اه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلصابة الطفل بيدهباتج

وأضافت أن قوات االحتالل التي اقتحمت القرية، 
 .سلمت الشاب سامر أنور عبيد بالغا لمقابلة مخابراتها

من )  سنوات٩(يشار إلى أن الطفل مالك عيسى 



  
  ١٤٦ 

العيسوية فقد عينه اليسرى، إثر استهدافه بشكل مباشر 
  .ز مسيل للدموع، قبل نحو أسبوعينأمام منزله بقنبلة غا

  ٥/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون 
  األقصى

 

 اقتحم عشرات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح أمس الخميس، 

  .باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة

م االوقاف اإلسالمية بالقدس وأوضح مدير عا
 ٧٦في رام اهللا، ان ) بترا(الشيخ عزام الخطيب لمراسل 

 موظفا من سلطات ٧٠ طالبا تلموديا، و١٧مستوطنا، و
االحتالل بلباس مدني، اقتحموا ساحات المسجد األقصى 
. المبارك، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي

حات المسجد جوالت وأضاف ان المستوطنين نفذوا في با
استفزازية انطالقا من باب المغاربة وخروجا من باب 

  .السلسلة

إلى ذلك، طلب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، 
جلعاد أردان، من مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، حظر 
دخول سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية، 

اإلسرائيلية، وقالت هيئة البث . للصالة بالمسجد األقصى
تقليل فرص «أمس الخميس إن طلب أردان يهدف إلى 
  .انتشار فيروس كورونا عبر اختالط المصلين

من المتوقع أن يبحث «وتابعت هيئة البث 
مجلس األمن القومي مسألة اقتصار الصالة في الحرم 
القدسي، على سكان القدس الشرقية واإلسرائيليين 

فة الغربية من الدخول وتمنع إسرائيل سكان الض. »العرب
للقدس ألداء الصالة، إال في حال حصولهم على تصاريح 

 عاما خالل أيام ٥٠خاصة، أو أن يكون المصلي فوق 
  .الجمع

وواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
الخميس المداهمات والتفتيشات بالضفة الغربية التي 
تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما هدمت جرافات 

يش االحتالل منزل األسير يزن مغامس في بلدة ج
بيرزيت، وجدران منزل األسير وليد حناتشة في حي 
الطيرة، وسط اندالع مواجهات، أسفرت عن إصابة 

  .العشرات بحاالت اختناق

 ٩وأفاد نادي األسير أن قوات االحتالل اعتقلت 
مواطنين بالضفة الغربية بينهم قيادات في الجهاد 

ر النادي أن قوات االحتالل اعتقلت وذك. اإلسالمي
القياديين في الجهاد اإلسالمي رومل كامل عطوان، 
ٕوشاهر عزيز حالحلة، ويونس عودة الحروب، واسماعيل 

كما . أحمد الحروب من بلدة خاراس شمال الخليل
واعتقلت المحرر وعد الهدمي من صوريف شمال الخليل، 

  .كما اعتقلت عمر الشافعي من مخيم الفارعة

وفي محافظة رام اهللا، اقتحمت قوات االحتالل 
بتعزيزات عسكرية اقتحمت بيرزيت، وحاصرت منزل 
األسير مغامس، قبل هدمه، وتسويته باألرض بجرافاتها 

وأطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل . العسكرية
للدموع في محيط المكان، ما تسبب بحاالت اختناق في 

في منازلهم، كما عمدت على صفوف المواطنين اآلمنين 
  .تخريب شبكات المياه

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات االحتالل حي 
الطيرة، وهدمت جدران منزل األسير حناتشة بالمطارق 
. الحديدية، وسط سماع دوي انفجارات في محيط المكان

وحاصرت تلك القوات بناية سكنية مؤلفة من ستة 
هدم جدران منزل  عائلة، وشرعت ب١٣طوابق، تقطنها 

األسير حناتشة، فيما اعتلت قناصتها عددا من أسطح 
  .المنازل

واقتحم العشرات من جنود االحتالل الشقق 
المجاورة لمنزل حناتشة، وروعوا القاطنين ال سيما 



  
  ١٤٧ 

األطفال، وفرضوا عليهم اإلقامة الجبرية، قبل تنفيذ أجزاء 
قق منه، علما أن أضرارا لحقت في مدخل البناية والش

السفلية، جراء رمي الحجارة والتخريب المتعمد لألجزاء 
وتجمهر عدد من . المشتركة التي يستفيد منها السكان

جنود االحتالل أمام البناية وأخذوا يلتقطون الصور 
وألحقت قوات االحتالل أضرارا . التذكارية بعد عملية الهدم

مادية بمركبات المواطنين المركونة على جانبي الطريق، 
  .وسط اندالع مواجهات على الشارع الرئيسي

ووفقا لجيش االحتالل اإلسرائيلي، فإنه تم هدم 
كل من وليد خناتشة ويزن مغماس اللذان أدينا بتنفيذ 
عملية إطالق نار أسفرت عن مقتل فتاة إسرائيلية بالقرب 

، ونفذت عملية الهدم بعد رفض »دوليف«من مستوطنة 
 األسيرين للمحكمة ا عائالتجميع االلتماسات التي قدمته

  .العليا

  ١٦ ص٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًإسرائيل تفرض إغالقا على األراضي 
   أيام٤الفلسطينية لـ

 

 أعلنت إسرائيل، -  وكاالت- فلسطين المحتلة
 أيام ٤فرض إغالق على األراضي الفلسطينية لمدة 

  .اليهودي» بوريم«بمناسبة عيد المساخر 

رعي، المتحدث بلسان الجيش وقال أفيخاي أد
اإلسرائيلي، في بيان إن اإلغالق الذي سيشمل الضفة 
الغربية وقطاع غزة سيبدأ، مساء السبت، وينتهي مساء 

  .األربعاء المقبل

ًبناء على تقييم الوضع «وأضاف أن القرار اتخذ 
  .«األمني وتوجيهات المستوى السياسي

 وخالل فترات اإلغالق يمنع الفلسطينيون من
المرور عبر الحواجز اإلسرائيلية التي تفصلهم عن 

  .إسرائيل

وفي فترات اإلغالق يمنع الفلسطينيون من 
العمل في إسرائيل، أو الوصول إليها لتلقي العالج إال في 
حال الحصول على استثناءات تصدرها السلطات 

  .اإلسرائيلية في حال الضرورة

 ، تقام الصلوات في»بوريم«وفي عيد المساخر 
الكنس اليهودية، ويأتي األطفال إلى هذه الكنس بمالبس 

  .تنكرية

ودرجت إسرائيل على فرض اإلغالق على 
  .األراضي الفلسطينية في األعياد اليهودية

الى ذلك أصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي 
والعشرات بحاالت اختناق، خالل تفريق الجيش اإلسرائيلي 

فصل شمالي الضفة مسيرة مناهضة لالستيطان وجدار ال
  .الغربية المحتلة

وقال مراد اشتوي، منسق لجان المقاومة 
شمالي (الشعبية في بلدة كفر قدوم، شرقي قلقيلية 

، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المطاطي، )الضفة
والعشرات بحاالت اختناق خالل تفريق المسيرة األسبوعية 

  .في البلدة وتمت معالجتهم ميدانيا

اإلسرائيلي الرصاص المطاطي واستخدم الجيش 
  .وقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق مظاهرة اليوم

وينظم يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات 
مناهضة لالستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى 

  .والبلدات الفلسطينية

ّمن ناحية ثانية شيع آالف المواطنين الغزيين  ّ
خالل حريق ضخم تقوا يوم أمس  ار ضحايا١٠جثامين 

  .اندلع وسط مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة

وانطلقت مراسم تشييع جثامين الضحايا، من 
مسجدي القسام في مخيم النصيرات، والكبير في مخيم 

  .البريج

 ١٠وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 
 سيدات إضافة لرجلين، فيما ٣ أطفال و٤مواطنين بينهم 



  
  ١٤٨ 

ً بجراح حرجة جدا في ٢٢م  آخرين بجراح بينه٥٨أصيب 
 وكاالت. حريق ضخم اندلع في سوق النصيرات

  ١٤ ص٧/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 مواطنين من البلدة القديمة ٤االحتالل يعتقل 
  في القدس المحتلة

 

 اعتقلت قوات االحتالل –القدس المحتلة 
 مواطنين من البلدة ٤اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد، 

 . المحتلةالقديمة بالقدس

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل داهمت 
منزل الشقيقين قاسم ومحمد الحداد في حارة السعدية من 
البلدة القديمة واعتقلتهما، كما اعتقلت أيضا الشقيقين 

  .ٕقيس وابراهيم غيث من منزلهما في البلدة القديمة

  ٨/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 ألف فلسطينية ١٦تقل االحتالل يع: فلسطين
  ١٩٦٧منذ 

قال نادي األسير الفلسطيني، اليوم   -رام اهللا
) ٥٠(إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل "الخميس، 

أسيرات ) ٩(ّ، بينهن )الدامون(فلسطينية في معتقل 
 ."جريحات، وأسيرة واحدة قيد االعتقال اإلداري

وبين جاء بيان صدر عن نادي األسير لمناسبة 
مارس / م المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من آذاريو

ّمن كل عام، أن أول أسيرة فلسطينية هي األسيرة المحررة  ّ
ّفاطمة برناوي، مشيرا إلى أن االحتالل اعتقل أكثر من  ً)١٦ 

، وكانت سنوات ١٩٦٧امرأة فلسطينية، منذ العام ) ألف
على  فيها النسبة األ٢٠٠٠ والعام ١٩٨٧انتفاضتي العام 

امرأة خالل ) ١٣٣(من حيث اعتقال النساء، فيما اعتقل 
) ١٦٤(، و٢٠١٧امرأة خالل العام ) ١٥٦(، و٢٠١٨العام 

 .٢٠١٦امرأة خالل العام 

ّوأكد نادي األسير بأن األسيرات الفلسطينيات 
ّتتعرض لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات  ّ ّ

ًطينيين، بدءا من عمليات ّاالحتالل بحق المعتقلين الفلس
ّاالعتقال من المنازل أو أماكن العمل وحتى النقل إلى مراكز 

ّالتوقيف والتحقيق، واحتجازهن في المعتقالت ّ ّ. 

ّوتتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي تمارسها  ّ ّ
ّبحق األسيرات؛ بإطالق الرصاص عليهن أثناء عمليات  ّ

 تصلح للعيش، ّاالعتقال، واحتجازهن داخل زنازين ال
ّواخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة مع الشبح والعزل  ّ ّ ٕ
ّواإلهانة، إضافة إلى سياسة اإلهمال الطبي التي تتبعها 
ّإدارة معتقالت االحتالل بحق األسيرات بعد اعتقالهن، كما 
ّوتحرم بعض األسيرات من زيارة عائالتهن، فيما تضيق  ّ

 من الزيارات على األخريات، وتحرم األسيرات األمهات
ّالمفتوحة ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة إلى 

 .منع التواصل الهاتفي معهم

ّوأوضح نادي األسير أن األسيرات عبرن عن  ّ
الذي يفتقر " الدامون"استيائهن من الوضع في معتقل 

ًألدنى معايير الحياة اإلنسانية، فهو مبنى قديم جدا وهرم، 
 الرطوبة في الحيطان، كما وال ما يؤدي إلى وجود مشاكل
بشكل جماعي أو أداء " الفورة"ّيسمح لهن بالخروج إلى 

 .الصالة جماعة،

ّوأكدت األسيرات بأن هناك إجراءات مشددة حول 
برنامجهن التعليمي والثقافي وهو متوقف اآلن، كما أن إدارة 
المعتقل لم تعطهن كتبهن التي نقلنها معهن من معتقل 

ّدة أشهر، وال تسمح لهن بإقامة مكتبة، قبل ع" هشارون" ّ
ّوهنالك إجراءات مشددة في عملية نقل األسيرات ما بين 
غرف القسم، فيما أشرن إلى أن هنالك إشكالية حقيقية في 
مرافق االستحمام، حيث ال يوجد خصوصية ألنها موجودة 
في ساحة الفورة، ويسمح باستخدامها لالستحمام وقت 

 .الفورة فقط

  ٢٣ ص٨/٣/٢٠٢٠وطن 

* * * * *  



  
  ١٤٩ 

االحتالل يعتقل شابين عقب اقتحامه : القدس
  بلدة العيسوية

 

يزن : أغلقت قوات االحتالل، ليلة أمس، الشابين
بسام عبيد، ومنير عليان، عقب اقتحامها بلدة العيسوية 

 .وسط القدس المحتلة

ان قوات  وقالت لجنة المتابعة في البلدة لمراسلنا
 العيسوية، ومنعت الخروج أو االحتالل أغلقت مداخل

من ساعة، وعززت انتشار عناصرها  الدخول منها ألكثر
  .وأحياء البلدة ودورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع

  ٨/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

إصابات في مواجهات ليلية عنيفة ببلدة 
  العيسوية وسط القدس

 

 الغاز أصيب عشرات المواطنين باالختناق بقنابل
السام المسيل للدموع، في مواجهات عنيفة اندلعت ليلة 
أمس ضد قوات االحتالل في قرية العيسوية وسط القدس 

 .المحتلة

وقال مراسلنا ان مواجهات كانت اندلعت في 
القرية عصر أمس، وتجددت في ساعات المساء وامتدت 
حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، رد خاللها الشبان 

وات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة على ق
  .وبالمفرقعات النارية) قنابل مولوتوف(

  ٨/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطن يمنع المصادقة : القدس المحتلة
  على تصاريح بناء للفلسطينيين

 

اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة  تمنع
 بقيادة أحزاب يمينية، لبلدية االحتالل في القدس،

المصادقة على عشرات خرائط بناء بيوت في األحياء 

، أن االثنيناليوم، " هآرتس"وذكرت صحيفة . الفلسطينية
عضو البلدية وناشط اليمين، يهونتان يوسف، هو الذي 
 .يقود منع إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المدينة

 تعيين وقالت الصحيفة إنه في قسم من الحاالت تم
يوسف، وهو حفيد الحاخام عوفاديا يوسف، للتدقيق في 
حقوق مقدمي طلبات البناء الفلسطينيين في األراضي 

وال ينفي يوسف أنه يضع . التي يطلبون البناء فيها
منع "صعوبات أمام الفلسطينيين بزعم أن من شأن ذلك 

 ".أعمال فساد وسرقة أراضي

ل كثيرة وتضع سلطات االحتالل والبلدية عراقي
أمام الفلسطينيين بكل ما يتعلق بالبناء، وبضمنها عدم 

وحسب . وجود خرائط هيكلية ونقص في البنى التحتية
الصحيفة، فإن إحدى العراقيل الصعبة في هذا المجال هو 

من األراضي في القدس الشرقية المحتلة ليست % ٩٠أن 
مسجلة في الطابو بأسماء أصحابها، وعدم قدرتهم على 

  . ت ملكيتهم لهاإثبا

ومنعت السلطات اإلسرائيلية طوال سنوات احتالل 
 ودفعت .، تسوية هذه المسألة١٩٦٧القدس، منذ العام 

ّالحاجة إلى بناء بيوت، مع الزيادة السكانية على مر 
العقود، المقدسيين إلى بناء عشرات آالف البيوت من 

وفي بعض الحاالت، تمارس سلطات . دون تصاريح بناء
ّ، بحيث يوقع مخاتير ووجهاء "نظام المختار"تالل االح

عائالت فلسطينية في بلدات القدس الشرقية التي تم 
ّضمها إلى منطقة نفوذ بلدية االحتالل، على وثائق تؤكد 
الملكية على األرض لمقدم طلب البناء، ويتم بعدها 

  . المصادقة على طلب البناء

ائق وفي بلدتي بيت حنينا وشعفاط يوقع على وث
كهذه مسؤولون في البلدية، بينهم المستشار القضائي 

غير أنه  .ومدير دائرة مراقبة البناء، إلى جانب المختار
في السنتين األخيرتين، وفقا للصحيفة، يضع أعضاء 
بلدية من أحزاب اليمين عراقيل أمام هذا اإلجراء أيضا، 
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ورغم أن رئيس لجنة ". يشجع على الفساد"زاعمين أنه 
يط والبناء المحلية، عضو البلدية إليعزر راوخبرغر، التخط

تعهد في الماضي بأال تتسبب معارضة اليمين برفض 
طلبات بناء، إال أن محامين ومهندسين يؤكدون رفض 
عشرات طلبات البناء بادعاء عدم إثبات الملكية لألرض، 

   .في األشهر األخيرة

ونقلت الصحيفة عن مهندس من القدس 
 ملفا على األقل لم تتم ٣٠لدي "إنه الشرقية قوله 

من % ٨٠المصادقة عليها بعد بسبب ذلك، وتشكل 
ّيحولون الطلبات إلى ) في البلدية( وهم .الطلبات تقريبا

أن " وقال مهندس آخر ".تدقيق آخر، ولكننا ال نتلقى ردا
 طلب بناء بسبب ١٣البلدية تمتنع عن المصادقة على 

  ".م المختارنظا"زعم يوسف بوجود مشكلة في 

وفي العديد من الحاالت ترفض لجان البلدية 
طلبات البناء وتحولها إلى تدقيق آخر يجريه يوسف، 
الذي يقرر إذا كان لمقدم الطلب عالقة باألرض التي 

يتم السماح ألي "وقال راوخبرغر إنه . يطلب البناء فيها
". عضو لجنة يطلب التدقيق في ملف معين بالقيام بذلك

ك على طلبات البناء في بيت حنينا وشعفاط ويسري ذل
وحتى بعد مصادقة المستشار القضائي للبلدية ورئيس 

   .دائرة مراقبة البناء على الطلب

ويوسف معروف كناشط يميني في مجال 
االستيطان، وكان في الماضي المتحدث باسم 
المستوطنين في البؤرة االستيطانية الشيخ جراح، وهو 

وقال ". القدس الموحدة"كتلة عضو في البلدية عن 
يوسف إنه بلور موقفه في موضوع تصاريح البناء 

مع جهات في وزارة القضاء "للفلسطينيين بعد مشاورات 
  ". واللجنة اللوائية للبناء

خالفا "وادعت بلدية االحتالل في القدس إنه 
للشهادات المذكورة، فإن الحديث عن طلبات معدودة لم 

بادعاء وجود أخطاء أو " لمحليةتصادق عليها اللجنة ا
  .تزوير فيها

  ٩/٣/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

* * * * *  

  ًاالحتالل يهدم جزءا من منزل في جبل المكبر
 

ّاعتدت جرافات االحتالل  - وفا – ٤٨عرب
اإلسرائيلي االسبوع الماضي على جزء من منزل وهدمته 
ًفي حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، واعتدت أيضا على 

  .يتصاحب الب

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة تابعة لالحتالل 
ًاقتحمت منزل المواطن إياد الفطافطة وهدمت جزءا من 
منزله، رغم وجود قرار احترازي من قبل االحتالل بمنع 

  .هدم المنزل

ُوظهر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل 
  .ّاالجتماعي، انقلبت فيه جرافة الهدم لحظة هدم المنزل

ضافت المصادر أن قوات االحتالل اعتدت على وأ
  .صاحب المنزل بالضرب قبل أن تنسحب من المكان

وفي سياق آخر شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
فجر ذلك اليوم حملة مداهمات في الضفة الغربية تخللها 
اعتقال عدد من المواطنين وطالت االعتقاالت قيادات من 

  .لمحررينحركة حماس والعديد من األسرى ا

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى ١٠إن جنوده اعتقلوا 

األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 
شعبية، كما تمت مصادرة مبالغ مالية بزعم أنها تستخدم 

  .وتوظف في دعم ما يسمى بـاإلرهاب

افظة رام اهللا، واعتقلت قوات االحتالل في مح
قيادات من حركة حماس؛ األسير المحرر باجس نخلة، 
والقيادي أحمد زيد من مخيم الجلزون، واألسير المحرر 
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سائد أبو بهاء من بيتونيا غربي رام اهللا، بعد تفتيش 
   .منازلهم

  ١٣ ص٩/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى  ٤٩
  المبارك

 

 مستوطنا، ٤٩ اقتحم – ةالمحتل القدس
باحات المسجد األقصى  وضابطان من شرطة االحتالل،

  .المبارك، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

 بأن المستوطنين اإلسالميةاألوقاف  وأفادت دائرة
المغاربة  تجولوا في باحات األقصى، انطالقا من باب

حماية وصوال إلى مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا ب
  .االحتالل شرطة

  ٩/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 مواطنين من البلدة القديمة ٤االحتالل يعتقل 
  في القدس المحتلة

 

قوات االحتالل  اعتقلت – القدس المحتلة
 مواطنين من البلدة القديمة ٤اإلسرائيلي، صباح األحد، 

 .بالقدس المحتلة

ل داهمت مصادر محلية بأن قوات االحتال وأفادت
حارة السعدية من  منزل الشقيقين قاسم ومحمد الحداد في

البلدة القديمة واعتقلتهما، كما اعتقلت أيضا الشقيقين 
  .ٕوابراهيم غيث من منزلهما في البلدة القديمة قيس

  ٩/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

شق طريق منفصل للفلسطينيين شرق 
 "قصىاال"االحتالل يواصل اقتحام .. القدس

 واالعتقاالت بالضفة
 

صادق  -  كامل إبراهيم وبترا-القدس المحتلة 
وزير جيش االحتالل االسرائيلي نفتالي بينيت على 
مشروع شق طريق عنصري خاص بالفلسطينيين يوصلهم 
من مناطق عدة عن طريق قرية الزعيم الفلسطينية 
المحاذية لمستوطنة معاليه ادوميم شرق مدينة القدس 

  .المحتلة

وقالت صحيفة معاريف االسرائيلية، ان جميع 
عناتا "تي تقف على الطرف االخر مثلالقرى الفلسطينية ال

لن يمروا في الطريق الرئيسي المقام على » وحزما والرام
االراضي الفلسطينية، وانما سيتم شق طريق خاص 
للفلسطينيين في المنطقة التي يطلق عليها االسرائيليون 

  .شرق القدس المحتلة) ١ايه (

ويهدف القرار الى فصل المواصالت العامة 
 عن المواصالت العامة الفلسطينية، لتستطيع االسرائيلية

اسرائيل السيطرة على اراض اكثر من تلك التي سيطرت 
عليها في بداية الثمانينات، وتحويل مستوطنة معاليه 

 الى اكبر تجمع ٨٢ادوميم من مستوطنة اقيمت عام 
  .استيطاني خاص باليهود

وبحسب بينيت فان هذا المشروع سيسمح 
زيد من المستوطنات دون اي ازعاج، السرائيل بناء الم

وقالت الصحيفة العبرية ان خط السير للمواصالت 
الفلسطينية، هي عملية أمنية اكثر منها الحديث عن 
مواصالت بدليل ان بينيت هو الذي يتحدث عنها وليس 

  .وزير المواصالت

نحن نعطي اليوم الضوء االخضر » وقال بينيت 
ية على الداخلين كحكومة لفرض السياسة االسرائيل

ٕوالخارجين من والى تلك المناطق، موضحا ان هذا يأتي 
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ضمن خطة كبيرة لالستيطان في تلك المنطقة وان تطبيق 
  .باألفعال، وليس باألقوال–السيادة

وبحسب الصحيفة فقد تم اعداد هذا المشروع 
قبل عشر سنوات ولم يتم الموافقة عليه حتى 

لتعاون مع وزارة النقل، اآلن،وستبدأ إجراءات التخطيط با
وبموجب المشروع، . التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه

يصبح بإمكان السكان الفلسطينيين السفر والتنقل 
بسياراتهم، دون استعمال الطريق الذي يمر من مستوطنة 

  .والمستوطنات في المنطقة» معاليه أدوميم«

كما اقتلعت قوات االحتالل، امس، مئات اشتال 
أراضي قرية وادي فوكين، غرب مدينة بيت الزيتون في 

  .لحم

وأفاد مجلس قروي وادي فوكين في بيان بأن 
 شتلة زيتون في منطقة ٤٠٠قوات االحتالل اقتلعت نحو 

  .شعب بحور غرب القرية

يذكر أن المستوطنين اقتلعوا خالل األسبوعين 
 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة ٨٠٠الماضيين نحو 

  .لحمالخضر جنوب بيت 

على صعيد اخر اقتحم عشرات المستوطنين 
–المتطرفين اليهود، ساحات المسجد األقصى المبارك

  .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

مات نفذت بحراسة في رام اهللا، ان االقتحا) بترا(لمراسل 
مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة 

ّوأوضح الخطيب أن عشرات المستوطنين . بالسالح
اقتحموا ساحات األقصى، من جهة باب المغاربة وتجولوا 
فيها، وسط جوالت تعريفية من قبل قادة المستوطنين، 

  .وأداء صلوات تلمودية استفزازية في المكان

 شرطة االحتالل حظرت التجوال على واضاف، أن
  .المسلمين في ساحات المسجد األقصى، وضيقت عليهم

يذكر أن قوات االحتالل تسمح لقطعان 
المستوطنين باقتحام األقصى بشكل شبه يومي، فيما 

  .تمنع المسلمين الفلسطينيين من دخوله لمزاعم أمنية

 مواطنا ١٤كما اعتقلت قوات االحتالل، 
. ناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلةفلسطينيا من م

وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات 
االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام اهللا والبيرة 
وجنين وطولكرم والخليل، واعتقلت المواطنين األربعة 

  .عشر بزعم انهم مطلوبون

الى ذلك توغلت قوات جيش االحتالل، عشرات 
  .رقي مخيم البريج وسط قطاع غزةاالمتار ش

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات جيش 
االحتالل المعززة بالجرافات واآلليات العسكرية توغلت 
عشرات االمتار شرقي مخيم البريج وقامت بأعمال تمشيط 

  .بالمنطقة

 ١٠ ص١٠/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  مواجهات عنيفة على مدخل بلدة الرام: القدس
 

عنيفة ضـد قـوات  مواجهات ء االثنيناندلعت مسا
شـمال  الـرام االحتالل على المدخل الرئيسي الشمالي لبلـدة

 .القدس المحتلة

 وقـــال مراســـلنا فـــي القـــدس ان شـــبانا هـــاجموا

ُمعــسكرا لقــوات االحــتالل قبالــة مــدخل بلــدة الــرام بالحجــارة 
وانـدلعت مواجهـات " قنابـل المولوتـوف "والزجاجات الحارقة

  .اعة متأخرة من المساءاستمرت حتى س

 ١٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 فلسطينيا بالضفة والقدس ١٢االحتالل يعتقل 
  بينهم أسرى محررون

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتقلت –نابلس 
 مواطنا فلسطينيا، بينهم أسرى ١٢فجر اليوم الثالثاء 

محررون، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث 
وياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس بمحت

  .المحتلتين

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، 
حولوا للتحقيق لدى األجهزة األمنية بدعوى المشاركة في 

  .أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين

 أن قوات االحتالل اقتحمت وذكرت مصادر محلية
، وشنت )شمال القدس المحتلة(جنوبي نابلس " بيتا"بلدة 

حمالت دهم وتفتيش في العديد من المنازل، واعتقلت 
  .ثمانية مواطنين

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين أمين سر 
، باإلضافة إلى "شهداء بيتا"في منطقة " فتح"حركة 

ٕ داود، وابراهيم وحسين المواطنين، رائد عبد الرحيم برهم
محمود عيسى داود، وحسين عرسان داود، وجهاد 

  .وحمدان فايز حمايل، وسيف ضيف اهللا حمايل

جنوب شرق نابلس، اعتقلت " عورتا"وفي بلدة 
قوات االحتالل األسير المحرر والباحث عبد السالم عواد 
من منزله، باإلضافة إلى األسير المحرر سامر حمدي 

  .أوصرين"رية نايف مفلح من ق

كما اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر علي 
" كفر ثلث"شواهنة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة 

 عاما في ١٤، والذي أمضى )شماال(جنوب قلقيلية 
  .سجون االحتالل

شمالي القدس المحتلة، اعتقلت " الرام"وفي بلدة 
  .شرطة االحتالل المواطن حمودة جبارين

جنود االحتالل المنازل في قرية كما داهم 
قرب قلقيلية، باإلضافة إلى اقتحام أحياء " عسلة"

  .بالقدس، وبلدة سلواد شرقي رام اهللا

  ١٠/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ّأصحاب أراض جنوب األقصى يتصدون لطواقم  ٍ
  بلدية االحتالل

 

تصدى أصحاب األراضي في حي وادي الربابة 
لوان جنوب المسجد األقصى لليوم الثاني على ببلدة س

التوالي، لطواقم سلطة الطبيعة في بلدية االحتالل 
 .بالقدس، ومنعتها من العمل في أراضي المواطنين

وكانت نفس الطواقم اقتحمت يوم األحد أرض 
ليشرعوا بأعمال ) ً عاما٩٢(المواطن محمد العباسي 

ٍه وأصحاب أراض ّوحفريات، إال أن الحاج العباسي وأوالد
ّبالحي تصدوا لطواقم سلطة االحتالل ومنعوهم من العمل 
حتى استصدار قرار يقضي بالمنع من محكمة االحتالل 

 .خالل األيام المقبلة

 ٤وتبلغ مساحة أرض المقدسي العباسي نحو 
 ٣٠٠دونمات، ومزروعة بأشجار زيتون تعود إلى 

 . عام٤٠٠و

سي وسمرين العبا: وتواجدت العائالت المقدسية
وحجاج ودعنا وأبو سنينة في األرض لحظة اقتحامها من 
قبل طواقم ومستخدمي سلطة الطبيعة التابعة لبلدية 
االحتالل، ومنعوهم من العمل وسط تواجد لقوات وشرطة 

  .االحتالل

  ١٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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منذ مطلع العام الحالي قفز : بكيرات. د
ستهدف عمق األقصى االحتالل خطوات ت

  وتقسيمه
 

ناجح بكيرات . قال نائب مدير عام أوقاف القدس د
، قفر االحتالل قفزة خطيرة جدا في ٢٠٢٠منذ بدء عام "انه 

استهدافه لألقصى، وأخذ يطرح سيناريوهات ومخططات 
جديدة تستهدف هذه المرة عمقه، ما يدلل بشكل واضح 

 .ًعلى أن االحتالل يسعى لتقسيمه مكانيا

ًدائما ما : "وأضاف بكيرات، في تصريح صحفي
كان االحتالل يطرح مشاريعه التهويدية في منطقة باب 
الرحمة وساحة البراق، لكن اليوم يطرحها داخل األقصى، 

  ".وكأنه اقترب من تنفيذ شيء خطير بداخله

ولفت إلى أن االحتالل سخر كل القوى العالمية 
لى تهويد األقصى، والمحلية الصهيونية من أجل الوصول إ

ًوقد استفاد منها بشكل مباشر، مستغال الوضع العربي 
 .ٌالمطبع، وقرارات ترمب والوضع اإلقليمي المتردي

وحسب بكيرات، فإن االحتالل يخطط بشكل حثيث 
ًومتسارع إلى تقسيم األقصى مكانيا، مثل ما جرى في الحرم 

 .اإلبراهيمي بالخليل

لية تنفيذه على تبدأ عم: "ووفق مخطط االحتالل
المسجد األقصى بتهيئة باب الرحمة من الخارج الفتتاحه، 

في قبة األرواح، ثم إحاطة القبة " مذبح الهيكل"ثم وضع 
ًالحقا بخيمة، وعزلها بسور خفيف عن غير اليهود، 
وتوسعة السور ليضم شمالي صحن الصخرة حتى باب 

 ".ليالرحمة، ومن ثم فتح الباب، ثم الشروع بالبناء الفع

ويفترض المخطط ضرورة فتح باب الرحمة كممر 
، بحيث يكون الدخول والخروج "الهيكل"رئيس لليهود نحو 

بارتباط بنفق حائط البراق " الهيكل"ٕشرق غرب من والى هذا 
 .وباب المغاربة

بكيرات مخطط االحتالل بأنه خطير . ويصف د
للغاية، ويهدف إلى عزل جزء كبير من مساحة األقصى 

 .ً دونما منه، لتنفيذه٥٥تيالء على نحو واالس

وأوضح أن المنطقة الشمالية في األقصى تعد جزءا 
ال يتجزأ منه، ومن أهم المناطق في المسجد األقصى، وفي 
حال استهدافها سيتم عزل الحي اإلسالمي بالبلدة القديمة 

  ".والقضاء على الحياة والوجود في األقصى

سياسي، يجب أن وبنظر بكيرات، فإن هذا المخطط 
ًيؤخذ على محمل الجد للرد عليه ورفضه رسميا وشعبيا،  ً
لما له من تداعيات خطيرة على األقصى، ال يمكن السكوت 

  .عليها

وطالب بكيرات الحكومة الفلسطينية والدول العربية 
واإلسالمية بأن تنظر بعين االهتمام لما يجري في المسجد 

 كبير وعلى أعلى األقصى، وأن يتم تنسيق الجهود بشكل
المستويات لوضع حد لمخططات االحتالل ولممارساته في 

  .المسجد، ولكبح جماح انتهاكاته

ًالمطلوب أيضا تفعيل الدور األردني : وقال
والفلسطيني ودور منظمة التعاون اإلسالمي وتحمل 
مسؤولياتهم تجاه األقصى، والتنبه لخطورة تلك المخططات 

  .التهويدية

  ١٠/٣/٢٠٢٠قدس موقع مدينة ال

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابا بالقدس المحتلة

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، – وفا –القدس 
قرب باب العامود بالقدس المحتلة،  بعد ظهر الثالثاء، شابا

 .بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح

وزعمت قوات االحتالل أنها أوقفت شابا كان 
 بحوزته سكينا، وأنه حاول تنفيذ يسوق دراجة نارية ووجدت

  .عملية طعن

  ١١/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٥٥ 

سلطات االحتالل تجبر عائلة فلسطينية من 
  مخيم شعفاط على هدم بنايتها

 

 أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، –القدس 
من مخيم شعفاط لالجئين شمال شرق  عائلة فلسطينية

أربعة  يتها المكونة منالقدس المحتلة، على هدم بنا
 .طوابق، منها طابقان مأهوالن واآلخران قيد اإلنشاء

عن " وفا"ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
قوله، إنه شرع وعائلته بهدم  المواطن طارق محمد علي

قبل نحو  البناية بواسطة جرافة خاصة، بعد أن تسلم قرارا
 .سرائيليةاإل" المحكمة العليا"أسبوعين من قبل 

ٕويقضي قرار المحكمة بهدم البناية ذاتيا واال فإنه 
الهدم في حال هدمتها الجرافات  سيتكفل بدفع تكلفة

بسغات "مستوطنة  اإلسرائيلية، بحجة أن البناية تطل على
 ".زئيف

وتحيط بمخيم شعفاط العديد من المستوطنات 
اإلسرائيلية، كما يحاصره الجدار اإلسرائيلي الفاصل من 

 .الث جهاتث

ووفقا إلحصاءات مؤسسات وطنية فلسطينية، فقد 
اإلسرائيلي العام الماضي وحده،  هدمت سلطات االحتالل

وجرى   منزل ومنشأة، في الضفة الغربية والقدس،٢٠٧٤
  . مواطنا إلى أماكن شتى٩٤٩٢عبر ذلك تشريد 

  ١٤/٣/٢٠٢٠ العودة مركز

* * * * *  

 ١٣٠شهيد وأكثر من .. نقطة تماس  ٣٠
 إصابة بالضفة والقدس المحتلتين

  

ـــاالت- فلـــسطين المحتلـــة  شـــهد األســـبوع –  وك
ــــشرات  ــــسطيني واصــــابة الع ــــل فل ــــشهاد طف ٕالماضــــي است
بالرصاص واالختناق بالغاز خـالل مواجهـات مـع االحـتالل 

  .ّاإلسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين

كما شهدت الفترة ذاتها عملية إطـالق نـار غربـي 
، إلى جانب محاولـة لتنفيـذ عمليـة طعـن فـي مدينة رام اهللا

ــاء زجاجــات  ــات المقاومــة مــن إلق القــدس، وعــشرات عملي
  .حارقة وألعاب نارية باتجاه أهداف إسرائيلية

ُوفي التفاصيل، استشهد الطفل محمد عبد الكريم 
من بلدة بيتـا جنـوبي نـابلس، برصـاص ) ًعاما١٥(حمايل 

 فـي جبـل العرمـة، االحتالل خالل المواجهـات التـي انـدلعت
ً فلسطينيا خالل الحدث ذاته ما بين ١١٢في حين ُأصيب 

رصاص واختناق بالغاز وسقوط واعتداء بالضرب من قبـل 
ًواعتقلت شرطة االحتالل شـابا مـن مدينـة القـدس . الجنود

ومحاولتـه تنفيـذ عمليـة طعـن قـرب » ًسـكينا«بزعم حيازتـه 
  .ّ، وحولته للتحقيقات»باب الساهرة«

ــــــي رام ــــــأن وف ــــــة ب ــــــصادر عبري  اهللا، زعمــــــت م
ّمستوطنين تعرضوا إلطالق نار داخـل مـركبتهم قـرب عـين 
ـــالهلع،  ـــث أصـــيب مـــستوطن ب ـــة، حي ـــي المدين ـــوب غرب أي

  .ّواستطاع منفذو العملية االنسحاب من المكان

ّوشــهدت مــدن الــضفة وبلــدات القــدس عــدة نقــاط 
تمـــاس مـــع االحـــتالل اإلســـرائيلي، حيـــث أطلـــق الـــشبان 

واأللعــــــاب الناريــــــة » المولوتــــــوف«الحارقــــــة الزجاجــــــات 
ّوالعبوات المتفجرة ضـد أهـداف االحـتالل علـى مـدار األيـام  ّ
الماضـــية، وذلـــك فـــي؛ عـــزون، حـــوارة، العيـــساوية، راس 

  .العامود، مخيم العروب، الرام، حارة السعدية

ــــــن  ــــــر م ــــــسطينيا خــــــالل ١٣٠وُأصــــــيب أكث ً فل
ــــ ــــدات الفل سطينية ُالمواجهــــات المندلعــــة فــــي القــــرى والبل

ّالمحتلة، معظمها إصابات باالختناق جراء استنشاق الغاز  ُ
ّأما إصابات االحتالل، فقد استطاع الـشبان إصـابة . السام ّ

ًمستوطن بجروح خطيرة رشقا بالحجارة قـرب حـوارة، وآخـر 
فـــي ديـــر قـــديس، فـــي حـــين أصـــاب الـــشبان ثالثـــة جنـــود 

  .في عزون، مادما، والعيساوية» المولوتوف»بالحجارة و

ّوكانت نقاط التماس خالل فترة الرصد من السبت 
:  آذار كـاآلتي١٤الماضي السابع من آذار وحتى الجمعة 



  
  ١٥٦ 

ــة، ســلوان-العيــساوية، ســلوان (القــدس   راس -واد الرباب
ـــرام، حـــارة الـــسعدية ، قلقيليـــة )العـــامود، بـــاب العـــامود، ال

، )الحاجز الجنوبي، الحاجز الشمالي، عـزون، كفـر قـدوم(
ــديس، ديــر أبــو مــشعل، أبــو (رام اهللا  عــين أيــوب، ديــر ق

ــة، ديــر نظــام، مــستوطنة نيلــي،  شــخيدم، بيرزيــت، الجاني
، نابلس )مخيم الفوار، مخيم العروب(، الخليل )حي الطيرة

، بيــت ) جبــل العرمــة، حــوارة، بــورين، تــل، مادمــا-بيتــا ( 
، أريحـــا )قباطيـــة(، جنـــين )قفـــين(، طـــولكرم )تقـــوع(لحـــم 

  ).الجفتلك(

تحم مئـــات المـــستوطنين اليهـــود، باحـــات كمـــا اقـــ
المسجد األقـصى المبـارك خـالل األيـام الخمـسة الماضـية، 

وأفادت مـصادر عبريـة، الجمعـة، . بحماية شرطة االحتالل
ـــــا اقتحمـــــوا باحـــــات المـــــسجد ٤٤٤أن  ً مـــــستوطنا يهودي ً

ـــة الـــشرطة  ـــيس، بحماي ـــن األحـــد وحتـــى الخم األقـــصى م
مـع دعـوات جماعـات ّوقواتها الخاصة المـسلحة، بـالتزامن 

المزعــوم إلــى اقتحامــه بــشكل جمــاعي فــي عيــد » الهيكــل«
  .العبري» البوريم«أو » المساخر«

بـــاب «ًوينفـــذ المـــستوطنون اقتحـــامهم بـــدءا مـــن 
ـــة ـــذ » المغارب ـــسيطرة شـــرطة االحـــتالل من ـــذي يخـــضع ل ال

، ثـم ١٩٦٧احتالل الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 
ون طقوسهم وصـلواتهم يقومون بجوالت في الباحات ويؤد

  .«باب السلسلة«بشكل علني، ثم يخرجون من 

معظم الصلوات تتم فـي المنطقـة الـشرقية البعيـدة 
ّنوعا ما عن المصليات، باسـتثناء مـصلى  » بـاب الرحمـة«ً

الــذي تــم فتحــه العــام الماضــي، إلــى جانــب المنــاطق التــي 
ــة الــصخرة بــشكل واضــح ــسمح شــرطة . تظهــر فيهــا قب وت

ًستوطنين باقتحـــام المــسجد يوميـــا، مــا عـــدا االحــتالل للمــ
ما بعد (الجمعة والسبت، وخالل فترتين صباحية ومسائية 

  ).صالة الظهر ولمدة ساعة

ـــــذكر أن  ـــــا و٢٩ي ـــــود ٦١٠ً ألف ـــــستوطنين يه  م
اقتحمــوا المــسجد األقــصى المبــارك خــالل العــام الماضــي 

 بحسب دائرة األوقاف اإلسالمية وشـؤون المـسجد ٢٠١٩
  .األقصى

ادت مــــصادر حقوقيــــة، بــــأن قــــوات وأفــــ  
ً فلــسطينيا ١٤االحــتالل اعتقلــت منــذ مطلــع العــام الجــاري 

بــــدعوى محــــاولتهم اجتيــــاز الحــــدود الــــشرقية والــــشمالية 
  .لقطاع غزة

ــة  ــي هيئ ــال مــدير وحــدة الدراســات والتوثيــق ف وق
، »قــدس بــرس«شــؤون األســرى، عبــد الناصــر فروانــة، لـــ 
منـذ مطلـع العـام أمس السبت، إن جـيش االحـتالل اعتقـل 

 فلسطينيا بعد اجتيازهم السياج الفاصل باتجاه ١٤الجاري 
وأشــار فروانــة إلــى أن قــوات . ٤٨األراضــي المحتلــة عــام 

االحتالل اعتقلت فلسطينيين اثنين؛ مساء الجمعة، شرقي 
  .المنطقة الوسطى في قطاع غزة

ُولفــت النظــر إلــى أن قــوات االحــتالل تعــرض كــل 
. »التعـذيب والتنكيـل والــضغط«لــ » يجتـاز الحـدود«معتقـل 
هذه المحاوالت ازدادت خـالل الـسنوات األخيـرة «: واستطرد

  .»كل ظاهرة خطيرة آخذة باالتساعوأصبحت تش

  ٢٢ ص١٥/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  األقصىقوات االحتالل تعتقل فتاة من المسجد 
 

ـــــدس ـــــة الق ـــــت – المحتل ـــــوات االحـــــتالل  اعتقل ق
تـــاة فلـــسطينية مـــن رحـــاب المـــسجد ، فاألحـــداإلســـرائيلي، 

 .األقصى المبارك

وأفادت وسائل إعالم محلية، بـأن قـوات االحـتالل 
ــاة مــن   بــاب الرحمــة، علــى جهــة غيــر أمــاماعتقلــت الفت

  .معلومة

يـــشار إلـــى ان االحـــتالل يحـــاول تفريـــغ المـــسجد 
األقــصى مــن المــصليين الفلــسطينيين، مــن خــالل اعتقــال 

  .ٕوابعادهم عن األقصىعشرات المرابطين والمرابطين 

  ١٥/٣/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  



  
  ١٥٧ 

االحتالل يعتقل شابين ويعتدي على مواطنين 
  في بلدة العيسوية

 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، 
عبيد ومجد مروان داري، من بلدة  الشابين كريم أحمد

عليهما بالضرب  العيسوية بالقدس المحتلة، بعد االعتداء
  .المبرح

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل 
اعتقلت الشابين عبيد وداري من محيط مسجد األربعين، 
عقب اقتحامها البلدة واالعتداء على عدد من المواطنين 

 .بالضرب

  ١٥/٣/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون االقصى تزامنا مع 
  اغالق االحتالل البوابه بحجة كورونا

 

 قـــــررت دائـــــرة - وكـــــاالت -لـــــسطين المحتلـــــة ف
األوقاف اإلسالمية في القدس أمـس األحـد، إغـالق جميـع 
ـــي المـــسجد األقـــصى، واســـتمرار  المـــصليات المـــسقوفة ف

ونقلـت وكالـة . الصالة في ساحاته بسبب فيـروس كورونـا
عــــن مــــدير المــــسجد األقــــصى الــــشيخ عمــــر » رويتــــرز«

مية قررت إغالق دائرة األوقاف اإلسال«الكسواني قوله إن 
المــصليات داخــل المــسجد األقــصى المبــارك حفاظــا علــى 

  .«صحة المصلين

الصالة ستكون في ساحات المسجد «وأضاف أن 
مــــع اســــتمرار اتخــــاذ كافــــة اإلجــــراءات الوقائيــــة داخـــــل 

وأوضــح الكــسواني أن اإلغــالق ســوف يــستمر . »المــسجد
حتى إشعار آخر، مؤكدا أن جميـع أبـواب المـسجد سـتبقى 

  .توحة أمام المصلينمف

ــــشرطة  ــــسطينية أن ال ــــرت وســــائل إعــــالم فل وذك
اإلســـرائيلية أغلقـــت صـــباح أمـــس األحـــد غالبيـــة أبـــواب 

المــسجد األقــصى أمــام الفلــسطينيين، فيمــا وفــرت الحمايــة 
لعشرات المستوطنين الذي اقتحموا المسجد من جهـة بـاب 

وجاء إغالق أبـواب األقـصى وفـرض المزيـد مـن . المغاربة
دات واإلجـــراءات المـــشددة التـــي تحـــول دون دخـــول التقييـــ

الفلـــسطينيين للمـــسجد، بذريعـــة تطبيـــق إجـــراءات وقائيـــة 
وأفــادت . لمنــع انتــشار وتفــشي فيــروس كورونــا المــستجد

دائــرة األوقــاف اإلســالمية بــأن الــشرطة أبقــت علــى ثالثــة 
حطـــة : أبـــواب مفتوحـــة فقـــط لـــدخول الفلـــسطينيين، وهـــي

  .والمجلس والسلسلة

 عــشرات المــستوطنين المتطــرفين اليهــود واقــتحم
 -صـباح أمـس األحـد، ســاحات المـسجد األقـصى المبــارك 

الحــرم القدســي الــشريف فــي مدينــة القــدس المحتلــة، فــي 
ظــــل إغــــالق شــــرطة االحــــتالل اإلســــرائيلي معظــــم أبــــواب 

  .المسجد

وقـــــال مـــــدير عـــــام دائـــــرة األوقـــــاف اإلســـــالمية 
فـي رام اهللا، ) ابتـر(بالقدس، الشيخ عزام الخطيـب لمراسـل 

ــــرفين اقتحمــــوا ســــاحات  ــــستوطنين المتط إن عــــشرات الم
المــسجد األقــصى مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتحــت حراســة 
مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي المدججة بالـسالح، 
ــي  ــة وقــاموا بجــوالت مــشبوهة ف ــث أدوا طقوســا تلمودي حي
باحاتـــه، وســـط التـــصدي لهـــم بـــالطرد وهتافـــات التكبيـــر 

اجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المـسجد االحتج
  .االقصى المبارك

وتــذرعت شــرطة االحــتالل بــإغالق غالبيــة أبــواب 
األقصى وفرض المزيد من التقييـدات واإلجـراءات المـشددة 
التي تحـول دون دخـول الفلـسطينيين للمـسجد، كـإجراءات 
وقائيــــة للمنــــع مــــن انتــــشار وتفــــشي فيــــروس كورونــــا 

  .المستجد

جـاء بـسبب  عمت أن إغالق أبـواب المـسجدكما ز
ـــى المـــسجد« ـــا إل ـــروس كورون ـــال في ـــن انتق . »الخـــشية م

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بـأن قـوات االحـتالل أبقـت 



  
  ١٥٨ 

: على ثالثة أبواب مفتوحة فقط لدخول الفلسطينيين، وهي
وأشـار إلـى أن قـوات االحـتالل . حطة والمجلـس والسلـسلة

ـــسياح فتحـــت بـــاب المغاربـــة القتح امـــات المـــستوطنين وال
  .األجانب

ورفضت شرطة االحتالل السماح لحراس األقصى 
بفـتح أبــواب المــسجد جميعهــا، وفقـط تــم فــتح أبــواب حطــة 

  .والمجلس والسلسلة

وفــــــي ســــــياق اعتــــــداءات المــــــستوطنين علــــــى 
الفلسطينيين، حطم مستوطنون، فجـر أمـس األحـد، زجـاج 

ال مــسؤول وقــ.  مركبــة فــي بلــدة حــوارة جنــوب نــابلس٢٠
ــــس، إن  ــــضفة، غــــسان دغل ــــف االســــتيطان شــــمال ال مل
مــستوطنين هــاجموا الجهــة الغربيــة مــن بلــدة حــوارة، قــرب 

 مركبـة بالحجـارة، مـا ٢٠واسـتهدفوا » كنتري حواره«منتزه 
وأضــاف أن األهــالي تــصدوا . أدى إلــى الحــاق أضــرار بهــا

  .للذين أطلقوا النار بشكل عشوائيللمستوطنين ا

  ٢٠ ص١٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يحقق مع المحامي زبارقة حول 
  منشورات داعمة لألقصى

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز– القدس المحتلـة
ســلطات االحــتالل، اليــوم األحــد، المحــامي خالــد  اســتدعت

زبارقـــة مـــن القـــدس المحتلـــة للتحقيـــق معـــه علـــى خلفيـــة 
لـــى نـــصرته للمـــسجد األقـــصى المبـــارك عبـــر منـــشوراته ع

  .مواقع التواصل االجتماعي

: وقــــال زبارقـــــة، عقـــــب انتهــــاء التحقيـــــق معـــــه
يريدون أن يتـدخلوا فـي طريقـة تفكيرنـا وفـي إيماننـا وفـي "

ــسياسية ــة وال ــا الديني ــا . مواقفن ســيبقى األقــصى رمــز عزتن
لقـد حـددنا . ال تختبرونـا. ومعنى وجودنا على هذه األرض

  ."خياراتنا منذ أمد بعيد

افع أمـــام محـــاكم االحـــتالل عـــن زبارقـــة الـــذي يـــد
الناشــطين فــي القــدس انتقــد فــي منــشوراته منــع االحــتالل 
األوقــاف اإلســالمية مــن فــتح أبــواب المــسجد األقــصى فــي 
ــــه اقتحامــــات اقتحامــــات المــــستوطنين  وقــــت تتواصــــل في

  .والدعوات إلقامة صلوات تلمودية داخل المسجد األقصى

د وأغلقـــت قـــوات االحـــتالل اليـــوم أبـــواب المـــسج
حطـــة والمجلـــس : األقــصى باســـتثناء ثالثـــة أبــواب؛ وهـــي

، في حـين "الوقائية من فيروس كورونا"والسلسلة بدعوى 
  .سمحت لعشرات المستوطنين باقتحامه

ويتعــرض المــسجد األقــصى النتهاكــات إســرائيلية 
ــة مــن المــستوطنين، فــي مخطــط  متكــررة واقتحامــات يومي

استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا .  

  ١٥/٣/٢٠٢٠ لمركز الفلسطيني لإلعالما

* * * * *  

االحتالل يشرع ببناء جدار فصل بين صور 
 باهر والشيخ سعد

 

ودعـــا النـــشطاء كافـــة ...  -فلـــسطين المحتلـــة 
المـــواطنين للزحـــف نحـــو المـــسجد األقـــصى والـــصالة فـــي 

  .ساحاته وعدم السماح لالحتالل بتفريغه تدريجيا

بـــواب المـــسجد وأغلــق االحـــتالل، األحـــد، معظــم أ
، باســتثناء أبــواب »الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا«بحجــة 

  .وهي حطة والمجلس والسلسلة

إلى ذلك، أبعدت شرطة االحتالل أربعـة مقدسـيين 
خرق «عن األقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، بحجة 

الـــسيادة اإلســـرائيلية فـــي القـــدس لتـــوزيعهم نـــشرات عـــن 
طة نائــب مــدير عــام كمــا اعتقلــت الــشر. »فيــروس كورونــا

دائرة األوقاف، نـاجح بكيـرات، بعـد اقتحـام منزلـه فـي بلـدة 
صـور بـاهر جنـوبي القـدس، وحققـت معـه قبـل أن اإلفـراج 

وأوضـح مركـز معلومـات وادي حلـوة أن . عنه دون شـروط
ســلطات االحــتالل الحقــت ومنعــت جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة 
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فيـــروس «الفلـــسطينية مـــن توزيـــع نـــشرات توعويـــة حـــول 
ورونــــا طــــرق الوقايــــة منــــه وأعــــراض المــــرض الحجــــر ك

  .«المنزلي

ــة مــن  ــت ثالث وأضــاف أن شــرطة االحــتالل اعتقل
متطوعي اإلغاثة أثناء توزيعهم البوسترات في شارع الواد 
بالقـــدس القديمـــة، كمـــا اســـتدعت ناصـــر جمجـــوم منـــسق 
النـــشاطات فـــي اإلغاثـــة الطبيـــة للتحقيـــق معـــه، وأفرجـــت 

  . يوما١٤قدس القديمة لمدة عنهم بشرط اإلبعاد عن ال

بدوره، أوضح جمجوم أن شـرطة االحـتالل ادعـت 
ـــــة هـــــي  ـــــشرات التوعوي ـــــع الن ـــــسيادة «أن توزي خـــــرق لل

، خاصة وأن النشرات تحمل شـعار »اإلسرائيلية في القدس
  .العلم الفلسطيني

ــة المقدســيين حــول  ــشرات هــي لتوعي ــد أن الن وأك
ة الطبيـة الفيروس والشعار الـذي تحملـه هـو شـعار اإلغاثـ

  .«جمعية فلسطينية أهلية تعمل في رام اهللا«

وشرعت آليات االحتالل أمس االثنين ببناء جدار 
إسمنتي يفصل منطقة الشيخ سـعد عـن قريـة صـور بـاهر 
ــــصل  ــــة ضــــمن مــــسار جــــدار الف ــــدس المحتل ــــوبي الق جن

 آالف فلــسطيني مــن ٦العنــصري الــذي ســيعزل أكثــر مــن 
قــع الجــزء األكبــر وي. صــور بــاهر عــن بــاقي ســكان القريــة

ّمــن قريــة صــور بــاهر داخــل حــدود المنطقــة التــي ضــمتها 
 آالف ٤دولــة االحــتالل إليهــا، رغــم امــتالك ســكانها نحــو 

، بموجـب )ج(و) ب(و) أ(دونم من األراضي فـي المنـاطق 
وطبقـــا لمكتــب األمـــم المتحــدة لتنـــسيق . اتفاقيــات أوســلو

ة ال ، فـإن الـسلطة الفلـسطيني»أوتـشا«الشؤون اإلنـسانية 
فــي ) ب(و) أ(تملــك القــدرة علــى الوصــول إلــى المنطقتــين 

  .صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما

 ٦٩ هــدمت ســلطات االحــتالل ٢٠٠٩ومنــذ عــام 
ًمبنى في صـور بـاهر، أو أجبـرت أصـحابها علـى هـدمها، 

 ببنــاء ٢٠٠٢وبــدأ االحــتالل عــام . بحجــة عــدم التــرخيص
ًكيلـومترا،  ٧٧٠جدار الفصل العنصري الممتـد علـى طـول 

ـــساحته  ـــا م ـــزل الجـــدار م ا مـــن ٧٣٣ويع ـــ كيلـــومترا مربع ً ً
أراضــي المــواطنين وسيــستولي االحــتالل مــن خاللــه علــى 

  .القدس ومنطقة األغوار

إلــــى ذلــــك، قطــــع مــــستوطنون، أمــــس اإلثنــــين، 
الواقعـة » بيت اسـكاريا«عشرات أشجار الكرمة في منطقة 

االســتيطاني المقــام علــى » غــوش عــصيون«وســط تجمــع 
  .أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم

وأفــادت مــصادر محليــة بــأن المــستوطنين قطعــوا 
.  شجرة كرمة معمرة، تعود للمواطن محمود علـي سـعد٥٠

ــوات االحــتالل  ــى أن المــستوطنين وق وأشــارت المــصادر إل
يـــستغلون الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا محافظـــة بيـــت لحـــم، 

تـشكيل ويقومون بتقطيع األشجار وتخريبها، مؤكدا أهمية 
  )وكاالت.(فرق حراسة

  ١٦ص/١٧/٣/٢٠٢٠الدستور 
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 )األقصى(مستوطنون يقتحمون 
  

اقتحم  -  كامل إبراهيم وبترا- القدس المحتلة 
عشرات المستوطنين صباح امس، ساحات المسجد 
األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة 

ين عن االحتالل التي واصلت إبعاد العديد من المقدسي
المسجد والبلدة القديمة لدورهم في توزيع نشرات توعوية 

  .«كورونا«للوقاية من فيروس 

ووفقا لدائرة األوقاف، اقتحم عشرات المستوطنين 
المسجد ونظموا جوالت استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا 

المزعوم، فيما أدوا طقوسا » الهيكل«شروحات عن 
  .لتي انتشرت في المكانتلمودية بحماية قوات االحتالل ا

وأتت هذه االقتحامات وسط تحذيرات أطلقها 
نشطاء مقدسيون من استغالل االحتالل خطة الطوارئ 
الصحية المعلنة في المسجد األقصى، للحيلولة دون 
انتشار وباء كورونا في صفوف المصلين، وقرار دائرة 
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األوقاف اإلسالمية بإغالق المصليات المسقوفة لتنفيذ 
  .ت االحتاللمخططا

إلى ذلك، أبعدت شرطة االحتالل أربعة مقدسيين 
عن األقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، لتوزيعهم 

  .«نشرات عن فيروس كورونا

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة 
األوقاف، ناجح بكيرات، بعد اقتحام منزله في بلدة صور 

 عنه دون باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل اإلفراج
  .شروط

وأغلق االحتالل، أمس االول، معظم أبواب 
، باستثناء »الوقاية من فيروس كورونا«المسجد بحجة 

  .حطة، والمجلس، والسلسلة:  أبواب وهي٣

ًكما اعتقل جيش االحتالل فجر امس عددا من 
المواطنين، إضافة إلى اإلعتداء على مصور صحفي 

  .أثناء تغطيته اقتحام مدينة رام اهللا

وقالت مصادر محلية ان جيش االحتالل اعتقل 
بعد مداهمه منزله في بلدة » مجدي مصلح الديك«الشاب 

كفرنعمة غرب رام اهللا، واحتجاز ثالثة شبان من بلدة 
عزون على مدخل عزبة الطبيب شرق قلقيلية واعتقال 
الشاب عالء العيماوي من قلقيلية داخل عزون واالعتداء 

  .حقاعليه واإلفراج عنه ال

واعتقل جيش االحتالل الفتيين يوسف علي بلو، 
وعلي اياد ديرية من بيت فجار قضاء بيت لحم على 

  .حاجز طيار

فيما اقدم قطعان المستوطنين فجر امس على 
 شجرة كرمة في منطقة بيت سكاريا ٥٠تقطيع نحو 

المحاطة بمستوطنات مجمع غوش عصيون الى الجنوب 
يتها للمواطن محمود سعد من مدينة بيت لحم وتعود ملك

الذي تفاجأ صباح امس باقتالع وتقطيع االشجار 
المزروعة منذ عشرات السنين، اذ قام سعد مؤخرا بتقنيب 
اشجار استقباال لفصل الربيع حيث موسم توريق 

االشجار، وقد لوحظ ان المستوطنين استخدموا بلطات 
  .ومناشير لتنفيذ فعلتهم

ير هيئة من جانبه اوضح حسن بريجية مد
مقاومة الجدار واالستيطان في محافظة بيت لحم ان 
االعتداءات على االشجار المزروعة واراضي المواطنين 
قد تكثفت خالل االسبوعين الماضيين حيث بلغ عدد قطع 

 ١٢٠٠االشجار في مناطق جنوب وغرب بيت لحم الى 
شجرة من الزيتون والكرمة واشجار مثمرة اخرى، اذ 

ون ظروف بيت لحم التي تكافح وباء يستغل المستوطن
الكورونا لينفذوا اعتداءات واسعة تحت بصر وسمع 

  .وحماية جيش االحتالل

من جانب اخر هدمت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلية امس، ثالثة منازل في قرية كفر قاسم داخل 

، بحجة البناء ١٩٤٨االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .دون تراخيص

تابعة العربية في بيان، إن وقالت لجنة الم
 ٣الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت قرية كفر قاسم وحاصرت 

منازل قيد اإلنشاء، ومنعت السكان من التوافد إلى 
  .المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل

وأضافت ان أجواء من الغضب سادت في 
صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم 

 الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات واستنكارهم لسياسة
شديدة إلى الحكومة اإلسرائيلية التي تتذرع بحالة الطوارئ 
لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه 
األوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم 

  .وتشريدهم

على صعيد اخر طالب وزير المالية الفلسطيني 
امل المبالغ المحتجزة شكري بشارة، امس، باإلفراج عن ك

لدى الطرف اإلسرائيلي منذ العام المنصرم، كضرورة 
  .قصوى في ظل الظروف الراهنة
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وأكد الوزير بشارة، خالل لقائه مع نظيره 
اإلسرائيلي موشيه كحلون لبحث المعطيات االقتصادية 

، »كورونا«التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس 
للشعب الفلسطيني أن المبالغ المحتجزة هي حق 

وستساهم في مساعدة الخزينة في تبني اإلجراءات 
  .الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي

  ٨ص/١٧/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

جنوب " وادي الربابة"االحتالل يسعى لتحويل 
  األقصى إلى حدائق تلمودية

 

قـــــــــــــال عـــــــــــــضو لجنـــــــــــــة الـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن 
اب، المـسجد األقـصى، فخـري أبـو ديـ جنوب سلوان أراضي

إن سلطات االحـتالل تـسعى لالسـتيالء علـى وادي الربابـة 
ــه،  ــة ل ــر اســتهدافه بــشكل كامــل للبنيــة التحتي بــسلوان عب

القطــار "، ومــشروع "حــدائق تلموديــة"ًتمهيــدا لتحويلــه إلــى 
 .الذي يمر عبر هذا الحي" الهوائي

ســــلطة "وأوضــــح، فــــي تــــصريح لــــه اليــــوم، أن  
الفتــرة األخيــرة مــن وبلديــة االحــتالل صــعدت فــي " الطبيعــة

اقتحامهــا لحــي وادي ربابــة، واســتفزازها للــسكان وأصــحاب 
ــــر  ــــذها أعمــــال حف ــــددة بالمــــصادرة، وتنفي األراضــــي المه

 .بالمنطقة

ــــسنوات   وصــــادرت ســــلطات االحــــتالل خــــالل ال
ً دونما من أراضـي وادي الربابـة، بحجـة ٩٩الماضية نحو 

ــستنة وتحــسين للمالمــح العامــة" ــام بأعمــال ب اآلن ، و"القي
 .تحاول االستيالء على ما تبقى لصالح مشاريعها

ـــة االحـــتالل لبنـــاء جـــسر ســـياحي   وتخطـــط بلدي
ً متـــرا، يـــربط بـــين حـــي ٣٠ً متـــرا، وبارتفـــاع ١٩٧بطـــول 

ــوري ومنطقــة  ًمــرورا بحــي وادي الربابــة، " النبــي داود"الث
 ".سلطة تطوير القدس"بإشراف ما يسمى 

ــة االحــتال  ــى أن بلدي ــاب ال ــو دي ــدأت ولفــت أب ل ب
ٕ، وازالـة "القطـار الهـوائي"ًفعليا األعمـال اللوجـستية إلقامـة 

ًكافــة المعيقــات أمــام تنفيــذه، محــذرا مــن خطــورة مــا يجــري 
 .بالمنطقة

وأوضــح أبـــو ديـــاب أن االســـتيالء علـــى أراضـــي  
وادي الربابــة يعنــي محاصــرة حيــي البــستان ووادي حلــوة، 

ـــدد الجغ ـــن التم ـــسكان م ـــع ال ـــة، ومن ـــدة القديم ـــي، والبل راف
وبالتـــالي تهجيـــرهم واقـــتالعهم مـــن المنطقـــة، باعتبارهـــا 

  .منطقة حيوية وذات طبيعة خالبة

  ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يمدد اعتقال شابين وطفل : القدس
ْويعتقل اثنين آخرين َ  

 

مددت سـلطات االحـتالل، اليـوم الثالثـاء، اعتقـال 
جنـوب شـرق   المكبـرجبل الشاب معتز أبو جمل، من حي

 .القدس المحتلة، ليوم الخميس القادم

وكانت قوات االحـتالل اعتقلـت الـشاب أبـو جمـل  
 .منزله بصورة وحشية اقتحام يوم أمس عقب

االحــتالل، اليـــوم  محكمـــة وفــي الـــسياق، مــددت 
مـن منزلـه  المقدسي فـارس جـابر، الطفل الثالثاء، اعتقال

ليـوم  القـدس المحتلـة،بحارة الـسعدية فـي البلـدة القديمـة ب
 .الخميس القادم

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات االحتالل، مـساء  
ابراهيم غوشة، وعاهـد الرشـق مـن شـارع : اليوم، الشابين

 .صالح الدين وسط مدينة القدس المحتلة

وقال مراسلنا نقال عن شهود عيان أن االحـتالل  
حقيق حول الشابين إلى أحد مراكزه في المدينة المقدسة لل

 .معه

  ١٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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االحتالل يقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف 
  البناء دون تحديد جلسة للمحكمة

 

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قرارا يتضمن 
توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المـواطنين، 

بعــة دون تحديــد موعــد جلــسة فــي المحكمــة مــن أجــل المتا
 .القانونية

وقــــــال مــــــدير مكتــــــب هيئــــــة مقاومــــــة الجــــــدار 
إن هــذا القــرار : واالســتيطان فــي بيــت لحــم حــسن بريجيــة

يــنص علــى عــدم اســتقبال المــراجعين مــن المــواطنين، مــع 
التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد 

بــأن األمــور " اإلدارة المدنيــة"القـديم، مــع ابــالغ مــا يـسمى 
وضــع المخططــات فــي صــناديق خاصــة بهــا، مــع جــاهزة ب

  .عدم الجلوس مع المواطنين

ــانوني  ــر ق ــى أن هــذا إجــراء غي ــة إل وأشــار بريجي
ومخــالف القــانون الــدولي، وأن االحــتالل يــستغل الظــروف 

  .بشكل عنصري

 ١٧/٣/٢٠٢٠وكالة شهاب لألنباء 

* * * * *  

 مواجهات واعتقاالت في الضفة والقدس
 

قوات االحتالل  ت شن– فلسطين المحتلة
اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في 
الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا 
من الشبان، فيما اندلعت مواجهات بين جنود وشبان في 

 .محافظتي قلقيلية ونابلس

 شبان من الضفة ٧واعتقلت قوات االحتالل 
شعبية، بينما في بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة 

القدس تواصل شرطة االحتالل اعتقال الشبان الذين 
يقومون بتعقيم المساجد والكنائس والواقع العامة منعا 
النتشار فيروس كورونا، حيث اعتقل حتى مساء اإلثنين 

 .... شابا١٢

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل 
س رئيس نادي األسير الفلسطيني في القدس ناصر قو

بعد اقتحام منزله، وشهدت بلدة العيسوية اقتحامات 
جديدة، دارت على إثرها مواجهات بين قوات االحتالل 

  )وكاالت(.وأهالي البلدة

  ١٨/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يستغل أزمة  ...فرض غرامات مالية
 بتهديد المصلين في المسجد األقصى" كورونا"

  

شرطة  هددت – لةالمحت  القدس–فلسطين اليوم 
االحتالل، اليوم األربعاء، المصلين القادمين للصالة في 
المسجد األقصى بفرض غرامات مالية عليهم، حال 

 .التجمع في ساحات المسجد

ووفق شهود عيان، فقد قامت قوات االحتالل 
باحتجاز هويات الوافدين، مهددة بفرض غرامة مالية 

في مكان  أشخاص ١٠عليهم في حال تجمع أكثر من 
  .واحد

وهددت شرطة االحتالل بتحويل أرقام هوياتهم 
الوقاية والحد من "، بحجة "اإلسرائيلية"لوزارة الصحة 

، وقامت الشرطة بتصوير صفوف "انتشار فيروس كورونا
  .الصالة في المسجد

على الصعيد ذاته، طالب الشيخ عمر الكسواني 
جد مدير المسجد األقصى المبارك، من القادمين للمس

األقصى المبارك االلتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة 
األوقاف اإلسالمية ومنظمة الصحة العالمية حول فيروس 

  ".كورونا"

ودعا الكسواني، المصلون لترك مسافة بين 
ًالمصلين واالنتشار في ساحات األقصى، مؤكدا أن 
األقصى بكل ساحاته هو مسجد، حفاظا على صحة 

  .إلى األقصى من انتشار العدوىالمصلين الوافدين 
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علينا تفويت الفرصة على :" ًوأوضح الشيخ قائال
سلطات االحتالل بإغالق المسجد األقصى المبارك، الذي 
يتربص باألوقاف ويتخذ الذرائع والحجج المختلفة، فهدفنا 
ًأن يبقى األقصى مفتوحا أمام المصلين وأن تقام الصالة 

 مآذنه، وبأذن اهللا لن فيه ورفع آذان كل الصلوات عبر
  ".تتوقف الصالة وخطب الجمعة من األقصى

وناشد الكسواني، المصلين التخاذ أقصى درجات 
الحذر للحفاظ على األقصى وعلى أنفسهم من انتشار 

بإحضار سجادة صالة "الوباء، وأخذ االحتياطات الالزمة 
خاصة لكل مصلي، والحفاظ على النظافة الشخصية عند 

المسجد، ووضع الكمامات واحضار المعقمات القدوم الى 
  ".الخاصة

 ١٨/٣/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

تطبق خطة لعزل قرى " إسرائيل: "أبو الحمص
  وأحياء القدس عن بعضها

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
محمد أبو الحمص، عـضو لجنـة المتابعـة فـي بلـدة  كشف

" اإلســرائيلي"ة، أن االحــتالل العيـساوية فــي القــدس المحتلــ
ـــة  ـــة للقـــدس المحتل بـــدأ تطبيـــق خطـــة اســـتيطانية تهويدي
تهدف لعـزل القـرى والبلـدات المقدسـية واألحيـاء المحيطـة 

  .ًبالمسجد األقصى عن بعضها بعضا

المركـز الفلـسطيني "وأكد أبو الحمص في حديث لـ
أن االحتالل بدأ تنفيذ قرارات ومشاريع استيطانية " لإلعالم

 االســـتيطاني علــى أراضـــي بلـــدة E1اصــة فـــي مــشروع خ
العيساوية والطور وعناتا في المناطق الشرقية من القدس 

  .المحتلة

 قرى محاصرة

وأوضح المسؤول المقدسي، أن سياسة االحتالل 
اليوم هي خلق قرى محاصرة وال يوجد لها هيكليـة وخـرائط 

لتتوسع، وفصل امتداد كل قرية عن األخـرى مثلمـا فـصلوا 
امتداد قرية العيساوية عن الطور وما بين الطور وسلوان 

  .بالشوارع االلتفافية

ـــــى عـــــزل  ـــــشاريع تهـــــدف إل ـــــد أن هـــــذه الم وأك
ًالمقدسيين وربط المستوطنات ببعضها بعـضا، واالسـتمرار 
فــي سياســة هــدم البيــوت المقدســية وتهجيــر الفلــسطينيين 

  .من القدس إلى مناطق الضفة الغربية

، سيفــصل شــمال الــضفة E 1المــشروع : "وقــال
ً، مـشيرا إلـى أن "الغربية عن جنوبهـا عـن القـدس المحتلـة

ــة  ــدس المحتل ــربط مدينــة أريحــا بالق ــي كانــت ت الطــرق الت
  .وأحيائها كالعيزرية برام اهللا، كلها ستتغير

ـــــة المقدســـــيين : "وأضـــــاف ـــــصبح نحـــــن أقلي سن
الفلـــسطينيين داخـــل القـــدس؛ لوجـــود االســـتيطان الكبيـــر 

ً، محـذرا مـن اســتمرار االحـتالل فــي "القــدسالموجـود حـول 
تنفيـــذ خطتـــه فـــي عـــزل المنـــاطق المقدســـية الفلـــسطينية 

  .بالقدس كمخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب سميراميس

االحــتالل يجبــر المقدســيين علــى الهجــرة : "وتــابع
مــن القــدس كــي يــصبحوا أقليــة فلــسطينية بــداخل القــدس، 

ئيلية ونزع الهويـة ويعزز االحتالل ارتباطهم بالهوية اإلسرا
ً، مستنكرا التقرير األمريكي األخير الذي "الفلسطينية عنهم

  .نزع الهوية الفلسطينية عن أهالي القدس

وأشار إلى أن االحتالل يريد أن يصل إلى تعاملـه 
مــــع المقدســــيين كــــأنهم ســــياح داخــــل القــــدس المحتلــــة، 
ويمــنعهم مــن ممارســة أي شــيء سياســي أو مؤســساتي 

  .المقدسةداخل المدينة 

 الدعم األمريكي لتهويد القدس

وحــــول الجهــــود األمريكيــــة المــــساندة للمــــشاريع 
ــة، قــال أبــو الحمــص " اإلســرائيلية" ــد القــدس المحتل لتهوي

اإلدارة األمريكيــة ممثلــة ": "المركــز الفلــسطيني لإلعــالم"لـــ
ــر واقــع  ــسها الحــالي دونالــد ترمــب، تحــاول فــرض أم برئي

  ."ة وعلى الفلسطينيينعلى األمة العربية واإلسالمي



  
  ١٦٤ 

منذ أن نقلت اإلدارة االمريكية سـفارتها : "وأضاف
من تل أبيب إلى القدس المحتلـة، بـدأ الوضـع الفلـسطيني 
ًيــزداد ســوءا ويتغيــر معالمــه علــى المقدســيين، فــي ســياق 
اســـتمرار محـــاوالت فـــرض قـــرار القـــدس عاصـــمة لدولـــة 

  ."االحتالل

تمرار وأكــد أن المطلــوب مــن المقدســيين هــو االســ
في مواجهة هذا الـسلوك والتحـرك الجمـاهيري علـى صـعيد 
ــــساندة  ــــة واإلســــالمية وم ــــة العربي ــــداده لألم ــــوطن وامت ال
المقدسيين في القدس، وتكثيف الزيارات للمسجد األقـصى 

  .المبارك

ًوشدد علـى أهميـة مـساندة ألهـالي القـدس ماديـا 
ًومعنويــا وسياســـيا، وتعزيـــز صـــمودهم للحفـــاظ علـــى مـــن  ً

ن أهالي القدس والقرى المجاورة للمسجد األقصى، تبقى م
 . للقدس المحتلةلوقف التهويد اإلسرائيلي

 ١٩/٣/٢٠٢٠لإلعالم  الفلسطيني المركز

* * * * *  

االحتالل يهدم مسكنين وحظيرة أغنام في 
  السواحرة

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
الخمـــــيس، قـــــوات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي، اليـــــوم  هـــــدمت

مسكنين وحظيرة أغنـام فـي بريـة بلـدة الـسواحرة الـشرقية، 
  .جنوب شرق مدينة القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل داهمت 
منطقـــة بريـــة الـــسواحرة، وهـــدمت مـــسكنا قـــديما، وحظيـــرة 

  .أغنام تعود للمواطن علي سليم زحايقة

وأضــاف أن قــوات االحــتالل جرفــت بركــسا ســكنيا 
عــود للمــواطن حــسن محمــد هــذالين فــي المنطقــة ذاتهــا، ي

 مـن تـشرين الثـاني ١١ودمرت أرضية بناء تـم هدمـه فـي 
  .من العام الماضي يعود للمواطن محمد عمر عبد القادر

وقـــال عـــضو بلديـــة الـــسواحرة يـــونس جعفـــر، إن 
سلطات االحتالل تحاول من خالل هـذه اإلجـراءات توسـيع 

راضـي الفلـسطينية الخاليـة المستوطنات المحيطة وضـم األ
  .في منطقة شمال البحر الميت على حساب المواطنين

  ١٩/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

اعتقاالت إسرائيلية بالضفة والقدس واالحتالل 
  يعتدي على المصلين باألقصى

  

الفلـــسطيني   المركـــز–القـــدس المحتلـــة / الـــضفة
 فجــر اليــوم الخمــيس، قــوات االحــتالل، اعتقلــت – لإلعــالم

عددا من المواطنين خالل حملة دهم وتفتيش منازلهم فـي 
ــة، فيمــا  ــاطق مختلفــة بالــضفة الغربيــة والقــدس المحتل من
اعتـدت علــى المـصلين المتوافــدين ألداء صـالة الفجــر فــي 

  .المسجد األقصى

وأفــــادت مــــصادر محليــــة بــــأن قــــوة مــــن جــــيش 
م، جنـوبي االحتالل اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحـ

الـــضفة الغربيـــة، ودهمـــت عـــددا مـــن المنـــازل واعتقلـــت 
المــواطنين رامــز اللحــام ويــزن يوســف البلعــاوي واألســير 

  .المحرر مصطفى الحسنات

ــــضفة الغربيــــة، اعتقلــــت قــــوات  وفــــي شــــمال ال
االحتالل الشاب خليل مجدي أبو سـمرة بعـد اقتحـام منزلـه 

 قـوة في منطقـة صـوفين فـي مدينـة قلقيليـة، فيمـا اعتقلـت
ــة  ــدة عراب أخــرى الــشاب أيهــم عبــد اهللا أبــو صــالح مــن بل

  .جنوب غرب جنين

وذكـــــرت مـــــصادر محليـــــة، أن قـــــوات االحـــــتالل 
اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، فيما اقتحمت بلـدة 

  .سيلة الظهر جنوب غرب جنين

ـــين  ـــدلعت مواجهـــات ب ـــة، ان ـــدس المحتل وفـــي الق
ـــسوية شـــما ـــة العي ل شـــرق شـــرطة االحـــتالل وأهـــالي قري

القـــدس المحتلـــة، إثـــر اقتحـــام قـــوة مـــن شـــرطة االحـــتالل 



  
  ١٦٥ 

القريــة واعتقــال الــشبان رشــاد وموســى أبــو ريالــة وزايــد 
ــــين وذويهــــم لحظــــة  ــــى المعتقل ــــداء عل العجلــــوني، واالعت

  .االعتقال، وأصيب عدد من المواطنين على إثرها

وفـــي ســـياق منفــــصل، اعتـــدى جنـــود االحــــتالل 
علـــــى الفلـــــسطينيين اإلســـــرائيلي فجـــــر اليـــــوم الخمـــــيس 

المتوافدين ألداء صالة الفجر على أبواب المسجد األقصى 
  .المبارك

وقـــال أحـــد المـــصلين إن جنـــود شـــرطة االحـــتالل 
المتمركزين خلف حواجزهم على بوابات المـسجد األقـصى، 
دفعوا المصلين المتوافدين ألداء صالة الفجر علـى بوابـات 

ة فـي حـال المسجد، وهددوهم بفـرض غرامـات ماليـة باهظـ
بـــزعم  المغلقـــة – تجمعـــوا للـــصالة أمـــام أبـــواب المـــسجد

  .– محاربة كورونا

ــــأن جنــــود االحــــتالل هــــاجموا  وأفــــاد المــــصدر ب
المصلين الممتنعين عن تسليم هوياتهم لتجنـب مخـالفتهم 
بمبالغ مالية باهظـة، بـسبب تجمعهـم للـصالة علـى أبـواب 

هـا المسجد األقصى المبارك، والتي يحرص المصلون خالل
على أخذ إجـراءات الـسالمة فيمـا يتعلـق بالعـدوى، حـسبما 

  .أكد المصدر

جــدير بالــذكر أن جنــود االحــتالل يغلقــون بوابــات 
المــسجد األقــصى منــذ عــدة أيــام، ويمنعــون المــصلين مــن 
أداء الــصالة داخــل المــسجد أو التجمــع فــي ســاحاته بــزعم 
ــــا، بينمــــا يحــــذر األهــــالي مــــن اســــتغالل  ــــة كورون محارب

ل لهــذه الذريعــة لتمريــر مخططــات تقــسيم المــسجد االحــتال
زمانيــا ومكانيــا، حيــث تتواصــل فــي ذات الوقــت اقتحامــات 

  .المستوطنين لألقصى بحماية جنود االحتالل

  ١٩/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

شرطة االحتالل تعتقل فتى وطفال من القدس 
  المحتلة

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
شــرطة االحــتالل الفتــى أميــر شــويكي   اعتقلــت– جويحــان

ـــوب القـــدس ) ً عامـــا١٦( ـــوري جن ـــة الث مـــن ســـكان منطق
ــة، والطفــل مجــد محمــود  بعــد مداهمــة ) ً عامــا١٤(المحتل

  .منزله الكائن في بلدة العيسوية في القدس المحتلة

وقــال ســكان منطقــة الثــوري، إن شــرطة االحــتالل 
ـــة مـــداخل المن ـــت كاف ـــا ادى اغلق ـــة م ـــصورة مفاجئ ـــة ب طق

الندالع اشتباك بااليدي بـين جنـود االحـتالل والـشبان بعـد 
  .منعهم من تنقل المركبات داخل المنطقة

ــــر  ــــى أمي ــــث تعــــرض الفت ــــسكان، حي وأضــــاف ال
شويكي للضرب المبرح قبل اقتياده لمركبة شرطة االحتالل 

  .وحاول الشبان السيطرة عليه لكن دون جدوى

االحـتالل الطفـل مجـد محمـود كما اعتقلت شـرطة 
بعد مداهمـة منـزل عائلتـه الكـائن فـي )  عاما١٤(محمود 

  .بلدة العيساوية في القدس المحتلة

وأفرجـــت ســـلطات االحـــتالل عـــن مـــدير المـــسجد 
االقصى المبارك، مساء أمس، الشيخ عمر الكـسواني بعـد 
استدعائه لغرف التحقيق في مركـز شـرطة القـشلة ومقرهـا 

  . أبواب البلدة القديمةباب الخليل احد

إن التحقيق دار حول : قال الشيخ عمر الكسواني
اتخــاذ دائــرة اوقــاف القــدس االســالمية االجــراءات الوقائيــة 
ًفـــي رحـــاب المـــسجد االقـــصى المبـــارك، علمـــا بـــأن دائـــرة 
ـــذ  ـــدس اتخـــذت االجـــراءات بحـــق المـــصلين من ـــاف الق اوق

ونـا االسبوع االول لالعالن عن انتـشار وبـاء فيـروس كور
  .في االراضي الفلسطينية

 ١٩/٣/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * * *  
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االحتالل يحول األسير المقدسي معتز أبو 
  جمل لالعتقال اإلداري

  

هيئـــــــة   قالـــــــت–  وفـــــــا٢٠٢٠-٣-١٩رام اهللا 
شــؤون األســرى والمحــررين، اليــوم الخمــيس، إن ســلطات 
االحــتالل اإلســرائيلي، حولــت األســير المقدســي معتــز أبــو 

  . إلى االعتقال اإلداري ) عاما٢٤ (جمل

وأوضحت الهيئـة فـي بيـان صـحفي، أن االحـتالل 
  . أشهر٥أصدر أمر اعتقال إداري بحق أبو جمل لمدة 

يـذكر أن الــشاب أبـو جمــل مــن بلـدة جبــل المكبــر 
  .١٦/٣/٢٠٢٠ومعتقل منذ تاريخ 

  ١٩/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

أكبر مشاريع استيطانية اسرائيل باشرت في 
  في تاريخها

تصاعد غير مسبوق في وتيرة : عساف
  "كورونا"االستيطان في ظل انشغال العالم بـ

 

رئـيس هيئـة مقاومـة الجـدار   قال–  وفا– رام اهللا
إن هنــاك تــصاعدا تاريخيــا فــي : واالســتيطان وليــد عــساف

ــــشهر المنــــصرم، خاصــــة أن  ــــرة االســــتيطان خــــالل ال وتي
، "كورونــــا" االنــــشغال الــــدولي بفيــــروس اســــرائيل تــــستغل

  .والدعم االميركي الالمحدود

، أمـس، أن "وفـا"وأضاف عساف في اتـصال مـع 
اســرائيل تنفــذ أكبــر مــشاريع اســتيطانية فــي تاريخهــا، بعــد 

 الف وحـدة اسـتيطانية فـي ١٩اعالنها عن بناء أكثر من 
ــدس،  ــة الق ــديا، و٩منطق ــي قلن   فــي٣٥٠٠ آالف منهــا ف

E1.  

ى االجــراءات االســرائيلية االســتيطانية، وأشــار الــ
ومنهــا اغــالق طريــق العيزريــة الــذي يــربط الخــان األحمــر 
مــع أريحــا، بهــدف ضــم المنطقــة الســرائيل وتنفيــذ خطـــة 

القدس الكبرى، وتوسـيع البـؤر االسـتيطانية شـرق المغيـر 
  .وكفر مالك، من خالل شق طريق استيطاني

ي كمـا عملـت علـى انـشاء بـؤرة فـ: وتابع عساف
ــــا ــــث عقرب ــــي مثل ــــة ف ــــل النجم ــــصرة– جب جــــوريش، –  ق

ــا، وتوســيع  ــي بيت ــل العرمــة ف ــى جب ــسيطرة عل ــة ال ومحاول
البــؤر المحيطــة بمــستوطنة يتــسهار ومنــع المــواطنين مــن 

فــي بــورين والتــي تــأتي فــي اطــار " ب"البنــاء فــي منــاطق 
محاولة اغالق نابلس، وبناء بؤرة جديدة في اطراف سهل 

 المـــواطنين هنـــاك ومـــنعهم مـــن ترمـــسعيا، واالعتـــداء عـــن
دخــول اراضــيهم للــسيطرة عليهــا، وغيرهــا مــن االعتــداءات 
شمال شرق طوباس، اضافة إلى وضع اسالك شائكة فـي 
محــيط شــمال االغــوار ومنــع الرعــاة والمــزارعين مــن دخــول 

  .اراضيهم

وأوضح أن سـلطات االحـتالل باشـرت بالعمـل فـي 
غـالف نـابلس طريق التفافي حوارة الذي يربط مستوطنات 

مـــع تكتـــل ارئيـــل االســـتيطاني وســـط الـــضفة، ومـــا يـــسمى 
ـــق  ـــاة"طري ـــسيادة"او " شـــريان الحي ـــزعيم " ال ـــين ال ـــربط ب ّي

والعيزريــة والــذي يــربط جنــوب الــضفة بــشمالها والــذي تــم 
تغييره الى طريق السيادة تكريسا لنقل سيادة المنطقة إلى 

  .اسرائيل

مـن وأكد عساف أن التوسع االستيطاني هو جزء 
، وتـــستغل اســـرائيل "صـــفقة القـــرن"تنفيـــذ خـــرائط الـــضم و

ــــستوطنات،  ــــدة للم ــــي لترســــيم حــــدود جدي ــــدعم االميرك ال
واســـتغالل ظـــرف االنتخابـــات لتحقيـــق مكتـــسبات جديـــدة 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن الـــسيطرة وخلـــق حقـــائق جديـــدة علـــى 

  .األرض

  ١٩/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٦٧ 

رقة عن االحتالل يبعد المحامي خالد زبا
لمدة أسبوع بسبب دعوته  المسجد األقصى

 ّلشد الرحال إلى األقصى
  

أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، 
ــــي الــــداخل  ــــد ف ــــة الل ــــن مدين المحــــامي خالــــد زبارقــــة م
ـــة  ـــسطيني، عـــن المـــسجد األقـــصى لمـــدة أســـبوع قابل الفل
للتمديـــد، وذلـــك بـــزعم تـــوتيره لألجـــواء ودعواتـــه إلـــى شـــد 

ــــى الرحــــال ل ــــشوراته عل ــــر من ــــه عب ــــصالة في ــــصى وال ألق
 ".فيسبوك"

 وســلمت شــرطة االحــتالل زبارقــة قــرار منعــه مــن 
دخول المسجد األقصى لمـدة أسـبوع علـى أن ينظـر الحقـا 

 .في مدة إبعاده لفترة أطول

ـــة، المحـــامي المخـــتص  ـــال زبارق ـــه، ق ـــن جانب  م
ـــات  ـــد مـــن ملف ـــصى والمواكـــب لعدي بـــشؤون القـــدس واألق

النـشطاء مـن القـدس والـداخل عـن المـسجد ٕاعتقال وابعاد 
ســـبب التحقيـــق هـــو كتـــابتي لمنـــشورات علـــى : "األقـــصى

فيـسبوك طرحـت فيهمــا نظرتـي ورأيـي حــول مـا يحـدث فــي 
ٕالمـــسجد األقـــصى واغـــالق قـــوات االحـــتالل ألبوابـــه، كمـــا 

 ".دعوت الناس إلى الصالة والتواجد فيه

ــي تــصريح صــحفي ــة، ف واضــح : " وأضــاف زبارق
ظـام بوليـسي يريـد أن يـتحكم فـي أفكارنـا ويريـد أننا أمـام ن

ــــسياسية  ــــي إيماننــــا ومعتقــــداتنا ومواقفنــــا ال أن يــــتحكم ف
والدينيــة، ولعــل إقــدام الــشرطة علــى التحقيــق مــع محــامي 
تحـــــت مـــــسمى ادعـــــاءات ســـــخيفة يؤكـــــد أن المؤســـــسة 
ــات الخاصــة والعامــة،  اإلســرائيلية وشــرطتها تنتهــك الحري

روض أن يلزمهــا بحمايــة وتنتهــك القــانون الــذي مــن المفــ
  ".حقوق اإلنسان

ّ وشدد على ضرورة التواجد والصالة في المـسجد 
األقــصى وســاحاته الخارجيــة احتــرازا مــن مخــاطر اإلصــابة 

ــــا“بفيــــروس  تــــستغل ســــلطات : "، واســــتدرك قــــائال”كورن

االحـــتالل الظـــروف الراهنـــة لممارســـة المزيـــد مـــن العـــزل 
يواصــل فيــه للمــسجد األقــصى المبــارك فــي الوقــت الــذي 

قطعان المـستوطنين اقتحامـاتهم، وعليـه يجـب ان ال نتـرك 
األقصى وحيدا بالذات فـي ظـل الظـروف الحاليـة طبعـا مـع 

  ".أهمية اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورنا

يجـــب أال ": وخــتم المحـــامي خالــد زبارقـــة بــالقول
نخاف من محـاوالتهم لبـث الخـوف فينـا وعلينـا تحـدي كـل 

اسات التــي تريــد طمــس صــوتنا، علينــا مواصــلة رفــع الــسي
فــي " اإلســرائيلية"صــوتنا عاليــا ضــد الــسياسات االحتالليــة 

ــــل  ــــار لك ــــي كــــل مكــــان، دون اعتب ــــصى وف ــــدس واالق الق
العربدات الشرطية غير األخالقيـة وغيـر القانونيـة، وعلينـا 

  ".أن نقف بحزم أمام هذه السياسات الغاشمة

 ١٩/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يضيق على : بحجة كورونا
  الفلسطينيين باألقصى ويهددهم بالغرامات

 

شرطة االحتالل فجـر   واصلت–فلسطين المحتلة 
أمس الخمـيس، التـضييق علـى الفلـسطينيين فـي سـاحات 
المــسجد األقــصى، حيــث منعــت مــن عــشرات المقدســيين 

لفجــر الــدخول إلــى المــسجد للــصالة، وقــاموا بــأداء صــالة ا
 .قبالة باب حطة

وتأتي هذه اإلجراءات لالحتالل ضـد الفلـسطينيين 
والسعي لتفريـغ المـسجد األقـصى مـن الفلـسطينيين بحجـة 
الحــد مــن انتــشار الفيــروس، فيمــا تواصــل مجموعــات مــن 
ــساحات الحــرم ــة ل ــذ االقتحامــات اليومي . المــستوطنين تنفي

وتواصــــــل شــــــرطة االحــــــتالل تــــــوفير الحمايــــــة لعــــــشرات 
طنين الـذين يواصـلون اقتحـامهم لـساحات المـسجد المستو

األقصى، وينفذون جـوالت اسـتفزازية فـي سـاحاته، ومـنهم 
مـــن يحـــاول تأديـــة صـــلوات تلموديـــة، دون أن تطبـــق أي 

 .إجراءات من شرطة االحتالل لمنع التجمهر



  
  ١٦٨ 

إلــــى ذلــــك، هــــددت ســــلطات االحــــتالل بفــــرض 
ــي ســاحات الحــرم ــسطينيين ف ــى الفل ــة عل ، الغرامــات المالي

بذريعـــة عـــدم االلتـــزام فـــي التعليمـــات واإلجـــراءات لمنـــع 
وأدى . انتشار فيروس كورونا المستجد في ساحات الحـرم

عــشرات الفلــسطينيين صــالة الفجــر عنــد بــاب حطــة، أحــد 
ـــواب المـــسجد األقـــصى، وذلـــك بعـــد أن رفـــضوا تـــسليم  أب
بطاقات هوياتهم الشخصية عنـد البوابـات، عقـب تهديـدهم 

رطة بفــرض غرامـات ماليــة فـي حــال مـن قبـل عناصــر الـش
وأوضـح . التجمع والتجمهر داخل سـاحات الحـرم واألقـصى

مقدسيون أنهم صلوا الفجر على باب األقصى مـن الجهـة 
الخارجية، رغم محاولة قوات االحتالل دفعهـم ومـنعهم مـن 

 .الصالة في المكان

ـــــسليم  ـــــت شـــــرطة االحـــــتالل المـــــصلين بت وطالب
 مخــــالفتهم لقــــرارات هويــــاتهم علــــى البــــاب، وفــــي حــــال

وتعليمــــات وزارة الــــصحة اإلســــرائيلية للحــــد مــــن انتــــشار 
فيــروس كورونــا، ســيتم فــرض غرامــات ماليــة علــيهم فــي 
حـــال التجمـــع والـــصالة قـــرب بعـــض داخـــل األقـــصى وفـــي 

 .الساحات

إلـــى ذلـــك، اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، 
فجر أمس الخميس، ثمانية مواطنين، عقـب دهـم منـازلهم 

تيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقـة بالـضفة، وتف
فــي حــين واصــلت اعتــداءاتها علــى الفلــسطينيين بالقــدس 

 .المحتلة

وقــال جــيش االحــتالل فــي بيانــه لوســائل اإلعــالم 
إن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربيـة، 
جــــرى تحــــويلهم للتحقيــــق لــــدى األجهــــزة األمنيــــة بحجــــة 

 .أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنينالمشاركة في 

 جنـوب "الدهيـشة"واقتحمت قـوات االحـتالل مخـيم 
، واعتقلـــت كـــل مـــن )شـــمال القـــدس المحتلـــة(بيـــت لحـــم 

األســير المحــرر مــصطفى الحــسنات، ورامــز اللحــام ويــزن 
 .يوسف البلعاوي

وشـــهد المخـــيم مواجهـــات بـــين الـــشبان وقـــوات 
وت باتجــــاه االحــــتالل، التــــي أطلقــــت قنابــــل الغــــاز والــــص

 .الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات

، اعتقلــت قــوات االحــتالل )شــماال(وفــي قلقيليــة 
المواطنين خليـل مجـدي أبـو سـمرة، بعـد أن داهمـت منـزل 

 "عرابـة"ذويه وفتشته، وأيهم عبد اهللا أبو صالح مـن بلـدة 
 ).ًشماال(جنوب جنين 

وفي القـدس المحتلـة، أصـيب عـشرات المـواطنين 
، "العيـسوية"بالغـاز المـسيل للـدموع فـي بلـدة الفلسطينيين 

إثر مواجهـات بـين الـشبان وقـوات االحـتالل التـي اقتحمـت 
 .البلدة

ـــسطينية، أن قـــوات االحـــتالل  وذكـــرت مـــصادر فل
اقتحمــت البلـــدة، وأوقفـــت الــشبان خـــالل ســـيرهم بالـــشارع 
ــــات  ــــف المركب ــــى توقي ــــاتهم، إضــــافة إل ــــي هوي ــــت ف ودقق

ل الغــاز المــسيل للــدموع وتفتيــشها، عــدا عــن إطــالق قنابــ
 .والصوت، صوب منازل المواطنين بشكل متعمد

وأضافت أن قوات االحتالل اعتدت بالـضرب علـى 
عدد من المواطنين خالل اقتحـام منـازلهم بـشكل اسـتفزازي 

، واعتقلــت الـشقيقان رشـدي وموسـى أبــو "عبيـد"فـي حـارة 
  )وكاالت.(ريالة وزايد العجلوني

  ١٢ صفحة ٢٠/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

بمنع دخول المقدسيين إلى » إسرائيلي«قرار 
اعتقاالت بالضفة والقدس .. القدس الغربية

  ومواجهات مع االحتالل في العيسوية
  

حمـــالت » اإلســـرائيلي«واصـــلت قـــوات االحـــتالل 
القمع واإلرهاب والتنكيل بحـق الفلـسطينيين، وشـنت، فجـر 

فة أمــس الخمــيس، حملــة مــداهمات واعتقــاالت فــي الــض
ــــة  ــــا ثماني ــــت خالله ــــين، اعتقل ــــدس المحتلت ــــة والق الغربي
فلسطينيين في أماكن متفرقة، فيمـا انـدلعت مواجهـات مـع 
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شرطة االحتالل في العيسوية، أصيب خاللها العشرات من 
المواطنين بحاالت اختناق، في حين أصيب فتى فلسطيني 
برصاص جنـود االحـتالل شـرقي بلـدة بيـت حـانون شـمالي 

 .قطاع غزة

ـــسطينيةو إن جـــيش االحـــتالل : قالـــت مـــصادر فل
ًداهـــم منـــاطق مختلفـــة فـــي الـــضفة؛ بحثـــا عـــن مطلـــوبين 
فلـــــسطينيين، بـــــزعم تخطـــــيطهم لعمليـــــات ضـــــد الجـــــيش 

وذكـــر شـــهود عيـــان، أن قـــوة مـــن جـــيش . والمـــستوطنين
االحتالل اقتحمـت مخـيم الدهيـشة فـي محافظـة بيـت لحـم، 

 رامـــز ًوداهمـــت عـــددا مـــن المنـــازل، واعتقلـــت المـــواطنين
اللحــام ويــزن يوســف البلعــاوي واألســير المحــرر مــصطفى 

وفـــي الخليـــل، داهمـــت قـــوات االحـــتالل منـــازل . الحــسنات
الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمـد 

 .عبدالحي محمود أبوداوود

وفــــي القــــدس، انــــدلعت مواجهــــات بــــين شــــرطة 
مـــن االحـــتالل وأهـــالي قريـــة العيـــسوية، إثـــر اقتحـــام قـــوة 

شرطة االحتالل القرية واعتقال الشبان رشـاد وموسـى أبـو 
ريالة وزايـد العجلـوني، واالعتـداء علـى المعتقلـين وذويهـم 
. لحظة االعتقال، وأصـيب عـدد مـن المـواطنين علـى إثرهـا

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت مساء األربعاء، أربعة فتية 
وذكــر . بعــد اقتحــام العيــسوية، وحــي الثــوري فــي ســلوان

ًشهود عيان أن عددا كبيـرا مـن عناصـر شـرطة االحـتالل،  ً
اعتقلــوا الفتيــين عبــد ناصــر ومحمــد أبــو ريالــة مــن محــيط 
. مسجد األربعين في العيـسوية، بعـد إخـضاعهما للتفتـيش

كمــا اعتقلــت قــوات االحــتالل، الفتــى مجــد محمــود والفتــى 
 .أمير شويكي من حي الثوري ببلدة سلوان

ًالحتالل، قررت بـدءا مـن وأكدت تقارير أن قوات ا
األحد المقبل منـع دخـول المقدسـيين إلـى القـدس الغربيـة، 

 .وعزل األحياء المقدسية عن محيطها في الضفة الغربية

كــذلك، اعتقلــت شــرطة االحــتالل نائــب مــدير عــام 
دائــرة األوقــاف، نــاجح بكيــرات بعــد اقتحــام منزلــه فــي بلــدة 

فـراج عنـه صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبـل اإل
وفـــي شـــمال الـــضفة، اعتقلـــت قـــوات . مـــن دون شـــروط

االحتالل الشاب خليل مجدي أبو سـمرة بعـد اقتحـام منزلـه 
في منطقـة صـوفين فـي مدينـة قلقيليـة، فيمـا اعتقلـت قـوة 
أخرى الشاب أيهم عبداهللا أبوصالح من بلدة عرابة قـضاء 

وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت قريـة . جنين
شمال غربي نابلس، كما اقتحمـت بلـدة سـيلة الظهـر برقة 

 .غرب جنين

على صعيد متصل، أصيب فتى فلـسطيني صـباح 
أمــس، برصــاص قــوات االحــتالل شــرق بلــدة بيــت حــانون 
شمال قطاع غزة ونقل إلى المستشفى حيث وصفت حالتـه 

  )وكاالت. (ما بين المتوسطة إلى الطفيفة

  ٢٠/٣/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

  االحتالل يغلق معظم أبواب المسجد األقصى
 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
 – الجمعــة صــباح –" اإلســرائيلي"قــوات االحــتالل  أغلقــت
ــة  معظــم ــارك، باســتثناء ثالث ــواب المــسجد األقــصى المب أب

 .أبواب؛ وهي حطة والمجلس والسلسلة

ين إن االحتالل منع المصل: وقالت مصادر محلية
ّمن المرور من البوابات المغلقة، وقيد دخولهم عبر ثـالث 

 .بوابات فقط

وســبق أن أغلــق االحــتالل تلــك البوابــات بــدعوى 
مكافحــة فيـــروس كورونـــا، فـــي وقــت حـــذرت فيـــه قيـــادات 
ـــستهدف المـــسجد  ـــة لالحـــتالل ت ـــا خبيث مقدســـية مـــن نواي

 .األقصى

يتــزامن ذلــك مــع حملــة إبعــاد اســتهدفت مــرابطين 
عن األقـصى، طالـت الـدكتور سـليمان اغباريـة، ومدافعين 

واألسير المحرر فواز اغبارية من أم الفحـم والـشيخ عـامر 
 .عابدين إضافة لعشرات النشطاء والمرابطين
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كمــا تعــرض نائــب المــدير العــام لألوقــاف الــشيخ 
نــاجح بكيــرات، ومــدير المــسجد األقــصى عمــر الكــسواني، 

 .لالحتجاز والتحقيق في مراكز االحتالل

" إســـرائيلية"ويواجـــه المـــسجد األقـــصى انتهاكـــات 
ــة مــن المــستوطنين، فــي مخطــط  متكــررة واقتحامــات يومي

استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا . 

 ٢٠/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

االحتالل يعتقل الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير 
  عام األوقاف في القدس

 

 يوم أمس الخميس، نائـب اعتقلت قوات االحتالل
ـــاف االســـالمية وشـــؤون المـــسجد  ـــرة األوق مـــدير عـــام دائ
االقـــصى الـــدكتور نـــاجح بكيـــرات مـــن البلـــدة القديمـــة فـــي 

  .القدس المحتلة

وأفادت فاطمة بكيرات أن شرطة االحتالل اعتقلت 
والــدها مــن البلــدة القديمــة فــي القــدس، واقتادتــه للتحقيــق 

  .نةغرب المدي" المسكوبية"في مركز 

وأضـــــافت أن عناصـــــر مـــــن مخـــــابرات وشـــــرطة 
 االحتالل كانت اقتحمت منزل والدها في بلدة صور بـاهر

ّجنوب شرق القدس، ولم تجده، فسلمت العائلـة اسـتدعاء 
  .له للتحقيق معه، لكنها ذهبت مباشرة العتقاله

 ٢٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل منع الفلسطينيين من دخول القدس 
  القديمة

 

قـــــوات االحـــــتالل   أغلقـــــت–فلـــــسطين المحتلـــــة 
اإلســرائيلي صــباح أمــس الجمعــة، معظــم أبــواب المــسجد 
األقــــصى المبــــارك باســــتثناء ثالثــــة أبــــواب، وهــــي حطــــة 

وقالــت مــصادر محليــة إن االحــتالل . والمجلــس والسلــسلة

منـــع المـــصلين مـــن المـــرور مـــن البوابـــات المغلقـــة وقيـــد 
وسبق أن أغلـق االحـتالل . قطدخولهم عبر ثالث بوابات ف

ــا، فــي وقــت  تلــك البوابــات بحجــة مكافحــة فيــروس كورون
حـــذرت فيـــه قيـــادات مقدســـية مـــن نوايـــا خبيثـــة لالحـــتالل 

 .تستهدف المسجد األقصى

ويتزامن ذلـك مـع حملـة إبعـاد اسـتهدفت مـرابطين 
ومــدافعين عــن األقــصى طالــت الــدكتور ســليمان إغباريــة، 

ية من أم الفحم، والشيخ عامر واألسير المحرر فواز إغبار
كمـا تعـرض . عابدين إضافة لعشرات النـشطاء والمـرابطين

ــب مــدير عــام األوقــاف الــشيخ نــاجح بكيــرات، ومــدير  نائ
ٌالمسجد األقصى عمر الكـسواني، لالحتجـاز والتحقيـق فـي 

 .مراكز االحتالل

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس فـي بيـان 
 شخـصا تمكنـوا مـن أداء ٥٠٠ن اطلعت عليه األناضول إ

وأدى عـــــشرات . صـــــالة الجمعـــــة فـــــي ســـــاحات المـــــسجد
ــــة للبلــــدة  الفلــــسطينيين الــــصالة عنــــد البوابــــات الخارجي

 .القديمة

وكانــت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس أعلنــت 
عــن الــصالة فــي ســاحات المــسجد لكنهــا دعــت إلــى اتخــاذ 

 .إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

اجــــه المــــسجد األقــــصى انتهاكــــات إســــرائيلية ويو
ـــررة واقتحامـــات يوميـــة مـــن قبـــل المـــستوطنين، فـــي  متك

ًمخطط استيطاني لتقسيمه زمانيا ومكانيا ً. 

المبـــادرة «فـــي الـــسياق، دعـــا أمـــين عـــام حركـــة 
الفلــسطينية، مــصطفى البرغــوثي، إلــى ممارســة » الوطنيــة

ضغط دولي لإلفراج عن األسـرى الفلـسطينيين فـي سـجون 
وفي بيان له، وصل األناضـول نـسخة منـه، قـال . إسرائيل

إن كل دول العالم تقـوم بـاإلفراج عـن الـسجناء «البرغوثي 
، فكيـف )١٩-كوفيـد(بسبب خطـر وبـاء كورونـا المـستجد 

وأن األســــرى الفلــــسطينيين ســــجناء حريــــة رأي، وبــــسبب 
إطالق أوسع حملـة «وشدد على أهمية . »نضالهم للحرية
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 إســرائيل علــى اإلفــراج عــن األســرى ضــغط دوليــة إلجبــار
  .»واألسيرات في سجون االحتالل

ظروف االعتقال فـي سـجون «وبين البرغوثي أن 
ـــروس  ـــضاعف خطـــر المـــرض بفي االحـــتالل اإلســـرائيلية ت
كورونا بسبب االزدحام، وأن هناك خطرا بالغ الجدية علـى 

ـــال ـــسن والمرضـــى واألطف ـــار ال ـــادرة«و. »كب ـــة »المب ، حرك
، علـــــى يـــــد ٢٠٠٢يـــــة تأســـــست عـــــام سياســـــية اجتماع

شخصيات فلسطينية، من أبرزهـا حيـدر عبـد الـشافي، فـي 
 .غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية

وفــي وقــت ســابق، قــال نــادي األســير الفلــسطيني 
 أسرى أصيبوا بفيـروس كورونـا؛ إال ٤، إن )غير حكومي(

أن مصلحة السجون اإلسرائيلية، نفت في بيـان لهـا ذلـك، 
أربعـــة معتقلـــين فلـــسطينيين، بعـــد » عزلـــت« إنهـــا وقالـــت

االشـــتباه باتـــصالهم بمـــريض بفيـــروس كورونـــا، األســـبوع 
وقالت منظمة الـصليب األحمـر الـدولي، إنهـا لـم . الماضي

تتـــسلم أيـــة معلومـــات مـــن مـــصلحة الـــسجون اإلســـرائيلية 
ــين ــد وجــود إصــابات بــالفيروس فــي صــفوف المعتقل . تؤك

 ٤٣ فـــرد، مـــنهم ٥٠٠٠وتعتقـــل إســـرائيل فـــي ســـجونها 
  )وكاالت.( مريض٧٠٠ً طفال، و١٨٠امرأة، و

 ١١ صفحة ٢١/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

العيسوية وسط ": كورونا"بعيدا عن تداعيات 
  القدس تواصل انتفاضتها ضد االحتالل

 

ــداعيات  ــع بت ــه الجمي ــذي ينــشغل في فــي الوقــت ال
ـــسوية وســـط  ـــل، تواصـــل بلـــدة العي ـــا القات ـــروس كورون في

 . المحتلة انتفاضتها ضد سلطات االحتاللالقدس

وقــــال مراســــلنا فــــي القــــدس إن المواجهــــات لــــم 
تتوقف فـي البلـدة، رغـم مـا أعلنـت عنـه سـلطات االحـتالل 
مــــن اجــــراءات للوقايــــة مــــن الفيــــروس، ورغــــم الحــــصار 

ــدة منــذ نحــو ســنة واعتقــال  العــسكري المتواصــل علــى البل
 . بحق سكانهامعظم أبنائها، والتنكيل المستمر والمتواصل

وتصدى شـبان البلـدة، منتـصف الليلـة الماضـية، 
القتحامــــات جديــــدة لقــــوات االحــــتالل للبلــــدة، بالحجــــارة 

 )قنابـل المولوتـوف( واأللعاب الناريـة، والزجاجـات الحارقـة
 .ّما اضطر قوات االحتالل على االنسحاب من البلدة

يذكر أن أجهزة أمن االحتالل اعتقلت خالل األيام 
 مجموعـــات متتاليـــة مـــن شـــبان وفتيـــان وأطفـــال الماضــية

 . البلدة

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يسمح لمئات اليهود بتدنيس حائط 
  البراق

فــي الوقـــت الــذي يمنـــع االحــتالل المـــصلين مـــن 
للــــصالة فيــــه بحجــــة فيــــروس  األقــــصى التوافــــد للمــــسجد

بالتوافـد " محريـدي"المتـدينين  اليهـود كورونا، يسمح لمئات
فــي ) الجــدار الغربــي للمــسجد األقــصى(إلــى حــائط البــراق 

 .البلدة القديمة بالقدس ألداء طقوسهم التلمودية

وكانت قوات االحتالل قد قمعت المصلين بالقرب  
مــن واد الجــوز وبــاب األســباط بقنابــل الــصوت يــوم أمــس 
ــيهم ودفعــتهم لمــنعهم مــن الوصــول  ــدت عل ــة، واعت الجمع

 .ىللمسجد األقص

ومنعـــــت القـــــوات دخـــــول المـــــصلين مـــــن بـــــاب  
المغاربــة واألســباط والــساهرة والعمــود وغيرهــا، إال لقــاطني 
البلـــدة القديمـــة، فاضـــطروا إلـــى ألداء صـــالة الظهـــر فـــي 

 .شوارع المدينة، رغم هطول األمطار واألجواء الباردة

ــــا منعــــت شــــرطة االحــــتالل المــــصلين مــــن   كم
بـــة، وجـــرى بينهـــا خـــارج بـــاب المغار صـــالة الجمعـــة أداء

  .والمصلين مشادات كالمية وتدافع باأليدي

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٧٢ 

مخالفات مالية  ..عنصرية في زمن كورونا
  للمقدسيين وغض للبصر عن المستوطنين

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
ســلطات االحتالل،مــساء اليــوم، رئــيس   ســلمت– جويحــان

وقــاف االســالمية الــشيخ عبــد العظــيم مخالفــة مجلــس األ
 آالف شـيقل لعـدم منـع المـصلين مـن أداء ٥مالية بقيمـة 

 .صالة الجمعة أمس في رحاب المسجد االقصى المبارك

وكانـت سـلطات فـور االعـالن عـن حالـة الطــوارئ 
فــي مدينــة القــدس شــنت حملــة قــرارات بحــق أبنــاء مدينــة 

 المخالفـات الماليـة القدس في حال عدم االلتزام فيها وهي
 .بحق المواطنين

حيـث حـررت شـرطة االحــتالل أمـس بحـق الــشاب 
مهدي الصياد من سكان بلدة الطور مخالفـة ماليـة بقيمـة 

 االف شيقل بعـد منعـه مـن التوجـه ألداء صـالة الجمعـة ٥
في المـسجد االقـصى المبـارك عنـد طريـق الـواد فـي البلـدة 

 .القديمة بالقدس المحتلة

بين كـل طريـق وآخـر كانـت سـلطات أفاد الشاب، 
االحتالل قـد فرضـت متـاريس وحـواجز شـرطية فـي شـوارع 

 .القدس وداخل احياء البلدة القديمة

عنـد االقتـراب مـن المتـاريس الحديديـة عنـد "يقول
طريق الواد منع جنـود االحـتالل المـصلين، وبعـد مـشادات 
كالميــة بــين جنــود االحــتالل واحــد المــواطنين تــم االعتــداء 

 من قبل جنـدي وشـدي مـن بـين المـصلين ومطـالبتي ّعلي
، موضــحا لــه بــأن المــستوطنين يدنــسون "بــالعودة للمنــزل

 .المسجد دون ايقافهم او منعهم من الدخول

ُتفاجــات بتحريـر المخالفــه لـي وللمــواطن " يـضيف
 ." االف شيقل٥االخر الذي لم اعرف هويته بقيمة 

مــن جهــة أخــرى، منعــت شــرطة االحــتالل مــساء 
ــاب الرحمــة، ال ــوم المــصلين مــن التواجــد داخــل مــصلى ب ي

اضافة لمنعهم من تناول طعام العشاء او القيام بنشاطات 

دينيــة فــي داخلــة تحــت طائلــة التهديــد بتحريــر المخالفــات 
 .بحق المصلين

ــأتي إجــراءات االحــتالل هــذه بحــق المقدســيين  وت
في وقت تغض البصر فيه عن المستوطنين الذين يعيثون 

ي القــدس وتحديــدا فــي منطقــة المــسجد األقــصى فــسادا فــ
 .المبارك

 ٢٢/٣/٢٠٢٠ الجديدة الحياة

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابين من منطقة باب الرحمة 
  في المسجد األقصى

  

 صـباح األحـد، -أفاد مركز معلومـات وادي حلـوة 
ـــت  ـــسبت مـــساء –أن قـــوات االحـــتالل اعتقل   شـــابين– ال

المسجد  ائهما الصالة فيمقدسيين، قرب باب حطة بعد أد
 .المبارك األقصى

وتمكـــــن عـــــشرات المـــــواطنين مـــــن أداء صـــــالة  
رغـم  األقـصى العشاء داخل وخارج مصلى باب الرحمة في

القيــود المفروضــة علــى دخــول المــسجد ونــشر االحــتالل 
 .حواجز في منطقة راس العامود

وتزامنا مع هذه األجواء، اقتحمت قوات االحتالل  
س األوقاف، الشيخ عبـد العظـيم سـلهب، منزل رئيس مجل

في حي بيت حنينا شـمتا القـدس، وسـلمته مخالفـة بمبلـغ 
صـالة   شيقل بدعوى عدم منـع المـصلين مـن أداء٥٠٠٠
  .في األقصى الجمعة

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٧٣ 

االحتالل يقتحم منزل رئيس مجلس األوقاف 
  في القدس

 

 الخاصــة بــشرطة اقتحمــت عناصــر مــن الوحــدات
ــاف  االحــتالل، مــساء ــس األوق ــيس مجل ــسبت، منــزل رئ ال

والــشؤون والمقدســات االســالمية فــي القــدس الــشيخ عبــد 
ّالعظيم سلهب، وسلمته مخالفة ماليه بقيمـة خمـسة آالف 

 .شيقل

وتــذرعت شـــرطة االحــتالل بـــأن المخالفــة جـــاءت 
بـــسبب عـــدم منـــع الـــشيخ ســـلهب المـــصليين أمـــس مـــن 

 .المسجد األقصى في ةصالة الجمع أداء

يـــذكر أن شـــرطة االحـــتالل ســـمحت خـــالل األيـــام 
الماضية لعصابات المستوطنين باقتحام المسجد األقصى، 
ـــذي يـــؤدون  كمـــا أنهـــا واصـــلت حراســـتها للمـــستوطنين ال

الجـدار الغربـي (صلواتهم التلمودية في باحة حـائط البـراق 
  ).األقصى للمسجد

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 من السفر خارج ً محرراًاالحتالل يمنع أسيرا
  القدس لمدة شهر

 

منعت سلطات االحتالل األسير المقدسي المحـرر 
ــوب أبــو عــصب مــن الــسفر لمــدة شــهر مــع إمكانيــة  يعق

 . اشهر٦التمديد لمدة 

وجــاء فــي حيثيــات القــرار أن المنــع بــسبب مــا  
، وذلـــك "الـــضرر بـــأمن الدولـــة"أســـمته ســـلطات االحـــتالل 

  .م١٩٤٨سب أنظمة الطوارئ ح

  ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

عصابات يهودية تواصل اقتحامها وتدنيسها 
  للمسجد األقصى

ٌواصلت عصابات من المستوطنين اليهـودي، اليـوم 
المبــارك مــن جهــة بــاب  األقــصى األحــد، اقتحاماتهــا للمــسجد

 .المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

ُذه المجموعـــات جـــوالت اســـتفزازية تـــنس وتنفـــذ هـــ
ــــساؤالت مــــن  خاللهــــا حرمــــة المــــسجد وقدســــيته، وســــط ت

التجمعات التي تطبقهـا سـلطات  حظر المقدسيين حول أوامر
  .االحتالل على المصلين وتستثني المستوطنين

  ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المزعوم تدعو القتحام " الهيكل"عصابات 
   المباركالمسجد األقصى

المزعوم أنصارها وجمهور " الهيكل"دعت عصابات 
في هذه األيام  المسجد األقصى اقتحام المستوطنين إلى

  .ُبحجة عدم وجود مصلين مسلمين

زيارة : "وجاء في أحد البوسترات لهذه الجماعة
مهمة دائما، لكن في هذه األيام زادت أهميتها " جبل البيت"

ناك، للضعفين، إذ ال وجود للعرب ه
  ".مغلق األقصى والمسجد

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع مخططات 
االحتالل لفرض واقع جديد في المسجد األقصى والتضييق 
على المصلين واحتجاز هوياتهم على األبواب، إضافة إلى 
محاولة إغالق بواباته وفتح عدد منها فقط تحت حجة 

  .من تفشي فيروس كورونا" اإلجراءات الوقائية"

 مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في ٢٧كان و
فترة االقتحامات الصباحية، اليوم األحد، في ما اقتحمت 
مجموعات أخرى المسجد في فترة بعد الظهر والتي قادها 

  .يهودا غليك المتطرف

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٧٤ 

هنادي "االحتالل يستدعي المرابطة المقدسية 
 "الحلواني
 

ت مخابرات االحتالل، اليوم األحد، المرابطة استدع
للتحقيق معها بمركز اعتقال  هنادي الحلواني المقدسية

 .المسكوبية غربي القدس

المسجد  ُيذكر أن السيدة الحلواني مبعدة عن 
األقصى، ولطالما اعتقلها االحتالل وأبعدها 

 .والبلدة القديمة لفترات طويلة األقصى عن

 ٢٢/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى
 

 مستوطنا ٢٧  اقتحم– الجديدة الحياة – القدس
متطرفا، األحد، ساحات المسجد األقصى المبارك، بحماية 

 .شرطة االحتالل

إن هذه االقتحامات  " الحياة الجديدة"وقال مراسلة 
منع تتزامن مع منع المصلين من الدخول للصالة بحجة 

، وتحرير مخالفات باهظة بحقهم "كرونا"انتشار فيروس 
 .ومن بينهم مدير األوقاف عبد العظيم سلهب

وتجول المستوطنون في باحات المسجد األقصى 
المبارك، وصوال إلى باب الرحمة قبل أن يعودوا أدراجهم من 

  .من باب المغاربة

 ٢٣/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ًفال من القدس ويغلق المحال االحتالل يعتقل ط
  التجارية في البلدة القديمة

 

اعتقلت قوات االحتالل، مساء األحد، فتى من 
المسجد األقصى،  جنوب سلوان ببلدة حي راس العامود

ولم تسمح لذويه بمرافقته الى أحد مراكز االعتقال في 
 .القدس

ًوكانت قوات االحتالل قد نصبت قوات حاجزا 
 العامود، وأجرت عمليات تفتيش عسكريا في حي رأس

وتدقيق في مركبات المواطنين بالتزامن مع اغالق 
المحالت التجارية في أسواق البلدة القديمة بالقدس 

  .المحتلة

 ٢٣/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 مقدسيين أثناء تعقيمهم ٤االحتالل يعتقل 
  مرافق عامة قرب باب األسباط

 

شـرطة االحـتالل، مـساء  اعتقلت – وفا – القدس
 مقدسيين أثنـاء تعقـيمهم المرافـق العامـة ٤اليوم االثنين، 

قرب باب األسباط المؤدي إلـى الحـرم القدسـي فـي القـدس 
 .المحتلة، واستولت على مضخات تعقيم بحوزتهم

وأوضح شهود عيان، أن شرطة االحتالل اعتقلت 
 أربعة مقدسيين من ساحة الغزالي فـي بـاب االسـباط أثنـاء
تعقـيمهم مرافــق عامــة للحــد مـن انتــشار فيــروس كورونــا، 
واقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس 

  .القديمة

 ٢٤/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مستوطن يجرف أرضا لمواطنين شمال القدس 
  المحتلة

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
ين، أراضـــي لمـــواطنين بـــين مـــستوطن، اليـــوم االثنـــ جـــرف

 .قريتي رافات وقلنديا شمال غرب مدينة القدس المحتلة

ــت عــوض  ــروي قلنــديا رأف ــس ق ــيس مجل وأفــاد رئ
اهللا، أن مـــستوطنا اســـتغل حالـــة عـــدم التنقـــل المفروضـــة 
للحـــد مـــن انتـــشار فيـــروس كورونـــا، وجـــرف أراضـــي فـــي 
المنطقة المذكورة، وأقـدم علـى زراعتهـا وتـشيكها، قبـل أن 



  
  ١٧٥ 

ـــب محافظـــة القـــدس وشـــبان يتـــص دى موظفـــون مـــن مكت
 .احتشدوا في المكان، ويطردوه

  ٢٣/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  االحتالل يعتقل شابين من العيسوية
 

قـوات  اعتقلـت – اآلن  فلسطين–الضفة المحتلة 
ــن  ــاء، شــابين م ــوم الثالث االحــتالل اإلســرائيلي، مــساء الي

 .س المحتلةبلدة العيسوية بالقد

وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن قــــوات االحــــتالل 
ـــان  ـــت الـــشابين محمـــد جمـــال علي ـــدة واعتقل اقتحمـــت البل

  .)عاما١٩(، ومحمد زكريا عليان )عاما٣٥(

  ٢٤/٣/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

االحتالل يغلق حاجز الجيب شمال مدينة 
  القدس

 

قـوات   اغلقت– الجديدة  الحياة– القدس المحتلة
أمــام ســكان  حــاجز الجيــب شــمال مدينــة القــدس تاللاالحــ

حـي الخاليلـة وقريــة النبـي صـموئيل منــذ ظهـر يـوم األحــد 
مــع  الماضــي وعــزلهم عــن بلــدة الجيــب والعــالم الخــارجي،

اإلشـارة إلــى أنــه ال يوجــد فـي المنطقتــين مراكــز صــحية أو 
  .تموينية

  ٢٥/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

بعد االعتداء عليه ًاالحتالل يعتقل شابا 
 بسلوان

  

ــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر األربعــاء  ــت ق اعتقل
المبـارك عقـب  المسجد األقصى جنوبي سلوان ًشابا من بلدة

 .االعتداء عليه بالضرب

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحـتالل 
اعتقلت محمد علي أبو الحمام مـن حـي عـين اللـوزة بالبلـدة 

 .ليه بالضرب المبرحبعد االعتداء ع

وأفــاد بــأن قــوات االحــتالل اعتــدت علــى شــاب آخــر 
 .بالضرب والشبح عند مفترق وادي الربابة بالبلدة

وفـي سـياق متـصل، أوقفـت شـرطة االحـتالل الليلـة 
ًالماضية شابا مقدسيا في منطقة باب الساهرة داخل القـدس  ً

 .القديمة

وتواصــل ســلطات االحــتالل ممارســاتها واعتــداءاتها 
العنــصرية ضــد الفلــسطينيين بالقــدس المحتلــة، رغــم حالــة 
الطـــوارئ والظـــروف الـــصحية الراهنـــة الناتجـــة عـــن انتـــشار 

  ".كورونا"فيروس 

  ٢٥/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

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

 

 بعامـل يعمـل الليلة الماضـية، ألقت قوات االحتالل،
شـمال شـرق  "حاجز حزمـا"على " االسرائيلية"بإحدى الورش 

  .مدينة القدس المحتلة، لالشتباه بإصابته بفيروس كورونا

ــائي فــي وزارة الــصحة  ــال مــدير عــام الطــب الوق وق
تعاملـت مـع مـواطن فـي  علي عبد ربه في بيان إن طواقمهم

ــغ عــن االشــتباه بإصــا ــد التبلي بته الثالثينــات مــن عمــره، بع
  .كورونا، إذ أجرت الفحوصات الالزمة له

ـــه، إن  ـــه عـــن العامـــل قول ـــد رب ـــل عب ســـلطات "ونق
االحــتالل ألقــت بــه خــارج عملــه بذريعــة بحجــة عــدم حيازتــه 

  ".على شهادة خلو من كورونا

ّوأكــد أن الفحوصــات بينــت عــدم وجــود أي اعــراض 
لــدى العامــل لحظــة فحــصه مــن قبــل " كورونــا"باإلصــابة بـــ
  .ختصةالطواقم الم

  * * *٢٥/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٧٦ 

  مواطنين من القدس المحتلة٩االحتالل يعتقل 
  

ــــــا-القــــــدس  ــــــت–  وف ــــــوات االحــــــتالل   اعتقل ق
اإلسرائيلي، الليلة، تسعة مواطنين مـن انحـاء متفرقـة مـن 

  .القدس المحتلة

وأفــاد مراســلنا باعتقــال قــوات االحــتالل الــشابين 
ــد  ــراوي، وعب ــشيتي عمــر الفي ــرحمن الب مــن ) ً عامــا٢٠(ال

ــاظر أحــد أبــواب المــسجد األقــصى، وســط  ــاب الن منطقــة ب
مناوشـــــات بـــــين قـــــوات االحـــــتالل والـــــشبان المتواجـــــدين 

  .بالمكان

وفــي البلــدة القديمــة مــن القــدس، اعتقلــت قــوات 
نظــام أبــو رمــوز، وحــاتم كــسواني، وجهــاد أبــو : االحــتالل

  .اطرموز، خالل تواجدهم في منطقة باب األسب

كمـــا اقتحمـــت قـــوات االحـــتالل بلـــدة العيـــسوية، 
واعتقلــت أربعــة شــبان اثنــاء تواجــدهم علــى مــدخل البلــدة، 

تيــسير محيــسن، ومحمــد رمــزي محيــسن، وصــهيب : وهــم
  .صيامة، وحمادة اديب أبو الحمص

  ٢٥/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

» األقصى«مستوطنون يقتحمون ساحات 
  طة االحتاللبحراسة شر

 

مجموعــــــــات   اقتحمــــــــت–فلــــــــسطين المحتلــــــــة 
المـــستوطنين صـــباح أمـــس األربعـــاء، ســـاحات المـــسجد 

 . القدس المحتلة األقصى المبارك، بمدين

ّوأفادت مصادر محلية، أن عدد من المـستوطنين 
اقتحمـوا سـاحات المـسجد األقـصى وتجولـوا فيهـا، بحراســة 

رغـم اإلغـالق مشددة من قبل شرطة االحتالل اإلسـرائيلي، 
 .المفروض بسبب انتشار فايروس كورونا

إلـــى ذلـــك، اعتقلـــت شـــرطة االحـــتالل اإلســـرائيلي 
فجــــر أمــــس األربعــــاء، عــــددا مــــن الــــشبان فــــي القــــدس 
المحتلة، فيما اندلعت مواجهات ليلية في العيسوية، بينمـا 

في قطاع غزة أطلق جنـود االحـتالل النـار علـى الـصيادين 
 . عن إصاباتوالمزارعين دون أن يبلغ

وأطلقــت قــوات االحــتالل صــباح أمــس األربعــاء، 
ِالنــار بــشكل مكثــف تجــاه األراضــي الزراعيــة شــرقي قطــاع 
غـــــزة، ومراكـــــب الـــــصيادين غربـــــه، دون أن يبلـــــغ عـــــن 

 .إصابات

وأفــاد شــهود عيــان، بــأن قــوات االحــتالل أطلقــت 
النـار تجـاه مراكـب الـصيادين فـي بحـر شـمال مدينـة غــزة، 

 شــــرق بلـــدة عبــــسان الجديــــدة شــــرقي وتجـــاه المــــزارعين
 .محافظة خان يونس

فــي القــدس، اعتقلــت شــرطة االحــتالل شــابا مــن 
 .بلدة سلوان عقب االعتداء عليه بالضرب

ــــوة بــــأن قــــوات  وأفــــاد مركــــز معلومــــات وادي حل
االحــتالل اعتقلــت محمــد علــي أبــو الحمــام مــن حــي عــين 

 .اللوزة بالبلدة، بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح

مـــا اعتـــدت شـــرطة االحـــتالل علـــى شـــاب آخـــر ك
وأوقفت . بالضرب والشبح عند مفترق وادي الربابة بالبلدة

ــساهرة  ــاب ال شــرطة االحــتالل شــابا مقدســيا فــي منطقــة ب
كما اعتقلت شرطة االحتالل شـابين . داخل القدس القديمة

من بلدة العيسوية، وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل 
تقلـــت الـــشابين محمـــد جمـــال عليـــان، اقتحمـــت البلـــدة واع
 .ومحمد زكريا عليان

وتواصــل قــوات االحــتالل ممارســاتها واعتــداءاتها 
العنـصرية ضـد الفلـسطينيين بالقـدس، رغـم حالـة الطــوارئ 
والظــروف الــصحية الراهنــة الناتجــة عــن انتــشار فيــروس 

 .كورونا

وفــي موضــوع آخــر، أحــرق أســير فلــسطيني فــي 
ـــسطين المحتلـــةجنـــو(الـــصحراوي » نفحـــة«ســـجن  ) ب فل

غرفة سجانيه، أمس األربعاء، احتجاجـا علـى إهمـال إدارة 
سجون االحتالل اإلسـرائيلي، لألوضـاع الـصحية لألسـرى، 

  .وفق مصادر حقوقية فلسطينية



  
  ١٧٧ 

» هيئـــــة شـــــؤون األســـــرى والمحـــــررين«وقالـــــت 
، فـــي بيـــان لهـــا، إن األســـير أيمـــن الـــشرباتي، )حكوميـــة(

علــى إحــراق غرفــة تابعــة المحكــوم بالــسجن المؤبــد، أقــدم 
ــران بــورق التواليــت والقائهــا  ــر اشــعال الني ٕللــسجانين، عب
على غرفتهم، وذلك احتجاجا على إهمـال أوضـاع األسـرى 
الـــصحية وعـــدم اتخـــاذ إدارة الـــسجن لإلجـــراءات والتـــدابير 

  .»كورونا«الصحية الالزمة لمواجهة فيروس 

وأوضحت الهيئة أنه جـرى نقـل األسـير الـشرباتي 
نازين العزل االنفرادي داخـل المعتقـل، وأن حالـة مـن إلى ز

التــوتر واالحتقــان تـــسود بــين صــفوف األســـرى بعــد قيـــام 
  .االدارة بإغالق اقسام المعتقل

ـــة إلـــى أن إدارة معـــتقالت االحـــتالل  ولفتـــت الهيئ
تسعى في الفتـرة االخيـرة إلـى اسـتغالل الظـرف الـراهن فـي 

 فرض المزيـد ، واإلمعان في»كورونا«ظل انتشار فيروس 
ًمن اإلجراءات التنكيلية بحق األسـرى، وبـدال مـن أن تـزود 
األسرى بمـواد التنظيـف والتعقـيم داخـل األقـسام كحـد أدنـى 
من اإلجراءات الوقائية، تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقهـم 

  .بتضيق الخناق عليهم، وفق البيان

وحملــــت الهيئــــة ســــلطات االحــــتالل المــــسؤولية 
ــــاة  ــــة عــــن حي األســــرى وأرواحهــــم، ال ســــيما وأنهــــم كامل

تفتقـــر إلـــى أدنـــى «محتجـــزون داخـــل ســـجون قالـــت إنهـــا 
ــة حاضــنة النتــشار  ــسالمة وتعتبــر بيئ شــروط الــصحة وال

  .»وباء كورونا

وطالبــــت مؤســــسات المجتمــــع الــــدولي بــــضرورة 
التدخل والضغط على حكومة االحتالل لالفراج عن األسرى 

ي الوباء بالمئات وخاصة أن الخطر يهدد حياتهم بعد تفش
 .داخل دولة االحتالل ال سيما بين الجنود والمحققين

مـــــن )  عامــــا٥١(يــــذكر أن األســــير الـــــشرباتي 
ّاألسرى القدامى، حيـث اعتقـل عـدة مـرات، كمـا أمـضى مـا  ُ ُ

ً عامـا فـي سـجون االحـتالل، وقـام قبـل عـدة ٢١يزيد عن 
 .أشهر بحرق علم االحتالل في إحدى السجون

 مـن ١٧د اعتقل الشرباتي في الـوكان االحتالل ق
ــات قاســية عقــب ١٩٩٨آذار عــام  ــث تعــرض لتحقيق ّ، حي

اتهامـــه بتنفيـــذ عـــدة عمليـــات اســـتهدفت مـــستوطنين فـــي 
ُالبلـــدة القديمـــة فـــي القـــدس، قتـــل علـــى إثرهـــا مـــستوطن 

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

 ١٩ صفحة ٢٦/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ٩الل يغلق القدس العتيقة ويعتقل االحت
  مواطنين ويحرر مخالفات مالية عالية

 

اعتقلــت قــوات وشــرطة االحــتالل تــسعة مــواطنين 
ـــة مـــن القـــدس  ـــة أمـــس، مـــن أنحـــاء متفرق مقدســـيين ليل
المحتلة، وأغلقت أبـواب القـدس العتيقـة، فـي الوقـت الـذي 

متفرقــة ضــد االحــتالل، خاصــة فــي  مواجهــات انــدلعت فيــه
 .لقديمةالبلدة ا

وكانــت قــوات االحــتالل نــصبت حــواجز عــسكرية  
ُوشــرطية علــى أبــواب البلــدة القديمــة فــي القــدس، ومنعــت 
الــدخول أو الخــروج منهــا لكافــة الفلــسطينيين، باســتثناء 

 .سكانها

، "بـــاب األســـباط"واعتقـــل االحـــتالل فـــي منطقـــة  
ثالثـــة مقدســـيين كـــانوا يـــصلون فـــي طريـــق المجاهـــدين، 

ــواب ضــمن اإلجــراءات  المــسجد األقــصى بــسبب إغــالق أب
نظام أبو رمـوز، وجهـاد أبـو رمـوز، وحـاتم : الوقائية، وهم

 .الكسواني

وأفرجـــت عـــنهم شـــرطة االحـــتالل بعـــدما فرضـــت  
 آالف شــــيقل، بحجــــة ٥علــــيهم مخالفــــات ماليــــة بقيمــــة 

ــــة قــــرارات الطــــوارئ" ــــزمين "مخالف ، رغــــم أنهــــم كــــانوا ملت
وترك مـسافة  لمغربا بإجراءات الوقاية خالل أدائهم صالة

 .فيما بينهم



  
  ١٧٨ 

واعتقلت قوات االحتالل من بلدة العيسوية وسط  
محمــــد أديــــب أبــــو الحمــــص، وتيــــسير : القــــدس الــــشبان

 .محيسن، ومحمد رمزي محيسن، وصهيب صايمة

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات االحتالل، مساء  
عمـــر فيــراوي وعبـــد البـــشيتي مــن البلـــدة القديمـــة : أمــس

  .مسجد األقصى من جهة باب الناظروبالقرب من ال

 ٢٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفرض الحبس المنزلي على شاب من 
  القدس

 

أفرجت سلطات االحتالل، ليلة أمس، عن الـشاب 
المقدســي محمــد علــي أبــو الحمــام بــشرط الحــبس المنزلــي 

  .لمدة خمسة أيام

لحمـام وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب أبـو ا
المــسجد األقــصى،  جنــوب ســلوان بلــدة أول مــن أمــس مــن

  .بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح

  ٢٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لالنتقام الجماعي من " كورونا"االحتالل يستغل 
  أهالي سلوان

سـلطات  صعدت – صفا  خاص–القدس المحتلة 
ها العنـصرية االحتالل اإلسرائيلي من ممارساتها واعتداءات

ضد بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، مستغلة 
" كورونـــــا"اإلجـــــراءات الراهنـــــة بـــــسبب انتـــــشار فيـــــروس 

  .المستجد

وتــــشهد البلــــدة وأحياؤهــــا منــــذ يــــومين هجمــــة 
ــى ســكانها، مــن  ــاق عل ــضييقا للخن ًإســرائيلية ممنهجــة وت
ــشبان  ــى ال ــداء عل ــل واالعت ــات التنكي خــالل مواصــلة عملي

ــــصب الحــــواجز العــــسكرية ومالحقــــت هم، واالعتقــــاالت، ون

ٕواغــالق الــشوارع، وتحريـــر مخالفــات باهظــة للمـــواطنين، 
  .وغيرها

 ٥٥وتعتبر بلدة سلوان، البالغ عدد سكانها نحـو 
ـــدفاع األول عـــن المـــسجد األقـــصى،  ألـــف نـــسمة، خـــط ال
ًكونها تمثل الحاضنة الجنوبية للمسجد، مما يجعلها دائما 

  .إلسرائيليفي مرمى االستهداف ا

ًوتفرض بلدية االحتالل قيودا مشددة علـى البنـاء 
إمــا البنــاء : فــي ســلوان، ممــا يبقــي الــسكان أمــام خيــارين

ًبدون رخصة أو العيش في أحياء مكتظة جدا، كما تعـاني 
مـن االكتظـاظ الـشديد فـي أحيائهـا، وتفتقـر للبنـى التحتيــة 

ي أعداد المناسبة التي يمكنها استيعاب االرتفاع المتزايد ف
  .السكان

وقـــال المخـــتص فـــي شـــؤون القـــدس فخـــري أبـــو 
دياب إن سلطات االحتالل تمارس هجمـة انتقاميـة وحملـة 
عقاب جماعي تـستهدف بلـدة سـلوان، رغـم حالـة الطـوارئ 

  .واألوضاع الصحية الراهنة

ـــة  ـــاب لوكال ـــو دي األربعـــاء أن " صـــفا"وأوضـــح أب
لفتـــرة الهجمـــة اإلســـرائيلية علـــى المقدســـيين ازدادت فـــي ا

ًاألخيرة، وتحديدا في سـلوان وأحيائهـا، مـن خـالل عمليـات 
ــــشوارع  ــــات وال ــــاق علــــيهم، واغــــالق الطرق ــــضييق الخن ٕت

  .بالحواجز العسكرية وتوقيف المركبات

وأضــاف أن قــوات االحــتالل فرضــت منــذ يـــومين 
ًحصارا علـى بعـض أحيـاء البلـدة، وأغلقـت بعـض الـشوارع 

أحيــاء عـــين وانتــشرت بـــشكل مكثــف فيهـــا، وخاصــة فـــي 
اللــوزة وبئــر أيـــوب ووادي الربابــة، وطالبـــت ســكان عـــين 

  .اللوزة بإثبات أماكن سكنهم حتى تسمح لهم بالمرور

ًوفـي وقــت تفــرض فيـه ســلطات االحــتالل تــضييقا 
ــى المقدســيين وتمــنعهم مــن التنقــل مــن منــازلهم إلــى  عل
العيــــادات الــــصحية والمحــــالت التجاريــــة للتــــزود بــــالمواد 



  
  ١٧٩ 

ا تسمح للمستوطنين بالتجول في البلدة بـال الغذائية، فإنه
واعتبر أبو دياب أن هذه الممارسات  قيود، وفق أبو دياب

جزء من سياسة االحتالل الممنهجة لتضييق الخناق علـى 
ٕالمقدســيين وكـــسر صـــمودهم وارادتهـــم، وإلفـــساح المجـــال 

  .أمام المستوطنين للعربدة وتنفيذ اعتداءاتهم بالبلدة

 االحــتالل حــررت مخالفــات وأشــار إلــى أن شــرطة
مخالفــة قــرارات "لــشبان مقدســيين بــآالف الــشواكل، بحجــة 

، "وزارة الــصحة اإلســـرائيلية للوقايـــة مــن فيـــروس كورونـــا
ًمعتبرا ذلـك بأنـه يـشكل عقوبـة جماعيـة فـي ظـل الظـروف 

  .الصعبة

وأكـــد أن مدينـــة القـــدس بكافـــة أحيائهـــا وبلـــداتها 
، "كورونا" فيروس ترزح تحت وطأة االحتالل وأزمة انتشار

ـــشبان  ـــن ال ـــوات االحـــتالل لعـــدد م ـــة ق ـــى مالحق ـــشيرا إل ًم
والمتطـــوعين أثنـــاء تعقـــيمهم المدينـــة، وتـــوزيعهم نـــشرات 

  .توعوية بالفيروس، سواء من خالل االعتقال أو اإلبعاد

وشدد على أن االحـتالل يوجـه انتقامـه الجمـاعي 
للمقدســـيين، إلثبـــات أنـــه حتـــى فـــي أوقـــات الطـــوارئ هـــو 

  ".سيطر وصاحب السيادة على المدينة المقدسةالم"

ولفــت إلــى أن ســلطات االحــتالل تحــاول الــسيطرة 
على بعض األراضـي فـي سـلوان، مثـل مـا حـدث فـي وادي 
ــــشاريعها التهويديــــة  ــــن أجــــل تنفيــــذ م ــــة مــــؤخرا م ًالرباب

  .واالستيطانية

ًوبحسب أبو دياب، فإن االحتالل كثيرا مـا يـستغل 
ـــــر مـــــشاريعه الظـــــروف اإلقليميـــــة والدول ـــــة ألجـــــل تمري ي

التهويديــة، ومواصــلة عمليــات الهــدم ومــصادرة األراضــي 
واالعتقــاالت وغيرهــا، لكــن فـــي ظــل األزمــة الراهنــة فهـــو 

  .يتخوف من اإلقدام على أي خطوة خطيرة

 ٢٦/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

االحتالل يواصل اقتحاماته لبلدة العيسوية 
  انهاوالتنكيل بسك

 

ـــــــ  ــــــة الماضية ــــــوات االحــــــتالل، الليل واصــــــلت ق
اقتحاماتهــــا االســــتفزازية لبلــــدة العيــــسوية وســــط القــــدس 
المحتلــة، رغــم القيــود علــى الحركــة فــي المدينــة المقدســة 

 .للحد من انتشار فيروس كرونا

وقــــال مراســــلنا فــــي القــــدس ان قــــوات االحــــتالل 
ـــــام  ـــــزت أم ـــــسوية، وتمرك ـــــس، العي ـــــساء أم ـــــت، م اقتحم

ــة، وتــسببت بأزمــة فــي شــوارع الــصيدلي ات والمراكــز الطبي
 .البلدة

وتــساءل أهــل البلــدة أيــن االجــراءات الوقائيــة فــي 
العيــــسوية؟ ولمــــاذا االقتحامــــات واالنتــــشار الــــدائم داخــــل 

  .؟الشوارع وفي االحياء

  ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفرض الحبس المنزلي على طفل من 
  القدس

 

ســـــلطات االحـــــتالل، الليلـــــة الماضـــــية، أفرجـــــت 
المقدســي عبــد الــرحمن البــشيتي، مــن ســكان  الطفــل عــن

البلدة القديمة في القـدس المحتلـة بـشرط الحـبس المنزلـي 
 . أيام٥لمدة 

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الطفل البشيتي من 
  .منزله يوم أول من أمس األربعاء

 ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  حتالل يتعامل مع األسرى بعنصرية واضحةاال
 

مركــز أســرى فلــسطين  اتهــم –  وكــاالت– رام اهللا
للدراسات، االحتالل بالتعامل بعنصرية واضحة مع األسرى 
ًفي الـسجون، ويـرفض إطـالق سـراح أيـا مـنهم فـي الوقـت 



  
  ١٨٠ 

ج عــــــن مئــــــات الــــــسجناء الــــــذي صــــــادق علــــــى اإلفــــــرا
  .اإلسرائيليين

كز رياض األشقر فـي وقال الناطق اإلعالمي للمر
بيــان إنــه فــي الوقــت الــذي تــصادق فيــه حكومــة االحــتالل 
علــى اإلفــراج عــن مئــات الــسجناء الجنــائيين اليهــود، فــي 
إطار مكافحه انتـشار فيـروس كورونـا تـرفض اإلفـراج عـن 
ـــن  ـــان م ـــو ك ـــى ل ـــسبب حت ـــنفس ال ـــسطيني ل أي أســـير فل

  . المرضى أو كبار السن أو النساء واألطفال

ـــى أ ـــرفض إطـــالق ســـراح وأشـــار إل ن االحـــتالل ي
األســرى الفلــسطينيين ويتــركهم رهينــة للمــوت القــادم إلــيهم 

  . في أي لحظة نتيجة انتشار فيروس كورونا بشكل سريع

وأضـاف األشــقر أن االحــتالل حتــى اآلن لــم يتخــذ 
الوســـائل الكافيـــة ولـــم يطبـــق إجـــراءات الـــسالمة والوقايـــة 

   .المطلوبة لمنع وصول المرض إلى السجون

ٕوطالـــب بتـــدخل دولـــي حقـــوقي وانـــساني للـــضغط 
على االحتالل إلطالق سراح األسرى المرضى وكبار الـسن 
والنــساء واألطفــال دون شــرط، ألنهــم أكثــر الفئــات عرضــه 

  . للخطر

ودعــــــا منظمــــــة الــــــصحة العالميــــــة للقيــــــام 
بمـــسؤولياتها تجـــاه األســـرى وحمـــايتهم مـــن المـــوت 

  .المحقق

  ٢٩/٣/٢٠٢٠الراية القطرية 

* * * * *  

اعتقال شابين في مواجهات متجددة : القدس
  "العيسوية"ضد االحتالل بـ 

اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل، الليلـــة، الـــشابين يـــزن 
عمران عبيـد، وطـه عـايش عبيـد، عقـب تجـدد المواجهـات 
في بلدة العيـسوية وسـط القـدس المحتلـة، رغـم االجـراءات 

 .المعلنة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا

ل مراســــلنا ان المواجهــــات تجــــددت بعــــض وقــــا 
ٍاقتحام جديـد آلليـات وجنـود االحـتالل للبلـدة، مـساء اليـوم 
األحــد، وتــصدي أبنــاء العيــسوية لهــا بالحجــارة والزجاجــات 
ٍالفارغة والمفرقعات النارية، ولم يبلغ عن إصابات مباشـرة 

  .بين المواطنين

  ٢٩/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

التحريض والعنصرية في وسائل ترصد " وفا
 اإلعالم اإلسرائيلية

ــــــــة األنبــــــــاء   رصــــــــدت–  وفــــــــا-رام اهللا   وكال
، التحــريض والعنــصرية فــي "وفــا"والمعلومــات الفلــسطينية 

ــــــين  ــــــرة مــــــا ب ــــــي الفت ـــــــائل اإلعــــــالم اإلســــــرائيلية ف وسـ
٢٢.٣.٢٠٢٠-٢٨.٣.٢٠٢٠.  

رصـدا وتوثيقـا ) ١٤٤(في تقريرهـا الــ" وفا"وتقدم 
ريضي والعنصري في اإلعالم العبري المرئـي، للخطاب التح

والمكتـــوب، والمـــسموع، وعلـــى صـــفحات مواقـــع التواصـــل 
ّاالجتمــاعي لشخــصيات سياســية واعتباريــة فــي المجتمــع  ّ

  .ّاإلسرائيلي

ويعــرض التقريــر جملــة مــن المقــاالت اإلخباريــة 
التـــي تحمـــل تحريـــضا علـــى القائمـــة العربيـــة المـــشتركة 

تجـاه الفلـسطينيين فـي سـياق واستخدام خطاب العنـصرية 
  .جائحة كورونا

مقـــــاال " يـــــسرائيل هيـــــوم"وجــــاء علـــــى صـــــحيفة 
تحريضيا للصحفي واألكاديمي إيـال زيـسار علـى المجتمـع 

يوجـد فـي : "الفلسطيني فـي سـياق جائحـة كورونـا، مـدعيا
 حالـــة إصـــابة بـــالفيروس، كمـــا تـــم ٥٥الـــضفة الغربيـــة 

 عــادا مــن اإلعــالن عــن أول حــالتين فــي القطــاع كانــا قــد
باكــستان مــرورا بمــصر وموجــودان اآلن فــي الحجــر فــي 

ويوجد في قطاع غزة مـزيج صـعب جـدا بـين الجهـاز . رفح
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الصحي لعـالم ثالـث، كثافـة سـكانية عاليـة جـدا، وصـعوبة 
  ."تطبيق توجيهات الجهاز الصحي

ّتفــــشي الفيــــروس بــــين الفلــــسطينيين : "وأضــــاف
بالخـــدمات يـــدفعهم إلـــى أذرع إســـرائيل لكـــونهم متعلقـــين 

ّواألدوات التـي تعطيهـا الدولـة لهـم لكـي يمنعـوا مـن تفـشي 
ولكن، مـأزق كورونـا يكـشف عـن حقيقـة نعلمهـا . المرض

جميعــا رغــم انكــار الــبعض لهــا وهــي انــه مــن الــصعب بــل 
ومــن المــستحيل الفــصل بــين الفلــسطينيين واإلســرائيليين، 
وان االنفصال عن غزة لم يفصل القطاع عـن إسـرائيل فـي 

  ."يقةالحق

طبيعــة الحيــاة فــي يهــودا والــسامرة حيــث : "وتــابع
ـــــدات  ـــــب البل ـــــى جان ـــــستوطنات اليهوديـــــة إل ـــــس الم تجل
الفلسطينية، إلى جانب ان عشرات آالف من الفلـسطينيين 
ّيعملـــــون داخـــــل إســـــرائيل، يحـــــول قـــــرار الفـــــصل بـــــين 
ّالمجمــوعتين الــسكانيتين إلــى مــستحيل بغيــة منــع تفــشي 

يث يوجد سياج فاصل بينها ولكن أيضا غزة، ح. الفيروس
ّوبين إسرائيل، تحولت إلى جـزء مـن مـسؤولية األخيـرة، إذ 
ــل أبيــب  ــع صــواريخ نحــو ت ان باســتطاعة حمــاس ان تطل
ـــي بـــسكان  ـــن لـــيس باســـتطاعتها ان تعتن وســـديروت ولك
القطـــاع خـــالل األزمـــة اإلنـــسانية التـــي يواجههـــا العـــالم 

  ."بأسره

تفــاف حتــى فــي األوقــات العــصيبة التــي تحتــاج ال
ـــة  ـــصبغة سياســـية فوقي ـــات ب صبغ هـــذه األوق ـــساني، ت ُـــان

ّيتطــرق األكــاديمي والــصحفي إيــال زيــسار فــي . وعنـصرية
ــى عــاتق إســرائيل فــي حــال  ــاة عل ــه للمــسؤولية الملق مقال
خرجــت جائحــة كورونــا عــن الــسيطرة فــي الــضفة الغربيــة 

علـى إسـرائيل وأي دولـة أخـرى فـي العـالم ان . وقطاع غزة
كـــل محتــــاج ولكــــل كيـــان ليــــست لديــــه تمـــد يــــد العــــون ل

ّاإلمكانيــات والمــوارد الكافيــة لمكافحــة المــصيبة الــصحية، 
ّكما فعلت الصين وكوبا وغيرهما من الـدول التـي مـدت يـد 

  .العون لدول ليست قادرة على مكافحة الفيروس

وفــي ســياق القائمــة المــشتركة جــاء مقــال آخــر 
، قال للصحفي نداف شرجاي" يسرائيل هيوم"على صحيفة 

ُمن التزم قبل االنتخابات اال يقـيم حكومـة بـدعم مـن : "فيه
القائمة المشتركة؟ من الذي عبر عن امتعاضه حيال هذه 
األســـئلة مـــن قبـــل صـــحفيين وقـــام بتـــوبيخهم ومطـــالبتهم 
بالتوقف عن األكاذيب؟ من الذي شرح بعد االنتخابـات أن 
القائمــــة المــــشتركة ســــتقوم بالتــــصويت مــــرة واحــــدة مــــن 

رج، وبهــذا ينتهــي األمــر؟ ومــاذا ســيقول اآلن بعــد ان الخــا
بمنح القائمة المـشتركة رئاسـة لجنـة " كاحول الفان"قامت 

  ."تعنى بمتضرري اإلرهاب؟

كــاحول "مثيــر االمــر كــم مــن مــصوتي : "وأضــاف
يعرفون اجندة بعض من أعضاء القائمة المـشتركة " الفان

عتـت فهـي قـد ن: هبـة يزبـك ليـست الوحيـدة. حيال اإلرهـاب
سمير القنطار بالشهيد، قاتل داني هيرن ومحطم جمجمـة 

 أعــوام؛ إلــى جانــب صــورة دالل المغربــي، ٤ابنتــه ابنــة الـــ
ُتبــارك " إســرائيليا علــى طريــق الــشاطئ، كتبــت ٣٥القاتلــة 

. ٕ والــى جانبهــا يقــف بعــضهم أيــضا–" كــل نــساء المقاومــة
أحمد الطيبي، الـذي شـغل منـصب مستـشار ياسـر عرفـات 

، كمـا ويعتقـد "شـاقا للطريـق"و" قمـة الفخـر"شهيد ويرى بال
  ."ال قيمة تعلو الشهادة"ان 

ّيتطرق هذا الخبر إلى قرار تنصيب : تحليل الخبر
بعـــض أعـــضاء القائمـــة المـــشتركة رؤســـاء للجنـــة العمـــل 
والرفــــاه فــــي البرلمــــان والتــــي تعنــــى مــــن ضــــمن عملهــــا 

وفقــــا لتعريــــف " (اإلرهــــاب"بالعــــائالت الثكلــــى ومتــــضرري 
ّالتحريض واضح للغاية، ويستند علـى توجـه ). ولة لهمالد

ان العربـــي دائمـــا مهـــدد للكيـــان اليهـــودي، وانـــه ال يمكـــن 
  .ائتمان العربي على سالمة وأمن الشعب اليهودي

وفي مقال تحريضي آخر على القائمة المشتركة، 
، "يـسرائيل هيـوم"كتب الصحفي دان شيفطان فـي صـحيفة 

لعرب العظمـى قـاموا بالتـصويت غالبية المصوتين ا: "قائال
هــم يعـون جيــدا ان قيـادتهم الــسياسية . للقائمـة المـشتركة
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والجماهيرية تلغي شرعية الدولة اليهودية، وتعلـن دعمهـا 
الــــدائم لجميــــع أعــــداء الدولــــة الــــذين يحــــاولون بعــــنفهم 

هـم يفعلـون ذلـك بـالرغم . وأدواتهم تقويض وجودها وأمنها
لدولة اليهودية المتحـضرة من اعترافهم العميق بمساهمة ا

والمزدهــرة مــن تحــسين جــودة حيــاة العــرب الــساكنين بهــا، 
  ."وبالرغم من رغبتهم االندماج بها

لقد تحدثنا سابقا عن الرغبـة اإليجابيـة : "وأضاف
سـأقوم بـالتطرق فـي هـذا . لدى الجمهور العربي لالندماج

جــذور مــواقفهم تــستند . المقــال إلــى جــذور مواقــف القيــادة
الدعــــاء ان الــــشعب اليهــــودي لــــيس شــــعبا، انمــــا علــــى ا

مجموعــــة دينيــــة، ولــــذلك لــــيس لهــــم الحــــق فــــي تقريــــر 
المصير، كما ليس لهم أي جذور قوميـة وتاريخيـة ألرض 

لذلك، ترى القيادة بالمشروع الصهيوني على انه . إسرائيل
ال نتحدث عـن شـعب عـاد إلـى أرضـه، : مشروع كولونيالي

ـــا ـــاهم ت ـــى تف ـــصل إل ـــث يجـــب ان ن ريخي معهـــم، انمـــا حي
ّنتحدث عـن محتـل غريـب الـذي يطالـب بـالتمتع مـن ثمـار 

علــى هـــذا .  جريمــة الكولونياليــة–الجريمــة التــي اقترفهــا
يستند المطلب األساسي للقيادة الفلـسطينية، والـذي يحتـل 

ـــدا– ـــشتركة، -عم حـــل عـــادل " أســـاس طـــرح القائمـــة الم
. "١٩٤لقضية الالجئين قد يضمن حق العودة وفقـا لقـرار 

" االســـتعمار الـــصهيوني"هـــم يـــرون النجـــاح الـــذي أحـــرزه 
بمثابة اخالل للعدل وللنظام العالميين، ويطالبون إصالحه 
. مــن خــالل ارجــاع عقــارب الــساعة التاريخيــة إلــى الخلــف

قدم محمد دحلة، من مؤسـسي جمعيـة عدالـة وأول عربـي 
ّمتــدرب فــي المحكمــة العليــا، شــرحا لهــذا العمــق التــاريخي 

ـــة ال قـــرن الماضـــي وكـــان قـــد أدخـــل خطـــاب حقـــوق بداي
اإلنـسان والديمقراطيــة الليبراليـة إلــى وجهـة النظــر العربيــة 

  .التاريخية

دان شيفطان هو محاضـر أكـاديمي : تحليل الخبر
بجامعـــــات إســـــرائيلية يكتـــــب مقـــــاالت تتعلـــــق بـــــالمجتمع 
ـــسطينية القديمـــة  ـــادات الفل ـــشكل عـــام والقي الفلـــسطيني ب

قـــال كواحــد مـــن سلـــسلة مقـــاالت يـــأتي هـــذا الم. والحاليــة
ـــك الفكـــر النـــضالي الفلـــسطيني وجـــذور  ـــى تفكي ّتهـــدف إل

  .الصراع القائم

ّيتطرق هـذا المقـال إلـى الجـذور الفكريـة للنـضال 
الفلــسطيني، وبــالطبع يختــار دان شــيفطان نعتــه بالعــداء 
. الفلــسطيني، حجــر أســاس مطــالبهم الــسياسية والحقوقيــة

ـــزع الـــشرعية عـــن  ـــسياسية يقـــوم شـــيفطان بن القيـــادات ال
الفلــسطينية خــصوصا اعــضاء القائمــة المــشتركة لكــونهم 
يطــــــالبون بتــــــصحيح الظلــــــم التــــــاريخي بحــــــق الــــــشعب 
ـــسماح  ـــودة وال ـــق حـــق الع ـــدأ بتحقي ـــذي يب ـــسطيني، ال الفل

بالنـسبة لـشيفطان، المطالـب . لالجئين بـالعودة إلـى قـراهم
ـــي عبـــارة عـــن احـــالم ال يمكـــن تحقيقهـــا،  الفلـــسطينية ه

  .قط لتقويض الوجود اليهوديوتهدف ف

ــامين نتنيــاهو  وكتــب رئــيس حكومــة االحــتالل بني
ــسبوك ــى في ــه الرســمي عل ــى احمــد  فــي موقع  محرضــا عل

انظــــروا كيــــف يقــــوم ! مهــــم للمــــشاهدة: "الطيبــــي، قــــائال
البلطجي احمد طيبي بالصراخ وتوبيخ، في الماضي، آفـي 

فــي –فــي البرلمــان " كــاحول الفــان"نيــسنكورن مــن قائمــة 
قــت الــذي لــيس باســتطاعة نيــسنكورن مواجهتــه والــرد الو

 –هذا ما يحصل اآلن بالـضبط، لـم يتغيـر اي شـيء. عليه
وصـلت دولـة . الطيبي هو من يدير األمـور بـشكل بلطجـي

 عـضو ١٥حكـم األقليـة، حكـم : إسرائيل إلى محـل مجنـون
  ."برلمان غالبيتهم من داعمي اإلرهاب

ســمحت لتنويــه المحكمــة العليــا التــي : "وأضــاف
ـــات ـــداعمي اإلرهـــاب مـــن خـــوض االنتخاب ـــست : ل هـــذه لي

أغلبية برلمانيـة، انمـا هـذا حكـم أقليـة داعمـة لإلرهـاب قـد 
  ."سيطرت على برلمان إسرائيل

وحرضت وزيـرة الثقافـة والرياضـة ميـري ريجيـف، 
التـــصفيق "فـــي موقـــع فيـــسبوك علـــى القائمـــة المـــشتركة، 

.  نجحــتملغــانتس، لبيــد، اشــكنازي، بــوجي وليبرمــان، لقــد
ــــي عرفتهــــا  ــــسفلى الت ــــالخطوة ال ــــاريخ ب ــــب الت ــــتم كت دخل
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يستقبل رئيس البرلمان في ساعة . الديمقراطية اإلسرائيلية
. لقــد حققــتم مبتغــاكم. طــوارئ لــم تعــرف مثيلهــا اإلنــسانية

  .أقلية يهودية مع قائمة داعمي اإلرهاب

  ٣٠/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

د االعتقال اإلداري لألسيرة االحتالل يجد
  الصحفية بشرى الطويل

األحـــد االعتقـــال  ّجـــددت ســـلطات االحـــتالل أمـــس
ـــصحفية بـــشرى الطويـــل لمـــدة   ٤اإلداري بحـــق األســـيرة ال

 .أشهر أخيرة

بتجديــد االعتقــال  وأفــاد مكتــب إعــالم األســرى 
 أشــهر، وهــي ٤لمــدة ) ً عامــا٢٦(اإلداري لألســيرة الطويــل
 االحـــتالل ثـــالث مـــرات فـــي أعـــوام أســـيرة ســـابقة اعتقلهـــا

 ١١ قبــل اعتقالهــا األخيــر فــي ٢٠١٧ و٢٠١٤ و٢٠١١
  .ديسمبر الماضي

 ٣٠/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 اعتقاالت ومواجهات مع االحتالل في العيسوية

 – الفلـسطيني لإلعـالم المركـز – القدس المحتلـة
ــت ــز اعتقل ــشاب ي ــين ال ــوم االثن ن قــوات االحــتالل فجــر الي

بسام عبيد والطفل محمـد حمـزة عبيـد بعـد اقتحـام منزلهمـا 
 .في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

ــة الماضــية المواجهــات فــي البلــدة  وتجــددت الليل
مع قوات االحتالل التي أطلقـت الرصـاص المعـدني وقنابـل 
الغــاز تجــاه المــواطنين ومنــازلهم وخاصــة فــي حــي عبيــد، 

كبة عسكرية إسرائيلية فيما تمكن الشبان من استهداف مر
ٕبزجاجــة حارقــة بــشكل مباشــر واطــالق المفرقعــات الناريــة 

 .صوب جنود االحتالل

كما احتجز االحتالل الـشابين يـزن عمـران عبيـد  
وطه عايش عبيد لعدة ساعات قبل اإلفراج عنهما وفـرض 

 .غرامة مالية عليهما بخمسة آالف شيكل

واســـــــتنكرت لجنـــــــة المتابعـــــــة فـــــــي العيـــــــسوية 
حامـات المتكـررة واليوميـة للبلـدة، والتـي أدت العتقـال االقت
ً مواطنــا بيــنهم أطفــال وفتيــة رغــم القلــق النــاتج عــن ٣٠

  .فيروس كورونا

 ٣٠/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ًقوات االحتالل تعتقل فلسطينيين وتقتحم أحياء 
  بالقدس

 

قــوات االحــتالل  اقتحمــت – الــوطن  دنيــا–رام اهللا 
ــة مــن مدينــة القــدس، ا ــين، أحيــاء متفرق إلســرائيلي، االثن

  .ًواعتقلت عددا من الفلسطينيين

وتركزت االقتحامات، خـالل سـاعات المـساء، فـي 
بلــدة العيــسوية ومخــيم شــعفاط وبلــدة ســلوان، كمــا أغلقــت 
مدخل عناتا بالقدس، وانتشر جنود االحتالل فـي األحيـاء، 

نين مـــن التنقـــل واعتلـــوا أســـطح المنـــازل، ومنعـــوا المـــواط
  ).حرية نيوز(بشكل كامل، وفق ما نقل موقع 

ــة  ــت مــصادر إســرائيلية، قــد أوردت أن دوري وكان
لالحـــتالل، تعرضـــت إلطـــالق نـــار، أثنـــاء مهمـــة بمخـــيم 

  .شعفاط، دون وقوع إصابات في صفوفهم

وفي وقت سابق، اعتقلـت قـوات االحـتالل الـشاب 
لت الـشاب عمر زغير من منزله في بلدة سلوان، كما اعتق

ــت شــابا  ــدة العيــسوية، واعتقل ًأحمــد فــايز محمــود، مــن بل
  .آخر من أمام باب األسباط

  ٣٠/٣/٢٠٢٠دنيا الوطن

* * * * *  

 مواطنين بينهم سيدة من ٧االحتالل يعتقل 
  مخيم شعفاط ويقتحم بلدة عناتا
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ـــــالم ـــــت قـــــوات  –  القـــــدس– صـــــدى االع اعتقل
 مــواطنين، ٧، االحــتالل اإلســرائيلي، مــساء اليــوم االثنــين

بينهم سيدة، خـالل اقتحامهـا مخـيم شـعفاط شـمال القـدس 
 .المحتلة، واقتادتهم إلى الحاجز المقام على مدخل المخيم

وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن قــــوات االحــــتالل 
 .داهمت منازل المواطنين في المخيم واعتلت أسطحها

ويأتي اقتحام المخـيم بـالتزامن مـع اقتحـام مماثـل 
ٕ، واغالق مدخلها الجنوبي ومنع المركبـات مـن لبلدة عناتا

  .الدخول إليها أو الخروج منها

  ٣٠/٣/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * *  

قوات االحتالل تداهم مقار لجان : القدس
  الطوارئ في حزما وتعتدي على العاملين فيها

 

اقتحمــت قــوات االحـــتالل، مــساء االثنــين، مقـــار 
 القدس المحتلة، شمال شرق حزما لجان الطوارئ في بلدة

واعتدت على العاملين فيهـا وعلـى الطـواقم المنتـشرة علـى 
" كورونــا"مــداخل البلــدة فــي اطــار حملــة مكافحــة فيــروس 

 .المستجد

وقالــــت مــــصادر محليــــة فــــي البلــــدة ان جنــــود 
االحتالل عاثوا فسادا وخرابا في محتويات لجـان الطـوارئ، 

ـــشتم والبـــصاق علـــى المتطـــو ـــدفع وال ـــدوا بال عين كمـــا اعت
العاملين علـى الحـواجز الفلـسطينية لمنـع تنقـل المـواطنين 

  .لضمان عدم انتشار الفيروس في مناطق اخرى

 ٣١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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قتلتها الجرافات اإلسرائيلية أمام .. راشيل كوري
 العالم وغياب العدالة الدولية

 

عشر  سبعة – الشامي  غسان– الدستور – غزة
عاما مرت على جريمة إسرائيلية هزت العالم عندما 
أقدمت جرافات اإلحتالل اإلسرائيلي في السادس عشر من 

 على دهس ناشطة من ٢٠٠٣شهر سبتمبر من عام 
نشطاء السالم الدوليين، والمتضامنة األممية مع الشعب 

 عندما قامت جرافات "راشيل كوري"الفلسطيني الشهيدة 
ئيلي بهدم منازل الفلسطينيين في حي اإلحتالل اإلسرا

 "راشيل"السالم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتصدت 
بجسدها للدبابات اإلسرائيلية التي قامت بقتلها ولم تسمع 

 .. لصرخاتها

َإن قوات اإلحتالل اإلسرائيلي عمدت منذ اندالع 
م، إلى تجريف بيوت ٢٠٠٠انتفاضة األقصى عام 

 على حدود قطاع غزة، لتحويل المواطنين الفلسطينيين
ٍهذه المناطق إلى أراض فارغة تتحرك فيها دباباتهم 

م قدمت ٢٠٠٢وجرافاتهم صوب المدن وفي نهاية عام 
 إلى غزة للوقوف في وجه "راشيل كوري"ناشطة السالم 

جرافات اإلحتالل اإلسرائيلي والدفاع عن سياسات هدم 
ستشهدت وهي وا منازل المواطنين الفلسطينين اآلمنيين،

 . م٢٠٠٣مارس ١٦تدافع عن المنازل بتاريخ 

 في "ساندي كوري راشيل"أسست والدة الشهيدة 
رفح مؤسسة إنسانية تخليدا لذاكرة مقتل ابنتها، وأطلقت 

 وهي "راشيل كوري للعدل والسالم"عليها اسم مؤسسة 
 .مؤسسة خيرية أمريكية تقدم الدعم للشعب الفلسطيني
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ان ذكرى جريمة مقتل أكدت المؤسسة في بي
كوري أنها تؤمن بضرورة إحياء ذكرى متضامنة السالم 

 التي قطعت كل هذه المسافات من "راشيل كوري"الدولية 
موطنها في الواليات المتحدة األمريكية، لتقتل في أبشع 
جريمة هنا في قطاع غزة المحاصر تحت عجالت جرافات 

خطر من أجل بل وواجهت كل هذا ال اإلحتالل اإلسرائيلي،
ٍقضية آمنت بها هي الدفاع عن حقوق الشعب 
الفلسطيني العادلة والوقوف في وجه جرائم اإلحتالل 

 . اإلسرائيلي

في مكان الجريمة النكراء غي رفح اعتاد نشطاء 
 .وناشطات، إحياء ذكراها بوضع أكاليل الورود

كما وتقدمت عائلة الشهيدة راشيل كوري بشكوى 
الحتالل اإلسرائيلي، وفي جلسة قضائية لدى محاكم ا

م، ادعى سائق الجرافة اإلسرائيلي ٢٠١٥محكمة عام 
كذبا أنه لم يشاهدها، في حين أكد زمالؤها النشطاء أنها 

 .ّكانت واضحة للجرافة، وأنه تعمد دهسها

ًعائلة راشيل كوري وجهت نقدا شديد اللهجة 
تى للحكومة األمريكية، التي تدعم االحتالل اإلسرائيلي ح

 .ّفي قضية راشيل، لكنهم أصروا على التمسك بحقها

كما ويحتضن مركز البرامج النسائية برفح، منذ 
 سنوات بطولة راشيل كوري الدولية لكرة القدم، تقول ٦

كمركز نسوي، نحن لنا ": نجاح عياش مديرة المركز
سابقة في احتضان أنشطة رياضية متعلقة بكرة القدم، 

ًياء لذكراها، فهي دافعت عن وأهمها بطولة أقيمت إح
 ".بيوت الكثير من النساء اللواتي يترددن على المركز

في كل عام ينفذ المركز بالتعاون مع مؤسسة 
راشيل كوري فعاليات إحياء لذكراها، تبدأ من ذكرى وفاتها 

إبريل، تاريخ ميالدها /  حتى العاشر من نيسان١٦/٣في 
ً وفقا للعمر م، حيث تختتم بعيد ميالد لها١٩٧٩عام 

 .الذي كان يفترض أن تبلغه

ننفذ منذ خمس سنوات ": وتوضح نجاح عياش
مهرجان ربيع السالم، وهو احتفال تراثي فلسطيني 
بالتعاون مع مؤسسة راشيل كوري للعدل والسالم التي 
تديرها والدتها، وفي أيام الفعاليات نوجه رسائل أننا شعب 

يل التي ما زالت يريد العيش بسالم، ورسائل لروح راش
 ".نضاالتها في مواجهة االحتالل تعيش في قلوبنا

في عيد ميالدها يتعامل الجميع مع األمر وكأنها 
على قيد الحياة، فالقيمة اإلنسانية التي أضافتها الشابة 
األمريكية، تجعل كل فلسطيني يشعر على الدوام باالمتنان 

ُلروحها، وعادة يحضر أصدقاء لها هذه الفعالي ات خاصة ً
 .أنها تنفذ بتبرعات من الشعب األمريكي، كما تؤكد عياش

سبعة عشر عاما مرت على جريمة مقتل ناشطة 
 والعدالة الدولية غائبة ولم "راشيل كوري"السالم األمريكية 

تحاكم محكمة الجنايات الدولية القتلة الجنراالت 
اإلسرائيليين، لكن شعبنا الفلسطيني الحر لن ينساها 

  .د ذكراها دوماوسيخل

 ١٨/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 ٥٢ّاألردنيون يحيون الذكرى .. يوم الكرامة
  لمعركة الكرامة

 

ُتصادف اليوم السبت، ذكرى معركة الكرامة التي 
 بين الجيش ١٩٦٨آذار، عام / مارس٢١بدأت فجر 

األردني، وجيش االحتالل اإلسرائيلي، وانتصر فيها األردن 
 . ساعة١٥بعد قتال استمر 

، وجرح ٨٦معركة الكرامة أسفرت عن استشهاد 
 آلية مختلفة ٣٩ دبابة، و١٣ آخرين، وتدمير ١٠٨

 .لألردن، كما تفيد إحصاءات للجيش العربي

 من ٢٥٠ٌلكن في المقابل قتل في المعركة 
 ٨٨ آخرون، ودمرت ٤٥٠القوات اإلسرائيلية، وجرح 



  
  ١٨٦ 

 سيارة ٢٤ ناقلة، و١٨ دبابة، و٤٧آلية مختلفة، شملت 
 . طائرات مقاتلة٧ سيارة شحن، وأسقطت ١٩مسلحة، و

في ذكرى معركة الكرامة الخالدة يتجدد الموعد 
مع التضحية والمثابرة والصمود، والتكافل والعزيمة التي 
ًتفوقت على كل الظروف المحيطة، وخلقت واقعا جميال  ً
أعاد التذكير بحضارة األمة وكرامتها، وبنت قواعد متينة 

انطلقت عبرها إلى مستقبل زاهر وزاخر بالخير صلبة 
والعطاء، متسلحة بالمبادئ العظيمة التي أوصلتها إلى 

  .مواطن المجد ومواقع الريادة

ّفي هذا اليوم األشم تتجسد القيم والمعاني 
السامية، الصبر والنصر والشهادة، تبعث فينا األمل، 

ًوتزيدنا عزا وفخارا بشهدائنا األبرار وأبطال ا لكرامة األحرار ً
ّالذين لبوا نداء الحق والواجب، فزرعوا في أرض الكرامة 
ًنصرا، ورفعوا رايات المجد عاليا، جباه سجدت لربها  ً

  .وجادت بأرواحها، حملت لواء المجد والتضحية

ولذكرى الكرامة في أنفسنا خلود، ولبوح مسك 
الشهادة في قلوبنا وفاء وعهود، ومعان وقيم ستظل 

ا، نكبر بها ونسمو، وسيظل أشاوس الجيش خالدة فين
العربي قادرين على تحويل الصعاب والتحديات إلى طاقات 
ال تعرف اليأس والكلل، منطلقين من إيمانهم بربهم 
ورسالتهم، يقدمون الشهيد تلو الشهيد، يبذلون دماءهم 
في سبيل الدفاع عن الوطن واألمة، وستبقى معركة 

لعسكري الذي نفتخر ونعتز به، ًالكرامة جزءا من تاريخنا ا
وستظل ذكرى الحسين الراحل صانع النصر في يوم 
الكرامة في قلوب ووجدان األردنيين األحرار، وستبقى 

  .راياتنا خفاقة وهامتنا ال تنحني إال هللا عز وجل

معركة الكرامة تاريخ مشرق ونصر 
وشهادةالكرامة يوم خالد في تاريخ ُأمتنا، ولها في نفوس 

األسرة األردنية الواحدة أعظم الذكرى واالعتزاز أبناء 
ّوالفخار، ففي الحادي والعشرين من آذار سطر نشامى 
جيشنا العربي بدمائهم الزكية أروع ملحمة بطولية، 

وسجلوا أنصع نصر تاريخي على الجيش اإلسرائيلي، 
فحطموا أسطورته وغروره، ونقشت الكرامة الخالدة بطولة 

لى صفحات التاريخ، وعانقت جنود الجيش العربي ع
أمجاد أجدادنا في حطين واليرموك وعين جالوت، وظل 
الجيش العربي عبر تاريخه المجيد المثل للتضحية 
ّوالبطولة، تفخر به األمة وتتباهى، فاستحق منا التبجيل 

  .والمهابة

معركة الكرامة سجل المجد وكتاب الخالدين، 
ع البطوالت ّسطر خاللها نشامى الجيش العربي أنص

وأجمل االنتصارات على ثرى األردن الطهور، وظلت أرواح 
الشهداء تحوم في فضاء األردن فوق سهوله وهضابه 
ّوغوره وجباله، وتسلم على المرابطين فوق ثراه الطهور، 
ويتفتح دحنون غور الكرامة على نجيع دمهم الزكي، 
وتسري في العروق رعشة الفرح بالنصر ونشوة االفتخار 

  .ذا الجيش العربي الهاشميبه

هدفت إسرائيل من غزوها لألرض األردنية إلى 
تحطيم القدرات العسكرية للقوات األردنية، وزعزعة الثقة 
بنفسها بعد حرب حزيران، حيث بقيت قواتنا ثابتة 
بحيويتها ونشاطها وتصميمها على الكفاح من أجل إزالة 

تقد أن الجيش آثار العدوان، وكانت القيادة اإلسرائيلية تع
األردني تشتت بعد حرب حزيران، فأخطأت التقدير؛ ألن 
القيادة األردنية عملت على إعادة التنظيم بسرعة فائقة، 
واحتلت مواقع دفاعية جديدة على الضفة الشرقية لنهر 
األردن لتبقى روح القتال والتصميم في أعلى درجاتها، 

 قوة ومع أن إسرائيل أعلنت قيامها بالهجوم لتدمير
المقاومين العرب في بلدة الكرامة، إال أن الهدف من هذا 
ًالعدوان كان مغايرا تماما لهذا اإلعالن، فالهدف كان  ً

، واالقتراب )البلقاء(احتالل المرتفعات الغربية من المملكة 
من العاصمة عمان للضغط على القيادة األردنية لقبول 

مل على شروط االستسالم التي تفرضها إسرائيل، والع
  .توسيع حدودها بضم أجزاء جديدة من األردن إليها
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كما هدفت إسرائيل إلى محاولة احتالل أراض 
أردنية شرقي النهر والتشبث بها بقصد المساومة عليها، 
ًنظرا لألهمية االستراتيجية لهذه المرتفعات األردنية 
ولزيادة العمق االستراتيجي اإلسرائيلي، وضمان األمن 

 طول خط وقف إطالق النار مع األردن، والهدوء على
وتوجيه ضربات مؤثرة وقوية للقوات األردنية التي كانت 
توفر الحماية والدعم والمساندة للمقاومين العرب، 
وزعزعة المعنوية لدى األردنيين القاطنين في منطقة 
األغوار ودفعهم إلى النزوح من أراضيهم ومزارعهم 

ة، وحرمان المقاومة ليشكلوا أعباء جديدة على الدول
  .العربية من وجود أي قواعد لها بين السكان

ًإسرائيل أيضا أرادت المحافظة على الروح 
المعنوية لجيشها وشعبها بسبب عدم التجانس بين 
الغالبية العظمى منهم في التركيبة السكانية التي جاءت 
على شكل هجرات صهيونية إلى أرض فلسطين، والتخوف 

بهم، فأراد العدو أن يقوم بهذه العملية من إحاطة العرب 
إلزالة حالة الرعب السائدة بين قطاعات الجيش والشعب 
اليهودي، وطمعها بالمرتفعات الشرقية من الناحية 
العسكرية واالستراتيجية واالقتصادية، فمناطق األغوار 
ًغنية بالمصادر المائية والزراعية وتشكل مصدرا اقتصاديا  ً

ًاستراتيجيا مهما  . بالنسبة لألردنً

ٌلموقع معركة الكرامة أهمية من الناحية الدينية، 
فهي تمثل أرض الرباط في سبيل اهللا ضمن منطقة بالد 

ُال تزال (ًالشام، امتثاال لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ََ َ
َطائفة من ُأمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ال  َ ََ ّ ُ َ َ َ َّ َ ََ  ٌ

َيضرهم من خا َ ُ  ُ ُلفهم إال ما َأصابهم من ألواء حتى يأتيهم َ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ  َ َ
َُأمر الله وهم كذلك، قالوا َ ََ َ ُ َ  َيا رسول الله، وَأين هم؟ قال: ُ ََ ُ َ َ ُ َ َ :

َببيت المقدس وَأكناف بيت المقدس ََ ََ ، باإلضافة لوجود )َ
العديد من المساجد وأضرحة الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح في منطقة األغوار،
  .وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل

أما أهمية هذه المنطقة الجغرافية واالستراتيجية، 
فإنها تشكل نقطة المركز في قلب الوطن العربي، فهي 
أشبه ببوابة تعبر منها الجيوش الذاهبة إلى فلسطين، 
سواء أكانت هذه الجيوش قادمة من الشرق أم من 

ً الشمال أم الجنوب، وقد كانت مسرحا لمعارك الغرب، من
فاصلة في التاريخ اإلسالمي، وبوابة لالنتصارات التي 
حققت لألمة هيبتها وكرامتها ومكانتها ونشر رسالة الحق 

  .والعدل واإلنسانية كمعركة اليرموك وحطين وعين جالوت

ومنطقة غور األردن منطقة منخفضة تقع بين 
تين، هما سلسلة الجبال الغربية سلسلتين جبليتين متناسق

وسلسلة الجبال الشرقية، وهي غنية بالمصادر الزراعية 
والمائية واألشجار، فتنتج الخضراوات والفواكه وهي 
مناطق رعوية جيدة، أما مصادرها المائية فتتمثل في نهر 
األردن، بحيرة طبريا، البحر الميت، وقناة الغور الشرقية، 

لعيون المائية والبرك واآلبار، إضافة إلى العديد من ا
ويشكل الغور عصب الحياة الزراعية واالقتصادية بالنسبة 
لألردن، ويقع في الغور طريق عرضاني يمتد من الحمة 
األردنية وحتى العقبة، أما الطرق الواصلة بين المرتفعات 
الشرقية والغربية فهي جسر الملك حسين، والملك 

ز المنطقة بشقيها الشرقي عبداهللا، واألمير محمد، وتتمي
والغربي بصعوبة المواصالت ووعورة المسالك 
واالرتفاعات الشاهقة ووجود األشجار والمقاطع الصخرية 
المنحدرة، وهي منطقة استراتيجية معيقة لحركة اآلليات 

 ....في حال أي تقدم من قوات العدو

  نتائج المعركة

مع انتهاء أحداث المعركة كان العدو قد فشل 
ًاما في عملياته العسكرية، دون أن يحقق أيا من تم ًّ

األهداف التي شرع بهذه العمليات من أجلها وعلى جميع 
المقتربات والمحاور، وعاد يجر أذيال الخيبة والفشل، 
فتحطمت األهداف المرجوة من وراء المعركة أمام صخرة 
الصمود األردني، ليثبت للعدو من جديد بأنه قادر على 



  
  ١٨٨ 

عركة تلو األخرى، وعلى تحطيم محاوالت مواصلة الم
العدو المستمرة للنيل من األردن وصموده، وأثبت الجندي 
األردني أن روح القتال لديه نابعة من التصميم على 

  .خوض معارك البطولة والشرف واإلقدام والتضحية

وفي كلمته التاريخية، قال المغفور له جاللة 
 في اليوم التالي الملك الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه

ٕواذا كان لي أن أشير إلى شيء من الدروس : "للمعركة
المستفادة من هذه المعركة يا إخوتي، فإن الصلف 
ٕوالغرور يؤديان إلى الهزيمة، وان اإليمان باهللا والتصميم 
على الثبات مهما كانت التضحية هما الطريق األول إلى 

ًالنصر، وان االعتماد على النفس أوال وأخير ًا ووضوح ٕ
الغاية ونبل الهدف هي التي منحتنا الراحة حين تقرر أننا 
ثابتون صامدون حتى الموت، مصممون على ذلك، ال 

  ".نتزحزح وال نتراجع مهما كانت التحديات والصعاب

وفشل العدو في احتالل المرتفعات الشرقية 
ودعوة الصحفيين لتناول طعام الغداء في عمان، وجسدت 

مية اإلرادة لدى الجندي العربي، والتي هذه المعركة أه
كانت متقنة وذات كفاءة عالية وأسهمت بشكل فعال في 
حسم معركة الكرامة، كما أبرزت أهمية اإلعداد المعنوي 
حيث كان هذا اإلعداد على أكمل وجه، فمعنويات الجيش 
العربي كانت مرتفعة حيث ترقبوا يوم الثأر واالنتقام من 

ة الصفر بفارغ الصبر للرد على عدوهم وانتظروا ساع
وأبرزت المعركة حسن التخطيط . الظلم واالستبداد

والتحضير والتنفيذ الجيد لدى الجيش العربي، مثلما 
أبرزت أهمية االستخبارات، إذ لم ينجح العدو بتحقيق 
ًعنصر المفاجأة نظرا لقوة االستخبارات العسكرية األردنية 

وتبعث بالتقارير لذوي التي كانت تراقب الموقف من كثب 
االختصاص، حيث تمحص وتحلل النتائج فتنبأت بخبر 
العدوان من قبل إسرائيل ما أعطى فرصة للتجهيز 

  .والوقوف في وجهها

ً شهيدا، ٨٦:خسائر الطرفين قواتنا الباسلة
  . آلية مختلفة٣٩ دبابة، و١٣ جرحى ، تدمير ١٠٨و

 ً جريحا،٤٥٠ً قتيال، و٢٥٠:القوات اإلسرائيلية
 ناقلة، ١٨ دبابة، و٤٧ آلية مختلفة شملت ٨٨تدمير 

 ٧ٕ سيارة شحن، واسقاط ١٩ سيارة مسلحة، و٢٤و
  .طائرات مقاتلة

 ٢١/٣/٢٠٢٠موقع قناة المملكة 

* * * * * 

ذكرى اإلسراء والمعراج دعوة الستجالب 
  ّالتفاؤل والصبر في زمن الشدة

 

اليوم األحد، ذكرى اإلسراء   تصادف–عمون 
 بما تحويه من معان عظيمة أعجزت القدرة والمعراج،

البشرية، عن فهمها واستيعابها، بما تضمنته من عجائب 
القدرة اإللهية التي جاءت تكريما لشخص الرسول الكريم، 
مما علق به من الظلم واألذى، ليريه تعالى من آياته 

  .وعجائب قدرته

وجاءت ذكرى اإلسراء والمعراج بمضامينها 
ة، ليس حدثا عابرا، بل صورة حية الروحية والمادي

الستجالب التفاؤل باتحاد فيه العالم لمواجهة آفة 
  "فيروس كورنا"العصر

وتحل ذكرى االسراء والمعراج حاملة في طياتها 
تباشير الغد، فيأتي الصبر، من بين ثنايا الخوف 
والضعف، تماما كما كانت تثبيتا لفؤاد النبي وتخفيفا 

  .لمعاناته

عام المملكة الشيخ عبد الكريم سماحة مفتي 
الخصاونة، قال إن اإلسراء رحلة قدسية كانت على 
األرض من مكة المكرمة إلى البيت المقدس، مهد 
الرساالت من عهد إبراهيم عليه السالم إلى عهد عيسى 
عليه السالم، والمعراج رحلة قدسية خالل الكون وخارج 

لمنتهى، حدود الزمن، من بيت المقدس إلى حيث سدرة ا
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سبحان الذي أسرى بعبده ليال من :(حيث قال تعالى
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله 

  ).لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

إن ) بترا( وأضاف سماحته لوكالة األنباء األردنية
حادثة اإلسراء والمعراج كانت معجزة للنبي محمد صلى 

 شكلته من أمر خارق للعادة أجراه اهللا عليه وسلم، بما
اهللا تعالى على يد نبيه عليه السالم لتصديق بالغه 
ودعوته، موضحا أن االحتفال بيوم اإلسراء والمعراج يدلل 
على المكانة العظيمة الدينية والتاريخية لبيت المقدس، 
الذي بذل المسلمون أرواحهم ودماءهم في سبيل اهللا 

طار ويحافظوا عليها كجزء من ليدرأوا عن مقدساتهم األخ
عقيدتهم ودينهم، من أجل هذا بذل الصحابة الكرام الغالي 

  .والنفيس

وبين سماحة مفتي المملكة أن مسيرة الدفاع 
عن المقدسات الدينية جيال بعد جيل حتى حمل لواءها آل 
بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم من بني هاشم الكرام، هم 

ات الدينية ورعايتها والوصاية أولى الناس بحماية المقدس
عليها، حاملين على عاتقهم مهمة الحفاظ على المسجد 
األقصى ورعايته وصيانته، وباذلين أرواحهم ودماءهم 
وأموالهم في سبيل اهللا دفاعا عن القدس الشريف، وعن 
مسجدها المبارك، مهوى القلوب ودرة العيون ومحط 

  .األنظار

اهللا الثاني لم وأشار إلى أن جاللة الملك عبد
يترك تجمعا عالميا أو مؤتمرا دوليا أو إنسانيا إال ونادى 
بالحق المقدس المغتصب لفلسطين وأهلها، والوقوف 
بوجه من يحاول النيل من هويتها الثقافية والتاريخية 

  .ليبقى المسجد األقصى وقفا على المسلمين

ولفت إلى أن الهاشميين يتوارثون هذه المهمة 
تجري أيديهم سخية لخدمة المسجد المبارك، الشريفة، و

ونحن نستذكر حادثة اإلسراء والمعراج فإننا : "مضيفا
نجدد بهذه المناسبة روابطنا الوثيقة بأرض اإلسراء 

والمعراج والمسجد األقصى المبارك والدفاع عن أهل 
بدوره قال القاضي الدكتور "فلسطين وحقهم المقدس

 قاضي القضاة إن إسماعيل نوح القضاة، من دائرة
المناسبات التي تحييها األمم والمجتمعات هي التي ترتبط 

  .بالقيم األسمى والقضايا الكبرى التي توليها اهتمامها

وأضاف إن االحتفال بذكرى اإلسراء والمعراج ظل 
ًدائما موضع اهتمام الهاشميين واألردنيين جميعا، 

عليه الرتباطها بصاحب الذكرى، سيدنا محمد صلى اهللا 
ّوسلم الذي خلد اهللا سبحانه وتعالى معجزته في القرآن 

  .الكريم بسورة اإلسراء

ًيعد تذكيرا "ولفت إلى أن االحتفال بهذه المعجزة 
بالحق اإلسالمي الثابت في المسجد األقصى، بل في 
القدس كلها، والتي تعبر عنها الوصاية الهاشمية على 

داهللا الثاني، القدس الشريف، ويحملها جاللة الملك عب
مشيرا إلى أن االحتفال تذكير بالوعد اإللهي بالنصر، ال 

ًسيما وأن اإلسراء والمعراج كان فتحا معنويا للقدس ً.  

وقال القضاة إن االحتفال باإلسراء والمعراج 
يتزامن وذكرى عزيزة على األردنيين، ذكرى معركة الكرامة، 

لهية، التي عبرت عن الحق الذي ثبت بتلك المعجزة اإل
ًوالتي ال يزال حيا في نفوس األردنيين، يقدرونه ويجلون 

  .كل بطولة وتضحية تبذل في سبيله

وقال عميد كلية الشريعة في الجامعة األردنية 
الدكتور عدنان محمود العساف، إن ذكرى اإلسراء 
والمعراج من المناسبات المهمة لكل مسلم ومسلمة، وأن 

لنبي صلى اهللا عليه وسلم اهللا خص بني آدم بالكرامة، وا
بآيات ومعجزات، وميزه بها، وأيده بدين الرحمة والعالمية، 
ٕفيه تعبد وحضارة، وانسانية، وفيه إنابة إلى اهللا، 
: ٕواخالص له، وحسن اتباع، مستشهدا بقوله عز وجل

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم (
  ).ن خلقنا تفضيالمن الطيبات وفضلناهم على كثير مم
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وأشار إلى أن حادثة اإلسراء والمعراج تعزز 
العقيدة اإلسالمية وأركانها المبنية على اإليمان وعلى 
حقيقة الخلق بأن اهللا وحده هو الخالق، وأن هذا الخلق 
عظيم، وهي دليل عظمة البارئ جلت قدرته، وتذكرنا 

ر بعالقة اإلنسان بالكون والحياة، وبأهمية دوام التفك
  .واالعتبار، واإلنابة إلى اهللا، ولزوم عبادته وطاعته

وأضاف أن اهللا تعالى أيد نبيه بهذه المعجزة التي 
نستذكرها إلرجاع عقولنا نحو التفكر بالكون، ومن ثم 
بواجباتنا نحو الخالق تعالى، الفتا إلى أن اإلنسان المسلم 
عليه أن يأخذ الدليل على وجود اهللا من عظمة الكون، 

  .ن اإلسراء والمعراج تذكرنا بعظمة هذا الكون العظيموأ

عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور 
نستذكر في هذه األيام حادثة اإلسراء : أسامة الفقير، قال

والمعراج والتي تتناغم مع يوم الكرامة ويوم األم وما 
نعيشه في ظل هذه الظروف الصعبة وانتشار الوباء 

  ".س كورونافيرو"العالمي 

وأضاف إننا نستلهم الدروس والعبر من تاريخنا 
اإلسالمي العريق، موضحا أن حادثة اإلسراء والمعراج 
مثال على الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر، ونلتمس 
هذه الطريق بأن حياة االنسان المسلم قد تعتريها 
الصعوبات ولكنها تحتاج إلى الصبر، وأن الظروف تعلمنا 

صبر وكيف نتعامل مع مثل هذه األحوال، ما يظهر كيف ن
حاجتنا الستذكار سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي 
طارده الناس وحاربوه ومنعوا دعوته وشككوا به واتهموه 

  .بالسحر ومع ذلك كان صابرا محتسبا

ولفت الفقير، إلى أن ذكرى اإلسراء والمعراج 
ر الصالبة اليوم، تدعونا ألن نصبر ونحتسب، ونظه

والبأس والتكاتف في مثل هذه الظروف التي تمر بها 
البالد، داعيا الشباب لتحمل مسؤولياتهم والتعاون مع 
مختلف أجهزة الدولة في هذا الظرف الدقيق والحساس 

 )بترا. (من تاريخ الوطن

  ٢٢/٣/٢٠٢٠عمون 

* * * * *  

  

 

  "يوم األرض"عاما على ذكرى  ٤٤
 

 يــــوم غــــد االثنــــين،  يــــصادف-وفــــا  -رام اهللا 
، الذي جاء "ليوم األرض "٤٤الثالثين من آذار، الذكرى الـ

، ضــد ١٩٤٨بعــد هبــة الجمــاهير العربيــة داخــل أراضــي 
ــــتالع، والتهويــــد التــــي  االســــتيالء علــــى األراضــــي، واالق
ّانتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخيـة 

 ."يوم األرض"سميت بـ

فــي ظــل ظــروف صــعبة ولكــن تــأتي هــذه الــذكرى 
وغيــــر مــــسبوقة؛ نظــــرا لحالــــة الطــــوارئ التــــي تعيــــشها 
ـــوطن كبـــاقي دول العـــالم، للحـــد مـــن تفـــشي  محافظـــات ال

 ).١٩-كوفيد  (كورونا"فيروس 

فــــي ضــــوء ذلــــك، دعــــت لجنــــة المتابعــــة العليــــا 
ــسطيني فــي مختلــف  ــاء شــعبنا الفل للجمــاهير العربيــة، أبن

ـــشاطات أمـــاكن تواجـــده، إلحيـــاء يـــوم األرض، بسلـــسلة  ن
رقمية ومنزلية، بسبب الظروف الصحية الخطيرة والقاهرة، 

 .الناشئة عن انتشار الفيروس

وقالـت المتابعــة فـي بيــان، إن هـذه الخطــوة تــأتي 
من أجل الحفاظ على ديمومة إحياء الـذكرى الخالـدة ليـوم "

األرض، وفــي ذات الوقــت الحفــاظ علــى ســالمة الجمهــور 
 ."العام

ــــ"وأوضــــحت أن  ــــذكرى ال ــــت ٤٤ـال ــــي وق  تحــــل ف
عــصيب علــى شــعبنا الفلــسطيني، وشــعوب العــالم خاصــة، 
ـــع شـــعبنا تحـــت  ـــا، فواق ـــروس كورون ـــشار في فـــي ظـــل انت
ــى  ــه عل ــل مــن قدرت ــات اللجــوء، يقل االحــتالل، وفــي مخيم
ضمان الحماية والوقايـة بالمـستوى المطلـوب، وهـذا يـشتد 

 ".١٩٦٧أكثر في المناطق المحتلة منذ العام 
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، بعــــد ١٩٧٦ اليــــوم، لعــــام وتعــــود أحــــداث هــــذا
استيالء سلطات االحتالل اإلسرائيلي على آالف الـدونمات 

، وقـد عـم ٤٨من أراضي الفلـسطينيين داخـل أراضـي عـام 
إضــراب عــام، ومــسيرات مــن الجليــل إلــى النقــب، وانــدلعت 
ٕمواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلـسطينيين، واصـابة 

 .واعتقال المئات

ـــ ـــشرارة الت ـــى أن ال ـــشار إل ي أشـــعلت الجمـــاهير ي
ــسلطات اإلســرائيلية  ــدام ال ــت بإق ــوم األرض، كان ــة لي العربي

 ألـف دونـم مـن أراضـي عـدد ٢١على االستيالء علـى نحـو
من القرى العربية في الجليل، ومنها عرابة، سـخنين، ديـر 

ــام  ــسواعد، وغيرهــا فــي الع ــا، وعــرب ال ؛ وذلــك ١٩٧٦حن
اق لتخصيــصها إلقامــة المزيــد مــن المــستوطنات، فــي نطــ

خطة تهويد الجليـل، وتفريغـه مـن سـكانه العـرب، وهـو مـا 
أدى إلـــى إعـــالن الفلـــسطينيين فـــي الـــداخل، وخـــصوصا 
ـــوم  ـــضررين المباشـــرين، عـــن اإلضـــراب العـــام فـــي ي المت

 .الثالثين من آذار

وفـــي هـــذا اليـــوم أضـــربت مـــدن، وقـــرى الجليـــل، 
والمثلث إضرابا عاما، وحاولت الـسلطات اإلسـرائيلية كـسر 

ــك إلــى صــدام بــين المــواطنين، اإلضــراب ــالقوة، فــأدى ذل  ب
ـــرى ســـخنين،  ـــي ق ـــت أعنفهـــا ف ـــوات اإلســـرائيلية، كان والق

 .وعرابة، ودير حنا

 الهيئـــة -وتفيـــد معطيـــات لجنـــة المتابعـــة العليـــا 
 بـــأن إســـرائيل اســـتولت -٤٨القياديـــة العليـــا لفلـــسطينيي 

ــم منــذ احتاللهــا  علــى  نحــو مليــون ونــصف المليــون دون
ــى ــسطين حت ــق بحــوزتهم ســوى ١٩٧٦ العــام لفل ــم يب ، ول

نحو نصف مليون دونم، عدا ماليين الدونمات من أمـالك 
 .الالجئين وأراضي المشاع العامة

ـــات  وبـــذلت إســـرائيل جهـــودا لمنـــع انطـــالق فعالي
نـــضالية، لكـــن رؤســـاء المجـــالس البلديـــة العربيـــة أعلنـــوا 

ـــوم  ـــاع ي ـــي اجتم ـــام ف ـــي ١٩٧٦ آذار ٢٥اإلضـــراب الع  ف
 .عمرومدينة شفا 

، "لجنــة الـدفاع عــن األراضــي العربيــة"وجـاء قــرار 
التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتمـاع عـام جـرى 

، إعـالن ١٩٧٥ تـشرين األول ١٨في مدينة الناصرة فـي 
اإلضراب الشامل، ردا مباشرا على االسـتيالء علـى أراضـي 

، ومنــع الــسكان العــرب مــن دخــول )٩منطقــة رقــم " (المــل"
 .١٩٧٦-٢-١٣ تاريخ المنطقة، في

ويشير بـاحثون إلـى أن االسـتيالء علـى األراضـي 
 بذرائع مختلفة، ١٩٧٦بهدف التهويد بلغت ذروتها مطلع 

، "خدمـة الـصالح العـام"، و"القانون"تجد لها مسوغات في 
 .االنتدابية" قوانين الطوارئ"أو في تفعيل ما يعرف بـ

 ألـف ٦٠التي تبلغ مساحتها " المل"وكانت أرض 
 كمنطقـــة ١٩٤٤-١٩٤٢نـــم، تـــستخدم فـــي الـــسنوات دو

تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالميـة 
الثانية، مقابل دفـع بـدل اسـتئجار ألصـحاب األرض، وبعـد 

 أبقـت إسـرائيل علـى نفـس الوضـع الـذي كـان ١٩٤٨عام 
 إذ كان يسمح للمواطنين بالوصـول  سائدا في ذلك العهد،
 .ا بتصاريح خاصةإلى أراضيهم لفالحته

 قامــــت الــــسلطات اإلســــرائيلية ١٩٥٦فــــي عــــام 
بإغالق المنطقة، بهدف إقامة مخططات بنـاء مـستوطنات 

 ".تهويد الجليل"يهودية، ضمن مشروع 

 ١٩٧٦/٣/١فـي ) كيننـغ(كما كان صدور وثيقة 
مــــن قبـــــل متــــصرف لـــــواء الــــشمال فـــــي وزارة الداخليـــــة 

ّ سميت فيما بعـد وثيقة سرية،) يسرائيل كيننغ(اإلسرائيلية 
ـــــراغ الجليـــــل مـــــن أهلـــــه  باســـــمه، والتـــــي تـــــستهدف إف
الفلسطينيين، واالستيالء على أراضيهم، وتهويدها، واحدة 

 .من مسببات االتجاه نحو اإلضراب

في طياتها إلى تقليل نسبة ) كيننغ(ودعت وثيقة 
الفلـــــسطينيين فـــــي منطقتـــــي الجليـــــل، والنقـــــب، وذلـــــك 

 مــــن أراض زراعيــــة، باالســــتيالء علــــى مــــا تبقــــى لــــديهم
وبمحاصــرتهم اقتــصاديا، واجتماعيــا، وبتوجيــه المهــاجرين 

 .اليهود الجدد لالستيطان في منطقتي الجليل والنقب
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ـــى تكثيـــف االســـتيطان اليهـــودي فـــي  وركـــزت عل
لحـــزب " أخـــا"ٕشـــمال الجليـــل، واقامـــة حـــزب عربـــي يعتبـــر 

العمل، ويركز على المساواة والسالم، ورفـع التنـسيق بـين 
ٕ الحكوميـــة فـــي معالجـــة األمـــور العربيـــة، وايجـــاد الجهــات

إجمــاع قــومي يهــودي داخــل األحــزاب الــصهيونية، حــول 
 .موضوع العرب في إسرائيل

وشــــــددت الوثيقـــــــة علـــــــى ضـــــــرورة التـــــــضييق 
االقتـــــصادي علـــــى العـــــائالت العربيـــــة، عبـــــر مالحقتهـــــا 
ٕبالـــضرائب، واعطـــاء األولويـــة لليهـــود فـــي فـــرص العمـــل، 

رب فــــي التحــــصيل العلمــــي، وكــــذلك تخفــــيض نــــسبة العــــ
وتشجيع التوجهات المهنية لـدى التالميـذ، وتـسهيل هجـرة 
الـشباب، والطـالب العــرب إلـى خـارج الــبالد ومنـع عــودتهم 

 .إليها

وكــان الــرد اإلســرائيلي عــسكريا شــديدا علــى هبــة 
ٍ، باعتبارهـا أول تحـد، وألول مـرة بعـد احـتالل "يوم األرض"

دخلت قـوات معـززة ، حيث ١٩٤٨األرض الفلسطينية عام 
ــزرات  ــدبابات، والمجن مــن الجــيش اإلســرائيلي مدعومــة بال
إلى القرى الفلسطينية، وأعادت احتاللها، موقعـة شـهداء، 
وجرحـــى بـــين صـــفوف المـــدنيين العـــزل، فكانـــت حـــصيلة 

 مـنهم قتلـوا برصـاص ٤ أشخاص، ٦الصدامات استشهاد 
 .الجيش، واثنان برصاص الشرطة

 إسرائيل إقامة لجنـة ٤٨ورغم مطالبة فلسطينيي 
للتحقيـق فـي قيـام الجـيش، والـشرطة بقتـل مـواطنين عزل  ُـ
يحملــــون الجنــــسية اإلســــرائيلية، إال أن مطــــالبهم قوبلــــت 

 .بالرفض التام، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية

وســعت إســرائيل إلــى إفــشال اإلضــراب لمــا يحمــل 
ــ ــة قومي ــة كأقلي ــة العربي ــق بــسلوك األقلي ة مــن دالالت تتعل

حيــال قــضية وطنيــة ومدنيــة مــن الدرجــة األولــى، أال وهــي 
ـــث عقـــدت الحكومـــة اجتماعـــا اســـتمر . قـــضية األرض حي

ألربع سـاعات، تقـرر فيـه تعزيـز قـوات الـشرطة فـي القـرى 
كمـا قامـت . والمدن العربية للرد على اإلضراب والمظاهرات

بتحذير العمال ' الهستدروت'قيادة اتحاد العمال اإلسرائيلي 
يــدهم باتخــاذ إجــراءات انتقاميــة ضــدهم، وقــرر أربــاب وتهد

العمــل فــي اجتمــاع لهــم فــي حيفــا طــرد العمــال العــرب مــن 
. عملهم إذا ما شاركوا فـي اإلضـراب العـام فـي يـوم األرض

كـــذلك بعـــث المـــدير العـــام لـــوزارة المعـــارف تهديـــدا إلـــى 
 .المدارس العربية لمنعها من المشاركة في اإلضراب

ــم ) مــا عا٤٤( رغــم مــرور  ــذكرى، ل علــى هــذه ال
، الذين أصبح عددهم أكثر مـن ٤٨يمل فلسطينيو أراضي 

 ألــف نــسمة فقــط ١٥٠ مليــون نــسمة، بعــدما كــانوا ١.٣
، الــذي يجمعــون "بيــوم األرض" مــن االحتفــال ١٩٤٨عــام 

علــى أنــه أبــرز أيــامهم النــضالية، وانعطافــه تاريخيــة فــي 
، ١٩٤٨مـــسيرة بقـــائهم، وانتمـــائهم، وهـــويتهم منـــذ نكبـــة 

 .تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم

ولم تكتف الـسلطات اإلسـرائيلية باالسـتيالء علـى 
أراضي الفلسطينيين الذين ُأبعـدوا عـن أرضـهم، بـل عملـت 
ــي  ــى مــن األرض، الت ــا تبق ــى م ــى االســتيالء عل ًتباعــا عل

 .بقيت بحوزة من ظلوا في أرضهم

يـذكر أن إسـرائيل اســتولت خـالل األعــوام مـا بــين 
 علــى أكثــر مــن مليــون دونــم، مــن ١٩٧٢ ، ١٩٤٨عــام 

أراضــي القــرى العربيــة فــي الجليــل، والمثلــث، إضــافة إلــى 
ماليين الدونمات األخرى من األراضي التي استولت عليها 
ّبعد سلسلة المجـازر المروعـة، وعمليـات اإلبعـاد القـسري،  ّ

 .٤٨التي مورست بحق الفلسطينيين عام 

بالعالقـــة بـــين ويعتبـــر يـــوم األرض نقطـــة تحـــول 
ـــسلطة اإلســـرائيلية( ـــداخل، إذ أن إســـرائيل )ال ، والعـــرب بال

أسـياد "أرادت بردها أن تثبـت للجمـاهير الـساخطة مـن هـم 
، وكــــان هــــذا التحــــدي العلنــــي الجمــــاهيري األول "األرض

ـــاد  ـــساخطة، باعتق للكيـــان المحتـــل مـــن قبـــل الجمـــاهير ال
ــــد أن  ــــد " يــــوم األرض"العدي ســــاهم بــــشكل مباشــــر بتوحي

كاثف وحـدة الـصف الفلـسطيني بالـداخل علـى المـستوى وت
الجماهيري، بعـد أن كـان فـي العديـد مـن األحيـان الـسابقة 
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ــضاال فرديــا ألشــخاص فــرادى، أو لمجموعــات محــدودة . ن
ـــل  ـــاظ لك ـــة صـــفعة وجـــرس إيق ـــرد بمثاب ـــذا ال ـــان ه ـــا ك كم

 .١٩٤٨ِفلسطيني قبل باالحتالل اإلسرائيلي عام 

ذكـــــرى يـــــوم "ء ويعتقـــــد الفلـــــسطينيون أن إحيـــــا
ليس مجـرد سـرد أحـداث تاريخيـة، بـل هـو معركـة " األرض

 .جديدة في حرب متصلة الستعادة الحقوق الفلسطينية

ــــام  ــــذ الع ــــا ١٩٧٦ومن ــــوم األرض يوم ً أصــــبح ي
ـــسطين،  ـــسطيني، داخـــل فل ـــشعب الفل ـــاة ال ـــي حي ـــا ف ًوطني
ـــات شـــعبية  ـــشهد تحرك ـــي هـــذه المناســـبة ت وخارجهـــا، وف

 شعبنا، وحقه في أرضه، رغم فلسطينية عديدة تؤكد وحدة
 .شراسة الهجمة اإلسرائيلية

  ٢٩/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

االحتالل يسيطر على : في ذكرى يوم األرض
 من أرض فلسطين% ٨٥أكثر من 

 

معــالي عــال عــوض،   استعرضــت–  معــا– رام اهللا
رئيس االحصاء الفلسطيني عشية الذكرى السنوية الرابعـة 

ــــــــــو ــــــــــوم واألربعــــــــــون لي ــــــــــصادف ي ــــــــــذي ي م األرض ال
ـــــى النحـــــو ٣٠/٠٣/٢٠٢٠  باألرقـــــام واإلحـــــصائيات، عل

 :االتي

ــــوم األرض  ــــسطيني ذكــــرى ي ــــشعب الفل يحيــــي ال
ًسنويا، والذي استشهد فيه ستة من الـشبان الفلـسطينيين 

ــى قــرار مــصادرة االحــتالل اإلســرائيلي   ٢١ًبالــداخل ردا عل
الثالثين ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في 

، حيث أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد ١٩٧٦من آذار عام 
وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنـه وتخليـدا 

 .لشهداء يوم األرض

مـــن % ٨٥االحــتالل اإلســرائيلي يــسيطر علــى أكثــر مــن 
 أرض فلسطين التاريخية

بلــغ عـــدد الفلــسطينيين المقـــدر فــي نهايــة عـــام 
 مليـــــون مـــــنهم ٥ي  مليـــــون، حـــــوال١٣ حـــــوالي ٢٠١٩

ـــة فلـــسطين، وحـــوالي  ــــي دول ـــون ١.٥٩٧يعيـــشون ف  ملي
، فيما بلغ عـدد الفلـسطينيين ١٩٤٨فلسطيني في أراضي 

 مليــون فلــسطيني، فــي حــين ٦فــي الــدول العربيــة حــوالي 
 ٧٢٧بلــغ عــدد الفلــسطينيين فــي الــدول األجنبيــة حــوالي 

ــر مــن  ــا، ويــستغل االحــتالل اإلســرائيلي أكث مــن % ٨٥ًألف
ة الكلية ألرض فلسطين التاريخية، وتجدر اإلشـارة المساح

إلى أن اليهود فـي عهـد االنتـداب البريطـاني اسـتغلوا فقـط 
ـــــسبته ٢ كـــــم١,٦٨٢ ـــــشكل مـــــا ن ـــــن أرض % ٦.٢ وت م

 .فلسطين التاريخية

 مصادرة مستمرة لألراضي

ـــصنيف األراضـــي  اســـتغل االحـــتالل اإلســـرائيلي ت
ة علـــى إلحكــام الــسيطر) أ، ب، ج(حــسب اتفاقيــة أوســلو 

ــاطق المــصنفة  ــسطينيين خاصــة فــي المن ) ج(أراضــي الفل
والتــي تخــضع بالكامــل لــسيطرة االحــتالل اإلســرائيلي علــى 
األمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل االحتالل اإلسـرائيلي 

مـــن مجمـــل المـــساحة % ٧٦بـــشكل مباشـــر مـــا نـــسبته 
، تــسيطر المجــالس اإلقليميــة للمــستعمرات )ج(المــصنفة 

، فيمـا بلغـت مـساحة منـاطق النفـوذ فـي منهـا% ٦٣على 
تــــشمل (المــــستعمرات اإلســــرائيلية فــــي الــــضفة الغربيــــة 

) المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المـستعمرات
، ٢٠١٩ كمـا هـو الحـال فـي نهايـة العـام ٢ كـم٥٤٢نحو 

مــــن مــــساحة الــــضفة % ١٠وتمثــــل مــــا نــــسبته حــــوالي 
اض القواعـد الغربية، فيما تمثل المـساحات المـصادرة ألغـر
مـــن % ١٨العـــسكرية ومواقـــع التـــدريب العـــسكري حـــوالي 

ــــضم  ــــى جــــدار ال مــــساحة الــــضفة الغربيــــة، باإلضــــافة إل
مـن مـساحة الـضفة % ١٠والتوسع والذي عزل أكثر مـن 
 تجمـع فلـسطيني مـن ٢١٩الغربية، وتضرر ما يزيد على 

ـــى وجـــود نحـــو  ـــات ال ـــشير البيان ـــث ت إقامـــة الجـــدار، بحي
 بين الجدار والخط األخـضر ونحـو  منشأة معزولة٢,٧٠٠
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 منشأة متـضررة مـن إقامـة الجـدار باإلضـافة الـى ٥,٣٠٠
 ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود ٣٥نحو 
 ألــف فلــسطيني فــي مبــاني معزولــة بــين الجــدار ٦٧نحــو 

والخط األخضر، مما يحرم الفلـسطينيين مـن الوصـول إلـى 
لي كافــة العراقيــل أراضــيهم، كمــا ويــضع االحــتالل اإلســرائي

ـــــى التوســـــع العمرانـــــي  لتـــــشديد الخنـــــاق والتـــــضييق عل
) ج(للفلــسطينيين خاصــة فــي القــدس والمنــاطق المــصنفة 

فـــي الـــضفة الغربيـــة والتـــي مـــا زالـــت تقبـــع تحـــت ســـيطرة 
 .االحتالل االسرائيلي الكاملة

التوزيـــع النـــسبي لمـــساحة األراضـــي فـــي الـــضفة الغربيـــة 
 حسب اتفاقية أوسلو

 توسع مستمر: ت اإلسرائيليةالمستعمرا

بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعـد العـسكرية 
ــام  ــي نهايــة الع ــة ٢٠١٨اإلســرائيلية ف ــضفة الغربي ــي ال  ف

 بـؤرة مأهولـة تـم ٢٦ مـستعمرة و١٥٠ موقع، منهـا ٤٤٨
ــة لمــستعمرات قائمــة، و  بــؤرة ١٢٨اعتبارهــا كأحيــاء تابع

ن فـي الـضفة استعمارية، أما فيما يتعلـق بعـدد المـستعمري
 مـــــستعمر نهايـــــة العـــــام ٦٧١,٠٠٧الغربيـــــة فقـــــد بلـــــغ 

ـــى نحـــو ٢٠١٨ ـــصل إل ـــو ســـكاني ي ـــدل نم ، %٢.٧، بمع
يــشكل اســتقدام اليهــود مــن الخــارج أكثــر مــن ثلــث صــافي 
معدل النمو السكاني بدولة االحتالل، ويتضح من البيانات 

مــن المــستعمرين يــسكنون فــي محافظــة % ٤٧أن حــوالي 
ً مـــستعمرا ٣١١,٤٦٢هم حـــوالي القـــدس حيـــث بلـــغ عــــدد

ذلـك الجـزء ) J1 ً مـستعمرا فـي القـدس٢٢٨,٦١٤مـنهم 
من محافظة القدس الـذي ضـمه االحـتالل اإلسـرائيلي اليـه 

، )١٩٦٧عنـــوة بعيـــد احتاللـــه للـــضفة الغربيـــة فـــي عـــام 
وتــشكل نــسبة المــستعمرين إلــى الفلــسطينيين فــي الــضفة 

طيني،  فلــس١٠٠ً مــستعمرا مقابــل كــل ٢٣الغربيــة حــوالي 
 ٧٠فــي حــين بلغــت أعالهــا فــي محافظــة القــدس حــوالي 

 ٢٠١٩وشـهد العـام .  فلـسطيني١٠٠ًمستعمرا مقابل كـل 
زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات اإلسرائيلية 

في الضفة الغربية حيث صـادق االحـتالل االسـرائيلي علـى 
 وحــدة اســتعمارية جديــدة، باإلضــافة ٨,٤٥٧بنــاء حــوالي 

 . بؤر استعمارية جديدة١٣قامة الى إ

 حوافز وتسهيالت للمستعمرين

ـــة  ـــة مقاوم ـــسنوى لهيئ ـــر ال ـــات التقري ـــشير بيان ت
الجــدار واالســتيطان الــى أن مجمــوع مــا تــم صــرفه علــى 
األنـــشطة االســـتعمارية فـــي الفتـــرة الممتـــدة بـــين األعـــوام 

 بلــغ مليــار شــيكل، فــي حــين بلــغ مــا تــم ٢٠١٦-٢٠١١
 مليـار شـيكل، بالمقابـل ١.٧  نحو٢٠١٧صرفه في العام 

ـــم صـــرفه فـــي العـــام  ـــغ مـــا ت ـــار ١.٤ نحـــو ٢٠١٨بل  ملي
شيكل، وتشير بيانات منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية فيما 
يخـــص إقامـــة البـــؤر االســـتعمارية، إلـــى أن هـــذه الظـــاهرة 
بدأت بشكل رئيسي في عهـد نتنيـاهو كـرئيس للـوزراء فـي 

انـه فــي ، ويالحــظ ٢٠٠٥، وتوقفـت فــي عـام ١٩٩٦عـام 
 عاودت حكومة نتنياهو مرة أخرى إلى إنـشاء ٢٠١٢عام 

 ١٣٤بــؤر اســتعمارية غيــر قانونيــة، بحيــث أنــه مــن بــين 
ميغـرون (تم إخالء موقعين استعماريين : ًموقعا تم إنشاؤه

ـــا ـــى )وأمون ـــت المـــصادقة عل ـــا اســـتعماريا ٢٩؛ وتم ً موقع ً
لمــستعمرات " أحيــاء" كـــ ٢٦ثالثــة كمــستعمرات مــستقلة و(

 .ً موقعا في طور المصادقة٣٥؛ وما ال يقل عن )ةقائم

 تهويد القدس بال ضوابط واستمرار هدم المنازل

 بهـدم ٢٠١٩قام االحتالل االسرائيلي خالل العام 
فـــي محافظـــة % ٤٠ مبنـــى، منهـــا حـــوالي ٦٧٨وتـــدمير 

 عمليـــــة هـــــدم، وتوزعـــــت المبـــــاني ٢٦٨القـــــدس بواقـــــع 
، كمــا  منــشأة٤٢٧ مبنــى ســكني و٢٥١المهدومــة بواقــع 

ـــام   أوامـــر ٢٠١٩أصـــدر االحـــتالل االســـرائيلي خـــالل الع
 مبنى في الـضفة ٥٥٦بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 

تقــوم ســلطات االحــتالل بهــدم المنــازل . الغربيــة والقــدس
الفلــسطينية ووضــع العراقيــل والمعوقــات إلصــدار تــراخيص 
البناء للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي ومركـز عبـد 

ــذ العــام اهللا ا ــم هــدم ٢٠١٩ وحتــى ٢٠٠٠لحــوراني فمن  ت



  
  ١٩٥ 

ذلـك الجـزء مـن ( مبنـى فـي القـدس الـشرقية ٢,١٣٠نحو 
محافظة القدس الذي ضمته إسـرائيل عنـوة بعيـد احتاللهـا 

 ٥٠باإلضـافة الـى نحـو ). ١٩٦٧للضفة الغربية في عام 
 ألـف مـسكن ١٠٠ألف مسكن بشكل كلـي ومـا يزيـد علـى 

ــذ العــام بــشكل جزئــي فــي األرض الفلــسطين . ١٩٦٧ية من
ويتضح من بيانات مكتب األمم المتحدة لتنـسيق الـشؤون 

 آالف فلـسطيني ١١٠ّاإلنسانية إلى تعرض ما يربو علـى 
ــسطينية  للتهجيــر الــداخلي فــي مختلــف أنحــاء األرض الفل

وقــــد هجــــرت األغلبيــــة . المحتلــــة خــــالل العقــــد المنــــصرم ُ
 العــام الــساحقة مــن هــؤالء خــالل الــصراع الــذي انــدلع فــي

 مــنهم مهجــرين ٧,٤٠٠ فــي قطــاع غــزة، وال يــزال ٢٠١٤
ـــى هـــذه اللحظـــة ـــة، هجـــر . حت ـــضفة الغربي ـــي ال وف ُ٩٠٠ 

 فـي أعقـاب هـدم منـازلهم أو ٢٠١٩فلسطيني خالل العام 
والقـدس الـشرقية، ) ج(مصادرتها، وال سـيما فـي المنطقـة 

بسبب افتقارهـا إلـى رخـص البنـاء التـي تـصدرها الـسلطات 
ًية والتي يعد حصول الفلسطينيين عليها أمـرا مـن اإلسرائيل ّ َ ُ

ضرب المستحيل، وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليـات 
 ومـا بعـده، حيــث ٢٠٠٦الهـدم الـذاتي للمنـازل منـذ العـام 

 ٤٠٠أقــدمت ســلطات االحــتالل علــى إجبــار مــا يزيــد عــن 
 ٢٠١٠ًمواطنــا علــى هــدم منــازلهم بأيــديهم، وشــهد العــام 

 عمليـة هـدم، وفـي ٧٠دم ذاتي والتي بلغـت أعلى نسبة ه
 ٤٨ هنـــاك ٢٠١٩، وفـــي العـــام ٤٩ بلغـــت ٢٠٠٩العـــام 

عمليـــة هـــدم ذاتـــي موثقـــة، علمـــا بـــأن هنـــاك العديـــد مـــن 
حـــاالت الهـــدم الـــذاتي يتكـــتم عليهـــا الـــسكان وال يقومـــون 
بـــإبالغ اإلعـــالم ومؤســـسات حقـــوق اإلنـــسان ومؤســـسات 

 ومركــز المجتمــع المــدني عنهــا حــسب مؤســسة المقدســي
فــي الوقــت الــذي يــشكل الفلــسطينيون . عبــد اهللا الحــوراني

مـن % ٤٠من الـسكان فـي القـدس فـإنهم يـدفعون % ٣٠
قيمـــة الـــضرائب التـــي تجبيهـــا بلديـــة االحـــتالل وبالمقابـــل 
فالبلديــة ال تنفــق علــى الخــدمات التــي تقــدمها لهــم ســوى 

٨%. 

 ٢٠١٩-٢٠٠٦عمليات الهدم الذاتي 

ــة حقــو ــاك ّوتقــدر منظمــة مراقب ق اإلنــسان أن هن
 ألـــف فلـــسطيني فـــي القـــدس الـــشرقية يعيـــشون ٩٠نحـــو 

ويـشار إلـى أن سياسـات . ًحاليا فـي مبـاني مهـددة بالهـدم
ـــشكل  ـــز ب ـــشرقية تمي ـــدس ال ـــي الق اإلســـكان اإلســـرائيلية ف
عنصري ضـد الفلـسطينيين، بحيـث لـم تخـصص للمنـشآت 

% ٣٥فقــط، بالمقابــل خصــصت % ١٢الفلــسطينية ســوى 
س الشرقية لبناء المستعمرات االسـرائيلية، من أراضي القد

وحتــى فــي هــذه المنطقــة الــصغيرة، ال يمكــن للفلــسطينيين 
تحمل كلفة إتمام عمليـة استـصدار تـصاريح البنـاء، وهـي 

 .عملية معقدة وباهظة التكلفة

ّسياســـــة تمييـــــز عنـــــصرية الســـــتخدام الـــــشوارع، كبـــــدت 
  مليون دوالر٤٠٠الفلسطينيين أكثر من 

ز االســرائيلية الــضفة الغربيــة الــى قــسمت الحــواج
 كــــانتون تــــسهم بالحيلولــــة دون وجــــود ١٠٠أكثــــر مــــن 

تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلـسطينية بالـضفة الغربيـة 
 بوابــة حديديــة علــى مــداخل المــدن ١٦٥مــن خــالل نحــو 
 حـــاجز عـــسكري أو ســـواتر ترابيـــة، ٦٠٠والقـــرى ونحـــو 

ة عــن لتــسهل عمليــة عــزل وفــصل التجمعــات الفلــسطيني
بعضها، ويقيد اإلحتالل االسرائيلي حركة الفلسطينيين فـي 
بعض الشوارع والتي يخصصها للمستعمرين، بحيث يـصل 
طـــــول الـــــشوارع التـــــي يمنـــــع الفلـــــسطينيين تمامـــــا مـــــن 

 كـم داخـل مدينـة ٧ كـم تقريبـا، منهـا ٤٠استخدامها نحـو 
 كــم يــتم فــرض قيــود جزئيــة ٢٠الخليــل، إضــافة الــى نحــو 

ذه الطــرق مــن قبــل الفلــسطينيين، وفــي علــى اســتخدام هــ
دراســة لمعهــد أريــج تــشير إلــى أن الفلــسطينيين يخــسرون 

 مليـــون ســـاعة عمـــل ســـنويا بـــسبب الحـــواجز ٦٠حـــوالي 
اإلســرائيلية وقيـــود الحركـــة، بحيـــث تقـــدر تكلفـــة الخـــسائر 

 مليــون دوالر، باإلضــافة الــى اســتهالك وقــود ٢٧٠بنحــو 
قدر تكلفتها بنحو  مليون لتر سنويا، ت٨٠إضافي بحوالي 

 . مليون دوالر١٣٥
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 حصار مستمر وكثافة سكانية عالية: قطاع غزة

أقام االحتالل اإلسرائيلي منطقة عازلة على طـول 
م ١,٥٠٠الشريط الحـدودي لقطـاع غـزة بعـرض يزيـد عـن 

على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر االحـتالل 
 البالغـة من مـساحة القطـاع% ٢٤اإلسرائيلي على حوالي 

 كم والذي يعتبـر مـن اكثـر المنـاطق ازدحامـا وكثافـة ٣٦٥
، فيمــا ٢كــم/ً فــردا٥,٥٣٣فــي الــسكان فــي العــالم بحــوالي 

ــة حــوالي  ــضفة الغربي ــي ال ــسكانية ف ــة ال ــغ الكثاف  ٥٣٤تبل
 .٢٠١٩ نهاية العام ٢كم/ًفردا

 انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق اإلنسان الفلسطيني

سطينيين والعـــرب منــــذ بلـــغ عــــدد الـــشهداء الفلــــ
) داخــل وخــارج فلــسطين( وحتــى اليــوم ١٩٤٨النكبــة عــام 

فيمــا بلــغ عــدد الــشهداء منــذ  [١[نحــو مائــة ألــف شــهيد،
ــة انتفاضــة األقــصى  ً شــهيدا، خــالل الفتــرة ١٠,٩٢٦بداي

، ويــشار إلــى أن ٣١/١٢/٢٠١٩ وحتــى ٢٩/٠٩/٢٠٠٠
ــــام  ــــث ســــقط ٢٠١٤الع ــــة حي ــــر األعــــوام دموي  كــــان أكث

ـــي قطـــاع غـــزة ٢,١٨١ مـــنهم ً شـــهيدا٢,٢٤٠ ً شـــهيدا ف
غــالبيتهم استــشهدوا خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة، أمــا 

 فقــد بلــغ عــدد الــشهداء فــي فلــسطين ٢٠١٩خــالل العــام 
ً شهيدا مـن األطفـال وتـسع نـساء، ٢٩ً شهيدا منهم ١٥١

 آالف ٨ حـوالي ٢٠١٩فيما بلغ عدد الجرحى خالل العام 
حـتالل االسـرائيلي ًجريحا، أما عدد األسـرى فـي سـجون اال

 ٢٠٠مـنهم (ً فبلغ خمـسة آالف أسـيرا ٢٠١٩نهاية العام 
، أمـا عـدد حـاالت االعتقـال ) امـرأة٤٢ًأسيرا من األطفال و

 حالـــة، مـــن ٥,٥٠٠ حـــوالي ٢٠١٩فبلغـــت خـــالل العـــام 
ـــــنهم  ـــــال و٨٨٩بي  إمـــــرأة، واســـــتمرت ســـــلطات ١٢٨ً طف

 االحتالل بإصدار أوامـر اعتقـال إداري بحـق الفلـسطينيين،
، ٢٠١٩فقد وصل عدد أوامر االعتقال اإلداري خالل عـام 

، مـــن بينهـــا أوامـــر صـــدرت بحـــق أربعـــة أطفـــال، ١,٠٣٥
 وأربعة من النساء

 )تبخر حل الدولتين(خطة ترامب 

 مـــا ٢ كـــم١,٨٦٠تقتـــرح الخطـــة انتـــزاع حـــوالي 
مـــن أراضـــي الـــضفة الغربيـــة وضـــمها إلـــى % ٣٠يقـــارب 

، فيمـا يبلـغ )ب( مصنفة أراضـي ٢ كم٢٣إسرائيل، حوالي 
عدد التجمعـات الفلـسطينية التـي سـيتم عزلهـا ضـمن هـذه 

 ٣٣٠ تجمــع ســكاني، يعــيش فيهــا حــوالي ١٧٨المنطقــة 
 تجمـع ضـمن األراضـي ٣٣ألف فلسطيني، مـوزعين علـى 

 آالف ١٠٣ويبلــــغ عــــدد ســــكانها حــــوالي ) ب(المــــصنفة 
ويبلــغ ) ج( تجمــع ضــمن األراضــي المــصنفة ٥٢نــسمة، 

ــف نــسمة، ١٦عــدد ســكانها حــوالي   تجمــع ضــمن ٢٠ أل
 ٢٢٠أراضـي القــدس الــشرقية ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 

ً تجمعـــا بـــدويا، فيمـــا تقتـــرح ٧٣ألـــف نـــسمة، كمـــا تـــضم  ً
الخطــــة أيــــضا ضــــم كافــــة المــــستعمرات اإلســــرائيلية إلــــى 

 مــستعمرة كجيــوب داخــل ١٥إســرائيل، مــع اإلبقــاء علــى 
ســتمرار أراضـي الدولـة الفلـسطينية المقترحــة ممـا يعنـي اال

ــــا مقابــــل  ــــا بينه ــــي فيم ــــشكل اتــــصال جغراف بتوســــعها لت
ـــة  االســـتمرار بتقطيـــع اوصـــال المنـــاطق الجغرافيـــة المتبقي
ــضفة الغربيــة،  ــا تبقــى مــن أراضــي ال ــسطينيين فــي م للفل

 مـن ٢ كـم٨٣٣بالمقابل تحدد الخطة إعادة مقايضة نحـو 
ــــادل  (١٩٤٨األراضــــي المحتلــــة عــــام  مــــن % ١٣.٥تع

، حيـث تتـوزع هـذه المنـاطق علـى )مساحة الضفة الغربية
 مــن ٢ كــم١٨٠تقتــرح الخطــة ضــم حــوالي : النحــو اآلتــي

أراضــي صــحراء النقــب الــى جنــوب الــضفة الغربيــة، والتــي 
يظهــر مــن خــالل الــصور الجويــة أن هــذه المنطقــة عبــارة 
عن صحراء من التالل الصخرية شديدة االنحدار والتـي ال 

ــدون أي ق ــاه وب ــوفر فيهــا أي مــصدر للمي ــة، يت يمــة تنموي
باإلضافة إلى أن الخطة قدمت مقترح إضافي بموجبـه يـتم 

 كمنطقــة صــناعة للتكنولوجيــا ٢ كــم٢٩٠اســتغالل حــوالي 
 ســــيتم اســــتخدامها فــــي ٢ كــــم٢٣٠المتطــــورة، وحــــوالي 

الزراعــة والــسكن، مــن صــحراء النقــب وتقــع بمحــاذاة خــط 
الحـــــدود الـــــذي يفـــــصل ســـــيناء المـــــصرية عـــــن النقـــــب 

اإلشـــارة هنـــا إلـــى أن هـــذه المنطقـــة الفلـــسطيني، وتجـــدر 
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أيضا عبارة عـن تـالل صـخرية شـديدة االنحـدار وال يتـوفر 
فيهــا أي مــصدر للميــاه وال تــصلح لتنفيــذ هــذه المقترحــات 

 .كما يتضح من خالل الصور الجوية

ــا تقــدم الخطــة مقترحــا ألن يــتم اجــراء تعــديل  ًكم
 ليـتم بموجبـه تعـديل ١٩٤٨على حدود خـط الهدنـة للعـام 

ــر مــن مــسا ــسطينية ١٠ر الحــدود لتــشمل أكث ــات فل  تجمع
 ألـــف مـــن ٣٠٠غربـــي خـــط الهدنـــة والتـــي يقطنهـــا نحـــو 

الفلسطينيين المقيمين بمنطقة المثلث والمنطقـة المحاذيـة 
لخــط الهدنــة بمحــيط منطقــة كفــر قاســم، وتقتــرح الخطــة 

 مـن األراضـي الزراعيـة فـي ٢ كـم٣٤٠أيضا انتزاع حوالي 
 مـن ٢ كـم٨٩حـوالي " إسرائيل الضفة الغربية وضمها إلى

  ".هذه األراضي الزراعية في منطقة غور األردن

  ٢٩/٣/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

* * * * * 

إحياء يوم األرض الفلسطيني في المنازل 
  وعبر منصات التواصل

 

لجنـة المتابعـة العليــا   أعلنـت–فلـسطين المحتلـة 
يـوم « لــ٤٤للجماهير العربية في إسرائيل إحياء الـذكرى الــ

، اليوم اإلثنين، عبر تظـاهرات منزليـة »األرض الفلسطيني
ومنــــصات التواصــــل االجتمــــاعي، فــــي إطــــار اإلجــــراءات 

 .»كورونا فيروس«االحترازية من تفشي 

ســتقام تظــاهرة رقميــة «: وقالــت اللجنــة فــي بيــان
فــي الــساعة الخامــسة مــن بعــد ظهــر ) منــصات التواصــل(

ــ ــين، مــع أناشــيد وطني ــوم اإلثن ــى أســطح الي ة، وتواجــد عل
المنـــازل، أو علـــى النوافـــذ، والقيـــام بنـــشاط عـــائلي مــــع 

 .»)اإلنترنت(إمكانية بث حي على الشبكة العنكبوتية 

ودعـــت اللجنـــة، التـــي تعـــد أعلـــى لجنـــة تمثيليـــة 
الــــشعب الفلــــسطيني ككــــل، «للفلــــسطينيين فــــي الــــداخل، 

إلحيـــاء يـــوم األرض، بسلـــسلة نـــشاطات رقميـــة ومنزليـــة، 
روف الــصحية الخطيــرة القــاهرة، الناشــئة فـــي بــسبب الظــ

ــى  ــاظ عل ــا، مــن أجــل الحف ــروس كورون ــشار في ــاب انت أعق
ديمومـــة إحيـــاء الـــذكرى الخالـــدة ليـــوم األرض، وفـــي ذات 

  .»الوقت الحفاظ على سالمة الجمهور العام

ًويـــوم األرض الفلــــسطيني، يـــأتي إحيــــاء لــــذكرى 
الــــشهداء الفلــــسطينيين الــــستة الــــذين ســــقطوا برصــــاص 

 ٢٩، في ١٩٤٨رطة االحتالل اإلسرائيلية داخل أراضي ش
، خـــالل احتجاجـــات علـــى مـــصادرة ســـلطات ١٩٧٦آذار 

 .االحتالل اإلسرائيلي مساحات واسعة من أراضيهم

وستكون هذه المـرة األولـى التـي يـتم فيهـا إحيـاء 
ـــر  ـــوم األرض رقميـــا أو مـــن أســـطح المنـــازل وعب ذكـــرى ي

مركزيـة فـي إحـدى المـدن ما تنظم مسيرة   النوافذ، إذ عادة
العربية في الـداخل، يـشارك فيهـا آالف الفلـسطينيين، مـن 

 .بينهم نواب كنيست عرب

ويردد الفلسطينيون خالل إحيـاء يـوم األرض مـن 
كــــل عــــام، هتافــــات تمجــــد الــــشهداء الفلــــسطينيين، كمــــا 
ًيرفعـــــون أعالمـــــا فلـــــسطينية، والفتـــــات تؤكـــــد تمـــــسكهم 

 .بأرضهم

رسـمية، حـدوث زيـادة وأكدت معطيـات فلـسطينية 
كبيــرة فـــي وتيـــرة بنــاء وتوســـيع المـــستوطنات اإلســـرائيلية 
المقامــة علــى أراضــي المــواطنين الفلــسطينيين فــي الــضفة 

 .الغربية والقدس المحتلتين

وأشار الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء، فـي 
تقريـــر لـــه فـــي ذكـــرى يـــوم األرض إلـــى أن عـــدد المواقـــع 

سكرية اإلســرائيلية نهايــة العــام االســتيطانية والقواعــد العــ
 ١٥٠ موقعـا، منهـا ٤٤٨ في الضفة الغربيـة بلـغ ٢٠١٨

 بـؤرة مأهولــة، تـم اعتبارهــا كأحيـاء تابعــة ٢٦مـستوطنة و
 . بؤرة استيطانية١٢٨لمستوطنات قائمة، و

وأضاف أن عدد المستوطنين فـي الـضفة الغربيـة 
، بمعـدل نمـو سـكاني ٢٠١٨ نهاية العام ٦٧١,٠٠٧بلغ 

 . في المائة٢.٧لى نحو يصل إ
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 فـي المائـة ٤٧ويستدل من المعطيات أن حـوالي 
من المستوطنين يسكنون فـي القـدس المحتلـة، حيـث بلـغ 

 ٢٢٨,٦١٤ مــستوطنا مــنهم ٣١١,٤٦٢عـــددهم حــوالي 
في الجزء الذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليـه عنـوة بعيـد 

 .١٩٦٧احتالله للضفة الغربية في عام 

وطنين إلـى الفلـسطينيين فـي وتشكل نسبة المـست
ـــة حـــوالي  ـــضفة الغربي ـــل ٢٣ال ـــل ك ـــستوطنا مقاب  ١٠٠ م

ــي محافظــة القــدس  ــسطيني، فــي حــين بلغــت أعالهــا ف فل
 . فلسطيني١٠٠ مستوطنا مقابل كل ٧٠حوالي 

وجاء في التقرير أن العـام الماضـي، شـهد زيـادة 
كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المـستوطنات اإلسـرائيلية فـي 

غربيــة حيــث صــادق االحــتالل علــى بنــاء حــوالي الــضفة ال
 وحـــدة اســـتيطانية جديـــدة، باإلضـــافة إلـــى إقامـــة ٨,٤٥٧

 . بؤر استيطانية جديدة١٣

ــام خــالل العــام  ــات، أن االحــتالل ق وبينــت المعطي
في % ٤٠ مبنى، منها حوالي ٦٧٨ بهدم وتدمير ٢٠١٩

 عمليـة هـدم، وتوزعـت المبـاني ٢٦٨منطقة القدس بواقع 
كمــا .  منــشأة٤٢٧ مبنــى ســكني و٢٥١واقــع المهدومــة ب

أصــدر االحــتالل خــالل العــام الماضــي أوامــر بوقــف البنــاء 
 مبنـى فـي الـضفة الغربيـة بمـا ٥٥٦والهدم والترميم لنحو 

 .فيها القدس

وتعد المستوطنات من أبرز القضايا بـين إسـرائيل 
والفلــسطينيين، وقــد تــسببت الخالفــات بــشأنها فــي انهيــار 

وال تـشكل المـستوطنات . حادثات الـسالمعدة جوالت من م
مشكلة للفلسطينيين فقط بسبب األرض التـي تـشغلها، بـل 
أيضا ألن حريتهم في التنقـل تتقيـد مـن خـالل مئـات نقـاط 
التفتــيش وحــواجز الطــرق، والعقبــات األخــرى التــي تــضعها 
إســرائيل لحمايــة كــل مــن المــستوطنات وأمنهــا، وفــق مــا 

 .تدعي تل أبيب

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وجاء في قرار
لــــيس لهــــا « أن المــــستوطنات ٢٠١٦فــــي كــــانون األول 

صالحية قانونيـة وتـشكل انتهاكـا صـارخا بموجـب القـانون 
 .الدولي

وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترمب في تـشرين 
ثاني الماضي عن خطة جديدة للتوصل إلـى اتفاقيـة سـالم 

 ).القرنصفقة (ٕبين الفلسطينيين واسرائيل 

ومن أكثر بنـود هـذه الخطـة إثـارة للجـدل الـسماح 
إلســرائيل بــضم المــستوطنات التــي شــيدتها فــي األراضــي 
ــــسطيني للخطــــة  ــــض فل ــــة، وســــط رف ــــسطينية المحتل الفل

وكانــت الواليــات المتحــدة، حتــى . وانتقــادات دوليــة وعربيــة
غيـــر «تـــولي ترمـــب منـــصبه، تـــصف المـــستوطنات بأنهـــا 

  )وكاالت. (»مشروعة

 ٣٢ صفحة ٣٠/٣/٢٠٢٠ستور الد

* * * * * 
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المطران حنا يطالب الكنائس بالدفاع عن 
  القدس المستهدفة في تاريخها وتراثها وهويتها

 

استقبل المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة 
ًسبسطية للروم األرثوذكس في القدس وفدا من الكنيسة 

ة القيامة في القدس األرثوذكسية القبرصية الذين زاروا كنيس

ًالقديمة، مرحبا بزيارتهم ومتحدثا عن مكانة مدينة القدس 
  .وتاريخها وعراقتها وأهمية األماكن المقدسة فيها

إن كنيستنا ليست كنيسة حجارة : "وقال في كلمته
صماء بل هي كنيسة المؤمنين المتشبثين بقيمهم الروحية 

بشر وليست ، كنيستنا هي كنيسة الواإلنسانيةوالتراثية 
كنيسة الحجر، وفي الوقت الذي تزورون فيه األماكن 
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المقدسة تذكروا أن هذه األرض فيها شعب يتوق إلى 
الحرية واستعادة الحقوق السليبة وتحقيق أمنياته وتطلعاته 

  ".الوطنية

وناشد المطران حنا الكنائس المسيحية وطالبها 
ينة بعدم نسيان فلسطين وشعبها الجريح وأال ينسوا مد

  .القدس

نعتقد بأنه من واجب الكنائس المسيحية :" وقال
في العالم بأن تدافع عن القدس، والمجزرة التاريخية 
والحضارية وسياسات التزييف والتضليل التي تستهدف 
القدس هي استهداف لنا كمسيحيين كما هي استهداف 

  ".للمسلمين ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني

تضيع القدس من بين أيدينا ال تقبلوا بأن : وتابع
ٕفالقدس أمانة في أعناقنا ويجب أن ندافع عنها جميعا واال 
نستسلم لسياسات االحتالل وممارساته التي تستهدف مدينة 

  .القدس ومقدساتها وأوقافها وأهلها

 ٣/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 األقصى في الجمعة صالة بمنع يوصي إردان
  كورونا بسبب

 

وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد توجه 
إردان، إلى مجلس األمن القومي بمكتب رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، إلصدار تعليمات بمنع الصالة يوم غد، الجمعة، 
في المسجد األقصى في القدس المحتلة بسبب منع انتشار 

 .فيبروس كورونا المستجد، على حد زعمه

الصحة جاء ذلك في أعقاب إعالن وزارة 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حالة الطوارئ في 
محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد االشتباه 

 .بوقوع إصابات بفيروس كورونا

كما ذكرت السلطات اإلسرائيلية اليوم الخميس، أن 
سائحة أميركية زارت البالد وقضت معظم أوقاتها في مدينة 

ّالقدس، شخصت باإلصاب ة بفيروس كورونا المستجد فور ُ
 .عودتها إلى مدينة نيويورك األميركية

يديعوت "ولفت الموقع اإللكتروني لصحيفة 
إلى أن وزير أمن االحتالل، نفتالي بينيت، طرح " أحرونوت

فكرت نقل إدارة مواجهة فيروس كورونا لصالحيات وزارة 
األمن، وذلك خالل جلسة شارك فيها ممثلين عن وزارة 

حة ومجلس األمن القومي، وقادة الجبة الداخلية في الص
 .الجيش اإلسرائيلي ونائب رئيس أركان الجيش

إغالق األقصى ليس شأنا إسرائيليا واألولى منع المقتحمين 
 والسياح

في المقابل، استهجن مدير المسجد األقصى 
المبارك الشيخ عمر الكسواني، دعوة إردان إلغالق المسجد 

أمام صالة الجمعة بزعم منع انتشار األقصى المبارك 
 .فيروس كورونا

األولى بشرطة االحتالل ووزير "وقال الكسواني 
األمن هناك منع السياح القادمين من خالل االحتالل 
والمقتحمين للمسجد بالعشرات يوميا، فهم من يحتمل أن 
يحملوا فيروس كورونا وليس المصلين الفلسطينيين 

 ".القادمين لبيت اهللا

ال الكسواني في تصريحات نقلتها وكالة األنباء وق
موضوع إغالق المسجد ليس بيد "إن ) وفا(الفلسطينية 

إردان وثلته وليس من حقهم إغالق المسجد تحت دواعي 
انتشار مرض كورونا، فالمسجد سيبقى مفتوحا أمام 
المسلمين ونحن في األوقاف اإلسالمية سنتخذ كل 

 ".اية المصليناإلجراءات الالزمة من أجل حم

التعميم الصادر عنا واضح والمسجد "وأضاف أن 
األقصى المبارك مفتوح لكل المصلين ونطلب من المصلين 
أخذ الحيطة والحذر لمنع انتشار هذا المرض وااللتزام 
بتعليمات وزارة الصحة، ونحن متوكلون على اهللا وسيكون 
المسجد األقصى مفتوحا لصالة الجمعة، وكل من يحضر 

الة الجمعة عليه أن يأخذ كل أسباب الحيطة والحذر لص
 ".أثناء تواجده في الصالة
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ما يجري هدفه سياسي تحت "وأوضح الكسواني أن 
حجج صحية واهية، وأنا أقول إن المسجد األقصى سيبقى 
مفتوحا وستقام فيه الصلوات ونأمل من المصلين الوافدين 

رة الصحة مع لألقصى أن يتبعوا التعليمات الصادرة عن وزا
 ".تمنياتنا بالسالمة لجميع الوافدين للمسجد األقصى

وعلى صلة، أعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية 
ُبمدينة القدس، أنها بدأت بتعقيم المصليات المسقوفة داخل 
المسجد األقصى، قبيل وبعد كل صالة خشية انتشار 

ًبناء : "وقالت الدائرة في بيان صر عنها .فيروس كورونا
 توصية وزارة الصحة، فإننا بدأنا من اليوم بتعقيم على

المساجد المسقوفة في المسجد األقصى، قبيل وبعد كل 
صالة وذلك باستخدام مواد التعقيم الموصى بها من وزارة 

  ". الصحة وحسب منظمة الصحة العالمية

نهيب بجميع المصلين والوافدين للصالة "وأضافت 
ساجد األخرى في صلوات في المسجد األقصى المبارك والم

أيام الجمعة، وكافة الصلوات، إتباع كافة إرشادات وزارة 
الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا 

  ". الفيروس، ولنقي أنفسنا وغيرنا من العدوى ال سمح اهللا

ودعت المصلين إلى االهتمام بنظافة اليدين جيدا، 
ستمر بالماء من خالل غسلهما بالماء الجاري بشكل م

والصابون، أو فركهما بمطهر خاص، وأن يكون العطس أو 
السعال باستخدام المناديل الورقية أو في مرفق اليد، 
والتخلص من المناديل الورقية المستخدمة مباشرة بعد 

  ". االستخدام من خالل وضعها في سالل النفايات الخاصة

في حال شعور أحد المصلين، "وأضافت الدائرة 
اض األنفلونزا، عليه التوجه مباشرة ألقرب عيادة بأعر
وفي وقت سابق اليوم، قالت الوزارة الفلسطينية في  ."طبية

هناك عددا من الحاالت المشتبه بإصابتها "بيان صحافي إن 
بفايروس كورونا، بين عدد من الموظفين في أحد فنادق 

  ". محافظة بيت لحم

، أخذ الفحوصات الالزمة"وأضافت، إنه تم 
وقررت الوزارة إغالق المساجد والكنائس ". وبانتظار النتائج

  .  يوما١٤والمؤسسات التعليمية، في بيت لحم، لمدة 

  

كما أعلنت عن وقف استقبال كافة المجموعات 
وقالت  .ٕالسياحية، والغاء الحجوزات الفندقية، في المدينة

ّالوزارة إنها حولت أحد فنادق مدينة بيت لحم، مقرا للحجر 
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الهدوء وضبط . الصحي

 النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة اإلجرائية واالحترازية

وفي ذات السياق، أعلنت الطوائف المسيحية إغالق  .
كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، استجابة لقرار وزارة 

   .الصحة

كما أعلن المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ماراثون فلسطين "ي، في بيان منفصل، تأجيل الفلسطين

آذار / مارس٢٧، المزمع إقامته في بيت لحم يوم "الدولي
وتسببت المخاوف من  .الجاري، إلى أجل غير مسمى

انتشار فيروس كورونا، في وضع عشرات آالف 
. اإلسرائيليين بالحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين

 ألف ٥٠أكثر من "  إن )كان(وقالت هيئة البث اإلسرائيلية 
 ."مواطن في إسرائيل يخضعون للحجر الصحي

وكانت وزارة الصحة اإلسرائيلية قد أعلنت إصابة 
وأشارت الهيئة إلى أن .  إسرائيليا بفيروس كورونا١٥

السلطات بدأت، الخميس، بتطبيق قرار حظر دخول السياح 
 .ٕمن فرنسا، النمسا، ألمانيا، سويسرا واسبانيا إلى البالد

وألزمت وزارة الصحة، األربعاء، العائدين من هذه 
الدول األوروبية، بالخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة 

وسبق لوزارة الصحة اإلسرائيلية، أن أعلنت . أسبوعين
إجراءات مشابهة لإلسرائيليين القادمين من إيطاليا والصين 

 .واليابان وتايالند وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودول أخرى

وألغت وزارة الصحة اإلسرائيلية العديد من 
الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات ومباريات كرة القدم، 

ّوارتفع عدد الوفيات جراء انتشار  .خشية انتشار الفيروس
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 آالف ٣فيروس كورونا المستجد بالعالم، الخميس، إلى 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت .  حالة٢٨٦و

ارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي سابق حالة الطو
الفيروس، الذي انتشر الحقا في عدة بلدان، ما تسبب في 

  .حالة رعب سادت العالم أجمع

  ٥/٣/٢٠٢٠ ٤٨عرب

* * * * *  

أهالي الطلبة يعلنون إغالق مدارس القدس 
  "كورونا"المحتلة بسبب 
مدارس القدس  طالب أعلن اتحاد أولياء أمور

ً بجميع المدارس احترازيا، بناء المحتلة، تعليق الدراسة ً
طلب أغلبية أولياء األمور وتخوفهم من المجهول  على"

 ".ًوحماية ألبنائهم

وأوضح االتحاد في بيان له، أن التعليق بدأ من 
صباح اليوم االثنين ولغاية نهاية يوم الخميس 

  .ً، مطالبا الجميع بااللتزام بذلك١٢/٣/٢٠٢٠

ى أن قرار التعليق من ولفت اتحاد أولياء األمور إل
ُللفترة التي يشملها، وقد يلغى،  تمديد المحتمل أن يجري

 .وذلك حسب الوضع العام ومستجداته

وأشار البيان إلى أنه سيتم التواصل مع جميع 
المظالت التعليمية للعمل على التعويض أو صدور قرارات 

 .أخرى بشأن التعليم

لمدارس وطالب بيان االتحاد، بالعمل على تعقيم ا
وتوفير المتطلبات من مواد تنظيف ومواد تعقيم ونشرات 

  .توعوية ومحاضرات تربوية

  ٩/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

المطالبة بتحرك عاجل لمحاربة المراكز : القدس
  الجماهيرية التابعة لبلدية االحتالل

 

 طالب األمين العام للمؤتمر الوطني –القدس 
لنتشة، بمحاربة ومقاطعة المراكز الشعبي للقدس بالل ا

الجماهيرية اإلسرائيلية المنتشرة في مدينة القدس 
وضواحيها رسميا وشعبيا، ردا على مساعي االحتالل 
لجعلها بديال عن المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية 

 .والخدماتية الفلسطينية الموجودة في المدينة

ن هذه وقال النتشة في بيان صحفي األربعاء، إ
المراكز تستقطب المواطنين المقدسيين، خاصة شريحة 
الطلبة من خالل تقديم برامج مختلفة، مثل دورات تعليمية 
مجانية ورحالت ترفيهية مع إسرائيليين، إضافة إلى إقامة 
احتفاالت وعروض فنية ومخيمات صيفية مختلطة، 
والتشجيع على التطوع المدني في مؤسسات االحتالل، ما 

تهويد اإلنسان بالتدريج وبالتكامل والتزامن مع يعني 
 .تهويد الحجر والشجر في المدينة المقدسة

وأضاف ان هذه اإلغراءات سخيفة وذات أهداف 
مستقبلية خطيرة وخبيثة، منها إقناع الجيل الناشئ على 
االنخراط في صفوف الجيش والشرطة مستقبال، داعيا 

هذه المراكز على إلعمال الوعي الفردي والجمعي بخطورة 
بنية المجتمع المقدسي وهويته الفلسطينية والتي يعمل 
االحتالل على استبدالها بهوية إسرائيلية مع مرور 

 .الزمن

وأوضح النتشة ان االحتالل ينشر هذه المراكز 
في عدد من المناطق الحيوية في القدس، والتي تغص 
 بالسكان مثل وادي الجوز وبيت حنينا وسلوان والثوري
وكفر عقب وسميراميس، والتي تعتبر من ضواحي القدس 
شديدة االكتظاظ، ما يؤكد ان سلطات االحتالل ال تركز 
على قلب المدينة وأحيائها فقط، إنما انتقلت إلى األطراف 
في إطار مخطط سياسي يهدف إلى دمج من يتم غسل 

 .أدمغتهم إلى مؤسسات الدولة العبرية

هذه المراكز التي وشدد النتشة على ان مقاطعة 
تشكل خطورة على الهوية الفلسطينية والوعي الوطني، 
هي مسؤولية جماعية رسميا وشعبيا، األمر الذي يتطلب 
وضع خطط واستراتيجيات مضادة تشمل إقامة مراكز 



  
  ٢٠٢ 

فلسطينية مماثلة تكون مدعومة حكوميا وبمشاركة 
القطاع الخاص الفلسطيني الذي تقع على عاتقه أيضا 

  .اجهة مشروع التهويد واألسرلةمهمة مو

كما دعا النتشة قيادات حركة فتح وقوى وفصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية في القدس كل في موقعه، 
إلى تنظيم حمالت توعية مباشرة تستهدف الشباب 
واألطفال وأولياء األمور بالتعاون مع القائمين على 
المؤسسات المختلفة في القدس، لوضع خطة مواجهة 

ماعية لهذا الخطر الذي يتهدد جيال فلسطينيا بأكمله، ج
مشددا على إننا يجب أال نترك حيزا فارغا في المدينة 
ومحيطها دون ان تكون لنا فيه بصمة فلسطينية على 
الرغم من الحرب الشرسة التي تشنها سلطات االحتالل 

  .علينا

كما طالب النتشة مدراء المدارس الفلسطينية في 
ص مدة زمنية محددة في الطابور القدس بتخصي

الصباحي للتوعية بخطورة االلتحاق بتلك المراكز وعدم 
 .االلتفات إلى المغريات التي تقدمها بلدية االحتالل

ٕودعا النتشة إلى تحرك دولي وعربي واسالمي 
عاجل إلجبار إسرائيل على وقف سياسة الضم والتهويد 

  .في القدس على وجه الخصوص

  ١٢/٣/٢٠٢٠ الحياة الجديدة

* * * * * 

اإلدارة األميركية تنزع عن المقدسيين 
  فلسطينيتهم

 

 أسقط تقرير صدر -  وكاالت- فلسطين المحتلة
عن » الفلسطيني«عن وزارة الخارجية األميركية صفة 

سكان القدس الشرقية المحتلة، وذلك إمعانا في 
السياسات األميركية الموجهة ضد المدينة المقدسة في 

از إدارة الرئيس األميركية دونالد ترامب، لالحتالل ظل انحي
  .اإلسرائيلي

ًواعتبر التقرير الذي يصدر سنويا عن الخارجية 
األميركية حول حقوق اإلنسان حول العالم، أن 

سكان غير «الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم 
  .«إسرائيليين يعيشون في القدس

ة الجوالن واعتبر التقرير األميركي أن هضب
السوري، والضفة الغربية المحتلتين، وقطاع غزة 
المحاصر، مناطق تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، علما 
بأن التقريرات السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت 

  .«المحتلة»هذه المناطق بـ

وفي التقرير الذي يصدر هذا العام، تم إسقاط 
لذين عن السكان العرب ا» الفلسطينيين«مصطلح 

يعيشون في األراضي المحتلة في القدس، حيث تفرض 
  .إسرائيل سيادتها بواقع االحتالل

ترسي مبدأ االلتزام «وتزعم إدارة ترامب أنها 
بالحقيقة والوقائع على األرض، وأن التعريف الجديد 
يعكس الواقع في القدس كما هو ألنه ال توجد دولة 

سوا مواطنيها في القدس ليفلسطينية وأن السكان العرب 
  .»ًأيضا

  ١ ص١٣/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

 في بعد عن التعلم تجربة في تنجح" القدس"
  األول يومه

  

 اليوم القدس، جامعة استأنفت – وفا -  القدس
 أزمة عن الناجم التعطيل بعد الدراسية العملية السبت،
 عن اإللكتروني التعلم بواسطة وذلك الكورونا، فيروس

 ١١٥٦ إعطاء تم حيث ،e-Class امنظ عبر ُبعد
 وفقا التخصصات مختلف في موعدها في محاضرة
 البكالوريوس لطلبة االعتيادي الدراسي للبرنامج

 تجاوزت الطلبة من حضور وبنسبة والماجستير،
  %.٩٢الـ
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 إن كشك أبو عماد القدس جامعة رئيس وقال
 التحول في خوضها يتم التي األولى تعتبر التجربة هذه
 التقديرات فاق الذي النجاح هذا ويعزى بعد، عن لمللتع
 تعمل إذ للجامعة، المتينة الرقمية التحتية البنية إلى

 اإللكتروني الصف نظام تطبيق على سنوات منذ الجامعة
 األخيرة اآلونة في واعتمدناه مناهجها، من كجزء بعد عن

  .المعلنة الطوارئ لحالة نتيجة

 المتخصصة الجامعة طواقم عملت: "وأضاف
 بصورته النظام إلخراج متواصلة أيام ٤ مدى على

 كبير تخوف هناك وكان لها، والمشهود الحالية المتقنة
 تحمل في نجحت أنها بيد السيرفرات، في عطل حدوث من

 النظام األكاديمي وكادرنا لطلبتنا لتوفر الهائل الضغط
  .التدريسية العملية الستئناف األفضل

 بما  الطالبية والحركة الطلبة مجلس وأشاد
 وما الطلبة، أوساط بين ورضا نجاح من التجربة حققته
 توفير في حثيثة جهود من للجامعة الفنية الكوادر بذلته
 تدريسية عملية لضمان الجودة وعالي متخصص نظام

  .ومتكاملة مثرية إلكترونية

 نظام تستخدم القدس جامعة أن إلى يشار
 وقامت سنوات، منذ e-Class اإللكتروني الصف
 لتكنولوجيا خوري سعيد مركز خالل من ذاتيا بتطويره

 اللذين bbb و Zoom تطبيقي وأضافت كما المعلومات،
 بين المعلومات وتبادل للتفاعل المطلوبة المساحة يتيحان
 ،"وصورة صوت "ومباشر حي بث في واألستاذ، الطالب

 وتحميل الحقا إليها للعودة المحاضرات تخزين ثم ومن
 وهو المتطلبات، من وغيرها والواجبات الدراسية المواد
  .تطورا البرامج أكثر من يعتبر

  ١٤/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * * 

ُ مصليات األقصى إغالقاألوقاف تقرر 
المسقوفة والصالة في الساحات بسبب 

  "كورونا"
 

الشيخ عمر الكسواني  المسجد األقصى قال مدير
 رة األوقاف اإلسالمية قررت إغالق المصلياتان دائ"

المسقوفة داخل المسجد األقصى المبارك كإجراء وقائي 
 ."كورونا" من منع انتشار فايروس

ان : وأضاف، في تصريح صحفي اليوم األحد
جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد األقصى 

ستبقى مفتوحة  األقصى ًالمبارك، مؤكدا أن جميع أبواب
  .لمصلينأمام ا

  ١٥/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُ مصليات إغالقمجلس األوقاف يوضح أسباب 
  المسجد األقصى

  

مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات أصدر 
، بيانا أوضح فيه دوافعه إلغالق األحد، يوم اإلسالمية
 .المبارك المسجد األقصى ُمصليات

اف األوق بعد أن تدارس مجلس: "وجاء في البيان
إجراءات الوقاية من احتماالت العدوى أو انتشار فيروس 

 ال قدر -المصلين في المسجد األقصى المبارك  كورونا بين
إغالق المساجد المسقوفة   قررت دائرة أوقاف القدس-اهللا 
واالكتفاء بالصالة خلف اإلمام في صفوف  األقصى في

متفرقة ومتباعدة داخل ساحات المسجد األقصى، وذلك 
وفلسطين ومراعاة  األردن اشيا مع إغالق المساجد فيتم

 ًإلدامة الصالة في األقصى المبارك وحفاظا على صحة

المصلين، مع النصح باتباع أقصى درجات الحذر وتعليمات 
الرسمية، مع العلم أن إدارة أوقاف القدس  الجهات الصحية

األقصى إداريا ودينيا ال  كجهة مسؤولة عن إدارة المسجد
 ال سمح - أي مصلي  إصابة ل أية مسؤولية عدوى أوتتحم
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 كون انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه خارج - اهللا
  ".قدرات األوقاف

 نطمئن جميع: "وأضاف مجلس األوقاف في بيانه

المقدسيين بأن األذان والصالة لن ينقطعان في المسجد 
المسجد وموظفي األوقاف وحرس  األقصى من قبل أئمة

  ".صالة الجمعة قصى بإذن اهللا بما في ذلكالمسجد األ

  ١٦/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

للتوعية من " وعيك بحميك "إطالق حملة 
 في جبل المكبر" كورونا"فيروس 

  

في بلدة جبل المكبر  انطلقت –  وفا-القدس 
، "وعيك بحميك"بالقدس المحتلة، اليوم االثنين، حملة 

المستجد، " كورونا"فيروس للتوعية من خطر انتشار 
  .ومواجهة تداعياته المحتملة على كافة الصعد

وعملت الحملة، التي جاءت بمبادرة من نادي جبل 
المكبر، على جمع وتوحيد جهود نخبة من أطباء البلدة، 
وأخصائييها االجتماعيين، وعدد من األكاديميين 
واإلعالميين، إلى جمعية نوران، ولجنة أولياء األمور، 

المراكز الصحية، ورجال أعمال، وستشمل منطقة جبل و
المكبر والسواحرة والمناطق المحيطة، والقدس عموما، 

  . بهدف تعزيز الوعي وسبل الوقاية من الفيروس

نائب رئيس نادي جبل : وتضم الحملة كال من
المكبر طارق عويسات، ومديره التنفيذي محمد بشير، 

جتماعي حمد عليان، والدكتور كريم عالن، واألخصائي اال
ومحمد عبده من جمعية نوران، وأسامة نصر من لجنة 
أولياء األمور، ورائد سالمة من القطاع الخاص، وسالم 
غانم من كشافة جبل المكبر، والناشط أدهم أبو دهيم، 

  .واإلعالمي علي عبيدات

  ١٦/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

د جاهزية عدد من نائب محافظ القدس يتفق
  "الكورونا"البلديات والمجالس في مواجهة 

  

عبـد اهللا   اكـد– الجديدة  الحياة– القدس المحتلة
ـــدى لقائـــه صـــباح امـــس  صـــيام نائـــب محـــافظ القـــدس ل
الخمــيس رؤســاء بلــديات ومجــالس محليــة منطقــة جنــوب 
شــرق القــدس بحــضور مــدير عــام الحكــم المحلــي موســى 

 علـى الـدور الالفـت لطـواقم واللجان المختصة بالمحافظـة،
ــل نهــار لمــساعدة  ــذي مــن دون شــك يعمــل لي ــديات ال البل
المواطنين وتوفير اإلمكانيات الالزمة للوقايـة مـن فيـروس 

  . المستجد١٩كوفيد 

وتمنـــى صـــيام علـــى المـــواطنين التعـــاطي بحـــس 
وطنــــي مــــع تحــــديات أزمــــة فيــــروس كورونــــا وااللتـــــزام 

ــ ــة والحجــر باإلرشــادات واإلجــراءات الرســمية، الن ه بالوقاي
الصحي المنزلي يساهم في تعزيز منعة أهلنا شيبا وشبابا 
وصــغارا فــي حمــل أو نقــل الفيــروس، الفتــا الــى ان الخطــة 
التي اعتمدتها محافظة القدس منـذ اعـالن الـرئيس لحالـة 
الطـــوارىء قائمـــة علـــى التقيـــد بـــاالجراءات التـــي اتخـــذتها 

لنفيـر العـام فـي الحكومة الفلسطينية مـا دعـا الـى اعـالن ا
ارجــاء المحافظــة ومكاتبهــا الفرعيــة وانطلــق قطــار العمــل، 
لتجنــــب انتــــشار او التقــــاط العــــدوى واتبــــاع االرشــــادات 

  .الصحية والطبية الالزمة في مثل هذه االمراض

واوضــح ان تكــاتف الجهــود بــين كافــة مؤســسات 
الدولة والقطاع الخاص الذي قدم مبادرات تثمن تؤكد على 

لـوطني لـدى الجميـع وهـو مؤشـر الفـت اللتفــاف االنتمـاء ا
ــة واصــراره  ــه الوطني ــسطيني حــول اهداف ــشعب الفل ــاء ال ابن
علــى القــضاء علــى كافــة الفيروســات الدخيلــة عليــه وفــي 
مقدمتها فيروس االحتالل واالستيطان ودرء االخطـار التـي 
تحـــيط بـــه وفـــي مقـــدمتها خطـــر فيـــروس الكورونـــا الـــذي 

  .يجتاح العالم برمته



  
  ٢٠٥ 

 لجنة السالمة العامة بالمحافظة في ختـام وقامت
اللقاء بتسليم البلديات المعـدات الالزمـة لمواجهـة فيـروس 
الكورونا ومنها مواد التعقيم ومضخات الـرش وغيرهـا ممـا 

  .يلزم حفاظا على سالمة المواطنين

 ٢٠/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  المئات يلبون نداء فجر اإلسراء في األقصى
 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز– المحتلـة القدس
مئات المرابطين صالة فجر اليوم الجمعة، في باحـات  أدى

المسجد األقصى المبارك، رغـم األمطـار وانخفـاض درجـات 
ــذي أطلقــه نــشطاء  ــداء فجــر اإلســراء، ال الحــرارة؛ تلبيــة لن

  .مقدسيون قبل يومين من ذكرى اإلسراء والمعراج

صالة في األقصى تهدف وأكد النشطاء أن أداء ال
ًإلبقائه عامرا ومفتوحا أمام المصلين ولقطع الطريـق علـى  ً
االحــتالل ومــستوطنيه لتمريــر مخططــاتهم التهويديــة بحــق 

  .المسجد

وشدد النشطاء علـى أن الـصالة يجـب أن تترافـق 
 .مع أخذ اإلجراءات الوقائية الالزمة من فيروس كورونا

 لحملـة الفجـر ًامتـدادا" فجـر اإلسـراء"وتأتي دعوة 
العظــيم التــي شــهدت مــشاركة واســعة مــن الفلــسطينيين، 
ٕوامتـــــدت إلـــــى دول عربيـــــة واســـــالمية؛ نـــــصرة للمـــــسجد 

  .ًاألقصى، ورفضا لمشاريع التصفية والتهويد

  ٢٠/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

أهالي وادي الربابة يواصلون الرباط : القدس
  لزيتونبأراضيهم ويزرعونها بأشتال ا

 

ــــــــــــــة  يواصــــــــــــــل أهــــــــــــــالي حــــــــــــــي وادي الرباب
المبـارك ربـاطهم علـى  المـسجد األقـصى جنـوب سـلوان ببلدة

أرضهم، وسط دعوات من لجنة الحي لتخصيص يوم من كل 
 .أسبوع للرباط في األرض لحمايتها من المصادرة

وقال عضو لجنـة حـي واد الربابـة عبـد الحكـيم أبـو 
ــة أرضــهم، م ــا أصــحاب ســنينة، إنهــم مــستمرون بحماي ًطالب

األراضي وغيرهم من المواطنين من بلدة سلوان بالرباط فيهـا 
كل يوم سبت من الـساعة العاشـرة صـباحا، إلثبـات وجـودهم 

 .فيها

وأوضــح أبــو ســنينة بــأن لجنــة الحــي عاكفــة علــى 
تنفيــذ أنــشطة وفعاليــات علــى أرض وادي الربابــة والتــي مــن 

 روايــة شــأنها تعزيــز وجــود األهــالي علــى أرضــهم وتقــويض
 .االحتالل بأن األرض مهجورة وال أصحاب لها

وحسب لجنـة الـدفاع عـن أراضـي وعقـارات سـلوان؛ 
 دونمـات، فـي المنطقـة الواقعـة ٤فإن األرض تبلغ مساحتها 

ــــ ـــذي تقـــدر مـــساحته ب ً دونمـــا ٦٠أول حـــي وادي الربابـــة ال
ــوري  ومهــدد بالمــصادرة إلقامــة جــسر تهويــدي بــين حــي الث

 ١٩٧مــرورا بحـي وادي الربابــة، بطــول ومنطقـة النبــي داود 
 . مترا٣٠مترا، وبارتفاع 

ويوجد في حـي وادي الربابـة بـؤرة اسـتيطانية، كمـا 
ـــى مـــصادرة مزيـــد مـــن أراضـــيه لـــصالح  يعمـــل االحـــتالل عل
مـــشاريعه االســـتيطانية وخاصـــة فـــي المنـــاطق القريبـــة مـــن 

 .المسجد األقصى

ٍوتخطط بلدية االحـتالل فـي القـدس لمـصادرة أراض 
ي وادي الربابــة بذريعــة إقامــة حــدائق عامــة وبنــاء جــسر فــ

 متــرا يـربط بـين حـي الثــوري ٣٠ متـرا وبارتفـاع ١٩٧بطـول 
  .ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة

  ٢١/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٕتعليق واغالق مؤقت للصالة في المسجد 
  غد األقصى ابتداء من فجر

 

مجلس  أعلن – المحتلة قدس ال–فلسطين اليوم 
ـــق  ـــشؤون والمقدســـات اإلســـالمية، عـــن تعلي ـــاف وال األوق
حــضور المــصلين إلــى المــسجد األقــصى المبــارك، ابتــداء 

 .من فجر يوم غد االثنين



  
  ٢٠٦ 

وأوضـح المجلـس فــي بيـان صــحفي اليـوم األحــد، 
ـــــة اســـــتجابة لتوصـــــيات  ـــــرة مؤقت أن التعليـــــق يـــــأتي لفت

ة مــن انتــشار فيــروس المرجعيــات الدينيــة والطبيــة، للوقايــ
  .كورونا

ولفــــت المجلــــس إلــــى أنــــه عقــــد جلــــسة طارئــــة 
استعرض خاللها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة "

القدس وباقي البالد، وتابع المجلس االجراءات والتعليمات 
  ".الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة

تعليـــق حـــضور : "وأضـــاف المجلـــس فـــي بيانـــه
مـصلين إلـى االقــصى سـيبدأ فجــر يـوم غــد االثنـين لفتــرة ال

مؤقتـــة، مـــع اســـتمرار التحـــاق جميـــع المـــوظفين والعمـــال 
والحـــراس بأعمـــالهم وممارســـة نـــشاطاتهم كالمعتـــاد، كمـــا 
يــستمر رفــع اآلذان باألقــصى فــي كافــة األوقــات، علــى أن 
يؤدي جميع العاملين في دائرة األوقاف اإلسالمية وحـراس 

اجــدين، الــصالة فــي الــساحات مــع مراعــاة األقــصى المتو
  ."االرشادات الصحية

  ٢٢/٣/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

كورونا يربك تحضيرات المسيحيين لعيد 
  الفصح بالقدس

 

 عبثا – القدس المحتلة – جندي أسيل –الجزيرة 
تحاول الـسيدة المقدسـية نهيـل خـوري التخفيـف مـن تـوتر 

 طـرح األسـئلة المتعلقـة طفلتها لـورد، التـي ال تتوقـف عـن
بإمكانية احتفالها بعيـد الفـصح المجيـد كـاألعوام الـسابقة، 
بعـد خـضوعها وأسـرتها للحجـر الـصحي المنزلـي، فـي ظـل 

  .إعالن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

متى سنزين المنزل؟ ومـن أيـن سأشـتري مالبـس 
  ؟العيد؟ ومتى سنخرج لزيارة منزل جدي

سأحملها في مسيرة أحد وما شكل الشعنينة التي 
  الشعانين؟

ــة، التــي  ــة ذات األعــوام الثماني هكــذا تــسأل الطفل
انقلبــــت حياتهــــا وأســــرتها رأســــا علــــى عقــــب منــــذ نحــــو 
أســـبوعين، فلـــم تعـــد تتوجـــه لمدرســـتها، ولـــم تـــشارك فـــي 

  .الفعاليات الخاصة بعيد الفصح

تقـــف نهيـــل عـــاجزة أمـــام تلبيـــة رغبـــات طفلتهـــا، 
ــول  ــدنا فــي هــذا ال"وتق ــدأ شــراء اعت ــام أن أب ــت مــن الع وق

المالبس ألطفالي، وأستعين باإلنترنت لالطالع على أفكار 
جديـدة للـشعنينة التـي يحملهـا األطفـال فـي أحـد الـشعانين 
بالكنيــسة والمــسيرة، وأبــدأ كــذلك تــزيين المنــزل وتهيئتــه 
الســتقبال العيــد، أمــا فــي هــذا العــام فجــل تفكيــري ينــصب 

  ".وروناعلى كيف ومتى ستنتهي أزمة ك

لم تتخيل نهيل يوما أن يحرمها وعائلتها فيروس 
مــن التوجــه إلــى كنيــسة لحــضور الــصلوات الخاصــة بعيــد 
الفـصح، وهـو أحـد أهـم األعيـاد المـسيحية الـذي يحتفلـون 
ــي  ــره ف فيــه بقيامــة المــسيح عيــسى عليــه الــسالم مــن قب

  .كنيسة القيامة بالقدس، حسب معتقداتهم

ركة فـي الطقـوس ورغم لهفـة طفلتهـا علـى المـشا
 – يبــــدو كمــــا –الجماهيريــــة للعيــــد فــــي القــــدس، فإنهــــا 

لالحتفــال بــه فــي منزلهــا، وتقــول األم إن ابنتهــا  ستــضطر
واظبت هذا العام على الصيام رغم صغر سنها، لذلك هي "

متحمـسة لقـدوم العيـد أكثـر مـن شـقيقيها الـذكور، وألدخــل 
 الفرحــة إلــى قلبهــا سنــصبغ البــيض فــي المنــزل، وســنقيم
صــلواتنا وحــدنا فيــه، لكننــا لــن نــشتري المالبــس الجديــدة، 

  ".ولن نصنع شعنينة لها لتحملها في الكنيسة

ال تقتــصر تلــك الحالــة علــى أســرة نهيــل خــوري 
ــشمل كافــة األســر المــسيحية  ــل ت ــورد زعــرو، ب ــا ل وطفلته

  .المقدسية التي لن تتمكن من االحتفال بالعيد هذا العام

قال للجزيـرة نـت ) ا عام١٣(الطفل باسيل سحار 
إنـــه اعتـــاد فـــي مثـــل هـــذا الوقـــت كـــل عـــام ارتيـــاد مراكـــز 
التسوق لشراء مالبس العيد، في حين تهتم والدتـه بـشراء 

  .الكعك والضيافة التي تقدم لزوارهم



  
  ٢٠٧ 

أنتظـر مـسيرة أحـد الـشعانين بلهفـة، "يقول سـحار
وأشــــارك مــــع رجــــال الــــدين وآالف المــــسيحيين القــــادمين 

ل أنحـاء العـالم، لكننـا سـنحرم جميعـا للمشاركة فيها من ك
  ".منها هذ العام

  طقوس

يجمــع المــسيحيون علــى أن القــداديس الخاصــة 
بعيد الفصح هي ما تميـزه، إذ يـشعر كـل مـن يـشارك فيهـا 

وباإلضافة إلى القداديس التي تقـام . بروحانيات استثنائية
خالل فترة الصوم؛ يكثـف المـسيحيون حـضورهم للـصلوات 

، إحيــاء "بأحــد الــشعانين"، الــذي يبــدأ "المأســبوع اآل"فــي 
ــه  ــد دخول ــسالم عن ــه ال ــسى علي ــي عي ــذكرى اســتقبال النب ل
ّمدينـــة القـــدس، وانطـــالق معاناتـــه التـــي أدت فـــي نهايـــة 

  .المطاف إلى صلبه، حسب المعتقد المسيحي

بـــين أحـــد الـــشعانين وأحـــد " أســـبوع اآلالم"ويمتـــد 
حيون يحيــي المــسي" خمــيس األسـرار"الفـصح، ومــع حلـول 

، وفــي اليــوم التــالي يحيــون "ليلــة العــشاء األخيــر"طقــوس 
ُذكـرى اليـوم الـذي صـلب فيـه "باعتبارها " الجمعة العظيمة"

 وهـو يـوم -حـسب اعتقـادهم-" النبي عيسى عليه الـسالم
  .الجمعة السابق لعيد الفصح

ـــول  ـــور"ومـــع حل ـــى " ســـبت الن تتجـــه األنظـــار إل
يمـة بالقـدس، وتعـج كنيسة القيامة، الواقعة في البلدة القد

الكنيسة وساحتها بالمصلين، وفي هذا اليوم تقرع أجـراس 
الكنيسة إلى أن يصلي البطريرك، ويسود الصمت، إلى أن 
يخــرج حــامال الــشعلة المــضاءة مــن القبــر؛ وهكــذا تنطلــق 

ــه الــسالم" ــسيد عيــسى علي ، حــسب "االحتفــاالت بقيامــة ال
  .االعتقاد المسيحي

  بانتظار معجزة

 أساقفة بطريركيـة الـروم األرثـوذكس ويؤكد رئيس
ا أن كافـــة الطقـــوس  ّـــفـــي القـــدس المطـــران عطـــا اهللا حن

ســتتم فــي كنيــسة " باألســبوع المقــدس"الدينيــة المرتبطــة 
القيامة، حسب البرنامج المتبـع كـل عـام، لكنـه أشـار إلـى 

ـــا  ـــي يمـــر به ضـــرورة عـــدم تجاهـــل المـــصلين لألزمـــة الت
لـى االلتـزام بكافــة الجميـع بـسبب فيـروس كورونـا، داعيـا ا

الضوابط واإلجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من انتشار 
  .الفيروس

مــن ناحيــة عاطفيــة يــؤلمني رؤيــة "وأضــاف حنــا 
ــا  أروقــة الكنيــسة فارغــة، لكــن الوضــع الحــالي يحــتم علين
التصرف من منطلق العقالنية والمسؤولية، ويمكننا جميعا 

لـــيحفظ بالدنـــا  التـــضرع إلـــى اهللا -مـــسيحيين ومـــسلمين-
  ".وأنفسنا من هذا الوباء الخبيث

ــه  ــا حديثــه للجزيــرة نــت بقول ــاء "ّوخــتم حن إن اآلب
والرهبـــان فــــي كنيـــسة القيامــــة يـــؤدون وســــيؤدون كافــــة 

، متمنيـا أن يـتمكن "الطقوس الدينية الخاصة بعيد الفصح
فـي "المسيحيون من االحتفال بشكل جماعي فـي الكنيـسة 

  ".ي تفشي هذا الفيروسحال حدثت معجزة إلهية تنه

 ٢٢/٣/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

إغالق المسجد .. ١٩٦٧للمرة األولى منذ 
  "كورونا"األقصى بسبب 

 

، ١٩٦٧للمرة األولـى منـذ العـام ": األيام "–القدس 
أغلقت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المسجد األقـصى 
أمـــام المـــصلين؛ ضــــمن إجـــراءات احترازيــــة لمنـــع انتــــشار 

  .يروس كوروناف

ولكن تواصـل األذان مـن المـسجد، كمـا أدى حـراس 
وموظفــون مــن دائــرة األوقــاف اإلســالمية الــصلوات الخمــس 

 .في ساحات المسجد

ًونـشرت دائــرة األوقـاف اإلســالمية صـورا مــن داخــل 
ساحات المسجد وهي فارغـة، ومقـاطع فيـديو لـألذان وصـالة 

فــــاظ الحــــراس ومــــوظفي األوقــــاف فــــي ســــاحاته، مــــع االحت
 .بمسافة بين المصلين



  
  ٢٠٨ 

فـــــــي المقابـــــــل، فـــــــإن اقتحامـــــــات المـــــــستوطنين 
اإلسرائيليين للمسجد توقفت بعد أن تم إغالق باب المغاربة، 
 .ما أجبر شرطة االحتالل على وقف تسهيالتها للمستوطنين

فمنـــذ ســـاعات فجـــر أمـــس، منعـــت دائـــرة األوقـــاف 
ــدخول إلــى المــسجد باســتثناء حــراس المــسجد  اإلســالمية ال

 .وموظفي الدائرة بالقدس

وكانــــت دائــــرة األوقــــاف اإلســــالمية بــــدأت، قبــــل 
أســـبوعين، بتعقـــيم المـــسجد، ثـــم قـــررت إغـــالق المـــصليات 
المسقوفة بالمسجد مع السماح بالصالة فـي الـساحات، إلـى 

 .أن اتخذت قرارها األخير بتعليق حضور المصلين للصلوات

ـــي  ـــاف اإلســـالمية ف ـــى لألوق ـــس األعل وكـــان المجل
تعليق حضور المصلين للصلوات مـن "دس أعلن أنه قرر الق

ًجميــع أبــواب المــسجد األقــصى المبــارك، اعتبــارا مــن فجــر 
أمــس، لفتــرة مؤقتــة اســتجابة لتوصــيات المرجعيــات الدينيــة 

 ."والطبية

ــــرر : واســــتدرك ــــه تق اســــتمرار التحــــاق جميــــع "إن
المــوظفين والعمــال والحــراس بأعمــالهم وممارســة نــشاطاتهم 

، كما يستمر رفع األذان بالمسجد األقصى فـي كافـة كالمعتاد
أوقــات الــصلوات، علــى أن يــؤدي جميــع العــاملين فــي دائــرة 
األوقاف وحراس المسجد المتواجدين الصلوات في الساحات، 

 ."مع مراعاة اإلرشادات الصحية

إن مجلـــس األوقـــاف يـــشعر بـــالمرارة جـــراء : "وقـــال
ًا على حياة وصـحة اتخاذ هذا القرار، الذي اضطر إليه حفاظ

ــــاوى  ــــنفس البــــشرية اســــتجابة للفت ــــواطنين، وصــــونا لل ًالم
 ".الشرعية في العالم اإلسالمي

إن مجلس األوقاف وهـو : "وأضاف مجلس األوقاف
يهيــب بــالمواطنين تفهــم الــدواعي الــشرعية والــصحية لهــذا 
القرار، فإنه يحثهم على االلتزام بأداء الـصلوات فـي منـازلهم 

  ".هم وسالمة المجتمع المقدسيًحفاظا على صحت

  ٢٤/٣/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

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

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
رئــيس مجلــس أوقــاف القــدس، الــشيخ عبــد العظــيم  حــذر

سلهب، االحتالل اإلسرائيلي من تنفيذ أي إجراءات اعتداء 
ى المسجد األقصى وساحاته ومصلياته، في ظل تعليـق عل

الـــصالة فيـــه لفتـــرة مؤقتـــة للوقايـــة مـــن انتـــشار فيـــروس 
  ".كورونا"

المركــز الفلـــسطيني "وأكــد ســلهب فــي تــصريح لـــ
ــــر إســــرائيلي فــــي سياســــاته تجــــاه " لإلعــــالم أن أي تغيي

المسجد األقصى في ظل إغالقه، سـيواجه بمواقـف حازمـة 
ـــه مـــن المـــرابطين فيـــه، وح راســـه وســـدنته المتواجـــدين في

 .بشكل دوري

وأشار إلـى أن إغـالق المـسجد األقـصى جـاء فـي 
ًعالميـا، وحرصـا علـى سـالمة " كورونا"ظل انتشار جائحة  ً

 ـــى أن ـــا المـــصلين والمـــرابطين، مـــشددا عل ـــا واخوانن ًأبنائن ٕ
التعليــق كــان لــدخول المــصلين إلــى المــسجد، وأنــه عــامر 

الــذين يرفعـــون األذان فـــي بــالحراس والمـــوظفين والـــسدنة 
 .مصلياته

وأشــار إلــى أنــه ال يوجــد فــي الوقــت الحــالي أي 
ًاقتحامــات مــن جماعــات المــستوطنين والمتطــرفين، مؤكــدا 

ّإذا غير االحتالل من سياسـاته والوضـع الحـالي فـي : "أنه
 ".المسجد األقصى فسيكون لنا حديث آخر

قـضية المـسجد األقـصى المبـارك قـضيتنا، : "وقال
سجد مــسجدنا، ونحــن يعــز علينــا والمــسلمين إغالقــه والمــ

ًوأال يـــصلوا فيـــه لفتـــرة محـــدودة، وهـــذا جـــاء حرصـــا علـــى 
ســــالمتهم، وبالدرجــــة األولــــى همنــــا هــــو ســــالمة أبنائنــــا 

 ".ومصلينا والمرابطين فيه



  
  ٢٠٩ 

وشدد على أهميـة أال يـصاب أي مصل أو مـرابط  ُـ
 بمكروه أو أمراض وبائية، وضرورة الحفاظ علـى إسـالمية

 .المسجد األقصى وملكيته للمسلمين فقط

واستنكر سلهب اعتداء االحتالل اإلسرائيلي علـى 
المـــــرابطين، واســـــتدعاء مـــــدير المـــــسجد األقـــــصى بـــــالل 
الكــسواني ونائــب مــدير مجلــس األوقــاف اإلســالمية نــاجح 
بكيــرات، وخطيــب المــسجد عكرمــة صــبري والمــرابطين فيــه 

 .ٕوابعادهم أو التحقيق معهم

جراءات اإلسرائيلية وتصرفات االحتالل وأكد أن اإل
 .تجاوز لكل األعراف الدينية والقوانين الدولية

وأشار المسؤول المقدسي إلى أن مجلـس أوقـاف 
القــدس دائــم الــصلة والتنــسيق مــع وزارة األوقــاف األردنيــة 
ًوالدوائر الرسـمية فيهـا كاملـة، مـشددا علـى حـرص األردن 

مـــسجد األقـــصى علـــى عـــدم مـــساس االحـــتالل بقدســـية ال
 .وباحاته ومصلياته

ــــى المــــرابطين والمــــصلين فــــي  ووجــــه رســــالة إل
المــسجد األقــصى بــضرورة الحفــاظ علــى أنفــسهم والوقايــة 

ً، مثمنـا جهـودهم والتفـافهم "كورونـا"من اإلصابة بفيروس 
 .حول المسجد األقصى في كل الظروف وعدم التفريط فيه

د أبـواب المــسجد األقـصى مغلقـة، والمــسج: "وقـال
فيـه الحــراس والــسدنة، ويرفـع األذان بــشكل دوري، ويــؤدوا 
الصالة في كل األوقات فـي سـاحاته، ونـسأل اهللا أن يفـرج 
الكرب ويزول هذا العارض الذي منع النـاس مـن الوصـول 

 ".للمسجد األقصى

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

ف اإلسـالمية بالقـدس، أعلنـت وكانت دائرة األوقا
األحـــد الماضـــي، تعليـــق حـــضور المـــصلين إلـــى المـــسجد 

ـــــك  ـــــة، وذل ـــــرة مؤقت ـــــصى، لفت اســـــتجابة لتوصـــــيات "األق
المرجعيــات الدينيــة والطبيــة، للوقايــة مــن انتــشار فيــروس 

  )".كورونا(

وأوضح مجلس األوقاف في بيان صدر عنه، أنه 
ــة اســتعرض خاللهــا التطــورات الــص ــسة طارئ ــد جل حية عق

التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البالد، وتابع المجلـس 
اإلجــــراءات والتعليمــــات الجديــــدة الــــصادرة عــــن المراجــــع 

  .الدينية والطبية المختصة

 ٢٤/٣/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

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

 

كزيــة فــي حيفــا، قــرار تنفيــذ ّجمــدت المحكمــة المر
والــذي كــان " ملــف الثوابــت"فــي  رائــد صــالح ســجن الــشيخ

مقررا يوم غد األربعاء، وذلـك بعـد اسـتئناف طـاقم الـدفاع، 
 .اليوم الثالثاء

كمــا أمهلـــت المحكمــة النيابـــة العامــة حتـــى يـــوم 
 .للرد على استئناف طاقم الدفاع) ٣٠/٣(االثنين 

ّاقم الـدفاع تقـدم وقال المحامي خالد زبارقـة إن طـ
اليوم الثالثاء، باستئناف إلى المحكمة المركزية فـي حيفـا 

 والـذي ١٠/٢/٢٠٢٠من تاريخ  محكمة الصلح على قرار
ملــف “ شــهرا فــي ٢٨قــضى بــسجن الــشيخ رائــد صــالح 

/ ، وعلى قرار اإلدانة الذي صدر في تشرين ثـاني”الثوابت
، كمـــا ضـــم الـــدفاع إلـــى االســـتئناف طلبـــا ٢٠١٩نـــوفمبر 

بتجميد قرار سجن الشيخ رائد صالح والذي كان مقـررا أن 
 .يبدأ غدا األربعاء

ولفتـــر زبارقـــة إلـــى أن اإلجـــراء القـــادم، وبعـــد أن 
ّتقدم النيابة ردها على طلب الدفاع للمحكمة، سيكون مـن  ّ
/ خالل تحديد جلسة في المحكمة المركزيـة فـي شـهر أيـار

ع وذلــك فــي مــايو القــادم، للنظــر فــي اســتئناف طــاقم الــدفا
ــشار وبــاء  حــال ســمحت الظــروف الراهنــة بمــا يخــص انت

 .بذلك” كورونا“



  
  ٢١٠ 

: ّوعقــــب زبارقــــة علــــى قــــرار المحكمــــة بــــالقول
استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار الـسجن الفعلـي للـشيخ رائـد “

والــذي كــان مقــررا البــدء بــه يــوم غــد األربعــاء، ألن صــحة 
ــدى أبنــا ــر جــدا ل ــد وســالمته لهــا اعتبــار كبي ــشيخ رائ ء ال

ـــد  ـــصلح تجمي ـــد أن رفـــضت محكمـــة ال شـــعبنا، خاصـــة بع
ّالقرار، لـذلك اضـطررنا بـشكل تكتيكـي أن نتوجـه للمحكمـة 

 شـهرا للـشيخ ٢٨المركزية ضد قرار اإلدانة وقـرار الـسجن 
، وذلك بهدف تجميد تنفيـذ ”ملف الثوابت“رائد صالح في 

القــرار بالــسجن حفاظــا علــى الــشيخ رائــد وصــحته فــي ظــل 
 .”كورونا“مة الراهنة بسبب وباء المخاطر واألز

يــشار إلــى أن محكمــة الــصلح فــي حيفــا، رفــضت 
االثنـــــــين، طلـــــــب طـــــــاقم الـــــــدفاع عـــــــن الـــــــشيخ رائـــــــد 

دخولــه إلــى الــسجن لمــدة شــهرين بــسبب  تأجيــل صــالح،
مخاطر وبـاء كورونـا، رغـم عـدم نفيهـا فـي حيثيـات القـرار 
ّإمكانيــة انتــشار الوبــاء داخـــل الــسجون لكنهــا ادعـــت أن 

ّ السجون وفقا لما بعثتـه للمحكمـة تـدعي التزامهـا مصلحة
ـــصحية بخـــصوص  ـــصدرها الجهـــات ال ـــي ت ـــات الت بالتعليم

  .، وتقوم بتنفيذها داخل السجون”كورونا“

وقــال المحــامي خالــد زبارقــة فــي تــصريح ســابق، 
ّهــذا قــرار مــستهجن جــدا، ال ســيما أن المحكمــة فـــي "إن 

بة ضـئيلة ّمسوغات قرارها تقول إن هناك خطورة ولـو بنـس
من انتشار فيـروس كورنـا داخـل الـسجون، لكنهـا تتجاهـل 
عن سـبق إصـرار التقـدير العـالمي لالنتـشار الخطيـر لهـذا 
الوباء والتعليمات الصارمة الـصادرة عـن مختلـف الجهـات 

 ".وخاصة وزارة الصحة بهذا الخصوص

نعتقــد أن هنــاك خطــورة كبيــرة جــدا مــن : وأضــاف
سجون والتقـارير واألنبـاء انتشار فيروس كورونـا داخـل الـ

التي تداولتها وسائل اإلعالم حول هذه المسألة تؤكد ذلـك 
بــالرغم مــن عــدم وجــود إحــصائية رســمية لمــدى انتــشار 
الفيـــروس داخـــل الـــسجون، وبالتـــالي ال يوجـــد أي تفـــسير 
قــانوني وال تفــسير مــسؤول لقــرار المحكمــة بــرفض تأجيــل 

 شـخص دخول الشيخ رائد صالح إلـى الـسجن، ألن وضـع
 عاما داخل الـسجن وهـو قيـادي عـالمي ٦٢عمره فوق الـ 

في ظروف تشكل خطورة على سالمته وحياته، هو تطـور 
غيــر مــسبوق فــي عمليــة مالحقــة الــشيخ رائــد مــن قبــل 

  ".الجهاز القضائي اإلسرائيلي

 ٢٤/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  إغالق كنيسة القيامة لمدة أسبوع
  

ـــة القـــدس ـــاة – المحتل ـــدة الحي ـــن– الجدي   أعل
القـــدس  رؤســـاء الكنـــائس إغـــالق كنيـــسة القيامـــة فـــي

المحتلــة، ابتــداء مــن مــساء أمــس األربعــاء، لمــدة أســبوع 
ًالحاجة، منعا لتفشي فيروس كورونـا،  قابل للتمديد حسب

  .وتماشيا مع حالة الطوارئ

 ٢٦/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

مال فرض حجر صحي كامل على قرية بدو ش
  غرب القدس المحتلة

 

الناطق  أعلن – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
باســـم الحكومـــة الفلـــسطينية إبـــراهيم ملحـــم، فـــرض حجـــر 
صـــحي كامـــل علـــى قريـــة بـــدو الواقعـــة إلـــى شـــمال غـــرب 
القـدس المحتلـة، بعــد وفـاة مـصابة بفــايروس كورونـا مــن 

 .البلدة أمس األربعاء

ح اليـوم وأوضح ملحم في تصريحات إذاعية صـبا
ــن المخــالطين للــسيدة  الخمــيس، أن الفحوصــات أخــذت م
التي انتقل لها الفيروس مـن ابنهـا الـذي يعمـل فـي إحـدى 

  ".إسرائيل"الورش في 

 طبيـب وممـرض ٢٠وكشف عن إجراء الفحص لــ
فـــي مستـــشفى رام اهللا الحكـــومي، كـــان قـــد خـــالطهم ابـــن 
ـــة فـــي  المتوفـــاة بعـــد عالجـــه فـــي قـــسم األمـــراض الباطني

  .شفى الفترة الماضيةالمست



  
  ٢١١ 

وجرت مساء أمس األربعاء فـي قريـة بـدو مراسـم 
تشييع عن بعـد للفقيـدة الراحلـة، شـارك فيهـا عـدد محـدود 

  .من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة

 ٢٦/٣/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

لجنة الطوارئ المركزية بالقدس تبحث األوضاع 
  الراهنة

 

نائــب محــافظ  تــرأس – ا صــف–القــدس المحتلــة 
عبــد اهللا صــيام الخمــيس، اجتمــاع لجنــة الطــوارئ  القــدس

للتكافــل واالســناد المركزيــة فــي المحافظــة، بحــضور قــوى 
 .وفعاليات ومؤسسات محافظة القدس ذات العالقة

وبحثـــت اللجنـــة واقـــع القـــدس الـــراهن فـــي ظـــل 
ــــف المــــستويات  ــــى مختل ــــا وتحــــدياتها عل جائحــــة كورون

 .ية وتداعياتها االقتصاديةالصحية واالجتماع

ــة الجهــود فــي  ــد كاف ــى توحي وخلــص االجتمــاع إل
المحافظــة ضــمن العمــل الواحــد والموحــد مــن خــالل لجنــة 
شكلة مــن قبــل محــافظ القــدس وفقــا  ُــالطــوارئ المركزيــة الم

 .للمرسوم الرئاسي وقرار مجلس الوزراء

واتفــق المجتمعــون علــى تــشكيل خليــة إعالميــة 
تــــصال وتواصــــل مــــع الجمــــاهير مقدســــية للبقــــاء علــــى ا

ـــة  المقدســـية وتوجيـــه تعاميمهـــا الرســـمية مـــن خـــالل لجن
ـــة  الطـــوارئ المركزيـــة، واعتمـــاد اللجـــان الـــشعبية فـــي كاف
االحياء والقـرى والبلـدات والمخيمـات فـي القـدس، واعتبـار 
لجنــــة الطــــوارئ المركزيــــة فــــي محافظــــة القــــدس الجهــــة 

لخاصـــة المخولـــة رســـميا ووطنيـــا التـــي تـــصدر القـــرارات ا
  .بمحافظة القدس

 ٢٦/٣/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 

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

  األقصى
 

حــذر رئــيس الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس 
مــــن  عكرمــــة صــــبري الــــشيخ المــــسجد األقــــصى خطيــــب

ــــة، وانتــــشار فيــــروس اســــتثمار االحــــتالل ل ــــة الراهن لحال
مــن أجــل تنفيــذ أهدافــه العدوانيــة بحــق المــسجد " كورونــا"

  .األقصى

نــدرك أن ســلطات : "وقــال، فــي تــصريح صــحفي
االحــتالل تحــاول تــسخير مــرض كورونــا لخدمــة مــصالحها 

" اإلسـرائيلي"وأهدافها، كما يحصل من قبل رئـيس الـوزراء 
  ".قعه ومنصبهالذي يحاول تثبيت مو نتنياهو بنيامين

نحــن حــذرون ومتيقظــون بــشأن "لكــن : "وأضــاف
المسجد األقصى، ولـن نـسمح لالحـتالل بـأن يـستغل أزمـة 

  ".من أجل تنفيذ مخططاته" كورونا"

وأكــــــــــد أن المقدســــــــــيين ملتفــــــــــون جمــــــــــيعهم 
ــه االحــتالل  حــول ًاألقــصى، ومــدركون تمامــا لمــا يخطــط ل

ـــى اآلن ـــل وحت ـــن طوي ـــذ زم ـــه ومن ـــى أن ـــشيرا إل ـــشأنه، م  ًب
  .والصراع مستمر على المسجد

وأوضح الـشيخ صـبري أن االحـتالل يوجـه أنظـاره 
الحـــــــــرم  نحـــــــــو المـــــــــسجد األقـــــــــصى منـــــــــذ مجـــــــــزرة

، وحينهـا قلنـا وال زلنـا أن ١٩٩٤بالخليـل عـام  اإلبراهيمي
  ".مأساة اإلبراهيمي لن تتكرر في األقصى"

ولفت الـشيخ صـبري إلـى اسـتمرار حـراس وسـدنة 
ألذنــة واألئمــة وســائر مــوظفي المــسجد وعمــال النظافــة وا

دائــرة األوقــاف فــي أعمــالهم داخــل األقــصى، رغــم إغــالق 
  .األبواب الخارجية للمسجد المبارك

وبين أن كوادر العمل جاهزة ومستمرة فـي عملهـا 
ًداخل األقصى، ولن تتركـه فارغـا ولقمـة سـائغة لالحـتالل، 



  
  ٢١٢ 

فكافــة األمــور ســتكون فــي أمــن وحمايــة المــسجد مــن أي 
  . تعدي سلطات االحتالل اإلسرائيليتجاوز أو

  ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

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

 

حذر رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
االسالمية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، سلطات 

ـــــــــــــــــذ أي مـــــــــــــــــن" اإلســـــــــــــــــرائيلي"االحـــــــــــــــــتالل   تنفي
ـــــداء إجـــــراءات ـــــصى علـــــى اعت ـــــسجد األق وســـــاحاته  الم

ومصلياته، في ظل تعليق الصالة فيه لفترة مؤقتة للوقايـة 
  ".كورونا"من انتشار فيروس 

وأكد سـلهب، فـي تـصريح صـحفي، إن أي تغييـر 
مــن قبــل االحــتالل اإلســرائيلي تجــاه المــسجد األقــصى فــي 

بطين فيـه، ظل إغالقـه، سـيواجه بمواقـف حازمـة مـن المـرا
  .وحراسه وسدنته المتواجدين فيه بشكل دوري

ـــى أن إغـــالق  ـــاف إل ـــس األوق ـــيس مجل ـــت رئ ولف
ــا"المــسجد األقــصى جــاء فــي ظــل انتــشار جائحــة  " كورون

ٕعالميــا، وحرصــا علــى ســالمة أبنائنــا واخواننــا المــصلين  ً ً
ًوالمرابطين، مشددا على أن التعليق كان لدخول المـصلين 

ــى المــسجد، وأنــه عــا ــسدنة إل مر بــالحراس والمــوظفين وال
  .الذين يرفعون األذان في مصلياته

وأشــــار إلــــى أنــــه ال يوجــــد فــــي الوقــــت الحــــالي 
مــــن جماعـــات المــــستوطنين والمتطــــرفين،  اقتحامـــات أي

ـــه ـــدا أن ر االحـــتالل مـــن سياســـاته والوضـــع : "ًمؤك ـــإذا غي ّ
  ".الحالي في المسجد األقصى فسيكون لنا حديث آخر

د األقـصى المبـارك قـضيتنا، قـضية المـسج: "وقال
والمــسجد مــسجدنا، ونحــن يعــز علينــا والمــسلمين إغالقــه 
ًوأال يـــصلوا فيـــه لفتـــرة محـــدودة، وهـــذا جـــاء حرصـــا علـــى 

ســــالمتهم، وبالدرجــــة األولــــى همنــــا هــــو ســــالمة أبنائنــــا 
  ".ومصلينا والمرابطين فيه

وشدد على أهميـة أال يـصاب أي مصل أو مـرابط  ُـ
ية، وضرورة الحفاظ علـى إسـالمية بمكروه أو أمراض وبائ

  .المسجد األقصى وملكيته للمسلمين فقط

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

 ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

صندوق وقفية القدس يسلم المحافظة 
 تجهيزات مراكز العالج الصحي

 

ق وقفيــة القــدس، صــندو  ســلم–  وفــا- القــدس 
اليوم األربعاء، محافظة القدس أربع شاحنات من المعدات 
الطبية والمواد التجهيزية لمراكز العـالج والحجـر الـصحي، 
التي تقوم المحافظة بتأسيسها مع وزارة الـصحة لمواجهـة 

  ".كورونا"تفشي فيروس 

وكانت محافظة القدس قد اعتمدت كال مـن مركـز 
النبالي، ومركز مسقط الطبـي فـي طوارئ بيرنباال، ومنتجع 

الــرام، ومركــز خليفــة الطبــي، ومركــز التــدريب المهنــي فــي 
  .بلدة العيزرية، كمواقع للحجر الصحي

وأكد محافظ القدس عـدنان غيـث، حـرص القيـادة 
ــــروس  ــــضافر الجهــــود لمواجهــــة في ــــى ت ــــسطينية، عل الفل

ــــة وســــيلة "كورونــــا" ــــدخروا أي ، وأن أبنــــاء شــــعبنا لــــن ي
  .ة اإلمكانيات المتاحةلمواجهته بكاف

من جانبه، قال نائب المحافظ عبـد اهللا صـيام إن 
هـــذه التجهيـــزات لـــصالح مراكـــز العـــالج والحجـــر الـــصحي 
الخمــسة التــي اعتمــدتها محافظــة القــدس، نتــاج اتفاقيــة 
ابرمها محـافظ القـدس عـدنان غيـث ورئـيس الوقفيـة رجـل 
االعمــال منيــب المــصري، مؤكــدا أنــه منــذ اللحظــة األولــى 



  
  ٢١٣ 

إلعـــالن حالـــة الطـــوارئ جـــرى التنـــسيق بـــين المـــسؤولين 
  .المستجد" كورونا"لمواجهة تفشي فيروس 

بدوره، أوضح ممثل وقفية القدس طـاهر الديـسي 
ــه  منــذ اللحظــة األولــى إلعــالن حالــة الطــوارئ، ســعينا "أن

لتسخير كافـة اإلمكانيـات ووضـعها تحـت تـصرف محافظـة 
مة أبنـاء شـعبنا القدس على قاعدة التكامل في العمل وخد

  ".في العاصمة المحتلة

وثمــــن الديــــسي التعــــاون بــــين وقفيــــة القــــدس 
والمؤســسة الرســمية ممثلــة بمحافظــة القــدس، والتعــاطي 
بإيجابية مع الوضع الراهن واالنسجام مع الخطـة الوطنيـة 
المعلنــة، لتحقيــق المــصلحة الوطنيــة العليــا، ودعمهــا بكــل 

  .طاقاتنا

حــدة القــدس فــي مــن جانبــه، تحــدث مــدير عــام و
الرئاســة معتــصم تــيم، عــن التحــديات التــي تواجــه ابنــاء 
ــين فكــي كماشــة مــن  شــعبنا فــي القــدس، الــذي أضــحى ب
ـــروض علـــيهم، وانتـــشار  ـــث الحـــصار اإلســـرائيلي المف حي

، داعيا الى إعانة المقدسيين ومساندتهم "كورونا"فيروس 
  .والوقوف الى جانبهم

رق وفــي كلمــة القــوى الوطنيــة فــي القــدس، تطــ
ـــة، ومـــا  راســـم عبيـــدات إلـــى خـــصوصية العاصـــمة المحتل
تكابده جـراء الممارسـات العنـصرية االحتالليـة اإلقـصائية، 
وسياســة عــدم االكتــراث الــى وضــع المقدســيين، مــا يــدعو 
الكل الفلسطيني الى متابعة أوضاعهم، والعمل على توفير 
احتياجـاتهم الــضرورية للوقايــة مــن هــذا الفيــروس وبكافــة 

  .األبعاد

وفي كلمته، اوضح مدير عام صحة القـدس زيـاد 
شـقير، تتبـع األمـاكن المحتملـة النتـشار فيـروس كورونــا، 
فــي القــدس، مــشددا علــى ضــرورة تــوخي الحيطــة والحــذر 
وعـدم االلتفـات الـى الـشائعات، وضـرورة التواصـل مـع كــل 
ــــزام بالتعليمــــات  ــــاون وااللت ــــاتف والتع ــــة وحــــي، والتك قري

  .واالجراءات الرسمية

دير عـــام الحكـــم المحلـــي فـــي القـــدس موســـى مـــ
الشاعر أشار الى الشراكة بين كافة األطراف، والتي تعتبر 
دلــيال علــى الــوعي الــوطني عــالي المــستوى، والــذي نحــن 
َبــــأمس الحاجــــة إليــــه، كونــــه المخــــرج الوحيــــد لنــــا أمــــام 

  .التحديات التي نواجهها

وتضمنت مراسم تسلم محافظـة القـدس لـشاحنات 
بية جولة تفقديـة شـملت بلـدتي حزمـا وعناتـا، المعدات الط

ـــروس  ـــى اآلليـــات المتخـــذة فـــي التـــصدي لفي لالطـــالع عل
  .كورونا واالجراءات التي اتخذتها البلدتان في هذا الصدد

  ٢٥/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

تكبيرات في المساجد ومنازل سلوان جنوب 
  األقصى

 

حيــــــــاء صــــــــدحت مــــــــآذن مــــــــساجد مختلــــــــف أ
المبــارك، بــالتكبيرات  المــسجد األقــصى جنــوب ســلوان بلــدة

سلم  ُـــواختتمـــت بالتـــضرع الـــى اهللا تعـــالى وبالـــدعاء بـــأن ي ُ
 .شعبنا وأمتنا من الفيروس ومن االحتالل

كما صـدحت حنـاجر عـدد كبيـر مـن سـكان البلـدة 
  .بالتكبيرات من على شرفاتهم ومن نوافد منازلهم

 ٢٧/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

** * * *  

يغيب المصلين عن الجمعة في " كورونا"
  "األقصى"

 

 ديـــــاال -  الحيـــــاة الجديـــــدة- القـــــدس المحتلـــــة
 عاشـــت باحـــات المـــسجد األقـــصى المبـــارك، - جويحـــان

أمس، أقسى جمعة لها عبر التاريخ الحضاري واالسـالمي 
فــي مدينــة القــدس المحتلــة، نتيجــة انتــشار وبــاء فيــروس 

ٕواعالن حالة الطوارئ في األراضـي ، )١٩كوفيد (الكورونا 
  .الفلسطينية عامة، ومدينة القدس المحتلة



  
  ٢١٤ 

 -وشــــهدت باحــــات المــــسجد األقــــصى المبــــارك
 الجمعــة األولــى مــن - دونمــا١٤٤الممتــدة علــى مــساحة 

 أمـام المـصلين - منـذ أكثـر مـن أسـبوع-ً"طوعيـا"االغالق 
  .الوافدين لباحاته من أبنائها وروادها

ٍ مـصل مـن مـوظفي ٥٠حـو وأدى صالة الجمعة ن
دائــرة األوقــاف االســالمية فــي القــدس المحتلــة، وحراســها 

  .وسدنتها وخطيبها الشيخ يوسف أبو سنينة

وقــال الــشيخ أبــو ســنينة مــن علــى منبــر صــالح 
رفع المؤمنين بالـدرجات العلـى : "الدين في المسجد القبلى

وحمــاهم مــن المــصائب، وجعــل اهللا هــذه األمــة خيــر األمــم 
  ".ٍحابه وما لهم من فضل على الناسوذكر الص

ًيعيش العالم اليوم أياما عصيبة، حيـث : "وأضاف
إن العالم على وشك االنهيـار، ويجـب علـى النـاس البقـاء 
فــي البيــوت وعــدم االســتهتار بمــا يجــري حيــث إن العلمــاء 

  ".ينظرون الى الخالق فقط

وذكر في خطبته، أن كشف الضر فقط مـن عنـده 
والــصالة والــدعاء الــى اهللا لرفــع الــبالء االســتعانه بالــصبر 

  .عن جميع الناس

من جهة أخرى، لليوم الثاني على التوالي تفرض 
ـــواطنين  ـــشرطية بحـــق الم ـــا ال ســـلطات االحـــتالل اجراءاته

  .المقدسيين وتحرير المخالفات المالية الباهظة بحقهم

ــــة  ــــاء مدين وانتــــشرت شــــرطة االحــــتالل فــــي أحي
ــــا ــــدس منه ــــدة ا: "الق ــــاء البل ــــدة الطــــور، احي ــــة، بل لقديم

الصوانة، واد الجوز، سلوان، راس العـامود، الثـوري، جبـل 
ــت صــفافا، بيــت حنينــا،  ــا، بي ــر، صــورباهر، ام طوب المكب

، لفحـص المركبـات "شعفاط، مخيم شعفاط، ضـاحية البريـد
ــات ماليــة لمــن يتجــاوز عــدد الركــاب عــن  ــر مخالف وتحري

  ".اثنين داخل المركبة

تجارية فـي القـدس، وبـدت كما ُأغلقت المحالت ال
الشوارع المقدسية خالية من مواطنيها االصلين، والتزامهم 
ًفي المنازل خوفـا مـن اصـابتهم بفيـروس الكورونـا، بينمـا 

تجول المتطرفون اليهود في أزقة وشوارع البلـدة القديمـة، 
وبــــالقرب مــــن البــــؤر االســــتيطانية دون مالحقــــة شــــرطة 

  .ت بحقهم من قبلهااالحتالل لهم، أو تحرير المخالفا

 ٢٨/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

خوري يشكر الكنائس على استجابتها بإعفاء 
 المقدسيين من إيجارات عقارات البلدة القديمة

  

ـــا-رام اهللا  ـــيس اللجنـــة الرئاســـية   عبـــر–  وف رئ
العليــا لــشؤون الكنــائس فــي دولــة فلــسطين، مــدير عــام 

ري عـــن شـــكره الـــصندوق القـــومي الفلـــسطيني رمـــزي خـــو
وتقــديره الســتجابة بطريركيــة الــروم األرثــوذوكس وحــراس 
ـــــة  ـــــاء كاف ـــــائس األخـــــرى بإعف األراضـــــي المقدســـــة والكن
المستأجرين المقدسيين للعقارات في البلدة القديمة بمدينة 

  . ٢٠٢٠القدس المحتلة من إيجارات عام 

وأضاف خـوري فـي بيـان صـحفي، اليـوم الـسبت، 
عزيـزا لـصمود أهلنـا المقدسـيين ان تلك االستجابة جاءت ت

فـي عاصــمة دولــة فلــسطين فـي ظــل الظــروف االســتثنائية 
  .التي تمر بها فلسطين بسبب تفشي فيروس كورونا

وقال، إن ذلك القرار يشمل كافـة إيجـارات البيـوت 
والمحالت التجارية في البلـدة القديمـة، لتمكـين المـواطنين 

ة الـــصعبة، الفلــسطينيين مـــن التغلــب علـــى اآلثــار الماديـــ
ومواجهة اإلجراءات االحتاللية القاسية بحقهم التي تهدف 

  . إلفراغ العاصمة المحتلة من مواطنيها

كما عبر خوري عن تقديره الكبير لكافـة الكنـائس 
علــى وقفتهــا وتقــديمها للــدعم واإلســناد المــادي والمعنــوي 
والروحــي ألهلنــا فــي محافظــة بيــت لحــم التــي تعــاني منــذ 

  .ذا الفيروس وممارسات االحتاللأسابيع جراء ه

  ٢٨/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 



  
  ٢١٥ 

انتخاب األب أفرام سمعان نائبا بطريركيا 
 للسريان الكاثوليك في القدس

سينودس أساقفة الكنيـسة " انتخب -  وفا-بيروت 
ّفي دورته التي انعقدت في دير سـيدة " السريانية الكاثوليكية

ريركي في لبنان، األب أفرام سمعان، كـاهن رعيـة النجاة البط
القــــدس، مطرانــــا نائبــــا بطريركيــــا علــــى القــــدس واألراضــــي 
ــي  ــر الرســولي ف المقدســة واألردن، واألب رامــي قــبالن، الزائ
أوروبا، مطرانا معتمـدا بطريركيـا لـدى الكرسـي الرسـولي فـي 

  .روما

بطريركيـــة الـــسريان الكاثوليـــك "ّوقالـــت أمانـــة ســـر 
قداسة البابا فرنـسيس "، في بيان صدر عنها، إن "ةاألنطاكي

ت هــذين االنتخــابين، اليــوم الــسبت، وســيتم تحديــد موعــد  ّثب ّــ
َاإلحتفــال بالــسيامة األســقفية لكــل مــن المطــرانين المنتخبــين  ّ

ًفي موعد يعلن عنه الحقا َ ُ."  

يـــشار إلـــى أن المطـــران أفـــرام ســـمعان مـــن مواليـــد 
ــار أ٢العاصــمة اللبنانيــة بيــروت، فــي  ســيم كاهنــا . ١٩٨٠ّي

وخـدم فـي العديـد مـن المواقـع مـن . ٢٠٠٦ حزيـران ٢٤في 
أمانــــة ســـــر البطريركيــــة، وعـــــضوا فــــي اللجنـــــة : ضــــمنها

ــــا  ــــة وأمين ــــدار البطريركي ــــا ل ــــة، وقيم ــــة البطريركي الليتروجي
لــصندوق أوقــاف البطريركيــة، إضــافة إلــى خدمتــه الراعويــة 

  .واإلرشادية

غوريـوس بطـرس كما عين معاونا للمطران مـار غري
ملكــي، النائــب البطريركــي فــي القــدس واألراضــي المقدســـة 
ّواألردن، فــسلمه المطــران ملكــي مــسؤولية األمــور القانونيــة 
فـــي النيابـــة البطريركيـــة، والنـــشاطات الراعويـــة فـــي رعيـــة 
ٕالقـــدس، وتعلـــيم اللغـــة الـــسريانية، وادارة بيـــت مـــار تومـــا 

ــه ــدس، وتمثيل ــي الق اج ف ــللحج ــد مــن  ّ المناســبات  فــي العدي
  .الروحية والمدنية

ِويـتقن المطــران ســمعان اللغـات الــسريانية والعبريــة 
  .ّوالعربية والفرنسية، ويلم باإلنكليزية

  ٢٨/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

مستشفيات القدس تعلن استعدادها للتعامل مع 
 حاالت اإلصابة بفيروس كورونا

 

شبكة   أعلنت– الجديدة  الحياة– القدس المحتلة
مستــشفيات القــدس الــشرقية عــن اســتعدادات مستــشفيات 
القدس للتعامل مع حاالت اإلصابة بفيـروس كورونـا التـي 

  .تحتاج إلى العناية السريرية

وأكدت الـشبكة فـي بيـان اليـوم الـسبت، أنـه وبعـد 
االستماع إلى آراء األطباء والخبراء، وبعد تقييم المعطيات 

انيــات والتخصــصات والقــدرة االســتيعابية علــى ضــوء اإلمك
ـــع  ـــة توزي ـــشبكة، وأهمي ـــضوية تحـــت ال ـــشفيات المن للمست
ّاألدوار، فقـــد تقـــرر أن يـــستقبل مـــشفيا المقاصـــد وســـانت 

المــصابين بفيــروس كورونــا ممــن ) الفرنــساوي(جوزيــف 
يحتـــاجون العنايـــة الطبيـــة والحـــاالت المـــشتبه بإصـــابتها، 

ًفيمــا خــصص مستــشفى المطلــع قــسما خ ًاصــا معــزوال فــي ّ ً
حال إصابة أي من مرضـاه مـن مرضـى الـسرطان وغـسيل 
الكلى بفيروس كورونا، كما تم التنسيق مع مركز إسـعاف 
الهـــالل األحمـــر الفلـــسطيني فـــي القـــدس لنقـــل الحـــاالت 
المـــــصابة أو المـــــشتبه بهـــــا إلـــــى مستـــــشفيي المقاصـــــد 

  .والفرنساوي

ــشرقية ســتة  ــشفيات القــدس ال وتــضم شــبكة مست
ـــــــشفيات ـــــــسية، وهـــــــيمست ـــــــع، :  رئي المقاصـــــــد، والمطل

والفرنــساوي، وســانت جــون للعيــون، والهــالل األحمــر فــي 
  .القدس، ومركز األميرة بسمة

وحــــول فحــــص الحــــاالت المــــشتبه بهــــا، أكــــدت 
الــــشبكة أن الفحــــص ســــيتم فــــي األقــــسام المعزولــــة فــــي 
مستشفيي المقاصد والفرنساوي وفق اإلمكانيات المتـوفرة، 

ستشفى المطلـع للحـاالت المـشتبه بهـا ٕوامكانية استقبال م
إلجــراء الفحــص فــي قــسم معــزول فــي حــال ازديــاد عــدد 

  .الحاالت أو حدوث اكتظاظ في المقاصد والفرنساوي



  
  ٢١٦ 

وشــــددت علــــى أن مستــــشفيات القــــدس ال تــــزال 
ًتعــاني شــحا فــي المــوارد الماليــة واإلمكانيــات ممــا يعيــق 

لكميــات تــوفير كافــة أنــواع العقــاقير الطبيــة والعالجــات وبا
المطلوبــة، مــع توقعــات بتفــاقم الوضــع فــي المستــشفيات، 
خاصـــة فـــي حـــال ازديـــاد عـــدد اإلصـــابات بـــالفيروس، مـــا 
يتطلــب تحركــا عاجــل لتلبيــة احتياجــات المستــشفيات حتــى 

  .تصل إلى درجة الجهوزية التامة

وأوضحت الشبكة أنه ومن أجل عزل باقي أقسام 
فـــي تقـــديم مستـــشفيي المقاصـــد والفرنـــساوي لالســـتمرار 

الخدمة الطبية المتخصصة لباقي المرضى دون إهمـالهم، 
وتقـــرر تخـــصيص مـــساحات معزولـــة فـــي داخـــل كـــل مـــن 
المقاصد والفرنساوي أو في ساحاتهما الخارجيـة، للتعامـل 

  .مع حاالت اإلصابة بالفيروس

ــــا  ــــساوي خيم ــــشفى الفرن ــــصب مست ًوأضــــافت، ن َ َ
نـع اخـتالط خارجية بعيدة عن األقـسام الداخليـة األخـرى لم

الحـاالت المــصابة بــالفيروس إلــى داخــل مبنــى المستــشفى 
من أجل الحفاظ التام على صحة المرضـى اآلخـرين داخـل 
ـــد مـــن عـــدم إصـــابتهم  ـــي والتأك ـــشفى والطـــاقم الطب المست
ّبعــــدوى الفيــــروس، كمــــا تــــم عــــزل قــــسم الــــوالدة عــــن 
المستشفى بشكل تام من ناحية المبنى والطواقم المعالجـة 

ّالدة، وتجهيـز القـسم المعـد السـتقبال المرضـى في قسم الو
  .وفق أعلى مقاييس العزل

كمــا جهــز مستــشفى المقاصــد : "وتابعــت الــشبكة
ًقسما خاصا معزوال عن باقي أقـسام المستـشفى السـتقبال  ً ً
اإلصابات بفيروس كورونا بما يـشمل عـزل الطـاقم الطبـي 
الـذي ســيتعامل مــع الحــاالت المــصابة بــالفيروس، فيمــا ال 

ًزال المقاصــد يعــاني نقــصا فــي األدويــة والعقــاقير الطبيــة يــ
ّبــسبب شــح المــوارد الماليــة ممــا يعيقــه مــن التــزود بهــذه 

  .العالجات الضرورية

بدوره، خصص مركز إسـعاف الهـالل األحمـر فـي 
ــرقمين   للجمهــور ٠٢-٥٨٤٨٠١٠و * ٩١١٠القــدس ال

من أجل التواصل مع إسعاف الهالل األحمر بالقدس علـى 
لساعة لنقل الحـاالت المـصابة أو الحـاالت المـشتبه مدار ا

  .بإصابتها بالفيروس

واجبنا : "وقال رئيس الشبكة عبد القادر الحسيني
ــــيم الوضــــع  ــــد تقي ــــدس، وبع ــــشفيات الق ــــي شــــبكة مست ف
ــــــــدين فــــــــي  ــــــــة المرضــــــــى المتواج ــــــــات، حماي واإلمكاني
ــالفيروس،  ــين ب المستــشفيات، وحمايــة المــصابين المحتمل

بيــــة، ضــــمن منظومــــة تكامليــــة مــــن وحمايــــة األطقــــم الط
  ".الحرص والحماية والتدابير الوقائية االحترازية

وأوضــــح أنــــه تــــم االتفــــاق علــــى أن ال يــــستقبل 
األعضاء اآلخرين في الشبكة أي حاالت مصابة بفيـروس 
كورونــا، ولكــنهم ســـيعملون ضــمن حالـــة الطــوارئ وعلـــى 
ــشرية  اســتعداد تــام لتفريــغ طــواقمهم الطبيــة وكــوادرهم الب
للعمــــل مــــع المستــــشفيات المخصــــصة لعــــالج مــــصابي 
الفيروس، خاصة عند وقت الـذروة فـي حـال حـصل ازديـاد 
مــضطرد فــي أعــداد اإلصــابات، وســتتولى طــواقمهم مهــام 
ــاء  ــتمكن أطب ــز، لي اإلســناد والتمــريض والتحــضير والتجهي
االختصاص من التركيز على عملهم الطبي والمتركز على 

  .ٕالصعبة وانقاذ األرواحمعالجة الحاالت المتوسطة و

ـــع  ـــي توزي وأضـــاف الحـــسيني أن هـــذا التوجـــه ف
األدوار جاء بعد مشاورات عديدة وبناء علـى تقيـيم مهنـي 
ــــــاء المتخصــــــصين،  ــــــى رأي األطب وعلمــــــي، والرجــــــوع إل
ٕواالستفادة المثلى من قدرات وامكانيات كل مستـشفى وكـل 
طــاقم طبــي، وتحــت مظلــة العمــل الجمــاعي التــشاركي فــي 

  .لمسؤولية كل حسب خبراته وقدراته واختصاصهتحمل ا

ــــشفيات  ــــشبكة وخاصــــة المست ــــى أن ال ــــت إل ولف
ـــت  ـــا؛ مـــا زال ـــروس كورون ـــالج مـــصابي في المخصـــصة لع
تحتــاج إلــى التجهيــزات الطبيــة والوقائيــة، ال ســيما أجهــزة 
ًالتــــنفس االصــــطناعي، مؤكــــدا أن الــــشبكة تتواصــــل مــــع 

  .الجهات المعنية لتأمين هذه االحتياجات



  
  ٢١٧ 

ــ ذكر أنــه تــم تأســيس شــبكة مستــشفيات القــدس ُي
 ٢٥ِالشرقية من قبل الشهيد الراحـل فيـصل الحـسيني قبـل 

ـــشعب  ـــاف ال ـــة أطي ـــشبكة خـــدماتها لكاف ـــدمت ال ًعامـــا، وق
ــــف المحافظــــات  ــــن مختل ــــة م ــــسطيني لــــسنوات طويل الفل

  .والبلدات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

   ٢٩/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

لبطريرك ثيوفيلوس الثالث يقرر إعفاء ا
  المستأجرين المسلمين والمسيحيين 

بالبلدة القديمة في القدس من ايجارات عام 
٢٠٢٠ 

  

بمبـــادرة جاللـــة الملـــك عبـــد اهللا  ًاقتـــداء – عمــان
الثــاني ابـــن الحـــسين، صــاحب الوصـــاية الهاشـــمية علـــى 

اإلســالمية والمــسيحية فــي األراضــي المقدســة،  المقدســات
  لكافـــة جهـــات وأطيـــاف المجتمـــع المقدســـي، قـــررًودعمـــا
بطريرك القدس وسـائر  الثالث، ثيوفيلوس البطريرك غبطة

أعمـــــال فلـــــسطين واألردن، اعفـــــاء مـــــستأجري العقـــــارات 
األرثوذكسية مـن مـسلمين ومـسيحيين داخـل اسـوار البلـدة 

 وذلـك لتعزيـز ٢٠٢٠القديمة في القدس من ايجارات عام 
ستثنائية التي يمر بها العالم صمودهم في ظل الظروف اال

  .نتيجة تفشي وباء فايروس كورونا

الثالــــث، أن  ثيوفيلــــوس البطريــــرك وقــــال غبطــــة
ـــوذكس المقدســـية تعمـــل مـــن أجـــل  ـــروم األرث بطريركيـــة ال
مـساندة المجتمـع المحلــي مـن النــواحي الماديـة والمعنويــة 

ـــا وأضـــاف . لمواجهـــة المـــصاعب المرافقـــة لوبـــاء الكورون
واب البطريركيـة مفتوحـة لكـل انـسان يحتـاج غبطته بأن أبـ

ًالى مساعدة في مواجهة الظروف الحاليـة، داعيـا الجميـع 
ــا يتعلــق  ــزام بتعليمــات الجهــات ذات االختــصاص فيم ّااللت
بالعزل المنزلي واتخاذ التدابير الالزمة لتخطي هذه االزمة 

ًالتي المت بكل العـالم، ضـارعا الـى العلـي القـدير أن يرفـع 
  .وينزل رحماته ويرأف بخلقهالوباء 

ــن ناحيتــه قــال األب عيــسى مــصلح، النــاطق  وم
باســـــــم بطريركيـــــــة الـــــــروم األرثـــــــوذكس المقدســـــــية، أن 

يعمل على زيادة فعاليـة  الثالث ثيوفيلوس البطريرك غبطة
مؤسسات البطريركية في مواجهة وباء فايروس الكورونا، 

أسـوار وأن اعفاء المستأجرين للعقارات األرثوذكسية داخل 
، وحملــة مــساندة ٢٠٢٠البلــدة القديمــة فــي القــدس للعــام 

ــع   ١٢٠٠محافظــة بيــت لحــم والتــي تــم مــن خاللهــا توزي
 الف دينار ٥٠طرد غذائي لمدن المحافظة، وتبرعه بمبلغ 

لــوزارة الــصحة األردنيــة، كلهــا تــأتي مــن بــاب المــسؤولية 
 وتقـديم كـل مـا هـو  االجتماعية وااللتـزام بخدمـة المجتمـع

  .ن لمساندة الناس في هذه الظروف الصعبةممك

  ٤ صفحة ٢٩/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

ّإغالق تام لقرية قطنة ومنع الحركة : القدس
  بداخلها

 

أكــد رئــيس بلديــة قطنــة التــي تقــع شــمال غــرب 
ــة  ــا مغلق ــدة حالي ــه، أن البل ــة، يوســف الفقي القــدس المحتل

ارع بالكامل، وتعـيش حالـة مـن منـع التجـول التـام فـي شـو
 .وأزقة البلدة

جـــاء ذلـــك بعـــد إعـــالن النـــاطق باســـم الحكومـــة  
مـواطنين بفـايروس كورونـا، فـي  ٦ ابـراهيم ملحـم، إصـابة

 .ساعة متأخرة من ليلة أمس

ــــاك مجموعــــة أخــــرى مــــن   ــــه إن هن ــــال الفقي وق
العينـات مـن أهـالي البلـدة المخـالطين للمـصابين فـي بلــدة 

لنتيجة خـالل بدو، تم ارسالها للفحص المخبري وستظهر ا
 .ساعات قليلة

وأوضح رئيس البلدية أن غالبيـة المـصابين مـن  
عائلة واحدة، وقد نقل إليهم المـرض مـن ابنـتهم المـصابة 



  
  ٢١٨ 

ـــت  ـــي توفي ـــسيدة الت ـــن ال ـــدة بـــدو، وهـــي زوجـــة اب فـــي بل
 .بالمرض قبل أيام

وأشار الفقيه أن العائلة لم تكن تعرف أن ابنتها  
فيت والدة زوجها، ذهبوا حاملة لهذا الفايروس، وعندما تو

إليها من أجل تقديم واجب العزاء، فنقل المـرض منهـا إلـى 
 .أفراد عائلتها من بلدة قطنة

وأكــد الفقيــه أن مــن بــين المــصابين أطفــال، مــا  
يــدل علــى خطــورة انتــشار الفــايروس، وضــرورة أخــذ كافــة 

 .سبل الوقاية

وأوضح أن إغالق مـداخل البلـدة، ومنـع التجـول  
ــة بالكامــل ف ــة الطــوارئ فــي محاول يهــا، تــم مــن خــالل لجن

 .لمنع تفشي الفايروس ووقف النتشاره

وأشار الفقيه، إلى أن قرى شمال غـرب القـدس،  
ـــبعض، بحكـــم تواصـــلها  ـــر ببعـــضها ال ـــشكل كبي مرتبطـــة ب

 امرأة على األقل من ٥٠٠جغرافيا واجتماعيا، فهناك نحو 
  .البلدة، متزوجة في بلدة بدو

  ٢٩/٣/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

وزارة شؤون القدس تقدم مساعدات عاجلة 
  لبلدة بدو

 

وزارة شــؤون   قــدمت– الجديــدة الحيــاة – القــدس
القــدس مــساعدات عاجلــة لــسكان بلــدة بــدو، شــمال غــرب 
مدينة القدس، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية، 
وبــدعم مــن القطــاع الخــاص المقدســي، بعــد اإلعــالن عــن 

 .في البلدة" كورونا"الت مصابة بفيروس وجود حا

ــي  ــدس فــادي الهــدمي، ف ــر شــؤون الق ــال وزي وق
بتوجيهات مـن رئـيس الـوزراء "بيان صحفي، اليوم األحد، 

نتـــابع عـــن كثـــب تطـــورات الوضـــع علـــى مـــدار الـــساعة، 
ونحــاول بكــل الــسبل تقــديم المــساعدات التــي تخفــف مــن 

 ".وطأة الظروف الصعبة التي نمر بها

أمل الشفاء العاجل ألهلنا المصابين في ن: "وتابع
بلدة بـدو، وبلـدات القبيبـة وحزمـا وقطنـة، وجميـع البلـدات 

 ".والمدن في فلسطين الحبيبة

وأشار الهدمي إلى أن الوزارة تتـابع التقـارير عـن 
إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في مدينـة القـدس 

العـالج المحتلة بفيروس كورونا المـستجد، وأنهـم يتلقـون 
في كـل األحـوال فـإن " في مستشفيات إسرائيلية، مؤكدا أنه

القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلـسطينية، 
ــالفيروس  ــسطينية والمــصابين ب ــة الفل وهــي عاصــمة الدول

 ".فيها هم أبناء فلسطين

ورحب الهدمي بقيام عدد مـن رجـال األعمـال فـي 
ــــديم التبرعــــات لل ــــع وتق ــــدس بجم ــــة الق مستــــشفيات مدين

والمؤسسات الصحية في مدينة القـدس، لمـساعدتها علـى 
 .تلبية االحتياجات المطلوبة لمواجهة هذه الفترة العصيبة

وأشــــاد باالســــتعدادات التــــي تقــــوم بهــــا شــــبكة 
مستــشفيات القــدس الــشرقية للتعامــل مــع حــاالت اإلصــابة 
بفيروس كورونا، داعيا الشبكة إلـى توسـيع نطـاق عملهـا 

ٕن للحجر الصحي وادارتها، من خـالل طواقمهـا بإقامة أماك
 .الطبية المتخصصة

كمـــا رحـــب بـــإعالن أصـــحاب فنـــادق فـــي مدينـــة 
القـــــدس اســـــتعدادهم لتلبيـــــة احتياجـــــات مبيـــــت األطبـــــاء 

 .والطواقم الطبية في القدس

وثمن عاليا توجيه العاهل األردني الملك عبد اهللا 
يين الثاني بإعفاء جميع المستأجرين من مسلمين ومسيح

ـــستوفيها  ـــي ت ـــصحيحة الت ـــة اإلســـالمية ال ـــارات الوقفي للعق
الدائرة العامة ألوقاف القدس من دفع إجارة عقـاراتهم عـن 

 . كاملة٢٠٢٠سنة 

كما أعرب عـن شـكره وتقـديره السـتجابة الكنـائس 
المــــــسيحية فــــــي القــــــدس بإعفــــــاء كافــــــة المــــــستأجرين 
المقدســـيين للعقـــارات فـــي البلـــدة القديمـــة بمدينـــة القـــدس 



  
  ٢١٩ 

نأمـل تكثيـف " :، وأضاف٢٠٢٠لمحتلة من إيجارات عام ا
 ."مثل هذه المبادرات النبيلة من أجل مواجهة هذه األزمة

كمـا نرحـب ونـثمن عاليـا عديـد المبـادرات " :وتابع
مــن القطــاع األهلــي والخــاص فــي مدينــة القــدس، والحــراك 

  ".الشعبي لمساعدة السكان في هذه الفترة العصيبة

  ٣٠/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

تكشف تفاصيل إصابات " الحياة الجديدة"
  الكورونا في القدس

 

ـــــة ـــــاة – القـــــدس المحتل ـــــدة الحي ـــــاال – الجدي  دي
أعــــداد المــــصابين فــــي كورنــــا داخــــل   تتزايــــد– جويحــــان

ـــايروس فـــي  ـــشي الف ـــدس المحتلـــة وســـط تف محافظـــة الق
 .اسرائيل

وتشير تقديرات إلى أن عدد حـاالت اإلصـابة بـين 
إصابة، وذلك حسب مـا أعلـن ) ١٢(سيين تصل إلى المقد

عنــه رئـــيس الــوزراء الـــدكتور محمــد اشـــتية اليــوم األحـــد 
  .خالل مؤتمر صحفي

ــــ ـــث كـــشف ل ـــدس عـــدنان غي ـــاة "محـــافظ الق الحي
مـن ) ١٩كوفيد(أن المصابين بفايروس الكورونا " الجديدة

مدينة القدس يتلقون العالج في المستشفيات االسرائيلية، 
ـــث تركـــزت ـــاطقحي ـــي من ـــت :  االصـــابات بالفـــايروس ف بي

، "صفافا، وشرافات، وبيت حنينا، وشعفاط، وقلنديا، وحزما
قـــرى بـــدو، وقطنـــة،  إضــافة إلـــى اإلصـــابات المعلنـــة فــي 

  .والقبيبة والتي أحصتها وزارة الصحة الفلسطينية

ــــــ ـــــث ل ـــــدة" يقـــــول غي ، األراضـــــي "الحيـــــاة الجدي
 كمـا هـو الحـال  الفلسطينية تواجه فايروس وباء الكورونا

فــي العــالم أجمــع، حيــث تــم اتخــاذ االجــراءات منــذ اللحظــة 
االولـــى بتوجيهـــات مـــن الـــرئيس محمـــود عبـــاس ورئـــيس 
الـــوزراء الـــدكتور محمـــد اشـــتيه، مـــشيرا إلـــى فـــتح غرفـــة 
طــوارئ فــي محافظــة القــدس تــضم ذوي االختــصاص منهــا 

الـــصحة والمحافظـــة وشـــركاء المجتمـــع المقدســـي لوضـــع 
 .شى فايروس الكوروناخطة لمواجهة تف

وضـــعنا خطـــة تهـــدف إلـــى نـــشر ثقافـــة " يـــضيف
الــوعي بــين أبنــاء شــعبنا فــي القــدس، والحــث علــى تغييــر 

ــة  ــسلوكيات اليومي التــي تكــون عــادة ســببا  الكثيــر مــن ال
  ".مباشرا النتقال العدوى

ويــشير غيــث إلــى أنــه رغــم اإلجــراءات التــي تــم 
ــــــا  ــــــوا اتخاذه دي مثــــــل اغــــــالق قاعــــــات االفــــــراح، والن

الرياضية،والمقاهي، ومنع التجمعات بين المواطنين، غير 
أن المــواطن يظــل هــو العامــل األســاس فــي الحيلولــة دون 

  تفاقم اإلصابات

  .من خالل التزامه بمعايير الوقاية

بدأ الوباء في بـدو مـن خـالل إصـابة " يقول غيث
سيدة انتقل إليها الفيروس من خالل ابنها الذي يعمل في 

، "د كانــت اول وفــاة بهــذا الوبــاء فــي فلــسطيناسـرائيل، وقــ
ــسبب فــي نقــل  ــة ت ــي هــذه الحال ــى أن اإلهمــال ف مــشيرا إل

  .المرض إلى كافة أفراد العائلة ومحيطها

ويلفـــت االنتبـــاه إلـــى التعقيـــدات التـــي تواجههـــا 
محافظـــة القـــدس فـــي التـــصدي للوبـــاء بـــسبب اإلجـــراءات 

فيــذ أيــة االحتالليــة المتمثلــة فــي منــع الفلــسطينيين مــن تن
مبادرات توعيـة، باإلضـافة إلـى تقـسيمه المدينـة إلـى عـدة 

 .مناطق بفعل جدار الفصل والضم العنصري

وأهاب غيث بكافة المـواطنين المقدسـيين االلتـزام 
بالتعليمـــات والبقـــاء فـــي منـــازلهم لمحاصـــرة الفـــايروس، 
للحيلولة دون الوصـول إلـى الوضـع المـزري الـذي وصـلت 

  .إليه بعض الدول

ــــا ــــادرات وحي ــــل المب ــــدس ك ــــة محــــافظ الق  عطوف
ــي مدينــة القــدس  ــاء شــعبنا ف ــي وضــعها أبن التطوعيــة الت
لتقديم المساعدة والمساندة من أجل الحفاظ على ابنائهم، 
داعيـــا إلـــى عـــدم االســـتهتار وضـــرورة تطبيـــق التعليمـــات 

  .بحذافيرها



  
  ٢٢٠ 

كما طالب من أصحاب العقـارات والتجـار التعـاون 
 خاصة أن المدينة بوجه خاص والتسهيل على المواطنين،

والـــشعب الفلـــسطيني بـــشكل عـــام يمـــر بأصـــعب الظـــروف 
والمحـــن نتيجـــة تعطـــل آالف العمـــال عـــن عملهـــم نتيجـــة 

 .انتشار الفايروس دون وجود أفق واضح لتغير الحال

وكانت اسرائيل أعلنت اليوم تزايـد عـدد اإلصـابات 
ــــالفيروس لتــــصل لنحــــو  مــــصابا موزعــــه علــــى ٣٨٦٥ب

القــدس، تــل أبيب،حيفــا، طمــرة، :"تــالي منهــاالمنــاطق كال
   . سخنين، المغار، بقعاثا، كسيفة

كما أعلنت وزارة الصحة االسرائيلية مساء اليوم، 
 حالــة ١٥عـن ارتفــاع حالــة الوفيــات االسـرائيلية لتــصل لـــ 

  .عاما )٩٠(وفاة بعد ان توفيت مسنة تبلغ من العمر 

 ٣٠/٣/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

معركة الدفاع :  الرئاسية لشؤون الكنائساللجنة

  عن األرض مستمرة حتى إنهاء االحتالل

ـــا–رام اهللا  ـــوطن  دني ـــدت – ال ـــة الرئاســـية  أك اللجن
ـــسطيني متمـــسك  ـــشعب الفل ـــائس، أن ال ـــشؤون الكن ـــا ل العلي
بأرضـــه، ومتجـــذر بهـــا، وسينتـــصر علـــى االحـــتالل، ويقـــرر 

ويقيم دولته مصيره على أرض اآلباء واألجداد، ويعود إليها، 
  .المستقلة، وعاصمتها القدس

وصـدر " دنيـا الـوطن"وقالت اللجنة فـي بيـان وصـل 
عن رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمـزي 

ـــذكرى  ـــوم ٤٤خـــوري، لمناســـبة ال ـــد، الي ـــوم األرض الخال  لي
إن هــذه المناســبة فتحــت صــفحة جديــدة فــي ســفر : "االثنــين

ّ ألرضــه، تعمــدت بــدماء أهلنــا النــضال واالنتمــاء الفلــسطيني
 فـــي الجليــل والمثلــث والنقــب فـــي ١٩٤٨فــي أراضــي عــام 

ً، فـــداء لهـــا ودفاعـــا عـــن حقهـــم ١٩٧٦الثالثـــين مـــن آذار  ً
  ".األزلي فيها

أن إحيــاء هــذه المناســبة، رغــم الظــروف : وأضــافت
االستثنائية التي يمـر بهـا شـعبنا، يؤكـد اإلصـرار الفلـسطيني 

مـن االسـتيالء علـى ) قة القـرنصف(على إفشال ما جاء في 
مــــن أراضــــي دولــــة فلــــسطين، ومحاولــــة % ٣٠أكثــــر مــــن 

  .ألهلنا الصامدين في منطقة المثلث) الترانسفير(

وأكــدت اللجنــة، أن شــعبنا فــي كافــة أمــاكن تواجــده 
يؤكد كل يوم انتماءه ألرضه وهويته الوطنية، ويـضرب أروع 

حــة ضــد األمثلــة فــي البطولــة والتــضحية والمواجهــة المفتو
االحـتالل واالســتيطان والــضم، ومحاولــة مــصادرة حقوقــه فــي 

  .الحرية واالستقالل

وحيت صمود شعبنا وقيادته وفي مقـدمتها الـرئيس 
محمــــود عبــــاس، وتــــصديهم ومــــواجهتهم المــــستمرة لكافــــة 
مشاريع تصفية القـضية الفلـسطينية والمخططـات التهويديـة 

دولتنــا واالســتيطانية، خاصــة فــي مدينــة القــدس، عاصــمة 
  .األبدية

  ٣٠/٣/٢٠٢٠دنيا الوطن

* * * * * 

إلغاء مسيرة أحد الشعانين بالقدس بسبب 
 "كورونا"فيروس 

  

بطريركيــة   أكــدت– دوت كــوم"القــدس" – القــدس
الالتـين فـي القــدس المحتلـة، إلغـاء مــسيرة أحـد الــشعانين 
المقــررة األحــد المقبــل، والتــي تــنظم ســنويا مــن ديــر بيــت 

 ديــر القديــسة حنــة فــي بــاب األســباط فــاجي بــالطور، إلــى
بالقــدس القديمــة، بمــشاركة آالف المــسيحيين والحجــاج، 

 ".كورونا"بسبب فيروس 

وقالت البطريركية، فـي بيـان لهـا، اليـوم اإلثنـين، 
ـــــة المقدســـــيين،  ـــــاء المـــــسيرة جـــــاء بهـــــدف حماي إن إلغ

، واسـتجابة "كورونـا"والمشاركين فيها، من تفشي فيروس 
  . في هذا المجالللتعليمات الصحية

   ٣٠/٣/٢٠٢٠القدس 

* * * * * 
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غير مشروعة، " صفقة القرن": فتوى شرعية
  وهي مرفوضة

  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على 
سيدنا وقدوتنا وقائدنا محمد النبي األمي األمين، وعلى 
ّآله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين 

 ومن تبعهم وخطا دربهم واستن سنتهم واقتفى المحجلين،
أثرهم ونهج نهجهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين، أما 

  .بعد

بعد مرور قرن من الزمان على وعد بلفور 
  في هذه األيام–الظالم المشؤوم، تعلن اإلدارة األميركية 

لحل النزاع ) صفقة القرن(المزعوم   مشروعها–
  !!زعمهاحسب  –االسرائيلي الفلسطيني 

ًولدى استعراض صفقة القرن ظهر جليا أنها 
وبعبارة أخرى . عبارة عن صياغة اسرائيلية بثوب أميركي

فهي مشروع إسرائيلي بإمالءات أميركية، وأما البنود التي 
تضمنتها هذه الصفقة فإنها تصب لصالح االحتالل 
ٕاالسرائيلي بهدف تثبيته واطالة عمره واضفاء الشرعية 

  .يوجد أي إيجابية في أي بند من بنودهاعليه، وال 

ومن أخطر البنود التي وردت في الصفقة ما 
  :يأتي

المسجد األقصى المبارك، فإن المرجعيات الدينية 
وعلماء الدين أجمعين في أرجاء المعمورة يؤكدون بأن 
األقصى هو للمسلمين وحدهم بقرار الهي رباني من سبع 

ماء، وانه مرتبط سماوات، وهو بوابة األرض الى الس
بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وبالمسجد النبوي بالمدينة 

ال " :-صلى اهللا عليه وسلم–المنورة فيقول سيدنا محمد 
المسجد الحرام : تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد

متفق عليه عن " ومسجدي هذا والمسجد األقصى

  وفي– رضي اهللا عنه –الصحابي الجليل أبي هريرة 
المسجد الحرام والمسجد األقصى ومسجدي "...  ةرواي
، ونؤكد أنه ال عالقة لغير المسلمين به ال من قريب "هذا

وال من بعيد، إنه أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث 
صلى  –المساجد التي يشد اليها الرحال، ومسرى محمد 

الى السماوات العلى، فهو   ومعراجه– اهللا عليه وسلم
  .رض الى السماءبوابة اال

إن : عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم
صفقة القرن تلغي حق العودة وتقترح توطين الالجئين 

إن العودة هي حق شرعي وان التوارث الديني : فنقول
طال الزمان،  يحفظ حقوق الالجئين عبر األجيال ومهما

لذا . فال يسقط حق العودة لالجئين وال يسري عليه التقادم
ًشرعا فهي تعني التنازل    ن فكرة التوطين مرفوضةفإ

عن الديار واألراضي والممتلكات، وتتعارض مع حق عودة 
الالجئين الى ديارهم، كما أن فكرة الوطن البديل مرفوضة 
ًشرعا أيضا، فال بديل عن فلسطين األرض المباركة  ً

 .المقدسة

إنها غير شرعية ) المستعمرات(المستوطنات 
ٍ على أراض مغتصبة، وألنها مقامة من قبل ألنها مقامة

ًسلطات االحتالل وهي أيضا سلطة غير شرعية، وما بني 
 .على باطل فهو باطل

خير جواب على يهودية الدولة : يهودية الدولة
ًسبحان الذي َأسرى بعبده ليال  " :هو قوله سبحانه وتعالى ْ ْ َ َْ ِ ِ َِ ُِ َ ْ  َ
ْمن المسجد الحرام إلى ال ْ َِْ ِ َ َ ِ ِِ ْ َ ُمسجد اَألقصى الذي باركنا حوله َ َ ْ َْ ََ ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ

ُلنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ  َ ُ ِْ َ َُ ُ  – سورة األسراء" ِ
وعليه ال نقر وال نعترف بيهودية الدولة، فهي . ١ اآلية

ًغير شرعية وما بني على باطل فهو باطل أيضا، ونؤكد 
المية، وهي أرض بأن أرض فلسطين هي أرض وقفية إس

 .مباركة ومقدسة
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ٍإن جميع األراضي هي أراض : تبادل األراضي
فلسطينية وأن اإلقرار بمبدأ تبادل األراضي هو تنازل 

ًيجوز شرعا التنازل عن أي جزء منها، فال  عنها وال
  ).تبادل األراضي( مجال لما يسمى بـ

هذه أخطر ما ورد في االمالءات األميركية، وان 
ًا كفيل برفضها شرعا، لذا فهي مرفوضة جملة أي بند منه ً

ًوتفصيال، وال يجوز شرعا التعاطي معها بأي حال من  ً
  .هذه الفتوى الشرعية، واهللا أعلم األحوال وبذلك أصدر

وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه "
  "أجمعين

 رجب ٧صدرت هذه الفتوى بالقدس في (
  ).م٢٠٢٠) مارس( آذار ٢هـ وفق ١٤٤١

  ٣/٣/٢٠٢٠مكتب الدكتور عكرمة صبري 

* * * * *  
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قبول : أول سفير أردني بإسرائيل للجزيرة نت
خطة السالم انتحار سياسي وال مؤشرات على 

 انتفاضة فلسطينية جديدة
  

ذلك . .". -  ّعمان – الشرعان محمود – حاوره
ّانتحار سياسي إن قبل األردن بهذه الخطة ، هكذا وصف "ٌ

موافقة  وزير الخارجية األردني األسبق مروان المعشر
بطالن "محتملة للمملكة على خطة السالم األميركية، مؤكدا 

بنود هذه الخطة التي تبعث على االستسالم، ويراد بها 
تصفية القضية الفلسطينية وحل الدولتين على حساب 

  ".األردن وفلسطين

ن ورفض المعشر، في حوار له مع الجزيرة نت، أ
تكون الوصاية األردنية على المقدسات اإلسالمية 

يقبل بها األردن " رشوة"والمسيحية في القدس بمثابة 
للحفاظ على دوره في القدس، مقابل صفقة تنهي الهوية 
الفلسطينية والهوية الوطنية األردنية، مفسرا ذلك بأن 

  ".الوصاية في النهاية ستعود للجانب الفلسطيني"

 – سفير أردني في إسرائيل أول – ويالحظ المعشر
ليس هناك مؤشرات على انتفاضة فلسطينية جديدة، " أنه

فثمة جدار إسرائيلي وفصل بين الجانبين اإلسرائيلي 
والفلسطيني، ولم يعد هناك مواجهة مباشرة، لكن الوضع 

  ".القائم ال يمكن أن يكون مستتبا

ويعتقد المعشر أن إسرائيل تتجه فعال لضم غور 
ٕن واخضاعه لسيادتها لعدم رغبتها في حل الدولتين، األرد

وال وجود ألغلبية فلسطينية على األراضي التي تسيطر 
  .عليها

ويؤكد الوزير األسبق عدم قبوله ربط عالقات 
بما يرونه تهديدا  بعض الدول العربية والخليجية مع إسرائيل
  .إيرانيا في مسألة حل القضية الفلسطينية

  :وتاليا نص الحوار

بوصفك أول سفير أردني في إسرائيل ووزير  
  خارجية أسبق، ما تقييمكم لخطة السالم األميركية؟

م وليست سالم، إذ أعطت إلسرائيل الحق هي خطة استسال
من الضفة الغريبة بما فيها % ٤٠في ضم ما يقارب 

القدس، مقابل التفاوض من الجانب الفلسطيني على باقي 
أجزاء من الضفة غير قابلة للحياة، ولم ينتج عنها حل 
يؤدي إلى دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وغزة، 

ية، وبالتالي هي محاولة لتصفية بما في ذلك القدس الشرق
  .القضية الفلسطينية

هل تتوقع أن حل الدولتين على حدود  
 واقعي في هذه المرحلة؟ وكيف تنظر ١٩٦٧حزيران /يونيو

  ؟له إسرائيل
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أعتقد أن حل الدولتين انتهى ألسباب عديدة ال 
يرغب فيها أحد، لكن إذ نظرنا إلى المعطيات الديمغرافية 

 ٦٥٠والسياسية على أرض الواقع، نجد أن هناك ما يقارب 
ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة الغربية، يشكلون 

  .لضفة الغربيةمن سكان ا% ٢٠

على ضوء ذلك، ليس هناك إرادة سياسية ال من 
الجانب األميركي أو اإلسرائيلي كي يتم وضع حل الدولتين 
موضع التنفيذ، وال تغيرا لذلك، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو يتحدث عن ضم غور األردن 

  .والمستوطنات، وهذه تشكل ضربة قاصمة لحل الدولتين

ًهل تعتقد أن إسرائيل تتجه فعال لضم غور  
ٕاألردن واخضاعه لسيادتها؟ وما مدى خطورة ذلك على 

  ؟األردن وفلسطين

، أعتقد أن إسرائيل تتجه فعال لضم غور نعم
ٕاألردن واخضاعه لسيادتها، وأعتقد أيضا أن إسرائيل ال 
ترغب في حل الدولتين، وال ترغب في وجود أغلبية 
فلسطينية على األراضي التي تسيطر عليها، لكن اليوم 

 ماليين فلسطيني في الداخل الفلسطيني والضفة ٦.٦هناك 
 ماليين إسرائيلي، ٦.٥س، مقابل الغربية وقطاع غزة والقد

فإذا لم ترغب إسرائيل بحل الدولتين وال في أغلبية 
  .فلسطينية، ذلك يعني أنها تعمل على حساب األردن

خطة السالم وضعت ثالثة خيارات أمام  
الالجئين الفلسطينيين، هل تتوقع أن ينحصر ملف الالجئين 
في هذه الخيارات؟ وما الحل أمام الدول المستضيفة 

  ؟لالجئين مثل األردن ولبنان وسوريا

ال أحد يتوقع عودة كل الالجئين الفلسطينيين إلى 
ب أن يكون هناك حل يتفق عليه ، لكن يج٤٨فلسطين 

الجميع، وليس حال مفروضا من إسرائيل والواليات المتحدة 
العرب طرحوا حال لالجئين الفلسطينيين في . األميركية

حل عادل ومتفق عليه وفق  مبادرة السالم العربية، وهو
إنشاء لجنة "، ونص على ١٩٩٤ الصادر عام ١٩٤القرار 

تقرير وضع القدس في نظام توفيق تابعة لألمم المتحدة و
دولي دائم وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في 
سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السالم في 

  ."فلسطين في المستقبل

ما أوراق الضغط التي يمتلكها األردن  
ّلمواجهة الخطة األميركية؟ وهل عمان قادرة على 

  ؟مواجهتها

األردن في وضع صعب دون شك جراء هذه 
انتحار "الخطة، وال يمكن للمملكة أن تقبل بها ألنها بمثابة 

لكة لها عالقات مع الوقت نفسه المم ، وفي"سياسي
الواليات المتحدة األميركية وال تستطيع أن تتجاهلها بأي 

  .شكل، وتسير اليوم على حبل مشدود

ّوفيما يخص الخيارات أمام عمان، فهي تتمثل في 
تحصين الجبهة الداخلية، وفتح المجال للفضاء السياسي، 
ٕواشعار المواطن بأنه شريك في القرار، وكان لألردن تجربة 

  .١٩٨٩-١٩٨٨ة في ذلك في فترة مهم

أما خارجيا، فيجب أن تكون هناك حملة دبلوماسية عالمية 
لمواجهة صفقة القرن، ويجب على الجانب الفلسطيني 
واألردني والعربي أن يقدموا خطة مضادة وحتى ال تكون 
الخطة األميركية الوحيدة الموجودة على الطاولة، وهناك 

  .تحرك في هذا المجال

د أن أنفع ما يمكن أن يقدمه العرب لكن أعتق
للقضية الفلسطينية هو دعم الشعب الفلسطيني للبقاء على 

  .أرضهم ماديا ومعنويا، وهذا يتطلب جهدا عربيا دوليا

من جهة أخرى، جميع االستطالعات تؤكد أن 
الرغبة الفلسطينية في جميع أجزاء فلسطين بالهجرة 

، وهذا مؤشر جيد، ضعيفة، وهي أقل من بقية الدول العربية
  .ْلكن مطلوب دعمه

كيف يمكن مواجهة الخطة األميركية  
 من السلطة الفلسطينية اإلسرائيلية فلسطينيا؟ وما المطلوب
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وبقية الفصائل؟ وهل من دور ترى أن على األردن القيام به 
  ؟للتقريب بين مواقف األطراف الفلسطينية

يجب أيضا على الجانب الفلسطيني تمتين الجبهة 
الداخلية من خالل المصالحة، لم يعد هناك سبب الستمرار 

ثلة في هذه القطيعة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية مم
الرئيس محمود عباس، وبين حركة المقاومة اإلسالمية 

، بغض النظر عن أي دوافع للجانبين، الخطوة )حماس(
  .األولى يجب أن تكون المصالحة

ومطلوب أيضا من السلطة الفلسطينية إعادة 
النظر في كل االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها 

لمعاهدة لم يتحقق  عاما على ا٢٧معاهدة أوسلو، فبعد 
الهدف الذي بنيت عليه والمتمثل في إقامة الدولة 

  .الفلسطينية

أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال، فيمكن 
لألردن فعال أن يلعب دورا مهما في المصالحة، في ظل 

  .وجود رغبة حقيقية للمصالحة لدى األطراف الفلسطينية

سنعمل "الرئيس األميركي دونالد ترامب قال  
مع الملك األردني للحرص على الوضع القائم في األقصى 

على ، هل ستتأثر الوصاية األردنية "وتأمين حرية العبادة
  ؟المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس مستقبال

الوصاية األردنية الهاشمية مهمة وحمت 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية من التوغل اإلسرائيلي في 
السابق، لكن في الوقت نفسه ال يمكن لهذه الوصاية أن 
تكون بديال عن حل نهائي إلقامة الدولة الفلسطينية، وال 

الوصاية رشوة يقبل بها األردن للحفاظ على يمكن أن تكون 
دوره في القدس مقابل صفقة تنهي الهوية الفلسطينية وفي 

  .الوقت ذاته تنهي الهوية الوطنية األردنية

توقعت سابقا تهجير الفلسطينيين الموجودين  
في الضفة الغريبة إلى األردن، ما األسباب التي دعتك لهذا 

  ؟التوقع

ألن إسرائيل ال ترغب في إقامة دولة فلسطينية 
وأغلبية سكانية فلسطينية أيضا، فمن المنطقي أن نتوقع 

وليس شرطا أن - ظروف خيار التهجير من خالل عدة 
 قد يكون من خالل خلق ظروف - يكون تهجيرا مباشرا

  .سياسية واقتصادية تؤدي لمثل هذا التهجير

في الماضي كنا نقول إن التهجير القسري ألعداد 
ما  كبيرة من الناس أصبح من الماضي، لكن بعد ما رأينا

  .حدث في سوريا، فليس هناك أمر مستبعد

 إلى التهجير لعدة نقاط، ويمكن أن تسعى إسرائيل
والنقطة المنطقية والسهلة والسريعة هي األردن، وهذا معناه 

من قبل السلطات " نظام أبرتهايد"دولة واحدة عنصرية بـ
اإلسرائيلية على حساب األردن واالدعاء بأن الدولة 

  .الفلسطينية مكانها المملكة األردنية

ّما مستقبل العالقة بين عمان وتل أبيب في  
  ؟"المواجهة مصير العالقة"رأيك؟ وهل تتفق مع مقولة إن 

المواجهة تتم عبر عدة طرق، وليس شرطا أن 
ية، فاألردن ال يمتلك هذه المقاومات، بيد أن تكون عسكر

المواجهة الدبلوماسية ضرورية كما السياسية، والمواجهة 
  .عبر دعم بقاء الفلسطينيين بأراضيهم مهمة وضرورية

نحن "قلت مسبقا إن مسؤولين أردنيين قالوا  
، من هم؟ وكيف "ٕال نستطيع مواجهة أميركا واسرائيل

  ؟ينظرون للمعادلة السياسية

دون الخوض في األسماء، وال أعلم إن كان ذلك 
يمثل الرأي الرسمي األردني أم ال، لكن ما أحاول أن أقوله 

إننا نملك خيارات، وأن ال نجعل من قلة إمكانياتنا : لتاليكا
  .السياسية مدخال النتحارنا السياسي، ال نستطيع فعل ذلك

قال  فاألردن – قلت كما – وأنا أعول على الماضي
ألميركا في السابق خالل حرب الخليج األولى، ونتج " ال"

عن ذلك حصار اقتصادي خانق وقطع المساعدات األميركية 
الخليجية، وحصار ميناء العقبة، ولم ينتج عن ذلك موت و
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األردن، فقد كانت هناك جبهة داخلية موحدة، وكان هناك 
  .شعور بأننا شركاء في المصير المستقبلي

بعض األصوات تقول إن إسرائيل تسعى لخلق  
السيناريو  ما.. بين األردن والضفة الغربية" كونفدرالية"

  ؟األقرب برأيك

أي حديث عن الكونفدرالية أو الفدرالية في غياب 
ٕالدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وازالة االحتالل اإلسرائيلي 

لضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، يراد منه في ا
حل القضية على حساب األردن، فال نستطيع الخوض في 

  .ٕهذه الخيارات دون إزالة االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية

ّكيف تقيم العالقات العربية اإلسرائيلية اليوم،  
في التطبيع بين دول عربية " الهرولة"خاصة مع موجة 

ٕواسرائيل، والبعض يتذرع بوجود عالقات لدول مثل األردن 
  ؟ومصر مع إسرائيل للتقارب مع تل أبيب

وا إلى مؤتمر السالم في أوال العرب عندما ذهب
 لم يذهبوا من أجل إسرائيل، بل إلزالة ١٩٩١مدريد عام 

االحتالل، جاء ذلك بعد أن شعروا بأن تجربة الخيارات 
  .العسكرية السابقة لم تنجح

 عاما بدا واضحا أن إسرائيل ال ٢٥اليوم، وبعد 
تريد إزالة االحتالل أو إقامة دولة فلسطينية، والمقاربة 

إذ إن هناك عددا من الدول العربية والخليجية اختلفت، 
بشكل خاص وليس كلها، ترى تهديدا إيرانيا يستوجب عليهم 

 إقامة عالقات مع إسرائيل، لكن تلك -من وجهة نظرهم- 
العالقات لمواجهة ما يرونه تهديدا ال يعني أن تحل القضية 
الفلسطينية ألنهم يرغبون في مواجهة إيران، فليسوا هم من 

بقيت  ٕشون باألراضي الفلسطينية أو تحت االحتالل، واذايعي
َالقضية الفلسطينية أو لم تبق أولية لديهم، فهي أولوية 

  .لدى الشعب الفلسطيني

لألسف إسرائيل تستخدم بعض العالقات العربية 
لتقول إنها ليست في حاجة لحل القضية الفلسطينية ألنها 

  .تمتلك عالقات مع دول عربية

هل ترى أن هناك أطرافا عربية تسعى للتقارب  
مع تل أبيب على حساب األردن في ملفات القدس 

  ؟ية بالنسبة لعمانوالمقدسات وملفات أخرى مصير

موضوع الوصاية ليس أساسيا لنقول إن األردن 
ّحسابات عمان واضحة، . والسعودية تتنافسان عليه

تريد دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ما  إنها
تنافس  عدا ذلك تفصيالت جانبية، حتى لو كان هناك

  .سعودي على الوصاية، فاألردن ال يهمه ذلك

ة على المقدسات اإلسالمية بالنهاية الوصاي
والمسيحية يجب أن تعود للجانب الفلسطيني، وهو ما يشعر 

أذكر عندما كنت سفيرا في إسرائيل خالل أول . به األردن
أسبوع وقفت على درج بيت الشرق مع فيصل الحسيني 

  ."الوصاية يجب أن تعود إلى فلسطين"وقلت 

بعد عملك في إسرائيل دبلوماسيا، برأيك كيف  
  .تنظر إسرائيل للسلطة الفلسطينية واألردن والدولة العربية

 عاما لم تعد مثل اآلن، لكن نذكر ٢٥األمور قبل 
 – آنذاك–عندما خطب رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين 

 في الكنيست ولم يناد بدولة فلسطينية، وقال ١٩٩٥ عام
إن هناك عملية تفاوضية، برأيه، كان من الممكن أن ينتج 

  .حكما فلسطينيا ولكن لم يسمها دولة فلسطينية

بيد أن معاهدة أوسلو أعطت األمل في حينه بأن 
 على التفاوض، إذ كان هناك أمل الحل النهائي يعتمد

فلسطيني عربي بقيام الدولة الفلسطينية بعد خمس سنوات، 
لكن اليوم وبعد الخطة اإلسرائيلية انتهى أي نوع من األمل، 

  .أن إسرائيل ال تريد دولة فلسطينية وأصبح واضحا

هل هناك مؤشرات الندالع انتفاضة فلسطينية  
  ؟ثالثة وفق قراءاتك للمشهد الفلسطيني الداخلي

ليس هناك من المؤشرات على انتفاضة فلسطينية، 
ي فثمة جدار إسرائيلي وفصل بين الجانب اإلسرائيل
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والفلسطيني، ولم يعد هناك مواجهة مباشرة، لكن الوضع 
  .يمكن أن يكون مستتبا القائم ال

١/٣/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  
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الالءات الملكية الثالث تجسد : لروابدةا
 الموقف األردني من صفقة القرن

  

الهيئة اإلدارية  نظمت – الصياحين  حازم–اربد 
 في بلدة دير يوسف بلواء المزار  الفاروقأحفادلجمعية 

صفقة القرن "الشمالي في اربد محاضرة فكرية بعنوان 
وتداعياتها على المنطقة بشكل عام وعلى األردن بشكل 
" خاص وموقف األردن المشرف من نصرة بيت المقدس

حيث تحدث فيها رئيس الوزراء األسبق الدكتور عبد 
  .الرؤوف الروابدة

 صفقة القرن أن أجندة وقال الروابدة بما يخص
الرئاسة األميركية في عهد ترامب ليست معنية بأي 
مشروع سالم في المنطقة وتتبنى أولويات إسرائيل، 
خصوصا أن الواقع العربي ال يشكل أداة ضغط وكل دولة 

  .عربية مشغولة بنفسها

مشروع أميركي وليس " صفقة القرن"وأضاف ان 
رائيل دون مشروع سالم يهدف إلى تعزيز موقف إس

الجلوس للتفاوض مع األطراف األخرى، منوها أن هناك 
 لصالح السلطة الفلسطينية االقتصاديحديثا عن السالم 

  . طويل األمد مع إسرائيلاتفاقمقابل 

 الروابدة إن األردن متضرر مما يجري وأضاف
الحديث عنه في صفقة القرن بعد الفلسطينيين، مشيرا 

لن يجرؤ أحد ال فلسطيني وال إلى أن اتفاقا بهذا الحجم 
ٕعربي على الموافقة عليه، مهما كانت الضغوطات ، وان 

 المفترضة ألغت الوصاية الهاشمية األمريكيةخطة السالم 
ٍعلى المقدسات بالشكل المعروف سابقا، وحولتها لدور  ّ ً
تعاوني مع اإلسرائيليين لتسهيل زيارة المسلمين ألماكنهم 

 دور الوصاية الهاشمية باألصل المقدسة، مشيرا إلى أن
هو رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية التي تحت 

  .السيادة الفلسطينية

وزاد ان جميع الخطط طيلة العقود الماضية 
ً، مستدركا بأن ٕوانهائهاجاءت لتسوية القضية الفلسطينية 

مضمون الخطة الجديدة يختلف بأمرين أساسيين األول 
سطينية على حساب الطوق أنها تنهي القضية الفل

ّالعربي، والثاني أنها سوت حتى القضايا األساسية أو ما 
  .يعرف بقضايا الحل النهائي

وأوضح الروابدة أن الخطة الحالية لتكون مقبولة 
كان عليها أن تمنح الدولة الفلسطينية السيادة على 
ارضها ومائها وسمائها، وتمنحها كل األراضي داخل 

ُون أن تبقي فيها مستوطنة  د١٩٦٧مناطق عام 
إسرائيلية واحدة، ومنح الالجئين الفلسطينيين حقيهما 

  ."وليس احدهما"بالعودة والتعويض 

وفيما يتعلق بملف الالجئين قال الروابدة أن 
 إنهاء اإلسرائيلية تعمل ومنذ مدة على األمريكيةالخطة 

ّحقي العودة والتعويض، منبها إلى ان الحديث عن 
ن احدهما أيضا مغالطة تسوقها اإلدارة التخيير بي

وموضحا ان ذلك تم عبر محاوالت تصفية  ،األمريكية
" االونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .واستبدالها بالوكالة األممية لالجئين

 ان صفقة القرن ال تمنح األردن إال نحو وأضاف
والقروض ّدوالر بينما تكبله بالديون " مليارين إال ربع"

ببقية المبلغ كما أن الشق االقتصادي المعروض على 
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األردن مقتصر على مشاريع يحددها األمريكيون 
  .واإلسرائيليون

ومقابل هذه " إلى ان األردن اليوم وأشار
، وهو "المشاريع مطلوب منه توطين الفلسطينيين لديه

 ينطبق على لبنان وسوريا وغيرها من الدول التي أمر
" التجنيس"ئين الفلسطينيين، مذكرا بأن تحوي الالج

يختلف بكل األحوال عن التوطين، الذي يفقد الفلسطينيين 
  .حقهم بالعودة والتعويض

ال (وختم الروابدة ان الالءات الملكية الثالث 
هي ) لتغيير وضع القدس، وال للتوطين، وال للوطن البديل

الموقف الحقيقي لألردن والمطلوب منه عدم المساومة 
  .عليه لحماية األردن من أخطار وجودية تتربص به

  ١٠ ص٢/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 ..العودة"فلسطين النيابية تناقش أهداف حملة 
 "حقي وقراري

 

ناقشت لجنة فلسطين النيابية، خالل  - عمان
اجتماع امس، مع أمين عام سجل الجمعيات الخيرية في 

 أهداف حملة وزارة التنمية االجتماعية طه المغاريز،
  .حقي وقراري..العودة«

وقال رئيس اللجنة، النائب يحيى السعود إن 
الحملة عبارة عن مبادرة تطوعية شعبية إليصال صوت 
الفلسطينيين المؤكد على حق الالجئين بالعودة والتعويض 
وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها إلى 

  .األمم المتحدة

هدف إلى توليد قناعة وأضاف أن الحملة ت
وثقافة حق العودة إلى وطنهم وتعويضهم هو حق ثابت 
ال يمكن التفريط فيه وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية، 
ًمؤكدا تضامن الموقف الرسمي والشعبي األردني مع 

  .الشعب الفلسطيني

وشدد السعود على أن القدس بما فيها من 
ًائال إن ، ق»خط أحمر«مقدسات إسالمية ومسيحية 

األردن سيواصل مسيرته في حمايتها والتصدي لكل 
  .محاوالت تهويد القدس

وطالب األحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع 
المدني بتبني الحملة إليصال رسالة إلى العالم أجمع تؤكد 

  .حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

من جهته، ثمن المغاريز دور لجنة فلسطين 
ًلة، مؤكدا أهمية توفير كل أنواع الدعم النيابية للحم

 .إلنجاح هذه الحملة ونشر الغاية المرجوة منها

  ٧ ص٣/٣/٢٠٢٠الدستور 
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، جلسة حوارية يديرها نموذج "نصرة القدس"
  محاكاة البرلمان العربي

  

عبداهللا  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
يخ، موقف موقف الهواشم على امتداد التار: "كنعان

واضح وثابت وال مجال للتنازل عن القضية الفلسطينية، 
ولها شهداء على  إال يوجد قرية أو بادية أو مدينة وال

ثرى القدس، ودفاعنا عن القدس وفلسطين هو دفاعنا 
عن األردن والعالم العربي، وتحية لكل عربي ومسلم وحر 
ًاستشهد أو ناضل دفاعا عن فلسطين والقدس رمز 

  ".ة والحرية واإلنسانيةالكرام

الدور "جاء ذلك خالل محاضرة له بعنوان 
األردني والعربي واإلسالمي في الدفاع عن فلسطين 

، ضمن "والقدس، والوصاية الهاشمية على القدس
فعاليات البرنامج األول لنموذج محاكاة برلمان الشباب 

  .العربي

  ٣/٣/٢٠٢٠موقع وزارة الشباب 

* * * * *  
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تهم حملة عالمية لنصرة أطفال غيثوا طفول
  القدس

 

 يبدو أن – القدس المحتلة –جمان أبوعرفة 
الذي فقأ )  أعوام٨(مأساة الطفل المقدسي مالك عيسى 

االحتالل عينه، كانت الشرارة التي حركت المجتمع الدولي 
أغيثوا "إلغاثة أطفال القدس المحتلة، حيث انطلقت حملة 

ار الحالي، لتستمر حتى آذ/في األول من مارس" طفولتهم
  .الثامن من ذات الشهر، تزامنا مع يوم المرأة العالمي

وتبرر الناطقة باسم الحملة ومنسقتها في لبنان، 
ختام الحاج شحادة تزامنها مع يوم المرأة، بأن الطفل 
المقدسي المضطهد تتألم معه أمه التي يضطهدها االحتالل 

  .أيضا

أغيثوا "وتضيف ختام للجزيرة نت أن حملة 
التي انطلقت بداية " كلنا مريم"انبثقت عن منصة " طفولتهم

 لنصرة المرأة المقدسية وكشف ٢٠١٩العام الماضي 
  .انتهاكات االحتالل بحقها

وبهدف إنجاح الحملة الحديثة، تضافرت الجهود 
اإللكترونية والميدانية في أكثر من عشرين دولة، حيث 

جليزية والتركية ُأعدت مادة توعوية بالعربية واإلن
طفولتهم _أغيثوا#واإلندونيسية، وكان وسم 

 Relief_their_childhood#و
 متصدرا الحملة على çocukluklarını_geriverin#و

  .ٕمنصات فيسبوك وتويتر وانستغرام

وتؤكد ختام أن الحملة ترصد وتوثق قصصا 
ألطفال تعرضوا النتهاكات كبيرة، أبرزها االعتقاالت والحبس 

 والتغريم المالي، إضافة إلى بتر أطرافهم واقتحام المنزلي
ّمنازل ذويهم ليال، وزجهم في زنازين مظلمة باردة مع 

يتعرضون للحرمان من  القتلة الجنائيين، مشيرة إلى أنهم
 .حقوقهم اإلنسانية كالتعليم واألمان والحياة الكريمة

  

  

  تحركات ميدانية

ت وستتضمن الحملة في أيامها الثمانية ندوا
ومهرجانات ومؤتمرات ووقفات احتجاجية، إضافة إلى 

آذار الجاري يضم أعضاء /مؤتمر ختامي في نهاية مارس
  ".كلنا مريم"ونشطاء ومهتمين بالحملة ومنصة 

" كلنا مريم"ومن تركيا الحاضنة األولى لمنصة 
، توضح منسقة الحملة عائشة "أغيثوا طفولتهم"وحملة 

نين جمعية تركية مشاركة غول بايجي للجزيرة نت أن ثما
 .في الحملة ستقيم مسيرة في إسطنبول

وتضيف أن كشافة القدس المرخصة من قبل 
الفدرالية التركية للكشافة العالمية ستشارك في التظاهرة، مع 

  .ندوات توعوية وفعاليات بأنقرة ومدن أخرى تركية

وستشمل الفعاليات الميدانية فلسطين واألردن 
لسودان وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، ولبنان والكويت وا

إلى جانب مشاركة نشطاء وكتاب قطريين في الحملة 
وستنظم المدارس العربية في ألمانيا وبريطانيا . اإلعالمية

ٕوايطاليا وسويسرا وفرنسا ندوات توعوية حول وضع أطفال 
  .القدس

) الثامن من الشهر الجاري(وفي آخر أيام الحملة 
إللكتروني بكثافة على الوسم المتفق في سيبدأ التغريد ا

" ترند"تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس، للوصول إلى 
محلي في الدول المشاركة وعالمي للفت النظر إلى قضية 

 .الحملة

  تضامن كسر حاجز اللغة

ولم يمنع حاجز اللغة أن تكون تركيا الحاضنة 
ا وباكستان األولى للحملة، وال أن تمتد الحملة إلى إندونيسي
 مؤسسة ٣١وماليزيا والبوسنة، حيث شاركت أكثر من 

إندونيسية فيها، إلى جانب مؤتمر في العاصمة جاكرتا لمدة 
  .يومين

ّوتبين منسقة الحملة في إندونيسيا ميمون 
هيراواتي للجزيرة نت أن اإلندونيسيين تفاعلوا بشكل الفت 
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فيها عن مع الحملة، وهي ليست المرة األولى التي يعبرون 
حبهم وتضامنهم مع القدس والقضية الفلسطينية، وليس 
بعيدا خرج خمسة ماليين إندونيسي إلى الشوارع عام 

 رفضا لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب إعالن ٢٠١٧
  .القدس عاصمة إلسرائيل

وعن عالمية الحملة، تؤكد منسقة المكتب الدولي 
منصة سميت باسم سندس بوكميل، أن ال" كلنا مريم"لمنصة 

مريم لتجمع بين الديانتين اإلسالمية والمسيحية، ألنها 
تستهدف المرأة المقدسية بغض النظر عن دينها، وكذلك 

، مضيفة أن نشطاء "أغيثوا طفولتهم"طفلها كما في حملة 
ٕواعالميين أوروبيين غير مسلمين تفاعلوا مع الحملة بشكل 

  .الفت

عتقال  المنصرم شهد ا٢٠١٩يذكر أن عام 
 ٨٤ طفل فلسطيني، بينهم ٩٠٠االحتالل اإلسرائيلي لنحو 

 ٦( عاما، كما حدث مع الطفل قيس عبيد ١٢طفال دون 
إضافة إلى . الذي استدعاه االحتالل للتحقيق معه) أعوام
 منها بتهمة ٢١ قرار إبعاد، ١٩ قرار حبس منزلي، و١٢٠

  .النشر على فيسبوك

فل نسيم أبو كما شهد العام الماضي استشهاد الط
، بعد أن أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ) عاما١٤(رومي 

النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد األقصى 
  .المبارك

  ٤/٣/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

خطابات الملك تعيد التذكير بأهمية : جودة
  القضية الفلسطينية

  

اكد العين ناصر جودة وزير  –بترا  – السلط
رجية االسبق، ان المكانة التي يحظى بها جاللة الخا

الملك عبداهللا الثاني في العالم واحترام العالم لجاللته هي 
نتيجة لما يمثله االردن من صوت االعتدال واالنفتاح 

على الجميع والدور السياسي الذي يقوم به االردن 
  . والمواقف الحكيمة المستنيرة في كافة المحافل

ة خالل محاضرة بعنوان وأضاف العين جود
القاها في جامعة » الملك عبداهللا الثاني في عيون العالم«

البلقاء التطبيقية بحضور رئيس الجامعة االستاذ الدكتور 
 المكانة التي يحتلها االردن  عبداهللا سرور الزعبي، ان

واالحترام والصداقات التي نمت في عهد المغفور له 
طورت في عهد جاللة جاللة المللك الحسين الباني وت

الملك عبداهللا الثاني والعالقات التاريخية التي تربط االردن 
بالعالم مشيرا في هذا الصدد الى الزيارة االخيرة لملك 

لتلك العالقات القوية   النرويج لألردن والتي تمثل انموذجا
  .التي تربط االردن بالعالم

وأشار العين جودة الى اهمية ما تمثله خطابات  
لة الملك عبداهللا الثاني في المحافل الدولية وفي االمم جال

المتحدة والبرلمان االوروبي وما شكلته تلك الخطابات من 
اهمية في التركيز على القضية الفلسطينية واعاده تذكير 
العالم باهمية القضية اضافة الى الحديث عن االسالم 

  .  واالعتدال واالنفتاح باعتباره دين التسامح

العين جودة ان االردن انتخب عضوا غير وبين 
دائم في مجلس االمن لثالث مرات وهو ما لم تحققه كثير 
من الدول والتي هي أكبر من حجم االردن جغرافيا في 
العالم، وهذا يعود الى المكانة واالحترام الذي يحظى بها 

  . االردن والدور المهم الذي يلعبه في العالم

همية الدور الذي كما لفت العين جودة الى ا
يلعبه االردن في القمم العربية واإلسالمية والدولية 
واالجتماعات الهامة التي يعقدها جالله الملك ولقاءاته 

 العالم  مع زعماء العالم ومع زوار االردن، مبينا ان
يستمع لجاللته عندما يجوب العالم سعيا منه لجلب 

 الفلسطينية االستثمارات لألردن وحديثه الدائم عن القضية
  . وتذكير العالم بأهمية هذه القضية
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وأشار العين جودة الى أن االنفتاح والحديث مع 
الجميع هو عامل اساس في احترام جاللة الملك واألردن 

  . واحترام مواقفه الثابتة

وأشاد العين جودة بما حققته جامعة البلقاء 
انني سعيد بما ارى مما : التطبيقية من انجازات وقال

ققته هذه الجامعة العريقة من انجازات وبناء عالقات ح
 الباني المغفور  دولية وان تكون كما ارادها جاللة الملك

له الحسين رحمه اهللا وتحقق رؤى سيد البالد جاللة 
الملك عبداهللا الثاني في النهوض والتطوير في مسيرة 

  . في االردن التعليم العالي

التطبيقية بدوره اشار رئيس جامعة البلقاء 
االستاذ الدكتور عبداهللا سرور الزعبي الى ان التقدير 
واالحترام العالمي لجالله الملك عبداهللا الثاني ابن 

يدل على الخطاب االردني الديني المتسامح  الحسين
واالنسجام الديني المتوافق مع تعاليم ديننا االسالمي 

  .الحنيف

محل كما يدل ايضا على مكانة االردن التي باتت 
تقدير عالمي نظرا لدوره المحوري في ارساء قواعد 
المحبة والسالم من خالل المبادرات التي اطلقها سيدي 
صاحب الجاللة الهاشمية في رسالة عمان وكلمة سواء 
والتي بينت للعالم حقيقة االسالم دين القيم واألخالق 

 .والتسامح

  ٢ ص٥/٣/٢٠٢٠ الغد

* * * * *  

 دعما "الفجر العظيم"أردنيون يحيون 
 "األقصى المبارك"للمرابطين في 

  

أحيا مواطنون فجر امس  -   محافظات- عمان
 في العاصمة عمان، "الفجر العظيم"الجمعة، فعاليات 

وعشرات المساجد في المحافظات، إسنادا ودعما 

المسجد للمرابطين في المسجد األقصى المبارك و
  .اإلبراهيمي

ولبى الكثير من المصلين في مساجد بمختلف 
محافظات المملكة نداءات المرابطين والمرابطات في بيت 

ولإلسبوع الرابع على . الفجر العظيم"المقدس لمبادرة 
التوالي يشارك األردنيون في الوقوف إلى جانب المرابطين 
 بالمسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة،
والمسجد اإلبراهيمي في الخليل، وذلك عبر إقامة صالة 
الفجر والمحاضرات وكذلك الدعاء في مساجدهم في 

وكان . العاصمة عمان، ومختلف محافظات المملكة
نشطاء دعوا للتضامن مع المرابطين في القدس عبر 

، وذلك عبر أداء صالة الفجر »الفجر العظيم«فعاليات 
  .في المساجد باألردن

   ١ ص٧/٣/٢٠٢٠تور الدس

* * * * *  

 والوحدة بالمقاومة: للمرأة العام االتحاد
 دولة ونقيم القرن صفقة نسقط والصمود

  والمساواة العدالة
 

 قال االتحاد العام للمرأة -  وفا-رام اهللا  
إن المرأة : "الفلسطينية واألطر والجمعيات والمراكز النسوية

الوطني الفلسطينية متمسكة ببرنامجها النضالي 
واالجتماعي ودورها في مقاومة االحتالل من أجل إسقاط 

وجميع المشاريع التصفوية من جهة، " صفقة القرن"
واستمرار تمسكها بالنضال االجتماعي والقانوني من أجل 

  ."نيل حقوقها الطبيعية في المساواة والعدالة االجتماعية

وأكدت في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، 
 الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، والذي حمل بمناسبة
بالمقاومة والوحدة والصمود نسقط صفقة القرن "عنوان 

على أن منظمة التحرير ": ونقيم دولة العدالة والمساواة
الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، 
وعلى أهمية تفعيل وتعزيز دور مؤسساتها وتطبيق قراراتها 
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خذة في اجتماعات هيئاتها القيادية بشأن تحديد العالقة المت
مع االحتالل، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ 
قراري المجلسين الوطني والمركزي بتمثيل المرأة بنسبة ال 

  . في جميع هيئات وبنى الدولة %٣٠تقل عن 

المجتمع الدولي "ودعا بيان االتحاد العام للمرأة، 
بمسؤولياته عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات للقيام 

الصلة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وضد اإلنسانية 
  ."الصهاينة وتعزيز مقاطعة إسرائيل كدولة احتالل

وأكد االتحاد على مطالباته المتتالية في نشر 
اتفاقية سيداو في جريدة الوقائع الرسمية دون إبطاء التزاما 

سي، ومطالبة الحكومة االلتزام بالتوصيات بالقانون األسا
والمالحظات المقدمة من لجنة اتفاقية سيداو، وتكثيف 
جهودها من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحقوق المرأة ونبذ 
التمييز ضدها من خالل تجسيد مشاركة المؤسسات 
النسوية والمجتمع المدني في المشاورات وخاصة في إعداد 

  .تقرير المتابعة

لب باالستجابة للتعديالت المقدمة من كما طا
االتحاد ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص قانون حماية 
ًاألسرة واصداره فورا، واتخاذ التدابير الفورية لتغيير األنماط  ٕ
الثقافية التمييزية واالقصائية، وخاصة على صعيد المناهج 
واإلعالم، وكذلك المطالبة باتخاذ االجراءات الالزمة لمنع 

  .ور تصريحات تحريضية من قبل شخصيات ضد المرأةصد

تحيي المرأة الفلسطينية في : "وجاء في البيان
الوطن والشتات الثامن من آذار يوم المرأة العالمي لهذا 
العام، وهي تواصل نضالها من أجل الحرية واالستقالل 
وتحقيق حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ٕالمصير على أرضها وا
 ١٩٦٧كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 

كما  .وعاصمتها القدس، دولة المساواة والعدالة االجتماعية
يأتي هذا اليوم والمرأة الفلسطينية تقاوم بكل قوة المؤامرة 

الهادف إلى " بصفقة القرن"األمريكية اإلسرائيلية المسماة 
 الفلسطينية، وفرض حقائق على األرض تصفية القضية

ّلمنع قيام الدولة ذات السيادة التي مهدت لها عبر اعترافها 
بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارتها إليها، 
وتجفيف أموال وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين، وتشريع 
ضم المستوطنات واألغوار وعزل القدس وفرض الحصار 

ة بذلك القانون الدولي والقانون على قطاع غزة، مخالف
  ".الدولي اإلنساني وقرارات الشرعية الدولية

إن معاناة المرأة من ممارسات : "وأضاف البيان
االحتالل العدوانية ذات الطابع العنصري وانعكاساتها 

 أسيرة تقبع ٤٨واضحة لكل من يرى ويسمع، حيث ال زالت 
ان من خلف القضبان ضد سياسة إدارة السجون بالحرم

كافة الحقوق التي نص عليها القانون الدولي اإلنساني 
واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص أسرى الحروب، وال زال 
االحتالل يمارس سياسة تدمير البيوت التي وصلت إلى 
أرقام غير مسبوقة بهدف تشريد الشعب وتهجيره، عدا عن 
تفاقم معدالت البطالة والفقر بسبب سيطرة االحتالل على 

  ".لموارد االقتصادية وحرمان الشعب من استغاللهاا

يوم المرأة العالمي يأتي هذا "وأشار البيان إلى أن 
العام وقد تعرض النضال النسوي إلى نكسة خطيرة أساءت 
ّلنضال المرأة الفلسطينية، عبرت عنها الهجمة العدائية 
المنظمة من قبل االتجاهات األصولية المتحالفة مع 

المرأة الفلسطينية من خالل استخدام اتفاقية العشائر على 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشويه 
مضامينها، للحد الذي وصل بهم إلى مطالبة السلطة 
الوطنية بعد خمس سنوات على االنضمام لالنسحاب من 
االتفاقية التي تدعو الدول إلى تحقيق المساواة بين 

  قوق والواجبات ونبذ التمييزالمواطنين والمواطنات بالح
  ".الممارس ضد المرأة

  ٧/٣/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

شخصيات سياسية ودينية تضع سيناريوهات 
  لمواجهة صفقة القرن
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 - ّ وليث العساف  نيفين عبد الهادي-عمان 
أجمعت شخصيات سياسية ودينية من األردن وفلسطين 

مل واضح لمواجهة تطبيق على ضرورة وضع نهج ع
صفقة القرن، وفق أسس تستند الى وحدة الصف العربي 
واإلسالمي والمسيحي، والتركيز على الشأن التعليمي في 
ّزرع الحس الوطني لدى األجيال والحفاظ على اللغة 
العربية، وخلق تحالفات في المنطقة تخدم القضية 

 في الفلسطينية وتوجد تيارات داعمة لألردن وفلسطين
  .رفض صفقة القرن

جاء ذلك، خالل حلقة نقاشية نظمتها جريدة 
بالتعاون مع جامعة الشرق األوسط أمس، » الدستور«

رؤيتنا لمواجهة صفقة (في مبنى الجامعة، تحت عنوان 
، شارك بها قرابة العشرين شخصية سياسية )القرن

ودينية أردنية وفلسطينية، عملوا على مدى أكثر من 
لى بحث صفقة القرن بشكل تحليلي، ثالث ساعات ع

دقيق، مؤكدين أن الصفقة تضر باألردن كما بفلسطين، 
رافضين تطبيقها على أرض الواقع رغم تمرير جزء منها 
حتى اآلن، لكن في واقع الحال فإن األردن وفلسطين لن 
يرضيا بتمريرها وتطبيقها على أرض الواقع، وهما 

  .للصفقة) ال(الدولتان اللتان عال صوتهما بكلمة 

وفيما رفض المتحدثون الصفقة جملة وتفصيال، 
رفضوا تلك األصوات التي تنادي بوجود بعض اإليجابيات 
بها، مشددين على أن هذه الصفقة ال تحمل أي ايجابيات 
سواء كان لفلسطين، أو لألردن، وتطبيقها يضرب السالم 
ّبالصميم، فهذه الصفقة تعد مشروعا اسرائيليا بإمالءات 
أميركية، وتهدف لخطر جسيم على المسجد األقصى 
المبارك والمقدسات المسيحية أيضا، كونها تهدف 
لشرعنة الخطة اإلسرائيلية، الهادفة لتهويد القدس وجعل 

  .، أو جزر معزولة)بقع موزعة(فلسطين كجسم النمر 

واعتبر المتحدثون أن أكثر ما يخيف اسرائيل 
ة فلسطين أو ويعيق خططها سواء كانت المستهدف

) القلنسوة(اإلسالمية و) ّالعمة(األردن، هي وحدة 
المسيحية، بمعنى قرب قبعتي اإلسالم والمسيحية من 
بعضهما البعض، فرؤية اسرائيل لهذا األمر يجعل من 
خططها تتراجع، ويكبر حجم الخوف من الجانب العربي، 
ففي الوحدة المواجهة الحقيقية لكل المخططات 

  .االحتاللية

  لجلسة االفتتاحيةا

رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق األوسط 
 بالشراكة   ّالدكتور يعقوب ناصر الدين، عبر عن سعادته

البحثية مع صحيفة الدستور ممثلة برئيس مجلس 
إدارتها محمد داودية، ورئيس تحريرها المسؤول مصطفى 

 من أجل   الرياالت، ومديرها العام الدكتور حسين العموش
وضوعي بشأن مسألة بالغة التعقيد في عقد نقاش م

 القضية الفلسطينية،    طبيعتها وأبعادها، وأثرها على
  .وعلى األردن، ومستقبل المنطقة كلها

ولفت ناصر الدين إلى أن غايتنا من هذا النقاش 
هي الذهاب إلى مرحلة من التفكير الموضوعي في كيفية 

ن تم التعامل مع مرحلة تبدو في غاية التعقيد، بعد أ
بالطريقة والتوقيت » صفقة القرن«اإلعالن عن 

والمحتوى الذي جاءت عليه، تحمل في طياتها عناصر 
رفضها من جميع األطراف التي لم تكن جزءا منها، ال في 
النصوص، وال الترتيبات وال الحد األدنى من التشاور 
والتنسيق مع األطراف الرئيسية في ما كان يعرف 

رائيلي، أو المفاوضات الفلسطينية بالصراع العربي اإلس
  . اإلسرائيلية

وقال ناصر الدين باختصار نحن أمام خطة 
أمريكية إسرائيلية تقوم على مفهوم الدولة القومية 
اليهودية على كامل فلسطين التاريخية، وعلى أن القدس 
هي العاصمة الموحدة واألبدية لتلك الدولة، وفرض ذلك 

 للنقاش، فيه خارطة طريق على أنه أمر واقع غير قابل
وهمية الحتمال وهمي أيضا، بإمكانية وضع ترتيبات 
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لكانتونات سكانية فلسطينية إذا حصل الفلسطينيون على 
  .شهادة حسن سلوك من إسرائيل

وأضاف ناصر الدين أن الرفض االردني 
والفلسطيني ، وحتى الرفض العربي المعلن في بيان 

الجامعة العربية على االجتماع الطارئ األخير لمجلس 
مستوى الوزراء، أمر واقع أيضا، فليس هناك مدخل واحد 
يمكن الدخول منه للتعامل مع هذه الصفقة، بل إن 
المدخل االقتصادي، والدعم المالي الموعود، يعزز حالة 

  .الرفض عندما يكون ثمنا لقبول ما ال يمكن قبوله

لكن الرفض في حد ذاته وفق ناصر الدين 
 بال قيمة ما لم ينبن على إستراتيجية واضحة موقف يظل

لالنتقال من مرحلة عدم القبول المعبر عنه بالبيانات 
السياسية واإلعالمية، إلى مرحلة التفكير والتخطيط 
واإلدارة اإلستراتيجية لعملية الرفض، وفق مرجعيات 
ٕقانونية ومنهجيات علمية، واجراءات عملية وواقعية، 

  .وق التي تنكرها الصفقةنستعيد بها جميع الحق

وأشار ناصر الدين إلى أن هذه األمور هي 
هدفنا من هذا النقاش، وأملنا أن نخلص إلى عدد من 
المنطلقات التي تمنحنا الفرصة لوضع أرضية جديدة نبني 
عليها فكرا مسؤوال ومتقدما، ندرك من خالله عناصر 
القوة والضعف عندنا، وعند الطرف اآلخر، ونعرف كذلك 

لتحديات والمخاطر، والفرص التي نستطيع ايجادها ا
لصيانة موقفنا، وتحويل تلك التحديات لصالح قضيتنا 

  .العادلة

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة جريدة 
الدستور محمد داوودية قادة الرأي والنخبة المسؤولة 
المشاركة في الحلقة النقاشية، وقال نتطلع الى سماع 

 في سبل مواجهة التحديات الضاغطة آرائها الحرة الجريئة
  .على بالدنا وقضايانا وكيفية التعامل معها

وقال داووديه اسمحوا لي ان اضع بين أيديكم 
األسئلة التالية التي تتعلق بسبل مواجهة تحديات صفقة 

  .القرن

كيف يمكن المواءمة بين المصالح والمبادىء،  
ية ورسم خطوط التقدم والتراجع والمناورة السياس

والدبلوماسية والحقوقية واالعالمية؟، هل يمكن قياس 
مدى قدرتنا على الممانعة؟، إلى اي مدى يمكن الركون 
إلى قدرة القيادة الفلسطينية الممزقة على استمرار 
الصمود الراهن؟ وما هي قدرة األردن على المواءمة في 
االستجابة للضغط الشعبي والوضع االقتصادي والضغط 

االسرائيلي؟ وما هي اإلرتدادات المنتظرة من  - األمريكي
تنفيذ بنود الصفقة الجائرة بحق الفلسطينيين، الخطيرة 
على أمننا الوطني، ما الذي علينا أن نوصي به على 
المستوى الداخلي األردني والداخلي الفلسطيني والعربي 

  .واألممي؟

  الجلسة األولى

ر في الجلسة األولى التي ترأسها اإلعالمي جري
مرقة، تحدث خاللها رئيس الوزراء األسبق طاهر 
المصري، والوزير األسبق عدنان أبو عوده، وسماحة 
ّالشيخ عكرمة صبري، واألب نبيل حداد ، حيث اكد 
المصري أن السالم لم يعد يحمل هذا المعنى، والمفهوم 
المتفق عليه، نحن في األردن تقيدنا بعملية السالم، منذ 

 بها بقيامنا باجراءات هامة للسالم، لكن البدايات والتزمنا
  . لم يسيروا في خطة السالم بشيء اسرائيليين

ولفت المصري إلى أن ما تم اإلعالن عنه مؤخرا 
تحت اسم صفقة القرن، جاء ليزيد األمور سوءا، فهو 
اجراء جاء برعاية اميركا، لتنهي بذلك الشرعية الدولية 

نسان، وذلك لن وكل قرارات األمم المتحدة وحقوق اال
يؤدي للسالم، فما أعلن عنه هو حكم ذاتي لفلسطين، بل 
أقل أيضا من مبدأ الحكم الذاتي، كونها ال تملك السيادة 
على أراضيها بالكامل، وهي جزر داخل اسرائيل وال 
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صالحية لها بشيء وال حتى في غزة، ال تملك مطارا وال 
  .سرائيلسلطة على الحدود، وال سلطة بالجو وكله بيد ا

وشدد المصري أن ما يحدث في فلسطين لم 
يحدث بالتاريخ بحجم ظلمه، ولألسف أن هناك من يرى 

  . ّأن اسرائيل لم تعد تشكل خطرا

وبين المصري أننا في األردن نرفض صفقة 
القرن بكافة تفاصيلها، وهي تتضمن الكثير من السلبيات 

  .التي تلحق بنا، وبحقوقنا

 عدنان أبو عودة الذي ثم تحدث الوزير األسبق
استعرض جزءا من عمله أثناء حمله لحقيبة اإلعالم في 
عهد المغفور له الملك الحسين رحمه اهللا، مبينا أن 
القضية الفلسطينية لها جانبين أحدهما فكري وآخر 

  .معلوماتي

ورأى أبو عوده أن الميدان الفلسطيني في 
ن، الداخل يجب أن يكون من تفكير مواجهة صفقة القر

وأن يكون في معركة من أجل الدولة الواحدة، منبها إلى 
أن األردن جزء من البرنامج الصهيوني، بالتالي فإن 
ّاالردن بعد الفلسطينيين تشكل له الصفقة خطرا كبيرا، 
ّوتضر بمصالحه الوطنية، لذا فإن الحل اليوم يمكن أن 
يكون من الداخل الفلسطيني، وعلينا أن نرتب لكيف 

  .لتواصل المنظم مع الداخلسيكون ا

بدوره قال خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 
صبري يهمني أن يهتم االعالم الموضوعي المتابع 

واشكر » الدستور«بفلسطين وهذا مما تتميز به جريدة 
جامعة الشرق األوسط التي تضع جانبا كبيرا للبحث بهذا 

  .المجال

وبين الشيخ صبري أن صفقة القرن ليست 
ة، وكثيرا ما تعرضنا لمضمونها، فمنذ سنوات وقضايا جديد

متعددة تطرح، لكن ما نريد التأكيد عليه أن الوطن البديل 
لن يكون فالشعب الفلسطيني يرفض ذلك، ونحن طالما 
أرسلنا رسائل لألردن أن ال يقلق وال ينزعج من هذا 

الموضوع، ألن شعبنا ثابت ومتجذر في أرضه، لن تكون 
زوح جديد، وفي فلسطين سيكون الحياة أو أي هجرة أو ن

  .اإلستشهاد على ارض فلسطين

ّوشدد الشيخ صبري أن صفقة القرن حل من 
ضمن الحلول التي نثبت في فلسطين ونحبط ما يثار 
بشأن الوطن البديل، كما أننا ال نقبل التعويض فالالجئ 
سيبقى الجئا ولن يسقط حقه اال بعودته لوطنه، فال 

  .للتعويضللتوطين وال 

ّوقال الشيخ صبري أن المستوطنات مزقت 
، »على شكل بقع«فلسطين لتجعلها كما جلد النمر 

مشددا على رفضنا على سياسة المستوطنات ويجب وقف 
  .أي مفاوضات ما دامت هناك مستوطنات تبنى

ّمدير مركز التعايش الديني األب نبيل حداد أكد 
المسلمين من جانبه على ضرورة الوحدة بين العرب و

والمسيحين وصوال لحل صارم يقف أمام تطبيق صفقة 
القرن، مبينا أن ما حدث في واشنطن هو مسرحية تم 
خاللها اطالق خطة سميت بخطة سالم وهي ال تتضمن 

  .شيئا عنه

واعتبر األب حداد أن أكثر ما يخيف اسرائيل هو 
المسيحية، » القلنسوة«اإلسالمية، من » ّالعمة«قرب 

يتم تجاوز أي عقبة ومواجهة اسرائيل بشكل فبالوحدة 
  .عملي وحقيقي

  الجلسة الثانية

الجلسة الثانية التي ترأسها نائب رئيس تحرير 
جريدة الدستور عوني الداوود وتحدث خاللها الوزير 
األسبق كامل أبو جابر، والعين هيفاء النجار، والشيخ 

  .حمدي مراد، وعضو الكنيست أحمد الطيبي

و جابر على أن األردن يرفض وأكد كامل أب
صفقة القرن كونها تضر بمصالحه الوطنية، لذا فقد كان 
من أوائل الدول التي أعلنت رفضها وبصوت مرتفع 
للصفقة، مبينا أن مواجهة تطبيقها تتطلب وحدة الصف 
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العربي والفلسطيني، أضف لذلك الوحدة اإلسالمية 
  .المسيحية

لى أهمية بدورها، أكدت العين هيفاء النجارع 
استعادة العقالنية في المنطقة العربية، وأشارت إلى 
أهمية دور األردن ومسؤوليته الكبيرة في المرحلة الحالية 
بالرغم من تعرضه للتهديد وبقدر صعوبة الوضع الذي 

  .يمر فيه

وأضافت أن الحاجة اآلن لمجابهة صفقة القرن 
هي بإنشاء برنامج تربوي سياسي اجتماعي للدخول في 
عمق الفكر العربي واستعادة عقالنية مشروعنا الثقافي 
إلعادة مبادئ الحرية والعدالة وزيادة مساحة التفكير 

  .اإلبداعي

وشددت على ضرورة بناء تحالفات جديدة في 
مختلف أنحاء العالم لنصرة األردن في قضيته وذلك ألن 
قوة الموقف األردني تدعم الموقف الفلسطيني بعد أن تم 

  .إقصاؤه

من جهته أشار الدكتور حمدي مراد إلى أن 
عنوان صفقة القرن هو إلغاء القانون الدولي وشرعيته 

 –األمر الذي يقود إلى اليأس من أي حوار عربي 
وأضاف أن مشهد الحل .  إسرائيلي–إسرائيلي أو عالمي 

بل . ًالسياسي مع الكيان الصهيوني ليس له طريق إطالقا
التنسيق على المستويين يجب العمل على رفع مستوى 

  .الرسمي والشعبي للوقوف أمام المخططات الصهيونية

عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي أكد على 
ًأن صفقة القرن كانت جزءا أساسيا من االنتخابات  ً
اإلسرائيلية من ناحية المادة اإلعالمية والدعاية 
االنتخابية، وقد طرحت من قبل الرئيس األمريكي دونالد 

. امب كخدمة لصديقه نتنياهو لتؤثر على االنتخاباتتر
وكان الحديث يتعلق بجزئية الضم كضم غور األردن مثال 
وفرض السيادة االحتاللية على القدس بأكملها كقرار 

 .دولي

 ١٠ ص٨/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  لم تعط الفلسطينيين أي حق"صفقة القرن"
  

 دولي الدكتور قال الخبير في القانون ال-عمان  
نيس القاسم خالل ندوة حوارية نظمتها جماعة عمان أ

لحوارات المستقبل عن صفقة القرن في ميزان القانون 
الدولي وادارها العين صخر دودين ان ما تطلبه هذه 
الصفقه ان يعترف الشعب الفلسطيني بملكية االرض 
للشعب اليهودي و سحبت االحقية من الشعب الفلسطيني 

 . ال يمكن قبوله اطالقا من الشعب الفلسطينيوهذا امر

ولفت الى ان بنود الصفقه تدخلت في كل 
تفاصيل حياة الشعب الفلسطينى ولم تعطي الفلسطينيين 
اي حق من حقوقهم المشروعه كاصحاب ارض وانما 
جردتهم منها واعتبرتهم مقيمين على االرض ال يملكون 

 .الحقوق

ما سبقها من واشار الى ان الصفقة هي نتيجة ل
اجراءات حصلت منذ سنوات دفعت االحتالل للتمادي في 
االعتداء حتى وصل بهم االمر الى كتابة ما يسمى 
بصفقة القرن التي هي صياغة أميركية ألفكار نتانياهو 
المعلنة منذ سنوات طويلة هي تصفية حقيقية للقضية 

 .الفلسطينية

ولفت الى ان الصفقة تقوم على مبدأ االمن 
امل السرائيل اوال وان التطبيع شرط اساسي لحل النزاع الك

العربي االسرائيلي واعتبار ايران هي الخطر االكبر على 
المنطقة باكملها واالعتراف باسرائيل كدولة للشعب 
اليهودي وهو ما يعني ان اسرائيل وطن كل اليهود في 
العالم وان االرض هي ملكية غير قابلة للتصرف وملك 



  
  ٢٣٦ 

ودي اضافة الى ان السيادة تكون السرائيل للشعب اليه
فقط على البر والبحر والجو تتحكم بها بالشكل الذي 
تريده وغير ذلك من التفاصيل المرفوضه من قبل الشعب 

 .الفلسطيني

وقال القاسم أن صفقة القرن هي المرحلة الثانية 
من اتفاقية أوسلو التي رسخت التنسيق االمني الذي 

الل السلطة الفلسطينية وهو ما يحمي اسرائيل من خ
 صفقة القرن تمنع انضمام فلسطين إلى اي هترسخ

اتفاقيه تتعارض مع المصالح االسرائيلية ومسؤولية 
 .اسرائيل

وقال ان الصفقة ال تتعارض مع مبادى القانون 
الدولي بل تتصادم معها بشكل كبير فالقوانين الدولية 

اضيها وترفض تؤكد على حقوق الشعوب بالسيادة على ار
  .االحتالل بكل اشكاله

  ٣ ص١١/٣/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 تختتم فعاليات القدس "الثقافة الفلسطينية"
 ٢٠١٩عاصمة الثقافة اإلسالمية 

  

اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية،  -رام اهللا
، بتكريم ٢٠١٩فعاليات القدس عاصمة الثقافة اإلسالمية 

  .مؤسسات ثقافية مقدسية

 فعالية انطلقت في ١٥٠لستار عن وأسدل ا
مختلف المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع 
غزة، شملت كافة حقول الثقافة واإلبداع، إضافة إلى 
تنظيم األسابيع الثقافية الفلسطينية في كل من األردن 

  .والبحرين

وكرم وزير الثقافة عاطف أبو سيف ثالث 
قدس عاصمة مؤسسات مقدسية شاركت في فعاليات ال

» مؤسسة دار الطفل العربي«: الثقافة اإلسالمية وهي
جمعية نخلة »كأفضل مؤسسة للصمود والتحدي، و

» جمعية البستان»كأفضل مؤسسة مشاركة، و» الشبر
  .كأفضل مشاركة شبابية

دائما «: وقال أبو سيف خالل حفل االختتام
المستهدف هو الوجود الفلسطيني لذلك للثقافة دور كبير 

 الحفاظ على هذا الوجود، من خالل الحفاظ على في
الهوية الوطنية والرواية الفلسطينية رواية البقاء 
واالستمرار، اليوم نكرم هذه المؤسسات لبقائهم على هذه 
ٕاألرض واصرارهم على التعبير عن الهوية في هذه 

  «.المدينة المقدسة

نكرم مؤسسات القدس التي عملت «: وأضاف
لعام ضمن فعاليات القدس عاصمة معنا على مدار ا
، ونحتفل بالقدس بإقرارها ٢٠١٩الثقافة اإلسالمية

عاصمة دائمة للثقافة العربية اإلسالمية، ونفذنا عشرات 
الفعاليات في كافة أرجاء الوطن والشتات وبعض العواصم 

  «.العربية

الوزارة تتطلع بالمرحلة القادمة : وتابع أبو سيف
وما تتعرض له مؤسساتها من إلى تأكيد مكانة القدس 

تضييق من قبل االحتالل، فالفلسطيني يحارب بحكايته 
  .على هذه االرض وهو استمرار لحكاية كنعان األول

بدوره قال المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي 
، سالم بن محمد »ايسيسكو«للتربية والعلوم والثقافة 

وعزمنا على نؤكد التزامنا «: المالك، عبر كلمة مسجلة له
مواصلة دعمنا لحماية التراث الثقافي والحضاري في 
المدينة المقدسة وتعزيز جهود المؤسسات التربوية 

  .«والثقافية واالعالمية

نجدد للشعب الفلسطيني الصامد على «: وأضاف
أرضه المرابط في القدس الشريف دعمنا وتضامننا مع 

نيل حقوقه الوطنية المشروعة الستكمال استقالله و
  .«حريته

وأكد المالك أن مدينة القدس الشريف مهد 
األنبياء والرساالت السماوية التوحيدية احدى أهم منارات 
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التاريخ اإليمانية لإلنسانية جمعاء فقد ظلت على مر 
  . العصور ملتقى للحضارات والثقافات

وتخلل الحفل عرض فيلم حول أبرز الفعاليات 
 مدار عام كامل في التي نظمتها وزارة الثقافة على

  .مختلف محافظات الوطن

  ٢٣ ص١٧/٣/٢٠٢٠الدستور  

* * * * *  

بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية تتبرع بـ 
   الف دينار لوزارة الصحة٥٠

 

ــــدمت – عمــــان ــــوذكس  ق ــــروم األرث ــــة ال بطريركي
 الـــف دينـــار أردنـــي كتبـــرع لـــصندوق وزارة ٥٠المقدســـية 

تي تبذلها المملكـة قيـادة ًالصحة ودعما للجهود الوطنية ال
وحكومـــة والقـــوات المـــسلحة واألجهـــزة األمنيـــة لمكافحـــة 

 .فيروس كورونا المستجد

ـــشاء صـــندوق  ـــد أن اعلـــن عـــن ان ـــك بع جـــاء ذل
لمكافحة الكورونا في مبادرة وطنية تعـزز التكافـل االردنـي 
ــــي ظــــل الرعايــــة الهاشــــمية والوطنيــــة لــــدعم الجهــــود  ف

لــــك بمباركــــة غبطــــة الحكوميــــة لمكافحــــة الفيــــروس ، وذ
البطريــــرك ثيوفلــــوس الثالــــث بطريــــرك المدينــــة المقدســــة 

 وسائر أعمال فلسطين واألردن

ودعــــا المطــــران خريــــستوفوروس مطــــران األردن 
ـــا هـــذا  ـــي القـــدير ان يرفـــع عن ـــوذكس اهللا العل ـــروم األرث لل
ــار  ــالم بإســره مــن االث ــاءه والع ــوطن وابن ــاء ويحمــي ال الوب

مـا أكـد علـى التفافنـا حـول التي ستنتج عن هذه األزمة، ك
قيادتنـــــا الهاشـــــمية ولجميـــــع المـــــسؤولين فـــــي مواجهـــــة 
الفيروس وتقديم كل ما يمكن للحد من انتشار هذا الوبـاء 

ــالمي ــاني مــدارس . الع ــضع مب كمــا أشــار الــى اننــا أننــا ن
بطريركيــــة الــــروم األرثــــوذكس فــــي األردن تحــــت تــــصرف 

زام الدولـــة فـــي حـــال حاجتهـــا، ودعـــا كـــل المـــؤمنين لإللتـــ
  .بالتعليمات التي تصدرها الدولة للتخلص من هذا الوباء

 ١٩/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

إطالق مبادرة للدعم االجتماعي والنفسي 
  بالقدس لمواجهة كورونا

  

أخصائيون في علم  أطلق – عبده نديم – رام اهللا
النفس والخدمة االجتماعية في بلدة الرام شمال القدس 

اندة النفسية واالجتماعية ألهالي للمس» داعم«مبادرة 
المدينة لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد 

 .الذي يهدد شعوب العالم» ١٩- كوفيد«

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته جمعية 
للدعم النفسي واالجتماعي بحضور مجموعة » سوليما«

من االختصاصيين في علم النفس والخدمة االجتماعية 
يم الخدمات واالستشارات النفسية والمتطوعين لتقد

 .واالجتماعية

للدعم النفسي » سوليما«وأكدت رئيسة جمعية 
غادة أبو ربيع أن المبادرة هي باألساس . واالجتماعي د

مبادرة إنسانية وطنية انطلقت من القدس بمشاركة نخبة 
من المختصين من أجل دعم المجتمع المقدسي نفسيا 

ع المختصين سيكرسون واجتماعيا مشددة على أن جمي
وقتهم بشكل طوعي إنطالقا من دوافع ذاتية إنسانية 
ووطنية للمساهمة في اإلجراءات واالحتياطات العامة التي 

 .فرضت لمواجهة أزمة تفشي كورونا في فسطين

وقالت أبو ربيع إن الفكرة جاءت من خالل 
مجموعة من االختصاصيين في هذا المجال عقب تفشي 

الضطالع على األعراض النفسية وباء كورونا وا
المصاحبة لهذا المرض والمساعدة في وقت االزمات 
الوطنية وتقديم الخدمة النفسية واالجتماعية لكافة شرائح 

 .المجتمع خاصة الذين يتعرضون الضطرابات صادمة

وأشارت أبو ربيع إلى أن المبادرة ستقدم جميع 
لمجان الخدمات واالستشارات النفسية واالجتماعية با



  
  ٢٣٨ 

للجمهور مع ضمان سرية وخصوصية كل حالة وتوسيع 
قاعدة المشاركة فيها واستقطاب المزيد من المتخصصين 

 .في المجال للعمل ضمن الفريق

عملنا اآلن يتركز باألساس على نشر «وأضافت 
الوعي الوقائي وتثقيف أفراد المجتمع وتقديم اإلرشاد 

مختصين النفسي واالجتماعي واالستشارات من خالل 
اجتماعيين ونفسيين إضافة إلى تدخل الفريق ميدانيا في 

  .»وقت األزمات

 ١٥ صفحة ٢٠/٣/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تظاهرة "الدعوة إلحياء يوم األرض الخالد بـ
 "رقمية

ــــا-الناصــــرة  ــــا   دعــــت–  وف ــــة المتابعــــة العلي لجن
للجمـــاهير العربيـــة، ابنـــاء شـــعبنا الفلـــسطيني فـــي مختلـــف 

ده، إلحياء يوم األرض، بسلـسلة نـشاطات رقميـة اماكن تواج
ومنزلية، بسبب الظروف الصحية الخطيرة والقاهرة، الناشـئة 

  .عن انتشار فيروس كورونا المستجد

وقالـــت المتابعـــة فـــي بيــــان صـــادر عنهـــا، اليــــوم 
ـــة ـــذه الخطـــوة تـــأتي : الجمع ـــاظ علـــى "إن ه ـــن أجـــل الحف م

ي ذات الوقـت ديمومة إحياء الذكرى الخالدة ليوم األرض، وف
  ".الحفاظ على سالمة الجمهور العام

 تحل فـي وقـت عـصيب ٤٤الذكرى الـ"وأوضحت أن 
ــالم خاصــة، فــي ظــل  ــسطيني، وشــعوب الع ــى شــعبنا الفل عل
انتشار فيـروس كورونـا، فواقـع شـعبنا تحـت االحـتالل، وفـي 
ـــة  ـــى ضـــمان الحماي ـــه عل ـــل مـــن قدرت مخيمـــات اللجـــوء، يق

ذا يـشتد أكثـر فـي المنـاطق والوقاية بالمستوى المطلوب، وهـ
  ".١٩٦٧المحتلة منذ العام 

إن التمييز العنـصري أيـضا فـي ظـل أزمـة : "وتابعت
ـــا العربيـــة، مـــن سياســـات  إنـــسانية كهـــذه، يالحـــق جماهيرن
حكومــة نتنيــاهو الوحــشية، التــي تــدير ظهرهــا للمــوارد التــي 

تحتاجها البلدات العربية، ولكن بشكل خـاص، عـشرات آالف 
  ".في بلدات النقب المحرومة من االعترافالفلسطينيين 

ولكن قبـل هـذا، فـإن يـوم األرض يحـل فـي : "وقالت
ظـــل تعـــاظم المـــؤامرة الـــصهيوأميركية عليـــه، مـــن خـــالل مـــا 
تـــسمى صـــفقة القـــرن االقتالعيـــة العنـــصرية، التـــي تهـــدف 
للقــضاء علــى قــضية شــعبنا الفلــسطيني، إال أن شــعبنا قــادر 

وس حـــابكي الـــصفقة علـــى ســـحق هـــذه المـــؤامرة، علـــى رؤ
  ".وداعميها العلنيين والمستترين

أجرت سلـسلة مـن "واشارت لجنة المتابعة الى إنها 
المـــشاورات، مـــن أجـــل ضـــمان ديمومـــة إحيـــاء ذكـــرى يـــوم 
ـــة تاريخيـــة فـــي مـــسيرة  ـــد، الـــذي ســـجل محط ّاألرض الخال

  ".جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل

ب ما جاء في واقترحت لجنة المتابعة ما يلي، بحس
  :٤٨البيان الذي نقلته عرب 

تنظيم مظاهرة رقمية في الساعة الخامسة مـن بعـد  - 
ــين  ــوم االثن مــارس الجــاري، مــع /  آذار٣٠ظهــر ي

نــشيد مــوطني، او ســنرجع يومــا، مــع تواجــد علــى 
اســطح المنــازل، او علــى النوافــذ، والقيــام بنـــشاط 

  .عائلي مع إمكانية بث حي على الشبكة

رك في صفحات فيـسبوك سـتقوم وضع بروفيل مشت - 
  .لجنة المتابعة بتعميمه الحقا

رفــع أعــالم فلــسطين علــى نوافــذ أو أســطح البيــوت  - 
  .في اليوم نفسه

ـــوم  -  ـــذكرى أرواح شـــهداء ي ـــة ل إضـــاءة شـــمعة رقمي
لجنـة المتابعـة سـتقوم (األرض وكل شـهداء شـعبنا 

  )بتعميم تقنية تنفيذ ذلك

 توجيـــه كلمـــة شـــاملة متلفـــزة ومـــن خـــالل الـــشبكة - 
  .الرقمية

بث برامج توعيـة وتثقيـف حـول يـوم األرض وحـول  - 
  .صفقة القرن

ــيم العربــي  -  ــامج لجنــة متابعــة قــضايا التعل تبنــي برن
  .المتعلقة بيوم األرض، والموجهة لطالب المدارس
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وضــع أكاليــل الزهــور علــى أضــرحة الــشهداء فــي  - 
سـخنين والطيبــة وعرابــة وكفــر كنــا بمــشاركة أعــداد 

الــسلطات المحليــة فــي هــذه قليلــة جــدا ووفــق قــرار 
  .البلدان

 ٢٧/٣/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ذكرى يوم األرض مناسبة للتأكيد : "المهندسين"
  على حق العودة

ــودة  اكــدت – عمــان ــة المهندســين أن حــق الع نقاب
حق مقدس ال يسقط بالتقادم حتى لو وقع العالم بأسره على 

ــي قــرارات مــصادرة عــودة الالج ــارهم الت ــى أرضــهم ودي ــين ال ئ
 .هجروا منها

ـــوم االرض ان  ـــي ذكـــرى ي ـــت فـــي بيـــان لهـــا ف وقال
مقاومــة االحــتالل حــق مــشروع وهــي الطريــق الــصحيح فــي 
مواجهــة العـــدو الــصهيوني وعلينـــا جميعــا دعـــم هــذا الحـــق 

 .للشعب العربي الفلسطيني وتمكينه من إستعادة حقوقه

االقـصى وأضافت في بيانهـا أن فلـسطين والمـسجد 
هي بوصلة هذه األمـة ال تنـازل وال تفـريط بحبـة تـراب منهـا 
حتـــى دحـــر العـــدو الـــصهيوني عـــن كامـــل األراضـــي العربيـــة 

 .المحتلة

ودعت أبناء الشعب االردنـي األبـي وكافـة الـشعوب 
العربية واإلسالمية الي العمل الجـاد والمـستمر ضـد المـؤامرة 

 ومقاومـة كـل "صـفقة القـرن"االمريكيـة الـصهيونية المـسماة 
ــي مــع هــذا الكيــان الغاصــب بمختلــف  ــع العرب أشــكال التطبي

  .الوسائل المشروعة والمتاحة

١٢ صفحة ٣١/٣/٢٠٢٠الدستور 
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 ٢٠٢٠ فبراير/ شباط: اليوميات الفلسطينية
 

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في 
فبراير / شباط: نيةاليوميات الفلسطي" ًبيروت تقريرا بعنوان

ٌوهو تقرير شهري يتناول أبرز األحداث المتعلقة . "٢٠٢٠ ٌ
ًبالقضية الفلسطينية، ويعد مادة توثيقية لألحداث  ً ّ ُ

 .ّالفلسطينية التاريخية، والسياسية، والقرارات المهمة

ّويتميز التقرير في أنه يتناول األحداث المهمة، 
ة المرحلة، أو والقرارات والمواقف، التي تعبر عن طبيع

َتعكس التحوالت في المسارات السياسية، وتحديدا مواقف 
ًالقوى الفاعلة فلسطينيا واسرائيليا وعربيا واسالميا  ً ً ًٕ ٕ

ويتم انتقاء األحداث التي يتناولها التقرير؛ حيث . ًودوليا

يقوم فريق التحرير باالطالع على عشرات المصادر 
  .اليومية والدورية

لومات واإلحصائيات ذات ويعرض التقرير للمع
الداللة المتعلقة بالجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وكل 
ًما يرتبط بالصراع مع االحتالل اإلسرائيلي عربيا واسالميا  ًٕ

ًوتتضمن المعلومات فلسطينيا مختلف جوانب . ًودوليا
األداء السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي 

… مة والوضع الداخليوالتعليمي والقدس وأداء المقاو
ًاقتصاديا " إسرائيل"كما يغطي التقرير ما يتعلق بـ. وغيرها

ًواجتماعيا وأمنيا وعسكريا، وما يتعلق باالستيطان وبرامج  ً ً
التهويد واالعتداء على المقدسات ومسار التسوية 

  .السلمية
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ويعد تقرير  أحد أهم " اليوميات الفلسطينية"ُ
ًا مركز الزيتونة، معتمدا آلية الملفات الدورية التي يصدره

دقيقة في اختيار األخبار وفق أهميتها، ودورها في 
تشكيل خريطة األحداث والتطورات المتعلقة بالقضية 

  .الفلسطينية

وتبرز أهمية التقرير في إسهامه بإغناء المكتبة 
العربية بمرجع يخدم الباحثين والمهتمين بالدراسات 

ات ومراكز األبحاث ًالفلسطينية، فضال عن الجامع
  .ومؤسسات الدراسات

اليوميات "وتجدر اإلشارة إلى أن تقرير 
محسن محمد . د. هو من إعداد وتحرير أ" الفلسطينية

  .صالح، مدير عام المركز، وربيع الدنان ووائل وهبة

ُوينشر التقرير بشكل شهري على الموقع 
اإللكتروني لمركز الزيتونة، وسيتم إصداره ككتاب مطبوع 

  .بشكل سنوي، ويوفر للتحميل المجاني عبر الموقع

  ١٣/٣/٢٠٢٠مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
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الباحث عبد المجيد جرادات يطل على فلسطين 
 من شرفة الثقافة

  سلطان الخضور. د

يمتاز اإلصدار الجديد للباحث األردني االستاذ 
 -ثقافة من شرفة ال»عبد المجيد جرادات والمعنون بـ

، الصادر عن دار الفكر »حركة الزمن ودور أهل الفكر
بأنه من الكتب الثقافية المتميزة بالدقة . اربد/ الثقافي

واعتماد الحقائق والقدرة على ربط الوقائع التاريخية 
وتفكيكها وتحليلها وربطها بطريقة منطقية مقنعة تعتمد 

ج التسلسل الزمني الموثق وبالتالي استخالص النتائ
وحتى ال يكون ما سنكتبه  .بمنهجية تستحق اإلشارة إليها

انزياحة مبنية على عالقتنا بالمؤلف فقد آثرنا أن نجعل 
ًالعنوان المتعلق بفلسطين محورا لما سنورده في هذا 

  .السياق

فلسطين «أورد الباحث جرادات تحت عنوان 
ما يوحي » والقدس بين حقائق التاريخ ودور أهل الفكر

يق لحركة التاريخ المتعلقة بهذا الجانب، وبحث بفهم عم
دقيق في األدوار التاريخية والفكرية للدول واألشخاص 

وقد أظهر الباحث . ًخصوصا ما يتعلق بوسائل اإلعالم
ًوعيا لما يحاك للقضية الفلسطينية من محاوالت تصفية 
ومحاوالت تستهدف تحييد الموقف العربي تجاهها عن 

كدولة يهودية »إسرائيل»الي قبولطريق التطبيع وبالت
محورية في المنطقة والتخلص من الشعب الفلسطيني 
بطردة إلى الدول العربية وأصقاع متفرقة من العالم، 

  .وبالتالي انهاء مبدأ حل الدولتين

ًويتمثل الوعي لدى الباحث أيضا في تثبيت 
حقيقة التشبث باألرض من قبل الشعب الفلسطيني 

يته، وقدرته على فرض معادلة وجوده وأيمانه بعدالة قض
 .كحقيقة تاريخية ال يمكن لحركة التاريخ أن تقفز عنها

ويبرز الباحث المرحلة التاريخية الدقيقة الممتدة بين 
عامي الف وتسعمئة وسبعة عشر وألف وتسعمئة 
وعشرين ودور بريطانيا الملتزم على الدوام بدعم الحركة 

هود على التراب الصهيونية بإقامة وطن قومي للي
الفلسطيني على حساب حقوق أصحابها الشرعيين، حيث 
اعتمدت المنظمات الصهيونية في تحقيق أهدافها على 
ًمنهجية المراحل كما أشار، بدءا بعام ألف وتسعمئة 
وثمان وأربعين حيث تم بدعم أوروبي وأمريكي االستيالء 
ًعلى الجزء األكبر من فلسطين مرورا بقرار الرئيس 

نقل السفارة األمريكية إلى » دونالد ترامب» مريكياأل
ويقرر الباحث . القدس واعتبارها عاصمة موحدة السرائيل

هنا الحاجة إلى حشد الجهود العربية وتبني سياسات 
اعالمية جديدة ومواقف فكرية تعتمد الحجة وتوظفها 
ّلخدمة القضية الفلسطينية وتفند المزاعم التوراتية  ّ

ومحاولة اقناع صناع القرار في الغرب بعدالة ّاالسرائيلية 
ًهذه القضية اعتمادا على منطق القانون الدولي، ألنه 
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كما أشار تم توظيف مخرجات اإلعالم العربي لخدمة 
  .«إسرائيل«

ويقول جرادات أنه منذ العام الف وتسعمئة 
وأربعة عشر مورست ضد الفلسطينيين كل انواع البطش 

ّالصهيونية آنذاك بكل أنواع في حين حظيت العصابات 
الدعم؛ ما أعطاها أسباب القوة والتفوق العسكري والمالي 
واالقتصادي، ويشير الباحث أن ارتباط اليهود بمنطقة 
ًالبحر المتوسط كان سعيا وراء الرزق وأن ارتباطهم بجبل 
صهيون يصطدم باعتبار هذه المنطقة منطقة اسالمية 

  . لث الحرمينمقدسة فيها أولى القبلتين وثا

وأشار الباحث في معرض حديثة عن بيت 
المقدس إلى الفتح االسالمي عام ستمئة وست وثالثين 
للميالد الذين حرصوا على حقن الدماء وحفظ كرامة 
الناس ومعاملة اليهود بتسامح واحترام الدين اليهودي، 
كما يشير الباحث إلى االزدهار الذي شهدته منطقة بيت 

عيدين العلمي والديني، ويوضح ارتباط المقدس على الص
المسيحيين بفلسطين حيث شهدت ميالد وحياة السيد 
المسيح، فلذلك يبرز تعاطفهم مع األمة العربية نتيجة 

   .تعلقهم باألرض المقدسة

ويبرز الباحث الحقيقة الجغرافية التي تجعل 
لموقع فلسطين أهمية اقتصادية وعسكرية ودينية أكدتها 

ومما زاد من اهتمام بريطانيا بفلسطين . يبيةالحروب الصل
حملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين في أواخر 
القرن الثامن عشر حيث رأت أنها تهدد مصالحها، 
فوجهت اهتمامها بالجالية اليهودية التي كانت تقدر 
بتسعة آالف وسبعمئة نسمة حيث عملت على استقدام 

 قيام دولة عربية ًجاليات يهودية جديدة، سعيا لعدم
موحدة تجمع بين المشرق والمغرب العربي لضمان 

   .سيطرتها على المنطقة

ويرى الباحث جرادات أن المناداة بإقامة دولة 
يهودية في فلسطين بدأت عام الف وثمانمية واثنين 

في كتابه » هيرشي كاليشر«وستين من قبل الحاخام 
مي وتمكن بعد ذلك اإلديب اإلعال» روما والقدس«

من عقد المؤتمر الصهيوني األول « هيرتزل «النمساوي 
في مدينة بازل بسويسرا عام الف وثمانمئة وسبعة 
ًوتسعين، بهدف خلق وطن لليهود في فلسطين مستندا 

وقد ركز اإلعالم . على اكتاف الزراعيين والصناعيين
الصهيوني على معاناة اليهود وارتباطهم بالمدينة 

 الصهيونية محاولة المد الشيوعي المقدسة وقد استغلت
  . وزعمها بأن ذلك المد يهدد الغرب والوالت المتحدة

ويوضح الباحث في هذا الباب مجموعة من 
الحقائق منها مسؤولية وسائل اإلعالم العربية في التركيز 
على مبادئ القانون الدولي والتصدي لإلعالم الصهيوني 

، ويركز كذلك ومقاومة محاوالت األختراق للصف العربي
على دور الجاليات الفلسطينية في استغالل الكفاءات 
للتصدي للمشروع الصهيوني وضرورة التركيز على وحدة 
الهدف والمصير المشترك للشعب الفلسطيني والتصدي 

وتحت عنوان  .لسياسات التهجير ومصادرة األراضي
خطورة يهودية الدولة على حقوق الشعب الفسطيني يرى 

 الخطورة تكمن بعدم االعتراف بالشعب الباحث أن
الفلسطيني ويرى أن تداول عبارة الطوائف غير اليهودية 
تصب في السعي لجعل اسرائيل وعاصمتها القدس دولة 
لليهود دون سواهم وهو ما اشترطه اولمرت ونتنياهو 
للتفاوض مع الفلسطينيين وهو تحد واضح لإلعالم 

لذي يجد نفسه العربي من جهة وللشباب الفلسطيني ا
  .أمام واقع مناكفات الفصائل والحاجة للعمل

ويخلص الباحث للقول أن فلسطين ستبقى 
قضية العرب األولى وأن القدس ستبقى في ضمير كل 
عربي وان الترسانة العسكرية االسرائيلية وممارسات 
االحتالل لم توفر له الشعور باالمن، ويبرز الحاجة 

ى مؤسسات المجتمع لخطاب إعالمي عربي ينفتح عل
 .الدولي للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
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بين طرفين " صراع معقد" ..استعمار فلسطين
  !في رواية كولوموم ماكان األخيرة" متساويين"

 

 سوزان أبو الهوى: الكاتب

  ّسماح عبد الحكيم جراد : ترجمة

 أحمد قبها. تدقيق د

ًاشترى مخرج هوليوود ستيفن سبيلبرج مؤخرا 
قبل نشرها  " إسرائيل وفلسطين"حقوق الفيلم لرواية عن 

وهو أمر قد يعيدنا بالتاريخ إلى لحظة ثقافية مؤسفة 
ّسبق رؤيتها، ففي منتصف الخمسينيات مول مدراء 
تنفيذيون متنفذون في هوليوود كتابة رواية لليون 

رائيل للخيال الشعبي الغربي أوريس لبيع أجندة مؤيدة إلس
التي تصدرت " Exodus"وكانت النتيجة رواية النزوح 

ًقائمة الروايات األكثر مبيعا ثم تحولت فيما بعد إلى فيلم 
ًحقق رواجا كبيرا يروي أحداثا حقيقية  ً عن سفينة تحمل (ً

كبذرة ألسطورة متقنة ) الجئين يهود يبحرون إلى فلسطين
عملت على إخفاء " أرضأرض بال شعب لشعب بال "

 .المالكين األصليين لألرض

وكانت هذه القصة هي النهاية السعيدة التي 
تحتاجها أوروبا بعد اإلبادة الجماعية لمواطنيها اليهود 
َِوقبل ماليين الناس بهذه الرواية باعتبارها الحقيقة 
المطلقة التي تدعمها سلطة الكتاب المقدس، ولكن هذا 

 كذب فلقد كان لفلسطين –آلن كما يعلم الجميع ا-
مجتمع قديم وممتد وعندما جاء الصهاينة األوروبيون 
إلى بالدهم وارتكبوا المذابح والمجازر المنظمة والموثقة 
لطردهم، ناشد الفلسطينيون العالم للمساعدة ولكن دون 
جدوى، فقط عندما نظمنا أنفسنا في مجموعات مسلحة 

 . على االعتراف بوجودناواختطفنا الطائرات، ُأجبر العالم

ومع تراجع ادعاءات الرواية الصهيونية أن 
ّفلسطين كانت أرضا بال شعب، غير الصهاينة الرواية  ً

) من خالل عدد ال يحصى من األفالم والكتب واإلعالنات(
ٕوصوروا الفلسطينيين على أنهم حمقى وارهابيون عرب،  ّ

 يومنا وهي تصورات ال تزال قائمة في وسائل اإلعالم حتى
ولكن مع مجيء اإلنترنت الذي حول العالم عن . هذا

ّطريق وسائل التواصل االجتماعي إلى قرية صغيرة، تمكن 
العامة من مشاهدة مقاطع الفيديو والصور وروايات 
شهود العيان ووسائل اإلعالم المستقلة وتقارير حقوق 
اإلنسان واألمم المتحدة التي كشفت عن القمع اإلسرائيلي 

 .دي للفلسطينيينالسا

 وأساطير متغيرة أخرى" معقد"الموضوع 

ّلقد تخبطت إسرائيل وهي تبحث على مدى 
العقدين الماضيين عن إستراتيجية للتعامل مع اطالع 
الشارع والشعوب على تعفنها االستعماري، فقد أصبح من 
ّالصعب إخفاء اإلنسانية الفلسطينية، فوقعت اتفاقية مع 

ركات وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك وتعاونت مع ش
الرئيسية األخرى لفرض الرقابة على الصفحات 
الفلسطينية ووسمت منتقدي إسرائيل على أنهم معادون 
للسامية، األمر الذي أدى إلى تدمير وظائفهم وأسوأ من 
ذلك أنها صادقت على مشروع قانون لمالحقة الطالب 
 والناشطين من خالل المحاكم وقد نجحت في دفع

 .تشريعات حول العالم لتجريم انتقاد إسرائيل

أما على الصعيد الثقافي، فقد حرصت إسرائيل 
على تدشين حمالت عالقات عامة يهدف أنصارها من 

إن الموضوع "خاللها إلى تضليل العوام بعبارات مثل 
" مستمر منذ آالف السنين....إنه صراع "-" معقد

، "جانبين"ه بين ولألسف، يتم التعاطي مع الصراع على أن
كما لو أن تدمير مجتمع محلي أعزل هو أمر يتعلق 
بحزبين متساويين ال يوجد بينهما تفاهم يحتاجان إلى 
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القليل من الوساطة وبعض الحوار ثم ينتهي الموضوع 
 .وتعود األمور إلى نصابها

وبالرغم من كل هذه الجهود المضنية إال أن ذلك 
سحب االستثمارات لم يقلل من أثر حركة المقاطعة و

 وهي حركة مقاومة شعبية (BDS)وفرض العقوبات 
عالمية أشركت الماليين من الناس في جميع أنحاء 
العالم الذين سئموا من الحصانة االستثنائية إلسرائيل 

 .واالستعمار المستمر لفلسطين

 (Apeirogon)ابيرغون 

أطلق كولوم ماكان اسم االبيرغون 
)Apeirogon ( األخيرة، واألبيرغون هو على روايته

شكل هندسي له عدد ال نهائي من الجوانب المعدودة وفي 
الذي " الجانبين"ذلك إشارة إلى التعزيز الالمتناهي لخطاب 

 .ّتروج له إسرائيل

الرواية سيرة ذاتية أكثر منها خيال وتستند إلى 
ٕقصة واقعية لصداقة بين فلسطيني واسرائيلي هما بسام 

يني قضت ابنته عبير برصاصة في عرامين  وهو فلسط
 ورامي ٢٠٠٧الرأس على يد جندي إسرائيلي في عام 

ُالحنان وهو إسرائيلي قتلت ابنته سيمدار في تفجير 
 الذي -، وتتمحور رسالة الكتاب ١٩٩٧انتحاري عام 

 . حول قوة التعاطف-يدعمه كال الرجالن بشكل كامل 

وفي حديث لي مع بسام عرامين أخبرني أن 
ًسيذهبون في جولة معا، ) بسام ورامي وكامان(تهم ثالث

يروي الكتاب قصة " Exodus"ولكن مثل رواية النزوح 
 .حقيقية لبيع كذبة أكبر بكثير

 المستعمرون والسكان األصليون

أن فتاة صغيرة من قبيلة ) بأسلوب ماكان(تخيل 
في محمية (Oglala Lakota Nation)أوغالال الكوتو
 للسكان األمريكيين (Pine Ridge)باين ريدج 

ُاالصليين حطم رأسها من قبل ابن مستوطن أبيض وتركت  ِ ُ
لتنزف حتى الموت في ذراعي والدها العاجز وبعد  فترة 

ومن رحم األلم المشترك تزدهر عالقة صداقة حقيقية بين 
يجب أن تكون الصداقة بناء (الرجل ومستوطن أبيض 

كنه مغادرة على رغبة الرجل األبيض ألن األب ال يم
ُقتلت ابنته على يد مجموعة من الشباب ) المحمية

ُالمحاربين من الهنود الحمر الذين يطلق عليهم 
 الذين هاجموا مستوطنة قيد التوسعة، (Braves)بريفز

ومن ثم يأتي روائي تلهمه هذه الصداقة غير المعتادة 
ويشعر أنها بصيص األمل لمستقبل األمة ويقرر كتابة 

ُمن  مساعي تضخيم صوت السالم ولدت كتاب كمسعى 
من االعتقاد بأن أي شيء يمكن حله بالمساعي الخيرية 

 .لذوي النية الحسنة

ال يحاول الكاتب التعتيم على األهوال التي لحقت 
ًبالسكان األصليين، بل بالعكس يقدم وجها حقيقيا للثوب  ً
االستعماري ولكن تكمن المشكلة بأنه يعرض العنف 

ان األصليين على قدم المساواة مع ذلك المحلي للسك
ّالناتج عن المستعمرين البيض كما ويشبه انعدام األمن 
والخوف الذي يشعر به المستعمر األبيض نتيجة لمقاومة 
السكان األصليين الستيطانهم بالخوف وانعدام األمن 
نفسه الذي يشعر به السكان األصليون مما يعني أن 

ًهناك تكافؤا ضمنيا بين ا لطرفين، فوالد أوغالال يخبرالكاتب ً
كيف تمكن من رؤية إنسانية المستوطن األبيض ألول 
مرة من خالل هذه الصداقة ويخبره الرجل األبيض عن 
إنسانية السكان األصليين، وبهذا فإن المحرك االستعماري 
ًاألمريكي لإلبادة الجماعية جنبا إلى جنب مع العبودية 

 مشكلة يجب حلها عن يصبح مجرد سوء تفاهم كبير،
فهم لديهم " طريق الحوار والتعاطف والتفاهم البسيط 

كما يقول ماكان من على لسان بطل " ًعائالت أيضا
 .روايته الفلسطيني

فلو استدلبنا الفلسطيني في هذه الرواية بأغوالال 
الكوتا وفلسطين بمحمية باين ريدج واإلسرائيليين 

أن هذا ال يحتاج على الرغم من (بالمستوطنين البيض 



  
  ٢٤٤ 

نحصل باختصارعلى رواية كولوم ماكانالتي ) إلى تغيير
ًطال انتظارها والتي قد تصبح فيلم سيحقق رواجا كبيرا ً. 

للتوضيح، أنا ال أقارن أو أساوي أشكال أو 
حاالت الظلم لكنني أحاول أن أوضح باستخدام نموذج 

أن قصص ) بعد فوات األوان(تاريخي معروف ومفهوم 
ات الفردية في ظروف التفاوتات الهائلة في القوة ما العالق

هي إال عروض جانبية للتطبيع، وبالتأكيد مثل هذه 
القصص ال تشكل مقاومة لالضطهاد الهيكلي الواقع على 

 .الشعوب

ًوفي هذا السياق يمكننا أيضا أن نرى أوجه 
التشابه مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في 

لجيكا في الكونغو، أو ألمانيا النازية في بانتوستان، أو ب
الجيتو اليهودي في وارسو أو كو كلوكس العنصرية 

في الميسيسيبي، ) مجموعة من المتعصبين البيض(
ًفأفراد هذه الجماعات الفظيعة كان لهم عائالت أيضا، 

 أليس كذلك؟

 )Exodus 2.0" (الجزء الثاني"النزوح 

ن هي من المحتمل أن تكون رواية أبيروجو
الجزء الثاني من قصة النزوح التي أعيد تجهيزها 
وتعديلها لزيادة الوعي العام بالمعاناة الفلسطينية تحت 

 .نير اإلرهاب اإلسرائيلي المتواصل

لقد "عندما سألت بسام عما إذا قرأ الرواية قال 
، وأنا أرى السبب "حاولت، لكن األمر كان مؤلما للغاية

ًل قتل فتاتين صغيرتين ناشرا فمالكوم ماكان يروي تفاصي
إياها على مئات الصفحات ويضيف تفاصيل جديدة مع 
ّكل تكرار إلى أن يصل القارئ لمرحلة ال يشعر فيها أن ما 
ًقرأه بالبداية كان مؤلما وهذه طريقة مثيرة لإلعجاب في 

 .تطبيع العنف إذا كان هذا مقصد ماكان

لتي تتخلل القصة أجزاء متباينة من المعلومات ا
ًتم تجميعها معا من أنماط هجرة الطيور والملوك القدماء 
إلى كنيسة سيستين والمتفجرات في نوع من أنواع العمق 

القسري الذي يهدف إلى ربط كل األشياء في كل مكان 
 ".إسرائيل فلسطين"وفي أي وقت بطريقة أو بأخرى بـ

فخالل هذه القصة، يدمج ماكانأسوأ مخاوف 
لدنيوية التافهة التي كنت سأحب األهل مع األمور ا

ًقراءتها لو لم تكن دخانا ومرايا لغوية لطمس أبسط وأقدم 
مجموعة قوية من الناس سرقوا : قصة في تاريخ البشرية

 .ًأرضا واستعمروها وهم بصدد طمس شعبها األصلي 

 أراضي الحولة الرطبة

يخصص ماكان مساحة واسعة في النص 
ة وأنماط هجرتها للطيور، ويصف أنواعها الفردي

وتفاصيلها ولكنه ال يذكر أنه في الوقت الذي كان فيه 
كانت إسرائيل تستنزف " النزوح"ليون أوريس يكتب رواية 

، و لم "مستنقع للمالريا"أراضي الحولة الرطبة بحجة أنها 
براعة "ُيتطرق إلى أن المشروع الذي وصف بأنه 

م وأعلن خالله األوروبيون اليهود أنه" صهيونية
ُالتي تركت للخراب من قبل العرب " يعالجون األرض"

المتخلفين أدى إلى تدمير كنز إقليمي للتنوع البيولوجي، 
حيث كانت هذه األراضي محطة تغذية رئيسية لمئات 
الماليين من الطيور المهاجرة وأدى استنزافها كما تشير 

 نوع من ١٠٠التقديرات إلى اختفاء وانقراض أكثر من 
  . في المنطقةالحيوانات

ربما تكون هذه الحلقة في التاريخ الصهيوني 
َأفضل تشبيه لكتاب ماكان الذي يبدو كمشروع طموح 

تصوره أجانب جاهلون بالتضاريس المحلية " للشفاء"
وتاريخها وبيئتها حريصون على إيجاد حل وتمدين 
السكان األصليين و تجديد حق اإلسرائيليين في األرض 

 .ضار للغايةولكنه في الواقع 

، يروي "جانبين"بين " الصراع المعقد"ًتعزيزا لفكرة 
ًالكتاب مشهدا تضرب وتلعن فيه جندية إسرائيلية تحمل 
السالح بسام عرامين وهو أعزل و يرفع يديه داللة على 
االستسالم وعلى كف يده بقعة وردية اللون وبعد ساعات 
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الحلوى أدركت الجندية أن البقعة الوردية كانت من سوار 
الذي كانت ترتديه ابنة بسام المقتولة وليس من 
ًالمتفجرات، لذلك فهي آسفة حقا ولكن من يستطيع إلقاء 
ًاللوم على عشيقة المزرعة إذا كانت خائفة قليال من 
األشخاص الداكنين اللون ذوي األيادي الملطخة؟ كما لو 
ًأن ضرب الفلسطينيين في نقاط التفتيش ليس أمرا 

 أو كما لو أن القناصين اإلسرائيليين ال يقتلوننا ًاعتياديا
مقطع "من أجل التسلية و يهتفون عندما يحصلون على 

 .جيد" فيديو

َينوه القارئ عدة مرات أن رامي الحنان جولد من 
، "مقدسية من الجيل السابع"، وأن عائلته "قديمة"عائلة 

، ًولكن ال يتم إخبارنا بما يعنيه ذلك، لذلك سأخبركم، أوال
رامي هو واحد من أقلية صغيرة من اليهود اإلسرائيليين 
الذين يمكنهم تتبع نسبهم في األرض قبل الحرب العالمية 

ًثانيا، هو جزء من أقلية أصغر تعود أصولها إلى . الثانية
ًثالثا، كان أجداد . فلسطين قبل الحرب العالمية األولى

) التوحيديةأتباع الديانات " (أهل الكتاب"رامي مثل جميع 
ّموضع ترحيب في فلسطين، وتمت حمايتهم تحت الحكم 

ًرابعا ، لم .  سنة١٢٠٠اإلسالمي الذي استمرأكثر من 
يمنع أي من ذلك رامي أو والديه من حمل السالح ضد 
جيرانهم غير اليهود عندما وعدت الصهيونية بمنحهم 

وبالتالي فإن القصص التي ! السلطة والممتلكات، يا للغدر
  !ار ماكان عدم روايتها تروي الكثير الكثيراخت

على (للعلم، أنا من الجيل الثاني والعشرين 
من المقدسيين، طردتني إسرائيل من وطني عندما ) األقل

، "غير شرعية"ً عاما بحجة أن إقامتي ١٣كان عمري 
لديهم "وبهذا فإن أي مقياس لتفهم أن اإلسرائيليين 

ول النفي القسري ولكن لن يجبرني على قب" ًعائالت أيضا
غير "أو األشخاص " غير المناسبة"مثل هذه الحقائق 

ليس لهم مكان في الروايات االستعمارية " المالئمين
 .االختزالية القائمة على التعاطف والحوار

 من يحصل على حق الرواية

لسنوات عدة، جمع سبيلبرغ وعائلته األموال 
ك فإن تخطيطه ودعموا إسرائيل واحتاللها لفلسطين وبذل

ًلعرض هذا الكتاب على الشاشة الكبيرة يتفق تماما مع 
 .إعالنه أنه سيموت من أجل إسرائيل

ال أفهم لماذا باع ماكان حقوق الرواية له، ولكن 
لدي مخاوف بأن هناك مجموعة جديدة من الرجال 
البيض ذوي النفوذ في هوليوود ستستخدم رواية ابيرجون 

(Apeirogon)افي معاصر من الكذب لبيع جزء ثق
ُاالستعماري تماما كما استخدمت رواية  النزوح  ً

(Exodus) ١٩٥٨ لبيع التلفيق االستعماري في عام. 

أنا ال أعرف ماكان ومع ذلك أعتقد أنه كتب هذا 
ولكن من الممكن إلحاق " الحوار"الكتاب رغبة في تعزيز 

ضرر كبير مع أنبل النوايا، يمكن أن يكون خطاب الحوار 
إليجاد إنسانية مشتركة " الحوار"ًمغريا إال أن التفكير بأن

هو كل ما يلزم لتفكيك العنصرية الهيكلية ومفاهيم 
ًالتفوق العرقي يمكن أن يجعل المجني عليه جانيا، 

ً كما يعرف الفلسطينيون جيدا بعد - فالحوار والمفاوضات 
 تأتي لصالح -ً عاما من التفاوض٣٠ما يقرب من 

 .ًئمااألقوياء دا

ًمن الواضح أن ماكان أجرى بحثا مكثفا بما في  ً
ذلك محادثات طويلة مع الشخصيات الرئيسية في هذا 
الكتاب وربما من خالل تقديم قصة حقيقية حاول توضيح 
بعض القضايا األخالقية المحيطة باالستيالء والتملك، 
ولكن هناك رسالة استعمارية بالتكافؤ بين الطرفين تصلح 

لصهيونية فهو بذلك مثل جاريد كوشنرالذي للدعاية ا
ً كتابا يجعله مؤهال القتراح ٢٥يعتقد أن قراءة  صفقة "ً

 .الصراع" جميع أطراف"إلرضاء " ًحال" "القرن
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