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  ١٢  . سلة غذائية في القدس والمخيمات الفلسطينية٢١٥٠توزيع  •

  ١٢  .َإسرائيل تضاعف معاناة الفلسطينيين والمطلوب إنهاء االحتالل فورا: األردن •

  ١٣  .نقف لجانب األشقاء الفلسطينيين للتصدي لكورونا: الملك •

  ١٣  .لمجتمع الدولي لمنع ضم اسرائيل اراض فلسطينيةالصفدي يؤكد اهمية تحرك ا •

  ١٤  .وضد مخططات االحتالل معا في مواجهة الكورونا  االردن وفلسطين •
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  ١٥  .قت الشدائد والمحن يعرف الرجال وتستلهم الدروس والمواقفو •

  ١٦  .يلية على وزير شؤون القدسبيان اللجنة الملكية لشؤون القدس حول اعتداء القوات االسرائ •

  ١٧  .أسرى فلسطين والقدس بين مطرقة كورونا اإلحتالل اإلسرائيلي وسندان مرض الكورونا الوبائي •

  ١٨  .اللجنة الملكية لشؤون القدس وجهدها المتواصل خالل عطلة أزمة الكورونا •
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  ٢٠  . خطوة باالتجاه الصحيح٢٣٣٤ر إجماع مجلس األمن على تنفيذ القرا: الخارجية الفلسطينية •

  ٢٠  .مطالب فلسطينية بتدخل دولي لدى إسرائيل لإلفراج عن األسرى في ظل خطر فيروس كورونا •

  ٢١  .آالف األميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني •

  ٢٢  .ما تقوم به إسرائيل في القدس وبحق المقدسيين يرقى إلى جرائم حرب": فدا" •

  ٢٢ . تدين اعتقال وزير شؤون القدس الفلسطينيةالخارجية •

  ٢٣  .تستهدف من يعمل ألجل القدس" إسرائيل: "اشتية. د •

  ٢٣  .اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق: ممثل االتحاد األوروبي •

  ٢٣  .إسرائيل ترسخ االحتالل وتعطل المساعي الفلسطينية في القدس لمكافحة كورونا: عشراوي •

  ٢٤ ."كورونا"االحتالل يشغل المقدسيين عن األقصى بذريعة مواجهة : النائب عطون •

  ٢٤  .االحتالل" استهتار"مطالبات بحماية األسرى من ".. كورونا"في ظل مخاول فيروس  •

  ٢٥  .الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل •

  ٢٦  .ة الفلسطينية يدعو إللزام اسرائيل باحترام اتفاقية جنيف المتعلقة بانتشار األوبئةرئيس جمعية التضامن البلجيكي •
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  ٢٧  .االحتالل يفرج عن محافظ القدس •

  ٢٧  .لضم أراض فلسطينية» كورونا«ُأبو الغيط يحذر من توظيف إسرائيل لـ •

  ٢٨  . ترد على تصريحات نتنياهو المتكررة بشأن سياسة الضم الفلسطينيةالرئاسة •

  ٢٩  .ّاشتية يحذر من إمكانية تشكيل حكومة ضم إسرائيلية •

  ٢٩  .دبلوماسيون يعربون عن قلق بالدهم إزاء اعتقال وزير القدس واالعتداء عليه •

  ٢٩  .لتصعيد عدوانها على شعبنا" كورونا" إسرائيل تستغل إنشغال العالم بـ: الجامعة العربية •

  ٣٠  .لفرض وقائع جديدة على األرضاالحتالل يستغل االنشغال ": حنا"المطران  •

  ٣١  .عريقات يحذر من عواقب قرار الحكومة اإلسرائيلية ضم أراض فلسطينية محتلة •

  ٣١  .مشاريع االحتالل ضد األقصى لم تتوقف مع كورونا: الشيخ كمال الخطيب •

  ٣٢  .تطالب باإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل» فلسطين النيابية« •

  ٣٢  .ائيلي وشيك على خرائط الضم بالضفةاتفاق أمريكي إسر •

  ٣٣  ."وبائين"الفلسطينيون يعانون من : المطران حنا •

  ٣٤  .السفير األمريكي يشارك بصالة يهودية بالقدس المحتلة •

  ٣٥  .روسيا تطالب إسرائيل بتسليمها كنيسة بالقدس الشرقية •

  ٣٥  .ن أرض فلسطينواشنطن وتل أبيب يستغالن أزمة كورونا لسرقة ما تبقى م: عشراوي •

  ٣٦  .ُأبو الغيط يحذر من خطورة توظيف االحتالل كورونا لتحقيق مخططاته •

  ٣٧  .األمم المتحدة ترفض أي اتفاق أمريكي إسرائيلي لضم أراض فلسطينية •

في مهاجمة " كورونا"تدين سماح االحتالل لجماعات إرهابية يهودية مصابة بـ " الخارجية الفلسطينية" •
  ٣٨  .يةأهداف فلسطين

  ٣٨  .أعداد المصابين بكورونا بالقدس أكبر مما تعلنه إسرائيل: وزيرة الصحة •

  ٣٩  ".كورونا"القدس تتعرض إلجراءات تهويدية غير مسبوقة في ظل : خبير بالقانون الدولي •

  ٣٩  .ٕمؤسسات فلسطينية واسرائيلية تطالب العالم بالوقوف في وجه سياسة الضم •

  ٤٠  .ّالهدم اإلسرائيلية للممتلكات الفلسطينية تقوض جهود وقف انتشار كوروناعمليات : المجلس النرويجي •

  ٤٢  ."كورونا"تطالب بوقف إجراءات االحتالل ضد مبادرات المقدسيين لوقف انتشار " الخارجية الفلسطينية •

  ٤٢  ."األونروا"بريطانيا واليابان والنرويج أكدت رفض الضم واستمرار دعمها : عريقات •

  ٤٣  .االحتالل يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد االصابات بكورونا بين المقدسيين: الرويضي •

  ٤٤  .ٕخطيرة واجرامية) ج(سياسة اإلحتالل في القدس ومناطق : مصطفى البرغوثي •

  ٤٤  .الفلسطينيين االسرى مع الوقوف الدولي المجتمع تدعو النيابية فلسطين •

  ٤٥  ."فلسطين أجل من لفرنسيةا المنظمات شبكة" بجهود ترحب العربية الجامعة •

  ٤٥  .البرلمان العربي يطالب بإطالق سراح األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل •

  ٤٦  .روسيا تؤكد رفضها ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية •
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  ٤٧  ).كورونا(االحتالل أخطر وأشد قسوة على المسجد األقصى من : كمال الخطيب •

  ٤٨  .ّويحذرون من تطهير عرقي في القدس...  روسيالفلسطينيون يأملون في دور •

  ٤٩  . ترمب للضم واستمرار التوسع في االستيطان- اجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو: عريقات •

  ٥٠  . إسرائيلية تنتهي قريبا من رسم خرائط لضم أراض فلسطينية–لجنة أميركية  •

  ٥٢  .دس المحتلةإسرائيل تواصل استغالل جائحة كورونا لتهويد الق: رأفت •

  ٥٢  ."كورونا"ممارسات االحتالل تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة : الجامعة العربية •

  ٥٣  .تحذير أوروبي لغانتس من ضم الضفة •

  ٥٤  .عريقات يحذر من إقدام الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على الضم •

  ٥٥  .بين المقدسيين” كورونا“فلسطينيون يؤكدون تعمد االحتالل نشر  •

  ٥٦  .فلسطين تدعو لفرض عقوبات على االحتالل ردا على قرارات الضم والفصل العنصرى •

  ٥٧  .يهدد أمن وسالم الشرق األوسط” غانتس – نتنياهو“ائتالف : عريقات •

  ٥٨  .ٍشخصيات سياسية ووطنية تستنكر مصادرة أراض في الحرم اإلبراهيمي لصالح مشاريع استيطانية •

  ٥٩  .نطقة جنوب شرق القدس ويطلع على مخاطر المشاريع االستيطانية فيهااللواء النتشة يتفقد م •

  ٦٠  ."االستيطان والضم"الجامعة العربية تحذر من خطورة سياسة  •

  ٦٠  .يدعو برلمانات العالم للعمل لمنع تنفيذ خطط الضم واالستيطان اإلسرائيلية" المجلس الوطني" •

  ٦١  .”يعود إلى إسرائيل“أراض في الضفة الغربية بومبيو يعتبر أن القرار النهائي بشأن ضم  •

  ٦٢  .تصريحات بومبيو اعتراف بالتورط األميركي في جريمة ضم الضفة":  الفلسطينيةالخارجية" •

  ٦٣  .فلسطين ترحب بالموقف األوروبى الرافض لخطة الضم اإلسرائيلية •

  ٦٣  .ينيةلن نعترف بأي إجراءات إسرائيلية لضم أراض فلسط: االتحاد األوروبي •

  ٦٤  .ًطلب اجتماعا للجامعة العربية لمناقشة تصريحات بومبيو فور ضم الضفة» ًالغية تماما«االتفاقيات : عباس •

  ٦٥  .مجلس السفراء العرب يؤكد رفضه للسياسات اإلسرائيلية ومخطط الضم •

  ٦٦  .خطيب األقصى يحذر من استفراد إسرائيل بالقدس •

  ٦٧  . مدمرة لحل الدولتينضم األغوار ضربة: األمم المتحدة •

  ٦٨  اجراءات اسرائيل انتهاك للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة: التعاون اإلسالمي •

  ٦٩  زملط يبحث مع وزير بريطاني التداعيات المدمرة لمخطط الضم اإلسرائيلي •

  ٦٩  غوتيريش يؤكد رفضه ضم إسرائيل ألراض فلسطينية: في رسالة ألبو الغيط •

  ٧٠  .لى قناعة بدعم إدارة ترمب خطوة ضم مستوطنات الضفةع: نتنياهو •

  ٧٠  .عشراوي تدعو المجتمع الدولي التخاذ خطوات عملية في مواجهة االنتهاكات االسرائيلية •

  ٧١  .ٍوزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس خطورة مساعي االحتالل ضم أراض فلسطينية •

  ٧١  . تأكيد معاداته للسالم واستخفافه باألمم المتحدةنتنياهو ال يضيع فرص: الخارجية الفلسطينية •

  ٧٢  .عريقات يطلع مسؤولين أوروبيين على إجراءات االحتالل وسعيه لتنفيذ مخطط الضم •



  
  ٥ 

  ٧٢  .االتحاد االوروبي صديق لفلسطين بمواقفه السياسية واالقتصادية ومساعداته اإلغاثية: الهدمي •

  ٧٣  .لمخططات الضم اإلسرائيليةالمالكي يشيد بالموقف الروسي الرافض  •

  ٧٤  .مسئولة فلسطينية تدعو االتحاد األوروبي التخاذ خطوات لوقف خطط ضم إسرائيل أراض فلسطينية •

  ٧٤  .أبو الغيط يؤكد أهمية الدور األوروبي في مواجهة نوايا الضم •

  ٧٥  .أمريكا مستعدة لالعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة •

ًأميركا لم تبق شيئا للتفاوض عليه: السلطة الفلسطينية • ُ.  ٧٦  

  ٧٧  .أعضاء في الكونغرس يطالبون باإلفراج الفوري عن المساعدات اإلنسانية لألونروا •

  ٧٨  .بايدن يتعهد بإبقاء السفارة األميركية في القدس إذا انتخب رئيسا •

  ٧٨  وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم سبل مواجهة مساعي االحتالل ضم الضفة •

  ٧٩  لن نقبل بمخطط الضم بكل أشكاله: عريقات •

نشكر اعضاء الكونغرس األميركي الذين طالبوا باإلفراج الفوري عن المساعدات اإلنسانية : عريقات •
  ٧٩  .لألونروا
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  ٧٩  .مصليا في صالة الجمعة بالمسجد األقصى ٧٠ •

  ٨٠  !كورونا لتهجير أهالي القدس" إسرائيل"هكذا تستغل  •

  ٨١  .تصاعد اقتحام المستوطنين لألقصى بمارس.. القه بسبب كورونارغم إغ •

  ٨٢  .”زينة“بدون ” شعنينة“ •

  ٨٤  .إلى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة" كورونا"المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس : تقرير •

  ٨٧  .ّأعداد مرتفعة وغير مصرح بها مصابة بكورونا في القدس المحتلة: قناة عبرية •

  ٨٧  .بتصعيد اعتداءاتها في القدس» إسرائيل«مركز فلسطيني يتهم  •

ً طفال فلسطينيا١٨٠االحتالل يواصل اعتقال  • ً.  ٨٨  

  ٨٨  الفلسطينية؟" ووهان"هل تتحول لــ.. بلدة قطنة •

  ٩٠  .حرمان من الحقوق ومحاكمات عبر الهاتف. .االحتاللمحاكم  •

  ٩٠  . أحياء٧ّتقسم القدس لـتصادق على فرض حظر التجول الكامل و" إسرائيل" •

  ٩١  ."كورونا"تهميش إسرائيلي متعمد ونقص حاد بفحص .. أحياء القدس الشمالية •

  ٩٣  .عزلة مضاعفة للعالقين بين القدس والضفة.. االحتالل يستغل كورونا •

  ٩٥  .االحتالل يستغل كورونا لتثبيت تطبيق تعقب عند الفلسطينيين •

  ٩٧  .معية في المدينة المقدسةاالحتالل يشدد من إجراءاته الق •

ًالجماعة األكثر تطرفا في دولة االحتالل اإلسرائيلي واألشد خطرا على المقدسيين ال سيما في " الحريديم" • ً
  ."كورونا"أزمة 

٩٨  
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  ٩٩  .في يوم الجمعة العظيمة.. القدس حزينة •

  ١٠٠  .مبادرات إعفاء من اإليجار أو الخفض بالقدس •

  ١٠١  .ّلضم األغوار وتهويد القدس” اكورون“االحتالل يستغل  •

  ١٠٢  . إصابة بالمدينة واالحتالل يتكتم على األوضاع٦٥.. كورونا في القدس •

  ١٠٣  .في القدس" كورونا" أطباء يحذرون من انتشار متسارع لـ: ظل إهمال متعمد من االحتاللفي  •

  ١٠٤  .االحتالل يستغل أزمة كورونا لتهويد القدس: المحامي زبارقة •

  ١٠٥  .؟ُهكذا يحارب االحتالل المبادرات الشبابية بالقدس".. لفرض سيادته وسيطرته" •

  ١٠٧  .االحتالل يخفي معلومات عن إصابات كورونا بالقدس الشرقية •

  ١٠٨  ".كورونا"الحركة التجارية في أسواق القدس تنذر بكارثة اقتصادية جراء  •

  ١٠٩  . كوروناعنصرية االحتالل واإلهمال يهددان المقدسيين في ظل •

  ١١٠  .غدا ذكرى يوم األسير الفلسطيني •

  ١١١  من هو أصغر مؤذن في المسجد األقصى؟ •

  ١١٢  .اليوم" سبت النور"وترتيبات خاصة لـ" القيامة"جمعة عظيمة دون احتفاالت في  •

  ١١٣  .هذه المرة الحسرة مضاعفة..أسرى القدس •

  ١١٤  .االحتالل يمنع مقاومة كورونا في القدس •

  ١١٥  . في عين عاصفة مخططات االستيطان رغم كوروناالقدس •

  ١١٦  .هكذا تستغل إسرائيل أزمة كورونا لتغيير الواقع بمحيط المسجد األقصى •

  ١١٨  .إسرائيل ترفض تجميد المستحقات المتراكمة على كهرباء القدس •

  ١١٩  .معاناة أسيرة •

  ١٢٠  .سلطات االحتالل تمنع المعلومات عنا: غيث •

  ١٢١  .محطات جديدة من التهويد: ّر االستيالء على أراضي الحرم اإلبراهيمياالحتالل يق •

  ١٢٢  !.باب العامود األصلي بالقدس ليس ما تراه اليوم •

التطهير العرقي الديمغرافي “في القدس الشرقية لتنفيذ مخطط ” كورونا“حكومة االحتالل تستغل  •
  .”الصامت

١٢٤  

  ١٢٦  .واستشهاد أسير في سجون اإلسرائيلية ” عملية طعناالحتالل يعدم فلسطينيا بحجة تنفيذه“ •

  ١٢٧  .ترك فيروس كورونا ينتشر في القدس؟" إسرائيل"هل تعمدت  •

  ١٢٨  .االستيطان في أسبوع.. ضوء أخضر أمريكي لضم المستوطنات وفرض السيادة االسرائيلية •

  ١٣١  . نقطة مواجهة٤٥ـ شهيدان وعدد من اإلصابات ب: حصاد األسبوع في القدس والضفة الغربية •

  ١٣٢  .مقدسيون يتذكرون أجواء القدس الرمضانية.. في ظل اختفائها بسبب كورونا •

  ١٣٤  .أسواق القدس تنشد التعافي وتبحث عن الحياة.. في رمضان •

  ١٣٥  .ّحلم كل عربي: مخرجه.. تحتج على مسلسل توقع زوالها" إسرائيل" •
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  ١٣٥  .ب على الشرعية الدوليةخطط الضم اإلسرائيلية انقال: مركز حقوقي •

  ١٣٦  .أسرى الداخل والقدس المحتلة يجددون اإلضراب عن الطعام •
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  ١٣٧  .االحتالل يحتجز راعي أغنام وماشيته في القدس المحتلة •

  ١٣٧  .اقتحامات واعتقاالت متواصلة في القدس المحتلة •

  ١٣٨  .الشرطة اإلسرائيلية تعتقل وزير القدس الفلسطيني •

  ١٣٨  .سلطات االحتالل تفرج عن وزير شؤون القدس •

  ١٣٩  .مستوطنون يقتحون حي وادي الربابة من بلدة سلوان •

  ١٣٩  . وقتا في مارس٤٧ مرة ومنع اآلذان في اإلبراهيمي ١٥االحتالل دنس األقصى : فلسطين •

  ١٣٩  .االحتالل يعتقل محافظ القدس عدنان غيث •

  ١٤٠  .رطة االحتالل تعتقل محافظ القدسش".. بسبب نشاطه في مكافحة كورونا" •

  ١٤٠  .االحتالل يعتقل مواطنين من القدس القديمة •

  ١٤١  .االحتالل يستدعي المرابطة المقدسية هنادي حلواني للتحقيق •

  ١٤١  .مستوطنون يعتدون باآلالت الحادة والغاز على شبان مقدسيين •

  ١٤١  .اعتقال فتيين من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى •

  ١٤١  .نفق تحت األرض يصل إلى تخوم األقصى ومخطط لسكة حديد تجوب أحياء القدس •

  ١٤٢  .ًاالحتالل يقتحم مسجدا بالقدس ومستوطنون يعتدون على منزل بالخليل •

  ١٤٣  .سلطات االحتالل تتعمد إخفاء المعلومات عن إصابات كورونا في القدس الشرقية •

  ١٤٤  .دس رغم قرار اإلفراج عنهمحكمة االحتالل تمدد اعتقال محافظ الق •

  ١٤٤  .االحتالل يعتقل اسيرين محررين من جنوب شرق القدس •

  ١٤٤  .ومواجهات في الطور" أبو ديس"االحتالل يعتقل أسيرين محررين في  •

  ١٤٥  .شعفاط في االتجاهدين بالقدس"االحتالل يغلق حاجز  •

  ١٤٥  .اعتقال شاب من القدس القديمة بعد االعتداء عليه بالضرب •

  ١٤٥  .تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة •

  ١٤٥  .االحتالل يطلق الغاز السام واألعيرة النارية في مواجهات وسط القدس •

  ١٤٦  .لتعقب هواتف الفلسطينيين" المنسق"االحتالل اإلسرائيلي يستخدم تطبيق  •

  ١٤٦  .محتلةعلى أرض مطار قلنديا في القدس ال" كورونا"االحتالل يجري تدريبات خاصة بـ •
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ُاالحتالل يؤجل محاكمة مقدسيين ويفرج عن آخرين • ُ.  ١٤٦  

  ١٤٧  .تبدأ بتغيير معالم القدس وتهويدها" إسرائيل": جمعية حقوقية تحذر •

  ١٤٧  .االحتالل يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في القدس •

  ١٤٨  . آالف شيكل على شبان من سلوان٥االحتالل يفرض مخالفة  •

  ١٤٨  .لمد سكة القطار الخفيف إلى جبل المكبرمخطط اسرائيلي  •

  ١٤٨  ."القطار الخفيف" تعتزم الربط بين مستوطنات القدس بـ" إسرائيل •

ّاالحتالل يحرر مخالفات مالية بقيمة  •   ١٤٩  . ألف شيقل ألربعة مقدسيين٢٢ُ

  ١٤٩  .االحتالل يعتدي على شاب قبل اعتقاله ببلدة العيسوية •

ّاالحتالل يمدد اعتقال  •   ١٥٠  . فتيان من القدس٣ُ

  ١٥٠  .٢٠٢٤ وحدات استيطانية وشبكة سكة حديد لربط جبل المكبر وجنوب القدس بشمالها حتى ٤١٠ •

  ١٥١  . مواطنين باالختناق في مواجهات بسلوان٣إصابة  •

  ١٥١  .إصابة رضيعين باالختناق في مواجهات بسلوان •

  ١٥١  .االحتالل يعتقل نجل الشهيد المقدسي أبو صبيح •

  ١٥٢  .الحتالل يقتحم المركز الطبي للجنة الطوارئ في سلوانا •

  ١٥٢  .بالقدس الشرقية» كورونا«االحتالل يمنع أطباء فلسطينيين من إجراء فحوصات  •

  ١٥٣  .شرطة االحتالل تستدعي مدير المسجد األقصى •

  ١٥٣  .االحتالل يفرج عن مدير المسجد األقصى •

  ١٥٣  .ويعتقلهم ديمةالق بالقدس شبان ٤ على يعتدي االحتالل •

  ١٥٣  .مخالفات مالية بحق مشاركين في وقفة ضد االستيطان بالقدس:  ألف شيقل٣٥بقيمة  •

  ١٥٤  . فتيان بالقدس القديمة قبل اعتقالهم٤قوات هائلة تعتدي بوحشية على  •

  ١٥٤  .االحتالل يقتحم بلدة عناتا في القدس المحتلة •

  ١٥٤  ."النور المقدس"ّغرمهم لتوزيع االحتالل يقتحم منازل مسيحيين بالقدس وي •

  ١٥٥  .قوات االحتالل تعتقل شابا من بلدة سلوان: القدس •

  ١٥٥  .االحتالل يطلب من أجهزة السلطة مغادرة أحياء شمال القدس •

  ١٥٥  .تحويل النائب المبعد عن القدس أبو طير لالعتقال اإلداري •

  ١٥٥  .ًاالحتالل يعتقل مقدسيا من البلدة القديمة •

  ١٥٥  .دالع مواجهات مع قوات االحتالل في كفر عقب شمال القدسان •

ًجيش االحتالل ينفذ اقتحاما واسعا وحملة مكثفة في شمال القدس • ً.  ١٥٦  

  ١٥٦  . ألف وحدة استيطانية في القدس خالل الشهرين الماضيين١٧ّسلطات االحتالل دشنت : الهدمي •

  ١٥٦  .ة باستئناف اقتحامات األقصىعصابات من المستوطنين تتظاهر في القدس للمطالب •

  ١٥٧  . أطفال من سلوان جنوب األقصى٥االحتالل يعتقل  •
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  ١٥٧  .االحتالل يفرض تشديدات على المصلين بمحيط األقصى •

  ١٥٧  .االحتالل يقتحم بلدة سلوان ويعتقل طفلين من بيت حنينا •

  ١٥٨  .االحتالل يعتقل شبانا بالضفة والقدس •

  ١٥٨  .تطف مواطنا قرب مخيم قلندياقوة إسرائيلية خاصة تخ •

  ١٥٨  . شبان من قرية العيسوية٣االحتالل يمدد اعتقال  •

  ١٥٨  .إصابة شابين برصاص االحتالل خالل اقتحام االحتالل شمال القدس •

  ١٥٩  .ّ في سجون االحتالل من أصل مؤبد مرتين١٧أسيران من القدس يدخالن عامهما الـ  •

  ١٥٩  .ّاالستيطاني يكرس القدس الكبرى" األميركي"الشارع ": األيام"التفكجي لـ  •

  ١٦٠  .وتهديده بأنه لن يرى األقصى مجددا".. عكرمة صبري"اقتحام منزل الشيخ  •

ّيعتقلون شابا من حي المطار شمال القدس" مستعربون" • ً.  ١٦٠  

  ١٦٠  .االحتالل يستغل فرصة إغالق األقصى لتهويده: الحلواني لـصفا •

  ١٦٢  .بان من العيسوية ش٥االحتالل يعتقل  •

  ١٦٢  .شرطة االحتالل تداهم ملعبي سلون والعيساوية بالقدس المحتلة لمنع إقامة صالة التراويح •

  ١٦٣  .اعتقال خمسة شبان من بلدة العيسوية بعد ليلة من المواجهات: القدس •

  ١٦٣  .اعتقاالت في الضفة والقدس وتهديد مسحراتي باالعتقال •

  ١٦٣  ."عطون"نائب المبعد عن القدس االحتالل يعتقل نجل ال •

  ١٦٤  .االحتالل يضاعف من تشديداته العسكرية في القدس: في سادس أيام رمضان •

  ١٦٤  .االحتالل يعتقل ثالثة شبان بعد االعتداء عليهم بالبلدة القديمة في القدس •
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  ١٦٥  . عام من مقاومة المشروع الصهيوني١٠٠ثورة النبي موسى و •

  ١٦٦  . على ستشهاده٧٢لى حياة عبد القادر الحسيني في الذكرى الـتعرف ع •

  ١٦٨  .ًعاما على مجزرة دير ياسين ٧٢ •

  ١٦٩  .ّمجازر شهر نيسان الفلسطيني محملة بالدم واأللم •
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  ١٧١  .مستشفيات القدس تبحث استعداداتها للتعامل مع تداعيات كورونا: بمشاركة الكيلة والهدمي •

  ١٧٢  .س يواجهون مصيرهم لوحدهم خالل الوباءأهل القد •

  ١٧٢  .محافظة القدس تحذر من شراء مقتنيات من االحتالل تزامنا مع عيد الفصح ألنها ملوثة بفيروس كرونا •

  ١٧٣  . بلدات وتغلق محالت مخالفة وتؤمن عودة عمال٤الشرطة تعقم  •
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  ١٧٣  .سيينكورونا يوحد جهود المقد.. في ظل إهمال متعمد من االحتالل •

  ١٧٥  .الطواقم الطبية الفلسطينية تتجند لمواجهة كورونا في القدس •

  ١٧٦  .الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل بأحد الشعانين حسب التقويم الغربي •

  ١٧٧  .غالبيتهم من ضواحي القدس المحتلة" كورونا" اصابات جديدة بفايروس ٩اكتشاف  •

  ١٧٧  .ينية في تشيليمشافي القدس تثمن دعم الجالية الفلسط •

  ١٧٨  .هيئة االعمال الخيرية االماراتية تقدم مساعدات لمدينة القدس •

  ١٧٩  ."كورونا"خطيب األقصى يطالب المؤسسات الحقوقية بحماية األسرى في ظل  •

  ١٨٠  .تحويل فندق سانت جورج لمقر حجر مجاني ومؤهل للمقدسيين •

  ١٨١  .قدس المحتلةإسرائيلية من انتشار كورونا شرقي ال"تحذيرات  •

  ١٨١  .والخدمات الطبية لسكان كفر عقب وشعفاط" كورونا"لتوفير فحوصات " العليا اإلسرائيلية"التماس لـ •

  ١٨٢  .حسب التقويم الغربي" خميس األسرار"الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل بـ  •

  ١٨٣  .األقصى بخمسين مصليا فقط ..للجمعة الثالثة على التوالي •

  ١٨٣  .ّهم آخر يثقل كاهل المقدسيين .. والمعقماتالكمامات •

  ١٨٤  ."أحد الشعانين" الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ •

  ١٨٥  .إصابة كورونا في القدس ٧٠ •

  ١٨٦  .المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يقدم مساعدات تموينية وأدوية لعدد من قرى وبلدات المحافظة •

  ١٨٦  .غالقا كامال على بلدات جنوب شرق القدساألجهزة األمنية تفرض إ •

  ١٨٦  .ُ مصاب بكورونا بالقدس١٠٠.. نصفهم بسلوان •

  ١٨٧  . حالة كورونا٤٥قوى سلوان تناشد األهالي االلتزام في البيوت بعد تسجيل : القدس •

  ١٨٧  .ًواألزمة المالية يقلبان حياة مزظفي مستشفى المقاصد رأسا على عقب" كورونا" •

  ١٨٩  .”كورونا”  القدس تصعد حالة التأهب بعد الكشف عن إصابة بعض طواقمها الطبية بـمستشفيات •

  ١٩١  .رمضان خالل األقصى المسجد في الجماعة صالة تعليق •

  ١٩١  . حالة٩٠ارتفاع االصابات في القدس ألكثر من  •

  ١٩٢  .في القدس" كورونا" تسجيل أول حالة وفاة بـ •

  ١٩٢  .مع آمن من الفيروس لكن سلطات االحتالل تمنعنانعمل من أجل مجت: محافظ القدس •

  ١٩٤  .»سبت النور« احتفاالت محدودة للمسيحيين الشرقيين بـ.. القدس •

  ١٩٤  ".كورونا"شبكة مستشفيات القدسك قيمة المنح الموعودة لن تغطي متطلبات مواجهة  •

  ١٩٥  ".كورونا"وفاة مقدسية متأثرة بإصابتها بفيروس  •

  ١٩٦  .إغالق كامل لمنطقة كفرعقب شمالي القدس المحتلة.. يلةبعد منتصف الل •

  ١٩٧  . إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال القدس٣تسجيل  •

  ١٩٧  .١٦ حالة مصابة بعد شفاء ١٣٠: نقابة أطباء القدس •
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  ١٩٧  . إصابات جديدة بالكورونا في الخليل وبيت لحم والقدس٤تسجيل : الكيلة •

  ١٩٨  . مصليا في الجمعة األولى من رمضان٦٠: الحزن يخيم على األقصى •

  ١٩٩  ."كورونا"الشيخ الكسواني يستذكر الصلوات في األقصى خالل رمضان قبل وبعد  •

  ٢٠٠  .ُإذا فتح باب المغاربة للمستوطنين سنفتح أبواب األقصى: خطيب األقصى •

  ٢٠٠  .يحذران من اقتحامه من قبل المستوطنين" األقصى"مدير وخطيب  •

  ٢٠٠  . يوما على اإلغالق٥٠مطاعم تفتح أبوابها بعد : نفس قليالالقدس تت •

  ٢٠٢  .اللتواالح» انالكـورو« َكمامات تراثية تحارب فيروسي: في القدس •

  ٢٠٣  .في القدس المحتلة" كورونا"  إصابات جديدة بـ٦ •

��&'�����
�'(� �

  ٢٠٤  .»مدد«محافظة القدس تعلن رسميا إطالق منصتها اإللكترونية  •

  ٢٠٥  . الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينيةإطالق •

  ٢٠٦  .الفلسطيني يطلق عروضا مسرحية على فيسبوك" الحكواتي.. "بسبب كورونا •

  ٢٠٧  .مبادرة انطلقت في القدس رغم آالمها.. الموسيقى للترويح عن السكان •

  ٢٠٩  .ادولة االحتالل لم توفر خدمات طبية للمقدسيين في ظل جائحة كورون: ندوة •

  ٢١٠  .الدولية للمحاكم لتقديمها األسرى بشأن قانونية أوراقا نعد": الشعبي المؤتمر" •

  ٢١١  .إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية.. إطالق فعاليات حملة انتماء •

  ٢١٣  .حملة إلسعاف القدس.. حصار االحتالل وكورونا •

  ٢١٤  ."القدس تناديكم لننتصر على كورونا"إطالق حملة  •

  ٢١٥  .ً يوما من إغالقه٣٧افتحوا األقصى بعد #ة تغريد عبر هاشتاغ حمل •

  ٢١٦  .لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا" قانوني وتاريخي"انتصار  •
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  ٢١٧  .٢٠١٩مؤسسة القدس الدولية توفر الفصل األول من تقرير حال القدس  •

  ٢١٨  ."٢٠٢١-٢٠٢٠ وتوقعات ٢٠١٩-٢٠١٨القدس والمقدسات " •

  ٢٢٠  .٢٠١٩مؤسسة القدس الدولية توفر الفصل الثاني من تقرير حال القدس  •
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  والقدس ألردنا

 سلة غذائية في القدس ٢١٥٠توزيع 
  والمخيمات الفلسطينية

لجنة زكاة القدس التابعة لوزارة  شكلت – عمان
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في المملكة 

 بتوجيهات مجلس األوقاف، لجنة ًاألردنية الهاشمية وعمال
طوارئ بالتعاون مع لجان األحياء في البلدة القديمة لتقديم 
اإلغاثات العاجلة للعائالت الفقيرة والمتضررة من جائحة 
كورونا، والتي فرضت الحجر الصحي ومنع التجول في 
معظم المحافظات الفلسطينية منذ قرابة األسبوعين، مما 

 اإلقتصادية وارتفاع درجة الحاجة أدى إلى تفاقم األزمة
 .لهذه العائالت

وقامت لجنة زكاة القدس من خالل لجنة الطوارئ 
بتنفيذ المرحلة األولى من برنامج المساعدات اإلغاثية، 

)  دينار أردني٨٥,٠٠٠(وهي عبارة عن تخصيص حوالي 
 :ليتم توزيعها على النحو التالي

 سلة داخل ١١٠٠سلة غذائية منها  ٢١٥٠
وار البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى المبارك، أس
 سلة غذائية في المخيمات والمدن الفلسطينية ١٠٥٠و

 عائلة ٧١٣ومحافظة القدس وضواحيها، وتقديم مساعدة لـ 
 باإلضافة إلى الكفاالت الشهرية التي ،فقيرة بمبالغ نقدية

 يتيم بإجمالي ٩٠٠٠تقدمها لجنة زكاة القدس ألكثر من 
 .ً دينار أردني شهريا٢٧٠,٠٠٠ت قيمتها كفاال

كما واستمرت لجنة زكاة القدس بعملها الدؤوب 
بالتواصل مع المحسنين من رجال األعمال والمتبرعين 
المقدسيين واألشقاء من المملكة األردنية الهاشمية لتوفير 
ما أمكن من المساعدات إليصالها لألسر المتضررة 

لف المحافظات والمحتاجة في مدينة القدس ومخت
 .الفلسطينية

  ٧ صفحة ٢/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  ..في رسالة تلقاها النتشة

إسرائيل تضاعف معاناة الفلسطينيين : األردن
  ًوالمطلوب إنهاء االحتالل فورا

 

 أكـــد األردن أن - دوت كـــوم" القـــدس "- عمـــان
اسرائيل تمارس سياسات عنصرية تضاعف معاناة الشعب 

المـــستجد، " كورونـــا" ل انتـــشار وبـــاء الفلـــسطيني فـــي ظـــ
ًمــشددا علــى أن المطلــوب مــن المجتمــع الــدولي فــي هــذه 
األوقات العصيبة أن يقـف الجميـع أمـام مـسؤولياته ويلـزم 

 .ًدولة االحتالل بانهاء احتاللها لالراضي الفلسطينية فورا



  
  ١٣ 

جاء ذلك في رسالة تلقاها األمـين العـام للمـؤتمر 
اء بالل النتشة مـن أمـين عـام الوطني الشعبي للقدس اللو

عبـد اهللا كنعـان، اليــوم . اللجنـة الملكيـة لـشؤون القــدس د
  .الثالثاء

إن الظــروف العــصيبة التــي : "وجــاء فــي الرســالة
" كورونا" يعيشها أهلنا في فلسطين والقدس في ظل واقع 

واالحـــتالل واالســـتعمار اإلســـرائيلي، وبـــسبب ظـــروف هـــذا 
كل أشكال الـدعم والمـساندة المرض الوبائي، تتطلب اليوم 

ــإلزام إســرائيل  ــة ب ــة بداي ــا، والمتمثل ــة ألهلن ــسلطة (الدولي ال
ــــاالحتالل ــــة ب ــــشرعية الدوليــــة ) القائم ــــرارات ال بتطبيــــق ق

ٕواجبارهــا علــى إنهــاء حالــة أطــول فتــرة حظــر واحــتالل فــي 
ــاء  ــشار الوب ــا مــع انت العــصر الحــديث اجتمعــت علــى أهلن

  .ادتهم الراسخةلتزيد من معاناتهم وتحاول كسر إر

ــى  وأشــادت الرســالة بجهــود المــؤتمر الــشعبي، إل
جانب جهود المؤسسات والكوادر الفلسطينية اُألخـرى، فـي 
التــــصدي للجائحــــة، ووقوفــــه إلــــى جانــــب أبنــــاء القــــدس 
ـــة والمعقمـــات  ـــع المـــواد التموني ـــة مـــن خـــالل توزي المحتل

ــا"والكمامــات وجميــع وســائل الوقايــة مــن فيــروس  " كورون
طنين، األمر الـذي يعـزز صـمودهم، مـن حانـب، على الموا

ويؤكـــد الـــسيادة الفلـــسطينية علـــى القـــدس المحتلـــة، مـــن 
  .جانب آخر

ســـــتبقى فلـــــسطين والقـــــدس : "وأكـــــدت الرســـــالة
ومساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، وستشرق 
عليهــا شــمس الحريــة وســيرحل عنهــا المــستعمر المحتــل، 

والهــواء هــواؤكم، والحــق فاألصــل أنــتم، فــاألرض أرضــكم، 
ٕحقكــــم منــــذ األزل والــــى األبــــد، وســــيبقى األردن بقيادتــــه 
ــــدة مــــدافعا ومناصــــرا ومــــساندا إلخواننــــا  ًالهاشــــمية الرائ ً ً
ــا بلغــت  ــسطين والقــدس مهم ــي فل ــصابرين ف الــصامدين ال

  ".التضحيات وكان الثمن

 ١٤/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

ينيين نقف لجانب األشقاء الفلسط: الملك
  للتصدي لكورونا

جاللــة الملــك عبــداهللا الثــاني مــع   تبــادل–عمــان 
الــرئيس الفلــسطيني محمــود عبــاس، خــالل اتــصال هــاتفي 

 .أمس، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وبحــــث جاللــــة الملــــك والــــرئيس عبــــاس، خــــالل 
االتصال، سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهـة فيـروس 

 حيـــث أكـــد جاللتـــه وقـــوف األردن إلـــى كورونـــا المـــستجد،
جانب األشقاء الفلسطينيين في هـذه الظـروف االسـتثنائية 

  )بترا. (للتصدي للوباء

 ٣ صفحة ٢٥/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الصفدي يؤكد اهمية تحرك المجتمع الدولي 
  لمنع ضم اسرائيل اراض فلسطينية

وزيــر الخارجيـة وشــؤون  بحـث –  الــرأي–عمـان 
 أيمــن الــصفدي ووزيــر خارجيــة دولــة فلــسطين المغتــربين

الشقيقة الدكتور رياض المالكي اليوم التطـورات المرتبطـة 
ــي إطــار التنــسيق المتواصــل بــين  بالقــضية الفلــسطينية ف
ًالبلــدين الــشقيقين تنفيــذا لتوجيهــات جاللــة الملــك عبــداهللا 

  ..الثاني وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس

مرار العمـل المـشترك وأكـد الـصفدي والمـالكي اسـت
والتعــاون والتنــسيق مــع األشــقاء واألصــدقاء فــي المجتمــع 
الــدولي لتحقيــق الــسالم الــشامل والعــادل علــى أســاس حــل 
الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المـستقلة 
وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع مـن حزيـران 

ة الــــسالم  وفـــق قـــرارات الــــشرعية الدوليـــة ومبـــادر١٩٦٧
  .العربية

ـــى ضـــرورة تحـــرك  ـــصفدي والمـــالكي عل وشـــدد ال
ــام إســرائيل بــضم أراض  ــدولي للحــؤول دون قي المجتمــع ال
فلسطينية محتلـة، وحـذرا مـن أن قيـام إسـرائيل بـضم وادي 



  
  ١٤ 

األردن والمـــستوطنات فـــي فلـــسطين المحتلـــة ســـيقتل حـــل 
الــدولتين وبالتــالي ســيقوض جميــع فــرص تحقيــق الــسالم 

ًارا استراتيجيا عربيا وضرورة دوليةالذي يشكل خي ً ً.  

وأكد الوزيران أن أي خطوة إسرائيلية باتجـاه ضـم 
ـــدولي  ـــانون ال ـــضا خـــرق واضـــح للق ـــة هـــو أي ًأراض محتل
وقرارات الشرعية الدولية على المجتمع الدولي التصدي له 
ًحمايــة للمبــادئ والقــوانين الدوليــة، ومنعــا لتفــاقم الــصراع 

المرحلة التي يجـب العمـل فيهـا ًوتفجره، خصوصا في هذه 
  .على مواجهة جائحة كورونا

وطالب الوزيران المجتمع الـدولي العمـل مـن أجـل 
إطــالق مفاوضــات جــادة وفاعلــة ومباشــرة لتحقيــق الــسالم 

  .العادل وفق المرجعيات المعتمدة

واســــــتعرض الــــــصفدي والمــــــالكي االســــــتعدادات 
ية تلبيـة لالجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العرب

لدعوة فلسطينية لبحث سـبل التـصدي لقـرار الـضم والعمـل 
  .مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة

ـــدعم  ـــوزيران الجهـــود لحـــشد ال كمـــا اســـتعرض ال
الــدولي لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجئــين 

ــروا(الفلــسطينيين  ــن المــضي فــي ) األن ــين الوكالــة م لتمك
  .ها الحيويةتقديم خدمات

وأكد الصفدي والمالكي تـضامن األردن وفلـسطين 
وأكــــد . المطلــــق فــــي مواجهــــة جائحــــة كورونــــا وتبعاتهــــا

ــاني هــي  ــداهللا الث ــك عب ــة المل الــصفدي أن توجيهــات جالل
ٕتقديم كل مساعدة واسناد يحتاجهمـا األشـقاء فـي مواجهـة 

  .الجائحة

  .واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق

  ٢ صفحة ٢٥/٤/٢٠٢٠ الرأي

* * * * *  

معا في مواجهة   االردن وفلسطين
  وضد مخططات االحتالل  الكورونا

  

ـــر ـــب ماجـــد االمي ـــك  أمـــس أ– كت ـــة المل ـــد جالل ك
عبـــداهللا الثـــاني خـــالل اتـــصال مـــع الـــرئيس الفلـــسطيني 
محمـود عبـاس اسـتعداد االردن لتقـديم كـل شـيء لالشــقاء 

رونـــا فــي فلـــسطين مــن اجـــل مواجهـــة تفــشي فيـــروس كو
  .ومنع انتشاره في الضفة الغربية والقدس الشريف

جاللـــــة الملـــــك عبـــــداهللا الثـــــاني دائمـــــا ينتـــــصر 
ـــة  ـــي مواجه ـــسطيني ف ـــشعب الفل ـــع ال ـــف م ـــسطين ويق لفل
االزمات، عالوة على متابعة جاللته الدائمة الوضـاع اهـل 
القــدس الــشريف اذ يحــرص الملــك علــى تعزيــز صــمودهم 

ــاتهم فــي مواجهــة سياســات االحــ ــة وثب ــد المدين تالل بتهوي
المقدسة، ومساعده اهل القدس بمنع انتشار الكورونا، اذ 
قــرر االردن اعفــاء جميــع المــستأجرين مــن اهــل القــدس 
للعقـــــارات الوقفيـــــة االســـــالمية والمـــــسيحية التـــــي كانـــــت 
ــدائرة العامــة الوقــاف القــدس مــن دفــع اجــارة  تــستوفيها ال

  .٢٠٢٠العقار طيلة عام 

ــم االشــتباك ــك دائ ــصهيونية المل  ضــد الــسياسة ال
ويعمل بكل قوة مع المجتمـع الـدولي علـى انهـاء االحـتالل 

 ١٩٦٧الصهيوني لالراضي الفلسطينية التي احتلـت عـام 
واقامــة الدولــة الفلــسطينية المــستقلة وعاصــمتها القــدس 
الـــشرقية وعـــودة الالجئيـــين الفلـــسطينيين، وهـــذه ثوابـــت 

ـــ صهيونية للـــسياسة االردنيـــة فـــي مواجهـــة المخططـــات ال
ـــذي انحـــاز  ـــد ترامـــب ال ـــرئيس االميركـــي دونال وسياســـة ال
لليمــــين الــــصهيوني المتطــــرف باعالنــــه صــــفقة القــــرن 
واالعتراف بالقدس عاصـمة الـى اسـرائيل، والـسماح لدولـة 

  .االحتالل بضم المستوطنات وغور االردن

ـــاالمس ايـــضا كـــان هنـــاك تواصـــل بـــين وزيـــر  ب
 فلسطين بهـدف الخارجية ايمن الصفدي مع وزير خارجية

ـــة مخططـــات الحكومـــة الجديـــدة فـــي  ـــى مواجه ـــل عل العم
اســـــرائيل بـــــضم المـــــستوطنات وغـــــور االردن، فـــــاالردن 
وفلسطين يعمالن من اجل توحيد العالم للضغط على دولة 
االحـــتالل لعـــدم االقـــدام علـــى خطـــوة الـــضم التـــي ســـتكون 



  
  ١٥ 

بمثابــة اعــالن حــرب علــى الــشعب الفلــسطيني وعلــى كــل 
وقعـــــة مـــــع االحـــــتالل ســـــواء كانـــــت مـــــع االتفاقيـــــات الم

  .الفلسطينيين او مع دول عربية

السياسة االردنية والسياسة الفلسطينية موحدتان 
في مواجهة مخططات حكومة االحـتالل خاصـة بعـد اتفـاق 
نتنيــاهو وغــانتس علــى ضــم المــستوطنات وغــور االردن، 
ــأزيم فــي عالقــات االردن مــع  فالمرحلــة القادمــة ستــشهد ت

 ظـل اصـرار حكومـة االحـتالل علـى مخططاتهـا اسرائيل في
تجــاه الــضم وتهويــد القــدس، اذ ان االردن يقــف بكــل قــوة 
ضــــد االحــــتالل وضــــد ضــــم المــــستوطنات وغــــور االردن، 
 فـــالموقف االردنـــي يعتبـــر الـــضم عـــدوانا علـــى فلـــسطين

ــذلك يجــب مواجهــة الــضم وافــشال هــذه الخطــوة و االردن ل
الفلسطينية وقتل اية الخطيرة التي ستؤدي الى قتل الدولة 

  .فرصة للسالم في الشرق االوسط

الـــرئيس الفلـــسطيني محمـــود عبـــاس اعلـــن بكـــل 
وضـــوح انـــه فـــي حـــال قـــررت اســـرائيل ضـــم المـــستوطنات 
ـــادة الفلـــسطينية ســـتعتبر ان كـــل  وغـــور االردن فـــان القي
االتفاقيــات مــع اســرائيل اصــبحت ملغيــة وخاصــة ان هنــاك 

والمجلـــس المركـــزي قـــرارات للمجلـــس الـــوطني الفلـــسطيني 
الفلسطيني يطالبات السلطة الفلسطينية بالغاء االتفاقيـات 

مع االحتالل االسرائيلي، ما يعني ان الفصائل الفلـسطينية 
ســيكون لـــديها خطـــة تـــصعيدية الفـــشال مخططـــات الـــضم 

  .وهذا يعني المواجهة اليومية مع االحتالل

بالتاكيد االردن يدرك ايضا اهمية الموقف الـدولي 
صــة موقــف االتحــاد االوروبــي الــرافض لقــرارات ترامــب وخا

ولقـــرارات الحكومـــة االســـرائيلية ســـواء بالـــضم او القـــدس، 
وهنا يشكل الموقف االوروبي رافعة يمكـن االسـتفادة منهـا 
خاصـة فـي ظــل موقـف روسـيا والــصين الـداعمين تاريخيــا 
ـــسطينية المـــستقلة  ـــة الفل للحـــق الفلـــسطيني واقامـــة الدول

س، فاالستفادة من الموقف الدولي تتطلـب وعاصمتها القد
ايــضا موقفــا قويــا مــن جامعــة الــدول العربيــة فــي مواجهــة 
سياســــة الــــضم وهــــذا موجــــود مــــن خــــالل قــــرارات وزراء 

  .الخارجية العرب االخيرة

فالساحة العربية اليوم يمكـن لهـا ان تكـون قـادرة 
على الوصول الى تفاهم عربي رسـمي علـى موقـف موحـد 

دنــى فــي ظــل بعــض المواقــف غيــر الراغبــة ولــو بالحــد اال
علنا بمواجهـة سياسـة ادارة ترامـب، لـذلك المطلـوب عربيـا 
هو دعم الموقف االردني والفلـسطيني فـي مواجهـة صـفقة 

  .القرن والضم

٢ صفحة ٢٦/٤/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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قت الشدائد والمحن يعرف الرجال وتستلهم و
  واقفالدروس والم

 

أمـــين عـــام اللجنـــة الملكيـــة / عبـــد اهللا توفيـــق كنعـــان: بقلـــم
 لشؤون القدس

يمـر العـالم فـي هـذه اآلونـة بوقـت عـصيب تنتــشر  
فيه جائحة الكورونـا حـسب وصـف منظمـة الـصحة العالميـة 
لها، والمالحـظ تفـاوت قـدرة الـدول فـي التعامـل مـع الكورونـا 

ة فــي ذلــك ومحاولــة مكافحتهــا وتجاوزهــا بــإذن اهللا، معتمــد
علـى مـا تمتلكـه مـن امكانيـات وطاقـات ماديـة وبـشرية، فــي 
وقت البد فيـه للـدول العظمـى مـن إعـادة النظـر فـي سـلوكها 
الــصناعي القــائم علــى انفــاق المليــارات نحــو صــناعة أدوات 
القتل والتدمير بهدف السيطرة على ثروات وأموال الغير، لقـد 

لصواريخ العابرة وجهت بحثها العلمي تجاه صناعة القنابل وا
للقــارات والمحيطــات، فــي حــين نجــدها اليــوم لألســف عــاجزة 
عن توفير أجهزة التنفس االصطناعي لمرضى الكورونا، كما 



  
  ١٦ 

ـــه ـــى اســـرائيل  ان ـــاالحتالل(عل ـــة ب ـــسلطة القائم ـــد  )ال أن تعي
حــــــساباتها وتــــــدرك أن ترســــــانتها العــــــسكرية التدميريــــــة 

سطيني االســــتعمارية التــــي تحتــــل فيهــــا أرض الــــشعب الفلــــ
ًوتنتهــك يوميــا مقدســاته االســالمية والمــسيحية لــم تعــد هــذه 
القوة الهائلة تستطيع حمايتها من عبـور الكورونـا الـى قلـب 

تراجــع موقفهــا  ومــستعمراتها، فقــد آن اآلوان لهــا أن تخجــل
وتلتــزم بالــشرعية الدوليــة وتبحــث عــن ثقافــة الــسالم واألمــن 

رهيب ضـد أهلنـا فـي ًبديال عن ممارسات القتل واالحتالل والت
فلـــسطين والقـــدس، ونحـــن نعـــيش اليـــوم ذكـــرى يـــوم االرض 
ــدونمات مــن  ــذي اســتولت وصــادرت فيــه اســرائيل آالف ال ال
أمــــالك الفلــــسطينيين واستــــشهد يومهــــا عــــشرات الــــشهداء 
واعتقل المئات دفاعـا عـن ارضـهم وممتلكـاتهم المحتلـة عـام 

البـشعة ، فعلى العالم اليوم أن يتحد اليقـاف جرائمهـا ١٩٤٨
ــا االحــتالل واالســتعمار اإلســرائيلي كمــا  ــاء كورون ويكــافح وب
يكــــافح وبــــاء مــــرض الكورونــــا فكالهمــــا ينخــــر فــــي جــــسد 
االنــــسانية ووجــــود كرامتهــــا وأمنهــــا الــــصحي واالجتمــــاعي 

 .والسياسي

وفي ظل هذه األزمـة الـصحية العالميـة ورغـم قلـة  
ادتــــه االمكانيـــات الماديــــة التــــي يمتلكهــــا األردن الكبيــــر بقي

قائـــده الهاشـــمي وجهـــود  وشـــعبه، فقـــد قـــدم األردن بعزيمـــة
ٕحكومته وشجاعة واقدام جيشه وأجهزتـه األمنيـة المخلـصة، 
يـــساندهم شـــعب مـــؤمن بـــاهللا واثـــق يمتلـــك الـــوعي واإلرادة، 
ًنموذجا نفاخر به العالم، يدلل على كيفية توجيـه االمكانيـات 

ة األزمــات، ٕالقليلـة المتــوفرة وادارتهــا بأحـسن طريقــة لمواجهــ
ــصعيد  ــى ال ــرزت فــي هــذه األزمــة عل ــي ب ــشاهد الت ــن الم وم
الوطني الخطابات الملكية السامية المباشـرة للـشعب، تـدعوه 
ًأن يطمــئن ويتماســك، وبــاألمس أيــضا اطمــئن جاللــة الملــك 
ــــة حفظهمــــا اهللا علــــى احــــدى األخــــوات المريــــضات  والملك

قيقـة، بالكورونا والتي انجبت مولودتها فـي عمليـة جراحيـة د
أجرتهــا طبيبــة نــشمية أردنيــة، أكــدت أن الــسواعد والخبــرات 
ـــي العطـــاء عـــن أخيهـــا الرجـــل  ـــل ف ـــة ال تق ـــسائية األردني الن
األردني وقت الشدائد واألزمـات، كمـا خاطـب صـاحب الـسمو 

الملكــي ولــي العهــد األميــر الحــسين بــن عبــد اهللا حفظــه اهللا 
ونـــا ًالـــشعب األردنـــي معزيـــا لـــه بوفـــاة إحـــدى مرضـــى الكور

ًوحريصا فيـه علـى رفـع معنويـات الـشعب، علمـا بـأن األسـرة  ً
الهاشمية كلها تقف خلف الـشعب األردنـي بإعتبـاره عـائلتهم 
الصغيرة والكبيرة، وبحكم عملي بمعية صاحب السمو الملكي 
األمير الحسن بن طالل حفظه اهللا فهو حريص على متابعة 

ه الـى ما يجري في الوطن من شـماله الـى جنوبـه ومـن شـرق
ــع اهللا الــبالء عــن  ــه مــع الــشعب ودعــاؤه بــأن يرف ــه قلب غرب
األردن الغالي وعن االنـسانية كلهـا، إنـه األردن الـذي شـارك 
ســموه شــقيقه جاللــة الملــك الحــسين بــن طــالل رحمــه اهللا 
ًمسيرة نهضته المستمرة اليوم وغدا تحت قيادة جاللة الملـك 

 .عبد اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا

ّشك أن كل أردني منـا يـشعر بـالفخر واالعتـزاز وال  
وهـــو يطـــالع علـــى وســـائل االعـــالم والتواصـــل االجتمـــاعي 
ــي كــان  ــة الكثيــر مــن مواقــف الــشهامة، الت ــة والدولي المحلي
عنوانهــا وأبطالهــا رجــال الجــيش العربــي ورجــال األمــن العــام 
وأجهزتنـــا األمنيـــة جميعهـــا، فهـــذا يـــساعد إحـــدى الـــسيدات 

ه من األرزاق ويطلب منهـا العـودة لبيتهـا ويعطيها مخصصات
ــــا، وآخــــرون  ــــن انتــــشار الكورون ــــا م ــــة له وألســــرتها حماي
ــسها  ــساعدون إمــرأة مــسنة لتــصل بيــت شــقيقتها، وقــد الب ي

ــــه العــــسكرية(أحــــدهم  ــــدفء ) فلدت ــــد مــــن شــــعورها بال ليزي
والطمأنينة، أما رجال الدفاع المدني فهم قصة عشق وطنيـة 

 العديـد مـن المواقـف كنـت ًيطول سردها ولـي معهـم شخـصيا
قــد ذكــرت بعــضها فــي مقــاالت ســابقة، فــإلى الجنــدي ورجــل 
األمــن والطبيــب والممــرض والمعلــم والتــاجر الــوطني الخلــوق 
والـى كـل مـن يقـف بقلبـه وسـلوكه مـع الـوطن وقـت الـشدائد 

النمـاذج العليـا الـذين  ووالمحن، أقول هكذا هم القادة والكبـار
 المواطنـة والخدمـة االنـسانية يعلمون أبناء الـوطن مـضامين

األصــيلة، فــإلى كــل واحــد مــنكم الــف تحيــة وشــكر، حفــظ اهللا 
ًاألردن أرضـا وقيـادة وشـعبا مــن كـل سـوء وبـالء، وحفــظ اهللا  ً

  .وجود الرجال الرجال وًاألردن وطنا ننعم فيه بالخير

 ١/٤/٢٠٢٠الدستور 
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* * * * *  

حول اعتداء  بيان اللجنة الملكية لشؤون القدس

  وات االسرائيلية على وزير شؤون القدسالق
  

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون / عبد اهللا توفيق كنعان
 القدس

صدت اللجنة الملكية لشؤون القدس ما تناقلته ر
وسائل االعالم الدولية من االعتداء الوحشي الذي قامت 
به القوات االسرائيلية على وزير شؤون القدس فادي 

لمنزله وبين أسرته، وقد رافق هذا الهدمي بعد اقتحامها 
االجراء معاملة بربرية تتمثل في ضربه واعتقاله للتحقيق، 
ًعلما بأنه وفي هذه الظروف الصحية الصعبة التي 
تعصف بالعالم جراء انتشار جائحة الكورونا، فإن الوزير 
ومعه محافظ القدس الذي لم يسلم هو االخر من 

لقيام بأداء واجبهما االعتقال والتحقيق، يحرصون على ا
االنساني المتمثل في االشراف على الجهود الفلسطينة 
المبذولة في مواجهة وباء الكورونا الذي يهدد حياة أهلنا 
الصامدين الصابرين المحاصرين في مدينة القدس، وفي 
ظل امكانيات قليلة يمتلكها أهلنا في فلسطين والقدس 

 .تتطلب دعم العالم ومساندته لهم

لجنة الملكية لشؤون القدس وهي تستنكر ان ال
هذه االجراءات االسرائيلية بحق أي مسؤول فلسطيني 
يفترض أن يكون له حق الحصانة الدبلوماسية التي 
أقرتها المعاهدات واالعراف الدولية، تذكر الرأي العام بأن 

) السلطة القائمة باالحتالل( هذه الممارسة االسرائيلية 
 ومحافظ القدس وغيرهم من ضد الوزير الفلسطيني

المسؤولين هي في جوهرها استمرار لمسلسل االعتداءات 
واالنتهاكات العنصرية اليومية التي تطال كل شيء في 
مدينة القدس بغية تهويدها وطمس تاريخها وهويتها 
ومحاربة االنسان والشجر والحجر فيها، والتي تتزامن مع 

ة الموجهة للحد سياسة اسرائيل المناهضة للجهود الدولي

من انتشار وباء الكورونا، بل ان اسرائيل جعلت من هذا 
ًالوباء سالحا تستغله في زيادة معاناة أهلنا في فلسطين 

الجهود المبذولة لمحاربته من  والقدس، من خالل منع
 .قبل المؤسسات والكوادر الفلسطينية

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تتابع 
االسرائيلي على   التي تستنكر االعتداءالمواقف الدولية

الوزير الفلسطيني، تابعت التصريحات المتعاطفة معه من 
قبل قناصل بريطانيا، واسبانيا، وفرنسا، والمانيا، وايطاليا، 
والسويد وتركيا في القدس الشرقية وممثل االتحاد 
األوروبي في فلسطين، والتي نثمنها لهم بإعتبارها تؤكد 

 .الجراءات االسرائيلية الوحشيةرفضهم لهذه ا

لذا فإنه يحق لكل دعاة السالم في العالم  
السؤال الى متى سيبقى العالم ومنظماته التي ترفع شعار 
السالم واألمن وحقوق االنسان تقف صامتة أمام عنجهية 
اسرائيل ورفضها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة 

لعربية المحتلة؟ والى متى باالحتالل االسرائيلي لالراضي ا
ستبقى اسرائيل في منأى عن العقوبات الرادعة والكفيلة 
بحماية الشعب الفلسطيني الذي يعيش وباء كورونا 

 .االحتالل ؟

ًوسيبقى األردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعا  
ًومناصرا ومساندا الخواننا الصامدين الصابرين في  ً

  .ضحيات وكان الثمنفلسطين والقدس مهما بلغت الت

  ٩/٤/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

أسرى فلسطين والقدس بين مطرقة كورونا 
اإلحتالل اإلسرائيلي وسندان مرض الكورونا 

  الوبائي

  

أمــين عــام اللجنــة الملكيــة لــشؤون / عبــد اهللا توفيــق كنعــان
  القدس



  
  ١٨ 

ــــــدفاع عــــــن الحقــــــوق  ٕإن ثقافــــــة األمــــــل وارادة ال
 جعلت أهلنا في فلـسطين المحتلـة يحيـون العديـد واستردادها

مــن المناســبات الوطنيــة والقوميــة واإلنــسانية، يـــستذكرون 
ومعهم األمة والعالم المناصر للحـق فيهـا حقـوقهم التاريخيـة 

يـوم األسـير (الثابتة، ومـن هـذه المناسـبات الرمزيـة المهمـة 
ّالذي يذكر العالم ومنظماته الحقوقية والقا) الفلسطيني نونيـة ُ

ــشعب الفلــسطيني فــي  ــاة االف األســرى مــن ال بمأســاة ومعان
ــسلطة القائمــة بــاإلحتالل(ســجون إســرائيل  ــث أشــار )ال ، حي

مركز اإلحصاء الفلسطيني أن اسرائيل قامت باعتقال مليـون 
م حتــى اليــوم بعــضهم ١٩٦٧مــواطن فلــسطيني منــذ العــام 

ّأطلــق ســراحه والــبعض اآلخــر حــول للــسجون، معتمــدة فــي 
لــــى سياســــة اإلعتقــــال اإلداري الظالمــــة حيــــث يــــتم ذلــــك ع

ــال الــشخص مــدة ســتة شــهور وتجــدد المــدة  بموجبهــا اعتق
أكثـر مـن مـرة بـشكل تعـسفي ودون وجـود تهمـة، بـل يــصدر 
بحق المواطن الفلسطيني أمر إعتقال عسكري اليحق فيه له 
وال لمحاميــه اإلطــالع علــى ملــف االتهــام بذريعــة ســريتها، 

لــشهداء فــي الــسجون اإلســرائيلية منــذ ويقــدر عــدد األســرى ا
ًشـــهيدا، اضـــافة إلـــى مئـــات ) ٢٢٢(م بحـــوالي ١٩٦٧عـــام 

ُالــــشهداء مــــن األســــرى استــــشهدوا بعــــد تحــــررهم متــــأثرين 
  .بأمراض ورثوها عن سجون اإلحتالل

ويقــدر عــدد أســرى الــشعب الفلــسطيني فــي ســجون 
ى آذار عـــــام  م، حـــــوالي ٢٠٢٠ّـــــاالحـــــتالل اإلســـــرائيلي حت

ًطفــــــال، ) ١٨٣(ًأســــــيرة، و) ٤٣(، مــــــنهمًأســــــيرا) ٥٠٠٠(
ــين اإلداريــين حــوالي  ًمعــتقال، وعــدد أســرى ) ٤٣٢(والمعتقل

ًأسـيرا، وعـدد أسـرى مدينـة القـدس حـوالي ) ٥٤١(المؤبدات 
ــى ) ٣٠٠( ًأســيرا، وبحــسب بعــض الدراســات فأنــه إضــافة إل

تعـــرض أهـــالي مدينـــة القـــدس لألســـر واإلعتقـــال، فقـــد قـــام 
ض اإلقامــة المنزليــة الجبريــة علــى االحــتالل االســرائيلي بفــر

م وال زال مـا يقـارب ٢٠١٥ طفل فـي القـدس منـذ عـام ٣٠٠
  . طفل منهم تحت اإلقامة المنزلية حتى اليوم٣٦

ومــع انتــشار مــرض الكورونــا الوبــائي فقــد نــشطت 
) ٣٥٧(اســرائيل فــي سياســة االعتقــال الممنهجــة، فاعتقلــت 

نهم ، مـــن بيـــ٢٠٢٠ًفلـــسطينيا خـــالل شـــهر آذار مـــن عـــام 
ًمواطنـا ) ١٩٢(نساء، ومن بينهم حـوالي ) ٤(ًطفال و) ٤٨(

من مدينة القدس، وهذا مؤشر مهم يدلل على شراسة حملة 
التهويد والتهجيـر االسـرائيلية ضـد أهلنـا فـي مدينـة القـدس، 
وبالرغم من أن القوانين والمعاهدات الدولية والقيم األخالقيـة 

عتقلـين، إال أن دعت الى ضـرورة احتـرام حقـوق األسـرى والم
اســــرائيل وأمــــام نظــــر العــــالم كلــــه ضــــربت بهــــذه القــــوانين 
والتشريعات عرض الحائط، ولم تتكفل بتوفير الرعاية الطبيـة 
الـضرورية لهــم، بـل جعلــت مـن األجــواء الموبوئـة والمعاملــة 

بعـد انتــشار  وًالوحـشية منهجـا فــي تعاملهـا مــع األسـرى قبــل
ــل إن المحــزن ــائي، ب ــا الوب  والمــؤلم أن تقــوم مــرض الكورون

اســرائيل بتحويــل األســرى المــشتبه باصــابتهم بالكورونــا الــى 
عيــادة ســجن الرملــة ســيئة الــسمعة والتــي يــسميها األســرى 

  .ً، نظرا النعدام الرعاية الصحية فيها)المسلخ(

ان اللجنة الملكية لـشؤون القـدس فـي يـوم األسـير 
لتفـات الفلسطيني تدعو العالم ومنظماته الى االسـراع فـي اال

ووقف سياسة الترهيب والتهويد البربرية االسرائيلية الشاملة 
ــى  ــسطيني األســير المحاصــر، والقائمــة عل ــشعب الفل ضــد ال
القتــل واألســر واإلبعــاد والتهجيــر وجــرف األراضــي ومــصادرة 
الممتلكــــات وســــحب الهويــــات وفــــرض القــــوانين العنــــصرية 

نا عن وغيرها من الممارسات التي تهدف ترحيل وتهجير أهل
فلـــسطين وجوهرهـــا مدينـــة القـــدس، والـــزام اســـرائيل بتطبيـــق 
قــــرارات الــــشرعية الدوليــــة المتعلقــــة بالقــــضية الفلــــسطينية 
والقـــدس، ومطالبـــة اســـرائيل احتـــرام االتفاقيـــات والمعاهـــدات 
الدوليــة المتــصلة باألســرى والمنبثقــة عــن القــانون الــدولي 

ــه ملزمــة لجميــع الــد ــا بــأن اتفاقيات ول ســواء ًاالنــساني علم
ًكانت طرفـا موقعـا عليهـا أم لـم توقـع، ومنهـا اتفاقيـة جنيـف  ً

  .م والبرتوكوالت الملحقة بها١٩٤٩لعام 

وعلى الرغم من وحشية االحتالل االسرائيلي وخبـث 
ـــا فـــي فلـــسطين والقـــدس  مخططاتـــه الـــصهيونية إال أن أهلن
ــى النهــر،  ــة مــن البحــر إل أثبتــوا تمــسكهم بأرضــهم التاريخي

ن والقـدس ومـساجدها وكنائـسها وأهلهـا فـي وستبقى فلـسطي



  
  ١٩ 

قلوبنـــا وعقولنـــا، وستـــشرق علـــى أرضـــها الحريـــة وســـيرحل 
ـــاألرض أرضـــكم  ـــتم ف ـــل، فاألصـــل أن عنهـــا المـــستعمر المحت
ٕوالهواء هوائكم والحق حقكم منـذ األزل والـى األبـد، وسـيبقى 
ــساندا  ــدافعا ومناصــرا وم ــدة م ــه الهاشــمية الرائ ًاألردن بقيادت ً ً

ــص ــا ال ــسطين والقــدس مهمــا الخوانن ــصابرين فــي فل امدين ال
  .بلغت التضحيات وكان الثمن

 ١٨/٤/٢٠٢٠اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

اللجنة الملكية لشؤون القدس وجهدها 
  المتواصل خالل عطلة أزمة الكورونا

  

  *الدكتور محمد بني عيسى: بقلم

اعتـــدت صـــباح كـــل يـــوم قـــراءة األخبـــار المتعلقـــة  
ث والوقائع السياسية العالمية باألخص مـا كـان منهـا باألحدا

ــأثير علــى منطقتنــا وتحديــدا األردن وقــضية  ــه ت ًمــرتبط أو ل
فلسطين والقدس، وهذا الروتين اليومي التثقيفي الذي اتبعـه 
ضــروري بالنــسبة لــي، فهــو يــشكل المــادة األساســية فيمــا 
 أذهب اليه من تحليل أو وجهة نظـر أبـديها للطلبـة والـزمالء
ــــسطين  ــــضية فل ــــدرك أن ق ــــل ي واألصــــدقاء، خاصــــة أن الك
ًوالقـــدس هـــي محـــور اإلهتمـــام لـــدى الجميـــع نظـــرا للعالقـــة 
التاريخيــــة والقوميــــة والدينيــــة التــــي تــــربط االردن بالقــــدس 

  . والقضية الفلسطينية

ومن المصادر األساسـية التـي اعتمـدها فـي معرفـة 
ـــار والوقـــائع المتعلقـــة بالقـــدس وبـــشكل يـــومي تق ـــر األخب ري

أخباري يصدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس بالرغم من 
ــر  ــا، وهــذا التقري ــاء الكورون ــسبب أزمــة وب ــة القائمــة ب العطل
اليومي يضع القارىء في صورة كل ما يجري في القدس من 
ـــة  ـــات واإلجـــراءات اإلحتاللي ـــق باإلنتهاك ـــار تتعل ـــائع وأخب وق

 التقريــر اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس، اضــافة إلــى احتــواء
ٕعلـــى تقـــارير واحـــصائيات صـــادرة عـــن مراكـــز بحثيـــة تفيـــد 
ــى الــرغم مــن  ــه وعل ــت أن ًالبــاحثين والمهتمــين أيــضا، والالف
تداعيات أزمة وبـاء الكورونـا وتأثيرهـا المباشـر علـى تعطيـل 

صدور الصحافة المحليـة والعالميـة الورقيـة والتـضييق علـى 
 تـصدر تقـارير مراكز األبحاث والدراسـات اإلسـتراتيجية والتـي

ورقيـة منتظمـة، إال أننـي خــالل العطلـة الرسـمية القائمـة مــا 
زلت اتلقى وبشكل يومي على بريدي اإللكترونـي نـسخة مـن 
التقريــر اليــومي للجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس، والشــك أن 
ًإخراج هذا التقرير كما علمت يصدر يوميا بواقع ربع مليـون 

خارجه، هو جهد يـشار نسخة الكترونية توزع داخل األردن و
ـــسطينية  ـــدر نظـــرا لخـــصوصية القـــضية الفل ـــان ويق ـــه بالبن ًل
وجوهرها مدينة القـدس والتـي تعتبـر بالنـسبة لنـا فـي األردن 
ًقيــادة وشــعبا قــضية وطنيــة وقوميــة لكــي تبقــى فــي صــدور 
االجيال الى أن يزول االستعمار واالحتالل عنهـا، ويكفـي أن 

القـــدس علـــى محـــرك تـــضع عبـــارة اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون 
أو الفيس بوك حتى يظهر لديك التقريـر  (Google) البحث

اليومي للجنة علـى العديـد مـن المواقـع الرسـمية والـصفحات 
الخاصـة يتـشاركه الجميـع لمـا فيـه مـن معلومـات وافيـة عــن 
ًالقـــدس ومـــا يجـــري فيهـــا يوميـــا مـــن أحـــداث، كـــذلك يطـــالع 

حفية ألمــين القــارىء العديــد مــن البيانــات والتــصريحات الــص
عــام اللجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس األخ األســتاذ عبــد اهللا 
توفيق كنعان على وكاالت األنباء والمواقع االلكترونية، هـذا 
النشاط الذي تقوم به اللجنة يأتي انطالقا من الحـرص علـى 
ـــــسامية صـــــاحبة الوصـــــاية  ـــــة ال ـــــذ التوجيهـــــات الملكي تنفي

المية والمــسيحية الهاشــمية التاريخيــة علــى المقدســات االســ
في القدس ممثلة بصاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بـن 
الحــسين حفظــه اهللا الداعمــة والمــساندة ألهلنــا فــي فلــسطين 

 .والقدس في كافة المجاالت

كمـــا يتـــضح للقـــارىء حـــرص أمـــين عـــام اللجنـــة 
ــاالت  ــد مــن المق الملكيــة لــشؤون القــدس علــى اصــدار العدي

اء الكورونـا والتـي تـشيد بــالجهود والتغريـدات خـالل ازمـة وبـ
ًاألردنية البارزة في مواجهة أزمة وباء الكورونـا انطالقـا مـن 
ركيزة مهمة، وهـي أن األردن القـوي يعنـي فلـسطين والقـدس 
ــسند وخــط  ــر ال ــوم للجميــع يعتب ــاألردن كمــا هــو معل ــة، ف قوي

 .الدفاع األول عن األمة وقضاياها المركزية
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لقــــدس مــــن خــــالل ان اللجنــــة الملكيــــة لــــشؤون ا
حرصــها القيــام بواجبهــا علــى الــرغم مــن العطلــة، لهــو دليــل 
على المهنية التي يتحلى بها طاقم أسرة اللجنة، واالحـساس 
بالواجب الوطني والقـومي، هـذا الواجـب الـذي واجـه التحـدي 
المفـــروض بـــسبب وبـــاء الكورونـــا وواجهـــه باســـتخدام اليـــة 

ًتوقفــه،علما عــصرية متطــورة لــضمان اســتمرار العمــل وعــدم 
بأن التقريـر اليـومي هـو جـزء مـن مهـام واعمـال كثيـرة تقـوم 
بها اللجنة كمـا أعلـم ال مجـال لـذكرها اآلن، الـشكر موصـول 
للجنــة الملكيــة لــشؤون القــدس ممثلــة بأمينهــا العــام وفريــق 

عمله الذين أكدوا أن ديمومة العمـل ممكنـة اذا كـان االيمـان 
لعقــول، لــذا فــانني بالــدور المقــدس موجــود فــي النفــوس وا

أنصح األساتذة الزمالء والطلبة األعزاء وغيرهم على مراسلة 
اللجنــــة الملكيــــة لــــشؤون القــــدس عبــــر موقعهــــا الرســــمي 
للحصول على نسخة من التقرير وكل ما يصدر عـن اللجنـة 

  .من بيانات وتصريحات لالفادة منها

/ نائب عميـد كليـة القـانون/ رئيس قسم العلوم السياسية  *
  عة جداراجام

٢٢/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

�	ون�������

إجماع مجلس األمن : الخارجية الفلسطينية
 خطوة باالتجاه ٢٣٣٤على تنفيذ القرار 

 الصحيح
  

 – ”القدس العربي “– اهللا رام – غزة
على أهمية اإلجماع  وزارة الخارجية الفلسطينية شددت

، )٢٣٣٤(الدولي حول واجب تنفيذ قرار مجلس األمن 
  .كما ورد في اجتماع مجلس األمن الدولي األخير

وأشادت الوزارة في بيان لها بالدول األعضاء في 
المجلس، التي أكدت خالل الجلسة المغلقة التي عقدت 

عدم شرعية االستيطان “اإلثنين، على موقفها من 
  .”االستعماري في أرض دولة فلسطين

عن وأكدت الخارجية على أهمية أن يصدر بيان 
خطوة في “مجلس األمن حول هذا القرار، كونه يمثل 

 ١٥االتجاه الصحيح إلجماع أعضاء مجلس األمن الـ
نحو تحمل جميع الدول مسؤولياتهم وواجباتهم بناء على 
قواعد القانون الدولي، ووضع قراراته موضع التنفيذ، 
خاصة في هذه األوضاع العصيبة التي تمر بها اإلنسانية 

 الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل وأثر ذلك على
  .”اإلسرائيلي

كما شددت على الموقف الرسمي الفلسطيني 
بضرورة قيام األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

، )٢٣٣٤(غوتيرش بالوفاء بواليته بناء على القرار 
. وتقديم تقاريره بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار

مطالبات واضحة للدول حول وطالبته أيضا بوضع آليات و
تنفيذ القرار وواجباتهم في تنفيذ مقررات األمم المتحدة 
ومخرجات القانون لتجفيف منابع االستيطان االستعماري 

  .في أرض دولة فلسطين

وأشارت إلى أنها تعمل مع الدول من أجل الوفاء 
بالتزاماتهم، وتحمل مسؤولياتهم لمطالبة إسرائيل، السلطة 

حتالل، بوقف االستيطان، كما أنها تعمل من القائمة باال
خالل كافة أدوات القانون والمساءلة الدولية لمحاسبة 
مجرمي الحرب والقائمين على المنظومة االستعمارية في 

  .أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس

جدير ذكره أن مجلس األمن الدولي أعلن في 
 من العام  ديسمبر٢٣، الصادر في ٢٣٣٤قراره رقم 

، وبأغلبية ساحقة، رفضه لالستيطان، وطالب ٢٠١٦
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إسرائيل بوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية 
  .المحتلة

وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل 
للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ويعد إنشاء .  بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧
ا بموجب القانون الدولي المستوطنات انتهاكا صارخ

ٕوعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين واحالل السالم 
 لن يعترف ١٩٦٧العادل، وأي تغييرات على حدود عام 

  .بها إال بتوافق الطرفين

  ١/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

مطالب فلسطينية بتدخل دولي لدى إسرائيل 
 لإلفراج عن األسرى في ظل خطر فيروس كورونا

  

ــــسطينية، : م اهللارا ــــر الفل ــــت منظمــــة التحري طالب
الثالثـــاء، بتـــدخل دولـــي للـــضغط علـــى إســـرائيل لإلفـــراج 

فـــي ســـجونها فـــي ظـــل خطـــر  األســـرى الفلـــسطينيين عـــن
 .فيروس كورونا

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمـة صـائب 
عريقات في رسائل وجهها بهذا الصدد، على الضغط على 

ــ ب وحقــوق األســرى المــشروعة إســرائيل لالســتجابة لمطال
ٕبموجـــب القـــانون الـــدولي، واطـــالق ســـراح األكثـــر ضـــعفا 

  .وتضررا

وحـذر عريقــات مــن الخطـر الــذي يــشكله فيــروس 
ّكورونا على األسرى المسنين والقصر والذين يعـانون مـن 
ضـــــعف فـــــي جهـــــاز المناعـــــة، أو مـــــن أمـــــراض مزمنـــــة 

  .والمعتقلين اإلداريين

 أمــين عــام وجــرى توجيــه الرســائل إلــى كــل مــن
األمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق اإلنسان ووزراء 
خارجية االتحاد األوروبي، وروسـيا، والـصين، وبريطانيـا، 

ٕوالى أمين عام جامعة الـدول العربيـة، وأمـين عـام منظمـة 
  .التعاون اإلسالمي

واشــتكت الرســائل مــن واقــع الــسجون اإلســرائيلية 
ة، والمعانــاة مــن التــي تفتقــر إلــى أســس الــصحة العامــ“

ــاء  سياســة اإلهمــال الطبــي المتعمــد، وانعــدام وجــود األطب
  .”والعالج واألجهزة الطبية ومواد التنظيف

إجــراءات تعــسفية اتخــذتها ســلطات “وحــذرت مــن 
ــر مــن  الــسجون مــؤخرا بحــق األســرى، وحرمــانهم مــن أكث

 صــنفا، تــشمل مــواد التنظيــف، والمعقمــات، والمــواد ١٤٠
ن المـواد، فـي هـذا الوقـت االسـتثنائي، الغذائية، وغيرهـا مـ

  .” أسير وأسيرة٥٠٠٠تنذر بكارثة فاجعة بحق أكثر من 

ّوحمل عريقات إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل 
المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة األسرى، 
ــاذهم قبــل  ــدولي والحقــوقي الفــوري إلنق ــالتحرك ال مطالبــا ب

  .فوات األوان

ألســير الفلـسطيني قــال، يــوم أمــس، وكـان نــادي ا
إن هناك مخاوف كبيرة على مصير األسرى عقب اإلعـالن 
ـــين صـــفوف المحققـــين  ـــدة، ب ـــسجيل إصـــابات جدي عـــن ت

  .والسجانين بفيروس كورونا

فــي ” منظمــة غيــر حكوميــة“ونبــه نــادي األســير 
بيــان إلــى أن هنــاك مخــاوف مــن انتقــال عــدوى الفيــروس 

ل علـــى معلومـــات لألســـرى، خاصـــة مـــع صـــعوبة الحـــصو
تتعلق بظروفهم في اآلونة األخيرة، بسبب إجـراءات العـزل 

  .اإلضافية ووقف زيارات عائالتهم والمحامين

  ١/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

آالف األميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم 
 القطاع الصحي الفلسطيني

 

آالف األميركيين على   وقع–  وفا-واشنطن 
قع الرسمي للكونغرس االميركي، للضغط عريضة عبر المو
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على المشرعين إلجبار إدارة الرئيس دونالد ترمب، على 
دعم القطاع الصحي الفلسطيني، لمواجهة فيروس 

  .المستجد" كورونا"

وكان نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية، 
ومنظمات فلسطينية عاملة في الواليات المتحدة، قد 

 آالف توقيع على هذه ١٠اطلقوا حملة قبل أيام لجمع 
ًالعريضة، لإلفراج عن مساعدات طبية تم اقرارها سابقا 

 ٧٥ بقيمة ٢٠٢٠وخصصها الكونغرس للسنة المالية 
  .مليون دوالر، وترفض االدارة االميركية اإلفراج عنها

وقال سنان شقديح أحد القائمين على الحملة 
 آالف توقيع على ١٠تهدف الحملة إلى جمع "، "وفا"لـ
لعريضة، لالنتقال للمرحلة الثانية، التي بدأت فعال عبر ا

أعضاء كونغرس مؤيدين للحق الفلسطيني، للوصول إلى 
، مشيرا إلى أن هناك اتصاالت فعلية مع "موقف تشريعي

المرشح للرئاسة األميركية بيرني ساندرز، لقيادة هذا 
  .الجهد داخل الكونغرس

ادة النظر وتطالب العريضة االدارة االميركية بإع
في سياساتها المتعلقة بوقف جميع المساعدات 

  ".األونروا"للفلسطينيين، كذلك مساهماتها في 

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي، 
طالبوا الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب 
الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي 

  .تضرب العالم

الة وجهوها إلى وزير وقال النواب في رس
، إن ٢٠٢٠مارس /  آذار٢٤الخارجية مايك بومبيو، في 

عرض الرئيس ترمب مساعدة دول تكافح فيروس كورونا "
بما فيها ايران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على 
الشعب الفلسطيني، ونخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل 

لمساعدات خطوة معقولة لتوفير الدواء والمعدات الطبية وا
الضرورية األخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع 

  ".أزمة إنسانية

  ٢/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ما تقوم به إسرائيل في القدس وبحق ": فدا"
 المقدسيين يرقى إلى جرائم حرب

  

االتحاد الديمقراطي   طالب–  وفا- رام اهللا 
ع الدولي والمنظمات الحقوقية ، المجتم"فدا"الفلسطيني 

والصحية الناشطة فيه، سيما منظمة الصحة العالمية، 
بالتدخل العاجل وممارسة الضغط الالزم على إسرائيل، 
والزامها للقيام بالواجبات المنوطة بها وفقا التفاقية جنيف 
الرابعة، خصوصا تجاه أبناء مدينة القدس المحتلة 

  .وضواحيها

ن له، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ، في بيا"فدا"وقال 
تواصل إجراءات التهويد والحصار والقمع وغيرها من 
صنوف االنتهاكات األخرى بحق المقدسيين وال تقدم لهم أية 
خدمات تلزمها بها تلك االتفاقية، بوصفها القوة القائمة 
باالحتالل، وما زاد الوضع خطورة، أن هذه االجراءات لم تعد 

 حياة المقدسيين، بل امتدت لتهدد تقتصر على تنغيص
حياتهم على ضوء امتناعها عن اتخاذ االجراءات الالزمة 
لضمان حماية المقدسيين من وباء كورونا، وامتناعها عن 

  .عمل الفحوصات الالزمة للمشكوك بإصابتهم بالمرض

أن " فدا"وأضاف االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
ة لإلصابة بوباء إسرائيل بذلك تركت المقدسيين فريس

وما العدد المتزايد من االصابات بالفيروس في "كورونا، 
صفوف المقدسيين إال أكبر مثال على ذلك، ودليل آخر على 

  ".إجرام هذه السلطات وعنصريتها

أن تخلي إسرائيل عن مسؤولياتها كقوة " فدا"وأكد 
احتالل وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، سيما 

قدسيين واتخاذ االجراءات الالزمة لوقايتهم من تجاه الم
االصابة بفيروس كورونا، ومثله استمرارها بحمالت التهويد 
وعمليات االعتقال التي طالت وزير شؤون القدس فادي 
الهدمي، هي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويجب 
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أن يدينها المجتمع الدولي ويتدخل إللزام إسرائيل بوقفها 
أن يعمل من أجل معاقبتها عليها وضمان عدم فورا و
  .تكرارها

على ثقته بأهل القدس وضواحيها، " فدا"وشدد 
وفي المقدمة كل القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية 
واألهلية والفعاليات والشخصيات الوطنية ورجال الدين 
المسيحيين والمسلمين، بأنهم قادرون على مواجهة هذه 

ية والتصدي لها من جهة، وعلى االجراءات االسرائيل
مواجهة وباء كورونا القاتل من خالل تشكيل لجان الطوارئ 

  .أو باتخاذ كل اجراءات الوقاية الالزمة، من جهة أخرى

  ٣/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 تدين اعتقال وزير  الفلسطينيةالخارجية
 شؤون القدس

 

ة الخارجية والمغتربين وزار  أدانت–  وفا-رام اهللا 
االحتالل، فجر اليوم  بأشد العبارات اعتقال شرطة

الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اقتحام 
  .منزله بطريقة وحشية

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، أن شرطة 
االحتالل أقدمت على تحطيم األبواب الخارجية والداخلية 

ب البوليسية علما بانها لمنزل الهدمي، وداهمته بالكال
  .المرة الرابعة التي يعتقل فيها

واعتبرت الوزارة أن اعتقال وزير شؤون القدس 
في هذه الظروف بالذات هو امتداد إلجراءات وتدابير 
االحتالل الهادفة إلى عرقة الجهود الفلسطينية الرسمية 
والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو اعتقال 

تواصل يستهدف جميع أبناء شعبنا في القدس تعسفي م
المحتلة، تنفيذا لصفقة القرن المشؤمة، واستكماال 
ٕلعمليات تهويدها وضمها وافراغها من مواطنيها أصحابها 

  .األصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة

  ٣/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

مل ألجل تستهدف من يع" إسرائيل: "اشتية. د
  القدس

 

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد 
اشتية، باإلفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي 
الهدمي، الذي اعتقلته قوات االحتالل صباح اليوم 
الجمعة، بعد مداهمة منزله في حي الصوانة بالقدس 

 .المحتلة

اشتية، في تصريح له على صفحته . وقال د
): فيسبوك( ع التواصل االجتماعيالشخصية في موق

وأهلها،  من أجل القدس تستهدف من يعمل" إسرائيل"
حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل 

 .حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء

هذه المرة الرابعة التي يعتقل فيها : وأضاف
االحتالل الوزير الهدمي، فضال عن التحقيق معه لمرات 

  .عدة

 ٤/٣/٢٠٢٠قع مدينة القدس مو

* * * * *  

اعتقال وزير شؤون : ممثل االتحاد األوروبي
  القدس أمر مثير للقلق

 

ممثل االتحاد األوروبي في   قال– وفا  – القدس
فلسطين سفن كوهان فون بورغدسروف إن اعتقال وزير 

 .شؤون القدس فادي الهدمي، هو أمر مثير للقلق

كان هذا هو "عة، وتابع في بيان له، اليوم الجم
 ٢٠١٩أبريل /اعتقاله الرابع منذ توليه منصبه في نيسان

من المهم العمل . باإلضافة إلى العديد من االستجوابات
 مع ١٩-ًمعا في هذا الوقت الحاسم لمواجهة كوفيد

ٕمواصلة جهودنا لتحقيق تطلعات كال الطرفين، وايجاد 



  
  ٢٤ 

طريقة من خالل المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة 
  ."مستقبلية للدولتين

  ٤/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

إسرائيل ترسخ االحتالل وتعطل : عشراوي
 المساعي الفلسطينية في القدس لمكافحة كورونا

  

 استنكرت عضو اللجنة التنفيذية –  وفا- رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التصاعد 

يلية، بحق المواطنين المستمر في االنتهاكات اإلسرائ
والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك 
االعتقال المتكرر لوزير القدس فادي الهدمي والتنكيل به 

 .كما جرى فجر اليوم قبل االفراج عنه

وأشارت في بيان لها، اليوم الجمعة، الى ان هذه 
تأتي في إطار افشال جهود  الممارسات الخطيرة والهدامة

في دولة " ١٩كوفيد "ومة الفلسطينية لمكافحة وباء الحك
ًبدال من ان تركز اسرائيل جهودها على : "فلسطين، وقالت

قمع الفلسطينيين ومنع جهود الحكومة الفلسطينية لتقديم 
الرعاية الصحية الالزمة لمكافحة انتشار الفيروس في 
القدس، يتوجب عليها احترام التزاماتها كقوة احتالل بموجب 

لقانون الدولي تجاه المواطنين الفلسطينيين الخاضعين ا
  ".لسيطرتها غير القانونية

ولفتت عشراوي الى انه ومنذ بداية تفشي الوباء، 
عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تجاهل الوضع 
الصحي لمواطني المدينة المقدسة بما في ذلك تجاهل اجراء 

نيين في القدس اختبارات فحص الفايروس للسكان الفلسطي
وما حولها، واعاقة الجهود الفلسطينية لتطهير األحياء 
السكنية، وزيادة الوعي، وتقديم المساعدة لألسر المتضررة 
ًماليا خالل هذه األزمة، إضافة الى تصعيد إجراءاتها 
االجرامية والقمعية واقتحاماتها المتكررة لألحياء والقرى 

  .متطوعين والتنكيل بهمالمقدسية واعتقالها للمواطنين وال

" القوة القائمة باالحتالل"وأكدت أن إسرائيل 
" ١٩كوفيد "استغلت انشغال العالم بمحاربة فايروس 

لترسيخ احتاللها وفرض وقائع جديدة على األرض عبر 
مواصلة انتهاكها للقانون الدولي وحقوق االنسان، 
وتجاهلت بشكل مقصود دعوة األمين العام لألمم المتحدة 
أنتونيو غيوتيريس، وقف إطالق النار في جميع انحاء دول 

ٕالمستجد وانقاذ " كورونا"العالم والتفرغ لمواجهة فيروس 
  .البشرية من هذا الوباء المتفشي

إن االحتالل اإلسرائيلي : "وأضافت عشراوي
العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية بما فيها 

، COVID-19  وباءتقويض الجهود الفلسطينية لمواجهة
تشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة عشرات اآلالف من 

  ".الفلسطينيين العزل في القدس وخارجها

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات 
ًالعالقة للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية حتى نتمكن جميعا 
من تركيز طاقاتنا على إنقاذ البشرية، مشددة على أن 

هذا الوباء يتطلب تعاونا وتضامنا عالميين كما مكافحة 
يتطلب متابعة منتهكي حقوق اإلنسان ومحاسبتهم 

  .ومساءلتهم

  ٣/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االحتالل يشغل المقدسيين عن : النائب عطون
 "كورونا"األقصى بذريعة مواجهة 

 

قال النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد 
طون أن االحتالل يواصل شن حربه على المقدسيين ع

بالقمع والهدم ونشر البطالة بهدف تهجيرهم وتفريغ 
 .المدينة منهم

وحذر، في تصريح صحفي، من أن االحتالل  
المسجد  يعمل على إشغال سكان القدس عن

باحتياجاتهم اليومية من خالل المخالفات  األقصى
اجهة وباء كورونا في والضرائب وتراكم الديون، بذريعة مو



  
  ٢٥ 

وقت ال يمارس أي ضغوط على التجمعات اليهودية 
 .الكبيرة في المدينة

ّوعبر عطون عن أسفه لعدم وجود دعم مادي  
أو سياسي لسكان القدس الذين باتوا وحدهم في معركة 

  .الدفاع عن المدينة بإمكانياتهم المتواضعة

 ٤/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مطالبات  "كورونا"وف فيروسفي ظل مخا
  االحتالل" استهتار"بحماية األسرى من 

  

ـــن  ـــشطاء  طالـــب –فلـــسطين أون الي عـــدد مـــن الن
والحقوقيــون واألســرى المحــررين، بــالتحرك العاجــل لحمايـــة 

ــاء  ــا"األســرى مــن انتــشار وب فــي ظــل اســتهتار إدارة " كورون
  .سجون االحتالل وتجاهلها الحتياجاتهم الصحية والحياتية

خــالل موجــة إذاعيــة خاصــة بحملــة إنقــاذ األســرى و
، ليلـة أمـس، أكـد المتحـدث باسـم مكتـب إعـالم "كورونـا"من 

األســرى، علــي المغربــي، أن ســجون االحــتالل تــشهد مرحلــة 
  .حرجة وحساسة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا

ّوبــين المغربــي أن إدارة ســجون االحــتالل لــم تتخــذ 
ومنعـت أدوات " كورونا"ن جائحة أي إجراءات تقي األسرى م

ــين المحــاكم  ــل األســرى ب ــف، كمــا تواصــل نق ــيم والتنظي ُالتعق
 .واختالطهم بالسجانين ممـا يعرضـهم لخطـر انتقـال العـدوى

من جانبها نبهت المتحدثـة باسـم نـادي األسـير الفلـسطيني، 
ــــون أي  ــــى أن األســــرى عــــزل وال يملك ــــاني ســــراحنة، إل أم

هنـاك تخوفـات كبيـرة " ورونـاك"مقومـات للوقايـة مـن فيـروس 
  .جدا حاليا في السجون

وشــددت ســراحنة علــى ضــرورة إدخــال لجنــة طبيــة 
محايدة للـسجون لمعاينـة األسـرى والتأكـد مـن سـالمتهم مـن 

، مؤكدة أن إدارة سجون االحـتالل "كورونا"اإلصابة بفيروس 
تواصل استهتارها بحيـاة األسـرى، وال تتخـذ أي إجـراء وقـائي 

  .لحمايتهم

ي ســياق متــصل، يــرى األســير المحــرر محمــد وفــ
ّعرت من جديـد "القيق، أن هذه المرحلة التي يمر بها العالم 

، "المواقـف الدوليــة المخجلـة والمهينــة والظالمـة بحــق أســرانا
ًمشيرا إلى أنه في ظل كل اإلجراءات الالإنسانية واالنتهاكات 
المتواصـلة بحــق األســرى، لــم يــسمع أي صــوت رســمي ينــدد 

رســالة األســرى مختــصرة : "ًويعمــل علــى تبديــدها، قــائالبهــا 
  ".وهي أنقذونا قبل فوات األوان

وكانـــت الحركـــة األســـيرة حملـــت ســـلطات االحـــتالل 
المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى داخل السجون، مطالبة 
بالتحرك الجاد لإلفراج عـن األسـرى فـي ظـل انتـشار فيـروس 

  ".كورونا"

 مركـــز توقيـــف ٢٣ي وتعتقـــل ســـلطات االحـــتالل فـــ
 ٤١ أسير فلسطيني؛ بينهم ٥٠٠٠وتحقيق وسجن قرابة الـ 

 أسير مريض بينهم ١٠٠٠ً طفال، باإلضافة لـ ١٨٠أسيرة و
ويتعــرض  .حــاالت مرضــية خطيــرة وبحاجــة لرعايــة صــحية

مــن قبــل إدارة الــسجون، " اإلهمــال الطبــي"األســرى لــسياسة 
  .١٩٦٧ام ً أسيرا منذ الع٢٢٠والتي أودت بحياة أكثر من 

  ٦/٤/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

  

  

الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع 
  األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل

 

جامعة الدول العربيـة مـن  حذرت – قنا –الدوحة 
خطورة األوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آالف أسير 
فلــسطيني فــي الــسجون اإلســرائيلية فــي ظــل تفــشي وبــاء 

  .في الكيان اإلسرائيلي/ ١٩ -كوفيد /رونا كو

جـــاء ذلـــك فـــي رســـالة وجههـــا الـــسيد أحمـــد أبـــو 
الغــيط األمـــين العـــام للجامعـــة العربيــة اليـــوم، إلـــى الـــسيد 
روبيـــر مــــارديني المــــدير العـــام للجنــــة الدوليــــة للــــصليب 



  
  ٢٦ 

األحمر، بشأن أوضاع األسـرى الفلـسطينيين فـي الـسجون 
  .ءاإلسرائيلية في ظل انتشار الوبا

وقــال بيــان لألمانــة العامــة للجامعــة، إن الرســالة 
تضمنت اإلشـارة إلـى األوضـاع الخطيـرة التـي يتعـرض لهـا 
األســـرى فــــي الــــسجون اإلســـرائيلية، ومــــن بينهــــا غيــــاب 
األطبـــاء المتخصـــصين وكــــذا األجهـــزة الطبيـــة لمــــساعدة 
ـــة  ـــار أمـــاكن االحتجـــاز للتهوي ـــضال عـــن افتق المرضـــى، ف

ــنقص الــشديد  فــي مــواد التنظيــف وغيرهــا مــن الجيــدة، وال
  .المواد الضرورية

وعبــرت الجامعــة فــي بيانهــا، عــن األســف إلفــراج 
الكيـــان اإلســـرائيلي عـــن بعـــض الـــسجناء الجنـــائيين مـــن 
مواطنيها، واستثناء األسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك أمرا 
مخالفــا للمعــايير االنــسانية ولقواعــد القــانون الــدولي التــي 

ـــة جن ـــوق نـــصت فـــي اتفاقي ـــة حق ـــى حماي يـــف الرابعـــة عل
األسرى فـي زمـن انتـشار األوبئـة، خـصوصا أن دوال كثيـرة 
في العالم قد قررت االفراج عن أعداد من السجناء لتفادي 

  .خطر تفشي الوباء في السجون

وناشــدت الجامعــة مــدير الــصليب األحمــر، باســم 
آالف األسرى الفلسطينيين وذويهم، القيـام بمـا فـي وسـعه 

ومـــــة اإلســـــرائيلية علـــــى مراجعـــــة مواقفهـــــا لحمـــــل الحك
وسياســاتها حيــال هــذا األمــر، واتخــاذ قــرار فــوري بــإطالق 
ـــسانية  ـــة إن األســـرى األكثـــر عرضـــة للخطـــر، تفاديـــا لكارث
ــــضي إعــــالء  ــــة تقت ــــة، مؤكــــدة أن األوضــــاع الحالي محدق

  .االعتبارات اإلنسانية على أي اعتبار آخر

 ٦/٤/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

معية التضامن البلجيكية الفلسطينية رئيس ج
يدعو إللزام اسرائيل باحترام اتفاقية جنيف 

 المتعلقة بانتشار األوبئة
  

دعــا رئــيس جمعيــة التــضامن  – ســما – بروكــسل
البلجيكيــة الفلــسطينية بيــر غالنــد حكومــة بلجيكــا واالتحــاد 
األوروبـــي إللـــزام إســـرئيل، بـــصفتها قـــوة احـــتالل، احتـــرام 

 .لمتعلقة بانتشار األوبئةاتفافية جنيف ا

جاء ذلك في رسالة بعـث بهـا إلـى وزيـر خارجيـة 
علـى " كورونـا"بلجيكا فيليب غوفان، حول تأثيرات جائحـة 

 .الفلسطينيين

وقــال فــي رســالته إن االحــتالل اإلســرائيلي يعيــق 
إلــى حــد كبيــر الجهــود التــي تقودهــا الحكومــة الفلــسطينية 

سؤول بموجـــب لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا، رغـــم أنـــه المـــ
صــحة ورفــاه الــسكان الــواقعين تحــت  القــانون الــدولي عــن

 .سلطة احتالله

، "الحقــائق المقلقــة جـــدا"وأشــار إلــى جملــة مــن 
ومنهـــا أن ســـلطات االحـــتالل تمنـــع إدخـــال الهيـــدروجين 
ــــى قطــــاع غــــزة، وهمــــا ضــــروريان للتطهيــــر  ــــور إل والكل
ولعمليات التعقيم، هذا إلى جانب أن الحصار أدى لضعف 

 .درات الصحية في القطاعالق

وأشــار إلــى أن إســرائيل حجــرت مواطنيهــا، لكنهــا 
طلبــــت مــــن العمــــال الفلــــسطينيين فــــي الــــضفة الغربيــــة، 
المــصرح لهــم بــدخول األراضــي اإلســرائيلية، البقــاء هنــاك 
للعمل في البناء والزراعة وخدمات الرعايـة الـصحية تحـت 

 لهـم طائلة فقدان تصاريحهم بكـل بـساطة، لكنهـا لـم تـوفر
ــــــشتبه بإصــــــابتهم  ــــــال الم ــــــا، وطــــــردت العم ســــــكنا الئق

 .عند نقاط التفتيش دون رعاية Covid-19 بـ

وأشار إلـى أن العمـال الفلـسطينيين العـاملين فـي 
إسرائيل يدفعون مساهمات في الـضمان االجتمـاعي والتـي 

 ،ومـع ذلـك. تستخدم لتغطيـة اإلجـازات المرضـية المحتملـة
ًلعـاطلين مؤقتـا عـن العمـل أو لم تدفع إسرائيل حتـى اآلن ل

. الــذين اعتقلــوا بــسبب المــرض الفوائــد التــي ســاهموا فيهــا
 مليــون شــيقل أو أكثــر مــن ٥١٥ويمثــل هــذا حاليــا مبلــغ 

 . مليون يورو١٣٠



  
  ٢٧ 

وتطــرق غالنــد فـــي رســالته إلـــى األســرى، حيـــث 
 أسـير فـي سـجونها، ٥٠٠٠تحتجز إسرائيل ما يقـرب مـن 

ف صــحية مؤســفة، بمــن فــيهم األطفــال والنــساء فــي ظــرو
على انتشار الفيروس، باإلضافة إلـى  وفي اكتظاظ يساعد

ــر مــن المقاصــف التــي  ــا أزالــت منتجــات التطهي ــك فإنه ذل
 .يمكن للسجناء الوصول إليها

كما صـادرت إسـرائيل معـدات لعيـادة ميدانيـة تقـع 
 .في خربة إبزيق في منطقة األغوار

ـــة  ـــى التزامـــات إســـرائيل بموجـــب اتفاقي وأشـــار إل
يـــف الرابعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ضـــمان اســـتخدام جميـــع جن

ــــة الالزمــــة لمكافحــــة انتــــشار األمــــراض  الوســــائل الوقائي
 المـادة - القـسم الثالـث -الباب الثالـث (المعدية واألوبئة 

٥٦.( 

وبين أن بلجيكـا، الموقعـة علـى هـذه االتفاقيـات، 
ملزمة بالمـساعدة فـي ضـمان احترامهـا مـن قبـل إسـرائيل، 

 .لدولة أخرىالقوة المحتلة 

ــــدخل  ــــي بالت ــــس األوروب ــــا والمجل ــــب بلجيك وطال
ـــة  ـــسلطة الوطني ـــى الفـــور لل ـــل إســـرائيل عل ـــضمان تحوي ل
الفلـسطينية ماليــين الـشواقل التــي تخـصمها مــن الــضرائب 
للسماح لها بإدارة فعالة لألزمة الصحية، والسماح بدخول 
األجهـــزة الطبيـــة مـــن األدويـــة، وأجهـــزة التـــنفس، واألقنعـــة 

ألراضي الفلسطينية، سواء في الـضفة الغربيـة أم ل وغيرها
 .في قطاع غزة دون عوائق

كما يجب عليها التدخل ألن تكـون الفـرق الطبيـة 
قادرة على التحـرك بحريـة، بمـا فـي ) المحلية أو األجنبية(

ٕذلــــــك دخــــــول قطــــــاع غــــــزة، واطــــــالق ســــــراح األســــــرى 
الفلــــسطينيين، بــــدون تــــأخير، خاصــــة األطفــــال والنــــساء 

ـــاالت التعـــسفية والمحتجـــزي ـــا، ووضـــع حـــد لالعتق ن إداري
 .والتوغل وتدمير منازل الفلسطينيين

ــــة  ــــشديد إزاء محن ــــة ال ــــر عــــن قلــــق الجمعي وعب
 .الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الوباء

كمــا وجــه رســالة إلــى ســفير اســرائيل فــي بلجيكــا 
ايمانويل نحشون، ذكر خاللهـا بالتزامـات اسـرائيل بموجـب 

 من القسم الثالث من ٥٦اصة المادة اتفاقيات جنيف، وخ
البــــاب الثالــــث، التــــي تلزمهــــا بــــضمان اســــتخدام جميــــع 
الوســائل الوقائيــة الالزمــة لمكافحــة التوســع فــي األمــراض 
ـــواقعين تحـــت  ـــسطينيين ال ـــسكان الفل ـــصالح ال ـــة، ل واألوبئ

 .سيطرتها

وطالـــب بتحويـــل إســـرائيل علـــى الفـــور للـــسلطة 
ل التــي تخــصمها مــن الوطنيــة الفلــسطينية ماليــين الــشواق

الــــضرائب للــــسماح لهــــا بــــإدارة فعالــــة لألزمــــة الــــصحية، 
والـــسماح بـــدخول األجهـــزة الطبيـــة مـــن األدويـــة، وأجهـــزة 
التنفس، واألقنعة وغيرها لألراضي الفلـسطينية، سـواء فـي 
ــي قطــاع غــزة دون عوائــق، واطــالق  ــة أم ف ــضفة الغربي ٕال

طفـال سراح األسرى الفلسطينيين، بدون تـأخير، خاصـة األ
والنــــساء والمحتجــــزين إداريــــا، ووضــــع حــــد لالعتقــــاالت 

 .التعسفية والتوغل وتدمير منازل الفلسطينيين

ـــوي تنظـــيم مظـــاهرة  ـــت تن ـــة كان ـــين أن الجمعي وب
احتجاجيــة أمــام مقــر الــسفارة فــي بروكــسل يــوم الجمعــة 
المقبل، لتؤكد تمـسكها بقـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة 

صرف للشعب الفلسطيني، ضحية بالحقوق غير القابلة للت
االحـــتالل وضـــم أراضـــيه مـــن قبـــل دولـــة إســـرائيل، لكنهـــا 

  .ستضطر أللغائها بسبب جائحة كورونا

  ٦/٤/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

  االحتالل يفرج عن محافظ القدس

 

ســـلطات  أفرجـــت – دوت كـــوم"القـــدس" – القـــدس
 القــدس االحــتالل اإلســرائيلي، مــساء االثنــين، عــن محــافظ

عدنان غيث، بعـد اعتقالـه يـوم أمـس مـن منزلـه فـي بلـدة 
 .سلوان



  
  ٢٨ 

 مرة منذ ١٧واعتقل غيث من قبل قوات االحتالل 
  .توليه منصبه محافظا للقدس

  ٧/٤/٢٠٢٠القدس 

* * * * *  

 ُأبو الغيط يحذر من توظيف إسرائيل لـ
  لضم أراض فلسطينية» كورونا«

بــو أحمــد أ تلقــى – أبــو حــسين  سوســن– القـاهرة
ًالغيط، األمين العام لجامعة الدول العربيـة، اتـصاال هاتفيـا  ً
مــن صــائب عريقــات أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنطقــة 
التحريــــر الفلــــسطينية، حيــــث أطلعــــه األخيــــر علــــى آخــــر 
التطــورات الــسياسية علــى الــساحة الفلــسطينية، وبخاصــة 

فـي الـضفة الغربيـة » كورونـا«فيما يتعلـق بمواجهـة وبـاء 
 وممارسات االحتالل اإلسرائيلي الرامية إلى استغالل وغزة،

حالــــــة الوبــــــاء لــــــضم األراضــــــي الفلــــــسطينية وتوســــــيع 
  .االستيطان

ونقـــل مـــصدر مـــسؤول باألمانـــة العامـــة لجامعـــة 
الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن ما يقوم به االحتالل 
اإلسـرائيلي مـن اسـتغالل للظـرف العـالمي الطـارئ المتعلــق 

مــن أجــل توســيع البــؤر » ١٩ -كوفيــد «وبــاء بمواجهــة 
االسـتيطانية وفــرض واقـع جديــد علـى األرض، خاصــة فــي 
ًالقدس الشرقية ومحيطها، إنما يعكـس غيابـا للحـد األدنـى 
مــن الــشعور بالتــضامن اإلنــساني فــي مواجهــة الجائحــة، 
ًوســـعيا لتوظيـــف حالـــة االنـــشغال العـــالمي بمواجهـــة هـــذا 

 اليمــين اإلســرائيلي بــضم الوبــاء مــن أجــل تنفيــذ مخططــات
  .أجزاء من الضفة الغربية، خاصة في منطقة األغوار

وحذر أبو الغيط من أن إقدام إسرائيل علـى تنفيـذ 
مخططات الضم لمناطق من األراضي الفلسطينية المحتلـة 
ســواء فــي األغــوار أو شــمال الــضفة أو غيرهــا، ســيكون 

فــي بمثابــة لعــب بالنــار ودعــوة مفتوحــة إلشــعال الموقــف، 
وقـــت يحتـــاج العــــالم فيـــه لتركيـــز كافــــة جهـــده وطاقاتــــه 

ِلمواجهة الوباء العالمي الذي يهدد اإلنسانية بأسرها ُ.  

وأكد المصدر المسؤول أن جامعـة الـدول العربيـة 
ًرصــدت خــالل الفتــرة الماضــية عــددا مــن المؤشــرات التــي 
ًتعكس غيابا فاضحا للمعايير اإلنسانية في تعامل سلطات  ً

ـــاء االحـــتالل مـــ ـــسطينية خـــالل أزمـــة الوب ـــاطق الفل ع المن
العــــــالمي، ومــــــن ذلــــــك مــــــا يتعلــــــق بأوضــــــاع األســــــرى 
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، والذين يبلغ عددهم 

 أســـير، مـــن بيـــنهم الكثيـــر مـــن كبـــار الـــسن ٥٠٠٠نحـــو 
وأصـــحاب األمـــراض المزمنـــة، بمـــا يجعلهـــم أكثـــر عرضـــة 

  .»كورونا«للتبعات الخطيرة لفيروس 

ً ذلك أيضا إهمال سـلطات االحـتالل ألوضـاع ومن
ـــة بـــاليهود فـــي  ـــشرقية مقارن الفلـــسطينيين فـــي القـــدس ال
ًالقدس الغربية، فضال عما تعرض له العمال الفلسطينيون 
في إسـرائيل مـن معاملـة غيـر إنـسانية جـراء انتـشار وبـاء 

  ....في إسرائيل» كورونا«

كمـــا تنـــاول االتـــصال التطـــورات الـــسياسية علـــى 
حة الفلسطينية، إذ تم االتفـاق حـول أهميـة التحـضير السا

الستئناف العملية التفاوضية فـي أقـرب فرصـة ممكنـة فـي 
، وعلـــى أهميـــة أال يتخـــذ »كورونـــا«أعقـــاب انتهـــاء أزمـــة 

الطرفــان أيــة إجــراءات أحاديــة تــضر بفــرص التوصــل إلــى 
  .السالم العادل وتخالف الشرعية الدولية ومقرراتها

 ٧/٤/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

 ترد على تصريحات  الفلسطينيةالرئاسة
  نتنياهو المتكررة بشأن سياسة الضم

 

ــــاهو   ردا– وفــــا – رام اهللا علــــى تــــصريحات نتني
ـــضم واإلعـــالن المتكـــرر عـــن قـــرب  بخـــصوص سياســـة ال
تنفيذها، سواء كان ذلك جزءا من المنـاورات الـسياسية أو 

المرفوضـة، " صـفقة القـرن"تنفيذا لمخططات تتساوق مـع 
أكــدت الرئاســة الفلــسطينية رفــضها القــاطع لــضم األراضــي 

 . أو أي جزء منها١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 
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وشددت الرئاسة، اليوم الثالثاء، على أن الـشعب 
الفلــسطيني وقيادتــه الــشرعية والتاريخيــة لــن يــسمح بهــذا 
العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق 

مشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق األمـن أو االسـتقرار ال
 .ألحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة

كما شددت الرئاسـة مـرة أخـرى، علـى أن الطريـق 
الوحيـد لألمــن واالســتقرار هــو مــن خــالل االلتــزام بالقــانون 
الـدولي وقــرارات الــشرعية الدوليــة بمــا فيهــا قــرارات مجلــس 

، ومبـــادرة الـــسالم العربيـــة، ٢٣٣٤األمـــن وآخرهـــا القـــرار 
وجدول زمني محدود إلنهاء االحتالل، كما ورد في خطاب 

 .٢٦/٩/٢٠١٩ الرئيس أمام مجلس األمن بتاريخ

وأكدت الرئاسة مـرة أخـرى أن الـشعب الفلـسطيني 
لـــن يرضـــخ لالحـــتالل مهمـــا كانـــت الظـــروف والمعانـــاة، 
وسيواصل نـضاله وصـموده علـى أرضـه حتـى قيـام الدولـة 

  .لة وعاصمتها القدس الشرقيةالمستق

 ٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

  

ّاشتية يحذر من إمكانية تشكيل حكومة ضم 
  إسرائيلية

رئــيس الــوزراء محمــد اشــتية مــن  ّحــذر – رام اهللا
خطورة الحديث عن اتفاق حول إئتالف حكومي إسـرائيلي، 
يؤيد ضم أجزاء من الـضفة الغربيـة، مـشيرا إلـى أن العـالم 
ّيجــب أال يقـــف متفرجــا علـــى هــذا المـــشهد الــذي يقـــوض 

 .القانون والقرارات الدولية، ويهدد بإنهاء حل الدولتين

ــــر  جــــاء ذلــــك، خــــالل اجتمــــاعين منفــــصلين عب
ــديو كــونفرنس" والهــاتف مــع المفــوض العــام الجديــد " الفي

" أونـــروا"لوكالـــة غـــوث وتـــشغيل الالجئـــين الفلـــسطينيين 

 الخـاص لعمليـة الـسالم فـي فيليب الزاريني، ومع المنـسق
الـشرق األوسـط لــدى األمـم المتحــدة نيكـوالي ميالدينــوف، 

  .في مكتبه بمدينة رام اهللا، الثالثاء

وبحــث رئــيس الــوزراء مــع المــسؤولين األمميــين 
الـــدعم الـــدولي للجهـــود الفلـــسطينية فـــي مواجهـــة تفـــشي 
ـــــه  ـــــف مـــــن تداعيات ـــــة التخفي ـــــا، ومحاول ـــــروس كورون في

ة علـى الحكومـة واالقتـصاد الفلـسطيني االقتصادية والماليـ
  .بشكل عام

وأكد اشتية ضرورة حـشد الـدعم الـدولي مـن أجـل 
األونروا لتتمكن من االضطالع بـدورها الحيـوي خـالل هـذه 
األزمة، مستعرضا الجهود الفلسطينية لمنـع تفـشي الوبـاء 
ـــي المخيمـــات ســـواء داخـــل فلـــسطين أو فـــي الـــشتات،  ف

م تــوفر شــروط الحجــر خــصوصا فــي حالــة االكتظــاظ وعــد
  .الصحي في معظم البيوت

تلقينا وعودا بالمساعدات لم "وقال رئيس الوزراء 
يترجم إال القليل منها على أرض الواقـع، وبانتظـار ترجمـة 

وســنواجه هــذا الوبــاء مواجهــة وطنيــة شــاملة فــي . البقيــة
  ."الضفة وغزة والشتات

  ٨/٤/٢٠٢٠القدس 

* * * * *  

لق بالدهم إزاء دبلوماسيون يعربون عن ق
  اعتقال وزير القدس واالعتداء عليه

 

 أعــرب دبلوماســيون عــن قلقهــم – وفــا – القــدس
الـــشديد إزاء اعتقـــال ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي وزيـــر 

 .شؤون القدس فادي الهدمي، واالعتداء عليه

ـــة مـــع  ـــة جماعي ـــك خـــالل مكالمـــة هاتفي جـــاء ذل
يطانيـــا، الهـــدمي بـــادر إليهـــا القناصـــل العـــامون لـــدول بر

واسبانيا، وفرنسا، والمانيا، وايطاليـا، والـسويد فـي القـدس 
الـــشرقية وممثـــل االتحـــاد األوروبـــي فـــي فلـــسطين، وفـــي 

 .مكالمة أخرى مع القنصل التركي
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وشــرح الهــدمي خــالل االتــصال تفاصــيل عمليــة 
اعتقالــه مــن قبــل شــرطة ومخــابرات االحــتالل يــوم الجمعــة 

ــي القــدس، ومــا تخللهــا  ــه ف ــب مــن منزل ــة تخري مــن عملي
متعمــد بمنزلــه واســتخدام الكــالب البوليــسية، ثــم االعتــداء 
ٕعليــه بالــضرب أثنــاء التحقيــق معــه، واجبــاره علــى ارتــداء 

  .كمامة مستعملة عليها بقع دماء

 ٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

إسرائيل تستغل إنشغال العالم : الجامعة العرببة
   شعبنالتصعيد عدوانها على" كورونا" بـ

 

جامعة الدول العربية، إن   أكدت–  وفا– القاهرة
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تستغل االنشغال العالمي 

لتصعيد ومواصلة عدوانها " كورونا"بمواجهة فيروس 
وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بكل ضراوة 

قتال، واعتقاال، وتشريدا، واستيطانا، وتهويدا واستباحة "
، بأبشع "وق والدماء واألرض والمقدسات الفلسطينيةللحق

صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير 
 .اإلنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية

وقال قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة 
بالجامعة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة 

دير ياسين، إن هذه المجزرة تشكل  لمجزرة ٧٢الذكرى الــ
نموذجا لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، 

 .وفتحت الباب أمام المزيد من اإلرهاب الوحشي إلسرائيل

وأضاف ان ما يمارسه االحتالل اإلسرائيلي اليوم 
في األراضي الفلسطينية إنما يشكل امتدادا لسياسات 

 ورغم االنشغال الدولي القتل والتدمير والتهجير، فاليوم
الذي يمثل تهديدا وجوديا " فيروس كورونا"بمواجهة 

لإلنسانية جمعاء، غير آبهة بكارثة انتشار الوباء 
وتهديدها للحضارة والوجود اإلنساني وبما تمليه مثل هذه 
الظروف المصيرية على سلطات االحتالل من واجبات 

قدس تجاه األرض والشعب الفلسطينيين، خاصة نحو ال
 أسير ٥٠٠٠المعزولة، وغزة المحاصرة، إضافة إلى 

فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل أصبحوا أكثر 
عرضة لتفشي الوباء، إضافة الى معاناتهم القاسية 
المستمرة جراء القمع واالهمال والتنكر اإلسرائيلي ألبسط 

 .حقوقهم

وأوضح أن هذه المجزرة البشعة كانت واقعة 
كس طبيعة السياسات والممارسات تاريخية دموية تع

اإلسرائيلية منذ تأسيسها والهادفة إلبادة الشعب 
 .الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه ووطنه

وأدانت الجامعة العربية الممارسات اإلسرائيلية 
العنصرية واإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني، واالنتهاك 

لبة الممنهج لحقوقه األساسية والوطنية واإلنسانية، مطا
هيئات المجتمع الدولي المعنية بالضغط على سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي لالمتثال الفوري لقرارات الجمعية 
ٕالعامة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان، والزامها 
بوقف العدوان واالستيطان، وبالتوقف عن سياسة التمييز 
العنصري ضد ابناء الشعب الفلسطيني، والكف الفوري 

اتها العدوانية، واإلفراج الفوري عن األسرى عن ممارس
بإنفاذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة بانتشار الوباء 
العالمي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم داخل 
معتقالتها وسجونها، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب 
ٕالفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة 

 .لشرقيةوعاصمتها القدس ا

ودعت كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها 
األمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع األحرار في 
العالم إلى االضطالع بمسؤولياتهم تجاه الشعب 
الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية 

) القوة القائمة باالحتالل(المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل 
ٕ الشعب، والزامها بتنفيذ التزاماتها ضد أبناء هذا

المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وجميع 



  
  ٣١ 

قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على 
دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السالم 
العربية، وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في 

ء االحتالل وتمكينه من ممارسة وطنه على طريق إنها
حقه في الحرية واالستقالل بدولته المستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشريف

 ٩/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 "كورونا"دعا لمواجهتها إضافة إلى مواجهة 

االحتالل يستغل االنشغال ": حنا"المطران 
  لفرض وقائع جديدة على األرض

  

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
المطـران عطـا اهللا حنـا رئـيس أسـاقفة سبـسطية للـروم  أكد

األرثوذكس، أن سلطات االحتالل في مدينة القدس خاصة 
وفي باقي األراضي المحتلة عامة، تستغل االنشغال بوباء 

 .كورونا لفرض وقائع جديدة على األرض

وقــال المطــران حنــا، فــي بيــان صــادر عنــه اليــوم 
العــالم كلــه منهمــك بالوبــاء، والفلــسطينيون "إن الخمــيس، 

بإمكانيــاتهم المحــدودة يعملــون علــى محاصــرة هــذا الوبــاء 
والقــضاء عليـــه، فيمـــا ســلطات االحـــتالل تـــستغل انهمـــاك 
الجميـــــع وتعمـــــل جاهـــــدة مـــــن أجـــــل تمريـــــر مـــــشاريعها 
ـــــي  ـــــصائية الت ـــــصرية اإلق االســـــتيطانية وسياســـــاتها العن

األرض الفلـسطينية تستهدف مدينة القدس بـشكل خـاص و
 ".كلها بشكل عام

ودعا المطران الفلسطينيين فـي ذات الوقـت الـذي 
يعملــون فيــه مــن اجــل محاصــرة كورونــا وتــداعياتها؛ إلــى 
اليقظة لما يخطط لمدينة القدس من سياسـات وممارسـات 

  .ونشاطات استيطانية غير مسبوقة

 ١٠/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ذر من عواقب قرار الحكومة عريقات يح
  اإلسرائيلية ضم أراض فلسطينية محتلة

أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة   حذر–  وفا-رام اهللا 
لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية صــائب عريقــات مــن عواقــب 
ــرار الحكومــة اإلســرائيلية ضــم أراض فلــسطينية محتلــة،  ق
واآلثـــار التدمريـــة المترتبـــة علـــى أمـــن واســـتقرار المنطقـــة 

ليــة الــسالم المتعثــرة، بــسبب اإلجــراءات التــي تتخــذها وعم
  .السلطات اإلسرائيلية من جانب واحد

وقــال عريقــات، خــالل اتــصال هــاتفي مــع نائــب 
رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبرغ جان ايسلبورن، إن 
ســلطات االحــتالل تــستمر بتوســيع االســتيطان دون رادع، 

األمميــة ذات ضــاربة بعــرض الحــائط كــل القــرارات الدوليــة و
  .الشأن بالقضية الفلسطينية، ووقف االستيطان

وعبر عن تقـديره للقـرار الـذي صـدر عـن االتحـاد 
ــة فلــسطين،  ــى دول ــديم حزمــة مــساعدات إل األوروبــي، بتق
ــسانية، وهــي اســتجابة مباشــرة  ــي تــشمل مــساعدات إن الت

  ."كورونا"لخطة القيادة في المواجهة المتعلقة بفيروس 

قـــات مـــع ايـــسلبورن، بعـــد وجـــاءت محادثـــة عري
إعالن االتحاد األوروبي عن تقديم حزمـة مـساعدات تبلـغ 

 مليــون يــورو لمواجهــة وبــاء فيــروس كورونــا ٧١حــوالي 
  .في فلسطين

ويذكر أن االتحاد األوروبي رحب، في بيان صدر 
ــــة التــــي اتخــــذتها  ــــدابير الوقائي ــــه مــــساء أمــــس، بالت عن

  .١٩د فلسطين، وكذلك بخطتها لمواجهة فيروس كوفي

ُوأكد البيان أن االتحاد األوروبي يدرك التحـديات  
المرتبطـــــة بتنفيـــــذ خطـــــة المواجهـــــة، بمـــــا فيهـــــا القيـــــود 
المفروضة على تنقل الفلسطينيين، والتحديات المعقدة في 

  .قطاع غزة تحت الحصار

  ١١/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  * * * * *  
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ل ضد مشاريع االحتال: الشيخ كمال الخطيب
  األقصى لم تتوقف مع كورونا

ــب رئــيس ــد نائ ــة اإلســالمية أك ــداخل  الحرك فــي ال
ــشيخ كمــال الخطيــب، أن مــشاريع ١٩٤٨المحتــل عــام  ّ ال

المبــارك لــم تتوقــف مــع  األقــصى االحــتالل التــي تــستهدف
جائحـــة كورونـــا، رغـــم إغـــالق المـــسجد وتوقـــف مـــشاريع 

 .االقتحامات والتدنيس اليومي للمستوطنين

ــشيخ الخطيــب، فــي تــصريح صــحفيوأوضــح ا : ل
إن ما جرى الكشف عنه من نفـق أرضـي للـسكك الحديـد، "

ـــي أن  ـــراق، مـــا يعن ـــالقرب مـــن جهـــة ســـاحة الب ّسيـــصل ب
 .المسجد سيكون مهددا بالمعنى الحقيقي

ّوبين أن النفق يهدف لربط خط قطار أرضـي مـن 
أحيــاء القــدس الغربيــة الــى قــرب ســاحة البــراق، لتفـــادي 

القـــادمين إلـــى الـــساحة مـــن أحيـــاء شـــرقي  اليهـــود مـــرور
القدس المحتلة، وتسهيل وصولهم إلى حائط البـراق الـذي 

 .يدعي اليهود أنه حائط المبكى

ـــة مـــشاريع  ـــت الـــشيخ الخطيـــب إلـــى جهوزي ولف
ــف الكــواليس، ويتحــين  ــي يعــدها خل االحــتالل وبرامجــه الت

 .الوقت المناسب لتطبيقها

 ووقــع وأضــاف أنــه مــع انــشغال العــالم بكورونــا
تــــأثيره، يــــرى االحــــتالل أن هــــذا التوقيــــت هــــو المناســــب 

ونوه الخطيب إلـى . لالستمرار في تطبيق مشاريعه بصمت
 .أن هذه المشاريع في جلها غير ظاهرة للعيان

ّونوه إلى إجـراءات االحـتالل اليوميـة بحـق سـكان 
الضفة عموما من مـصادرة لألراضـي واالعتقـاالت اليوميـة 

ى الــسلوك اليــومي الممــنهج مــن فــي القــدس، إضــافة إلــ
  .االحتالل بحق المدينة

 ١١/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تطالب باإلفراج عن » فلسطين النيابية«
 األسرى في سجون االحتالل

  

لجنـة فلـسطين النيابيـة، المجتمـع  دعت – عمان
الدولي والمنظمات الدوليـة المعنيـة بحقـوق االنـسان، الـى 

فـــــــراج عـــــــن األســـــــرى االردنيـــــــين التـــــــدخل الفـــــــوري لأل
والفلــسطينيين فــي ســجون االحــتالل اإلســرائيلي، النقــاذهم 

 .من خطر فيروس كورونا

ـــان  ـــى الـــسعود فـــي بي ّوحمـــل رئـــيس اللجنـــة يحي
اصـــدرته اللجنـــة امـــس، االحـــتالل اإلســـرائيلي المـــسؤولية 
الكاملة على حياتهم، مبينا، ان القانون الدولي والـشرعية 

ـــى الدوليـــة وحقـــوق اال نـــسان كفـــل لالســـرى الحـــصول عل
 .معاملة انسانية

ودان البيــان االنتهاكـــات والممارســـات العنـــصرية 
ــي ســجون االحــتالل  ــع األســرى ف ــى جمي ــي تمــارس عل الت
واصفا اياهـا بالمنافيـة للقـيم االنـسانية ولالعـالن العـالمي 
لحقــــوق اإلنــــسان والــــديانات الــــسماوية، مــــشيرا الــــى ان 

ــــر للحــــد ــــى مــــن المقومــــات ســــجون االحــــتالل تفتق  األدن
 .اإلنسانية، وال سيما وان العالم كله يواجه وباء كورونا

ـــضامن  ـــة«واعـــرب عـــن ت ـــسطين النيابي مـــع » فل
األسـرى القـابعين فـي سـجون االحـتالل الـذين يعـانون مـن 
ظروف إنسانية صعبة، مشيرا الى أن اللجنة سـتبذل كافـة 
الجهــود للــضغط علــى االحــتالل لالفــراج عــنهم مــن خــالل 
ـــــة والقنـــــوات الدبلوماســـــية والجمعيـــــات  الحكومـــــة األردني

  .العمومية والمحافل الدولية

 ١٧صفحة  ١٢/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اتفاق أمريكي إسرائيلي وشيك على .. فلسطين
  خرائط الضم بالضفة

ــــسطينية، : رام اهللا ــــر الفل ــــة التحري ــــشفت منظم ك
تفـاق ٕالسبت، أن الواليات المتحدة واسرائيل علـى وشـك اال



  
  ٣٣ 

المناطق بالضفة الغربيـة التـي سـيتم ضـمها  بشأن خريطة
 .إلسرائيل، في ظل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا

جـــاء ذلـــك فـــي التقريـــر األســـبوعي الـــصادر عـــن 
المكتب الـوطني للـدفاع عـن األرض ومقاومـة االسـتيطان، 

  .التابع للمنظمة، حول االستيطان باألراضي الفلسطينية

فريقــا أمريكيــا إســرائيليا يعمــل “ن وذكــر المكتــب أ
ــام مــن أجــل إنجــاز خــرائط المنــاطق التــي ســيتم  بهــذه األي

  .”ضمها إلسرائيل بالضفة الغربية

الحقوقيـة ” عير عمـيم“ونقل المكتب عن جمعية 
ــدعم مــن “اإلســرائيلية قولهــا إن  الحكومــة اإلســرائيلية، وب

الرئيس األمريكي دونالد ترامـب، يـستغلون جائحـة كورونـا 
ويستعدون لعملية الضم، وسط عدم اكتـراث محلـي ودولـي 

  .”بالقضية

ــــن شــــهرين  ــــشغل دول العــــالم منــــذ أكثــــر م وتن
بمواجهــة وبــاء كورونــا شــديد العــدوى الــذي أصــاب، حتــى 

 ألفا، توفي منهم ٧١٤ظهر السبت، ما يزيد عن مليون و
  . ألفا٣٧٨ آالف، فيما تعافى أكثر من ١٠٣أكثر من 

ـــــــى أ ـــــــر إل ن إســـــــرائيل تواصـــــــل وأشـــــــار التقري
ــــــذ ــــــاطق  تنفي ــــــي المن ــــــة بالبنــــــاء ف ــــــا المتمثل مخططاته

داخــل الــضفة والقــدس، وتعمــل علــى توســيع  اإلســتراتيجية
المــستوطنات بهــدف فــرض وقــائع جديــدة يــصعب تغييرهــا 

  .بالمستقبل

ــــامين  ــــوزراء اإلســــرائيلي بني ــــيس ال ــــت أن رئ ولف
ــاهو تعهــد، خــالل مكالمــة هاتفيــة أجراهــا مــؤخرا مــع  نتني

 مجلـــس المـــستوطنات فـــي الـــضفة الغربيـــة، دافيـــد رئـــيس
الحيـــاني، بـــإقرار الـــسيادة اإلســـرائيلية علـــى غـــور األردن 

، ومـن ثـم ضـم هـذه المنطقـة )شرق(وشمال البحر الميت 
  .إلسرائيل، في غضون الشهور القليلة المقبلة

شـــــباط الماضـــــي، تعمـــــل لجنـــــة / ومنـــــذ فبرايـــــر
الــــضم إســــرائيلية مــــشتركة علــــى رســــم خــــرائط -أمريكيــــة

اإلســرائيلي بالــضفة الغربيــة، توطئــة لالعتــراف األمريكــي 
  .بهذا الضم

ويقول مـسؤولون فلـسطينيون إنـه بموجـب خطـة 
، فـإن إسـرائيل )صـفقة القـرن(السالم األمريكية المزعومـة 

مـن مـساحة الـضفة الغربيـة المحتلـة، % ٤٠-٣٠ستضم 
  .بما في ذلك كامل القدس الشرقية

ــاير٢٨وفــي  ــا/  ين ــن كــانون الث ني الماضــي، أعل
، المزعومــة التــي تتــضمن إقامــة ”صــفقة القــرن“ترامــب 

دويلة فلسطينية في صورة أرخبيـل تربطـه جـسور وأنفـاق، 
ـــر مقـــسمة إلســـرائيل،  ـــة القـــدس عاصـــمة غي وجعـــل مدين

  )األناضول( .واألغوار تحت سيطرة تل أبيب

  ١٢/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

  

ون من الفلسطينيون يعان: المطران حنا
  "وبائين"

 

المطــران عطــا  اتهــم –  وكــاالت–فلــسطين اليــوم 
اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للـروم األرثـوذكس، دولـة 

، لتمريــــر سياســــات "كورونــــا"االحــــتالل باســــتغالل وبــــاء 
 .التهويد في مدينة القدس المحتلة

ـــ" حنــا"وناشــد  أحــرار "، "قــدس بــرس"فــي حديثــه ل
ينــة القــدس، وعــدم تركهــا ســرعة التحــرك إلنقــاذ مد العــالم

  ."وحدها في مواجهة االحتالل ووباء كورونا

نناشـــد األحـــرار فـــي عالمنـــا ومـــشرقنا أال : "وقـــال
ـــارع جالديهـــا  ـــدة، تق ـــة وحي ـــة القـــدس المحتل ـــوا مدين يترك
ومحتليها، وها هي اليوم تقـارع فيـروس الكورونـا، بهـدف 

  ."محاصرته والقضاء عليه بشكل كامل

تمــر بأوضــاع مأســاوية مدينــة القــدس : "وأضــاف
وقــد ازدادت كارثيــة بعــد وبــاء كورونــا، ونتمنــى أال تطــول 
ـــاتهم  ـــى أشـــغالهم وحي ـــاس إل ـــود الن ـــى يع هـــذه الفتـــرة حت



  
  ٣٤ 

فــنحن ال نريــد أن تتحــول كورونــا إلــى مأســاة  الطبيعيــة،
  ."ومجاعة وفقر وعوز في مدينتنا المقدسة

، فـإن "كورونـا"أنه مع تفـشي وبـاء " حنا"وكشف 
المطــران (لتــي تــم اتخاذهــا بهــدف محاصــرته اإلجــراءات ا

االحتالل  مستمرة، وفي الوقت ذاته تتواصل انتهاكات) حنا
  .بحق المدينة المقدسة، دون توقف

مــا نخــشاه اليــوم أن يــتم اســتغالل وبــاء : "وقــال
كورونــــا وحالــــة عــــدم التنقــــل وتقييــــد الحركــــة مــــن قبــــل 

نية االحتالل، بهدف تمرير المزيـد مـن المـشاريع االسـتيطا
  ."في مدينة القدس

ــا ووبــاء  نحــن نعــاني: "وأضــاف مــن وبــاء كورون
االحــــــتالل، ويجــــــب أن نكــــــون يقظــــــين وحــــــذرين جــــــدا 

كورونـــا، لكـــي  كفلـــسطينيين، ونقـــوم بـــدورنا فـــي مواجهـــة
نقضي عليه، وفي نفس الوقـت يجـب أن نكـون علـى قـدر 
كبيــر مــن الــوعي والمــسؤولية والحكمــة لكــي نــدافع عــن 

  ."وأوقافنا وأبناء شعبنامدينتنا ومقدساتنا 

علــــى أن القــــدس مدينــــة محتلــــة، " حنــــا"وأكــــد 
ــى أن  وأبناؤهــا يعــانون مــن انتهاكــات االحــتالل، مــشيرا إل
ـــم تتوقـــف وهـــي تـــستهدف المقدســـات  هـــذه الـــسياسات ل
ــــــسيحيها  ــــــسطيني م ــــــشعب الفل ــــــاء ال والمؤســــــسات وأبن

  .تفاصيل حياتهم كافة ومسلميها، في

 يتــضامن مــع وأشــار إلــى أن الــشعب الفلــسطيني
ــه أن  ــا عــن أمل ــاء، معرب ــشعوب المــصابة بهــذا الوب كــل ال

ــم كمــا توحــدوا ضــد ــالم ضــد الظل ــع  يتوحــد الع ــاء، برف الوب
  .الظلم عن الشعب الفلسطيني

كمــا توحــد العــالم فــي معاناتــه ومواجهتــه : "وقــال
لكورونــــا، أتمنــــى أن يتوحــــدوا فــــي الــــدفاع عــــن حقــــوق 

دلة، وفـي مقـدمتها اإلنسان وعن المظلومين والقضايا العا
  ".قضية الشعب الفلسطيني

ـــا ســـوف يكـــون : "وأضـــاف ـــد كورون عـــالم مـــا بع
مختلفا عما كان قبله، ونتمنى أن يكون هذا التغييـر نحـو 

وأخــالق ومبــادئ  عــالم فيــه أكثــر إنــسانية وقــيم.. األفــضل
ــة وحقــوق  ــومين ودفاعــا عــن قــضايا الحري ــاز للمظل وانحي

  ."اإلنسان السيما الشعب الفلسطيني

  ١٢/٤/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

السفير األمريكي يشارك بصالة يهودية 
  بالقدس المحتلة

 

الــــــسفير  شــــــارك – األناضــــــول – زيــــــن خليــــــل
األمريكي في إسرائيل، ديفيـد فريـدمان، صـباح األحـد، فـي 

التــــي أقيمــــت بمناســــبة عيــــد " البركــــة الكهنوتيــــة"صــــالة 
الفلــسطينية الفــصح، عنــد حــائط البــراق بالقــدس الــشرقية 

المحتلـــة، رغـــم تقليـــصها واقتـــصارها علـــى عـــدد محـــدود، 
  ".كورونا"بسبب تفشي فيروس 

وتم تنظيم الصالة اليهودية، بشكل مقلص، حيث 
 حاخامــات علــى خلفيــة تفــشي ١٠اقتــصرت علــى حــضور 

  .الخاصة) ١٣(فيروس كورونا، بحسب القناة 

إال أن الـــسفير األمريكـــي، أصـــر علـــى الحـــضور 
ُي الصالة، التي دعي اليهود في إسـرائيل إلـى والمشاركة ف

  .مشاركتها من المنزل، عبر البث الحي، بحسب القناة

بمواقفـــــه ) يهـــــودي الديانـــــة(ُويعـــــرف فريـــــدمان 
المتطرفة والمتحيزة إلسرائيل، والتي كثيرا ما أثارت الجـدل، 
بمــا فــي ذلــك تأييــده لالســتيطان فــي األراضــي الفلــسطينية 

  .المحتلة

دمان مــن المقــربين جــدا مــن الــرئيس ُويعتبــر فريــ
 .األمريكي دونالد ترامب

ويحتفـل اليهــود منـذ مغيــب شـمس األربعــاء علــى 
 أيام بعيد الفـصح، الـذي يـؤرخ لـذكرى خـروج بنـي ٨مدى 

  .إسرائيل من مصر

، أصــــدر ٢٠١٧كــــانون أول /  ديــــسمبر٦وفــــي 
الرئيس األمريكي، ترامـب قـرارا اعتبـر فيـه القـدس بـشقيها 



  
  ٣٥ 

ربي عاصمة مزعومة إلسـرائيل، القـوة القائمـة الشرقي والغ
 نقل سفارة بالده من تل ٢٠١٨أيار /باالحتالل، وفي مايو

  .أبيب إلى المدينة المحتلة

ويتمسك الفلسطينيون بالقـدس الـشرقية عاصـمة 
لــدولتهم المأمولــة، اســتنادا إلــى قــرارات الــشرعية الدوليــة، 

، وال ١٩٦٧التي ال تعترف باحتالل إسرائيل للمدينة، عام 
، ١٩٨٠ٕضـــــمها واعالنهـــــا مـــــع القـــــدس الغربيـــــة، فـــــي 

  .لها" عاصمة موحدة وأبدية"

 ١٢/٤/٢٠٢٠األناضول 

* * * * *  

  

  

روسيا تطالب إسرائيل بتسليمها كنيسة بالقدس 
  الشرقية

 

صـحيفة إسـرائيلية،  قالـت – األناضول/زين خليل
 بنقـل" احتـرام التزامهـا"األحد، إن روسيا طالبت إسـرائيل بــ 

ـــدة القديمـــة بمدينـــة القـــدس الـــشرقية  ملكيـــة كنيـــسة بالبل
  .إليها

، فـــــإن "يـــــديعوت أحرونـــــوت"وبحـــــسب صـــــحيفة 
الكــرملين، أعلــن الــسبت أنــه يتوقــع مــن إســرائيل تــسليمه 

  .ساحة ألكسندر، بالحي المسيحي بالقدس المحتلة

ـــــب الروســـــي جـــــاء بعـــــد أن  وأوضـــــحت أن الطل
لماضـي، قـرارا أصدرت المحكمة المركزيـة بالقـدس، األحـد ا

بتعليق عملية التسليم إلـى الجانـب الروسـي، بعـدما تلقـت 
 The) " الجمعيـة األرثوذوكـسية الفلـسطينية"طعنـا مـن 

Orthodox Palestine Society) ـــدير ـــي ت ، الت
  .الموقع منذ تشييده قبل نحو مائة عام

والتي يرمـز " الجمعية األرثوذوكسية الفلسطينية"و
كيـان علمـاني مـستقل يمتلـك "هي  "OPS" لها باالختصار

  .، بحسب المصدر ذاته"عقارات أخرى بالقدس

والساحة المذكورة تضم كنيسة ألكسندر نيفسكي، 
ومباني أخرى تعرف جميعهـا باسـم سـاحة ألكـسندر، وتقـع 

  .أمام كنيسة القيامة

كـــانون ثـــان الماضـــي، وعـــد رئـــيس /وفـــي ينـــاير
روســـي، الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو الـــرئيس ال

ـــق  ـــة ســـاحة ألكـــسندر، لالتحـــاد الروســـي، وف بمـــنح ملكي
  ".يديعوت"

وجاء التعهد اإلسـرائيلي آنـذاك، فـي إطـار صـفقة 
نعمــــا "لإلفــــراج عــــن الــــسجينة اإلســــرائيلية فــــي موســــكو 

 أعـوام ٧.٥، التي كانـت تقـضي عقوبـة الـسجن "يسسخار
  .لحيازتها مخدرات

كـــانون ثـــاني الماضـــي، نـــشرت / ينـــاير٢٢وفـــي 
العبريــة وثيقــة قالــت إن إســرائيل نقلــت " معــاريف"صــحيفة 

بموجبها ملكية ساحة ألكسندر إلى روسـيا، مقابـل إطـالق 
  ".يسسخار"سراح 

ــــذ  ــــا من ــــازع عليه ــــسندر، متن ــــت ســــاحة ألك وظل
، (OPS) الجمعية األرثوذوكسية الفلسطينية"سنوات، بين 

  .والكنيسة الروسية

وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وبعـد 
 ســـنوات، أصـــدرت محـــاكم فـــي ١٠تحكـــيم اســـتمر نحـــو 

إســــرائيل وفــــي نيويـــــورك األمريكيــــة قـــــرارا يقــــضي بـــــأن 
هي المالك القانوني لساحة  "OPS" المؤسسة الفلسطينية

ألكسندر، حيث أنها اشترتها بعد بنائها من عائلة القيصر 
الروسي، وأن الحكومة اإلسـرائيلية لـيس لهـا أي صـالحية 

" ذا مــاركر"لــث، وفــق مــا أورده موقــع لنقلهــا إلــى طــرف ثا
  .اإلسرائيلي، في السابع من الشهر الجاري

   ١٢/٤/٢٠٢٠األناضول 

* * * * *  

واشنطن وتل أبيب يستغالن أزمة : عشراوي
  كورونا لسرقة ما تبقى من أرض فلسطين

 



  
  ٣٦ 

عضو اللجنـة   وصفت– الجديدة  الحياة– رام اهللا
اقتـراب واشـنطن التنفيذية لمنظمة التحرير حنـان عـشراوي 

وتل ابيب من االتفاق بشكل نهائي على خريطـة المنـاطق 
في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسـرائيل فـي ظـل 

ـــود و احتمـــال ـــي الليك ـــشكيل حزب ـــيض"ت ـــة " ازرق اب حكوم
 ".المستهجن" و" بالخطير" إسرائيلية جديدة

وأكدت عشرواي فـي بيـان صـحفي، اليـوم األحـد، 
بينهما في ظل انشغال العالم بمكافحـة أن االتفاق الوشيك 

يعتبـر اسـتغالل قبـيح لــسرقة " ١٩كوفيـد "فيـروس كورونـا 
 .ما تبقى من أراضي دولة فلسطين

ـــت،  ـــي "وقال إن هـــذا الخطـــوات الـــال مـــسؤولة الت
يقودها ترمب ونتنياهو بحكومته الخامـسة الوشـيكة والتـي 
يرتكــز برنامجهــا بــشكل أساســي علــى ضــم المــستوطنات 

ر الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلـة طبقـا لمـا واألغوا
ـــ  تطــيح بــشكل متعمــد واســتفزازي " صــفقة القــرن"يــسمى ب

بجميــع القــرارات واالتفاقــات بمــا فــي ذلــك تلــك التــي رعتهــا 
 ".الواليات المتحدة نفسها

وأشـــارت الـــى أن مواصـــلة دولـــة االحـــتالل تنفيـــذ 
 وعمخططاتهــــا االســــتيطانية االحالليــــة، بمــــا فيهــــا مــــشر

"E1" ،الــذي يفــصل وســط الــضفة وشــمالها عــن جنوبهــا ،
ـــة فلـــسطينية متواصـــلة  ـــة دول ـــة فرصـــة إلقام ـــوض أي ويق
ٕجغرافيا، وتصعيد بنائهـا االسـتيطاني االسـتعماري واضـفاء  ً
الـــشرعية علـــى عـــدد كبيـــر مـــن البـــؤر االســـتيطانية التـــي 
أقامها المـستوطنون فـي الـضفة الغربيـة وخـصوصا خـالل 

تنــــصل مباشــــر مــــن "ماضــــيين هــــو العــــامين والنــــصف ال
ٕاالتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، واعدام 
سياسي لكـل مـا نـشأ عـن هـذه االتفاقـات مـن وقـائع علـى 

 ".األرض

إن مواقـــف وسياســـات وقـــرارات اإلدارة " :وأضــافت
ــوق شــعبنا شــكل  ــسطينية وحق ــة مــن القــضية الفل األميركي

ي اســـرائيل، ضـــوءا أخـــضر لليمـــين العنـــصري الحـــاكم فـــ
لمواصلة تدمير حل الدولتين، واعدام فرص تحقيق السالم 
العــــادل والــــشامل، وتقــــويض القــــانون الــــدولي وقــــرارات 

 ".الشرعية الدولية

ونوهت في بيانها، إلى أن الدعم األميركي سـاهم 
في اظهـار المطـامع اإلسـرائيلية عالنيـة وبـدون تحفظـات، 

الســتيالء علـــى الفتــة الــى مخطـــط الحكومــة اإلســـرائيلية ل
ــة  ــسطينية شــمال مدين مــساحات واســعة مــن األراضــي الفل
القـــدس، وتوســـيع المـــستوطنات االســـرائيلية القائمـــة فـــي 
المنطقــة، وذلــك مــن خــالل طــرح مخطــط بنــاء مــستقبلي 

الواقعـــة " كوخـــاف يعقـــوب"يهـــدف إلـــى توســـيع مـــستوطنة 
 وحـــدة اســــتيطانية ٣٥٤١ٕشـــمال القـــدس، واقامــــة نحـــو 

 المحيطــة بالمــستوطنة، والتــي تعــود جديــدة علــى االراضــي
لبلدات وقرى كفر عقب وبرقة ومخماس، وبحسب الخـرائط 
االسرائيلية، فـإن المـساحة المخصـصة للبنـاء االسـتيطاني 

 .دونما ١٥٩١الجديد تتجاوز 

ولفتــت أيــضا الــى االســتغالل غيــر المــسبوق مــن 
كوفيـد "قبل دولة االحتالل النشغال العالم بفيروس كورونا 

ومحاوالتهـــــا الحثيثـــــة لتقـــــويض جهـــــود الحكومـــــة ، "١٩
الفلــسطينية فــي مكافحــة انتــشاره، وخــصوصا فــي القــدس 

 .المحتلة

وأكـــدت عـــشراوي علـــى ضـــرورة التحـــرك الفاعـــل 
ــة  والجــاد للمــساهمة فــي ترجمــة القــوانين والقــرارات األممي
الخاصة بالقضية الفلـسطينية علـى أرض الواقـع، ولتـوفير 

 ولــضمان حقوقــه غيــر القابلــة الحمايــة العاجلــة لــشعبنا،
ٕللتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، واقامة دولته 

، وعاصــمتها القــدس ١٩٦٧المــستقلة علــى أراضــي العــام 
  ."١٩٤"الشرقية وعودة الجئيه طبقا للقرار االممي 

 ١٣/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ٣٧ 

ُأبو الغيط يحذر من خطورة توظيف االحتالل 
  يق مخططاتهكورونا لتحق

 

األمين  وجه – وكاالت – فضائية فلسطين اليوم
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة إلى 
ٍعدد من المسؤولين الدوليين، حول خطورة األوضاع في 

، خاصة في "كورونا"األراضي الفلسطينية في ظل وباء 
ُضوء مؤشرات متواترة تفيد بتوظيف االحتالل األزمة من 

ل تحقيق مخططاته بضم أجزاء من الضفة الغربية، أج
 .ٕوتوسيع االستيطان، واحكام السيطرة على سكان القدس

وبعث أبو الغيط رسائل لكل من السكرتير العام 
لألمم المتحدة، ووزراء خارجية كل من الواليات المتحدة، 
وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، والممثل 

  الخارجية لالتحاد األوروبي،األعلى للسياسة

وحذر في رسائله، من توجه خطير وواضح لدى 
" الليكود"قيادات االحتالل اإلسرائيلي، خاصة من حزب 

باستغالل الظرف العالمي الطارئ والمتعلق بمواجهة وباء 
من أجل تكثيف التوسع في البؤر االستيطانية " كورونا"

في القدس ومحاولة فرض واقع جديد على األرض خاصة 
 .ومحيطها

وأشار إلى أن األخطر في كل ذلك هي المساعي 
لتوظيف االنشغال العالمي " اليمين اإلسرائيلي"التي يبذلها 

بمواجهة هذا الوباء لتفعيل وتنفيذ مخططات ضم أجزاء 
من الضفة الغربية المحتلة، خاصة في منطقة غور 

 .األردن

كان وتناولت الرسائل المصاعب االقتصادية التي 
، ثم جاء "كورونا"الفلسطينيون يواجهونها بالفعل قبل 

الوباء العالمي ليزيد من صعوبتها، مشيرة إلى أن 
ُتخاطر بإشعال وضع يعاني بالفعل " اإلسرائيلية"السياسات  ُ

 .من الهشاشة وقابل لالنفجار

وناشد أبو الغيط المسؤولين الدوليين ببذل 
اجعة تلك على مر" إسرائيل"جهودهم من أجل حمل 

السياسات الخطيرة لضمان عدم انزالق األوضاع في 
فلسطين أو في مخيمات الالجئين خارجها، إلى ما هو 
أسوأ وأخطر خاصة جراء اآلثار الصحية واالجتماعية 

  ".كورونا"واالقتصادية الخطيرة لوباء 

 ١٣/٤/٢٠٢٠ فضائية فلسطين اليوم

* * * * *  

  

يكي األمم المتحدة ترفض أي اتفاق أمر
  إسرائيلي لضم أراض فلسطينية

 

األمم المتحدة أي  رفضت –  صفا–نيويورك 
والواليات المتحدة األمريكية " إسرائيل"توجه التفاق بين 

إياه   ًبشأن ضم مزيد من األراضي الفلسطينية، معتبرة
 ".تقويض لعملية السالم"

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، 
ن العام أنطونيو غوتيريش، نائب المتحدث باسم األمي

عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع الصحفيين بمقر األمم 
 .المتحدة في نيويورك

ًوردا على تقارير إعالمية بشأن اتفاق وشيك 
بشأن خريطة المناطق " إسرائيل"بين الواليات المتحدة و

: ، قال حق"إسرائيل"بالضفة الغربية التي سيتم ضمها لـ 
أحادية الجانب تقوض عملية نحن ضد أي خطوات "

 ".السالم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

وكان المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير قال في تقريره 
له السبت إن الواليات المتحدة واالحتالل اإلسرائيلي على 

 التي وشك اإلتفاق بشأن خريطة المناطق بالضفة الغربية
، في ظل انشغال العالم بأزمة "إسرائيل"سيتم ضمها لـ 

 ".كورونا"فيروس 



  
  ٣٨ 

شباط الماضي، تعمل لجنة / ومنذ فبراير
إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط الضم -أمريكية

اإلسرائيلي بالضفة الغربية، توطئة لالعتراف األمريكي 
 .بهذا الضم

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه بموجب خطة 
، فإن االحتالل )صفقة القرن(م األمريكية المزعومة السال

٪ من مساحة الضفة الغربية، بما في ٤٠-٣٠سيضم 
 .ذلك كامل شرق القدس

كانون الثاني الماضي، أعلن /  يناير٢٨وفي 
المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة " صفقة القرن"ترمب 

فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل 
، واألغوار "إسرائيل" القدس عاصمة غير مقسمة لـمدينة 

  .، وسط رفض من المجتمع الدولي"تل أبيب"تحت سيطرة 

 ١٤/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

تدين سماح االحتالل "  الفلسطينيةالخارجية"
  " كورونا"لجماعات إرهابية يهودية مصابة بـ

 في مهاجمة أهداف فلسطينية
 

ـــــــــــا- رام اهللا ـــــــــــت–  وف ـــــــــــة   أدان وزارة الخارجي
والمغتربين، اعتداء مجموعة مـن المـستوطنين المتطـرفين 

االرهابيـة اليهوديـة مـن الـذين " شـبيبة الـتالل"من جماعـة 
أصيبوا بفيروس كورونا على المـواطنين الفلـسطينيين فـي 

  .منطقة األغوار فجر اليوم الثالثاء

طنين وأوضحت الوزارة، في بيـان لهـا، أن المـستو
المتطـرفين أحرقـوا عـددا مـن المركبـات الفلـسطينية، وألقــوا 
الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغـاز 
ــدموع، بعــد أن فــروا مــن الحجــر الــصحي، وذلــك  مــسيل لل

   .بإسناد وحماية من جيش االحتالل

ــأتي  وأفــادت الخارجيــة بــأن هــذا االعتــداء اآلثــم ي
ــــداءات ــــشرات االعت ــــداد لع ــــشيات امت ــــي تمارســــها ميل  الت

المـــــستوطنين المـــــسلحة ضـــــد أبنـــــاء شـــــعبنا وارضـــــهم 
وممتلكاتهم ومنـازلهم ومزروعـاتهم ومقدسـاتهم فـي عمـوم 
ــداءات  ــدة أن تلــك االعت ــة، مؤك ــسطينية المحتل االرض الفل
تــصاعدت بــشكل ملحــوظ فــي ظــل تفــشي وبــاء كورونــا، 
لتـضاف الــى جــرائم دولــة االحــتالل وأذرعهــا المختلفــة ضــد 

بنا، فــي محاولــة لعرقلــة الجهــود الفلــسطينية المبذولــة شــع
رسميا وشعبيا للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال 
في جرائم االحتالل وانتهاكاته وممارساته الالإنسانية بحق 

  .أسرانا وعمالنا

وحملــت الــوزارة، الحكومــة اإلســرائيلية المــسؤولية 
وطنيها، وحـذرت الكاملة والمباشرة عن جرائم قواتهـا ومـست

فــــي ذات الوقــــت مــــن مخــــاطر اســــتغالل دولــــة االحــــتالل 
االنشغال العالمي والفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا 
لتنفيذ مخططات الضم والتوسع وعمليـات التطهيـر العرقـي 
البــشعة ضــد المــواطنين الفلــسطينيين، خاصــة فــي القــدس 

  .واألغوار

  ١٤/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

أعداد المصابين بكورونا : وزيرة الصحة
  "إسرائيل"بالقدس أكبر مما تعلنه 

 

ــة القــد وزيــرة الــصحة  أكــدت –  صــفا–س المحتل
الفلــــسطينية مــــي كيلــــة مــــساء يــــوم الثالثــــاء أن أعــــداد 
اإلصابات بفيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة أكبر 

 .مما تعلنه دولة االحتالل اإلسرائيلي

" الجزيـــرة" كيلـــة فـــي تـــصريحات لقنـــاة وأوضـــحت
الفــــضائية مــــساء اليــــوم أنهمــــا يحــــاولون بكافــــة الــــسبل 
ــل  ــا بالقــدس رغــم عراقي مــساعدة أهلنــا المــصابين بكورون

 ".إسرائيل"



  
  ٣٩ 

 ألـف ١٥٠في الـسياق، ذكـرت وزيـرة الـصحة أن 
عامــل فلــسطيني عــادوا مــن داخــل الكيــان اإلســرائيلي إلــى 

 . ألفا١٨٠الضفة الغربية المحتلة من بين 

ــى  ــسلطة الفلــسطينية تعتمــد عل ولفتــت إلــى ان ال
ـــة  لكننـــا نحتـــاج الكثيـــر مـــن المـــستلزمات الطبيـــة "الوقاي

 ".لمواجهة فيروس كورونا

وحول األوضاع الـصحية فـي قطـاع غـزة فـي ظـل 
ــا  ــة إنن ــال كيل ــي جميــع أنحــاء العــالم، ق انتــشار كورونــا ف

دات نتابع الوضع في غزة وغدا ستقلع قافلة تحمل مـساع"
  ".طبية لسكان القطاع

 ١٤/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

القدس تتعرض إلجراءات : خبير بالقانون الدولي

  "الكورونا"تهويدية غير مسبوقة في ظل 
  

ــــــدكتور ــــــر القــــــانون الــــــدولي ال ــــــا  أدان خبي حن
مواصـــلة ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي إجراءاتهـــا  عيــسى

احتاللهــا لمدينــة القــدس وتغييــر وضــع الراميــة إلــى إدامــة 
المـسجد  المدينة المقدسة وتكوينها السكاني وتهديد وجود

مــن خــالل الحفريــات التــي تجريهــا حولــه وتحتــه  األقــصى
ــــواة لتحــــرك  ــــدة تكــــون ن ــــشآت إســــرائيلية جدي ٕواقامــــة من
المتطــرفين اإلســرائيليين ولالنقــضاض علــى هويــة القــدس 

والت إلــى التــضييق العربيــة كمــا تهــدف جميــع هــذه المحــا
ــارهم  ــدة القديمــة ودفعهــم او إجب ــى المقدســيين فــي البل عل
علــى الرحيــل وزرع القــدس بمزيــد مــن البــؤر االســتيطانية 

 .على طريق فرض السيطرة الكاملة على القدس

إن :" عيــسى، فــي تــصريح لــه اليــوم. وأضــاف د 
ــدولي يــدين بــشدة هــذه اإلجــراءات اإلســرائيلية  المجتمــع ال

 ١٩٤٩ انتهاكــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة لــسنة التــي تعتبــر
ولقرارات األمم المتحدة وخاصة قرارات مجلـس األمـن التـي 

ولمـا تـشكله ، على القـدس أوال" إسرائيل"ال تعترف بسيادة 

هـــذه األعمـــال مـــن تهديـــد مباشـــر للمقدســـات المـــسيحية 
واإلسالمية في القدس ومن مخـاطر علـى القيمـة العالميـة 

وان اسـتمرار االحـتالل ، مدينـة القـدس ثانيـاثقافيا ودينيـا ل
اإلســـرائيلي فـــي تخريـــب التـــراث الثقـــافي والـــديني لمدينـــة 
القدس يشير بكل وضوح إلـى اسـتمرار دولـة االحـتالل فـي 
ـــشرق األوســـط وتحـــدي  ـــة ال ـــي منطق ـــصعيد األوضـــاع ف ت

كمــا أن ، المجتمــع الــدولي وقــرارات الــشرعية الدوليــة ثالثــا
ــة " إســرائيل"احاطــة  ــد مــن المــستوطنات مدين القــدس بمزي

وهــدم المنــازل ومــصادرتها فيهــا يكــشف بــصورة صــارخة 
ٍالنوايا اإلسرائيلية الحقيقية في ضـم القـدس وابـتالع أراض 

 ".فلسطينية أخرى رابعا

واختــتم عيــسى قــائال بــأن المجتمــع الــدولي مــن  
ـــدولي مطالـــب باتخـــاذ اإلجـــراءات  خـــالل مجلـــس األمـــن ال

م ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي وقــف العمليــة الكفيلــة بــإلزا
هـــذه األعمـــال الخطيـــرة لمـــا تـــشكله مـــن انتهـــاك للقـــانون 
الدولي ومن عقبة أمام تحقيق السالم العادل والشامل فـي 

علــى االنــصياع " إســرائيل"ٕمنطقــة الــشرق األوســط وارغــام 
اللتزاماتهــا القانونيــة وفــق القــانون الــدولي وبــشكل خــاص 

ي تنطبـق أحكامهـا علـى األراضـي اتفاقية جنيف الرابعة الت
 بمـا فــي ١٩٦٧ســنة " إسـرائيل"الفلـسطينية التـي احتلتهــا 
  .ذلك مدينة شرقي القدس

  ١٤/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٕ مؤسسة فلسطينة واسرائيلية تطالب العالم ٢٢
  بالوقوف في وجه سياسة الضم

 

 وجهـت مؤسـسات -دوت كـوم" القدس "- رام اهللا
 اإلســرائيلية، اليــوم، - الفلــسطينية" لــدولتينتحــالف حــل ا"

رســـــالة إلـــــى األمـــــم المتحـــــدة ودول االتحـــــاد األوروبـــــي 
ومفوضية االتحاد األوروبي في بروكـسل، ومكتـب الممثـل 
الخـــاص لالتحـــاد وممثـــل المنظمـــة الدوليـــة فـــي القـــدس، 



  
  ٤٠ 

ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي طـــالبوهم فيهـــا بالتـــدخل 
ــع قيــام إســرائيل بــ ضم أيــة أجــزاء مــن الــضفة الجــدي لمن

ـــة، والعمـــل علـــى إعـــادة الطـــرفين إلـــى مفاوضـــات  الغربي
 .حقيقية

وجاءت هذه الدعوة علـى ضـوء تـسرب معلومـات 
ـــة ـــة خـــرائط أمريكي ـــام لجن ـــشأن قي ـــشتركة -ب  إســـرائيلية م

بالشروع في وضع خريطـة مقترحـة لتطبيـق خطـة الـرئيس 
ــي تتــضمن ضــم المــستوطنات  ــد ترامــب الت األمريكــي دونال

  .ألغوار الى جانب القدس للدولة العبريةوا

ــادرة  وقــال غــادي بيلتيانــسكي، مــدير مؤســسة مب
على العـالم أن يتحـرك اآلن قبـل أن : "جنيف، فرع إسرائيل

ًيكون ذلك متأخرا جدا ً."  

تقـــوم عناصـــر متطرفـــة فـــي اإلدارتـــين : "وأضـــاف
ـــي األشـــهر  ـــضم ف ـــذة لل ـــتح ناف ـــة واالســـرائيلية بف األمريكي

ـــة، وهـــذا  ـــة التوصـــل المقبل ًيـــشكل تهديـــدا حقيقيـــا إلمكاني ً
  ".ًمستقبال إلى حل سياسي على أساس الدولتين

علـــــــــى أصـــــــــدقاء الفلـــــــــسطينيين : "وأضـــــــــاف
ًواإلسرائيليين وأنصار السالم في العالم التحرك جـديا لمنـع 
الــــضم واتخــــاذ خطــــوات جديــــة الســــتئناف عمليــــة ســــالم 

  ".حقيقية

 مؤســــــسة ٢٢ويـــــضم تحـــــالف حــــــل الـــــدولتين 
ًية واســرائيلية تعمــل معــا علــى ضــمان تطبيــق حــل فلــسطين

  .الدولتين خالل عملية تفاوضية جدية

 وقال نضال فقهـاء، مـدير مؤسـسة مبـادرة جنيـف
ــسطين- ــى إســماع صــوت :  فــرع فل إن الرســالة تهــدف إل

الشعبين الفلسطيني واإلسـرائيلي الـرافض للـضم والمطالـب 
ء ُإن الرســـالة وجهـــت إلـــى أعـــضا: وقـــال. بحـــل الـــدولتين

ــدول األعــضاء فــي  ــدولي، والــى جميــع ال ٕمجلــس األمــن ال
ٕاالتحـاد االوروبــي، والـى ممثــل االمــم المتحـدة فــي القــدس 

  .وممثل االتحاد االوروبي

بينمـا يركـز العـالم كلـه علــى : "وجـاء فـي الرسـالة
، يواصـــــل الخبـــــراء مـــــن إســـــرائيل "١٩كوفيـــــد "مكافحـــــة 

ـــات المتحـــدة المـــشاركة فـــي رســـم الخـــرائط لتح ديـــد والوالي
المنـــاطق فـــي الـــضفة الغربيـــة ليـــتم ضـــمها فـــي األشـــهر 

  ".المقبلة

نحــذر بــشدة مــن أي تحركــات : "وأضــافت الرســالة
نحو ضم أحـادي الجانـب ألجـزاء مـن الـضفة الغربيـة، بمـا 

ــي وادي األردن ومنطقــة  ــك ف ــي ذل ــى أن "E1ف ، مــشيرة إل
هذه الخطوة، إذا تمت، فإنها تعـرض حـل الـدولتين للخطـر 

هـــا تتعـــارض مـــع المبـــادئ األساســـية لعمليـــة ٕالـــشديد، وان
  .السالم

  ١٥/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

عمليات الهدم اإلسرائيلية : المجلس النرويجي
ّللممتلكات الفلسطينية تقوض جهود وقف 

  انتشار كورونا

 

ــــــس النرويجــــــي  -PNN-رام اهللا   حــــــذر المجل
لالجئـــــين اليـــــوم األربعـــــاء، مـــــن أن اســـــتمرار الـــــسلطات 

إلســرائيلية فــي هــدم واســتهداف المنــازل ومرافــق الميــاه ا
والــصرف الــصحي فــي الـــضفة الغربيــة المحتلــة، يقـــوض 
ــــا  ــــشار فيــــروس كورون ــــة للحــــد مــــن إنت الجهــــود المبذول

 .، خاصة مع احتدام جائحة كورونا″١٩_كوفيد"

وقالـــــت المجلـــــس، فـــــي تقريـــــر أصـــــدره، اليـــــوم 
ديــــد األربعــــاء، تعــــرض عمليــــات الهــــدم المــــستمرة والته

بالترحيــــــل القــــــسري، باإلضــــــافة إلــــــى خطــــــط الحكومــــــة 
اإلسرائيلية المقبلة لضم أجـزاء كبيـرة مـن الـضفة الغربيـة، 

كمـــا أن . أمـــان وصـــحة اآلالف مـــن الفـــسلطينيين للخطـــر
االســتيالء علــى األراضــي لــن يحــرم الفلــسطينيين ويقلــص 
ـــر  ـــي تقري ـــشرعي ف ـــم ال ـــى حقه ـــي الحـــصول عل أمـــالهم ف

ر علــى التنــسيق القــائم بــين المــصير فحــسب، بــل ســيؤث



  
  ٤١ 

ٕالسلطات اإلسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وانتـشار 
 .فيروس كورونا بين الشعبين

ــين  وقــال األمــين العــام للمجلــس النرويجــي لالجئ
ًإن إســـرائيل ملزمـــة قانونيـــا بحمايـــة حيـــاة : "يـــان إيجالنـــد

: ، وأضــاف"ّوصــحة الفلــسطينيين الــواقعين تحــت اإلحــتالل
 الـــسلطات اإلســـرائيلية لوقـــف عمليـــات الهـــدم إننـــا نحـــث"

والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الـضفة الغربيـة، 
فهـذا لـيس هـو الوقـت . بما في ذلك المساعدات اإلنسانية

 ".لتقويض الجهود العالمية لوقف إنتشار فيروس كورونا

ـــه رأى إيجالنـــد ـــه : وفـــي اإلطـــار ذات يجـــب أن "أن
مان إلتزام إسرائيل بالقانون يعمل المجتمع الدولي على ض

الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي إلنهاء الصراعات 
ــــدال مــــن  ــــة هــــذه الجائحــــة، ب ًالــــسياسية والتفــــرغ لمحارب

 ".ٕالتصعيد واضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت اإلحتالل

 فــي إســرائيل ١٩-ومنــذ أول حالــة إصــابة بكوفيــد
ألمم المتحدة بـأن ، أفادت ا٢٠٢٠فبراير/ شباط٢١بتاريخ 

ً منـشأة فـي الـضفة الغربيـة، بمـا فيهـا ٦٩إسرائيل هـدمت 
ً شخـصا وألحـق ٦٣ذلك أدى إلى تـشريد . القدس الشرقية

ً ممتلكـــا ٢٨تـــضمنت المنـــشآت .  آخـــرين٤١٧الـــضرر بــــ َ ْ
ًســكنيا وســبع مرافــق لخــدمات الميــاه والــصرف الــصحي، 

َوالجـــدير بالـــذكر أن ثلـــث مـــا تـــم تـــدميره ومـــصادرته كـــا ن ُُ
 .ًمقدما من دول مانحة كمساعدات إنسانية

ــي  ــدت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ف ــا أك  ٧فيم
أبريـــل، وفـــق التقريـــر، بأنهـــا لـــن تقـــوم بهـــدم أي /نيـــسان

ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة علـى 
مخاطر إنتشار فيروس كورونا، إال أنها لم تجمـد عمليـات 

 فيها البنية التحتية األساسية الهدم للمنشآت األخرى، بما
كمرافــــق الميــــاه واإلصــــحاح والنظافــــة الــــضرورية لوقــــف 

 .إنتشار العدوى

ُوأدت القيـــــود االحترازيـــــة المفروضـــــة مـــــن قبـــــل 
السلطات الفلسطينية واإلسـرائيلية الحتـواء جائحـة كورونـا 

إلـى عــزل المجتمعــات الفلــسطينية الــضعيفة عــن األســواق 
المحليــة، وشــل قــدرة الــس . كان علــى كــسب لقمــة عيــشهمَ

ويـأتي ذلـك علـى نقــيض المـنح التحفيزيـة لـدعم اإلقتــصاد 
الفلسطيني والسكان المتضررين جراء التدابير واإلجـراءات 

ــصحية العامــة  منــشأة ٢٨هــذا وقامــت إســرائيل بهــدم . ال
ً، مفاقمـة بـذلك "ج"زراعية ومعيشيه فلسطينية في منطقـة  ِ ُ

ِقدرة العائالت المتضررة على إ . عالة أنفـسهم ومجتمعـاتهمُ
ًعــــالوة علــــى فــــشل إســــرائيل فــــي الحــــد مــــن إعتــــداءات  َ َ
المــستوطنين اإلســرائيليين ضــد الفلــسطينيين وممتلكــاتهم، 
ـــاد حـــاالت  ـــى إزدي ـــم المتحـــدة إل ـــارير األم ـــد أشـــارت تق فق
اإلعتداء من قبل المستوطنين منـذ إنتـشار فيـروس كوفيـد 

-١٩. 

َني إســرائيل، ُهــذا ويطالــب القــانون الــدولي اإلنــسا
َكقــــوة إحــــتالل، بحمايــــة ســــكان األراضــــي التــــي تحتلهــــا،  َْ
ـــرام  ـــذلك احت ـــسطينيين، وك ِوضـــمان ســـالمة ورفاهيـــة الفل َ َ

علــى إســرائيل التــزام قــانوني لــضمان . حقــوقهم اإلنــسانية
وحمايـة المرافـق والخـدمات واللـوازم الـصحية فـي األراضــي 

درة علــى إن كانــت إســرائيل غيــر قــا. الفلــسطينية المحتلــة
َتلبية إحتياجات السكان المحتلين من قبلها بـشكل مالئـم،  ُ
فيجب عليها أن تـسمح وتـسهل أعمـال اإلغاثـة اإلنـسانية 

 .السريعة ودون عوائق

يحظــر هــدم وتــدمير الممتلكــات مــن قبــل ســلطات 
ّ إال فـي -االحتالل، بما في ذلك معونات اإلغاثة اإلنسانية

ــة وجــود أســباب الــضرورة العــسكري ــك -ة الملحــة حال  وذل
كما أن . يكون بمثابة إنتهاك جسيم إلتفاقية جنيف الرابعة

عمليات الهـدم المقترنـة بعوامـل أخـرى، مثـل الحرمـان مـن 
البنيـــة التحتيـــة األساســـية للخـــدمات مـــن مرافـــق الميـــاه 
واإلصحاح والنظافـة ومرافـق الرعايـة الـصحية المجتمعيـة، 

َتفـاقم البيئــة القـسرية التــي يعــ  ِ ْ َ ِ َ يش فيهـا الفلــسطينيون فــي ُ
جميـــــع أنحـــــاء الـــــضفة الغربيـــــة، وتجعـــــل الفلـــــسطينيين 



  
  ٤٢ 

معرضين لمواجهة خطـر الترحيـل القـسري، كمـا تـسهم فـي  ْ َ
 .١٩-إنتشار فيروس كوفيد 

فيمــا يواصــل المجلــس النرويجــي لالجئــين، وفــق 
تقريــره، دعمــة فــي الــضفة الغربيــة، مــن خــالل الــشركاء، 

ـــع حـــوالي  ـــم توزي ـــث ت ـــة  طـــرد٥٠٠حي ـــواد النظاف  مـــن م
ـــة مـــن  ـــك القريب ـــة وتل ـــات البدوي ـــى المجتمع ـــة عل والحماي

 .المستوطنات

كمـــا يقـــوم فريـــق المجلـــس النرويجـــي لالجئـــين 
بأنــشطة الرقابــة، واتخــاذ اإلجــراءات ضــد انتهاكــات حقــوق 
اإلنسان والدفاع عن القضايا اإلنسانية المتعلقـة بــ كوفيـد 

 .فيروس أو التي تفاقمت خالل فترة إنتشار ال١٩

وأكـــد المجلـــس أنـــه يواصـــل المراقبـــة والـــرد علـــى 
عمليات الهدم التـي تتعـرض لهـا مرافـق النظافـة والـصرف 
الصحي، في الوقـت الـذي يواصـل فيـه العمـل علـى تطـوير 
رســـائل الـــدعم النفـــسي واالجتمـــاعي وتوصـــيات لمرشـــدي 
المـدارس عبــر المنــصات الرقميــة لــضمان ســالمة األطفــال 

 .في المنازل

ل المجلس علـى توسـيع نطـاق اإلسـتفادة كما يعم
مــن البــرامج النقديــة متعــددة األغــراض لــدعم جهــود كــسب 
العــــيش والتخفيــــف مــــن آثــــار فقــــدان الوظــــائف، وتــــدني 
األجور، وفشل المشاريع الصغيرة، وعدم قدرة الناس علـى 
تلبيـــــة االحتياجـــــات األساســـــية النـــــاجم عـــــن االنكمـــــاش 

  .االقتصادي

 ١٥/٤/٢٠٢٠شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

تطالب بوقف إجراءات " الخارجية الفلسطينية
االحتالل ضد مبادرات المقدسيين لوقف انتشار 

  "كورونا"

 

وزارة الخارجيـة  طالبـت – برناما – يونا – رام اهللا
ــــدولي والمنظمــــات  ــــسطينية، المجتمــــع ال ــــربين الفل والمغت

ــــة  ــــصحة العالمي ــــة ال ــــصة وخاصــــة منظم ــــة المخت االممي
ــــصلة، بتحمــــل والمنظ ــــسانية ذات ال ــــة واإلن مــــات الحقوقي

مسؤولياتها واجبار سلطات االحتالل على وقف انتهاكاتها 
الجــــسيمة وتــــدابيرها العنــــصرية ضــــد أبنــــاء شــــعبنا فــــي 
القدس، ال سـيما أنهـم يقومـون بمبـادرات إنـسانية للحفـاظ 
على سالمتهم وسط اهمال متعمد من قبل االحتالل، تجـاه 

 .ناانتشار فيروس كورو

ودانت الخارجية فـي بيـان صـحفي يـوم األربعـاء، 
اقدام قوات االحتالل وشرطته باقتحام بلـدة سـلوان بطريقـة 
همجيــة، ومداهمــة المقــر الطبــي الفلــسطيني الــذي أقامتــه 
لجنة الطوارئ في البلـدة بهـدف الحـد مـن انتـشار فيـروس 

  .كورونا، بزعم أنه مخالف للقانون

ي تمارسها سـلطات كما دانت جميع اإلجراءات الت
االحـتالل بحـق مواطنينـا المقدسـيين مـن تنكيـل واعتقـاالت 
ومـداهمات وقمـع وعمليـات عـزل تعـسفية وقيـود علـى كــل 
من يتحرك في مبادرة إنسانية للحفاظ على صحة وسالمة 

  .أبناء شعبنا في القدس

وقالــت إن هــذه اإلجــراءات اإلســرائيلية العنــصرية 
تفـــشي الوبـــاء، فـــي تــصاعدت بـــشكل ملحـــوظ منـــذ بدايــة 

محاولــة لعرقلــة تحــرك جميــع مكونــات المجتمــع المقدســي 
  .لمحاصرة هذا الوباء

واكــــدت أن حالـــــة مـــــن الخـــــوف والقلـــــق تـــــسود 
األوســاط الفلــسطينية وصــفوف المقدســيين جــراء اســتمرار 
هذه االعتداءات الممنهجة، بعـد أن وصـل عـدد اإلصـابات 

  . إصابة٨٠المعروفة في صفوفهم إلى 

لخارجية وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين وطالبت ا
بتحمــل مــسؤولياتها تجــاه منــع الطــواقم الطبيــة ) األونــروا(

الفلـــسطينية وطـــواقم األونـــروا مـــن العمـــل فـــي المخيمـــات 
  .بالقدس المحتلة من أجل مكافحة فيروس كورونا

  ١٦/٤/٢٠٢٠ الماليزية وكالة األنباء الوطنية

* * * * *  



  
  ٤٣ 

النرويج أكدت بريطانيا واليابان و: عريقات
  "األونروا"رفض الضم واستمرار دعمها 

 أجـرى أمـين سـر - دوت كـوم" القدس "- اهللا رام
اللجنـــة التنفييـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية الـــدكتور 
ــن  ــل م ــاء، محادثــات هامــة مــع ك ــات، األربع صــائب عريق
وزيـــــر الدولـــــة البريطـــــاني للـــــشؤون الخارجيـــــة جـــــيمس 

ـــــي، والمبعـــــوث النرويجـــــي ل ـــــور كليفرل ـــــسالم ت ـــــة ال عملي
ــسالم مــساهورو  ــة ال ــوث اليابــاني لعملي ــسالند، والمبع وين

 .كانو

وقــال عريقــات إن محدثيــه أكــدوا مواقــف بلــدانهم 
بالرفض المطلق ألي ضـم لألراضـي الفلـسطينية المحتلـة، 
ــــشامل ال يكــــون بفــــرض  ــــسالم العــــادل وال وأن تحقيــــق ال
ٕاإلمـــالءات والـــضم، وانمـــا فقـــط مـــن خـــالل المفاوضـــات 

ًإلقـرار بــالحقوق المعتــرف بهـا للــشعب الفلــسطيني، وفقــا وا
للقـرارات الدوليــة واُألمميــة ذات الــصلة والــشرعية والقــانون 
الدولي، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين على حـدود الرابـع 

  .١٩٦٧ما حزيران عام 

كمــا أكــدت هــذه االطــراف الــصديقة دعــم الحكومــة 
سـتمرار دعـم الفلسطينية في جهودهـا لمكافحـة كورونـا، وا

  .وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

  ١٦/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

االحتالل يتحمل مسؤولية ارتفاع : الرويضي
  عدد االصابات بكورونا بين المقدسيين

 

ــة  ــاة–القــدس المحتل ــدة   الحي ــل   أكــد–الجدي ممث
منظمــة التعـــاون االســـالمي لــدى فلـــسطين الـــسفير أحمـــد 

ــــضي  أن االحــــتالل االســــرائيلي يتحمــــل المــــسؤولية الروي
األولى فـي تفـشي الكورونـا فـي القـدس الـشرقية، بإهمالـه 
تقديم الخدمات الالزمة لحماية المقدسين من هـذا الوبـاء، 
حيــث امتنــع عــن تعقــيم االحيــاء المقدســية ولــم يقــم بفــتح 

مراكز لفحص المخـالطين او المـشتبة اصـابتهم، او مراكـز 
 .المصابين او الذين بحاجه الى حجرايواء للمقدسين 

وقــــال الرويــــضي أن االحــــتالل منــــع المبــــادرات 
الــشعبية المحليــة التــي حاولــت أن تحمــي ذاتهــا واحياءهــا 
مــن خــالل لجــان الطــوارىء المــشكلة مــن اطبــاء محلــين 
ومؤسسات محلية وشعبية للقيام بـدورها فـي هـذه المهمـة 

اجـل مواجهـة وقامت باالعتقال والتنكيل بكل من يعمل من 
 .جائحة كورونا من القيادات المحلية والشعبية واللجان

ًوبـــين أن حالـــة ســـلوان تـــشكل نموذجـــا لـــسياسة 
اإلهمــال التـــي ينتهجهـــا اإلحـــتالل اإلســـرائيلي، فاالكتظـــاظ 
الــسكاني فيهــا فيمــا يعــرف بــسلوان التاريخيــة التــي تــضم 

 ٥٦العديد من األحياء، ويصل عدد سكانها إلى أكثـر مـن 
نـــسمة، وهـــي مفتوحـــة علـــى القـــدس الغربيـــة ومنـــذ ألـــف 

ظهــور اإلصــابات فيهــا لــم يــتم إغالقهــا، أو تقييــد الحركــة 
 .فيها

ـــــــل إصـــــــابتهم  ـــــــستوطنين المحتم ـــــــال إن الم وق
اضـــافة الـــى أن حـــي بـــاب  يوميـــا، بـــالفيروس يقتحمونهـــا

المغاربـه وهــو احـد احيــاء ســلوان الممتـد لحــي وادي حلــوه 
ب القـادمين للمنطقـة مـن البـراق واغلـ قريب جدا من حائط

المتدينين اليهود الـذي ينتـشر بيـنهم االصـابات بالكورونـا 
 .وفقا لالحصاءات االسرائيلية

وحــول االحتياجــات العاجلـــة لمدينــة القــدس اكـــد 
الرويضي أن االولويـة لالحتياجـات الطبيـة، وتـشمل اجـراء 
الفحوصات، وتقديم العالج للمصابين، وتوفير مكان حجـر 

ثمنــا الجهــد التــي تقــوم بــه محافظــة القــدس للمقدســين، م
وتجمع المؤسسات المقدسية والمبادرات الشعبية المختلفة 

ــاء، ودور شــبكة مستــشفيات القــدس التــي رغــم  فــي االحي
أوضــاعها الماليــة الـــصعبة تحــاول باالمكانــات المحـــدودة 
المساهمة في حماية المجتمـع المقدسـي وتقـديم الخـدمات 

 .لكوروناالطبية الالزمة لمصابي ا



  
  ٤٤ 

ــــة  ــــضي تواصــــلنا مــــع جهــــات عربي وذكــــر الروي
واســـالمية مختلفـــة لتـــوفير دعـــم عاجـــل لهـــذه المـــشافي 
والمؤســــسات المقدســــية وبــــشكل خــــاص لجنــــة طــــوارىء 
القدس التي تشرف عليها محافظـة القـدس، وهنـاك بعـض 
االســتجابات ويجـــري متابعتهــا مـــن قبــل الجهـــاز الرســـمي 

 .الفلسطيني

مـــــة الفلـــــسطينية وثمــــن الرويـــــضي جهـــــد الحكو
برئاســة الــدكتور محمــد اشــتيه ووزارة الــصحة الفلــسطينية 
التي اعتبرها وزارة الـدفاع االول عـن المجتمـع الفلـسطيني 
لمواجهة جائحة كورونا، وقال إن هذه االجراءات سـاهمت 
في تقليص عدد الحاالت، شاكرا وزيرة الصحة الفلسطينية 

بــه لالطئمنــان الــدكتورة مــي الكيلــة التــي بــادرت لالتــصال 
 .على احوال القدس وبلدة سلوان

وفي سياق حديثه عن الوضع العام بالمدينة اكـد 
الرويـــضي ان القـــدس امـــام وبـــائين، االحـــتالل واجراءاتـــه 
المتمثلـــه بالتهويـــد والهـــدم ومـــصادرة االراضـــي والعقـــارات 
وبنـــــاء المـــــستوطنات وتهجيـــــر المـــــواطنين، واســـــتهداف 

ـــسيحي ـــم المقدســـات االســـالمية والم ة، وهـــذه االجـــراءات ل
 .تتوقف حتى خالل هذه االيام الصعبة ووباء الكورونا

وقال تواصلنا مع وكاالت عربية واسالمية مانحـة 
 .لتعزيز مواجهة المقدسين لمواجهة هاذين الوبائين

ــارك  ــإغالق المــسجد االقــصى المب ــق ب وفيمــا يتعل
امــام المــصلين اكــد الرويــضي اننــا علــى ثقــة كاملــة بــدور 

اف االســالمية والــدور الهاشــمي فــي حمايــة المــسجد االوقــ
 .االقصى المبارك

  ١٦/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

سياسة اإلحتالل في : مصطفى البرغوثي
  ٕخطيرة واجرامية) ج(القدس ومناطق 

 

مصطفى البرغوثي .د وصف – الحدث الفلسطيني
األمين العام لحركة المبـادرة الوطنيـة الفلـسطينية، سياسـة 
اإلهمــــال الــــصحي، والتمييــــز العنــــصري، التــــي تمارســــها 

التي ) ج(سلطات اإلحتالل في القدس وما يسمى بمناطق 
ــشكل  مــن الــضفة الغربيــة بــالخطيرة والالإنــسانية % ٦٢ت

وأنهــــا تهــــدد بإنتــــشار واســــع لوبــــاء الكورونــــا فــــي هــــذه 
 .المناطق

ـــسلطات : "وقـــال البرغـــوثي بـــدل ان تقـــوم هـــذه ال
ـــا كقـــوة إحـــتال ل فإنهـــا تـــصعد إقتحاماتهـــا للمـــدن بواجبه

ــــديا ــــي قلن ــــسطينية كمــــا جــــرى ف ــــاء الفل ــــدات واألحي  والبل
كفرعقـب وتـل الرميــدة، وتوسـع اعتقاالتهــا، وتقمـع لجــان و

المـــساندة الـــصحية التـــي شـــكلها الفلـــسطينيون لمواجهـــة 
ــا، كمــا جــرى فــي ســلوان والعيــسوية وبيبــت  ــاء الكورون وب

 ".ادات صحيةٕحنينا، بما في ذلك اقتحام واغالق عي

ــــــي اجــــــراء  وأضــــــاف البرغــــــوثي أن اإلهمــــــال ف
الفحوصــات للكورونـــا للعمــال الفلـــسطينيين العــاملين فـــي 

منــشآت إســرائيلية أصـابها الوبــاء هــو المــسؤول  ومـصانع
مـــن اإلصـــابات بوبـــاء الكورونـــا فـــي الـــضفة % ٧٣عـــن 

الغربيــة، باإلضــافة إلــى أن اســتمرار الحــصار علــى قطــاع 
  . في حال انتشر الوباء فيهغزة يهدد بكارثة صحية

  ١٦/٤/٢٠٢٠الفلسطينية الحدث 

* * * * *  

 الوقوف الدولي المجتمع تدعو النيابية فلسطين

 الفلسطينيين االسرى مع
 

 النيابية فلسطين لجنة دعت – الدستور – عمان

 الفلـسطينيين االسـرى مـع الوقـوف الـى الـدولي المجتمـع

 تـضامنها مؤكدة االسرائيلي االحتالل سجون في القابعين

 الـذي الفلـسطيني األسـير يـوم مـع بالتزامن معهم المطلق

 .اليوم يصادف



  
  ٤٥ 

 فـي الـسعود يحيـى المحـامي اللجنـة رئـيس وقال

 ان الجمعـة، اليوم عنها الصادر الجمعة اليوم صدر بيان

 بضرورة عالميا، الكورونا وباء انتشار منذ طالبت اللجنة

 االحـتالل سـلطات علـى للـضغط الـدولي المجتمـع سـعي

 مخـاطر مـن حيـاتهم علـى حفاظـا االسـرى سـبيل الطـالق

 سـجون فـي األسـرى وغـرف أقـسام داخـل الوبـاء تفـشي

 والرابعة الثالثة جنيف اتفاقيتي مع ينسجم وبما االحتالل،

 الكافي الغذاء على بالحصول األسير حق على تنص التي

 .الالزمة الطبية والرعاية

 اإلسـرائيلي لاالحـتال سلطات تخاذل أن :وأضاف

 يؤكـد انمـا خاصـة واالسرى عامة الفلسطينيين حماية في

 مـن لالسـتفادة الغاشـم االحـتالل سـلطات اليـه تـسعى مـا

 مـن الخطيرة وتداعياته ،الوباء النتشار المهلكة المخاطر

 .للجميع المعلومة الدنيئة غاياته بلوغ أجل

 المجتمـع مؤسـسات كافـة دعـوة البيـان جـدد و

 التي الكفيلة االجراءات التخاذ واالنسانية يةالقانون الدولي

 ان الى الفتا الوباء، مخاطر من االسرى حماية شأنها من

 لجميـع انتهاكـا يعـد الـشأن بهـذا االحـتالل سـلطات تراخي

 .السماوية والشرائع الدولية والقوانين األعراف

 المظفرة الهاشمية بقيادته سيبقى االردن ان وأكد

 الـشعب لقـضية داعمـين مكوناتـه ةبكافـ االردنـي والـشعب

 وعلـى المـشروعة حقوقـه ينـال حتـى األبـي الفلـسطيني

 وعاصـمتها المـستقلة الفلـسطينية دولتـه اقامـة رأسـها

  .القدس

  ١٧/٤/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

 المنظمات شبكة "بجهود ترحب العربية الجامعة

 "فلسطين أجل من الفرنسية
   

 العربيـة لالـدو جامعـة رحبـت – وفـا - القـاهرة

 ،"فلـسطين أجـل مـن الفرنـسية المنظمـات شـبكة" بجهـود

 الفرنـسي الـرئيس الـى رسـالة توجيـه خـالل مـن وذلـك

 لودريـان، إيـف جـان خارجيتـه ووزيـر مـاكرون، إيمانويـل

 علـى للـضغط المتاحة الوسائل كافة باستخدام ومطالبتهم

 في الفلسطيني للشعب المساعدات تقديم أجل من إسرائيل

 ".كورونا "فيروس أزمة ظل

 فلـسطين لقطـاع المـساعد العـام األمـين وأعـرب

 أبـو سـعيد العربيـة بالجامعـة المحتلـة العربيـة واألراضـي

 دعمـه عـن الجمعـة، اليـوم له صحافي تصريح في علي،

 الـشعب بمـساعدة الخاصـة الفرنـسية الـشبكة تلـك لجهـود

 الدولية والهيئات والمؤسسات الجهات مطالبا الفلسطيني،

 إللـزام الفـوري بتـدخلها المعنيـة االنـسان حقـوق توهيئـا

 عـن المـسؤولية بتحمـل "بـاالحتالل القائمة القوة" إسرائيل

 االنـسان لحقـوق وانتهاكاتهـا القانونيـة غيـر أفعالهـا

 ظـل فـي حتـى الفلـسطيني الـشعب ضـد الجـرائم وارتكابهـا

 الـدولتين حـل تقـويض يـتم أن قبـل كورونـا وبـاء تفـشي

 والمعاناة الصراع إدامة الى يؤدي الذي األمر دائم، بشكل

 والمخططات االجراءات هذه تسببها التي الهائلة اإلنسانية

 .الممنهجة العنصرية

 العـالم انـشغال اسـتغالل مـن علـي، أبـو وحـذر

 االحــتالل ســلطات قبــل مــن" ١٩ كوفيــد "بفــايروس

 مكافحة في الفلسطينية الحكومة جهود عرقلة ومحاوالتها

 اقتحاماتـه فـي االحـتالل جيش وتمادي الفايروس انتشار

 الـوزراء واعتقالـه الفلـسطينية، والبلـدات والقـرى للمـدن

 هجمــات الــى باإلضــافة والمتطــوعين، والمــسؤولين

 االحـتالل سـلطات مـن المدعومـة المتكـررة المـستوطنين

 الحجـر إجـراءات ظـل فـي وممتلكـاتهم الفلـسطينيين علـى

  .سبالفيرو العدوى نشر مخاطر من والتخوف

 ١٧/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

البرلمان العربي يطالب بإطالق سراح األسرى 
  الفلسطينيين في سجون االحتالل



  
  ٤٦ 

  

ــدكتور مــشعل بــن فهــم الــسلمي، رئــيس  طالــب ال
البرلمان العربي، األمـم المتحـدة والهيئـات الدوليـة المعنيـة 

حمـر، بتحمـل بحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للـصليب األ
ــإطالق  ــزام إســرائيل ب ــسانية وال ــة واإلن ٕمــسئولياتها القانوني
ســراح األســرى الفلــسطينيين ووقــف االنتهاكــات المــستمرة 

 .بحقهم والتي تنتهك جميع األعراف والقوانين الدولية

ٍجاء ذلـك خـالل بيـان صـادر عنـه فـي ذكـرى يـوم  ٍ
األسير الفلسطيني الذي يحل في الـسابع عـشر مـن شـهر 

يـل مــن كــل عــام، أكــد خاللــه أن المعانــاة التــي يعيــشها أبر
آالف الفلــسطينيين بمــن فــيهم األطفــال والنــساء والــشيوخ 
في سجون االحتالل تفاقمت مع انتـشار فيـروس كورونـا، 
خاصة بعد اإلعالن عن عدد من اإلصابات بين صفوفهم، 
ا عـــاجال إلجبـــار ســـلطات  ًوهـــو مـــا يـــستلزم تحركـــا دولي ًـــ ً

حتـــرام قواعـــد القـــانون الـــدولي، وخاصـــة االحـــتالل علـــى ا
اتفاقية جنيف الرابعـة التـي تؤكـد حقـوق األسـرى فـي زمـن 
ـــدابير  ـــك مـــن اتخـــاذ الت ـــه ذل ـــة، ومـــا يتطلب ـــشار األوبئ انت
العاجلة والالزمة لمنع انتشار الوباء بين صـفوف األسـرى 

 .الفلسطينيين

وطالــب رئــيس البرلمــان العربــي المجتمــع الــدولي 
لالزمـة والـضرورية لألسـرى الفلـسطينيين بتوفير الحماية ا

ــي هــذه الظــروف الــصعبة، محمــال االحــتالل اإلســرائيلي  ًف
المــسئولية الكاملــة عــن حيــاة األســرى الفلــسطينيين بعــد 
إصابة بعضهم بفيروس كورونـا فـي الوقـت الـذي تتجاهـل 
فيــه ســلطات االحــتالل هــذا التهديــد الجديــد لحيــاة األســرى 

اتها الممنهجـة ضـدهم، وهـو مـا وتواصل إجراءاتها وانتهاك
 .يمثل جريمة ضد اإلنسانية

ودعا رئيس البرلمان العربي المنظمـات والهيئـات 
ـــام مـــع األســـرى  ـــضامنها الت ـــى إعـــالن ت ـــة إل ـــة كاف الدولي
ٕالفلـــسطينيين وايـــصال معانـــاتهم إلـــى جميـــع دول العـــالم، 
وفضح االنتهاكات اإلنسانية التي تقوم بها قوات االحتالل 

 بحــق الــشعب الفلــسطيني عبــر جميــع الوســائل اإلســرائيلي
  .المتاحة

ووجـــه رئـــيس البرلمـــان العربـــي بهـــذه المناســـبة 
أســـمى آيـــات اإلعـــزاز والتقـــدير والتـــضامن مـــع األســـرى 
ــابعين فــي ســجون االحــتالل اإلســرائيلي،  ــسطينيين الق الفل
ًوثمن عاليا صـمودهم فـي معـركتهم مـن أجـل نيـل حـريتهم  

ــــت ــــاء دول ــــة شــــعبهم، وبن هم المــــستقلة وعاصــــمتها وحري
  .القدس

 ١٧/٤/٢٠٢٠أخبار اليوم المصرية 

* * * * *  

روسيا تؤكد رفضها ضم إسرائيل أجزاء من 
  الضفة الغربية

 

ــوم  روســيا معارضــتها لخطــط  أكــدت –روســيا الي
إسرائيل الخاصة بـضم أجـزاء مـن الـضفة الغربيـة، مـشددة 
علـــى أن هـــذا اإلجـــراء قـــد يقـــوض تـــسوية الـــصراع علـــى 

 حل الـدولتين وخاصـة آفـاق إقامـة دولـة فلـسطينية أساس
 .مستقلة

وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية، 
: ماريا زاخاروفا، في مـؤتمر صـحفي عقدتـه اليـوم الجمعـة

لفتنـــا اهتمامانـــا إلـــى تقـــارير نـــشرت مـــن قبـــل عـــدد مـــن "
وســائل اإلعــالم حــول خطــط مرجحــة للحكومــة االئتالفيــة 

ـــضفة اإلســـرائيلية المـــس تقبلية تخـــص ضـــم أجـــزاء مـــن ال
الغربيـة لنهــر األردن خــالل األشــهر القريبــة، بمــا فــي ذلــك 

 ".غور األردن

تثيـــر مثـــل هـــذه النوايـــا قلقـــا : "وتابعـــت زاخاروفـــا
وروســيا، . ورفــضا منطقيــين مــن قبــل الجانــب الفلــسطيني

إلى جانب الـدول األخـرى التـي تـدعم صـيغة حـل الـدولتين 
ي اإلسرائيلي، تـشارك المخـاوف، لتسوية الصراع الفلسطين

ــاق إقامــة  ــد يقــوض آف ــق الخطــط المــذكورة ق مــن أن تطبي
 ".دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة األراضي



  
  ٤٧ 

وشددت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الروسـية علـى 
ضرورة االلتزام بالقاعدة القانونية الدولية في إطار تسوية 

والجمعيــة العامــة الــصراع، خاصــة قــرارات مجلــس األمــن 
 .لألمم المتحدة

ـــسان زاخاروفـــا  كـــال مـــن "ودعـــت روســـيا علـــى ل
اإلســــرائيليين والفلــــسطينيين إلــــى اســــتئناف المفاوضــــات 
المباشرة في أسرع وقت ممكن بهدف االتفـاق علـى حلـول 

 ".مقبولة بشكل مشترك حول كل القضايا الخالفية العالقة

ـــــامين  وأعلـــــن رئـــــيس الـــــوزراء اإلســـــرائيلي، بني
، عــن خطتــه الخاصــة بــضم ٢٠١٩تنيـاهو، فــي ســبتمبر ن

جــزء مــن أراضــي الــضفة الغربيــة، فيمــا أكــد فــي ديــسمبر 
عزمه الحـصول علـى االعتـراف األمريكـي بـسيادة إسـرائيل 

  .على غور األردن

 ١٧/٤/٢٠٢٠روسيا اليوم 

* * * * *  

االحتالل أخطر وأشد قسوة : كمال الخطيب
 )كورونا(على المسجد األقصى من 

  

رئـــــيس لجنــــــة  قــــــال – الـــــوطن  دنيـــــا–ام اهللا ر
إن : ، الـشيخ كمـال الخطيـب٤٨الحريات فـي أراضـي عـام 

ـــروس  ـــا(المـــسجد األقـــصى، يواجـــه في ـــروس )كورون ، وفي
  .االحتالل، وهو األشد واألقسى

ـــى أن المـــسجد  ـــصريح صـــحفي، إل ـــي ت وأشـــار ف
ّاألقــصى، يكــاد يكــون الوحيــد الــذي مــر بظــروف اإلغــالق 

 االحــــتالل اإلســــرائيلي، واألســــباب مــــرات ومــــرات، بفعــــل
  .والظروف التي كان يفتعلها لتبرير جريمته بإغالقه

وذكـر بــأن المــسجد األقــصى أغلــق مــرات عديــدة، 
ومنعت صالة الجمعة والجماعـة، وكـان أشـهرها فـي شـهر 

، ومحاولــة نــصب بوابــات ٢٠١٧يوليــو مــن العــام / تمــوز
زة مـن إلكترونية عند مداخله، إضافة لمنع سكان قطاع غـ

ًالوصــــول إلــــى القــــدس، حتــــى إن أجيــــاال متالحقــــة مــــن 

الشباب، لم يعرف المسجد إال من خالل الصور ومـشاهدة 
 .التلفزيون

ّوبــين الخطيــب، أن مــشاريع الربــاط وشــد الرحــال  ّ
إليه ومشاريع صالة الفجر فيه، ومشاريع مصاطب العلـم، 
وحلقــــات التــــدريس وربــــط األطفــــال فيــــه، عبــــر مــــشروع 

األقصى، هـي بعـض مالمـح لمبـادرات أبنـاء صندوق طفل 
شعبنا في دعم وتعزيـز صـمود المـسجد األقـصى فـي وجـه 

  ).حرية نيوز(الغزاة المحتلين، وفق ما نقل موقع 

ـــشاريع  ـــرض للحـــصار وم ـــد أن األقـــصى، يتع وأك
التهويد وبناء الهيكل الثالـث المزعـوم علـى أنقاضـه، لكنـه 

ّكــان يــأنس بأحبابــه ويواســي نفــسه بعمــاره، ــذين أخــذوا ُ  ال
ًعلى أنفسهم العهد أن يدافعوا عنه وأال يتركوه وحيدا ّ.  

ها هو المسجد األقصى المبـارك، : "وقال الخطيب
ــين  ــا وخــشية مــن انتقــال العــدوى ب ــأثير جائحــة كورون وبت
أهلنـا، فإنــه تــم إغالقــه ولـم تقــم فيــه الجمعــة وال الجماعــة 

رب ألربعــة أســابيع خلــت، وألن هــذه الجائحــة مــا تــزال تــض
وبكــل عنفــوان كافــة أصــقاع المعمــورة، ومــا يــزال كــل يــوم 
يسجل إصابات جديـدة ألهلنـا فـي الـضفة الغربيـة والقـدس 
الـــشريف، وألهلنـــا فـــي الـــداخل الفلـــسطيني، األمـــر الـــذي 
يــوحي بإمكانيــة اســتمرار هــذا اإلغــالق فــي شــهر رمــضان 

  ".المبارك

لهفـــي عليـــك يـــا أقـــصى، وأنـــت الـــذي : "وأضـــاف
ومرابطوك، ومن يعشقونك مـن زيارتـك، وال سيحرم أحبابك 

تكون أجمـل لحظـات فـي أعمـارهم إال سـجدة فـي محرابـك، 
  ".وساحاتك، وعلى ترابك، وتحت زيتونتك

لهفي عليك يا أقصى، وأنـت الـذي سـتغيب عنـك "
موائد اإلفطار ولحظات االنتظار لصوت األذان من مآذنك، 

ــت ق ــك أنــت المــسجد األقــصى، كن ــا األمــل أن بــل يبعــث فين
  ".ّاالحتالل وستظل بعد أن يرحل هذا االحتالل

ـــسك " ـــت تواســـي نف ـــا أقـــصى، وأن ـــك ي لهفـــي علي
ــا وحــدي بــل إنهمــا شــقيقاي  ولــسان حالــك يقــول لــست أن



  
  ٤٨ 

ومن همـا أكـرم منـي، المـسجد الحـرام، ومـسجد رسـول اهللا 
  ".ّصلى اهللا عليه وسلم، قد يجري عليهما ما جرى علي

 ١٨/٤/٢٠٢٠دنيا الوطن 

* * * * *  

  

مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل : عريقات
 بإشراف دولي

... الفلسطينيون يأملون في دور روسي
 ّويحذرون من تطهير عرقي في القدس

  

ــــشرق األوســــط«: ام اهللار قــــال أمــــين ســــر  - »ال
اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلــــسطينية، صــــائب 
عريقــات، إن الــسلطة مـــستعدة لحــوار مباشـــر مــع إســـرائيل 

إشــــراف آليــــة دوليــــة، وهــــو المطلــــب الــــذي أكــــد عليـــــه ب
ًالفلسطينيون مرارا، جاء ذلك خالل محادثات أجراها عريقـات 
مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغـدانوف، حـول 

ــــــسطينية  ــــــسوية الفل ــــــاء -الت  اإلســــــرائيلية، ومكافحــــــة وب
  .»كورونا«

، )الـسبت(وقال عريقات، في بيان صـحافي، أمـس 
مع بوغدانوف، خالل اتصال هاتفي، األوضاع في إنه ناقش 

األراضي الفلسطينية، وأفق التـسوية الفلـسطينية اإلسـرائيلية 
علـــى أســـاس القـــوانين الدوليـــة، وبنـــاء حـــوار مباشـــر بـــين 

وجـاء حـديث . الطرفين بمـساعدة رباعيـة الوسـطاء الـدوليين
عريقــات مــع بوغــدانوف، فــي وقــت تأمــل الــسلطة فــي رؤيــة 

  .ل في عملية السالمدور روسي فاع

، »الـشرق األوســط«وقـال مـسؤولون فلـسطينيون لــ
ــــاء  ــــدعم أي تحــــرك روســــي إلحي ــــسطينية ت ــــادة الفل إن القي

ــة الــسياسية وقــال عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة . العملي
التحرير واصـل أبـو يوسـف، إن القيـادة تتطلـع وتـدعم وتثـق 
فـــي أي دور روســـي للبـــدء فـــي مـــسار يفـــضي إلـــى إنهـــاء 

ًوأكد أن القيادة ترى في روسيا ضلعا فاعال ضـمن . حتاللاال ً

ــديال لمــسار التــسوية  ــة التــي يجــب أن تكــون ب ًاآلليــة الدولي
  .السابق الذي انفردت برعايته الواليات المتحدة

وتريـــد الـــسلطة إيجـــاد آليـــة دوليـــة بديلـــة للـــدور 
التــي وضــعت االتفــاق » ١ + ٥«األميركــي علــى غــرار آليــة 

ويأمــل الفلــسطينيون بــأن يكــون أي تحــرك . يالنــووي اإليرانــ
وطــــــرح . روســــــي مقدمــــــة آلليــــــة دوليــــــة متفــــــق عليهــــــا

ــسالم،  ــي الــسابق، إطــالق مــؤتمر دولــي لل ــسطينيون، ف الفل
تنتج عنه آلية دولية تشارك فيهـا اللجنـة الرباعيـة، بمـا فـي 

 ٥ذلك الواليات المتحدة، ودول أوروبيـة وعربيـة مكونـة مـن 
مـــم المتحـــدة، وتـــدخل فـــي صـــلب  دول تحــت مظلـــة األ٧أو 

عمليـــة سياســـية مـــع الفلـــسطينيين واإلســـرائيليين، لكـــن أي 
  .خطوات عملية لم تتخذ

وحــاول الــرئيس الفلــسطيني محمــود عبــاس، إقنــاع 
فرنسا بهذا األمر، لكن الـرئيس الفرنـسي إيمانويـل مـاكرون، 
غيــر متــشجع للفكــرة، بخــالف ســلفه فرنــسوا أوالنــد، الــذي 

. ٢٠١٧ و٢٠١٦ مــرحلتين فــي عــامي ًأطلــق مــؤتمرا علــى
ــرئيس الروســي  ــاس عمــل شخــصيا علــى إقنــاع ال ًوكــان عب
فالديميـــر بـــوتين، مـــن أجـــل إطـــالق مـــؤتمر دولـــي للـــسالم، 

ويراهن عبـاس علـى الحـضور . ًمستخدما نفوذه في المنطقة
الروسي كمنافس وحيد للواليات المتحدة في المنطقة، وعلى 

 بمـا فـي ذلـك المـصالح عالقات موسكو المتقدمة بتل أبيـب،
ويبحــث عبــاس عــن دولــة قــادرة . المــشتركة والمهمــة بينهمــا

على التأثير على إسـرائيل، وكـذلك علـى دول كبيـرة تـستطيع 
ًمعارضــة الواليــات المتحــدة التــي لــم يعــد يريــدها وســيطا فــي 

  .المفاوضات منذ إعالن القدس عاصمة إلسرائيل

لكــــن علــــى األرض تبــــدو األمــــور بعيــــدة عــــن أي 
واتهمــت منظمــة التحريــر، أمــس، إســرائيل، . سوية ممكنــةتــ

بتكثيــف المخططــات االســتيطانية فــي الــضفة، بمــا فــي ذلــك 
  .القدس

وقـــال تقريـــر المكتـــب الـــوطني للـــدفاع عـــن األرض 
إن االحــتالل يواصــل «ومقاومــة االســتيطان التــابع للمنظمــة، 

، لتثبيــت أقدامــه ومخططاتــه، لــضم )كورونــا(اســتغالل أزمــة 
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ــة، بمــا المــستوط نات اإلســرائيلية فــي الــضفة الغربيــة المحتل
فيهــا القــدس مــن جهــة، واتخــاذ الخطــوات التمهيديــة لبــسط 
الـسيادة اإلسـرائيلية علـى غـور األردن وشـمال البحـر الميــت 

  .»من جهة أخرى

ــربط بــين «: وأضــاف ــزم الحكومــة اإلســرائيلية ال تعت
مـستوطناتها فــي مدينــة القـدس المحتلــة عبــر مـد خــط ســكة 

ــأن مــداوالت حد ــد المــصادر ب ــث تفي ــد للقطــار الخفيــف، حي ي
تظهـر ) اللجنـة اللوائيـة للتنظـيم والبنـاء(أجرتها مـا تـسمى بــ

دخول القطـار الخفيـف لمـستوطنة أرمـون هنتـسيف المقامـة 
علــى جبــل المكبــر فــي شــرق القــدس، فــي خطــة تهــدف إلــى 
زيادة وتكثيف البناء االستيطاني بنـسبة كبيـرة، وجـذب مزيـد 

ـــــازل مـــــن ال ـــــاء المن ـــــق توســـــيع بن ـــــستوطنين عـــــن طري م
  .»االستيطانية

كان المركز العربي للتخطيط البديل كـشف قبـل أيـام 
عن مخطط تهويدي، بدأ االحتالل التحضير له، لبنـاء خطـي 
ـــة بتخـــوم المـــسجد  ـــد يربطـــان التجمعـــات اليهودي ســـكة حدي
ــا بــين  ــصل م ــارك؛ الخــط األول تحــت األرض ي األقــصى المب

ـــي مـــ ـــاب الجـــزء الغرب ـــة ب ـــة ومنطق ـــة القـــدس المحتل ن مدين
ًالمغاربة، وصوال إلـى تخـوم المـسجد األقـصى، والثـاني سـكة 

وينــضم . حديــد فــوق األرض تجــوب أحيــاء القــدس المختلفــة
هــذا المخطــط إلــى سلــسلة مــشاريع أخــرى تنفــذ بالخفــاء فــي 

ّالـذي يمتـد تحـت أحيـاء البلـدة » نفـق الهيكـل«القدس، مثـل 
» مدينة داود«ا واستقرارها، ومشروع القديمة، ويهدد سالمته

الـــذي تهـــدد منـــشآته المختلفـــة حـــي ســـلوان ومنطقـــة بـــاب 
  .المغاربة

» اللجنة اللوائيـة للتنظـيم والبنـاء«ّوبين التقرير أن 
في بلدية االحتالل في القدس كشفت عن مشروع استيطاني 

 ٤١٠على أراضي جبل المكبر جنوب القدس المحتلـة بواقـع 
 غرفة، وربـط ١٠٠، ومرافق عامة وفندق وحدات استيطانية

ـــك  ـــف وتل ـــشبكة القطـــار الخفي ـــد ب الحـــي االســـتيطاني الجدي
  .٢٠٢٤الشبكة العامة بسكة الحديد في البالد حتى عام 

ــــــك اللجنــــــة ضــــــمن مخططاتهــــــا  كمــــــا قــــــررت تل
االســتيطانية التـــي ال تتوقــف إيـــداع مخطــط اســـتيطاني فـــي 

  .جنوب المدينة» جيلو«مستوطنة 

 ١٣٠٠ط، الــذي يركــز علــى بنــاء ويتــضمن المخطــ
 ألـــف متـــر مربـــع للمبـــاني ١٠٠وحــدة ســـكنية اســـتيطانية و

 ألـف متـر ٢٠ ألف متر مربع منـاطق تجاريـة و٢٥العامة و
ــاطق مفتوحــة، ومخطــط ١٥مربــع لمــشاغل و ــم من ــف دون  أل

ً دونما شـمال شـرقي المـستوطنة قـرب مـسارين ٨٣بمساحة 
كمــا . ثقــافيٍللقطــار الخفيــف إلقامــة مدرســة ونــاد رياضــي و

 دواوير تشكل مـدخل الحـي الجديـد ٣يتضمن المخطط إقامة 
تقــــام فــــي محيطهــــا محــــالت تجاريــــة ومــــشاغل، ويتــــضمن 

 ١٢ و١٠ٍ مبـان سـكنية بارتفـاع مـا بـين ١٠المشروع بنـاء 
ً طابقــا تــشكل بــديال عــن ٣٥ إلــى ٢٥ أبــراج مــن ٧ًطابقــا، و ً

 وحـــدة ٢٩٠مركـــز االســـتيعاب القـــديم المكـــون مـــن حـــوالي 
  .يةسكن

ـــسه تواصـــل ســـلطات  ـــت نف ـــي الوق ـــه ف وأوضـــح أن
االحتالل سياسة التضييق على المـواطنين الفلـسطينيين فـي 

وحـــذرت قيـــادات مقدســـية مـــن اســـتغالل االحـــتالل . القـــدس
اإلســرائيلي وصــول فيــروس كورونـــا إلــى الفلــسطينيين فـــي 

، وبالتــــالي »موبــــوءة«القــــدس الــــشرقية إلعالنهــــا منــــاطق 
ألمـــر الـــذي يمكـــن أن يمهـــد فـــي ٍإغالقهـــا بـــشكل كامـــل، ا

المستقبل لتطهير عرقي وديمغرافي صامت للفلسطينيين فـي 
  .عدد من أحياء المدينة على أيدي سلطات االحتالل

 ١٩/٤/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

 اجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو: عريقات
   ترمب للضم واستمرار التوسع في االستيطان-

 

ؤولون دوليــون علــى رفــض أجمــع مــس - رام اهللا
للــضم واســتمرار التوســع   ترمــب وفريقــه-نتنيــاهو مخطــط

ــدولتين علــى  ــى مبــدأ حــل ال ــي االســتيطان، والحفــاظ عل ف
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حوار مباشـر  ، واجراء١٩٦٧حدود الرابع من حزيران عام 
 .بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين

كمــا أجمعــوا خــالل اتــصاالت أجراهــا معهــم أمــين 
لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على سر ال

لوقــف انتــشاره وتحييــد " كورونــا"ضــرورة مكافحــة فيــروس 
آثـــاره الـــسلبية، ودعــــم وكالـــة غــــوث وتـــشغيل الالجئــــين 

لمواصــلة تقــديم خــدماتها لالجئــين  "األونــروا"الفلــسطينيين 
 .الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء

المبعوثــــة وتنــــاول عريقــــات فــــي اتــــصاالته مــــع 
األوروبيــة لعمليــة الــسالم ســوزانا ترســتل، ومبعــوث األمــم 
المتحدة لعملية السالم نيكوالي ميالدونوف، أفـق التـسوية 

اإلسـرائيلية علـى أسـاس القـوانين الدوليـة،  -الفلـسطينية 
وانقــاذ عمليــة الــسالم بمــساعدة المجتمــع الــدولي، خاصــة 

ى فــي أعــضاء مجلــس األمــن الــدولي، واإلفــراج عــن األســر
 .سجون االحتالل

كما تواصل عريقات لليوم الثاني على التوالي مع 
وزيــرة خارجيــة اســبانيا ارنــشا جــونزاليس، ونائــب رئـــيس 
الوزراء وزير خارجية ايرالندا سيمون كوفني، ونائب وزير 
خارجية روسيا ميخائيـل بوغـدانوف، الطالعهـم علـى آخـر 

  .التطورات في الساحة الفلسطينية

 ١٩/٤/٢٠٢٠يدة الحياة الجد

* * * * *  

 إسرائيلية تنتهي قريبا من رسم –لجنة أميركية 
  خرائط لضم أراض فلسطينية

 

الفلـسطينيون  ّـ رحب– عمـان – نادية سعد الدين
بــــالموقف الروســــي الــــرافض لمخطــــط ســــلطات االحــــتالل 
اإلسرائيلي بضم غور األردن والمـستوطنات وشـمال البحـر 

 فــي ضــوء أنبــاء عــن الميــت فــي الــضفة الغربيــة، وذلــك
اتفاق أميركي إسرائيلي وشيك على خـرائط ضـم أجـزاء مـن 

الــضفة الغربيــة للكيــان اإلســرائيلي، وفــق مــا كــشفت عنــه 
  .ًمؤخرا منظمة التحرير الفلسطينية

 إســرائيلية مــشتركة تــم –وتعكــف لجنــة أميركيــة 
تــشكيلها فــي وقــت ســابق علــى االنتهــاء مــن رســم خــرائط 

ـــي ضـــم األغـــوار وشـــمال البحـــ ـــستوطنات ف ـــت والم ر المي
ًالضفة الغربية المحتلة للكيان اإلسرائيلي، تنفيذا لما تعهد 
بـــه رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي المنتهيـــة واليتـــه بنيـــامين 

  .نتنياهو، توطئة لالعتراف األميركي بها

وأكـــــدت منظمـــــة التحريـــــر الفلـــــسطينية خطـــــورة 
ل المخطط اإلسرائيلي بالضم، والذي تسعى سلطات االحتال

لتنفيذه مستغلة انـشغال العـالم فـي مواجهـة وبـاء فيـروس 
بإنهاء جميع االتفاقيـات التـي وقعتهـا “، مهددة ”كورونا“

  .”مع سلطات االحتالل في حال نفاذه

وقــال عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، 
، صالح ”فدا“األمين العام لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

حــتالل بهــذه الخطــوة الخطيــرة قيــام ســلطات اال“رأفــت، إن 
ينهـي جميـع االتفاقيـات التــي وقعتهـا مـع منظمـة التحريــر 

بـالموقف “ً، مرحبـا ”ويجر المنطقة إلى المواجهة الحتميـة
الروسي الـرافض لخطـط االحـتالل بـضم أجـزاء مـن الـضفة 
ــة  ــة باســم الخارجي ــسان المتحدث ــى ل ــا جــاء عل ــة كم الغربي

  .”الروسية

ه، إن المخطــــط وأضــــاف رأفــــت، فــــي تــــصريح لــــ
ــــــة “اإلســــــرائيلي  ــــــس العقليــــــة الــــــصهيونية المتطرف يعك

والعنــصرية التــي تحكــم ســلطات االحــتالل والقائمــة علــى 
االســتيطان وســرقة األرض والمــوارد والممتلكــات ومــصادرة 
الحق الفلسطيني في تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة 

ام مــن العــ) يونيـو(ًجغرافيـا علــى حــدود الرابـع مــن حزيــران 
  .” بعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧

الدول المؤثرة في العـالم، بمـا فيهـا “وطالب رأفت 
روســـيا والـــصين واالتحـــاد األوروبـــي والمنظومـــة األمميـــة 
جمعاء، إلى العمل لعقـد مـؤتمر دولـي حقيقـي للـسالم مـن 



  
  ٥١ 

ـــصلة  ـــة ذات ال ـــرارات الدولي ـــذ الق ـــات لتنفي أجـــل وضـــع آلي
ـــي  ـــ–بالـــصراع العرب زام ســـلطات االحـــتالل ٕ اإلســـرائيلي وال

  .”بها

ــة  ــسان المتحدث ــى ل ــد أكــدت، عل وكانــت روســيا ق
باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفـا، معارضـتها 
لخطط االحتالل الخاصـة بـضم أجـزاء مـن الـضفة الغربيـة، 

هـذا اإلجــراء قـد يقـوض تـسوية الــصراع “مـشددة علـى أن 
ـــة ـــاق إقامـــة دول ـــدولتين وخاصـــة آف ـــى أســـاس حـــل ال  عل

، وذلـك فـي ضـوء تقـارير نـشرت حـول ”فلسطينية مستقلة
خطــط مرجحــة للحكومــة االئتالفيــة اإلســرائيلية المــستقبلية 
تخــص ضــم أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة لنهــر األردن خــالل 

  .”األشهر القريبة، بما في ذلك غور األردن

ــة لتحريــر  مــن جانبهــا؛ ثمنــت الجبهــة الديمقراطي
 فــي تأكيــد رفــضها كــل موقــف القيــادة الروســية“فلــسطين 

أشــكال الــضم اإلســرائيلي للمنــاطق الفلــسطينية المحتلــة، 
وتمسكها بالحل القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
بمــا يــضمن للــشعب الفلــسطيني حقــه فــي تقريــر المــصير 

  .”ٕواالستقالل والعودة، وانهاء االحتالل واالستيطان

ــان أصــدرته أمــس، عــن  ــرت الجبهــة، فــي بي وعب
القيادة الروسية التي أكدت في أكثر من “حيبها لموقف تر

مناســــبة دعمهــــا للحقــــوق الوطنيــــة المــــشروعة للــــشعب 
ـــصفقة  ـــام ل ـــسطيني، ورفـــضها الت ـــاهو-ترامـــب“الفل ” نتني

واستعدادها الدائم إلسـناد القـضية الوطنيـة الفلـسطنية فـي 
المحافــل الدوليــة، ومــساعدة القــوى والفــصائل الفلــسطينية 

ام واســـتعادة الوحـــدة الداخليـــة فـــي إطـــار لتجـــاوز االنقـــس
منظمة التحرير بوصـفها الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب 

  .”الفلسطيني

وكان وزير الخارجية الروسي، سـيرغي الفـروف، 
قد أكد لألمين العـام للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلـسطين 
نايف حواتمة، في اللقاء الثنائي بينهما في منتـصف آذار 

ـــارس( ، اســـتعداد موســـكو الســـتقبال الجولـــة الماضـــي) م

الثالثـــة مـــن الحـــوار الـــوطني الفلـــسطيني للوصـــول إلـــى 
بحيث يطلب إلى ” إعالن موسكو“تفاهمات، يصدر عنها 

ٕالقيــادة الروســية دعــم واســناد القــضية الوطنيــة فــي كافــة 
ـــدعوة  ـــة، فيمـــا ســـيرهن أمـــر ال ـــة واإلقليمي ُالمحافـــل الدولي

از العـــالم لمحنـــة وبـــاء للجولــة الثالثـــة مـــن الحـــوار باجتيـــ
  .”كورونا“

ـــي  ـــي ف ـــب العرب ـــب النائ ـــدوره؛ طال ـــست“ب ” الكني
اإلسرائيلي، سامي أبـو شـحادة، باسـتقالة رئـيس الحكومـة 

يستغل الظروف ” ًاإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه 
الحاليـة التــي تمــر بهــا المنطقــة مــن أجــل تعميــق ســيطرته 

بطــرق غيــر ديمقراطيــة الـسياسية علــى الكيــان اإلســرائيلي 
ًووسائل غير شرعية قانونيا وأخالقيا ً”.  

جاء ذلك في نقـاش اقتـراح قـانون تـشديد الرقابـة 
علـــى الحيـــاة الشخـــصية للـــسكان بحجـــة وبـــاء الكورونـــا، 
والــذي سيــسمح للــشرطة بمراقبــة الهواتــف الذكيــة بطريقــة 
تمس بحق المواطنين بالخصوصية وتعزز القبضة األمنية 

  .لمواطنينللدولة على ا

وحــــذر أبــــو شــــحادة مــــن خطــــورة هــــذه الخطــــوة 
ًومآالتهـــا، مؤكـــدا أنهـــا ســـتكون فاتحـــة لخطـــوات إضـــافية 
ــوق المــواطنين خــصوصا  ــشكل كبيــر بحق ًأخــرى ســتمس ب
العــرب الــذين عــانوا لعقــود مــن تنكيــل المؤســسات األمنيــة 

  .األسرائيلية

ًوكانت منظمة التحرير الفلسطينية، كشفت مؤخرا 
المتحدة وسـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى الواليات “أن 

وشك االتفاق بشأن خريطة المناطق بالضفة الغربية التـي 
سيتم ضمها للكيان، في ظل انشغال العالم بأزمـة فيـروس 

  .”كورونا“

ًفريقــا أميركيــا إســرائيليا يعمــل هــذه “وأفــادت بــأن  ً
األيــام مــن أجــل إنجــاز خــرائط المنــاطق التــي ســيتم ضــمها 

  .”سرائيلي بالضفة الغربيةللكيان اإل



  
  ٥٢ 

سـلطات االحـتالل تواصـل تنفيـذ “وأشارت إلى أن 
مخططاتهـــا المتمثلـــة بالبنـــاء فـــي المنـــاطق االســـتراتيجية 
داخــل الــضفة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس المحتلــة، وتعمــل 
ـــدة  علـــى توســـيع المـــستوطنات بهـــدف فـــرض وقـــائع جدي

  .”يصعب تغييرها بالمستقبل

ء االحـــتالل بنيـــامين ولفتـــت إلـــى أن رئـــيس وزرا
ًنتنيــاهو، تعهــد، خــالل مكالمــة هاتفيــة أجراهــا مــؤخرا، مــع 
ـــد  ـــة دافي ـــضفة الغربي ـــي ال ـــس المـــستوطنات ف ـــيس مجل رئ
الحيـــاني، بـــإقرار الـــسيادة اإلســـرائيلية علـــى غـــور األردن 
وشـمال البحـر الميــت، ومـن ثـم ضــم هـذه المنطقـة للكيــان 

  .”اإلسرائيلي، في غضون الشهور القليلة المقبلة

 ١٧ صفحة ١٩/٤/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

إسرائيل تواصل استغالل جائحة كورونا : رأفت
  لتهويد القدس المحتلة

  

عــضو  قــال – اهللا  رام–وكالــة قــدس نــت لألنبــاء 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية صـالح رأفـت 
إن دولـة االحـتالل تـستغل انـشغال العـالم بمواجهـة جائحــة 

ويد القدس المحتلة واالستمرار في االسـتيطان كورونا، لته
فـــي كـــل األراضـــي الفلـــسطينية مـــن أجـــل تنفيـــذ مخططهـــا 
الــوارد فــي خطــة ترامــب بــضم األغــوار واألراضــي المقامــة 

 .عليها المستوطنات

صـــــوت "وقـــــال رأفـــــت فـــــي تـــــصريحات إلذاعـــــة 
المطلـــوب لمواجهـــة "الرســـمية، يـــوم االحـــد، إن " فلـــسطين

نــاء شــعبنا فــي هــذه األمــاكن سياســة الــضم هــو تــصدي أب
لمخططــــات االحــــتالل علــــى المــــستوى الــــشعبي، وكــــذلك 
استمرار الجهود على المستوى الرسمي والتواصـل مـع كـل 
الجهات الدولية للضغط على دولة االحتالل للحيلولة دون 

 ".تنفيذ الضم

ـــذي تنتهجـــه  ـــق باالهمـــال المتعمـــد ال وفيمـــا يتعل
يجري "أكد رأفت أنه سلطات االحتالل في القدس المحتلة، 

متابعـة ذلــك مـع منظمــة الـصحة العالميــة لممارسـة ضــغط 
علــــى اســــرائيل إلجــــراء فحوصــــات فــــي القــــدس الــــشرقية 

، "٤٨وضـواحيها وكــذلك البلـدات العربيــة فـي أراضــي عــام 
ــــع الحكومــــة  ــــي الــــسياق إلــــى أن االحــــتالل من ــــشيرا ف م
الفلــسطينية مــن اجــراء فحــوص فــي القــدس وكــذلك منعهــا 

 .م باإلجراءات الوقائية وتعقيم المدينةمن القيا

وبخصوص العمـال، جـدد رأفـت الـدعوة لهـم بعـدم 
ــت الحــالي عــن  ــي الوق العــودة علــى االطــالق واالمتنــاع ف
ًالذهاب للعمل في اسـرائيل، مهيبـا بالعمـال التوجـه لطـواقم 
ــــــة لعــــــائالتهم وذويهــــــم اوال  ــــــسطينية حماي الــــــصحة الفل

  ".وللمجتمع ثانيا

  ١٩/٤/٢٠٢٠ ألنباءوكالة قدس نت ل

* * * * *  

ممارسات االحتالل تقوض : الجامعة العربية
 "كورونا"جهود الفلسطينيين في مواجهة 

  

 قالـت جامعـة الـدول العربيـة، إن - وفا –القاهرة 
استمرار سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي المتمثلة 
بالهدم والتشريد واالعتقال واستهداف المرافق الصحية في 

ًجـــاء األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة، لـــيس إال تقويـــضا أر
، "كورونــا"لجهــود الــسلطة الفلــسطينية فــي مواجهــة وبــاء 

وهــي المــسؤولية الملقــاة باألســاس علــى عــاتق الــسلطة 
ــام وقواعــد القــانون الــدولي  ــاالحتالل، وفــق أحك ــة ب القائم

 .ذات الصلة

وحــــذرت األمانــــة العامــــة للجامعــــة العربيــــة فــــي 
االحــد، مـــن خطــورة األوضـــاع االقتـــصادية صــحفي اليـــوم 

واالجتماعية واإلنسانية فـي األراضـي الفلـسطينية المحتلـة 
واســــتمرار تفاقمهــــا، جــــراء ممارســــات ســــلطات االحــــتالل 



  
  ٥٣ 

االسرائيلي، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عـن إنتـشار 
 ".كورونا"فيروس 

ـــــدة  ـــــع الـــــدولي، واألمـــــم المتح ـــــت المجتم وطالب
ارســــة المزيــــد مــــن الــــضغوط علــــى بأجهزتهــــا كافــــة، بمم

ســلطات االحــتالل للوقــف الفــوري ألي أنــشطة تــؤدي إلــى 
ًالمزيــد مــن تــدهور األوضــاع الــصعبة أصــال فــي األراضــي 
ٕالفلــــسطينية المحتلــــة واســــتغالل هــــذا الظــــرف لتحقيــــق 
مخططاتها في توسيع االستيطان، وضم أجزاء من الـضفة 

لقـــدس ٕالغربيـــة المحتلـــة، واحكـــام الـــسيطرة علـــى ســـكان ا
ـــــر العرقـــــي ضـــــد  ـــــات التطهي الـــــشرقية، واســـــتكمال عملي
المواطنين الفلسطينيين في األغوار، وتهديد حياة العمـال، 

 .وكذلك األسرى العرب والفلسطينيين في سجونها

ُوأوضـحت أأأن سـلطات االحــتالل تمـارس سياســة 
اإلهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات الالزمة، 

جــراءات والتــدابير المتخــذة مــن الجهــات بــل أنهــا تمنــع اإل
الفلــــسطينية الرســــمية واألهليــــة فــــي القــــدس وضــــواحيها 

 ".كورونا"لمواجهة فيروس 

وطالبت الجامعة العربية، بضرورة إجبار سـلطات 
االحـــتالل علـــى تلبيـــة الحاجـــات الـــضرورية للفلـــسطينيين 
وتسهيل إيصال المساعدات االنسانية واالحتياجات الطبية 

  .من أجل محاربة هذا الوباءالطارئة 

 ٢٠/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

  * * * * *  

  تحذير أوروبي لغانتس من ضم الضفة

 

الوقـت الـذي  فـي - »الـشرق األوسـط«: تل أبيب
ـــل  ـــين كت ـــشكيل حكومـــة وحـــدة ب ـــه الجهـــود لت تتواصـــل في

، »كحــول لفــان«اليمــين، بقيــادة بنيــامين نتنيــاهو، وحــزب 
لطــرفين علــى ســن قــانون بقيــادة بينــي غــانتس، واتفــاق ا

يقـــضي بفـــرض الـــسيادة اإلســـرائيلية، وضـــم غـــور األردن 
ــى  ــة إل ــضفة الغربيــة المحتل ــي ال ــت ف وشــمالي البحــر المي

إســرائيل، كــشف النقــاب عــن وصــول رســالة مــن االتحــاد 
األوروبــي إلــى غــانتس، تحــذره مــن مغبــة تنفيــذ هــذا البنــد 

  .في االتفاق

ــــب، أمــــس  ــــل أبي ــــي ت ــــال مــــصدر سياســــي ف وق
ً، نقـــال عـــن دبلوماســـيين أوروبيـــين، إن الرســـالة )حـــداأل(

وصلت إلى غانتس فـي عـز مفاوضـاته مـع نتنيـاهو، قبـل 
أسبوع، وال يستبعد أن تكون الحكومة اإلسرائيلية قد تلقت 

ًتحذيرا مشابها ً.  

وأضــاف المــصدر أن مــسؤولي االتحــاد األوروبــي 
في تل أبيب أبلغوا رسالتهم إلى غـانتس، عبـر مستـشارته 

ــ ــودي ســخروفتش، التــي أوضــحوا لل ــة، ميل شؤون الخارجي
ــشدة أي خطــوة ضــم  ــارض ب ــي يع لهــا أن االتحــاد األوروب
أحادية الجانب، وأبلغوها بأنهم معنيون بأن يعرف غانتس 
هــذا الموقــف، وأن يــضع فــي الحــسبان أن خطــوات الــضم 
في الـضفة الغربيـة سـيكون لهـا تـأثير سـلبي علـى عالقـة 

ـــــي مـــــع إســـــ وذكـــــر المـــــصدر أن . رائيلاالتحـــــاد األوروب
سخروفتش ردت بأن غانتس اضطر للتنازل عن قسم من 
موقفـــه بـــشأن الـــضم ألنـــه أصـــر علـــى أشـــياء أخـــرى فـــي 
المفاوضــات مــع نتنيــاهو، تتعلــق بــالقيم الديمقراطيــة التــي 

وأكـدت المستـشارة . يؤيدها ويتمسك بها االتحاد األوروبـي
 والعمـل أن غانتس يريد التريث في الموضوع الفلـسطيني،

بالتنـــسيق مـــع الجهـــات العربيـــة والفلـــسطينية، وســـيحاول 
  .التأثير على مسألة الضم من داخل الحكومة إذا تشكلت

ومن المعـروف أن األزمـة الـسياسية فـي إسـرائيل 
وقـد امتنـع . لم تحل بعد، لكن الطرفين يواصالن التفـاوض

غــانتس، حتــى يــوم أمــس، عــن اســتخدام منــصبه، رئــيس 
، لطــــرح أي واحــــد مــــن )مــــان اإلســــرائيليالبرل(للكنيــــست 

مشاريع القوانين التي قدمها النواب، وبينها عـدة مـشاريع 
تمنــع نتنيــاهو مـــن تــولي رئاســة الحكومـــة كونــه يخـــضع 

وقـد عـد . للـوائح اتهـام رسـمية مـن المحكمـة بـتهم الفـساد
ًهــذا االمتنــاع دلــيال علــى أن هنــاك تقــدما فــي المفاوضــات  ً



  
  ٥٤ 

ًمقربا من غانتس قال إنه سيعيد ًمع نتنياهو، لكن مصدرا 
ً، تفعيال كـامال، )االثنين(تفعيل الكنيست، ابتداء من اليوم  ً

فــي تلمــيح إلــى أنــه لــم يخــرج مــن حــساباته احتمــال فــشل 
  .المفاوضات

وكان معارضـو غـانتس مـن حلفائـه الـسابقين قـد 
. اتهمـــوه بإضـــاعة البوصـــلة والوقـــوع فـــي حبائـــل نتنيـــاهو

مـــن حـــزب (اف ميخـــائيلي وتوجهـــت عـــضو الكنيـــست ميـــر
إليــه، تطالبــه بطــرح مــشروع القــانون الــذي بــادرت ) العمــل

ًإليـــه، والـــذي يمنـــع متهمـــا بمخالفـــات جنائيـــة مـــن تـــولي 
لقـد وعـدت النـاخبين «: منصب رئيس الحكومة، وقالت لـه
ــال تتراجــع ــذا، ف ــانون كه ــين أن غــانتس لــم . »بــسن ق وتب

ة يــصادق علــى مــشروعها لكــي يطــرح علــى الهيئــة العامــ
  .للكنيست

» يـش عتيـد«ومن جهة ثانية، طرح رئيس حـزب 
، يـائير لبيــد، شـريك غــانتس الـسابق فــي )يوجـد مــستقبل(
، مشروع قـانون جديـد يقـضي بتمديـد واليـة »كحول لفان«

 أشهر، ٦حكومة تصريف األعمال، برئاسة نتنياهو، لمدة 
لكـن غـانتس لـم يـصادق . بهدف مكافحـة فيـروس كورونـا

  . ً معلقاعلى طرحه، وأبقاه

وقــصد لبيــد مــن هــذا القــانون نــزع حجــة غــانتس 
غـانتس «: في الدخول إلى حكومة مع نتنياهو، حيث قـال

يــدعي أنــه يفــاوض نتنيــاهو علــى تــشكيل حكومــة جديــدة 
. بحجــة أن الــبالد تعــيش فــي حالــة طــوارئ بــسبب كورونــا

 شهور لكـي ٦ًحسنا، نحن نعطي نتنياهو كل الدعم طيلة 
حاجة لمنحه الشرعية بائتالف عادي، وال . نحارب كورونا

فهو متهم بالفـساد، ونحـن تعهـدنا للجمهـور بـأال نتحـالف 
  .»معه

 ٢٠/٤/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

عريقات يحذر من إقدام الحكومة اإلسرائيلية 
  الجديدة على الضم

 

قال أمين سـر  - الرؤوف أرناؤوط  عبد–القدس 
:  صـــائب عريقـــات.اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر د

ــا " ــاران، إم ــة خي ــام الحكومــة اإلســرائيلية المقبل ســيكون أم
فـــتح اآلفـــاق إلطـــالق عمليـــة ســـالم ذات مغـــزى، وااللتـــزام 
بواجباتها واستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمـل 
على المزيد من تعريض السالم للخطر، ومواصلة عمليات 

عماري غيـر الضم ونهب األرض وتوسيع االسـتيطان االسـت
القـــــانوني، وغيرهـــــا مـــــن انتهاكـــــات واجباتهـــــا والقـــــانون 

 ".الدولي

أي ائــــتالف حكــــومي "وحــــذر عريقــــات مــــن أن 
إسـرائيلي قــادم يقـوم علــى ضــم المزيـد مــن أرض فلــسطين 
ــائم  ــدولي الق ــن يــشكل تهديــدا صــريحا للنظــام ال ــة ل ًالمحتل ً
علــى قواعــد القــانون الــدولي فحــسب ولكــن مــن شــأنه أن 

م واألمــن واالســتقرار فــي الــشرق األوســط كلــه يهــدد الــسال
 ".ًأيضا

إن تنفيـــذ الـــضم جزئيـــا وبـــشكل كامـــل : "وأضـــاف
ـــن خـــالل  ـــسالم م ـــاالت لل ـــي تـــدمير إســـرائيل أي احتم يعن
التفــاوض بــين إســرائيل وفلــسطين، وقامــت كــذلك بترســيخ 
سياســــات التمييــــز والتحــــريض والعنــــصرية ضــــد مليــــون 

 ".رائيلونصف المليون فلسطيني يعيشون في إس

وأشـــار عريقـــات لـــرفض حكومـــة االحـــتالل تنفيـــذ 
التزاماتها كقـوة احـتالل بموجـب القـانون اإلنـساني الـدولي 

 .حتى في ظل خطر وتهديد انتشار فيروس كورونا

ــات ــال عريق ــادة الفلــسطينية واضــحة : "وق إن القي
بشأن رؤية السالم التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى 

 علــى المجتمــع الــدولي تحمــل ٕمجلــس األمــن الــدولي، وان
مــسؤوليته الدوليــة لمحاســبة حكومــة االحــتالل، والمطالبــة 
بالتنفيــــذ الكامــــل اللتزاماتهــــا بموجــــب القــــانون الــــدولي 

 ".واالتفاقيات الموقعة

ـــع الـــدولي : "وأضـــاف نتوقـــع الـــدعم مـــن المجتم
لتــسهيل عمليــة ســالم هادفــة تــستند إلــى القــانون الــدولي 



  
  ٥٥ 

ذات الـصلة لتحقيـق معـايير الـسالم وقرارات األمم المتحدة 
ًالمتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا رؤيــة حــل الــدولتين علــى 

، وتجـسيد سـيادة فلـسطين وعاصـمتها ١٩٦٧حدود العـام 
القــــدس الــــشرقية وتــــوفير حــــل عــــادل لقــــضية الالجئــــين 

 ومبـــادرة الـــسالم ١٩٤ًالفلـــسطينيين وفقـــا للقـــرار األممـــي 
 ".العربية

اء محمـد اشـتية فـي من جهتـه، قـال رئـيس الـوزر
تعنـــي إنهـــاء حــــل "بيـــان لـــه مـــساء أمــــس، إن الخطـــوة 

الــــدولتين وشــــرذمة حقــــوق الــــشعب الفلــــسطيني بأرضــــه 
 ".ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية

ـــرئيس محمـــود : "وأضـــاف اشـــتية نحـــن خلـــف ال
عباس في الموقف الذي سيعلنه بخصوص إعـالن متوقـع 

حـى جديـد مـن الـصراع مـع عن الـضم مـا سـيأخذنا إلـى من
  ".االحتالل

  ٢١/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

فلسطينيون يؤكدون تعمد االحتالل نشر 
  بين المقدسيين” كورونا“

 

فلــسطينيون   اتهــم– عمــان – ناديــة ســعد الــدين
د نــشر وبـــاء فيـــروس  ّـــســلطات االحـــتالل اإلســرائيلي بتعم

بــين صــفوف مواطنيــه م فــي القــدس المحتلــة، ” كورونــا“
 قلــق الــسلطة الفلــسطينية، أمــس، مــن تــسجيل ثلــث وســط

ضمن األراضي الفلسطينية المحتلـة ” كورونا”اإلصابات بـ
ــة منظمــة  ــة“فــي القــدس وحــدها، مطالب ” الــصحة العالمي

  .بالتدخل العاجل لحماية المقدسيين من خطر الوباء

 حالــة مــن ١٢٠ّوســجلت مدينــة القــدس المحتلــة 
التــي ارتفعــت ” ونـاكور“إجمـالي عــدد اإلصـابات بفيــروس 

ــى  ــالقوى ٤٤٩إل ــع ب ــا دف ــة، م ــي األراضــي المحتل ــة ف  حال
ــــل ســــلطات االحــــتالل  ــــى تحمي ــــسطينية إل ــــصائل الفل والف

المــسؤولية عــن تــسارع انتــشار الوبــاء فــي منــاطق مدينــة 
  .القدس المحتلة التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الفعلية

فيما كانت جامعة الدول العربية قـد اعتبـرت، فـي 
ًان صـدر لهـا مـؤخرا، أن ممارسـات االحـتالل اإلسـرائيلي بي

  .”كورونا“ّتقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة 

وقد أرجعت الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلـسطين 
فـشل “فـي القـدس المحتلـة إلـى ” كورونـا“تسارع انتشار 

ٕســلطات االحــتالل فــي مجابهــة الوبــاء مــن جهــة، واهمــال 
لقــدس المحتلــة، مــن جهــة مكافحتــه بالــشكل الجــدي فــي ا

ًأخـــرى، فـــضال عـــن عـــدم تـــوفير المـــستلزمات الـــضرورية 
  .”لصون صحة المقدسيين

ـــــت الجبهـــــة، أمـــــس، إن  ـــــصاعد أعـــــداد “وقال ت
بــين المقدســيين، فــي ظــل ” كورونــا“المــصابين بفيــروس 

االحتالل، يتالقى مع تـصاعد أعـدادهم كـذلك بـين صـفوف 
ــــسطين المحتلــــة  ــــسطينيين فــــي فل ــــواطنين الفل العــــام الم

ـــاب ١٩٤٨ ـــال غي ـــبلهم حي ـــة مـــن ق ، وســـط شـــكوى عارم
اللــــــوازم والتجهيــــــزات الــــــضرورية، إلجــــــراء الفحوصــــــات 
والمعاينــات بالمعــدالت المطلوبــة بــين المــواطنين، وتــوفير 

  .”وسائل الحماية الضرورية

ًلم يعد مجاال للشك في أن سلطات “واعتبرت أنه 
ـــش ـــاء ال ـــاء ضـــد أبن ـــت تتواطـــأ مـــع الوب عب االحـــتالل، بات

الفلـــسطيني، فـــي عمـــوم األراضـــي الفلـــسطينية، فـــي ظـــل 
ــصرية، خاليــة تمامــا مــن أي معــايير  ًسياســة فاشــية وعن

  .”ومقاييس إنسانية

ســــــلطات االحــــــتالل تعمــــــد “وأشــــــارت إلــــــى أن 
منظمة الصحة “، داعية ”الستغالل الوباء بأبشع األشكال

ًالعالمية، للتدخل فورا، لحماية المواطنين الفلسطينيين في 
لقـــدس، وفـــي عمـــوم األراضـــي الفلـــسطينية، مـــن وبـــاء ا
، ومـــن خطـــر المخططـــات اإلســـرائيلية الفاشـــية ”كورونـــا“

ــــشعب  ــــي حربهــــا المفتوحــــة ضــــد ال ــــاء ف الســــتغالل الوب
  .”الفلسطيني



  
  ٥٦ 

ســلطات االحــتالل ” حمــاس“فيمــا اتهمــت حركــة 
، ”بإهمال متعمد ألجهزتهـا الطبيـة لـسكان هـذه المنـاطق“

ـــى أن  ـــى مواصـــلة جـــي“الفتـــة إل ـــه عل ش االحـــتالل لعدوان
ــــي  ــــاالت ف ــــدس واســــتمرار االعتق ــــاطق المجــــاورة للق المن
صفوف أبناء الشعب الفلسطيني فـي الـضفة الغربيـة، بمـا 
فيهــا القــدس، يكــشف تعمــد االحــتالل فــي نــشر الفيــروس 

  .”بين صفوف الشعب الفلسطيني

المنظمـات الدوليـة ذات العالقـة “وطالبت الحركـة 
 أبنـــاء الـــشعب الفلـــسطيني مـــن بـــالتحرك العاجـــل لحمايـــة

ــــــداعيات جائحــــــة  ــــــا“ت ، وتــــــوفير المــــــستلزمات ”كورون
  .”لمواجهتها

ــب الــسياسي لحركــة  ــل؛ حــذر عــضو المكت وبالمث
الجهــــاد اإلســــالمي ومــــسؤول الــــدائرة الــــسياسية، محمــــد 

محــــاوالت ســــلطات االحــــتالل الســــتغالل “الهنــــدي، مــــن 
ــــة  ــــل جائح ــــة دوليــــا بفع ، ”كورونــــا“ًالتطــــورات المتالحق

ــد مــن و ــن أجــل فــرض مزي ــرأي العــالمي بهــا، م ــشغال ال ان
الوقــائع فــي مدينــة القــدس المحتلــة، وتــشديد القيــود علــى 

  .”أهلها

العـدو “وقال الهنـدي، فـي تـصريح لـه أمـس، إن 
ـــصعيد إجراءاتـــه  ـــة لت ـــستغل الظـــروف الحالي اإلســـرائيلي ي
ًالتعسفية وقيوده ضـد أهـل القـدس، الـذين كـانوا دومـا فـي 

ت أمــــام االعتــــداءات الــــصهيونية التــــي صــــدارة المواجهــــا
  .”تستهدف مدينتهم، ومسجدها المبارك

ٍالسلطة الفلسطينية إلى العمل بشكل كبير “ودعا 
ومسؤول من أجل تعزيز صمود المقدسيين فـوق أرضـهم، 
باعتبـــــــارهم فـــــــي خنــــــــدق المواجهـــــــة األول لالحــــــــتالل 

  .”اإلسرائيلي

بـــدورها؛ قالـــت وزيـــرة الـــصحة الفلـــسطينية، مـــي 
فيروس كورونا وصل لفلسطين عبر القادمين “يلة، إن الك

من الخارج والعمـال مـا أدى النتـشار العـدوى وازديـاد عـدد 
  .”االصابات

عـدد “وأضافت الكيلة، في تصريح لها أمس، إن 
ّفــي القــدس المحتلــة يقــدر ” كورونــا“اإلصــابات بفيــروس  ُ

ـــا  ـــشكل قلق ـــذي ي ـــسطين األمـــر ال ـــث اإلصـــابات فـــي فل ًبثل
سـلطات االحـتالل ال تقـدم خـدمات “شيرة إلـى أن ، م”ًكبيرا

صــحية لمــن لــيس لديــه لــم شــمل مــن المقدســيين، األمــر 
الذي تم إحالته لمؤسسات القدس الوطنية الصحية التخاذ 

  ....”اإلجراءات الكفيلة بإجراء فحوصات لهم

  ١٦ صفحة ٢١/٤/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

فلسطين تدعو لفرض عقوبات على االحتالل 
   قرارات الضم والفصل العنصرىردا على

 

ــــــــــة  دعــــــــــت –) أ ش أ( – رام اهللا وزارة الخارجي
والمغتــــربين الفلــــسطينية، المجتمــــع الــــدولى إلــــى فــــرض 
عقوبـات رادعـة علـى دولـة االحـتالل اإلسـرائيلى، ردا علــى 
قــرارات الـــضم والفـــصل العنــصرى، ودعـــت وزارة الخارجيـــة 

 الفلـسطينية  فى بيان، أوردته وكالة األنبـاء-الفلسطينية 
اليــوم الثالثــاء، فــي ضــوء مخططــات االحــتالل اإلســرائيلي 
ــانون اإلســرائيلي  ــة المحتلــة وفــرض الق ــضم ضــفة الغربي ل
ــــات  ــــي تجمع ــــسطينيين ف ــــق المــــواطنين الفل عليهــــا، وخن

لـيس " مواصـالتيا"مهمشة ومعزولة يتم ربطها فيمـا بينهـا 
جغرافيـا، إلــى ضــرورة اإلعــالن عنهــا كقــرارات ســتطبق فــي 

ل إقـــدام دولـــة االحـــتالل علـــى تنفيـــذ خطـــوات الـــضم حـــا
 .والتوسع

وأكـدت أن ردود الفعــل الدوليــة تعبــر عــن اجتمــاع 
دولــي حقيقــي رافــض أليــة قــرارات ضــم ألجــزاء مــن األرض 
الفلسطينية، حيث أصـدرت العديـد مـن الـدول والمـسؤولين 
ـــف  ـــي بيانـــات ومواق ـــين بمـــا فيهـــا االتحـــاد األوروب األممي

 االحـــتالل مـــن اإلقـــدام علـــى هـــذه رافـــضه وتحـــذر دولـــة
 .الخطوة



  
  ٥٧ 

وأكـــدت أنهـــا طالمـــا حـــذرت فـــي اتـــصاالتها مـــع 
المجتمــع الــدولي مــن مخــاطر إقــدام دولــة االحــتالل بتنفيــذ 
الــضم علــى فـــرص تحقيــق الــسالم، ومبـــدأ حــل الـــدولتين 
ــى أن هــذه الخطــوة  ــة إل ــصراع، الفت ــسياسية لل ــول ال والحل

ٕات الموقعـة، واغـالق بمثابة قرار إسرائيلي بإنهـاء االتفاقيـ
البــاب أمــام أيــة فرصــة إلطــالق أيــة مفاوضــات جديــة بــين 

 .الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد

وأشــارت إلــى أنهــا تبنــي تحركهــا إلجهــاض هــذا 
ـــف الرســـمي  ـــى الموق التوجـــه اإلســـرائيلي االســـتعماري عل
الفلــسطيني الــذي يعبــر عنــه الــرئيس محمــود عبــاس، مــن 

الته ورســــائله المتواصــــلة خــــالل مواقفــــه المعلنــــة واتــــصا
 .للمسؤولين الدوليين

 - فـــي بيانهـــا -وشـــددت الخارجيـــة الفلـــسطينية 
علــى أنهــا تواصــل تحركهــا الــسياسي والدبلوماســي لفــضح 
وتعريــة هــذه الجريمــة وتــداعياتها علــى الــسلم واألمــن فــي 
المنطقة والعالم، ونتائجها الكارثية على اإلنـسانية خاصـة 

 حيــث تواصــل بعثتهــا فــي ،"ونــاكور"فــي ظــل انتــشار وبــاء 
 األمم المتحدة مشاوراتها مع مكونات األسرة الدولية،

كما تقوم ببعـث رسـائل متطابقـة بهـذا الخـصوص 
ـــن،  ـــس األم ـــم المتحـــدة، ورئاســـة مجل ـــام لألم لألمـــين الع
والجمعيـــة العامـــة، وذلـــك بتنـــسيق متواصـــل مـــع األشـــقاء 

تـصاالت واألصدقاء، باإلضافة إلى العديد مـن الرسـائل واال
التــي يجريهــا وزيــر الخارجيــة الفلــسطيني مــع نظرائــه فــي 
ــة االحــتالل لتتراجــع عــن  ــى دول العــالم، لحــشد الــضغط عل

  .تنفيذ هذه الخطوة

 ٢١/٤/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

يهدد ” غانتس – نتنياهو“ائتالف : عريقات
  أمن وسالم الشرق األوسط

  

 لمنظمـة قال أمين سر اللجنة التنفيذية - رام اهللا
التحريــــر الفلــــسطينية، صــــائب عريقــــات، إن أي ائــــتالف 
إسرائيلي حكومي قائم على ضم األراضي الفلسطينية يهدد 

 .األمن والسالم في الشرق األوسط

جــاء ذلــك فــي بيــان مــساء اإلثنــين، تعقيبــا علــى 
ــة واليتــه، زعــيم  ــوزراء اإلســرائيلي المنتهي ــيس ال ــاق رئ اتف

هو، ورئـــــيس تحـــــالف بنيـــــامين نتنيـــــا” الليكـــــود“حـــــزب 
بيني غانتس على تشكيل حكومـة وحـدة ”  أبيض-أزرق“

 .وطنية

أي ائــــــتالف حكــــــومي “وأوضــــــح عريقــــــات أن 
إســــرائيلي يقــــوم علــــى ضــــم المزيــــد مــــن أرض فلــــسطين 
ًالمحتلــة، لــن يــشكل تهديــدا صــريحا للنظــام الــدولي القــائم  ً
علــى قواعــد القــانون الــدولي فحــسب، ولكــن مــن شــأنه أن 

األمــن واإلســتقرار فــي الــشرق األوســط كلــه يهــدد الــسالم و
 .”ًأيضا

ســـيكون أمــــام الحكومـــة اإلســــرائيلية “: وأضـــاف
المقبلة خياران؛ إما فتح اآلفاق إلطالق عمليـة سـالم ذات 
مغزى، أو العمل على المزيد مـن تعـريض الـسالم للخطـر، 
ومواصـــــــلة عمليـــــــات الـــــــضم ونهـــــــب األرض وتوســـــــيع 

  .”االستيطان

ــــــدولي بتحمــــــل وطالــــــب عريقــــــات المجتمــــــع  ال
مــــــسؤوليته لمحاســــــبة حكومــــــة االحــــــتالل اإلســــــرائيلي، 
ـــانون  ـــل اللتزاماتهـــا بموجـــب الق ـــذ الكام ـــة بالتنفي والمطالب

 .الدولي واالتفاقيات الموقعة

ــــدولي “: وتــــابع ــــدعم مــــن المجتمــــع ال نتوقــــع ال
لتــسهيل عمليــة ســالم هادفــة تــستند إلــى القــانون الــدولي 

 لتحقيـق معـايير الـسالم وقرارات األمم المتحدة ذات الـصلة
المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا رؤيــة حــل الــدولتين علــى 

، وتجــسيد ســيادة فلــسطين وعاصــمتها ١٩٦٧حــدود عــام 
القــــدس الــــشرقية وتــــوفير حــــل عــــادل لقــــضية الالجئــــين 



  
  ٥٨ 

 ومبـــادرة الـــسالم ١٩٤الفلـــسطينيين وفقـــا للقـــرار األممـــي 
 .”العربية

ــا  ــاهو وغــانتس اتفاق ــين، وقــع نتني لتــشكيل واإلثن
حكومـة وحـدة طارئـة يتنـاوب كـل منهمـا رئاسـتها علــى أن 

 . شهرا١٨يبدأ نتنياهو أوال لمدة 

ويقــضي االتفــاق علــى البــدء فــي طــرح مــشروع 
قانون لضم غور األردن والمستوطنات اإلسرائيلية بالضفة 

 .تموز المقبل/الغربية المحتلة مطلع يوليو

آذار الماضــي، قــرر غــانتس الــذي /وفــي مــارس
التفـاوض مـع نتنيـاهو ” وسـط اليـسار“ يقـود معـسكر كان

لتــــشكيل حكومــــة وحــــدة، قــــال إنهــــا ضــــرورية لمواجهــــة 
كورونا؛ ما أفضى إلى تفكك تحالفه بعد موجة اعتراضـات 

 .من فصيله السياسي؛ التهام نتنياهو بقضايا فساد

وشهدت إسـرائيل علـى مـدى أكثـر مـن عـام أزمـة 
نتخابـــات فـــي سياســـية خانقـــة، بعـــد عـــدم نجـــاح جـــولتي ا

أيلول الماضيين، فـي التوصـل إلـى /نيسان وسبتمبر/أبريل
توافــق بــين األحــزاب يقــضي بتــشكيل حكومــة، فيمــا جــرت 

ــــــارس ــــــع م ــــــة مطل ــــــات الثالث -.آذار الماضــــــي/االنتخاب

  )األناضول(

 ٢١/٤/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ٍشخصيات سياسية ووطنية تستنكر مصادرة أراض 

 يع استيطانيةفي الحرم اإلبراهيمي لصالح مشار
  

شخـــصيات سياســـية   اســـتنكرت–  وفـــا-الخليـــل 
ٍووطنيــــة مــــصادرة أراض فــــي الحــــرم اإلبراهيمــــي بمدينــــة 
ـــة  ـــة المتعلق ـــل، واســـتغالل االحـــتالل للظـــروف الراهن الخلي
بجائحــة كورونــا، لتهويــد الحــرم الــشريف لــصالح مــشاريع 

  .استيطانية

وقــال عـــضو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر 
نية، األمـين العـام لالتحـاد الـديمقراطي الفلـسطيني الفلسطي

ــــدا" ــــت" ف إن مــــصادرة الحكومــــة اإلســــرائيلية : صــــالح رأف
ألراضــي الحــرم االبراهيمــي وتوظيفهــا للمــشاريع التهويديــة 
ٍواالســـتيطانية تحـــت ذريعـــة التطـــوير والتوســـع هـــو تعـــد 
إجرامــي علــى أراضــي الوقــف اإلســالمي، وانتهــاك لقــرارات 

  ".٢٣٣٤ة وباألخص القرار رقم الشرعية الدولي

وشــــــدد رأفــــــت علــــــى أهميــــــة التحــــــرك العربــــــي 
ــــذه  ــــصدي له ــــالمي الفاعــــل والجــــدي للت واإلســــالمي والع
الجريمة التي تطال اإلرث الحضاري والمقدسات اإلسالمية 
ـــى وقـــف كـــل هـــذه  ـــسطينية والعمـــل عل فـــي األراضـــي الفل
ــوق  ــي تنتهــك حق اإلجــراءات االســتيطانية االســتعمارية الت

  .نا ومقدراتهشعب

ــى : " وأضــاف ــد عزمهــا عل ــة إســرائيل تؤك ان دول
ـــن خـــالل  ـــرص الـــسالم م ـــاء ف ـــدمير حـــل الـــدولتين وانه ٕت

  .مصادرة األرض والضم والتوسع االستيطاني

كما استنكر محافظ الخليل اللواء جبـرين البكـري، 
استمرار سياسة االحتالل التهويدية في قلب مدينة الخليـل 

يف واســتغالل الظــروف الــصعبة وحرمهــا اإلبراهيمــي الــشر
وتفــشي وبـــاء كورونـــا للتوغـــل فـــي هـــذه اإلجـــراءات غيـــر 
األخالقيـــة، والتـــي كـــان أخرهـــا قـــرار المستـــشار القـــضائي 

باالســـتيالء علـــى " أفيحـــاي منـــدلبليت"لحكومـــة االحـــتالل 
  .أراضي الحرم اإلبراهيمي

وأكــــد البكــــري فــــي بيـــــان صــــحفي صــــدر عـــــن 
اء، أن هذا القـرار ال يـساوي المحافظة والبلدية اليوم الثالث

ـــشريف  ـــي ال ـــه، وان الحـــرم اإلبراهيم ـــب ب ـــذي كت ـــر ال الحب
والبلــدة القديمــة هــي فلــسطينية إســالمية وســيتم التــصدي 
ٕلهـــذه اإلجـــراءات واســـقاطها، وأن الظـــروف مهمـــا كانـــت 

لـن تمنـع القيـادة " كورونـا"ًصعبة خصوصا في ظل تفـشي 
ــــدفاع عــــن أرضــــه وح ــــسطيني مــــن ال ــــه والمــــواطن الفل ق

  .ومقدساته في كافة أرجاء الوطن



  
  ٥٩ 

 رئـيس –ومن جانبه، رفض رئـيس بلديـة الخليـل 
لجنـة إعمـار الخليــل تيـسير أبـو ســنينة، كـل حـديث يجــري 
ًحــول الحــرم اإلبراهيمــي الــشريف، محــذرا مــن أي إجــراءات 
تتخــــذها حكومــــة االحــــتالل اإلســــرائيلي بحــــق هــــذا اإلرث 

المؤســسات الحــضاري اإلســالمي التــي تــشهد بعروبتــه كــل 
ـــة  ـــوم والثقاف ـــة التربيـــة والعل ـــى رأســـها منظم ـــة وعل الدولي

  ".يونسكو"التابعة لألمم المتحدة 

وأوضــح أبــو ســنينة بــأن تــداعيات فــرض األمــر 
ُالواقــع علــى الحــرم اإلبراهيمــي مــن االحــتالل ينــذر بكارثــة 
ُعلـــى األرض وعواقـــب وخيمـــة ال يحمـــد عقباهـــا، وعلـــى 

َنهـا ستـشعل فتيـل انفجـار الحكومة اإلسرائيلية أن تـدرس أ
  .كبير النه يمس مشاعر المسلمين والعرب والفلسطينيين

إذا ظنـت حكومـة االحـتالل أن : "وتابع أبو سنينة
قــد تغيــب أنظــار المجتمــع الــدولي عــن " كورونــا"جائحــة 

انتهاكاتها ستكون مخطئة، ألن العالم الحـر لـن يقبـل قتـل 
  ".اإلنسانية والتاريخ

االحــــــتالل بنيــــــامين يـــــذكر أن رئــــــيس حكومـــــة 
نتنياهو، وخـالل اقتحامـه للحـرم اإلبراهيمـي أبـدى موافقتـه 
على قرار االستيالء على أراضي الحرم مـن دائـرة األوقـاف 
اإلســالمية مــن أجــل مـــشروع المــسارات ومــشاريع تعزيـــز 

  .االستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل

ولي ودعــا المحــافظ ورئــيس البلديــة المجتمــع الــد
إلــى الــضغط الفــوري علـــى حكومــة االحــتالل لوقــف هـــذه 
ًالممارسات التي توتر األجواء الميدانية خـصوصا فـي ظـل 

  .حلول شهر رمضان المبارك

  ٢١/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

اللواء النتشة يتفقد منطقة جنوب شرق القدس 
  ويطلع على مخاطر المشاريع االستيطانية فيها

 

 تفقد االمين العام - دوت كوم" القدس "-القدس 
للمـــؤتمر الـــوطني الـــشعبي للقـــدس اللـــواء بـــالل النتـــشة، 
وعضو االمانة العامة للمؤتمر القيادي ناصـر ابـو خـضير 
ووكيل المؤتمر يونس العمري واللواء عماد عـوض والوفـد 
المرافق لهـم، الثالثـاء، منطقـة جنـوب شـرق القـدس التـي 

ابو ديس والسواحرة الشرقية ومنطقة جبـل تضم العيزرية و
 واطلـع .البابا التي يرابط عليها البدو منذ عـشرات الـسنين

الوفد الرسمي الذي يعتبر االول الذي يـزور هـذه المنطقـة 
المـستجد والـى االن، " كورونـا" منذ انتشار وباء فـايروس 

ـــي تتعـــرض لهـــا  ـــشرسة الت ـــى الهجمـــة االســـتيطانية ال عل
 االســتيطاني والهــادف e2 وe1" شروع المنطقــة لتنفيــذ مــ

  .الى عزل مدينة القدس عن محيطها

كمــا اطلــع الوفــد علــى الــشارع المنــوي شــقه فــي 
هذه المنطقة والمخصص للفلسطينيين للفصل بينهم وبين 
ـــدمتها  ـــاك وفـــي مق ـــات االســـتيطانية المقامـــة هن " التجمع

 واستمع الوفد من رؤسـاء البلـديات الـذين ."معاليه ادوميم
تقاهم وممثلي القوى الوطنية والبدو والعشائر، الى شرح ال

موسع عن مخاطر هذا المخطط وتحديدا على تجمـع جبـل 
  .البابا البدوي المستهدف باالقتالع والتهجير

وقال اللـواء النتـشة ان هـذا المخطـط االسـتيطاني 
الكبير يندرج في اطار صفقة القرن التي تعزز االسـتيطان 

منـاطق فـي الـضفة الغربيـة اليهـا، وتسمح السـرائيل بـضم 
مؤكدا على ان هـذا المـشروع الخطيـر لـن يمـر وسـنواجهه 

 مـن جانبـه طالـب ابـو خـضير بتعزيـز .بكل السبل المتاحة
الوحدة الوطنية الفلسطينية في الميدان لمواجهة المخـاطر 

  .الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية

وقـــال ان هـــذا المخطـــط االســـتيطاني يهـــدف الـــى 
فصل وعزل القدس عن محيطها لتـسهيل عمليـة تهويـدها 
ومنــع تواصــلها الجغرافــي والــديمغرافي مــع القــرى والبلــدات 

 وكــان الوفـد قــد اسـتمع الــى شـرح تفــصيلي مــن .المحيطـة



  
  ٦٠ 

رئيس التجمع البدوي في جبل البابا عطا اهللا مزارعة حول 
  . اوضاع السكان المستهدفين احتالليا

دافعون عــن وجــودهم واكــد مزارعــة ان البــدو ســي
بدمهم ولحمهم ولن يغادروا هذه المنطقة مهمـا كلـف ذلـك 

 واجتمع الوفد ايضا مع رؤساء بلـديات العيزريـة .من ثمن
عصام فرعون والسواحرة الشرقية محمد هلـسة وابـو ديـس 
احمد صالح ابو هالل، واستمع منهم الى شرح واف حـول 

 مـــن احتياجـــات المنطقـــة فـــي ظـــل الجائحـــة االســـتيطانية
  .من جانب اخر" كورونا" جانب وجائحة 

كما تفقد اللواء النتـشة والوفـد المرافـق لـه، القـوة 
التابعــة لالمــن الــوطني والمرابطــة فــي مدرســة دار " ١٠١"

  . االيتام االسالمية

واطلـع علـى اوضـاعها ومهامهـا واحتياجاتهـا فــي 
 واكد الوفـد وقوفـه الـى جانـب اهـالي .ظل االوضاع الراهنة

  ". كورونا" ة الذين يواجهون فايروسي االحتالل والمنطق

وشــدد علــى ان المــؤتمر ســيبذل كــل جهــده مــن 
  .اجل توفير احتياجاتهم ومساندتهم في الميدان

 ٢٢/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

الجامعة العربية تحذر من خطورة سياسة 
  "االستيطان والضم"

 

ول جامعـة الـد حـذرت – الجديـد العربـي – القاهرة
العربيــة مــن خطــورة سياســة الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة 
بــشأن اســتهداف الحقــوق واألراضــي الفلــسطينية المحتلــة؛ 
مـن اسـتيطان مكثـف وضـم واسـع ألراضـي الـضفة الغربيــة 
وتهويـــد لمدينـــة القـــدس وتطهيـــر عرقـــي عنـــصري وتأكيـــد 

 .االلتزام بقانون القومية

يــة، فــي كمــا حــذرت األمانــة العامــة للجامعــة العرب
بيــان لهـــا اليـــوم األربعـــاء، مــن تطبيـــق برنـــامج الحكومـــة 
اإلسرائيلية والتزاماتهـا الرسـمية االسـتعمارية المعلنـة، بمـا 

فـــــي ذلـــــك تـــــاريخ فــــــرض الـــــسيادة اإلســـــرائيلية علــــــى 
ـــــة األغـــــوار  ـــــة ومنطق ـــــضفة الغربي ـــــي ال ـــــستوطنات ف الم

  .تموز القادم/الفلسطينية في مطلع يوليو

نــة العامــة تنظــر بخطــورة وأوضــح البيــان أن األما
ـــات  ـــامج بتفاهم ـــاهو (شـــديدة لمـــضمون هـــذا البرن  –نتني

ـــدوان )غـــانتس ـــصعيد الع ـــي نطـــاق اســـتمرار وت ـــك ف ، وذل
ــــى الــــشعب الفلــــسطيني، حقوقــــا ووجــــودا  ًاإلســــرائيلي عل ً
ًوامعانـا فــي تنفيـذ مخططــات تـصفية القــضية الفلــسطينية،  ٕ

ــــق  ــــاهو-خطــــة ترامــــب"بمواصــــلة تطبي ــــسماة " نتني ، الم
ًوالمدانة عربيا ودوليا" صفقة القرن"ًميا إعال ً.  

وطالبــت الجامعــة العربيــة، فــي بيانهــا، المجتمــع 
الدولي ومنظماتـه المعنيـة، خاصـة مجلـس األمـن، بتحمـل 
ــــة االحــــتالل،  ــــى حكوم ــــضغط عل ــــشديد ال ــــسؤولياته وت م
واالنتقــال إلــى اتخــاذ خطــوات عمليــة سياســية واقتــصادية 

؛ لمنعها من مواصلة تنفيـذ رادعة في إطار العدالة الدولية
برامجها ومخططاتها االحتاللية والعدوانية العنـصرية، بكـل 
مـــا تحملـــه مـــن إخـــالل وتهديـــد للـــسلم واألمـــن الـــدوليين، 
خاصة في هـذه الظـروف بالغـة الحـساسية والخطـورة، فـي 

  ."كورونا"ظل االنشغال العالمي في مواجهة وباء 

  ٢٢/٤/٢٠٢٠ الجديد العربي

* * * * *  

يدعو برلمانات العالم للعمل " جلس الوطنيالم
  لمنع تنفيذ خطط الضم واالستيطان اإلسرائيلية

 

ــــوطن ــــا – ال ــــس الــــوطني الفلــــسطيني  دع المجل
برلمانات العالم واتحاداته إلـى العمـل العاجـل مـع حكومـات 
ــــــضم واالســــــتيطان  ــــــذ خطــــــط ال ــــــع تنفي ــــــالم لمن دول الع

ات الـسيادة االسرائيلية، التي ستمنع قيام دولـة فلـسطين ذ
، ولمـا ١٩٦٧بعاصمتها القدس الشرقية علـى حـدود عـام 

ستحدثه مـن نتـائج وخيمـة وتـداعيات كارثيـة علـى مجمـل 
 .األوضاع في المنطقة
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ووضـــع المجلـــس الـــوطني فـــي رســـائل متطابقـــة 
وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء االتحادات البرلمانية 

لبرلمـان العربـي العربية واإلسالمية واالفريقية واآلسيوية وا
والبرلمان األوروبي واالتحاد البرلمـاني الـدولي والجمعيـات 
البرلمانية االوروبية واالورومتوسطية اليـوم األربعـاء، فـي 
صورة الوضع الخطير في أراضي دولـة فلـسطين المحتلـة، 
وتزايد مخاطر الضم والتوسع االستعماري التـي عبـر عنهـا 

سرائيلي الجديد برئاسة اتفاق أطراف االئتالف الحكومي اال
نتنيــاهو، بـــضم أجـــزاء مــن األراضـــي الفلـــسطينية وفـــرض 
السيادة اإلسرائيلية عليها ابتداء مـن شـهر تمـوز المقبـل، 
ٍالــى جانــب قــرار مــصادرة أراض تابعــة لألوقــاف اإلســالمية 

 .في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، بغرض تهويدها

ـــى  ـــي رســـائله ال ـــوطني ف ـــس ال كمـــا أشـــار المجل
تمرار حكومة االحتالل باستهداف االسـرى الفلـسطينيين اس

فــي ســجونها، تــارة باإلهمــال الطبــي المتعمــد الــذي يفــضي 
عامـا ) ٣٠(للموت، كما حدث اليوم مع االسير نور جابر 

فــي ســـجن النقــب، وتـــارة أخـــرى بتــشريعات تهـــدد البنـــوك 
الفلــسطينية مــن التعامــل مــع رواتــب األســرى الفلــسطينيين 

ًإجراء محظوراباعتبار ذلك  ً.  

ــرجم  ــرارات، تت ــوطني أن هــذه الق ــد المجلــس ال واك
يوميـا بـإجراءات عمليـة لـضم األغـوار الفلـسطينية وشــمال 
البحــر الميــت والمــستعمرات، تطبيقــا لمــا جــاء فــي خطــة 

صــفقة "الــرئيس األميركــي دونالــد ترمــب المعروفــة باســم 
، في استغالل بشع النشغال شعبنا وقيادتـه والعـالم "القرن

  .بمواجهة وباء كورونا

كمـــا دعـــا المجلـــس برلمانـــات العـــالم إلـــى رفـــض 
خطط الضم واالستعمار واتخـاذ اإلجـراءات العمليـة الكفيلـة 
ــدولي،  بــضمان التــزام إســرائيل بمبــادئ وقواعــد القــانون ال

اإلســرائيلي، " الكنيــست"وممارســة الــضغوط الكافيــة علــى 
 إليقـــاف شـــرعنته لتلـــك الــــسياسات، والتـــي ســـتدمر حــــل

  .الدولتين وتهدد األمن واالستقرار في الشرق األوسط

كما طالبهـا بتحميـل االحـتالل المـسؤولية الكاملـة 
عـن تـدهور األوضــاع، وضـرورة اتخــاذ االجـراءات الرادعــة 
بحقـــه مـــن قبـــل حكومـــات دول العـــالم والمجتمـــع الـــدولي، 
واتخـــاذ مـــا يلـــزم لفـــرض آليـــات اإللـــزام الدوليـــة ووضـــعها 

ملــــي، واتخــــاذ اإلجــــراءات الكفيلـــــة موضــــع التطبيــــق الع
  .بانصياع دولة االحتالل للمواثيق والقرارات الدولية

وشدد المجلس الـوطني علـى ان تلـك المخططـات 
واإلجــراءات تــشكل انتهاكــا صــريحا للقــانون الــدولي بكافــة 
ـــصلة  تفرعاتـــه، ولميثـــاق األمـــم المتحـــدة وقراراتهـــا ذات ال

 ٢٣٣٤س االمـن بالقضية الفلسطينية، خاصة قرارات مجل
 التــــي تؤكــــد عــــدم ٤٧٦ و٤٧١ و٤٦٥ و٤٥٢ و٤٤٠و

شرعية المستوطنات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضـد 
  .اإلنسانية، توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة

وأضاف المجلس الوطني في رسائله انه فـي ظـل 
اســتمرار االنتهاكــات اإلســرائيلية، واالفــالت مــن المــساءلة 

لتنفيذيــــــة لمنظمــــــة التحريــــــر والعقــــــاب، فــــــإن اللجنــــــة ا
الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين، ستواصالن تنفيذ كافة 
القرارات الخاصة بإنهـاء االلتزامـات الفلـسطينية الـسياسية 
واألمنيــة واالقتــصادية، تجــاه االحــتالل، ومواصــلة النــضال 

تجــسيد دولــة فلــسطين المــستقلة بعاصــمتها القــدس  حتــى
  .١٩٤ا للقرار الشرقية وحل قضية الالجئين وفق

  ٢٢/٤/٢٠٢٠الوطن الفلسطينية 

* * * * *  

بومبيو يعتبر أن القرار النهائي بشأن ضم 
  ”يعود إلى إسرائيل“أراض في الضفة الغربية 

  

أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك : واشــنطن
بومبيو، األربعـاء، أن قـرار ضـم أراض فـي الـضفة الغربيـة 

لى إسرائيل وذلك بعـد إ” نهاية المطاف“المحتلة يعود في 
 .اإلعالن عن اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية
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وقال بومبيو خـالل مـؤتمر صـحافي فـي واشـنطن 
ــــة “إن  اإلســــرائيليين ســــيتخذون هــــذه القــــرارات فــــي نهاي

  .”المطاف، إنه قرار يعود إلى إسرائيل

ــــي  ــــسالم الت ــــة لل وقــــد ورد فــــي الخطــــة األمريكي
م مـــستوطنات عرضـــها الـــرئيس دونالـــد ترامـــب اقتـــراح ضـــ

  .إسرائيلية وغور األردن، وهو ما رفضه الفلسطينيون

سنعمل بشكل وثيـق معهـم لكـي “وأضاف بومبيو 
  .”نعرض وجهة نظرنا، لكن بشكل خاص

 شــــهرا مــــن األزمــــة الــــسياسة وثــــالث ١٦وبعــــد 
عمليــات اقتــراع، اتفــق رئــيس الــوزراء االســرائيلي بنيــامين 

ــــي غــــانتس، ا ــــاهو ومنافــــسه الرئيــــسي بين إلثنــــين، نتني
قبل إجـراء انتخابـات جديـدة فـي  تشكيل حكومة وحدة على

  .غضون ثالث سنوات

ان إجراء انتخابـات رابعـة لـم تكـن “وتابع بومبيو 
ليصب في مصلحة إسرائيل برأينا، نحن مرتاحون لتمكنهم 

  .”من تشكيل حكومة تتولى مهامها بالكامل

ـــرز  ـــات المتحـــدة هـــي أحـــد أب ومعـــروف أن الوالي
ــرابط بــشكل إضــافي مــع حلفــاء إســرا ئيل وقــد تعــزز هــذا ال

  .وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب الى السلطة

وكــان ترامــب عــرض خطــة مثيــرة للجــدل لتــسوية 
ـــزاع اإلســـرائيلي ـــل مـــن نتنيـــاهو -الن الفلـــسطيني أيـــدها ك

  .وغانتس

وفــي اليمــين اإلســرائيلي، يحــض كثيــرون رئــيس 
 قبـــل الـــوزراء علـــى أن يـــضم ســـريعا هـــذه المـــستوطنات

نـوفمبر / االنتخابات األمريكية المرتقبة في تـشرين الثـاني
والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترامـب عـن الـسلطة لكـن 

  .غانتس يتريث

ــــين غــــانتس  ــــرم ب ــــاق التحــــالف المب ــــنص اتف وي
ونتنياهو على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة األمريكيـة 

اظ علـى ، مع الحفـ”باالتفاق الكامل مع الواليات المتحدة“

الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى االســتقرار ”و” الحــوار الــدولي“
  .”اإلقليمي

/  تمـوز١وجاء في االتفاق أيضا أنه اعتبارا مـن 
يوليــو ســيمكن للحكومــة والنــواب البــت بالخطــة األمريكيــة 
لكــن بــدون االلتــزام، علــى األقــل فــي تلــك المرحلــة، بــضم 

  .مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

زراء الفلــسطيني محمــد اشــتية، ونــدد رئــيس الــو
مــشيرا إلــى ” حكومــة الــضم اإلســرائيلية“اإلثنــين، بتــشكيل 

  .أنها تمثل نهاية حل الدولتين

   ٢٣/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

تصريحات بومبيو ":  الفلسطينيةالخارجية"
اعتراف بالتورط األميركي في جريمة ضم 

  الضفة

 

وزارة الخارجيـة  أدانت – الجديدة  الحياة– رام اهللا
ـــك  ـــة األميركـــي ماي ـــر الخارجي ـــصريحات وزي ـــربين ت والمغت

ضم الـضفة الغربيـة قـرار يعـود "بومبيو، التي قال فيها إن 
، فــي تأكيــد جديــد علــى حجــم التــورط "اتخــاذه إلــى إســرائيل

األميركــي بالمــشروع اإلســرائيلي االســتعماري التوســعي فــي 
يركية في هـذه األرض الفلسطينية المحتلة، والمشاركة األم

تماما مع الشرعية  الطبخة السياسية النتنة، التي تتناقض
 .الدولية وقراراتها، وتنتهك بشكل فظ القانون الدولي

ــا  وقالــت إن تــصريح بومبيــو يعتبــر إمعانــا أميركي
ــزات النظــام الــدولي، واالســتهتار  ــي االنقــالب علــى مرتك ف
 بمرجعيـــات الـــسالم الدوليـــة وفـــي مقـــدمتها األرض مقابـــل

بالرغم من محاولة : واستدركت. السالم ومبدأ حل الدولتين
بومبيو التخفيف من عدوانية موقفـه عنـدما أشـار إلـى أن 
ــأجواء  ــشأن ب ــذا ال ــا ســتبلغ موقفهــا إلــى إســرائيل به اميرك
ــن يخفــي حقيقــة  خاصــة، إال أن هــذا التالعــب بالكلمــات ل
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 االنحياز األميركي الكامل لالحتالل االسرائيلي، وما تسمى
 .الدليل على ذلك" صفقة القرن"

وأضــافت أن تــصريحات بومبيــو تنــدرج فــي إطــار 
محاولــــــــة اإلدارة األميركيــــــــة اســــــــتبدال نهــــــــج الــــــــسالم 
والمفاوضــــــات بــــــسياسة اإلمــــــالءات واالبتــــــزاز وعــــــرض 
العضالت وفرض الحلول بالقوة ومن جانب واحد، وهو مـا 
يجــب أن يــشكل اســتفزازا لألمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي 
والــدول التــي تــدعي الحــرص علــى تحقيــق الــسالم علــى 

  .أساس حل الدولتين

 ٢٣/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

فلسطين ترحب بالموقف األوروبى الرافض 
  لخطة الضم اإلسرائيلية

 

ــــــاالت  وزيــــــر الخارجيــــــة  رحــــــب – ش أ  أ–وك
والمغتــربين الفلــسطيني ريــاض المــالكي، بموقــف مفــوض 

ـــ ـــي لل ـــف االتحـــاد األوروب ـــن جوزي ـــة واألم سياسة الخارجي
بوريـــل، الـــرافض لخطـــة ضـــم حكومـــة االحـــتالل مـــساحات 
واسعة من الضفة الغربية المحتلـة، بمـا يـشمل أجـزاء مـن 
منطقة غور األردن وشـمال البحـر الميـت وفـرض الـسيادة 

  .اإلسرائيلية على المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية

ي فـي بيـان أشـاد المـالك ؛"أ ش أ"وبحسب وكالـة 
بــــشجاعة " وفــــا"لــــه أوردتــــه وكالــــة األنبــــاء الفلــــسطينية 

ــى موقــف االتحــاد  ــي إعــادة التأكيــد عل ــل ف المفــوض بوري
األوروبي الذي يرفض االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على 
الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة، ويـــشير إلـــى ثبـــات موقفـــه مـــن 

، ١٩٦٧وضــعية األراضــي التــي احتلهــا إســرائيل منــذ عــام 
ــانون الــدولي، وعــد ــر هــذا الموقــف انــسجاما مــع الق م تغي

 "٢٤٢"وقرارات مجلس األمن ذات العالقة بما فيها قـرارات 
  ".٣٣٨"و

وشدد على ضرورة البدء بالضغط المطلوب علـى 
ٕرئــيس الــوزراء اإلســرائيلي وحكومتــه واجبــارهم باالمتنــاع 
عــــن اتخــــاذ ايــــة خطــــوة تجــــاه الــــضم، أو االســــتيالء، أو 

 الهـدم، أو أيـة خطـوة أحاديـة غيـر قانونيـة االستيطان، أو
مــن شــأنها تقــويض أي فرصــة لعــودة المفاوضــات علـــى 
ــــدة دوليــــا،  ــــات المعتم ــــدولي والمرجعي ــــانون ال أســــس الق
وضـــرورة اســــتعداد االتحـــاد األوروبــــي وبقيـــة التجمعــــات 
اإلقليميــة األخــرى فــي فــرض العقوبــات الرادعــة علــى دولــة 

  .الضماالحتالل في حال أقدمت على خطوة 

 ٢٣/٤/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * * * *  

لن نعترف بأي إجراءات : االتحاد األوروبي
  إسرائيلية لضم أراض فلسطينية

 

االتحـــــاد األوروبـــــي،  ّ حـــــذر– اهللا  رام– بروكـــــسل
ـــة،  ـــضفة الغربي ـــن ال ـــيس، إســـرائيل مـــن ضـــم أراض م الخم

 .واصفا األمر بأنه انتهاك للقوانين الدولية

لألمـــن والـــسياسة الخارجيـــة وقـــال الممثـــل األعلـــى 
لالتحــــاد جوزيــــب بوريــــل، فــــي بيــــان، إن موقــــف االتحــــاد 
األوروبي مـن سياسـية االسـتيطان التـي تتبعهـا إسـرائيل فـي 

واضح ولم “، ١٩٦٧األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 
  .”يتغير

وشدد على أن االتحاد األوروبـي ال يعتـرف بـسيادة 
جــب قــرارات مجلــس األمــن إســرائيل علــى الــضفة الغربيــة بمو

ذات الصلة، مؤكدا أن االتحاد سيواصل متابعـة الوضـع عـن 
  .كثب، واتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الشأن

مـــن جهتـــه، أعلـــن ممثـــل االتحـــاد األوروبـــي لـــدى 
فلـسطين سـفين كوهـان فـون بورغـسدورف، اليـوم الخمــيس، 
أن االتحــاد لــن يعتــرف بــأي إجــراءات إســرائيلية لــضم أراض 

  .يةفلسطين

ــــر   ــــع وزي ــــدى اجتماعــــه م ــــد بورغــــسدورف ل وأك
الخارجيـــة الفلــــسطيني ريــــاض المـــالكي فــــي رام اهللا، علــــى 



  
  ٦٤ 

ــي  الثابــت مــن الــضم واالســتيطان، “موقــف االتحــاد األوروب
على اعتبار أنها إجراءات غير شرعية مرفوضة ولن يعتـرف 

  .”االتحاد بها

وبحــــــسب بيــــــان للخارجيــــــة الفلــــــسطينية، قــــــال  
انة األرض المحتلـة سـتبقى فـي الموقـف بورغسدورف إن مك

األوروبــي حــسب مفهــوم القــانون الــدولي، أرضــا محتلــة ال 
يجــوز االســتيالء عليهــا أو ضــمها أو فــرض الــسيادة عليهــا 

  .من قبل دولة االحتالل أو نقل مواطنيها إليها

وأضاف أن االتحاد األوروبي سيكون لديـه موقـف  
 وسيبقى يعمل واضح من موضوع الضم في حال تم إعالنه،

  .لمنع حدوث ذلك

ومن جهتـه، أكـد المـالكي أن ضـم إسـرائيل ألجـزاء  
انتهاكـــا صـــارخا للقـــانون “مـــن األراضـــي الفلـــسطينية يمثـــل 

ــدولي ــة ”ال ــى المحــاكم الدولي ــسطين إل ــى توجــه فل ، مــشيرا إل
ـــى  ـــن ضـــمنها جريمـــة “لمحاســـبة إســـرائيل عل ـــا وم جرائمه

  .”الضم

ة األمريكـــي واعتبــر أن تــصريحات وزيــر الخارجيــ 
ضــم أراض فلــسطينية قــرار  مايــك بومبيــو التــي قــال فيهــا إن

ـــة بهـــذا “ يعـــود إلســـرائيل ـــورط اإلدارة األمريكي ـــى ت ـــل عل دلي
المخطــــط االســــتيطاني التوســــعي فــــي األرض الفلــــسطينية 

  .”المحتلة

انقـالب أمريكـي علـى “وأضاف أن تصريح بومبيـو 
ــ ــدولي، ومرجعيــات الــسالم الدولي ة، وفــي مرتكــزات النظــام ال

  .”مقدمتها األرض مقابل السالم ومبدأ حل الدولتين

وطالب المالكي بالضغط على حكومة إسـرائيل مـن  
وقف مخططاتها في الضم واالستيالء، واتخاذ خطـوات “أجل 

ٕواجـــراءات عمليـــة لردعهـــا عـــن اإلقـــدام علـــى هـــذه الخطـــوة 
  .”ومعاقبتها حال نفذتها

ع رئــيس الــوزراء اإلســرائيل ي المنتهيــة ّــواإلثنــين، وق
واليته زعيم حزب الليكود، بنيـامين نتنيـاهو، ورئـيس تحـالف 

اتفاقـــا لتـــشكيل حكومـــة  ، بينـــي غـــانتس،” أبـــيض-أزرق“

وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، علـى أن يبـدأ 
  . شهرا١٨نتنياهو أوال لمدة 

ويقــضي االتفــاق أيــضا بالبــدء فــي طــرح مــشروع 
توطنات اإلســـرائيلية فــــي قـــانون لـــضم غــــور األردن والمـــس
  .تموز المقبل/ الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو

وتفيـــد تقـــديرات فلـــسطينية بـــأن الـــضم اإلســـرائيلي 
 بالمئـة مـن مـساحة الـضفة ٣٠سيصل إلى ما هو أكثر من 

  )وكاالت( .”صفقة القرن”الغربية، وفقا لما جاء بـ

  ٢٤/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

فور ضم » ًالغية تماما«ت االتفاقيا: عباس
ًطلب اجتماعا للجامعة العربية .. الضفة

  لمناقشة تصريحات بومبيو

الـــــــرئيس  قـــــــال - »الـــــــشرق األوســـــــط«: رام اهللا
الفلــسطيني محمــود عبــاس، إن القيــادة الفلــسطينية ســتعتبر 
كـــل االتفاقـــات والتفاهمـــات مـــع إســـرائيل والواليـــات المتحـــدة 

يل ضم أي جزء مـن أراضـي ، إذا أعلنت إسرائ»الغية تماما«
اســـتنادا إلـــى قـــرارات المجلـــسين «الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة 

، في وقـت حـذر األمـين العـام »الوطني والمركزي ذات الصلة
العامـة للجامعــة العربيــة، أحمــد أبـو الغــيط، مــن التــصريحات 

ًاألميركية التي اعتبرت ضم األراضي المحتلة شأنا إسرائيليا ً ُ.  

يني، قــد قــال فــي تــصريحات وكــان الــرئيس الفلــسط
أبلغنـــا جميـــع الجهـــات الدوليـــة «: بثهـــا التلفزيـــون الرســـمي

المعنية بما في ذلك الحكومتان األميركية واإلسـرائيلية، بأننـا 
لن نقف مكتوفي األيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من 

  .»أراضينا

وجـــــاءت كلمـــــة عبـــــاس بعـــــد تـــــصريحات لـــــوزير 
يو، مساء األربعاء، قـال فيهـا، الخارجية األميركي مايك بومب

إن اتخــاذ قــرار بــشأن ضــم أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، أمــر 
ٕيعــود إلــى إســرائيل، وان الواليــات المتحــدة ســتعرض وجهــات 
ــدة،  ــى الحكومــة اإلســرائيلية الجدي نظرهــا بخــصوص هــذا عل
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» ســـعادته«وعبـــر بومبيـــو أيـــضا عـــن . بـــشكل غيـــر معلـــن
ــوزراء ــين رئــيس ال ــم ب ــذي ت ــامين باالتفــاق ال  اإلســرائيلي بني

ـــي غـــانتس ـــار الوســـط بين . نتنيـــاهو ومنافـــسه المنتمـــي لتي
وبموجــب االتفــاق فــسوف تمــضي الحكومــة الجديــدة، قــدما، 
فـــــي الخطـــــط الراميـــــة لبـــــسط الـــــسيادة اإلســـــرائيلية علـــــى 

 .المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية

ــيط، األمــين  ــو الغ فــي هــذه األثنــاء، حــذر أحمــد أب
ًالعام مجددا  من مغبة توجهات الحكومة اإلسـرائيلية الجديـدة ُ

نحــو فــرض الــسيادة اإلســرائيلية علــى أي جــزء مــن أراضــي 
ًكما دان التـصريحات األميركيـة، مؤكـدا أنهـا . الضفة الغربية

ُتعنــي إقــرارا بواقــع االحــتالل وشــرعنة لــه، بالمخالفــة لمبــادئ  ً
ى ُالقـــانون الـــدولي المـــستقرة والتـــي ال تجيـــز االســـتيالء علـــ

ونقــل مـصدر مــسؤول باألمانـة العامــة . أراضـي الغيــر بـالقوة
للجامعـــــة عـــــن أبـــــو الغـــــيط قولـــــه إن توجهـــــات الحكومـــــة 
ُاإلسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقـة، 
ـــا  ـــشغال العـــالمي بمواجهـــة وبـــاء كورون ـــة االن ـــستغلة حال ُم

ً، لفرض واقع جديد على األرض، مضيفا أن»١٩ -كوفيد « ُ 
ٍاإلقدام على مثل هـذه اإلجـراءات سـيفتح البـاب أمـام تـوترات 
ُومخـــــاطر يـــــصعب الـــــتكهن بمآالتهـــــا، بمـــــا يـــــضيف إلـــــى 

  .المصاعب الكبيرة التي تجابها دول المنطقة جراء الوباء

ــــــدولي لتحمــــــل  ــــــو الغــــــيط المجتمــــــع ال ودعــــــا أب
ٕمـــسؤولياته، وايـــصال رســـالة واضـــحة للحكومـــة اإلســـرائيلية 

ُتنوي القيام به، وما يمكن أن تقـود إليـه الجديدة بخطورة ما 
َسياســاتها مــن تبعــات ونتــائج خطيــرة تــنعكس علــى األمــن  ٍ

وأوضـح المـصدر أن أبـو الغـيط . اإلقليمي واسـتقرار المنطقـة
ـــوزراء  ـــام لألمـــم المتحـــدة، ول ـــى األمـــين الع وجـــه رســـائل إل
خارجية الدول دائمـة العـضوية فـي مجلـس األمـن، وألمانيـا، 

ى للسياسة الخارجية األوروبية، حذر فيها من والممثل األعل
  .خطورة السياسات اإلسرائيلية

بدورها، طالبـت دولـة فلـسطين، أمـس، مـن األمانـة 
العامــــة للجامعــــة العربيــــة، عقــــد اجتمــــاع طــــارئ افتراضــــي 
ـــى  ـــة عل ـــر عادي ـــدورة غي ـــة ب ـــدول العربي ـــس جامعـــة ال لمجل

ـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، لبحـــث  مـــستوى وزراء الخارجيـــة، ف
جــراءات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا الــدول العربيــة تجــاه واإل

  .خطورة تنفيذ المخطط اإلسرائيلي بضم الضفة الغربية

ـــدى  ـــسطين ل ـــة فل ـــة لدول ـــة الدائم ـــادت المندوبي وأف
جامعــة الــدول العربيــة، فــي بيــان لهــا، بأنهــا، طلبــت عقــد 
اجتمــاع لبحــث تــصريحات وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك 

ـــ ـــذي يعـــد ت شجيعا مـــن اإلدارة لحكومـــة اليمـــين بومبيـــو، وال
المتطـــرف فـــي إســـرائيل، بالتمـــادي فـــي سياســـتها العدوانيـــة 
بمصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات 

  .والبؤر االستيطانية عليها

وقـــال منـــدوب فلـــسطين بالجامعـــة العربيـــة الـــسفير 
ديـــاب اللـــوح، إن تنفيـــذ المخطـــط اإلســـرائيلي بـــضم الـــضفة 

بية أو أجزاء منها يتناقض مع قـرارات الـشرعية الدوليـة، الغر
مؤكدا، أن اإلدارة األميركية تعد طرفا شريكا متورطا فـي هـذا 
المخطـــط االســـتعماري العـــدواني الـــذي يتنـــاقض مـــع قـــرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا 

ِليـة للـسالم وفـي للقانون الـدولي واسـتخفافا بالمرجعيـات الدو
مقــدمتها مبــدأ األرض مقابــل الــسالم ومبــدأ حــل الــدولتين، 
ــار المفاوضــات واســتبداله بــسياسة  إضــافة إلــى تقــويض خي

  .اإلمالءات وفرض سياسة األمر الواقع

وأضـــــاف، إن اجتمـــــاع وزراء الخارجيـــــة ســـــيبحث 
ــة  ــين حكومــة دول ــة لتمك ــة العربي ــوفير شــبكة األمــان المالي ت

 األضــرار الناجمـة عــن جائحـة كورونــا فلـسطين مــن مواجهـة
ـــد  ـــي مـــن خاللهـــا تكب ـــة الت واإلجـــراءات اإلســـرائيلية العدواني
الــشعب الفلــسطيني الخــسائر الفادحــة، إضــافة إلــى مــصادرة 

  .أموال المقاصة

 ٢٤/٤/٢٠٢٠الشرق االوسط 

* * * * *  

مجلس السفراء العرب يؤكد رفضه للسياسات 
  اإلسرائيلية ومخطط الضم
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مجلس الـسفراء العـرب المعتمـدين  أكد –الوطنية 
لــدى األمــم المتحــدة فــي نيويــورك، دعمهــم منقطــع النظيــر 
للقضية الفلسطينية، والبدء في إجراء اتصاالت مكثفة مـع 
الفاعلين الرئيسيين فـي نيويـورك، لتقـديم الموقـف العربـي 
الداعم لحرية الشعب الفلسطيني، والرامـي لتحقيـق حقوقـه 

ــــصرف، ــــة للت ــــر القابل  وإلنهــــاء االحــــتالل االســــرائيلي غي
ـــــــة، والمنـــــــاهض تمامـــــــا للـــــــسياسات  ًلألراضـــــــي العربي

 .االستعمارية ولمحاوالت الضم

ــسفراء  ــك خــالل اجتمــاع عقــده مجلــس ال جــاء ذل
العرب عبر الـدائرة التليفزيونيـة المغلقـة، لمناقـشة الوضـع 
في فلسطين المحتلة، بما في ذلك الخطط اإلسرائيلية غير 

ٍ أراض فلسطينية، على النحو الذي ورد في القانونية لضم
ـــــين  ـــــشكيل الحكومـــــة االســـــرائيلية ب ـــــاق ت " نتنيـــــاهو"اتف

 ."غانتس"و

واســتمعت المجموعــة العربيــة إلــى إحاطــة حـــول 
آخـر التطـورات علـى األرض، قــدمها المراقـب الـدائم لدولــة 
فلــسطين لــدى األمــم المتحــدة ريــاض منــصور، والجهــود 

ــد ــى المــستوى ال ــسطينية عل ولي للتــصدي للمخططــات الفل
اإلســــــرائيلية، وإلحــــــراز التقــــــدم المطلــــــوب فــــــي الــــــسعي 
الفلــسطيني نحـــو االســـتقالل والـــسالم، بمــا فـــي ذلـــك مـــن 

 .خالل االتصاالت مع اللجنة الرباعية الدولية

ورحبــــــت المجموعــــــة العربيــــــة بــــــالرفض التــــــام 
للـــسياسات االســـرائيلية غيـــر القانونيـــة وألجنـــدات الـــضم، 

ر عنــه بقــوة فــي الجلــسة المفتوحــة التــي والــذي تــم التعبيــ
عقــدها مجلــس األمــن أمــس الخمــيس، مــن جانــب جميــع 

ومن جانب مجمـل العـضوية  ًأعضاء مجلس األمن تقريبا،
العامـــــة بـــــاألمم المتحـــــدة، باإلضـــــافة إلـــــى المجموعـــــات 

 .اإلقليمية والسياسية المختلفة

وبينت أن تلك المواقف تعكس التـضامن العـالمي 
ًق الدولي دعما إلنهاء االحتالل االسرائيلي، وصالبة التواف

ــــى حــــدود مــــا قبــــل  ــــدولتين عل ــــل ال ا لح ــــودعم ً١٩٦٧ ،

وللـــشرعية الدوليـــة ولمرجعيـــات عمليـــة الـــسالم التـــي تـــم 
ًاعتمادها دوليا نحو اسـتقالل دولـة فلـسطين ذات الـسيادة 
وعاصـــمتها القـــدس الـــشرقية، كمـــا تبـــرز الـــرفض القـــوي 

ي ستقوض بحدة آفاق السالم لخطط الضم االسرائيلية، الت
 .واالستقرار في المنطقة

وشدد مجلس السفراء العـرب لـدى األمـم المتحـدة 
على دعمهـم منقطـع النظيـر للقـضية الفلـسطينية، وقـرروا 

باجراء اتصاالت مكثفة مـع الفـاعلين الرئيـسيين فـي  البدء
ــة، ورئــيس  ــين العــام للمنظم ــك األم ــا فــي ذل ــورك، بم نيوي

ــة العامــة، و ــيس وأعــضاء مجلــس األمــن، ومــع الجمعي رئ
ـــف  ـــديم الموق ـــي األمـــم المتحـــدة، لتق العـــضوية األوســـع ف
العربي الداعم لحرية الشعب الفلسطيني، والرامـي لتحقيـق 
حقوقه غير القابلة للتصرف، وإلنهاء االحتالل االسـرائيلي 
ا للـــــــسياسات  ـــــــة، والمنـــــــاهض تمام ـــــــلألراضـــــــي العربي ً

 .االستعمارية ولمحاوالت الضم

دد مجلس الـسفراء علـى أن مبـادرة الـسالم كما ش
ـــم  ـــي ت ـــدولي، والت ـــق ال ـــي تعكـــس هـــذا التواف ـــة، الت العربي
اعتمادها من مجلس األمـن، تظـل الرؤيـة الوحيـدة القابلـة 
للتنفيـــــذ للتوصـــــل للـــــسالم والرخـــــاء واألمـــــن واالســـــتقرار 

 .اإلقليميين

 ٢٤/٤/٢٠٢٠الوكالة الوطنية لإلعالم 

* * * * *  

 خطيب األقصى يحذر من ..ُمستغلة كورونا
 استفراد إسرائيل بالقدس

خالل كلمة ألقاها الشيخ عكرمة صبري في 
ندوة إلكترونية نظمتها لجنة القدس في 

  المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

 

ــــشيخ  ّحــــذر –  األناضــــول–محمــــد أبــــو دون  ال
عكرمــة صــبري خطيــب المــسجد األقــصى، ورئــيس الهيئــة 



  
  ٦٧ 

ــــــا، مــــــن اســــــتف ــــــدس اإلســــــالمية العلي راد إســــــرائيل بالق
  .ًوالمقدسيين، مستغلة أزمة كورونا

جاء ذلك خالل ندوة إلكترونيـة، الجمعـة، نظمتهـا 
ــشعبي لفلــسطينيي الخــارج،  ــي المــؤتمر ال ــدس ف ــة الق لجن

القــدس بــين تحــديات كورونــا وعنــصرية االحــتالل "بعنــوان 
، للوقـوف علـى واقـع المدينـة الحـالي، فـي ظـل "اإلسرائيلي

  .انتشار كورونا

وذكر صبري، أن مدينة القدس بحاجـة إلـى وقفـة 
إيمانية حقيقية وموضوعية ألن شأنها شأن مكة والمدينـة 
المنـــورة، والمـــسجد األقـــصى شـــأنه شـــأن المـــسجد الحـــرام 

  .والنبوي الشريف، وعليه فإن المسؤولة شاملة

ودعا إلى ضرورة أن تكون قضية القـدس شـاملة 
لمــسيحي، مــن خــالل واســتراتيجية فــي العــالم اإلســالمي وا

دعم صمود المقدسيين مـن خـالل الزكـاة ومـشاريع خيريـة 
 .في شهر رمضان

وأشار أن العاملين في المـسجد األقـصى، ال زالـوا 
يـداومون يوميـا وبالتـالي فـإن األقـصى  وعلى رأس عملهم

 .عامر بكوادره

ّأهل القدس لن يمكنـوا االحـتالل "ولفت صبري أن 
ى، وال مــن تحقيــق أهدافــه اإلســرائيلي مــن المــسجد األقــص

 ".التوسعية

ومنذ بداية أزمة كورونا، تعمدت إسرائيل التوسـع 
ــذ  فــي انتهاكاتهــا المــستمرة بحــق القــدس، مــن خــالل تنفي

 .عدد من عمليات االعتقال واالقتحامات

وتــرفض وزارة الــصحة اإلســرائيلية اإلفــصاح عــن 
عــدد المــصابين بكورونــا بالقــدس الــشرقية المحتلــة، لكــن 

 مــن ســكان ١٤٤رة الــصحة الفلــسطينية تقــدرهم بنحــو وزا
  .المدينة

ــــسطينية، أي صــــالحيات  ــــك الــــصحة الفل وال تمل
داخل القدس الشرقية، ما يترك المعلومـات عـن اإلصـابات 

 .ًبالمدينة، حصريا بيد الصحة اإلسرائيلية

ويقول صحفيون فلسطينيون فـي مدينـة القـدس، 
لقــدس، دون أن إن هنــاك عــشرات الحــاالت المنتــشرة فــي ا

  .يتسنى تحديد العدد بدقة

  ٢٤/٤/٢٠٢٠وكالة األناضول 

* * * * *  

  

  

  

  

ضم األغوار ضربة مدمرة لحل : األمم المتحدة
فلسطين تتهم إسرائيل باستغالل .. الدولتين

  كورونا لتشتيت االنتباه عن جرائمها

 

مراقــب فلــسطين الــدائم   اتهــم–فلــسطين المحتلــة 
اسـتغالل «إسـرائيل بــ  منـصور،لدى األمـم المتحـدة ريـاض

فيروس كورونا لتشتيت االنتبـاه عـن جـرائم ضـم األراضـي 
  .»الفلسطينية

جــاء ذلـــك فـــي الجلـــسة الدوريـــة لمجلـــس األمـــن 
حـــول الحالـــة بالــــشرق األوســـط بمـــا فــــي ذلـــك القــــضية 

الوباء لم يسلط «وقال السفير الفلسطيني إن  .الفلسطينية
جــرائم اإلســرائيلية الــضوء إال علــى عبثيــة وعــدم شــرعية ال

إســــرائيل تــــستغل «وأكــــد أن . »وضــــرورة وضــــع حــــد لهــــا
فيروس كورونا لتشتيت االنتبـاه عـن جـرائم ضـم األراضـي 

  .»الفلسطينية

ّواالثنين، وقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهيـة 
 أبـيض، -واليته، بنيامين نتنيـاهو، ورئـيس تحـالف أزرق

ة طارئة، يتنـاوب ًبيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحد
ًكل منهما علـى رئاسـتها، علـى أن يبـدأ نتنيـاهو أوال لمـدة 

 . شهرا١٨
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ًويقــضي االتفــاق أيــضا بالبــدء فــي طــرح مــشروع 
قــانون لـــضم غـــور األردن والمـــستوطنات اإلســـرائيلية فـــي 

 .تموز المقبل/ الضفة الغربية، مطلع يوليو

ــأن الــضم اإلســرائيلي  ــسطينية ب ــديرات فل وتفيــد تق
 فــي المئــة مــن مــساحة ٣٠ى مــا هــو أكثــر مـن سيـصل إلــ

األمريكيـة » صفقة القـرن«الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ
واتهم منصور قوات الجـيش اإلسـرائيلي بعرقلـة  .المزعومة

  .»كورونا«جهود السلطة الفلسطينية لمحاربة تفشي 

فيما نفى المندوب اإلسرائيلي لدى األمـم المتحـدة 
تــشهيرا بجنــود «ر واعتبرهــا دانــي دانــون اتهامــات منــصو

  .»إسرائيل

وفـــي وقـــت ســـابق الخمـــيس، قـــال منـــسق األمـــم 
المتحـــدة الخــــاص لعمليـــة الــــسالم فـــي الــــشرق األوســــط 
نيكوالي ميالدينـوف، إن اتفـاق نتنياهوغـانتس بـشأن ضـم 

ًيـــشكل خرقـــا ســـافرا «غـــور األردن ومـــستوطنات الـــضفة 
للقــــانون الــــدولي، وضــــربة مــــدمرة لمبــــدأ حــــل الــــدولتين 

  .»)اإلسرائيلية والفلسطينية(

وحثــــت مجموعــــة مــــن خبــــراء حقــــوق اإلنــــسان 
التــابعين لألمــم المتحــدة، إســرائيل علــى عــدم التمييــز ضــد 
آالف األســـرى الفلـــسطينيين الـــذين يواجهـــون خطـــرا كبيـــرا 

ٕ، واطـــالق »١٩-كوفيــد«بــسبب انتــشار فيــروس كورونــا 
ر ًسراح الفئات األكثر ضعفا، خاصة النساء واألطفال وكبـا

ــذين يعــانون حــاالت طبيــة موجــودة مــن  الــسن، وأولئــك ال
 .قبل

ـــر مـــن «وقـــال الخبـــراء   آالف ٥يوجـــد حاليـــا أكث
 ٧٠٠ امـــرأة و٤٣ طفـــال و١٨٣أســـير فلـــسطيني، بيـــنهم 

محتجــز يعـــانون مـــن حـــاالت طبيــة ســـابقة فـــي الـــسجون 
اإلسرائيلية، وخالل الـشهر الماضـي، أفرجـت إسـرائيل عـن 

ــق مئــات الــسجناء اإلســرائيليين ــم تطب ــة، ول  كخطــوة وقائي
تدابير مماثلة على السجناء الفلسطينيين، وهذا يشير إلى 

  .»ًمعاملة تمييزية، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي

وأضاف الخبـراء أن إطـالق سـراح الـسجناء يجـب 
ـــــضا  ـــــشمل أي ـــــل «أن ي ـــــا والحـــــبس قب المحتجـــــزين إداري

 المحاكمــة، وعلــى إســرائيل أن تتخــذ خطــوات لإلفــراج عــن
ــذين يواجهــون إجــراءات تعــسفية، وكــذلك الفئــات  أولئــك ال
الــضعيفة فــي ســجونها للحــد مــن االكتظــاظ وضــمان الحــد 

  .»األدنى من الظروف لمنع انتشار الفيروس

منـــــع الزيـــــارات منـــــذ انتـــــشار «وأشـــــاروا إلـــــى 
الفيروس، إلى جانب تقييد وصول المحامين لألسرى، وأن 

 مــن هــذا القبيــل مــن األهميــة بمكــان أن تكــون أي تــدابير
ٕمبـررة طبيــا، واذا كــان األمــر كــذلك، فينبغــي إتاحــة وســائل 
بديلـــة لالتـــصال، تطبيــــق تـــدابير خاصــــة علـــى األطفــــال 

  .»والنساء للزيارات

وأعــرب الخبــراء عــن قلقهــم البــالغ إزاء التقــارير 
التي تفيد بأن سلطات االحتالل تعرقل الجهود الراميـة إلـى 

لقدس الـشرقية، حيـث  في اCOVID-19مكافحة انتشار 
ـــي حـــي ســـلوان  ـــادة ف ـــوات االحـــتالل مـــؤخرا عي داهمـــت ق
المكــــتظ بحجــــة أن الــــسلطة الوطنيــــة قــــدمت مجموعــــات 

وتـابعوا أن  .، كما اعتقلـت أطبـاء)شرائح فحص(اختبارات 
من غير المتصور، فـي ظـل الظـروف الراهنـة، وال سـيما «

فـي ضـوء االفتقــار إلـى مجموعـات االختبــارات وغيرهـا مــن 
ـــضمان الم ـــوض إســـرائيل الجهـــود القائمـــة ل ـــدات، أن تق ع

ــسطينيين ــر مــن الــسكان الفل ومثــل هــذه . اختبــار جــزء أكب
الجهود مطلوبة بشكل خاص عندما تشير البيانات األخيرة 

 قــد زادت بــشكل كبيــر فــي COVID-19إلــى أن معــدالت 
  وكاالت. »القدس الشرقية المحتلة

 ١٦ صفحة ٢٥/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اجراءات اسرائيل انتهاك : عاون اإلسالميالت
  للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة



  
  ٦٩ 

حذرت منظمة التعاون اإلسالمي من خطورة قيـام 
ـــذ إجراءاتهـــا  ـــدة بتنفي حكومـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي الجدي
األحاديــة بمــا فــي ذلــك محاولــة فــرض الــسيادة اإلســرائيلية 

 .فلسطينعلى المستوطنات الواقعة في أراضي دولة 

واعتبرت التعاون االسـالمي فـي بيـان لهـا، اليـوم 
ــرارات  ــدولي وق ــانون ال ــا للق ــشكل انتهاك ــك ي ــسبت، أن ذل ًال
االمم المتحدة ذات الصلة، ومـن شـأنه ايـضا أن يـدمر أي 

  .فرصة لتحقيق رؤية حل الدولتين

 ٢٥/٤/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * *  

زملط يبحث مع وزير بريطاني التداعيات 
  رة لمخطط الضم اإلسرائيليالمدم

 

بحـــــث ســـــفير فلـــــسطين لـــــدى  -PNN- رام اهللا
المملكة المتحدة حسام زملط، مع وزيـر الدولـة البريطـاني 
للـــشؤون الخارجيـــة جـــيمس كليفرلـــي التـــداعيات المـــدمرة 
للمخطــط اإلســرائيلي بــضم أراضــي فلــسطينية محتلــة، كمــا 

 .ورد في اتفاق تشكيل حكومة الطوارئ لدولة االحتالل

وتطرق زملط خالل لقائه الوزير البريطـاني، إلـى 
موقف القيادة الفلـسطينية باعتبـار أي خطـوة ضـم فـي أي 

 تشكل ١٩٦٧جزء من األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 
إعالن إسرائيلي بإنهـاء جميـع االتفاقيـات الموقعـة برعايـة 
دولية، ونسف أسس عملية التـسوية القائمـة علـى قـرارات 

 . والشرعية الدوليةمجلس األمن

وطالـــــب الحكومـــــة البريطانيـــــة بموقـــــف واضـــــح 
ـــذا خطـــوة،  ـــى هك ـــدام عل ـــن اإلق ـــع إســـرائيل م ـــي لمن وعمل
مـــستغلة تـــواطئ اإلدارة األميركيـــة وانـــشغال العـــالم بوبـــاء 

 .كورونا

ٕوأضــــاف أن فلــــسطين تتوقــــع موقــــف واجــــراءات 
ملموســة وخطــوات اســتباقية لمنــع إســرائيل اإلقــدام علــى 

سها االعتـراف بدولـة فلـسطين وتفعيـل نظـام ذلك، وعلى رأ
 .٢٣٣٤دولي لفرض العقوبات حسب قرار مجلس األمن 

وأعــــرب زملــــط عــــن شــــكره للحكومــــة والــــشعب 
البريطــاني علـــى التعـــاون المـــشترك والمـــساعدات الماليـــة 
والطبية التي قدمتها بريطانيـا لفلـسطين منـذ بدايـة األزمـة 

من فلـسطين مـع لمواجهة وباء كورونا، ونقل السفير تضا
بريطانيا في مواجهتها لوباء كورونا، ومع آالف العـائالت 

 .البريطانية التي فقدت أحبائها

مـــن جهتـــه، أكـــد الـــوزير البريطـــاني أن موقـــف 
بريطانيـــا ثابـــت مـــن مـــسألة الـــضم غيـــر القانونيـــة والتـــي 
ـــسوية  ـــة الت ـــدولي وأســـس عملي ـــانون ال تتعـــارض مـــع الق

يـا، مـشددا علـى جهـود السياسية، وهو ما تعارضـه بريطان
بريطانيا والمجتمع الدولي من أجل منع ذلك وأخذ خطـوات 

  .إيجابية للتوصل لسالم شامل

 ٢٥/٤/٢٠٢٠شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

غوتيريش يؤكد رفضه : في رسالة ألبو الغيط
  ضم إسرائيل ألراض فلسطينية

 

األمـين العـام لألمـم المتحـدة  أكـد – وفا – القاهرة
نيو غـوتيريش، رفـضه للتوجهـات والنوايـا اإلسـرائيلية أنطو

بــــإعالن ضــــم المــــستوطنات أو أيــــة أجــــزاء مــــن الــــضفة 
 .الغربية

واعتبر غـوتيريش، فـي رسـالة بعثهـا إلـى األمـين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغـيط، أن قـرارا مثـل 
هـــذا ســـيغلق البـــاب أمـــام المفاوضـــات بـــين الفلـــسطينيين 

 .ين، ويقضي على أفق حل الدولتينواإلسرائيلي

ــة  ــة العامــة للجامع ــان صــادر عــن األمان ــال بي وق
العربية، اليوم السبت، إن األمين العام لألمم المتحدة عبر 
في رسالته عن مشاركته أبو الغيط اإلنزعـاج حيـال النوايـا 
ٍاإلسرائيلية، معتبرا أن اتخـاذ الحكومـة اإلسـرائيلية خطـوات  ُ



  
  ٧٠ 

أو أجـزاء مـن الـضفة الغربيـة، بمـا نحو ضم المـستوطنات 
ــك القــدس الــشرقية، ســيمثل خرقــا خطيــرا للقــانون  ــي ذل ف
الــــدولي، وأكــــد أن المطلــــوب اليــــوم هــــو التعــــاون بــــين 
الحكومـــات لمواجهـــة الوبـــاء العـــالمي، ولـــيس اإلجـــراءات 
ــال األوضــاع الــصحية فــي  ــه حي ــا عــن قلق ــة، معرب األحادي

  .قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص

ــــى  ــــذكر أن رســــالة غــــوتيريش جــــاءات ردا عل ي
رســالة بعثهــا أبــو الغــيط إليــه قبــل أيــام، حــذر خاللهــا مــن 
ـــشغال  خطـــورة التوجهـــات اإلســـرائيلية نحـــو اســـتغالل االن

مـــن أجـــل تثبيـــت " ١٩ -كوفيـــد"العـــالمي بمواجهـــة وبـــاء 
وضــع قــائم جديــد، وضــم أجــزاء مــن األراضــي الفلــسطينية 

ســرائيلية عليهــا، ودعــا األمــم ٕالمحتلــة واعــالن الــسيادة اإل
المتحـــدة لتحمـــل مـــسؤولياتها والتنبـــه لخطـــورة مـــا تنـــوي 
ــى االســتقرار اإلقليمــي  ــه عل ــام ب الحكومــة اإلســرائيلية القي

  .واألمن في المنطقة بأسرها

  ٢٦/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

على قناعة بدعم إدارة ترمب خطوة : نتنياهو
  ضم مستوطنات الضفة

 

ــــا الم ــــة ياف ــــاالت–حتل ــــال –  وك ــــيس وزراء  ق رئ
الصهيوني بنيـامين نتنيـاهو مـساء اليـوم إنـه علـى قناعـة 
بـــدعم اإلدارة األمريكيـــة لخطـــوة ضـــم مـــستوطنات الـــضفة 

 .ًالغربية المحتلة بناء على وعدها السابق

وذكر نتنياهو في كلمة مسجلة أنه يعتقد بـاحترام 
ضـم الـضفة اإلدارة األمريكية لتعهدها السابق بدعم خطوة 

  .الغربية

في حين تـأتي هـذه التـصريحات فـي ظـل االتفـاق 
علــى تــشكيل حكومــة وحــدة إســرائيلية جديــدة والتــي تــنص 
بعــض بنودهــا علــى طــرح مــسألة ضــم مــستوطنات الــضفة 

الغربيـــة علـــى الحكومـــة والكنيـــست وقتمـــا يرغـــب نتنيـــاهو 
  .يوليو المقبل/ًابتداء من األول من تموز

 ٢٦/٤/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

عشراوي تدعو المجتمع الدولي التخاذ خطوات 
  عملية في مواجهة االنتهاكات االسرائيلية

  

ـــا–رام اهللا  عـــضو اللجنـــة  رحبـــت – الـــوطن  دني
حنــان عــشراوي . التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية د

بالبيانـــات الـــصادرة عـــن العديـــد مـــن الـــدول والمنظمـــات 
رافــــضة للخطــــط اإلســــرائيلية بــــضم والهيئــــات الدوليــــة ال

األراضــــي الفلــــسطينية باعتبارهــــا غيــــر شــــرعية وتنتهــــك 
القــــــانون الــــــدولي، ووصــــــفت هــــــذه المواقــــــف بالهامــــــة 

  .والمشجعة

وأكــدت فــي بيــان لهــا، اليــوم االحــد، ان البيانــات 
الــصادرة عــن االتحــاد األوروبــي وروســيا والــصين وفرنــسا 

ٕوألمانيــــا وبلجيكــــا واســــبانيا وأيرلنــــدا وا يطاليــــا والنــــرويج، ٕ
ًتعكس التزاما عالميا ومبدئيا بالقانون الدولي الذي يحظـر  ً ً

كما وتؤكد من جديد على دعم هـذه الـدول . عمليات الضم
والهيئات لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتـصرف 
ـــى  ـــر المـــصير، اســـتنادا ال ـــة واالســـتقالل وتقري فـــي الحري

لــصلة، بمــا فــي ذلــك ميثــاق األمــم المتحــدة وقراراتهــا ذات ا
  .٣٣٨ و٢٤٢ و٢٣٣٤

وعبـــرت عـــشراوي عـــن تقـــدير وامتنـــان الـــشعب 
. الفلـــسطيني وقيادتـــه لهـــذه المواقـــف المبدئيـــة والراســـخة

لألسف ان هذا االلتزام االيجابي بالقـانون الـدولي " :وقالت
وبحقـــــوق شـــــعبنا يواجـــــه بالمقابـــــل بخطـــــوات إســـــرائيلية 

ــصعيد ا ــضم وت ــى ال الســتيطان ممنهجــة ومــدمرة قائمــة عل
وســــرقة األراضــــي والمــــوارد والمقــــدرات وقرصــــنة األمــــوال 
ــدمير  ــى ت ــسطينية وتبنــي إجــراءات وخطــوات تهــدف ال الفل
االقتــصاد الفلــسطيني وترســيخ وقــائع جديــدة علــى األرض 
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في ظـل غيـاب المـساءلة الدوليـة الفاعلـة والجـادة والـدعم 
ــشراكة االمريكيــة التــي تــوفر الغطــاء الــالزم لــسياسات  وال

  ".لة االحتالل ومخططاتها االجراميةدو

ـــدولي  وطالبـــت عـــشراوي فـــي بيانهـــا المجتمـــع ال
بــضرورة ترجمــة مواقفهــا الــى إجــراءات عقابيــة بمحاســبة 
ــة االحــتالل ومــساءلتها علــى انتهاكاتهــا المتــصاعدة،  دول

ــد حــان الوقــت التخــاذ جملــة مــن الخطــوات " :وأضــافت لق
األرض ومنــع االســتباقية لمواجهــة الوقــائع الخطيــرة علــى 

إســـرائيل مـــن اســـتكمال مخططاتهـــا التوســـعية والعنـــصرية 
وخاصة بعد تشكيل الحكومة األخيرة التي تهـدف الـى ضـم 
أراضي الضفة الغربيـة وتـصفية القـضية الفلـسطينية، كمـا 
حــان الوقــت للــدفاع عــن قــضيتنا العادلــة وتــوفير الحمايــة 

 على العاجلة لشعبنا من االعتداءات االسرائيلية الممنهجة
حقوقـــه الـــسياسية والقانونيـــة والماليـــة مـــن خـــالل زيـــادة 
ــرارات الــشرعية  ــدولي وق ــانون ال ــزام اســرائيل بالق ــدعم وال ال

  ".الدولية

وختمت عشراوي بيانها بالتأكيـد علـى ضـرورة ان 
يــــستغل المجتمــــع الــــدولي تــــأثيره الجمــــاعي لرســــم نهــــج 
ــوق  ــد وموث ــالي متعــدد األطــراف جدي ــانوني وم سياســي وق

ــــد ــــضع ح ــــسياسة اإلفــــالت مــــن العقــــاب والغطرســــة ي ا ل
اإلســرائيلية التــي تتحــدى اإلرادة الدوليــة وتــستبيح األرض 
ــــــتالل  ــــــي االح ــــــوال الفلــــــسطينية، وينه ــــــدرات واألم والمق
اإلســرائيلي، ويجــسد إقامــة الدولــة الفلــسطينية المـــستقلة 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧وذات السيادة على حدود العام 
  .الشرقية

 ٢٦/٤/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

وزراء الخارجية العرب يبحثون الخميس 
 ٍخطورة مساعي االحتالل ضم أراض فلسطينية

  

ـــاهرة  ـــا-الق ـــرر أن يبحـــث وزراء   مـــن–  وف المق
الخارجيــة العــرب الخمــيس المقبــل فــي إجتمــاع إفتراضــي، 
خطورة تنفيذ المخطـط اإلسـرائيلي بـضم الـضفة الغربيـة أو 

ـــسيادة ـــرض ال ـــا وف  االســـرائيلية عليهـــا وعلـــى أجـــزاء منه
ـــة  ـــى أرض دول ـــة عل ـــة المقام ـــر القانوني ـــستوطنات غي الم

ــذ عــام  ــة من  خاصــة ضــم األغــوار ١٩٦٧فلــسطين المحتل
 .من الضفة الغربية" ج"والمنطقة المصنفة 

ويــأتي ذلــك بنــاء علــى طلــب دولــة فلــسطين مــن 
ـــاع طـــارئ  ـــة العربيـــة، بعقـــد اجتم ـــة للجامع األمانـــة العام

معة الدول العربيـة بـدورة غيـر عاديـة إفتراضي لمجلس جا
على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطوات واإلجـراءات 
التــي يمكــن أن تقــوم بهــا الــدول العربيــة تجــاه مــا تــسعى 

 ".صفقة القرن"سلطات االحتالل إلى تنفيذه تطبيقا لـ

كما سيتم بحث ضرورة توفير شبكة آمان ماليـة  
هة االضرار الناجمة عربية لتمكين دولة فلسطين من مواج

، واالجــراءات اإلســـرائيلية العدوانيـــة "كورونـــا"عــن جائحـــة 
التــــي تكبــــد الــــشعب الفلــــسطيني المزيــــد مــــن الخــــسائر، 
باالضــافة إلــى اســتيالء إســرائيل علــى عائــدات الــضرائب 

  ".المقاصة"الفلسطينية 

  ٢٧/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

نتنياهو ال يضيع فرص : الخارجية الفلسطينية
  تأكيد معاداته للسالم واستخفافه باألمم المتحدة

 

RT – وزارة الخارجيـــــــــة والمغتـــــــــربين  أعلنـــــــــت
الفلـــسطينية، إدانتهـــا لـــسياسة إســـرائيل ورئـــيس وزرائهـــا 
ـــدولي واألمـــم  ـــالمجتمع ال ـــاهو، واســـتخفافه ب ـــامين نتني بني

  .المتحدة، وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها

ـــرت  ـــان لهـــاوذك ـــي بي ـــاهو ال يـــضيع أي : "ف نتني
فرصة لتأكيد استخفافه بالمجتمع الـدولي واألمـم المتحـدة، 
بــــل ويــــصنع الفرصــــة للمجــــاهرة علنــــا بمعاداتــــه للــــسالم 
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ومرجعياته الدولية بمـا فيهـا مبـدأي األرض مقابـل الـسالم 
 ".وحل الدولتين

ـــان ـــاهو وأركـــان : "وأضـــافت فـــي البي ـــستغل نتني ي
 بوباء كورونا، لمواصلة تنفيذ وعـوده حكمه انشغال الدول

ومخططاتــه الهادفــة إلــى فــرض القــانون اإلســرائيلي علــى 
الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة، والتفـــاخر بنوايـــاه االســـتعمارية 
بــضم األغــوار وشــمال البحــر الميــت وفــرض ســيادته علــى 

 ".المستوطنات بالضفة المحتلة

ـــــى  أن هـــــذه الخطـــــوة اســـــتعمارية "وشـــــددت عل
برهــا امتــدادا للحــرب المفتوحــة علــى شــعبنا توســعية، ونعت

ــــة  ــــة فرصــــة إلقامــــة دول ــــى وأد أي ــــة إل ــــه، والهادف وحقوق
فلــــسطينية قابلــــة للحيــــاة متــــصلة جغرافيــــا وذات ســــيادة 

 ".بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة

نتنيـــاهو يـــستمد هـــذا الـــصلف "وأشـــارت إلـــى أن 
ــرئيس ترامــب وصــفقتها  ــة والتــشجيع مــن إدارة ال والعنجهي

ؤومة التــي تعتبــر ضــوء أخــضر متواصــال يــدفع دولــة المـش
 ".االحتالل لإلقدام على خطوة الضم

وطالبـت الـوزارة بتحويـل اإلجمـاع الـدولي الـرافض 
لخطــوة الــضم، إلــى عقوبــات جديــة رادعــة، وربــط مــستوى 
ـــى مثـــل هـــذه  ـــدول مـــع إســـرائيل، بإقـــدامها عل عالقـــات ال

  .الخطوة

 ٢٧/٤/٢٠٢٠روسيا اليوم 

* * * * *  

ات يطلع مسؤولين أوروبيين على عريق
  إجراءات االحتالل وسعيه لتنفيذ مخطط الضم

 

ــــدة –رام اهللا  ــــاة الجدي ــــع– الحي أمــــين ســــر   أطل
اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية صـــائب 
عريقات، وزيرة خارجية السويد آن لينـدي، ورئـيس ديـوان 
وزيــــر الخارجيــــة البلجيكــــي برنــــارد كــــوينتن، علــــى آخــــر 

لمستجدات في االراضي الفلسطينية المحتلـة، واإلجـراءات ا

التــي تقــوم بهــا حكومــة االحــتالل فــي ســعيها لتنفيــذ خطــة 
 .الضم

وقـال عريقـات فـي بيــان لـه، إنـه أجـرى محادثــات 
ــى  هاتفيــة مــع الجــانبين الــسويدي والبلجيكــي، تركــزت عل
رفــض الــضم بكافــة أشــكاله ووقــف االســتيطان، وتطبيــق 

ــدولي إل ــانون ال ــا الق ــسالم وفق ــق ال نهــاء االحــتالل، وتحقي
 .١٩٦٧لمبدأ الدولتين على حدود 

وناقش استمرار دعـم عمـل وكالـة غـوث وتـشغيل 
، وســبل محاربــة فيــروس "األونــروا"الالجئــين الفلــسطينيين 

ومحاصــــرة انتــــشاره، وأهميــــة التعــــاون الــــدولي " كورونــــا"
 .للتخلص منه

ـــة  ـــة الـــسويد بدول ـــراف مملك ـــن عريقـــات اعت وثم
طين، آمــال ان يكــون هــذا االعتــراف مثــال يحتــذى بــه فلــس

  .من قبل دول العالم

  ٢٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

توزيع ألف طرد غذائي : بدعم من االتحاد االوروبي

  ّوصحي على أهالي بلدتي بدو وحزما

االتحاد االوروبي صديق لفلسطين بمواقفه : الهدمي

  إلغاثيةالسياسية واالقتصادية ومساعداته ا
 

وزير شؤون القـدس فـادي   أشاد– وفا – القدس
الهدمي بالـدعم األوروبـي للـشعب الفلـسطيني سـواء أكـان 

 .على المستوى السياسي أو االقتصادي أو االغاثي

جاء ذلك لدى تقديم مكتب االتحـاد األوروبـي فـي 
ــارة عــن  ــة عب  طــرد مــن ١٠٠٠فلــسطين مــساعدات إغاثي

لدتي بدو وحزما مـن خـالل مواد تموينية وطبية وصحية لب
  .اتحاد الشباب الفلسطيني

وكان ممثل االتحاد األوروبي لدى دولة فلـسطين 
ســفن كــون فــون بورجــسدرف، قــدم المــساعدات فــي بلــدة 

  .بدو بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي
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وحــضر تقــديم المــساعدة أيــضا رئــيس بلديــة بــدو 
الـشباب سالم أبو عيد، ومدير البرامج فـي مؤسـسة اتحـاد 

الفلــسطيني جميــل ضــراغمة، وشخــصيات ومــسؤولين مــن 
  .المنطقة

عنــدما : "وقــال الهــدمي فــي كلمــة بهــذه المناســبة
نخـدم شــعبنا الفلـسطيني فإننــا نخـدم البــشرية، ولنـا شــرف 
أن نكون جزء من هذه الخدمة ناهيك عن اننا نتحدث عن 

  ".القدس عاصمة الدولة الفلسطينية

عنــدما : "وروبـي، وقـالوأشـاد بمواقـف االتحــاد األ
نتحــدث عــن االتحــاد األوروبــي فإننــا نتحــدث عــن االتحــاد 
ــــضية  ــــة المناصــــرة للق ــــه وسياســــته الخارجي ــــل مكونات بك
ــالموقف مــن القــدس  الفلــسطينية ســواء أكــان مــا يتعلــق ب
باعتبارهــا عاصــمة للدولــة الفلــسطينية، وأيــضا مــا يخــص 

نـاطق القضايا األخـرى وتحديـدا مـا يتعلـق باالسـتيطان والم
ـــرافض " ج"المـــصنفة  ـــف ال ـــضا الموق ـــين وأي ودعـــم الالجئ

للــضم اإلســرائيلي ألراضــي الــضفة الغربيــة بمــا فيهــا غــور 
  ".االردن

إن االتحـــاد األوروبـــي بالبعـــد : "وأضـــاف الهـــدمي
الـــسياسي هـــو داعـــم لفلـــسطين ولدولـــة فلـــسطين ولـــوزارة 
شؤون القدس وللمقدسيين في كل محافظة القدس العزيزة 

ولالتحاد األوروبي موقـف متقـدم فـي البعـد .. عاعلينا جمي
االقتــصادي وداعــم للمؤســسات األهليــة والمجتمــع المــدني 
الفلــسطيني، وأيــضا فــي البعــد اإلغــاثي والبعــد االنــساني، 
فنحن نتحدث عن اتحاد أوروبي صديق لفلسطين بمواقفـه 

  ".السياسية واالقتصادية ومساعداته االغاثية االنسانية 

دمي بالــدور الــذي يقــوم بــه اتحــاد كمــا أشــاد الهــ
الــشباب الفلــسطيني وخاصــة فــي ظــل األوضــاع الــصعبة 

اتحــاد الــشباب الفلــسطيني هــي مؤســسة : "الحاليــة، وقــال
فاعلــة، وهــذه المحنـــة ســتمر ألن هنــاك تعاضـــد مــن كـــل 
مفاصــل المجتمــع الفلــسطيني والمقدســي وأيــضا اصــدقائنا 

  ".في االتحاد األوروبي وكل العالم الحر

جهته، أكد ممثل االتحاد األوروبي لدى دولة من 
فلسطين سفن كون فـون بورجـسدرف، الموقـف األوروبـي 

  .الداعم للشعب الفلسطيني لمواجهة أزمة كورونا

كما جدد التأكيد على المواقف األوروبية الداعمة 
لحل الدولتين وللقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية 

ـــض االســـتيطان والـــضم اإلســـرائ يلي ألراضـــي الـــضفة ورف
  .الغربية

ّمــن جهتــه، أثنــى رئــيس بلديــة بــدو علــى أهميــة 
ــــساعدة عائالتهــــا  ــــدو وم ــــدخل الطــــارئ لبلــــدة ب ــــذا الت ّه

  .المتضررة من هذا الوباء

وتحــدث مــدير بــرامج اتحــاد الــشباب الفلــسطيني 
عن أهمية هذا التدخل من خالل مشروع تمكين المجـالس 

ــي شــمال وشــرق القــدس والممــ ــة ف ول مــن االتحــاد البلدي
األوروبي والذي ينفذه اتحاد الـشباب الفلـسطيني بالـشراكة 

ًمع بلدية بدو وحزما منذ عامين ّ.  

  ٢٨/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

المالكي يشيد بالموقف الروسي الرافض 
 لمخططات الضم اإلسرائيلية

  

 أشاد وزير الخارجية والمغتـربين -  وفا-رام اهللا 
 اليـــــوم الثالثـــــاء، بـــــالموقف الروســـــي ريـــــاض المـــــالكي،

 .المعارض لمخططات الضم اإلسرائيلية ألراض فلسطينية

جــــاء ذلــــك عقــــب اســــتالمه رســــالة مــــن نظيــــره 
الروسي سيرغي الفروف، سـلمها سـفير روسـيا االتحاديـة 
لـــدى دولـــة فلـــسطين غوتـــشا بواتـــشيدزه، بحـــضور وكيلـــة 
الـــوزارة أمـــل جـــادو الـــشكعة، عبـــر خاللهـــا عـــن معارضـــة 

ـــة ر ـــوم بهـــا الحكوم ـــب تق ـــة الجان وســـيا ألي خطـــوة أحادي
  .اإلسرائيلية، والتي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية

ــروف فــي رســالته إلــى أن  ــذا "وأشــار الف تنفيــذ ه
كمـا ". المخطط يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا



  
  ٧٤ 

دعا إلى اإلسراع في إعادة احياء المفاوضـات الفلـسطينية 
 وضع حلـول متفـق عليهـا مـن الطـرفين فـي المباشرة بغية

  .كل المواضيع المتعلقة بالوضع النهائي

وأكد الفروف موقف روسيا المبـدئي بإقامـة دولـة 
 وعاصــمتها القــدس ١٩٦٧فلــسطينية ضــمن حــدود عــام 

  .الشرقية

بــــدوره، أكــــد المــــالكي ضــــرورة تحــــرك المجتمــــع 
ًالدولي فورا لمنـع إسـرائيل مـن االقـدام علـى خطـوة الـضم، 
والتوجـــه نحـــو الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة للتوقـــف عـــن 
دعمهــا لهــذه الخطــوة، إضــافة إلــى ضــرورة اســتغالل هــذه 
الفسحة لبحث إمكانية العودة إلـى المفاوضـات وفـق رؤيـة 
الـــرئيس محمـــود عبـــاس، كمـــا أعلنهـــا فـــي خطـــاب أمـــام 
مجلس األمن الدولي بداية هذا العام، وعبـر مـؤتمر دولـي 

  .للسالم

لقاء للحديث عن آليات مواجهة جائحة وتطرق ال
كورونا، وأهمية التعاون في هذا المجال، واستعداد روسيا 

  .االتحادية لتقديم الدعم لدولة فلسطين لمواجهة الجائحة

  ٢٨/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

مسئولة فلسطينية تدعو االتحاد األوروبي 
ئيل أراض التخاذ خطوات لوقف خطط ضم إسرا

  فلسطينية

  

دعــــت مــــسئولة فلــــسطينية ) شــــينخوا (-رام اهللا 
، االتحـــاد األوروبـــي إلـــى اتخـــاذ خطـــوات )الثالثـــاء(اليـــوم 

لوقـــف خطـــط ضـــم إســـرائيل أراض فلـــسطينية إلنقـــاذ حـــل 
 .الدولتين من التدمير

وأكــدت عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
ل االتحـاد حنان عشراوي في بيان عقب اجتماعها مع ممث

األوروبــي لــدى فلــسطين ســفين كــون فــون بورغــسدورف، 
علــى الحاجــة التخــاذ خطــوات أوروبيــة عاجلــة واســتباقية 

المخالفة للقانون الدولي وقرارات "لوقف ممارسات إسرائيل 
  ."الشرعية الدولية

فـي حـال عـدم التـدخل "وحـذرت عـشراوي مـن أنـه 
الفـــوري لوضـــع حـــد لمخططـــات وسياســـات إســـرائيل، لـــن 

  ".يكون هناك إمكانية للتدخل الحقا لمنع االنهيار التام

ــــرت أن إســــرائيل  ــــالم "واعتب ــــشغال الع ــــستغل ان ت
بمحاربــة مــرض فيــروس كورونــا، وعــدم وجــود معارضــة 
حقيقية داخلهـا، والـدعم األمريكـي المطلـق، وغيـاب اإلرادة 
الدولية لمحاسبتها، لترسيخ احتاللها وفرض وقائع جديدة 

  ".على األرض

لبـــت عـــشراوي االتحـــاد األوروبـــي بـــاالعتراف وطا
 ١٩٦٧بالدولـــة الفلـــسطينية المـــستقلة علـــى حـــدود عـــام 

وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة ومـساءلة إسـرائيل، 
  .وتقديم رؤية إلنهاء االحتالل

ــع اتفــاق  ــام عــن توقي ــل أي وأعلــن فــي إســرائيل قب
لتشكيل حكومة وحدة بـين رئـيس الـوزراء الحـالي بنيـامين 

يــاهو الــذي يتــزعم حــزب الليكــود ومنافــسه رئــيس حــزب نتن
بيني غانتس علـى أن يـتم التنـاوب بينهمـا " كاحول الفان"

  . شهرا١٨على رئاسة الحكومة بعد 

ــا  ــي حــزب الليكــود بحــسب م وصــرحت مــصادر ف
نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن االتفاق يـضمن بـسط 

ائيل أرض إســــر"الــــسيادة اإلســــرائيلية علــــى منــــاطق مــــن 
  .في األول من يوليو المقبل" التاريخية

  ٢٨/٤/٢٠٢٠شبكة الصين 

* * * * *  

أبو الغيط يؤكد أهمية الدور األوروبي في 
  مواجهة نوايا الضم

 

األمـــين العـــام  أكـــد – الجديـــدة  الحيـــاة– القـــاهرة
ــرة  ــة الكبي ــيط األهمي ــو الغ ــد أب ــة أحم ــة الــدول العربي لجامع

ظــة الحرجــة، خاصــة مــا للمواقــف األوروبيــة فــي هــذه اللح



  
  ٧٥ 

 اإلســـرائيلي، أو النزاعـــات -يتعلـــق بالـــصراع الفلـــسطيني
 .األخرى في المنطقة

خالل اتصال هاتفي مع الممثـل  وحذر أبو الغيط،
األعلى للسياسة الخارجية األوروبيـة جوزيـب بوريـل، مـن 
خطورة السياسات اإلسرائيلية التـي تـسعى إلـى ضـم أجـزاء 

ٕة الغربيـة واعـالن الـسيادة من األراضي المحتلة فـي الـضف
ٕعليها، بما قد يؤدي إلى تبعات ال يمكن التنبؤ بهـا، والـى  ُ
إشعال فتيل أزمة قد تمتـد آثارهـا للمنطقـة كلهـا، فـي وقـت 
ــد الجهــود وتهدئــة الــصراعات لمواجهــة  ــه لتوحي نحتــاج في

 .وتبعاته" كورونا"الوباء العالمي 

ُوشــدد علــى أن المواقــف األوروبيــة تعــد محوريــة 
ي هذا الصدد، وأن العالم العربي يعول كثيرا على وضوح ف ُ

الرؤية والحس بالمسؤولية لدى االتحاد األوروبـي ودولـه، 
وأنه من المهم في هذه المرحلة أن تـصل إلسـرائيل رسـالة 
واضــحة مفادهــا أن سياســة فــرض األمــر الواقــع وشــرعنة 
االحتالل لن تكون مقبولة من الـدول األوروبيـة والمجتمـع 

لدولي، خاصة وأن عواقب هـذه الـسياسات ومـا قـد تولـده ا
 .من عدم استقرار سيطال الجميع

ر أبــو الغــيط عــن تــضامن الجامعــة مــع تلــك  ّــوعب
الــدول األوروبيــة التــي عانــت أكثــر مــن غيرهــا جــراء وبــاء 

بتبعاته الصحية واالقتصادية الخطيرة، معربا عن " كورونا"
  .يعاثقته في أنها ستخرج من هذه المحنة سر

 ٢٩/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

أمريكا مستعدة لالعتراف بضم إسرائيل أجزاء 
  من الضفة

 

وزارة الخارجيــــة   أعلنــــت–  وكــــاالت– واشــــنطن
األميركيــة، أن واشــنطن مــستعدة لالعتــراف بالــضم وفــرض 
الــسيادة اإلســرائيلية علــى المــستوطنات وأجــزاء كبيــرة مــن 

لحكومــة اإلســرائيلية مــع الــضفة الغربيــة، بــشرط تفــاوض ا
 .الفلسطينيين

وقالـــت متحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة األميركيـــة 
نحـــن علـــى اســـتعداد لالعتـــراف بـــاإلجراءات "للــصحافيين، 

الرامية لبسط السيادة اإلسرائيلية على الضفة التي نعتبرها 
 ".ًجزءا من دولة إسرائيل

ـــة  ـــة الحكومـــة اإلســـرائيلية المقبل ودعـــت المتحدث
 .مع الفلسطينيينللتفاوض 

ّوشــددت علــى أن االعتــراف األميركــي بهــذا الــضم 
ــــى "ســــيتم  فــــي ســــياق موافقــــة الحكومــــة اإلســــرائيلية عل

التفـــاوض مـــع الفلـــسطينيين علـــى أســـاس الخطـــوط التـــي 
 ".حددتها رؤية الرئيس ترمب

ويمثــل هــذا التــصريح توضــيحا لمــا أعلنــه وزيــر 
لقـــرار الخارجيـــة األميركـــي مايـــك بومبيـــو، حـــين قـــال إن ا

النهائي بـشأن ضـم منـاطق مـن الـضفة الغربيـة يعـود إلـى 
 .الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

ينـــاير كـــشف الـــرئيس /فـــي أواخـــر كـــانون الثـــاني
المزعومة التـي " صفقة القرن"األميركي دونالد ترمب، عن 

أعطــى فيهــا إســرائيل الــضوء األخــضر لــضم غــور األردن 
 .والمستوطنات المبنية بالضفة

لمــــستوطنات المبنيــــة علــــى األراضــــي وتعتبــــر ا
 مــستوطنة ٢٠٠الفلــسطينية والتــي يتجــاوز عــددها حاليــا 

 .غير شرعية في نظر القانون الدولي

ولقيــت خطــة ترمــب رفــضا باتــا مــن الفلــسطينيين 
مدعومين بالقسم األكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق 

 .ّالباب أمام حل الدولتين في الشرق األوسط

 الدول العربية، أمـس اإلثنـين، أن وأعلنت جامعة
وزراء الخارجية العرب سيعقدون الخمـيس اجتماعـا طارئـا 
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ــضم  ــر اإلنترنــت لبحــث ســبل مواجهــة خطــط إســرائيل ل عب
 .أجزاء من الضفة الغربية

وتعاظمت مخاوف الفلـسطينيين مـن احتمـال ضـم 
ّإسرائيل أجزاء من أراضيهم بعد االتفـاق الـذي توصـل إليـه 

المنتهيـة واليتــه بنيـامين نتنيــاهو وخــصمه رئـيس الــوزراء 
 ".وحدة وطوارئ"السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة 

يحيــل خطــة الــرئيس "وخــول االتفــاق نتنيــاهو أن 
األميركي حول تحقيق السيادة اإلسرائيلية علـى أجـزاء مـن 
الــضفة الغربيــة إلــى الحكومــة والكنيــست، وفقــا لإلجــراءات 

  ".السارية

طا لـــضم هـــذه المنـــاطق ويواجـــه نتنيـــاهو ضـــغو
ــررة فــي  ــة المق ــات األميركي ــل االنتخاب ــشرين ٣ســريعا قب  ت

نوفمبر والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترمب عن /الثاني
 .السلطة وخسارة إسرائيل داعمها األبرز في العالم

 ٢٩/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ًأميركا لم تبق شيئا : السلطة الفلسطينية ُ
  للتفاوض عليه

 

ـــشرق األوســـط«: رام اهللا ـــضت - »ال الـــسلطة  رف
الفلسطينية، المنطـق األميركـي القـائم علـى الموافقـة علـى 
ـــي ســـياق  ـــة، ف ـــضفة الغربي ـــي ال ضـــم إســـرائيل منـــاطق ف

» ًعبثــــا«و» ًاســــتخفافا«تفاوضــــي، وقالــــت إن ذلــــك يعــــد 
ـــاك شـــيء يمكـــن » اســـتغباء«و ـــم يعـــد هن ـــه ل ـــالم، ألن للع

 .التفاوض حوله

ًرجيــة الفلــسطينية بيانــا قالــت وأصــدرت وزارة الخا
فيه إن ما جاء على لسان المتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة 
ـــشأن اســـتعداد إدارة  ـــة، مـــساء أول مـــن أمـــس، ب األميركي
ــاإلجراءات اإلســرائيلية  ــرئيس دونالــد ترمــب، االعتــراف ب ال

الراميــة إلـــى بـــسط الـــسيادة اإلســـرائيلية وتطبيـــق القـــانون 
ــاطق بالــضف ــى من ل اإلســرائيلي عل ــة يمث ــدادا «ّــة الغربي ًامت

لالنحياز األميركي الكامل لالحتالل وسياساته االستعمارية 
  . »التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين

وأكـــدت الخارجيـــة الفلـــسطينية، أن هـــذا الموقـــف 
األميركي يأتي بمثابة ترجمـة لتـصريح سـابق أعلنـه وزيـر 

 في ّالخارجية األميركي مايك بومبيو، حين عد ضم مناطق
كــأن «الــضفة الغربيــة يعــود إلــى الحكومــة اإلســرائيلية، و

ــــضفة الغربيــــة أصــــبحت فــــي نظــــر التيــــار المــــسيحي  ال
ًالمتـــصهين الحـــاكم فـــي أميركـــا شـــأنا إســـرائيليا داخليـــا ً ً« .

وتابعـــت أن منطـــق الخارجيـــة األميركيـــة، القـــائم علـــى أن 
االعتراف األميركي بهـذا الـضم، سـيأتي فـي سـياق موافقـة 

اإلسرائيلية على التفاوض مع الفلـسطينيين علـى الحكومة 
أساس الخطوط التي حددتها رؤية الـرئيس ترمـب للـسالم، 

ــل  ــة اســتخفاف واســتغباء لعقــول «يمث أكبــر وأوضــح عملي
ــى ضــم  ــة عل ــة األميركي ــدوليين، حيــث إن الموافق ــادة ال الق
األغــوار وفــرض القــانون اإلســرائيلي علــى المــستوطنات، 

لسابق بضم القدس، وجميـع القـرارات واالعتراف األميركي ا
ُاألميركية المنحازة لدولة االحـتالل بالـضرورة لـن تبقـي مـا 

  .»يمكن التفاوض عليه

ــــــساءلت الخارجيــــــة الفلــــــسطينية  عــــــن أي «وت
ـــــة بعـــــد أن حـــــسمت  مفاوضـــــات تتحـــــدث اإلدارة األميركي
بقراراتهــا قـــضايا الحــل النهـــائي التفاوضــية لـــصالح دولـــة 

  .»حد وبالقوة؟االحتالل ومن جانب وا

ـــت ـــة «: وقال ـــة سياســـية أميركي ـــا إذن إزاء لعب إنن
تجـــرد الفلـــسطينيين وتحـــرمهم مـــن حقـــوقهم التـــي أقرتهـــا 
الشرعية الدولية، قبل بدء أي مفاوضات، لتطالبهم أميركـا 
بــالجلوس إلــى طاولــة المفاوضــات، ليــتم بعــد ذلــك تحميــل 
ًالطــرف الفلــسطيني المــسؤولية أيــضا عــن رفــضهم بــسبب 
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وتابعــت أن هــذا . »از األميركــي المفــروض علــيهماالنحيــ
ًالموقــف األميركــي يعتبــر انقالبــا فاضــحا علــى مرجعيــات  ً ُ
عملية السالم الدولية، في مقـدمها األرض مقابـل الـسالم، 
ومبدأ حل الدولتين، وقـرارات الـشرعية الدوليـة ذات الـصلة 

ـــي اســـتبدلتها اإلدارة األميركيـــة، بمـــا يـــسمى  صـــفقة «الت
لقــد شــاهدنا «: وأضــافت. ؤيــة للــرئيس ترمــبكر» القــرن

ًإجماعا دوليا في مجلس األمن، األسبوع الماضـي، رافـضا  ً ً
لهــذه الخطــة، ولخطــوة الــضم التــي أعلنهــا رئــيس حكومــة 

  .دولة االحتالل

ـــة  ـــة باســـم وزارة الخارجيـــة األميركي ـــت متحدث كان
نحــن علــى اســتعداد «قالــت للــصحافيين، أول مــن أمــس، 

ات اإلســرائيلية الراميــة لبــسط الــسيادة لالعتــراف بــاإلجراء
اإلسرائيلية، وتطبيق القانون اإلسـرائيلي علـى منـاطق مـن 

ــة  ــا الرؤي ــة تعتبره ــضفة الغربي ــة ترمــب(ال ًجــزءا مــن ) رؤي
ّأن االعتـــراف األميركـــي بهـــذا «وأضـــافت  .»دولــة إســـرائيل

الــضم ســيتم فــي ســياق موافقــة الحكومــة اإلســرائيلية علــى 
يين علـــى أســـاس الخطـــوط التـــي التفـــاوض مـــع الفلـــسطين

  .»ّحددتها رؤية الرئيس ترمب

ًويمثل هـذا التــصريح توضـيحا لمــا أعلنـه الــوزير  ّـ
بومبيــو، األســبوع الماضــي، حــين قــال إن القــرار النهــائي 
ــــى الحكومــــة  ــــاطق مــــن الــــضفة يعــــود إل ّبــــشأن ضــــم من

  .اإلسرائيلية المقبلة

 ٢٩/٤/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * * * *  

في الكونغرس يطالبون باإلفراج أعضاء .. أمريكا
  الفوري عن المساعدات اإلنسانية لألونروا

 

 عــضوا ٥٩ طالــب – بــرس  قــدس– واشــنطن

من أعضاء الكونجرس األميركي، باإلفراج الفوري عن 

المساعدات اإلنسانية األميركية لوكالة غوث وتـشغيل 

الالجئين األونروا، لتمكينها من مواجهة وباء كورونـا 

الالجئين الفلسطينين فى الـضفة الغربيـة فى مخيمات 

 .وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان

ــــي عريــــضة   ــــا أعــــضاء الكــــونغرس، ف ودع

ــدى  ــات المتحــدة ل ــى ســفيرة الوالي ــة، أرســلوها إل موقع

األمم المتحدة، كيلي كرافـت، إلـى تـوفير الـدعم الـالزم 

للمستــشفيات الفلــسطينية فــى القــدس، لتمكينهــا مــن 

 .ورونامواجهة وباء الك

ـــــي الرســـــالة  ـــــد أعـــــداد : "وجـــــاء ف مـــــع تزاي

 المـستجد، نطلـب مـنكم ١٩المصابين بفيروس كوفيد 

ـــدعم جهـــود اســـتئناف المـــساعدات  ـــد العـــون ل ـــد ي م

اإلنسانية األميركية للفلسطينيين، بمـا فـي ذلـك وكالـة 

 ".غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا

ـــضة  ـــي العري ـــإن : "وجـــاء ف ـــا تعلمـــون، ف كم

باء قد وصـل اآلن إلـى قطـاع غـزة، حيـث بـدأ عـدد الو

الحاالت في االرتفاع بشكل يصعب السيطرة عليه، في 

ـــشي  ـــة لمكافحـــة تف ـــى المـــوارد الكافي ـــر إل ـــان يفتق مك

ّوان تزايــد حــاالت اإلصــابة بفيــروس كوفيــد  المــرض، ٕ
 في الضفة الغربيـة ولبنـان وسـوريا واألردن ينـذر ١٩

  ".وقةبحالة طوارئ صحية عالمية غير مسب

ّيتعـــين علينـــا أن : "وقـــال أعـــضاء الكـــونغرس
ــم  ــصحة العامــة هــؤالء، فه ــين مــسؤولي ال ــوم بتمك نق

ّيعرضـــون أنفـــسهم للخطـــر مـــن أجـــل الـــصالح العـــام، 
ــــاجون إليهــــا  ــــي يحت ــــالموارد الت ــــدهم ب ــــي تزوي وينبغ

  ".١٩لمواجهة جائحة كوفيد 

تمتلـــك الحكومـــة األميركيـــة القـــدرة : "وأضـــافوا

ل برامجهـا مـساعدة المهـاجرين على التمويل من خـال

والالجئين وبرامج الدعم االقتصادي، وبالتـالي يمكنهـا 

البدء بمعالجة هذا الوضـع اإلنـساني المتـدهور فـورا، 
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يجب على اإلدارة إصدار األمر بإنفاق هذه المبالغ، إذ 

ّال يتطلــب ذلــك ســن تــشريعات إضــافية وال اعتمــادات 
  ".تكميلية

كـن إعـداد هـذه يم: "وتابع أعـضاء الكـونغرس

األمـــوال لإلنفـــاق الفـــوري لـــدعم االســـتجابة الـــصحية 

 مــن العــاملين فــي ٣٣٠٠العامــة، بمــا فــي ذلــك دعــم 

 عيادة صـحية تابعـة ١٤٤مجال الرعاية الصحية في 

لألونروا، وهم اآلن في الخطوط األمامية فـي مكافحـة 

  ".هذا الوباء

وحسب وزارة الـصحة الفلـسطينية، فقـد وصـل 

، حتـى ٤٠٧بالفيروس في البالد إلـى عدد المصابين 

  .مساء األربعاء

 ٢٩/٤/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * *  

بايدن يتعهد بإبقاء السفارة األميركية في 
  القدس إذا انتخب رئيسا

 

المرشـح الـديمقراطي النتخابـات  تعهد – الفرنسية
الرئاسة األميركية جـو بايـدن األربعـاء بإبقـاء سـفارة بـالده 

ا الجديد في القدس المحتلة، إذا ما في إسرائيل في موقعه
انتخب رئيسا للواليـات المتحـدة، وفـي الوقـت نفـسه إعـادة 
فتح القنصلية األميركيـة فـي القـدس الـشرقية وبـذل جهـود 

 .إلبقاء حل الدولتين قابال للتطبيق

وأعرب نائـب الـرئيس الـسابق عـن أسـفه للخطـوة 
ة مـن التي أقـدم عليهـا الـرئيس دونالـد ترامـب بنقـل الـسفار

ُمــا كــان ينبغــي أن تنقــل مــن "تــل أبيــب، وقــال إن الــسفارة 
  .قبل التوصل إلى اتفاق سالم في الشرق األوسط" مكانها

وأضــاف بايــدن خــالل حفــل لجمــع التبرعــات أقــيم 
أمـا وقـد حـصل ذلـك فأنـا لـن أعيـد الـسفارة "عبر اإلنترنـت 

  ".إلى تل أبيب

 لكن النائب السابق للـرئيس الـسابق بـاراك أوبامـا
لكن ما سأفعله هو أنني سأعيد أيضا فـتح "قال في كلمته 

قنــــــصليتنا فــــــي القــــــدس الــــــشرقية إلجــــــراء حــــــوار مــــــع 
ــــام  ــــى القي ــــي الجــــانبين عل ــــسطينيين، وســــتحث إدارت الفل

  ".بمبادرات إلبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة

  انحياز إلسرائيل

وصـــوله إلـــى الـــسلطة فـــي  منـــذ –واتخـــذ ترامـــب 
قــرارات صــبت بقــوة فــي مــصلحة  لــسلة س– ٢٠١٧مطلــع 

إسرائيل وأغضبت الفلسطينيين الذين قطعـوا عالقـاتهم مـع 
 ٦إدارتـــه بعـــد اعترافهـــا بالقـــدس عاصـــمة إلســـرائيل فـــي 

كــانون األول مــن العـــام نفــسه، ومــن ثــم نقلهـــا /ديــسمبر
أيـار /السفارة األميركية من تل أبيـب إلـى القـدس فـي مـايو

٢٠١٨.  

ـــشرين الثـــاني/وفـــي نـــوفمبر  الماضـــي، ســـددت ت
اإلدارة األميركية ضربة جديدة للتوافق الـدولي حـول النـزاع 
بين إسـرائيل والفلـسطينيين بإعالنهـا أن الواليـات المتحـدة 
لم تعد تعتبر المـستوطنات اإلسـرائيلية فـي الـضفة الغربيـة 

  .المحتلة غير شرعية، خالفا لما يقرره القانون الدولي

 كــشف صــهر كــانون الثــاني،/وفــي أواخــر ينــاير
ــــرئيس  ــــد كوشــــنر عــــن خطــــة ال ترامــــب ومستــــشاره جاري
األميركــي للــسالم فــي الــشرق األوســط، التــي تفــرض علــى 

  .الفلسطينيين تقديم تنازالت كبيرة جدا إلسرائيل

ولقيــت خطــة ترامــب رفــضا باتــا مــن الفلــسطينيين 
مدعومين بالقسم األكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق 

  .تين في الشرق األوسطالباب أمام حل الدول

 ٣٠/٤/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم سبل 
  مواجهة مساعي االحتالل ضم الضفة

وزراء الخارجيــــة العــــرب،   يبحــــث–  وفــــا–رام اهللا 
اليوم الخميس، في دورة غيـر عاديـة لمجلـس جامعـة الـدول 
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ـــــة فلـــــسطين، الخطـــــوات  ـــــى طلـــــب دول العربيـــــة، بنـــــاء عل
االجراءات التي يمكن إتخاذها في حال قيـام إسـرائيل بتنفيـذ و

نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، وفـرض 
السيادة االسرائيلية عليها، وعلى المستوطنات غير القانونية 

 .١٩٦٧المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 

ــــذي يــــشارك فيــــه وزيــــر  وســــيناقش االجتمــــاع ال
خارجيـــة والمغتـــربين ريـــاض المـــالكي، ويعقـــد عبـــر تقنيـــة ال
برئاسة سلطنة عمان، سبل توفير الـدعم " الفيديو كونفرنس"

ـــالي للقيـــادة الفلـــسطينية حتـــى  ـــانوني، والم ـــسياسي، والق ال
تـتمكن مـن مواجهـة تلـك المخططـات، وتمكـين الحكومـة مـن 
مواجهــة االضــرار الناجمــة عــن جائحــة كورونــا، واالجــراءات 

ائيلية العدوانيـــة، اضـــافة الـــى اســـتيالء إســـرائيل علـــى اإلســـر
  ".المقاصة"عائدات الضرائب الفلسطينية 

  ٣٠/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  لن نقبل بمخطط الضم بكل أشكاله: عريقات

أمين سر اللجنة  قال – الجديدة الحياة – رام اهللا
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رفض الجانب 

 .لسطيني المطلق لمخطط الضم اإلسرائيلي بجميع أشكالهالف

وأطلع عريقات زير خارجية الجبل األسود 
سردجان دارمانوفيتش، خالل محادثة هاتفية، ) مونتينجرو(

اليوم األربعاء، على آخر المستجدات حول مخططات 

حكومة االحتالل إلعالن الضم وتوسيع االستيطان، 
وناقش الطرفان .نية المحتلةواألوضاع في االراضي الفلسطي

استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، وأهمية التعاون الدولي حول سبل )األونروا(الفلسطينيين 

  .محاربة جائحة كورونا ومحاصرة انتشار الفيروس

  ٣٠/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

نشكر اعضاء الكونغرس األميركي : عريقات 
ن المساعدات عفراج الفوري الذين طالبوا باإل

 اإلنسانية لألونروا

أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة   أعــرب–  وفــا-أريحــا 
لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية صــائب عريقــات، عــن شــكره 
ألعــضاء الكــونغرس االميركــي الــذين طــالبوا بتــوفير وصــرف 
ــشغيل  ــة غــوث وت ــسطينيين، بمــا يــشمل وكال مــساعدات للفل

لمواجهــة وبـاء كورونـا فــي " ونـروااأل"الالجئـين الفلـسطينيين 
 .مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسوريا ولبنان

كمـا طالـب عريقـات فـي بيـان لـه، الليلـة الماضــية، 
أعضاء الكونغرس بتقـديم المـساعدات إلـى المرافـق الـصحية 

  .الستة التي تشمل شبكة مستشفيات القدس الشرقية

٣٠/٤/٢٠٢٠لة األنباء الفلسطينية وفا وكا

* * * * *  

������

  مصليا في صالة الجمعة بالمسجد األقصى ٧٠

 

 دياال – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
الثانية على التوالي علقت صالة   للجمعة– جويحان

الجمعة في رحاب المسجد االقصى المبارك أمام آالف 
مجلس األوقاف  المصلين بعد قرار صادر من قبل

لتوصيات " اإلسالمية استجابة والشؤون والمقدسات
التي تهدف إلى " المرجعيات الدينية والطبية المختصة

 .في البالد) ١٩كوفيد (الحد من انتشار فيروس كورونا 

-٣-٢٣حيث أن مجلس األوقاف اعلن منذ الـ

 من الشهر الماضي استمرارية تواجد جميع ٢٠٢٠
الموظفين والعمال والحراس وبقائهم على رأس عملهم مع 
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مراعاة إتباع االرشادية الصحيه، إضافة الستمرارية رفع 
اآلذان في المسجد االقصى المبارك على إبقاء المصلين 
ًفي منازلهم حماية من انتشار وباء الفايروس فيما 

  .بينهم

بدأ مفتى القدس وخطيب المسجد االقصى 
المبارك الشيخ محمد حسين من على منبر صالح الدين 

 ٧٠امام نحو  القبلى خطبة الجمعةااليوبي في المسجد 
من مشايخ وموظفي دائرة اوقاف القدس االسالمية وترك 

بالترحم :" المصلين مسافة المتر بين كل شخص وآخر 
على الشهداء والدعوة بالفرج العاجل عن أسرانا وأسيراتنا 
داخل سجون االحتالل في ظل انتشار وباء فايروس 

   )١٩كوفيد ( الكورونا

ى، حراس وسدنة وموظفي دائرة وحيا المفت
أوقاف القدس على استمرارية تواجدهم في رحاب المسجد 
االقصى في أيامنا العصيبة واألليمة على شعبنا 

 .الفلسطيني عامة والقدس خاصة

وتحدث الشيخ في خطبته عن فايروس الكورونا 
الذي يجتاح العالم أجمع العدو الخفي الذي أوقف العالم 

ع أعداد المصابين والوفيات بشكل كله وتسبب بارتفا
  .مستمر خالل الفترة الماضية واليوم

وطالب المفتى، الشعب الفلسطيني بأخذ الحيطة 
والحذر والوقاية وتطبيق التعليمات واإلرشادات الصادرة 
عن الجهات المختصة لمقاومة هذا الفايروس الخفي 

  وتسريع عودة الحياة لطبيعتها

سطينين ان يكونوا على كما دعا كافة العمال الفل
مستوى المسؤولية في حماية أنفسهم وعائالتهم 

 .ومجمتمعهم وااللتزام في منازلهم في هذه الفترة العصيبة

من جهة أخرى، إرتفعت أعداد المصابين 
في المناطق االسرائيلية ) ١٩كوفيد ( بفايروس كورونا 

اضافة العداد الوفيات لكبار السن بعد اصابتهم 

يث اعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية عن بالفيروس ح
  :توزيع المدن المصابة

 مصاب، الزيادة خالل األيام ١٠٠٣: القدس
  ..... مصابا٤٤٤الثالثة األخيرة 

بينما ال يوجد اعداد معلنة عن االحياء العربية 
في القدس الشرقية وسط تعتيم إعالمي، إال فيما تعلنه 

ومات التفصيلية السلطة الوطنية بعد الحصول على المعل
 .من الجانب اإلسرائيلي

 كما أعلن مركز طوارئ عناتا الطبي في القدس
عن اصابة أحد العمال الفلسطينين بعد عودته من الداخل 
الفلسطيني المحتل بفايروس كورونا بعد اجراء 

 عامال جميعها سلبية ١٥الفحوصات الالزمة الكثر من 
  .حةما عد حالة واحدة اعلنت عنها وزارة الص

في نفس السياق أعلن عضو الكنيست العربي 
أحمد الطيبي عن فتح مراكز لفحص الفايروس في أحياء 

  .مدينة القدس منها شعفاط، الشيخ جراح، وجبل المكبر

وتشهد أحياء مدينة القدس حملة مسعورة 
ومالحقة من قبل جنود االحتالل بحق سكانها االصليين 

الية الباهظة بحق من إستمرارية تحرير المخالفات الم
المواطنين في حال االخالل بالتعليمات، حيث حررت أمس 

 شيقل ١٠٠واليوم عددا من المواطنين مخالفات بقيمة 
في حال عدم ارتداء المواطن الكمامة، او التجوال في 
الشوارع للشراء، او مصادرة بعض البضائع لتجار بيع 
الخضراوات كما حصل امس في منطقة مخيم شعفاط، 

  .....مصادرة المواشي في بلدة صور باهرو

  ٣/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

كورونا لتهجير أهالي " إسرائيل"هكذا تستغل 
  !القدس
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 ال – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
عن استخدام جميع الطرق للتنغيص على " إسرائيل"تتورع 

 واالعتقال المواطنين في القدس المحتلة، فإضافة للقتل
وهدم المنازل ومصادرة األراضي، استخدمت سالح 

  .ضدهم لتدمير اقتصادهم ودفعهم للهجرة والرحيل" الضرائب"

ًوألن جائحة كورونا تشكل ضغطا ماديا على  ً
العائالت المقدسية بسبب تعطل أعمالهم ومصالحهم 
التجارية، وجد االحتالل في هذه الظروف فرصة لزيادة 

كثيف المخالفات المالية الباهظة والتي الضغط عليهم بت
تصل لخمسة آالف شيكل لمجرد الصالة أو الوجود على 
بعد أكثر من مائة متر من المنزل أو لفتح محل تجاري 
وقيادة مركبة كما يحدث في حي المصرارة ورأس العامود 

  .وسلوان والعيسوية

وفي حين يتذرع االحتالل بمحاربة كورونا، ال يزال 
رائب المستمرة منذ احتالل المدينة، ويكثف يفرض الض

االحتالل استخدامها في الظروف االقتصادية الصعبة كما 
  .هي اليوم

إفقار المقدسيين رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة 
إن ما يتعرض له المقدسيون : التهويد ناصر الهدمي قال

سياسية إسرائيلية ممنهجة إلفقارهم والتنكيل بهم بفجاجة 
  .ٕواجرام

 ٣٠٠وذكر الهدمي أن قوات االحتالل صادرت 
طرد غذائي في صور باهر خصصت لمساعدة العائالت 

  .المحتاجة بسبب الظروف الصعبة

إن أهالي مدينة القدس باتوا : "وقال الهدمي
كاأليتام على موائد اللئام، بدون سند أو داعم في وجه وباء 

تكاتف االحتالل وكورونا، وهو ما يحتم على المقدسيين ال
  ".والوقوف بجانب بعضهم

 مخطط تهجير

النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون أكد 
ًأن االحتالل يشن حربا على المقدسيين بالقمع والهدم ونشر 

  .البطالة بهدف تهجيرهم وتفريغ المدينة منهم

وحذر عطون من أن االحتالل يعمل على إشغال 
هم اليومية من سكان القدس عن المسجد األقصى باحتياجات

خالل المخالفات والضرائب وتراكم الديون، بذريعة مواجهة 
وباء كورونا في وقت ال يمارس أي ضغوط على التجمعات 

 .اليهودية الكبيرة في المدينة

كما عبر النائب المقدسي عن أسفه لعدم وجود 
دعم مادي أو سياسي من السلطة الفلسطينية والنظام 

سكان القدس الذين باتوا وحدهم الرسمي والشعبي العربي ل
 .في معركة الدفاع عن المدينة بإمكانياتهم المتواضعة

 ٣/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

تصاعد اقتحام .. رغم إغالقه بسبب كورونا
  المستوطنين لألقصى بمارس

  

 – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
 لدراسات الشأن اإلسرائيلي تقرير أعده مركز القدس أظهر

والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد 
األقصى المبارك خالل آذار المنصرم، تصاعد رغم 

  ".الوقاية من انتشار فايروس كورونا"اإلغالق بذريعة 

وأوضح المركز في التقرير أن عدد المستوطنين 
 ١٦٠٤الذين اقتحموا األقصى خالل آذار وصل لـ 

مستوطنين، منهم عناصر في جيش االحتالل بلباسهم 
 .العسكري

وأشار إلى أن عدد المستوطنين المقتحمين 
ً عنصرا ٨٣ً طالبا، و٩٨، إضافة إلى ١٤٢٣لألقصى بلغ 

  .من مخابرات االحتالل

وبين المركز أن من المقتحمين الحاخام 
المتطرف يهودا غليك، في حين ارتفعت أعداد المقتحمين 

، ووتيرة االقتحامات "المساخر" يسمى عيد خالل ما
  .بالتزامن مع افتتاح صناديق االقتراع للكنيست
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وذكر أنه وفي منتصف الشهر أغلقت قوات 
الوقاية من "ًاالحتالل عددا من أبواب األقصى، بذريعة 

، وأبقت على ثالثة أبواب مفتوحة "انتشار فايروس كورونا
س والسلسلة، حطة والمجل: فقط لدخول المصلين، وهي

ّولوحظ استمرار اقتحامات المستوطنين خالل مدة 
 .اإلغالق

 جملة -وفق المركز- كما شهد آذار الماضي 
اعتداءات وحاالت طرد طالت المعتكفين داخل األقصى، 
وتدنيسه واقتحامه من المستوطنين المتطرفين وجنود 

  .وشرطة االحتالل

 ٣/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 ”زينة“بدون ” شعنينة
 

هذا ” شعنينتهم“ّيزين األطفال  لن – عماد فريج
العام، ولن يتمكنوا من الذهاب إلى الكنيسة التي أغلقت 
بابها استثنائيا، لحمايتهم وحماية عائالتهم من وباء 

الذي ” العدو الخفي“كورونا المستجد، أو ما بات يعرف بـ 
 .يتفشى في العالم أجمع

تصنع من سعف النخيل أو أغصان ” الشعنينة”و
أحد “ّالزيتون، وتزين بالورود، يحملها األطفال كل عام في 

للمشاركة في الدورات التقليدية التي تحيي هذه ” الشعانين
 .المناسبة الدينية عند المسيحيين

وتحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب 
التقويم الغربي في فلسطين والعالم، يوم غد، بأحد 

شعانين، وهو األحد السابع من زمن الصوم األربعيني، ال
 .واألخير قبل عيد الفصح المجيد

ذكرى “، ”أحد الشعانين“ويحيي المسيحيون خالل 
دخول السيد المسيح عليه السالم إلى مدينة القدس 
واستقباله من أهالي المدينة بسعف النخيل وأغصان 

لذي يتضمن الزيتون المزينة، قبل البدء بأسبوع اآلالم ا

قداديس خميس األسرار والجمعة العظيمة وسبت النور، قبل 
  .”أحد القيامة”االحتفال بعيد الفصــح أو ما يعرف بـ

وفي ظل جائحة كورونا، وما تبعها من حالة 
ٕطوارئ واجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار الوباء 
بين أبناء شعبنا، أغلقت الكنائس أبوابها لمنع التجمع 
واالختالط، الذي يعد أحد المسببات الرئيسية لنقل العدوى، 
ويجري بث الصلوات والقداديس التي يترأسها المطارنة 
والكهنة وحدهم بدون جمهور المؤمنين، من عدة كنائس 
عبر محطات التلفزة والمواقع االلكترونية وصفحات التواصل 

 .االجتماعي

عيد في مدينة القدس المحتلة، مركز االحتفال ب
الفصح لجميع المسيحيين في مختلف أنحاء العالم، أغلقت 
كنيسة القيامة وسائر الكنائس أبوابها، ومنعت الحركة في 

، وخلت المدينة من الحجاج الذين يأتوها من ”طريق اآلالم“
كل حدب وصوب لالحتفال بالعيد في موطن السيد المسيح 

 .فلسطين وعاصمتها المحتلة

ة التقليدية ألحد الشعانين، وأعلن عن إلغاء الدور
والتي تنطلق من دير بيت فاجي في جبل الزيتون، باتجاه 

في باب األسباط، والتي تشهد بالعادة ” حنة“دير القديسة 
مشاركة واسعة من الحجاج الفلسطينيين واألجانب، الذين 
يحملون سعف النخيل المزينة وأغصان الزيتون واألعالم 

اتيل الخاصة بالمناسبة، قبل أن الفلسطينية، ويرددون التر
تختتم الدورة بصالة في ساحة دير القديسة حنة، لتنطلق 
بعدها الفرق الكشفية من أمام الدير وتجوب شوارع القدس 

 .احتفاال بالمناسبة” الباب الجديد“العربية وصوال إلى 

وبحسب البطريرك ميشيل صباح، البطريرك األسبق 
 الثالثة التي تلغى فيها الدورة لالتين في القدس، فإنها المرة

، حيث ١٩٩٠ و١٩٨٩التقليدية ألحد الشعانين، بعد عامي 
 .ألغيت بسبب االنتفاضة األولى

وكانت الدورة التقليدية ألحد الشعانين في تلك 
الفترة، تتحول إلى مسيرة شعبية وطنية ضد االحتالل للتأكيد 
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ّذر في على الوجود الفلسطيني، اإلسالمي والمسيحي، المتج
 .القدس

كما تحرم إجراءات االحتالل التعسفية كل عام 
اآلالف من أبناء شعبنا المسيحيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، من الوصول إلى مدينة القدس لالحتفال بالعيد 

 .وزيارة كنيسة القيامة واألماكن المقدسة

وفي سياسة تتنافى مع حقوق اإلنسان والقوانين 
حتالل تصاريح خاصة ألبناء شعبنا، الدولية، يصدر اال

المسلمين والمسيحيين، كي يتمكنوا من عبور حواجزه 
ّوالوصول إلى أماكن العبادة، ويحرم بهذه السياسة 
العنصرية، اآلالف من أبناء شعبنا من الوصول إلى المدينة 
المقدسة بحجج واهية، في محاولة منه إلفراغ المدينة 

نية من صبغتها العربية واحتفاالتها وتقاليدها الدي
 .الفلسطينية، واإلمعان في ممارساته التهويدية

هذا العام، يضاف إلى االحتالل وباء جديد هو 
، الذي سيحرم الفلسطينيين من المشاركة ”فيروس كورونا“

 .في احتفاالتهم الدينية بالقدس

وأعلنت البطريركية الالتينية في القدس، عن 
ً، ابتداء من ٢٠٢٠ المقدس برنامج االحتفاالت باألسبوع

أحد الشعانين المصادف يوم غد األحد، ولغاية األحد المقبل 
 نيسان الذي يحتفل به بعيد الفصح المجيد، وستكون ١٢

ّاالحتفاالت هذا العام موحدة بنقل مباشر من كنيسة 
 .البطريركية الالتينية

رئيس اللجنة المسؤولة عن ترتيب االحتفاالت 
ًّنعيش أسبوعا مميزا “: ز حالوة، قالالدينية األب عزي ً

ًوفريدا في هذا العام، وهو أن االحتفاالت الليتورجية 
الطقسية الرائعة والتي ينتظرها شعبنا في كل عام، ستقتصر 
على الشعائر الدينية الضيقة بدون حضور جمهور، وذلك 

 .”ًحفاظا على صحة الناس، وهذا أمر ضروري

االيجابية بوجود محظوظون من الناحية ” وأضاف 
وسائل اإلعالم المتطورة، عبر الفضائيات وشبكات االنترنت 

  .”والتي تتيح لعائالتنا أن تشترك معنا في الصالة

فلسطين “وستبث الصلوات عبر شاشة فضائية 
، التابعة للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، ليتمكن ”مباشر

لعالم من أبناء شعبنا وكافة المسيحيين في مختلف أنحاء ا
 .المشاركة بالصالة من بيوتهم

وسيترأس االحتفاالت باألسبوع المقدس، المدبر 
الرسولي للبطريركية الالتينية المطران بييرباتيستا بيتساباال، 

 .والنائب البطريركي في القدس المطران بولس ماركوتسو

ّوحث األب حالوة أبناء شعبنا المسيحيين إلى 
ٕ والى ترتيب البيت بطريقة توحي تكثيف المشاركة الروحية،“

 .بالصالة الفعلية

األب رفعت بدر، مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم 
ًغدا أحد الشعانين في “: ، قال”أبونا“ورئيس تحرير موقع 

ستقرع األجراس في ساحة القديس … الكنيسة الكاثوليكية
ّلكن … بطرس في الفاتيكان، وفي كنيسة القيامة في القدس

ّسيسجل، ان سعف النخل وأغصان الزيتون التاريخ  ّ
وستحمل البشرية كمامات وكفوف … ستشتاق إلى حامليها

كلها تدعو بالشفاء للجسم اإلنساني المصاب … وهايجين
 .برمته

وستصيح الحناجر وهي تشاهد القداديس عبر 
شاشات التلفزة، وستصرخ حناجر المصابين األحباء من 

ّوالممرضين، وتلوح الناس خلف أجهزة التنفس، مع األطباء 
في شمال ايطاليا، من خلف الزجاج ألحبتهم الراحلين، 

ومن خلف شبابيك البيوت الحاجرة … بموكب الجثامين
لسكانيها، تصرخ أسرة البشر الموحدة أكثر من ذي قبل 

رحماك يا … هوشعنا: على األلم وعلى األمل جميعها
 ”!ارحمنا وخلصنا… هوشعنا… مخلص

ّبة، وجه الحبر األعظم البابا وبهذه المناس
فرنسيس رسالة عبر الفيديو للمسيحيين الكاثوليك حول 

. في هذه المرحلة من الصعوبة واأللم“: العالم، قال فيها
ّأتخيلكم في عائالتكم فيما تعيشون حياة غير اعتيادية لكي 

أفكر في حيوية األطفال واألوالد . تتحاشوا انتقال العدوى
الخروج أو الذهاب إلى المدرسة أو عيش الذين ال يمكنهم 
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أحمل في قلبي جميع العائالت، ال سيما تلك التي . حياتهم
لديها شخص عزيز مريض أو تلك التي ولألسف تعيش 

أفكر في . ًحدادا بسبب فيروس الكورونا أو ألسباب أخرى
ًهذه األيام غالبا باألشخاص الوحيدين الذين يصعب عليهم 

 أفكر بشكل خاص بالمسنين العزيزين مواجهة هذه المرحلة،
 .”جدا على قلبي

ال يمكنني أن أنسى مرضى فيروس “: وأضاف
أفكر . الكورونا واألشخاص الموجودين في المستشفيات

بسخاء الذين يخاطرون من أجل عالج هذا الوباء أو من 
كم من . أجل ضمان الخدمات األساسية في المجتمع

ًأذكر أيضا الذين يعيشون ! ةّاألبطال، أبطال الحياة اليومي
. في ضيق اقتصادي وهم يقلقون بسبب العمل والمستقبل

ُيتوجه فكري أيضا إلى الموقوفين في السجون الذين يضاف  ً ّ
إلى ألمهم الخوف على أنفسهم وأحبائهم بسبب الوباء، 

ًأفكر أيضا بالمشردين الذين ليس لديهم بيتا يحميهم ّ ً”.  

نا جميعا، وصعبة جدا إنها مرحلة صعبة ل“: تابع ً
إن البابا يعرف هذا األمر ويريد من خالل . بالنسبة لكثيرين

ّهذه الكلمات أن يعبر للجميع عن قربه ومحبته  . ،لنحاول
: إذا أمكن، ان نستفيد من هذا الوقت بأفضل شكل ممكن

لنكن أسخياء ولنساعد المحتاجين الذين يعيشون بقربنا، 
تف أو وسائل التواصل ولنتواصل، ربما عبر الها

االجتماعي، مع األشخاص الوحيدين، ولنرفع صالتنا إلى 
. ُالرب من أجل جميع الذين يمتحنون في إيطاليا والعالم

ًحتى وان كنا معزولين يمكن لفكرنا وروحنا أن يذهبا بعيدا  ٕ
إبداع : وهذا ما نحتاج إليه اليوم. بفضل إبداع المحبة

 .”المحبة

بفيروس كورونا حول العالم وتجاوز عدد الوفيات 
 ألف شخص، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من ٦١الـ

 ألف مصاب، في الوقت الذي يواصل فيه ١٤٠مليون و
 .الباحثون والعلماء جهودهم إليجاد لقاح أو دواء

وعاجال أم آجال، ستثمر هذه الجهود في الحد من 
نعم هذا الوباء، كغيره من األوبئة التي ضربت البشرية، وسي

سكان العالم أجمع بالسالمة والحماية من مخاطره، إال 
الشعب الفلسطيني الذي سيواصل معاناته مع وباء من نوع 
آخر، وباء االحتالل المستمر منذ عشرات السنوات وسط 
صمت دولي حيال ما يقوم به من قتل وهدم واستيطان 
واعتقال في مخالفة واضحة للشرائع األرضية والسماوية، 

عبنا سيواصل مسيرة نضاله ضد هذا الوباء حتى لكن ش
  .إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 ٤/٤/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * *  

  

  

المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس : تقرير
 إلى المدن والقرى الفلسطينية في الضفة" كورونا"

تقرير االستيطان األسـبوعي   قال–  وفا-رام اهللا 
 المكتب الوطني للـدفاع عـن األرض ومقاومـة الذي يصدره

ــــستوطنات  ــــر، إن الم ــــابع لمنظمــــة التحري االســــتيطان الت
إلــى " كورونــا"اإلســرائيلية تحولــت إلــى بــؤر ناقلــة لوبــاء 

ــا  ــة، وهــو م ــي الــضفة الغربي ــسطينية ف ــرى الفل المــدن والق
 .توقعته الحكومة الفلسطينية

وأشار التقريـر إلـى أن الحكومـة كانـت دعـت إلـى 
خذ االحتياطـات الوقائيـة الـضرورية بـشأن ذلـك، وطالبـت أ

ـــي  ـــدا عـــن العمـــل ف ـــالتوقف تحدي ـــى أساســـه ب العمـــال عل
المــــشاريع اإلســــرائيلية فــــي المــــستوطنات، حيــــث جــــاءت 
التطـورات تؤكـد مـصداقية مـا توقعتـه الحكومـة، فبـدأ وبــاء 

ــصدر  ــضاعته"االســتيطان والمــستوطنات ي ــى الجانــب " ب إل
 الفلسطينيين، الذين تركهم الجانب الفلسطيني عبر العمال

ـــستجد ـــروس الم ـــاء الفي ـــن وب ـــة م . اإلســـرائيلي دون حماي
وأضـاف ان حـاالت إصـابة بــدأت تظهـر فـي القـرى والمــدن 
الفلــسطينية، أمــا مــصدرها فقــد كــان المــشاريع اإلســرائيلية 
ــا جــرى مــع اإلصــابات المــسجلة  ــل م فــي المــستوطنات مث

" عطـروت"وطنة لعمال فلسطينيين في مـصنع دجـاج بمـست
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في القدس المحتلة، ما يعد نذير خطر يتطلب من الجميـع 
مضاعفة االلتزام بالتدابير واالجراءات االحترازية والوقائيـة 

  .بشأنه

ــا"وبــين أن فيــروس  ــدأ ينتــشر فــي قــرى " كورون ب
محافظتي القدس ورام اهللا والبيرة، في بدو وقطنة والقبيبـة 

قرى مدن أخرى مثل وحزما ودير جرير وسنجل، ليمتد إلى 
ــدأ  ــابلس، وكــذلك مدينــة طــولكرم، فب قــصرة فــي محافظــة ن
التهديد يطل برأسه وأصبح على درجة عالية من الخطـورة 
بفعــل أكثــر مــن اعتبــار مــن بينهــا احتمــال عــودة عــشرات 
آالف العمال الفلسطينيين مـن إسـرائيل ومـن المـستوطنات 

ب ، وبـسب)البيـسح(بسبب قرب بدء عيد الفـصح اليهـودي 
ال (سياســة االحــتالل التــي تــستهدف بقــصد أو دون قــصد 

ــــرق ــــة واالحترازيــــة التــــي اتخــــذتها ) ف اإلجــــراءات الوقائي
الحكومــــــة الفلــــــسطينية ومؤســــــساتها الطبيــــــة واألمنيــــــة 
والمجتمعيــة، لحمايــة المــواطنين الفلــسطينيين مــن تفــشي 

، عنــدما أقــدمت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي "كورونــا"وبــاء 
ابات الحديدية والحواجز المقامـة علـى جـدار على فتح البو

الـــضم والتوســـع العنـــصري شـــمال الـــضفة الغربيـــة، األمـــر 
الذي شـكل إرباكـا للطـواقم األمنيـة والطبيـة المنتـشرة علـى 
ـــــال  ـــــاس الســـــتقبال العم ـــــف الحـــــواجز ونقـــــاط التم مختل
الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم، تلبية لدعوة الحكومة 

" كورونــا"ّتهم وعــائالتهم بعــد تفــشي لهــم بــالعودة إلــى بيــو
  .بصورة متصاعدة في صفوف اإلسرائيليين

المستوطنات بدأت تظهر فـي "وأوضح التقرير أن 
باعتبارهـا علـى " كورونـا"معركة الفلسطينيين مـع فيـروس 

ــيس الــوزراء محمــد اشــتية، وهــو محــق فــي  حــد تعبيــر رئ
ذلك، الثغرة الحقيقيـة فـي معركـة الفلـسطينيين ضـد تفـشي 
فيــــروس كورونــــا، فــــضال عــــن االحــــتالل وحــــواجزه وكــــل 
إجراءاته التي تحاول إفـشال جهودنـا لحمايـة أبنـاء شـعبنا 

  ."ووقف تفشي الوباء

وفي أنشطة االسـتيطان المتواصـلة، ذكـر التقريـر 
ــي ســوق الدباغــة  ــالبؤرة االســتيطانية ف أن المــستوطنين ب

ا فـي القـدس المحتلـة الـذي اسـتولو" ديرمار يوحنـا"بمباني 
ــستغلون  ــسعينيات مــن القــرن الماضــي، ي ــع الت عليــه مطل
الظرف بإقامة صـلوات واحتفـاالت بحـضور قـوات االحـتالل 
اإلسرائيلي وحمايتها، حيث يجتمعون بأعداد كبيرة في تلك 

 عـائالت اسـتيطانية ومدرسـة ١٠البؤرة التي تضم سـكنا لــ
كمــا جــرى فيمــا يــسمى عيــد . دينيــة فــي الطــابق األرضــي

، إذ "البيــسح"كمــا هــو متوقــع كــذلك فــي عيــد المــساخر، و
 بـؤر اسـتيطانية تـديرها الجمعيـات ٦يقع في المنطقة تلك 
ومــدارس تلموديــة " عطيــرت كوهــونيم"االســتيطانية خاصــة 

  .ومعاهد دينية تنشط داخل أسوار المدينة المقدسة

ــــــــسه يواصــــــــل   ــــــــت نف ــــــــي الوق ــــــــه ف وأردف أن
ات المــستوطنون عربــداتهم ويقومــون بتخريــب وقطــع مئـــ

أشجار الزيتـون فـي االراضـي الواقعـة بـين محـافظتي بيـت 
لحــم والخليــل، وتحديــدا فــي أراضــي منطقــة القــانوب ببلــدة 

، حيــث تــم تقطيــع "أصــفر"ســعير، القريبــة مــن مــستوطنة 
 شـــجرة مـــن أرض أحـــد المـــواطنين البالغــــة ٣٠٠حـــوالي 

 شـجرة ٤٠ دونما، وقبـل ذلـك قـاموا بتحطـيم ٤٢مساحتها 
، "سـهل الـرجم"يتون، تقع في منطقـة  أشجار ز١٠كرمة و

  ".غوش عصيون"القريبة من مجمع مستوطنة 

وتابع التقريـر ان المـستوطنين صـعدوا فـي الفتـرة 
األخيرة من انتهاكاتهم، مستغلين حالة الطـوارئ التـي تمـر 
بهـا محافظـة بيـت لحـم، وقطعــوا المئـات مـن األشـجار فــي 

بوا بلـــدات الخـــضر ووادي فـــوكين ووادي رحـــال، كمـــا نـــص
خيامــا بمنطقــة جلجــل فــي بريــة تقــوع، شــرق بيــت لحــم، 
ويتخــوف الفلــسطينيون مــن تحويلهــا إلــى أمــاكن للحجــر 

فـي " كورونـا"خاصة بالمستوطنين، بعد أن تفشى فيروس 
  .المستوطنات المحيطة في بيت لحم

وأشـــار إلـــى أن قـــوات االحـــتالل أخطـــرت بإزالـــة 
لس، أشــجار مــن منطقــة المــسعودية الــسياحية شــمال نــاب
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جرى زراعتها قبل شهور في المنطقة التابعة ألراضي بلدة 
برقــة شــمال نــابلس، وهــذه المنطقــة تعتبــر معلمــا تاريخيــا 
وفيهــــا معــــالم عثمانيــــة لــــسكة الحجــــاز، وتعتبــــر إحــــدى 
المناطق السياحية، وتشكل محط أطمـاع للمـستوطنين فـي 
محاولــــة مــــنهم الــــسيطرة عليهــــا، فيمــــا أغلقــــت جرافــــات 

ا زراعيـة تـصل قريتـي كفـا وشـوفة بعـدد مـن االحتالل طرقـ
  .القرى المجاورة جنوب شرق طولكرم، بسواتر ترابية

ــــشآت  ــــازل ومن ــــدم من ــــى صــــعيد سياســــة ه وعل
الفلـــسطينيين وسياســـة التطهيـــر العرقـــي الـــصامت، التـــي 
تمارســـــــــها ســـــــــلطات االحـــــــــتالل لفائـــــــــدة االســـــــــتيطان 
ـــام بهـــا االحـــتالل  ـــي ق ـــاورة الت والمـــستوطنين، ورغـــم المن

عالن أمام الضغط الدولي عن وقف مؤقت لهدم منازل باال
الفلسطينيين، ذكر التقرير أن شهية االحتالل لهدم منـازل 
المــواطنين واالســتيالء علــى أراضــيهم ال تتوقــف عنــد أي 
حد، وعلى الـرغم مـن حالـة الطـوارئ العالميـة بفعـل تفـشي 
فيـــروس كورونـــا، إال أن إســـرائيل لـــم تتـــردد فـــي مواصـــلة 

ــــسطينيين، حيــــث هــــدمت ســــلطات انتهاكاتهــــ ا بحــــق الفل
 منـازل فـي قريـة الـديوك ٣االحتالل خالل االسبوع الفائت 

قــرب مدينــة أريحــا، كمــا هــدمت بئــرا وغــرفتين زراعيتــين 
بقريتي دير بلوط والزاوية غرب مدينة سلفيت، ومنـزال قيـد 
اإلنشاء في خربة جبارة جنوب طولكرم، كما تم هدم ثالثـة 

 في قرية رمانة غرب مدينة جنين، إلى منازل قيد اإلنشاء
جانب االستيالء على كرفـان سـكني فـي الجفتلـك بـاألغوار 
الشمالية، إضافة إلى توزيع عدة اخطارات بالهـدم فـي واد 
الدرجــة غــرب البحــر الميــت وفــي قريــة التبــان شــرق يطــا 

  .الخضروخربة بيت اسكاريا وجنوب الخليل، والمفقرة

ن حالـــة الطـــوارئ وقـــال التقريـــر إنـــه منـــذ إعـــال
 فــي األرض الفلــسطينية ١٩ -الناجمــة عــن مــرض كوفيــد

مـــارس، هـــدمت ســـلطات االحـــتالل /  آذار٥المحتلـــة يـــوم 
 مبنى أو أجبـرت أصـحابها علـى هـدمها أو ٤٠اإلسرائيلي 

ٕ فلــــسطينيا والحــــاق ٢٦صـــادرتها، مــــا أدى إلــــى تهجيــــر 
  . آخرين٢٦٠األضرار بأكثر من 

قريـر إلـى اعتبـار وعلى الصعيد الدولي، أشـار الت
منـسق األمـم المتحـدة الخـاص لعمليـة الـسالم فـي الــشرق 
األوســـط، نيكـــوالي ميالدينـــوف، أن الوضـــع فـــي األراضـــي 

ــة  ــك خــالل استعراضــه فــي "ّهــش"الفلــسطينية المحتل ، وذل
جلـــسة مجلـــس األمـــن الدوريـــة عـــن الحالـــة فـــي الـــشرق 
ّاألوسط التي تمت عبر دائرة مغلقة، التقريـر الثالـث عـشر 

لـذي أعـده األمــين العـام أنطونيـو غــوتيريش، حـول تنفيــذ ا
  .٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤قرار مجلس األمن 

توســــــيع المـــــــستوطنات "وأكــــــد ميالدينـــــــوف أن 
اإلسرائيلية يشكل عقبـة كبيـرة أمـام تحقيـق حـل قـائم علـى 
وجـــود دولتـــين، كمـــا أن إنــــشاء المـــستوطنات لـــيس لــــه 

الـدولي، صالحية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقـانون 
علـــى النحـــو المنـــصوص عليـــه فـــي قـــرار مجلـــس األمـــن 

ولذلك فإن االستيطان يجب أن يتوقـف ). ٢٠١٦ (٢٣٣٤
  .على الفور وبشكل كامل

واعتبــــر أن التقــــدم االســــتيطاني المحتمــــل فــــي 
ــــة ــــة شــــمال شــــرق  "E1" منطق ــــة المحتل ــــضفة الغربي بال

ــاء القــدس الــشرقية، أمــر حاســم مــن  القــدس، أو فــي أحي
يام دولـة فلـسطينية متـصلة مـستقبال، كمـا أن شأنه منع ق

إعالن المسؤولين االسـرائيليين عـزمهم ضـم المـستوطنات 
وأجــزاء أخــرى مــن الــضفة الغربيــة المحتلــة، مــن شــأنه أن 
ينهـــي بـــشكل فاعـــل آفــــاق حـــل الـــدولتين، ويغلـــق بــــاب 

  .المفاوضات

وجـــــاءت االنتهاكـــــات األســـــبوعية التـــــي وثقهـــــا 
رض على النحو التالي، في المكتب الوطني للدفاع عن األ

  :)٣/٤/٢٠٢٠-٢٨/٣/٢٠٢٠( فترة إعداد التقرير

" رامــوت"قــام مــستوطنون مــن مــستوطنة  :القــدس
المقامة على أراضي بيت إكسا، بمحاولة إرهاب المواطنين 

ــي شــارع عقبــة زايــد و ــات"ف مــن القريــة التــي تقــع " البواب
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شــمال غــرب مدينــة القــدس المحتلــة، مــن خــالل البــصاق 
ــى م ركبــات المــواطنين الداخلــة والخارجــة إلــى القريــة، عل

ـــشر  ـــة اليهـــام المـــواطنين بن ـــي محاول ـــشارع، ف ومرافـــق ال
ــروس كورونــا  ــي مــستوطنة رامــوت (في ــذكر أنــه يوجــد ف ي

ــا ــت )عــشرات حــاالت إصــابة بفيــروس كورون ، فيمــا اعتقل
قوات االحتالل أربعة مـن أعـضاء لجنـة الطـوارئ لمواجهـة 

 طـرد ٣٠٠هر، واسـتولت علـى في قرية صور با" كورونا"
غــذائي كانــت ســتوزع علــى عــدد مــن العــائالت المحجــورة 

  ...."الفيروس"منزليا بسبب 

 ٤/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

ّأعداد مرتفعة وغير مصرح بها : قناة عبرية
  مصابة بكورونا في القدس المحتلة

ّ أن ذكــرت القنــاة األولــى العبريــة:  وكــاالت-قــدس 
ــة  ــارا فــي بلدي ًوزارة الــصحة اإلســرائيلية أبلغــت مــسؤولين كب

مـن " أعداد مرتفعة وغيـر مـصرح بهـا"االحتالل بالقدس عن 
ــا وبيــت  ــدتي بيــت حنين ــا فــي بل ْالمــصابين بفيــروس الكورون َ

:  أحياء يهودية متدينـة فـي المدينـة٣صفافا، باإلضافة إلى 
 ".هار نوف"، "جيؤاله"، "مئاه شعاريم"

ـــة : توأضـــاف ـــام القليل إنـــه مـــن المحتمـــل، فـــي األي
المقبلة، أن تشدد قوات االحتالل اإلغالق على هـذه البلـدات 

بنـي "وتمنع الـدخول أو الخـروج منهـا كمـا فعلـت فـي مدينـة 
 .التي يسكنها المتدينون اليهود" براك

ودفـــع التـــسارع فـــي ارتفـــاع عـــدد حـــاالت اإلصـــابة 
ــادة تــشدي" كورونــا"بـــ د القيــود، ال ســيما فــي إســرائيل إلــى زي

ـــى المجتمعـــات اليهوديـــة المتدينـــة التـــي كانـــت تـــرفض  عل
االنصياع لتعليمات وزارة الـصحة بالبقـاء فـي المنـازل وعـدم 

 .التجمع

ٕوازاء رفـــض العديـــد مـــن اليهـــود المتـــدينين، الـــذين 
ـــدابير  ـــراك، االلتـــزام بت ـــون معظـــم ســـكان مدينـــة بنـــي ب يمثل

ّ سيرت الشرطة دوريـات ْاالبتعاد االجتماعي والحجر المنزلي،
ّخاصـة فــي األحيـاء المتدينــة، وحــدت الـسلطات مــن إمكانيــة 

  . ألف نسمة٢٣٠الدخول إلى المدينة البالغ عدد سكانها 

 ٥/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

بتصعيد » إسرائيل«مركز فلسطيني يتهم 
  اعتداءاتها في القدس

قــــال مركــــز معلومــــات وادي حلــــوة إن ســـــلطات 
صعدت من اعتداءاتها وممارسـتها » ئيلياإلسرا«االحتالل 

مـــارس / القمعيــة فــي مدينـــة القــدس المحتلـــة خــالل آذار
ــدهورة  ــصحية المت الماضــي، علــى الــرغم مــن األوضــاع ال

كوفيــد «وحالــة الطــوارئ العالميــة إثــر تفــشي وبــاء كورونــا 
١٩«.  

ــــشهري، أمــــس  ــــره ال ــــي تقري وأضــــاف المركــــز ف
ارســـاتها الـــسبت، أن ســـلطات االحـــتالل اســـتمرت فـــي مم

ــــة، باالعتقــــال واقتحــــام األحيــــاء المقدســــية، رغــــم  القمعي
ـــصالح  ـــد مـــن الم ـــل العدي ـــة وتعطي ـــد الحرك إجـــراءات تحدي
ــــة مــــن تفــــشي  ــــة، للوقاي ــــة والمؤســــسات التعليمي التجاري

  .»كورونا«

وأشــار إلــى أن ســلطات االحــتالل حاولــت التــدخل 
وفـــرض الـــسيادة فـــي شـــؤون المـــسجد األقـــصى المبـــارك، 

، ففي منتصف شـهر »كورونا« من فيروس بحجة الوقاية
مـارس أغلقــت ســلطات االحــتالل أبــواب األقــصى باســتثناء 

  .»حطة والمجلس والسلسلة«أبواب 

وفي المقابل أبقت على فتح باب المغاربـة والـذي 
تسيطر على مفاتيحه منذ احـتالل مدينـة القـدس وسـمحت 
للمـستوطنين باالقتحــام مــن خاللـه، وأجــرت دائــرة األوقــاف 

سالمية اتصاالتها مع وزارة األوقاف والـسفارة األردنيـة، اإل
حتــى تــم فــتح أبــواب األقــصى بالكامــل أمــام المــصلين بعــد 

 .حوالي ساعة من إغالقه



  
  ٨٨ 

وأضــــــاف المركــــــز أن قــــــوات االحــــــتالل قمعــــــت 
المـــــصلين الـــــذين حـــــاولوا أداء الـــــصالة فـــــي الـــــشوارع 
والطرقـات، بالقنابـل الـصوتية والـضرب والـدفع علـى أبـواب 

ألقــصى، وفــي بلــدات وأحيــاء المدينــة، حــي واد الجــوز، ا
سلوان، وباب المغاربة مـن الجهـة /المصرارة، رأس العامود

ولم تكتف سلطات االحـتالل بـذلك، بـل اقتحمـت  .الخارجية
ـــس  قـــوات االحـــتالل فـــي اليـــوم التـــالي منـــزل رئـــيس مجل

 آالف ٥األوقــاف اإلســـالمية وحــررت لـــه مخالفــة قيمتهـــا 
ـــشرطة بإدخـــال عـــد«شـــيكل، بحجـــة  ـــرارات ال ـــزام بق م االلت

  .»مصلين أكثر من العدد المسموح به إلى األقصى

 ٥/٤/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

ً طفال فلسطينيا١٨٠االحتالل يواصل اعتقال  ً  

 

 قالــت – قــدس بــرس خدمــة – )فلــسطين(رام اهللا 
الحقوقيـة، إن االحـتالل " نـادي األسـير الفلـسطيني"جمعية 
 طفـال فلـسطينيا فـي ١٨٠يلي يواصل اعتقال قرابـة اإلسرائ

ســــجونه، رغــــم النــــداءات والمطالبــــات المتكــــررة بــــإطالق 
 ).كورونا(ّسراحهم جراء انتشار عدوى فيروس 

فـي بيـان لـه اليـوم األحـد، " نادي األسير"وأوضح 
مـا جـرى بـاألمس فـي "بمناسبة يوم الطفـل الفلـسطيني أن 

جـــر طفلـــين مـــن ســـجن عـــوفر مـــن قيـــام إدارة الـــسجن بح
  ".ُاألسرى، بدال من أن تطلق سراحهما، أمر خطير

ودعا كل جهات االختصاص الدولية وعلى رأسـها 
إلــى ضـــرورة التــدخل العاجـــل إلطــالق ســـراح " اليونيــسف"

  .األسرى األطفال

االحـتالل ينـتهج سياسـة اعتقـال األطفـال : "وتابع
الفلــسطينيين، كجــزء أساســي مــن بنيتــه العنيفــة وأدواتهــا، 
ُويحـــاول مـــن خاللهـــا ســـلب طفـــولتهم، وتهديـــد مـــصيرهم 
ُومــستقبلهم، وال تختلــف أدواتــه العنيفــة المــستخدمة بحــق 

  ".األطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار

وأشار إلى أن االحتالل يرتكـب انتهاكـات جـسيمة 
بحــق األســـرى األطفــال منـــذ لحظــة إلقـــاء القــبض علـــيهم 

ناقض مع مـا نـصت عليـه العديـد مـن واحتجازهم، والتي تت
  .االتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة

، ٢٠٢٠وأوضـــح أنـــه منـــذ مطلـــع العـــام الجـــاري 
شــهدت قــضية األســرى األطفــال تحــوالت خطيــرة، حاولــت 
إدارة سجون االحتالل فرضـها داخـل الـسجون، تمثلـت فـي 

إلـى " عـوفر"قـضية نقـل األطفـال دون ممثلـيهم مـن سـجن 
  ".الدامون"سجن 

األمر الـذي اعتبـره األسـرى والمؤسـسات : "وأردف
ــــم  ــــة لــــسلبهم أحــــد أه ــــة، تحــــوال خطيــــرا ومحاول ًالحقوقي ً
ُمنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين علـى األسـرى األطفـال 
داخـل الـسجون، لتنظـيم حيــاتهم ومـساعدتهم فـي مواجهــة 

  ".ظروف االعتقال

ــأن  ــال فــي "ّوصــرح ب االحــتالل يطبــق بحــق األطف
ُنون العسكري، فيما يطبق إجراءاته االسـتثنائية الضفة القا

في القانون المدني اإلسرائيلي علـى أطفـال القـدس، كجـزء 
ُمــــن سياســــات التــــصنيف التــــي تحــــاول فرضــــها علــــى 
الفلـــسطينيين، وترســـيخ التقـــسيمات التـــي فرضـــتها علـــى 

  ".األرض

ــسبة  ــى ن ــى أن أعل ــادي األســير النظــر إل ولفــت ن
سـجلت فـي مدينـة القـدس، اعتقاالت بين صفوف األطفال 

حيـــث يواجـــه أطفالهـــا عمليـــات اعتقـــال متكـــررة، وبعـــض 
األطفال لم يتمكن على مدار سـنوات مـن اسـتكمال تعليمـه 

  .ّبسبب االعتقال، وجراء عمليات الحبس المنزلي

ّوبينــت الجمعيــة الحقوقيــة، بــأن األســرى األطفــال 
مـشيرة .  سجون؛ عـوفر، مجـدو، والـدامون٣ُيعتقلون في 

 حالــة ٦٧٠٠ُ سـجلت أكثـر مـن ٢٠١٥أنـه منـذ عــام إلـى 
  .اعتقال بين صفوف األطفال والفتية الفلسطينيين

وكانت أعلـى نـسبة لعمليـات اعتقـال األطفـال فـي 
 التي شهدت بداية ٢٠١٥األشهر الثالثة األخيرة من عام 



  
  ٨٩ 

الهبة الشعبية، حيث بلغت حاالت االعتقـال بـين صـفوفهم 
  .زت غالبيتها في القدس حالة، ترك٢٠٠٠في ذلك العام 

  ٥/٤/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * *  

  الفلسطينية؟" ووهان"هل تتحول لــ.. بلدة قطنة

 

أعـداد  توالـت – المحتلـة  القدس–فلسطين اليوم 
في قرية قطنـه ) ١٩ -كوافيد(اإلصابات بفايروس كورونا 

أسـبوع تـسجل يوميـا  شمال غـرب القـدس باالرتفـاع، فمنـذ
حتــى وصــل عــدد اإلصــابات إلــى القريــة إصــابات جديــدة، 

وهـــو مـــا جعـــل رئـــيس بلـــديتها يعلنهـــا قريـــة .  إصـــابة٤٤
ـــــاع أعـــــداد  ـــــات بارتف ـــــايروس، وســـــط توقع ـــــة بالف منكوب
المــصابين خــالل األيــام المقبلــة، فهــل تتحــول قريــة قطنــة 

 .الفلسطينية" ووهان"الى 

ـــوم األحـــد  ـــى الي ـــل/ نيـــسان٥(وحت ســـجلت ) أبري
ـــد عـــدد ســـكانها ـــي ال يزي ـــة الت ـــف، ١٣ عـــن القري  ٤٨ أل

 حالــــة حجــــر منزلــــي لعمــــال وعــــائالتهم ٤٥٠إصــــابة،و 
المخالطين لهم، ومعظمهم من عمـال مـصنع الـدواجن فـي 

  .منطقة عطروت االستيطانية

هذا االرتفاع باإلصابات مقارنـة مـع عـدد الـسكان 
ــي فلــسطين،  ــسب إصــابة ف ــى ن ــصدر أعل ــة تت ــل القري يجع

ــصحة  ــل وزارة ال ــا العــالم، وهــو مــا جع تجتمــع لرفــع ولربم
توصــيات لرئاســة الحكومــة باتخــاذ إجــراءات أكثــر صــرامة 

  .وحزم في هذه القرية

وعلى األرض، تبدو اإلجراءات األمنية في القريـة 
 فالتواجـــد ،مقارنـــة بـــالخطر العـــالي الـــذي تواجهـــه" رخـــوة"

ــة  األمنــي لألمــن الفلــسطيني بــسيط، وجهــود البلديــة ولجن
طـوعين وبعـض أفـراد الطوارئ العليـا التـي تـشكلت مـن المت

األجهـــزة األمنيـــة التـــي يـــسكنون القريـــة، ال تكفـــي لـــضبط 
 الحركة، إلى جانب النقص الحـاد بـاألطقم الطبيـة المتابعـة

التــي تقــوم بــإجراءات الفحوصــات للعمــال العائــدين ســواء و

والتي كان إصـابة أحـد العـاملين " عطروت" من مستوطنة 
ايروس فيـه، أم فيه من أبناء القريـة سـببا فـي انتـشار الفـ

مــن العائــدين مــن الــداخل الفلــسطيني بعــد نــداء الحكومــة 
  .لهم بالعودة

" رئـــــيس بلديـــــة القريـــــة يوســـــف الفقيـــــه قـــــال ل
إن وضع القريـة مأسـاويا، فـي ظـل ارتفـاع  "فلسطين اليوم

ـــة  ـــى أن القري ـــشيرا إل ـــر، م ـــا أكث ـــع ارتفاعه الحـــاالت وتوق
 أصـــبحت خاويـــة علـــى األهـــالي الـــذين بـــاتوا يستـــشعرون

  .الخوف أكثر حاليا

إن التحرك األمني من قبـل الـسلطة " :وقال الفقيه
الفلسطينية ألغالق القريـة ومنـع الحركـة فيهـا تـأخر، ولـم 

  ".نشهد ضبطا لهذه األجهزة إال خالل اليومين األخيرين

وأبــدى الفقيــه تخوفــه وأهــالي القريــة مــن زيــادة 
ل مـع أعداد المصابين بعد توقعات بعودة العمال من الداخ

  .األعياد اليهودية األسبوع القادم

وتعتمــــد القريــــة بالكامــــل علــــى عمــــال الــــداخل، 
ــــي  ــــصناعية ف ــــة ال ــــي المنطق ــــون ف ــــذين يعمل والعمــــال ال
مـــستوطنة عطـــروت المقامـــة علـــى أراضـــي الفلـــسطينيين 
ـــا ال يـــشكل المـــوظفين مـــن  ـــدس المحتلـــة، فيم شـــرق الق

 فقــط، وهــو مــا يهــدد القريــة% ١٠إجمــالي العــاملين إال 
  .بمزيد من اإلصابات

وطالب الفقيه بسرعة توفير المواد التعقيم لتعقـيم 
  .الشوارع والحارات والمنازل واألماكن العامة في القرية

ورغــم العــدد الكبيــر للــسكان فــي القريــة، ال يوجــد 
ــم  ــرة األزمــة ل ــيم، خــالل فت ــة ســوى مركــز صــحي يت بالقري

صف يعمل موظفيه، حيث يقسم المركز لـوزارة الـصحة، ونـ
أخـــر لطـــواقم الهـــالل األحمـــر الفلـــسطيني، وهـــو مـــا يثقـــل 

  .الحمل الصحي على األهالي

وزارة الــصحة الفلــسطينية مــن جانبهــا وألشــكالية 
منـاطق قـرى شـرق غـرب القـدس  الواقع األحتاللي، ضمت

  .المحتلة، إلى مديرية صحة رام اهللا لقربها الجغرافي



  
  ٩٠ 

وطالـــب رئـــيس البلديـــة أيـــضا بمـــساعدات ماليـــة 
جلـــة ألهـــالي القريـــة، فـــي ظـــل االعتمـــاد الكبيـــر علـــى عا

ــــون علــــى نظــــام  ــــال الــــذين يعمل ــــال، وخاصــــة العم العم
ومع وقف أعمـالهم تـسبب فـي فقـدانهم مـصدر " المياومة"

  .رزقهم

  ٥/٤/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

  

  

  

  

حرمان من الحقوق . .االحتاللمحاكم 
  ومحاكمات عبر الهاتف

  

ر محامون حذ ....-فلسطين المحتلة 
ومختصون من استغالل االحتالل لحالة الطوارئ بسبب 
فيروس كورونا إلجراء محاكمات بحق األسرى تحرمهم 

وقال المحامي . الكثير من حقوقهم القانونية واإلنسانية
المقدسي محمد محمود إن االحتالل يجري محاكمات 
لألسرى عبر الهاتف أو التواصل من خالل خاصية 

األمر الذي يعرض األسير للخطر  «:ّوبين. السكايب
بسبب الصعوبة الكبيرة من قبل المحامين في إبالغ 

المعتقلين وخاصة الجدد بحقوقهم وعدم القدرة على شرح 
الكثير من الجوانب القانونية وهو ما قد يؤدي لتعريضهم 

 .»للخطر

ــــــدون  وأوضــــــح المحــــــامي محمــــــود أنهــــــم يفتق
ســرى يجــدون للخــصوصية مــع األســير، كمــا أن أهــالي األ

ــسات خاصــة  ــى ســير الجل صــعوبة كبيــرة فــي االطــالع عل
وأنهـــم ينتظـــرون لـــساعات أمـــام المحـــاكم اإلســـرائيلية وال 

  .يسمح إال بدخولها

المحامي محمود أكد أن ما يتعرض له المعتقلون 
وخاصـة مـن أبنـاء القـدس ينـدرج ضـمن سياسـة االحــتالل 

ارئ بخالف لالنتقام من أهالي المدينة بحجة االلتزام بالطو
 .ما يجري مع المستوطنين في القدس

ـــارس الماضـــي بـــدأ  ـــذ التاســـع عـــشر مـــن م ومن
االحـــتالل بتطبيـــق إجـــراءات جديـــدة تتمثـــل بعقـــد جلـــسات 
لتمديــــد اعتقـــــال األســـــرى مـــــن دون إحـــــضارهم لقاعـــــات 
ــــسات ــــذويهم بحــــضور الجل ــــسماح ل . المحــــاكم، وعــــدم ال
ر وحسب تقرير للـدائرة اإلعالميـة لحركـة حمـاس فـإن شـه

ًمواطنـــا ) ٣٠٢(مـــارس الماضـــي شـــهد اعتقـــال االحـــتالل 
 .من القدس المحتلة معظمهم فتية وشبان) ١٠٧(بينهم 

ّأخيرا، حذرت الجامعة العربية، أمس، من خطـورة 
تفشي فيروس كورونا المستجد، بين األسرى الفلسطينيين 

جــاء ذلــك خــالل رســالة وجههــا . فــي الــسجون اإلســرائيلية
أبو الغيط، إلى روبير مـارديني، المـدير األمين العام أحمد 

العام للجنـة الدوليـة للـصليب األحمـر، وفـق وكالـة األنبـاء 
خطـورة «ّونبهـت الجامعـة العربيـة إلـى . المصرية الرسمية

 آالف أسـير فلـسطيني ٥األوضاع التي يتعـرض لهـا نحـو 
فــــي الــــسجون اإلســــرائيلية فــــي ظــــل تفــــشي الوبــــاء فــــي 

ــت إن األســرى. »إســرائيل ــنهم وقال ــسطينيين بي عــدد « الفل
كبير من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، 
ــر ضــعفا وعرضــة للخطــر فــي مواجهــة  ُوهــي الفئــات األكث ً

 )وكاالت. (»فيروس كورونا

 ٢٩ صفحة ٧/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تصادق على فرض حظر التجول " إسرائيل"
   أحياء٧ّالكامل وتقسم القدس لـ

 

االحــــتالل  صــــادق –  وكــــاالت–يــــوم فلــــسطين ال
، اليـوم الثالثـاء، علـى قـرارات االغـالق وحظـر "االسرائيلي"

 ".االسرائيلي"التجول الكامل في الكيان 
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وأفـــادت وســـائل االعـــالم العبريـــة، بأنـــه تـــم عقـــد 
اجتمــاع حكــومي عبــر الفيــديو كــونفرانس، نــاقش خاللــه 
 الـــوزراء أنظمـــة الطـــوارئ المتعلقـــة بـــالقيود علـــى حركـــة

  .المرور وتقليص النشاط االقتصادي

 ٧وأكدت أن الحجر الصحي سيبدأ اليوم الـساعة 
 مشيرة إلى ذلك سيحد من حركة المرور من مدينة ،ًمساء

ًإلى أخرى، فيما سيدخل حظر التجول حيز التنفيذ غدا في 
 مــا لــن يــسمح بحركــة المــرور خــالل ،ً مــساء٣الــساعة 

  . الفصح في المنازلالعطلة التي تهدف إلى االحتفال بعيد

وأوضـــح المــــصادر العبريــــة، أنـــه ســــيتم تقــــسيم 
 أحيـاء، مبينـة انـه سـيتم تقييـد ٧األحياء في القـدس إلـى 

حركــة المــرور بينهــا فــي محاولــة لمنــع انتــشار الفيــروس 
  .خالل فترة عيد الفصح

ـــى  ـــري ســـيكون اإلغـــالق عل ـــق االعـــالم العب ووف
  :المراحل التالية

ــذ اإلغــالق بحيــث بــدء تن: ١٩:٠٠ –الثالثــاء  في
يمنع الخروج األشـخاص مـن البلـدات التـي يـسكنون فيهـا 

  .ّ يوم السبت٢٠:٠٠حتى الساعة 

ّوبحسب ما ورد في المسودة التـي مـن المفتـرض 
مـن الرابعـة "ّأن تصادق عليها الحكومـة اإلسـرائيلية، فإنـه 

ّمساء الثالثاء، حتى الثامنـة مـساء الـسبت، يمنـع التـزود 
اء أو المستحــضرات الــضرورية والحــصول بالطعـام أو الــدو

إال في حاالت ال . ّعلى خدمات ضرورية إال في بلد السكن
ــد، فيــسمح الحــصول  ات فــي البل ــوفر فيهــا هــذه الحاجي ــتت ّ

  ".عليها من البلد المجاور

ــــسكن، "وتــــضيف الفقــــرة  الخــــروج مــــن مكــــان ال
لشخص أو ألشخاص يـسكنون فـي نفـس المكـان سـتكون 

 متــر عــن مكــان ١٠٠م ال يبعــد مــسموحة فقــط لمكــان عــا
  ".السكن

ّتوقـــف المواصـــالت العامـــة : ١٥:٠٠ –األربعـــاء 
  .ما عد سيارات األجرة

سـتغلق : ٧:٠٠ حتـى الخمـيس ١٩:٠٠األربعاء 
ة وحتـى اإلرسـاليات  ّـالمتاجر ويمنـع التـزود بـالمواد الغذائي ّ

ّفي البلدات التي تسكن فيها غالبية يهودية ّ.  

ة ــدات العربي ــا فــي البل ــأم ــستمر الموصــالت ّ ، فست
العامـــة داخـــل البلـــدات فقـــط، حتـــى الثامنـــة مـــن مـــساء 

  .ّالخميس، على أن تتجدد صباح األحد

ـــسبة إصـــابة  ـــى ن ـــة أعل وســـجلت القـــدس المحتل
منذ بداية األزمة، باإلضافة " إسرائيل"بفيروس كورونا في 

 إصـــابة ١٠٠٠إلـــى وتيـــرة ارتفـــاع ســـريعة، وصـــلت إلـــى 
صـــابة بـــاليوم فـــي منتـــصف  إ٣٠٠بـــاليوم، بعـــدما كانـــت 

  .مارس المنصرم/ آذار

ــوات  ــز ق وحــسب االعــالم، ســيقوم االحــتالل بتعزي
  .الشرطة بشكل مضاعف في الشوارع، إلفراغها بشكل تام

ـــشرطة  ـــال مـــسئول فـــي ال مـــن ": "اإلســـرائيلية"وق
يعتقــد أن بإمكانــه تجاوزنــا، عليــه أن يعــرف أنــه ســيتعرقل 

ُنمـا ســيعاد إلــى بالـشرطة ولــن تفـرض عليــه غرامـة فقــط، إ
  ".منزله كذلك

  ٧/٤/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

* * * * *  

 ألف مقدسي يقطنون فيها ٧٠

تهميش إسرائيلي .. أحياء القدس الشمالية
  "كورونا"متعمد ونقص حاد بفحص 

 

 يــشتكي –  صــفا–شــمعة   رنــا–القــدس المحتلــة 
 ألـــف مقدســـي يعيـــشون فـــي األحيـــاء الـــشمالية ٧٠نحـــو 

ة مـن عـدم وجـود مستـشفى ميـداني لمدينة القـدس المحتلـ
ـــروس  أو مركـــز لفحـــص الحـــاالت المـــشتبه بإصـــابتها بفي

المستجد، مما يثيـر قلقهـم وتخـوفهم الـشديد مـن " كورونا"
 .تفشي الفيروس

كفر عقب، سميراميس، حـي زغيـر وحـي (فأحياء 
، الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، تعاني منـذ )المطار
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ًسنوات طويلة تهميشا واهماال ٕ ً متعمدا في كافـة القطاعـات ً
مــن قبــل بلديــة االحــتالل اإلســرائيلي، إال أنهــا تفاقمــت مــع 

فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة " كورونــا"أزمــة انتــشار 
 .بما فيها ضواحي القدس

ــاء الخــوف مــن تفــشي  ــسكان واألطب ــق ال ومــا يقل
الفيــروس علــى نطــاق واســع، خاصــة بعــدما ســجلت قــرى 

، وأصـحبت "كورونـا"ابة بــ  حالـة مـص٩٩ضواحي القـدس 
 .مناطق موبوءة

وهــذا مــا سيــضع الجميــع تحــت الــضغط وطائلــة 
المسؤولية، وسط دعوات للتدخل العاجل من أجل اإلسـراع 
ــــاء  ــــز للفحــــص داخــــل األحي ــــشفى ومرك ــــة مست ــــي إقام ف

 .الشمالية

 تفتقر لمستشفى ميداني

يقــول ريــس لجــان األحيــاء الــشمالية منيــر زغيــر 
ــة  ــذ": "صــفا"لوكال ــة الطــوارئ وأزمــة تفــشي من  إعــالن حال

كورونا، واألوضاع االقتصادية والـصحية فـي تلـك األحيـاء 
ـــداني  ـــشفى مي ـــر لوجـــود مست ـــث تفتق ـــة، بحي صـــعبة للغاي

 ".ومركز لفحص الحاالت المشتبه بإصابتها بالفيروس

قبل أزمة كورونا ونحن نطالـب الجهـات "ويضيف 
كــن دون المعنيــة بإقامــة مستــشفى باألحيــاء الــشمالية، ل

جدوى، واليوم نحن بأمس الحاجة إلقامة المستشفى، ألن 
 ".الوضع الصحي ال يحتمل أي تأخير في ذلك

ـــــة " توجهنـــــا عبـــــر محـــــامين ومؤســـــسات حقوقي
لمحكمــة العــدل اإلســرائيلية العليــا وتــم تقــديم التمــاس مــن 
أجل إقامة مستشفى ميداني على حـاجز قلنـديا العـسكري، 

به بهـا إلـى تلـك المستـشفى، كي يتاح نقل الحـاالت المـشت
  ".وال زلنا ننظر الرد على االلتماس

مــن حــق المــواطنين أن يكــون لهــم "ويتــابع زغيــر 
ًمستشفى داخل أحيائهم، بدال من اجتياز مـسافة مـن أجـل 
الوصــول لمستــشفيات القــدس، خاصــة فــي تلــك الظــروف 

ـــي ضـــواحي  ـــا ف ـــصعبة ووجـــود حـــاالت مـــصابة بكورون ال
 ".القدس

ــام ، طالبــت المحاميــة طــال حاســين وقبــل عــدة أي
، برسـالة عاجلـة، "إسرائيل"من جمعية حقوق المواطن في 

المدير العام لوزارة الصحة اإلسرائيلية موشـيه بـن سـيمان 
، بإصــدار "نجمــة داوود الحمــراء"طــوف، والمــدير العــام لـــ

ــى فــرق إســعاف  ــاء " نجمــة داوود"تعليمــات إل لــدخول أحي
حـال تـم االبـالغ عـن أي القدس الواقعة خلف الجدار، فـي 

حـــاالت إصـــابة أو مـــشتبه بإصـــابتها ألي مـــن المـــواطنين 
 .هناك، وفحصه أو نقله إلى المستشفى

وتأتي هذه المطالبة بعـد شـكاوى مـن أن سـيارات 
ـــ ، ال تــدخل هــذه "نجمــة داوود الحمــراء"اإلســعاف التابعــة ل

األحيـاء، وتقـوم بتلبيـة نـداء المحتـاجين شـريطة وصــولهم 
 العسكري االسرائيلي المقام عند مخـيم شـعفاط إلى الحاجز

 .أو إلى حاجز قلنديا

وذكــرت الرســالة أن هــذه الممارســة غيــر معقولــة 
ــاء  ــشار وب ــة، فــي ظــل انت ــر منطقي ، خاصــة "كورونــا"وغي

ّبسبب االكتظاظ المروع في هذه األحياء، االمر الذي يثيـر 
 .ّمخاوف خطيرة وجدية من انتشاره بين السكان هناك

نجمـة " إلى أن وزارة الصحة االسرائيلية ووأشارت
ـــزمتين " داود الحمـــراء ـــانون-مل ـــة  - بموجـــب الق برعاي

ـــــى  ـــــاطق، ونقلهـــــم إل ٕواجـــــالء المرضـــــى مـــــن هـــــذه المن
 .المؤسسات الطبية لتلقي العالج

بدورهم، قال مسؤولون طبيون من شرقي القدس 
ــــشكل صــــحيح  ــــستعد ب ــــصحة اإلســــرائيلية ال ت إن وزارة ال

ــك المنــاطق، وأنهــا ال تجــري أي لتفــشي الفيــروس  فــي تل
اختبــــارات، وال يتلقــــون التعليمــــات واإلرشــــادات الالزمــــة 

 .للحجر المنزلي

ال تـدخل " نجمة داود الحمراء"ولفتوا إلى أن فرق 
ًتلـك األحيــاء الفلــسطينية، خاصــة التــي تقــع خــارج الجــدار 
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الفاصل، ولم يتم فحص سـوى عـدد قليـل مـن الـسكان فـي 
 .نازلهمالمستشفيات أو م

ويطالــب رئـــيس لجــان أحيـــاء القــدس الـــشمالية، 
السكان المقدسيين بااللتزام بالتعليمات واإلجراءات الالزمة 

كورونــــا، وعـــدم الخــــروج مــــن منــــازلهم إال "للوقايـــة مــــن 
 .للضرورة

 معاناة متفاقمة

ونتيجـــــة الظـــــروف االقتـــــصادية الـــــصعبة التـــــي 
رات عن وما أفرزته من توقف العش" كورونا"فرضتها أزمة 

ٕالعمـــل واغـــالق المحـــال التجاريـــة، فقـــد أصـــبحت شـــريحة 
واسعة من األسر في أحياء القدس الشمالية بدون مصدر 
دخــــل، وبحاجــــة إلــــى مــــساعدات عاجلــــة للتخفيــــف مــــن 

 يقول زغير. معاناتهم

ويوضح أن بلدية االحتالل ال توفر للـسكان أدنـى 
 القـانون اإلسـرائيلي يـنص علــى" مقومـات الحيـاة، رغـم أن

ــاء  أن كــل مــواطن يحمــل الهويــة الزرقــاء ويــسكن فــي أحي
عليهـــا أن تـــوفر لـــه كـــل احتياجاتـــه " ًتتبـــع إداريـــا للبلديـــة

ًاقتصاديا وصحيا وتعليميا وغيرها ً ً. 

وال تمـــنح بلديـــة االحـــتالل تلـــك األحيـــاء أيـــا مـــن 
ّالخـــدمات، فالطرقـــات مـــشوشة، والبنيـــة التحتيـــة للـــصرف  ّ

ــاه والكهربــاء من ة ّالــصحي والمي ــقوصــة، والخــدمات الحيوي ّ
شبه معدومـة، ومـا فـاقم معانـاة الـسكان الظـروف الـصحة 

 .الراهنة

عائلــة بأحيــاء القــدس ٢٠٠ويــشير إلــى أن نحــو 
الـــشمالية يعيـــشون تحـــت خـــط الفقـــر هـــم بحاجـــة ماســـة 
لمساعدات ماليـة عاجلـة تعيـنهم علـى تـوفير المـستلزمات 

 .األساسية ألبنائهم، ودفع إيجار السكن

ــــب  ــــد اشــــتية ويطال ــــوزراء محم ــــيس ال ــــر رئ زغي
بتــشكيل صــندوق مــالي لــدعم العــائالت الفقيــرة والمهمــشة 

 .بالقدس، والتخفيف من معاناتهم حتى انتهاء هذه األزمة

من " مستشفيات القدس الشرقية"ورغم ما تعانيه 
شح في الموارد المالية واإلمكانيات، مما يعيق توفير كافة 

جـات وبالكميـات المطلوبـة، إال أنواع العقاقير الطبية والعال
ـــت اســـتعداداتها للتعامـــل مـــع حـــاالت اإلصـــابة  أنهـــا أعلن

 .، والتي تحتاج إلى العناية السريرية"كورونا"بفيروس 

وقـــررت شـــبكة المستـــشفيات أن يـــستقبل مـــشفيا 
المصابين بفيروس ) الفرنساوي(المقاصد وسانت جوزيف 

ت المـشتبه ممن يحتاجون العناية الطبية والحـاال" كورونا"
ا  ــبإصــابتها، فيمــا خــصص مستــشفى المطلــع قــسما خاص ً ً ّ
ًمعـــزوال فـــي حـــال إصـــابة أي مـــن مرضـــاه مـــن مرضـــى 

 .السرطان وغسيل الكلى بالفيروس

كما تم التنسيق مع مركز إسعاف الهـالل األحمـر 
الفلسطيني في القدس لنقل الحاالت المـصابة أو المـشتبه 

 .بها إلى مستشفيي المقاصد والفرنساوي

لكــــن تلــــك المستــــشفيات مــــا زالــــت تحتــــاج إلــــى 
التجهيــــزات الطبيــــة والوقائيــــة، ال ســــيما أجهــــزة التــــنفس 
ــا عاجــل لتلبيــة احتياجــات  ــا يتطلــب تحرك ًاالصــطناعي، م

  .المستشفيات حتى تصل إلى درجة الجهوزية التامة

  ٨/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 مضاعفة عزلة.. االحتالل يستغل كورونا
  للعالقين بين القدس والضفة

 

 ال – المحتلـة القدس – أبوعرفة جمان –الجزيرة 
ــين األزمنــة فــي االضــطهاد،  يفــرق االحــتالل اإلســرائيلي ب

ـــستجد  ـــا الم ـــروس كورون ـــى جائحـــة في ـــد(فحت ) ١٩-كوفي
وحالة الطوارئ الناجمة عنها، استغلها لزيـادة عزلـة آالف 

لسطينية الـذين يـسكنون َالفلسطينيين من حملة الهوية الف
 .ضمن ما يسمى حدود بلدية القدس

ويوجــــد هــــؤالء الفلــــسطينيون فــــي قريــــة النبــــي 
صموئيل، وجزء من قريتـي قلنـديا وحزمـا، وحـي الخاليلـة، 



  
  ٩٤ 

داخل القدس بتـصريح إقامـة توقفـت صـالحيته إثـر تفـشي 
َكورونا، حيث منع دخول أي فلـسطيني مـن حملـة الهويـة  ُ

 .الفلسطينية إلى القدس

ّوخلــــف هــــذا المنــــع آالف العــــالقين ممــــن كــــانوا 
ـــازلهم  ـــة، وســـيعزلون فـــي من ـــضفة الغربي ـــي ال ُيعيـــشون ف
المعزولة أصال، فهم إن خرجـوا منهـا لقـضاء حـوائجهم أو 
ُتلقي خدمات طبية مستعجلة، لن يسمح لهـم بـالعودة إلـى 
منـــازلهم عبـــر الحـــواجز العـــسكرية التـــي مزقـــت أوصـــالهم 

 . العنصريبالتعاون مع جدار الفصل

  حاجز انتقائي

مـن أمــام منزلهـا الــذي اقتطعــه جـدار الفــصل مــن 
 ٤٩(قرية حزما شمال شرق القدس، تنظر زينب الخطيب 

ُإلــــى حــــاجز حزمــــا العــــسكري القريــــب وقــــد فــــتح ) عامــــا
للمركبات باالتجاهين، بينما ال تستطيع هي وأربعـون فـردا 
 من عائلتها الخـروج مـن الحـاجز نحـو الـضفة وال الـدخول

 .إلى القدس والتنقل فيها

ال تملك زينب وعائلتهـا تـصاريح إقامـة بالقـدس، 
ـــستطيعون  ـــال ي ـــى الحـــاجز، ف جلت أســـماؤهم عل ّوانمـــا س ـــ ُ ٕ
ــد ســبق أن  ــارب غيــر مــسجلين، وق ــرين وال أق اســتقبال زائ

 .اعتقلتهم قوات االحتالل بسبب وجودهم في القدس

أمـسى بيتنـا سـجنا لنـا، "تقول زينب للجزيرة نت، 
ــــدت ــــة إخــــوة مــــن ذوي وال ــــدي ثالث ي مــــسنة مريــــضة، ول

ــــا  االحتياجــــات الخاصــــة، وحولنــــا أطفــــال العائلــــة، أعلمن
ــي  ــاط اإلســرائيلي ف ــأنهم ٢٢االرتب ــشهر الماضــي ب  مــن ال

ســـيغلقون علينـــا لـــشهر كامـــل، فحاولـــت شـــراء كـــل مـــا 
 ".ِنحتاجه، لكن الوقت لم يكف

ورغم حصولها علـى تـصريح فلـسطيني لمواصـلة 
لألدويــة بــرام اهللا، فإنهــا انقطعــت عنــه عملهــا فــي مــصنع 

ألن االحــتالل لــم يعتــرف بهــذا التــصريح، كمــا أنهــا تــشعر 
ــة  ــة طبي ــى رعاي ــدتها أو إخوتهــا إل ــاج وال ــالقلق مــن احتي ب

عاجلة، واحتياجهـا إلـى تنـسيق للمـرور يـستغرق سـاعات 
 ".طويلة

  آثار الجدار

عائلة الـسبعيني شـريف عـوض اهللا عالقـة اليـوم 
ي المطار شرق قريـة قلنـديا شـمال القـدس، في منزلها بح

والتي اقتطع جدار الفصل جـزءا مـن أراضـيها وضـمها إلـى 
القــدس، ومنهــا أرض بيــت عــوض اهللا الــذي يحمــل هويــة 
ّفلــسطينية ويتنقــل وعائلتــه بتــصاريح عطلــت أيــضا بــسبب  ُ

 .اإلغالق

يوضــــح عــــوض اهللا للجزيــــرة نــــت أنــــه وعائلتــــه 
حـين يحتـاجون العـالج يملكـون تأمينـا صـحيا فلـسطينيا، و

يذهبون إلى الـضفة عبـر حـاجز قلنـديا أو عطـروت، لكنـه 
ـــالج  ـــستطيعوا الخـــروج للع ـــن ي ـــصريحهم ل ـــل ت ـــع تعطي وم
االضــطراري ألنهــم لــن يــسمح لهــم بــالعودة عبــر الحــاجز، 
ٕوان أرادوا العالج في القدس فليس بحوزتهم تأمين صـحي 

 .يغطي ذلك

ـــسطيني ـــه مـــن الفل ين ال يهـــوى عـــوض اهللا وأمثال
العالقين التنقل في ظل أزمة كورونا، ويفضلون البقاء في 
البيــت، لكــنهم متوجــسون علــى الــدوام مــن احتيــاجهم إلــى 
خدمـة صـحية طارئــة قـد تـضع حيــاتهم علـى المحـك أثنــاء 

 .ساعات التنسيق الطويلة الهرمية

  عزلة قديمة جديدة

شـــــمال غـــــرب القـــــدس هنـــــاك أيـــــضا خمـــــسمئة 
ــ ــة النب ــي قري ــسطيني عــالق ف ــي عزلهــا ّفل ي صــموئيل، الت

االحتالل قبل كورونا عـن محيطهـا مـن القـرى الفلـسطينية 
كمنفــذ وحيــد إلــى تلــك القــرى باتجــاه " الجيــب"وأقــام حــاجز 

واحد، حيث ال يستطيع أحد دخول قرية النبي صموئيل إال 
إذا كان من سـكانها وبـشرط أن يكـون اسـمه مـسجال لـدى 

  .الجنود على الحاجز

ي النبـي صـموئيل محمـد يؤكد عضو مجلـس قـرو
ـــة  ـــه يحملـــون الهوي ـــت، أن ســـكان قريت ـــرة ن بركـــات للجزي



  
  ٩٥ 

الفلسطينية ومع أن قـريتهم داخـل حـدود بلديـة القـدس إال 
أنهم ممنوعون مـن دخولهـا، ومـع إغـالق الحـواجز بـشكل 
كامـــل فـــي وجـــه فلـــسطينيي الـــضفة الغربيـــة، علـــق أهـــل 
 القرية، الذين لـن يـسمح لهـم بـالرجوع عبـر حـاجز الجيـب

 .إن خرجوا

تعاوننـــــا مـــــع لجـــــان الطـــــوارئ "ويتـــــابع بركـــــات 
الفلسطينية في القرى المجاورة الذين يمدوننا باالحتياجات 
األساسية، حيث يسمح لبعض المركبات بالخروج بتنـسيق 

وسابقا احتاج أحـد شـبان . مسبق مطول ولساعات محددة
القرية المـصاب بمـرض رئـوي للطبيـب واسـتغرق التنـسيق 

ٕ القريـة وقتـا طـويال، واذا احتجنـا حتـى إلدخـال لنقله خـارج
 ".جرة غاز أو علف حيوانات نحتاج إلى تنسيق

َشـــملت العزلـــة حملـــة الهويـــة فلـــسطينية داخـــل 
الجـــدار فـــي منطقـــة ضـــاحية البريـــد شـــمال القـــدس وحـــي 
الخاليلة شمال غرب القدس، إضافة إلى أفراد تزوجـوا مـن 

مــن "  شــمللــم"مقدســيات وعاشــوا داخــل المدينــة بتــصريح 
 .، حيث ُأبطلت تصاريحهم أيضا)صفر صفر(نوع 

  انتهاز الوباء

ّويبــين الخبيــر فــي القــانون مــدحت ديبــة للجزيــرة 
نــت، أن العديــد مــن القــوانين الوضــعية التــي تــسري علــى 
ــتم تطبيقهــا فــي حــاالت الطــوارئ الناجمــة عــن  األفــراد ال ي
ــى الحــد  ــرض أن يحــافظ عل ــن يفت ــة، لك ُالحــروب أو األوبئ

دنـــى مـــن الحقـــوق اإلنـــسانية، األمـــر الـــذي يتجاهلـــه األ
 .االحتالل اإلسرائيلي

ــضيف ديبــة  ــة علــى "وي ال توجــد أي ســلطة رقابي
السلطة التنفيذيـة فـي حالـة الطـوارئ، وفـي حالـة العـالقين 
ــسطينية فــي القــدس فــال يوجــد أي  ــة الفل ــة الهوي َمــن حمل
ضــمان مــن ناحيــة قانونيــة إللــزام االحــتالل بالــسماح لهــم 

الخروج والعـودة عبـر الحـواجز، كمـا أن االحـتالل يـستغل بـ
ــــى هــــؤالء  ــــا للتــــضييق عل ــــاء كورون حالــــة الطــــوارئ ووب

  "الفلسطينيين وتحقيق أهداف سياسية

ّتبشر بالحل ُ  

في محاولة إليصال صـوت العـالقين ولفـت النظـر 
ّلقضيتهم خصوصا في الجانب الصحي حيث يتعذر عليهم 

 الغربيـة بـسبب اإلغـالق الخروج لتلقي العـالج فـي الـضفة
ــأمين الــصحي داخــل القــدس إن اســتطاعوا  وال يغطــيهم الت
الوصول إلى مستشفياتها، تواصلت الجزيرة نت مع شـبكة 

 .مستشفيات القدس والتجمع المقدسي لمواجهة كورونا

وقــال متحــدثون باســم التجمــع المقدســي للجزيــرة 
نــت، إن مستــشفيات القــدس الفلــسطينية الــستة لــن تغلــق 

َام أي مــن حملــة الهويــة الفلــسطينية وســيتم معــالجتهم أمــ
مجانـــا فـــي حـــاالت اإلصـــابة بفيـــروس كورونـــا والحـــاالت 
المرضــية الطارئــة األخــرى، حتــى لــو لــم يغطهــم التــأمين 

 .الصحي

ــشفيات شــرق  كمــا طمــأن أمــين ســر شــبكة مست
القدس وليـد نمـور هـؤالء الفلـسطينيين عبـر الجزيـرة نـت، 

ــع  ــشفى المطل ــأن مست ــذ-ب ــضا -ي يترأســهال ــرد مري ــن ي  ل
يقصده أبدا، وأنه تواصل مـع بقيـة المستـشفيات مـن أجـل 

 .وضع خطة لمعالجتهم وتخفيف عزلتهم ولو طبيا

 ٨/٩/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

االحتالل يستغل كورونا لتثبيت تطبيق تعقب 
  عند الفلسطينيين

 

االحتالل اإلسرائيلي من   طلب–فلسطين المحتلة 
حاصـلين علــى تـصاريح للتواجــد فـي الــبالد الفلـسطينيين ال

، أمس األربعاء، تحميـل تطبيـق يـسمح )ّغالبا من العمال(
ـــي  ـــاميرا ف ـــات والك ـــى الملف ّلجـــيش االحـــتالل بالوصـــول إل

، أمـس »هآرتس«هاتفهم ولمكانهم، بحسب ما ذكر موقع 
 .األربعاء

ّوفــــــي األيــــــام العاديــــــة، يتوجــــــه الفلــــــسطينيون  ّ
ّ ســكان الــضفة وغــزةمــن(الموجــودون فــي إســرائيل  ــى ) ّ إل



  
  ٩٦ 

ـــسبب  ـــاط، المغلقـــة حاليـــا ب ـــسيق واالرتب مكاتـــب إدارة التن
 .تفشي فيروس كورونا

والتطبيـــق الـــذي يطلـــب االحـــتالل تحميلـــه اســـمه 
ــسق« ــي » ّالمن ــان الجغراف ــى المك وباســتطاعته الوصــول إل

والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظـة فـي الهـاتف، وعنـد 
مـن «ّلتطبيق، يظهر النص اآلتـي الموافقة على استخدام ا

المحتمل أن نستخدم المعلومات التـي نجمعهـا لكـل هـدف، 
ة باإلضـافة إلـى حفـظ المـواد » ّـبما في ذلك األهداف األمني

 .ّعند األجهزة األمنية اإلسرائيلية الستخدامها الحقا

وتزيـــــد هـــــذه اإلجـــــراءات فـــــي خطورتهـــــا علـــــى 
ية علـــــى اإلجــــراءات التـــــي فرضـــــتها الحكومـــــة اإلســـــرائيل

بحجـــة منـــع انتـــشار «مواطنيهـــا خـــالل الفتـــرة الماضـــية 
  .»فيروس كورونا

وكـــــان رئـــــيس الحكومـــــة اإلســـــرائيلية، بنيـــــامين 
نتنيــاهو، قـــد حـــصل علـــى مـــصادقة المستـــشار القـــضائي 
ــــى اســــتخدام وســــائل  ــــدلبليت، عل للحكومــــة، أفيحــــاي من
تكنولوجية متطـورة لمتابعـة ورصـد حركـة مرضـى كورونـا، 

ة هـــواتفهم النقالـــة ووســـائل تكنولوجيـــة مـــن خـــالل مراقبـــ
 .متقدمة أخرى

ـــشاباك بتعقـــب  ـــد لجهـــاز ال ـــيح اإلجـــراء الجدي ويت
الهواتــف النقالــة للمــصابين بفيــروس كورونــا واألشــخاص 

 التـــي ســـبقت ١٤الـــذين كـــانوا بمحـــيطهم فـــي األيـــام الــــ
التشخيص بالمرض، إلبالغها عبر رسالة نصية أنه يجب 

 .عليهم الدخول في العزلة

فــــــي ظــــــل االنتقــــــادات علــــــى خطــــــر انتهــــــاك و
الخـــصوصية مـــن قبـــل الـــشاباك بموجـــب هـــذه اإلجـــراءات 

على » القيود«االستثنائية، تم فرض ما وصفته الحكومة بـ
تعقــب المــصابين، مــن ضــمنها أن القــرار ســيكون صــالحا 

ا وســيتم حــذف جميــع المعلومــات والبيانــات ٣٠لمــدة  ًــ يوم
 .التي تم جمعها بعد هذه المدة

ُيمنع الـشاباك مـن اسـتخدام المعلومـات التـي كما 
جمعها، وسيتوجب عليه إرسالها مباشرة إلى وزارة الصحة 
إلخطــار المعنيــين بــضرورة دخــولهم إلــى العــزل الــصحي، 

 .ويعتبر انتهاك هذه الشروط جريمة جنائية

وأعلن نتنياهو الثالثاء أنه حـصل علـى مـصادقة 
ًترونيـــــا الجهـــــاز القـــــضائي لتعقـــــب مـــــصابي كورونـــــا إلك

ـــرغم مـــن انتهـــاك  ـــى ال ـــة، عل واســـتخدام وســـائل تكنولوجي
الخـــــصوصية، وذلـــــك لحـــــصر أمـــــاكن تـــــنقلهم ومتابعـــــة 

 .األشخاص الذين قد يكونوا قد تلقوا العدوى

 عامــا بعــد ٥٣فــي ســياق آخــر، أصــيب مــواطن 
قيام كلب اطلقه عليه مستوطن اسرائيلي بعضه في سـاقه 

االختنـاق نتيجـة اليسرى، فيما اصيب عـشرات المـواطنين ب
استنشاق الغاز المسيل للـدموع وذلـك خـالل اعتـداء قـوات 
ـــة  ـــى اصـــحاب اراضـــي مـــن قري االحـــتالل ومـــستوطنيه عل
الشيوخ شرق الخليل، خـالل تواجـدهم للعمـل فـي ارضـيهم 

، »شـــــعب التينـــــة» «واد ابـــــراهيم«الواقعـــــة فـــــي منـــــاطق 
الــى الــشمال الــشرقي مــن قــريتهم والواقعــة » المجــالس«و

  .»أصفر«من مستوطنة بالقرب 

ونقــل ناشــط المقاومــة الــشعبية وباحــث مؤســسة 
ــل هــشام شــرباتي عــن أصــحاب  ــي محافظــة الخلي الحــق ف
أراضي في المنـاطق المـذكورة أن مـستوطنين أقـاموا اوائـل 
شهر آذار الفائت خيمة في اراضـي المـواطنين، وبعـد أيـام 

ــى » بــركس«وضــعوا  فــي موقــع آخــر، ومــؤخرا أحــضروا ال
اد بناء وضعوها في مكان ثالـث مـستغلين حالـة المكان مو

الحجر الصحي التي يخضع لها المواطنون الفلـسطينيون، 
 .مما يشير الى رغبتهم بإقامة منشآت دائمة

أحد شهود العيان قال ان نحـو سـبعة مـستوطنين 
قادوا كالبا كبيرة الحجم اشهروا اسلحتهم باتجاه المزارعين 

 لطـردهم مـن المكـان،  مزارعـا وهـاجموهم٥٠وعددهم نحو 
وعندما عجزوا عن ذلك تدخلت قـوات االحـتالل الـى جانـب 
المستوطنين واطلقت قنابل الـصوت والغـاز واجبـرتهم علـى 
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مغــادرة المنطقـــة، وخـــالل ذلــك اســـقط مـــستوطن المـــواطن 
 عاما ارضا وبقوة ممـا ادى الـى ٥٣البالغ من العمر نحو 

 اصــابته بكــسر فــي ضــلعين مــن قفــصه الــصدري وانقــض
عليه كلب ونهش ساقه االيـسر مـن الخلـف ممـا اسـتدعى 
نقلــه للعــالج فــي مستــشفى رهــام دوابــشة فــي بلــدة ســعير 

  )وكاالت. (المجاورة

 ٣١ صفحة ٩/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

المقدسيون أمام غموض وتخوف من 
 ..المجهول

االحتالل يشدد من إجراءاته القمعية في 
  المدينة المقدسة

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
ســلطات االحــتالل، منــذ ســاعات بعــد  شــددت – جويحــان

إجراءاتهــا الــشرطية فــي أحيــاء وأزقــة  ظهــر اليــوم االربعــاء
البلدة القديمة وشوارع مدينـة القـدس المحتلـة عـشية عيـد 
ـــــــــروس  ـــــــــي ظـــــــــل جائحـــــــــة في الفـــــــــصح اليهـــــــــودي ف

ـــا ـــد(الكورون ـــى ســـاعات ) ١٩كوفي ـــات حت ـــستمر االغالق وت
 . الجمعة القادممساء يوم

وكانـــت شـــرطة االحـــتالل قـــد اعلنـــت عـــن حظـــر 
ـــاطق ـــى أراضـــي ( اليهوديـــة التجـــوال فـــي المن المقامـــة عل

المــــواطنين الفلــــسطينيين فــــي القــــدس الــــشرقية والــــداخل 
منــذ اليــوم وحتــى يــوم ) ١٩٤٨الفلــسطيني المحتــل عــام 

 .الجمعة القادم بغية محافحة تفشي وباء الكورونا

 المشددة غير مفروضة على علما أن هذه القيود
الحيـاة فيهـا وفقـا للتعليمـات  البلـدات العربيـة التـي سـتبقى

الــسابقة اي يحظــر الخــروج مــن المنــازل اال فــي الحــاالت 
الــضرورية مثــل شـــراء االغذيــة واالدويـــة والعــالج الطبـــي 
ويحظر السفر بين المدن كما يحظر التجمهر فـي االمـاكن 

 االســــرائيلية ضــــمن العامــــة، فيمــــا اعلنــــت وزارة الــــصحة

ٕالتعليمات المتواصلة التي تفرض ليست بحق اليهود وانما 
بحـــق المـــواطنين الفلـــسطينين فـــي مدينـــة القـــدس الـــزام 
ًالمــواطن بإرتــداء اقنعــة واقيــة بــدءا مــن يــوم االحــد القــادم 
وفـــي حـــال عـــدم االلتـــزام ســـيتم ارغـــام المـــواطنين بمبـــالغ 

 .مالية

 مــن ســكان قــال الناشــط المقدســي عــالء الحــداد 
البلدة القديمة، إنه منذ اعالن سلطات االحتالل عن حالـة 

الماضـي فــي  آذار الطـوارئ منـذ الخـامس عــشر مـن شـهر
وانتشاره فـي ) ١٩كوفيد(ظل جائحة وباء فيروس الكورونا

ــــودا مــــشددة بحــــق  ًالــــبالد فرضــــت ســــلطات االحــــتالل قي
ــة وداخــل  ــي مدينــة القــدس عام المــواطنين الفلــسطينين ف

 .بلدة القديمة خاصةاسوار ال

الشرطة االسـرائيلية  منعت" يضيف الناشط الحداد
العشرات من اصحاب المحالت في البلدة القديمة من فـتح 
أبوابها حيث اقتـصرت فقـط علـى الـصيداليات، وقلـة قليلـة 

البقالـــة، ومحـــالت الخـــضروات، حيـــث كانـــت  مـــن محـــالت
، الــشرطة تالحــق المــواطنين القــاطنين فــي البلــدة القديمــة

ًعلمـــا ان البلـــدة هـــي أزقـــة حيويـــة لـــسكانها والتنقـــل فـــي 
حاراتهــا، ولكــن مــا نــشاهده علــى أرض الواقــع بــأن شــرطة 
ًاالحـــتالل ضـــاربة بعـــرض الحـــائط خطـــورة وبـــاء فيـــروس 
ًالكورونا مستغلة فرض سـيطرتها علـى ابنـاء المدينـة مـن 

 ".المالحقة واالعتقال وفرض الغرامات المالية

رع وازقــة وحــارات القــدس وأوضــح الحــداد أن شــوا
حزينــة لفقــدانها احبتهــا ومظــاهر الفــرح لالســتعداد بحلــول 

ًوخاصـة  شهر رمضان المبارك والتي تغيبت في هذه االيام
باالضـــاءات المنيـــرة الســـتقبال  اســـتعداد الحـــارات لتزيينهـــا

الشهر المبارك بالنور والبهجـة، ولكـن مـع وبـاء الكورونـا 
ــــي الــــبال ــــوارئ ف ــــاع حالــــة الط ــــون وارتف د مــــازال المواطن

ينتظــرون االعــالن عــن انتهــاء هــذا الكــابوس الــذي غيــر 
 ".حياتهم لظالم وتخوف من المجهول



  
  ٩٨ 

أقطـن فـي " بدوره قال الـشاب محمـد فـادي مطـور
ًمنطقة واد الجوز ال أبعد كثيـرا عـن شـوارع القـدس، خـالل 
التنقــل لــشراء بعــض المــستلزمات العائليــة تــم إيقــافي مــن 

( ًل علمـــا كنـــت أرتـــدى القنـــاع الـــواقيقبـــل شـــرطة االحـــتال
ًومرتـــــديا الكفـــــوف الواقيـــــة، لفحـــــص الهويـــــة ) الكمامـــــة

بأنــه إذا لــم أعــد إلــى  الشخــصية حيــث وجهــوا لــي تهديــدا
 .المنزل سريعا سيفرضون علي غرامة مالية

االحـتالل يـستغل كافـة النـواحي والظــروف "يـضيف
للــضغط علــى المــواطنين المقدســيين مــن فــرض الغرامــات 

ــــدما يتجــــول متطــــرف والت ــــر واالعتقــــاالت، بينمــــا عن هجي
يهــودي فــي شــوارع وازقــة البلــدة القديمــة ال يــتم ايقافــه او 
ترغيمه، واذا أحـصينا كميـة المخالفـات فـي زمـن الكورونـا 

 شـيقل حتـى ٥٠٠تكون أكثرها للمواطنين المقدسـيين مـن 
 .... االف شيقل٥

 ٩/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ًلجماعة األكثر تطرفا في دولة ا" الحريديم"
ًاالحتالل اإلسرائيلي واألشد خطرا على 

  "كورونا"المقدسيين ال سيما في أزمة 

 

 – موقـــع مدينـــة القـــدس خـــاص – وســـام محمـــد
يعـــاني الفلـــسطينيون مـــن ممارســـات االحـــتالل  - بيـــروت

اإلسرائيلي بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، كـذلك 
السـتيطانية واليهوديـة المتطرفـة، الجمعيات والمجموعـات ا

ــديم"إال أن جماعــة  ــى " الحري ــر تــشددا وخطــرا عل ًهــم األكث ً ّ
 .الفلسطينيين بشكل عام وعلى المقدسيين بشكل خاص

 من هم الحريديم؟

هــم طائفــة يهوديـــة متطرفــة يعيـــشون فــي دولـــة 
االحــتالل اإلســرائيلي وأمريكــا ودول أخــرى، ينقــسمون إلــى 

د بينها توافق كامل علـى أسـلوب مجتمعات مختلفة ال توج
الحيــاة واألمــور العقائديــة، يزيــد عــددهم عــن المليــون فــي 

األراضي الفلسطينية المحتلـة، ويتمركـزون بـشكل أساسـي 
غربي مدينـة القـدس المحتلـة وفـي " مئة شعاريم"في حارة 

 .مدينة بني براك المجاورة لتل أبيب المحتلة

تي تختلف جميع المجتمعات ال" الحريديم"يعادي  
عنهم، ال سيما الفلسطينيين والعرب ويعملـون بـشكل دائـم 

 .على التعدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم

الحاليــة والتــي يعــاني منهــا " كورنــا"خــالل أزمــة  
كافـــة اإلجـــراءات " الحريـــديم"جميـــع دول العـــالم، يـــرفض 

ــــي، وتــــشهد  الوقائيــــة األساســــية ال ســــيما الحجــــر المنزل
ــــى نــــسبة إصــــابات المنــــاطق ا ــــي يعيــــشون فيهــــا أعل لت
 .في دولة االحتالل اإلسرائيلي" كورونا"بفايروس 

ـــصحة فـــي   ـــوزارة ال ـــشفت وثيقـــة ل ـــل أيـــام ك وقب
اإلســـرائيلية، أن " كـــان"حكومـــة االحـــتالل، نـــشرتها قنـــاة 

ــر تجمعــات للمتــدينين ــي تــشهد أكب هــي  اليهــود المــدن الت
 المحتلـة أكثر البؤر تفشيا للوبـاء، وسـجلت غربـي القـدس

بنـي "المحتلة، ومدينة " بني براك"أعلى نسبة تليها مدينة 
المحتلـة وغربـي القـدس همـا أكبـر مـدينتين تــضمان " بـراك

 .أغلبية حريدية

ـــشف تقريـــر لــــ   ـــات الـــوطني"وك " مركـــز المعلوم
 بالمائــة مــن المــصابين ٢٩التــابع لحكومــة االحــتالل أن 

عـدوى داخـل ، انتقلـت لهـم ال"إسـرائيل"بفيروس كورونا في 
المعابــد والمــدارس الدينيــة، فــي إشــارة منــه إلــى المعابــد 
اليهودية التي ترفض بقوة إغالق أم معبـد دينـي أو إنهـاء 

 .التجمعات في المؤسسات والساحات والمعاهد

ـــراء إســـرائيليين أن نحـــو   مـــن % ٣٨ّويقـــدر خب
ـــراق  ـــي ب ـــالغ عـــددهم -ســـكان بن ـــسمة٢٠٠الب ـــف ن  - أل
، وأن اإلصابات المـسجلة فـي "كورونا"مصابون بفايروس 

ــى  ــصل إل ــا مــا ي ــل قريب ــد تمث ــدة ق مــن إجمــالي % ٥٠البل
 .اإلصابات في دولة االحتالل اإلسرائيلي

 سلوك عنصري ضد المقدسيين



  
  ٩٩ 

مـــــن " كورونـــــا"يمـــــارس المـــــصابون بفـــــايروس 
ـــــديم" ـــــستهدف " الحري ـــــساني ي ـــــر إن ـــــصري غي ســـــلوك عن

جـول الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة مـن خـالل الت
ـــل  ـــا بهـــدف نق ـــة وأزقته ـــي حـــارات المدين ـــد ف ـــشكل متعم ب

 .الفايروس إلى أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين

ـــــــــــيس وزراء حكومـــــــــــة االحـــــــــــتالل  وبـــــــــــدا رئ
نتنيــــاهو، متــــرددا فــــي إصــــدار أوامــــره بتطبيــــق  بنيــــامين

ــن التنقــل بأوســاط اليهــود  ، "الحريــديم"التقييــدات والحــد م
كـومي مـن حزبـي لكي ال يغضب شركاءه فـي االئـتالف الح

 ".يهدوت هتوراة"و" شاس"

اليهـــود فـــي " الحريـــديم"وفـــي الخالصـــة، يـــستمر 
ســلوكهم العنــصري وســط المبــاالة مــن ســلطات االحــتالل 
اإلســــرائيلي التــــي تواصــــل التــــضييق علــــى الفلــــسطينيين 
ـــن المـــشاريع  ـــر مزيـــد م واســـتغالل الظـــرف الـــراهن لتمري

تلـــــة االســـــتيطانية والتهويديـــــة فـــــي مدينـــــة القـــــدس المح
 .واألراضي الفلسطينية

تستغل سلطات االحـتالل :" ويقول أحد المقدسيين
اإلســــرائيلي األحــــداث لتــــشديد القيــــود والتــــضييقات علــــى 
الفلسطينيين، وتستخدم انتشار فيـروس كورونـا للتـضييق 
علـى الــسكان الفلـسطينيين فــي عـدد مــن المنـاطق لعــزلهم 

 العـالم عن امتدادهم الفلسطيني، حيث أنه في ظل انشغال
، ضاعف االحـتالل اإلسـرائيلي سياسـاته "كورونا"بفيروس 

 ".العنصرية وتضييق الخناق على الفلسطينيين

فــي الوقــت :" ويتـابع حديثــه لموقــع مدينـة القــدس
الذي تهدأ فيـه جميـع الـساحات الـساخنة يلتهـب االحـتالل 
بشكل متعمد األراضي الفلسطينية المحتلة ال سـيما مدينـة 

ـــف خـــ ـــه القـــدس، وكث ـــة الماضـــية حمالت ـــام القليل الل األي
العنــــصرية تجــــاه المقدســــيين دون اتخــــاذ أدنــــى درجــــات 
الحيطـــة والحـــذر، ونخـــشى أن يكـــون أحـــد أفـــراد شـــرطة 
االحــتالل الــذين يــشنون حمــالت االعتقــال لــشباب القــدس 

" الحريـــديم"ً، مؤكـــدا أن ســـلوك "مـــصابين بهـــذا الفـــايروس

جميـــع أفـــراد ًالعنـــصري الـــال إنـــساني أصـــبح ســـلوكا عنـــد 
  .شرطة االحتالل ومستوطنيه

 ٩/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  في يوم الجمعة العظيمة.. القدس حزينة

على غير عادتها فـي مثـل هـذا ": األيام "-القدس
الوقت من السنة، كانت شـوارع البلـدة القديمـة مـن مدينـة 
ًالقــدس الــشرقية المحتلــة خاليــة تمامــا مــن الــسياح وحتــى 

 .لمواطنينمن ا

واحتفلـــت الطوائـــف المـــسيحية التـــي تـــسير علـــى 
الحساب الغربي، أمس، بالجمعة العظيمة علـى أن تحتفـل 

 .ًاليوم بسبت النور وغدا بعيد الفصح

ولكن انتشار فيروس كورونا ألزم الناس منـازلهم 
ومنع السياح من القـدوم إلـى المدينـة، فـي وقـت اقتـصرت 

امـة علـى عـدد محـدود فيه الصلوات فـي داخـل كنيـسة القي
 .ًجدا من كبار رجال الدين

وفي يوم الجمعة العظيمة، مشى أربعـة أشـخاص 
فقط على خطـى المـسيح فـي درب اآلالم، وعلـت أصـواتهم 

 .بالتراتيل الدينية

وقــال األب إبــراهيم شــوملي، أمــين ســر بطريركيــة 
القدس حزينة في يوم الجمعـة " "األيام"الالتين بالقدس، لـ 

ًالمدينة فارغة تماما من الـسكان ومـن الحجـاج العظيمة، ف
ولـــم يكـــن مـــن الممكـــن حتـــى تنظـــيم مـــسيرة تقليديـــة فـــي 

وأشار إلى أنه تم بث القداس إلـى المتواجـدين  "...المدينة
فــي منــازلهم وحــول العــالم عبــر شــبكة االنترنــت ومحطــات 

 .تلفزة

ولفــت األب شــوملي إلــى أنــه ال يــذكر أن توقفــت 
 .بكنيسة القيامة في تاريخهااحتفاالت عيد الفصح 

ــــــب  ــــــسياح األجان ــــــا يحــــــضر آالف ال ًوعــــــادة م
والمـــواطنين المـــسيحيين للمـــشاركة فـــي االحتفـــاالت التـــي 

 .تنظم في كنيسة القيامة



  
  ١٠٠ 

وقال المطران بييرباتيستا بيتساباال في عظـة فـي 
ـــة  ـــسة القيام ـــة"كني ـــرى أي . إن الظـــروف حزين ـــوم ال ن الي

ي هــذه األيــام قلنــا فــ. شــيء احتفــالي بهــيج فــي الخــارج
ولكـن . ًبالفعل مرارا إنه من الغريب أن نحتفـل بهـذا الـشكل

ـــــدخالت  ـــــاالت المتواضـــــعة، لخلوهـــــا مـــــن ال هـــــذه االحتف
ًوالطقوس الرسمية المكتظـة، ربمـا تعلمنـا شـيئا  االحتفالية

بسبب خروجنا من التقاليد المعتادة، ربما استطعنا . ًجديدا
و تعليم ما، لـم نكـن قـد بسهولة فهم كلمة ما أو تأمل ما أ

 "...ّتنبهنا إليه في اللحظات العادية

ووزعت الكنيسة على رعاياها برامج لالحتفال في 
داخل المنازل، فيما قام عدد من رجـال الـدين بجـوالت فـي 
الحي المسيحي بالبلدة القديمة لمحاولة إدخال البهجة في 

 .نفوس الناس

الة وقال البطاركة ورؤساء كنائس القدس في رس
مدينـــــة القـــــدس، مدينـــــة القبـــــر الفـــــارغ، "عيـــــد الفـــــصح 

خاليـــة مـــن الحجــاج، والكنـــائس تنتظـــر عـــودة " القيامــة"و
 "...المصلين إلعالن رسالة عيد القيامة المجيدة

المــشاعر الحزينــة " "األيــام"وقــال األب شــوملي لـــ 
هي السائدة، هـو حـزن علـى الوضـع العـام فـي كـل العـالم 

ق كل الكنـائس والمـساجد ودور وعلى الضحايا وعلى إغال
 "....العبادة

ويؤكـــد المـــؤرخ الفلـــسطيني جـــوني منـــصور، أن 
ــسة القيامــة  ــق فيهــا كني ــي تغل هــذه هــي المــرة األولــى الت

 .خالل عيد الفصح في السنوات المئة األخيرة

 ٢٠١٨وكانت الكنيسة أغلقـت أبوابهـا فـي العـام 
ات ًلعــدة أيــام احتجاجــا علــى الــضرائب التــي تفرضــها ســلط

 .االحتالل اإلسرائيلي

ًوشـــهدت البلـــدة القديمـــة تواجـــدا مكثفـــا للـــشرطة  ً
اإلسرائيلية التي حررت، وفـق مراسـل وكالـة فـرانس بـرس، 
ــــدم  ــــب لع ــــصحافيين األجان ــــة بحــــق أحــــد ال ــــة مالي مخالف

 .انصياعه لقواعد التباعد االجتماعي

ــدة  ــشابكة فــي البل ــة الــضيقة والمت ووضــعت األزق
 .ديدة من قبل الشرطة اإلسرائيليةالقديمة تحت مراقبة ش

ــــصارى، التــــي هجــــرت شــــوارعها  وفــــي حــــارة الن
وأزقتها وأغلقت جميع المرافق الحيويـة فيهـا منـذ أسـابيع، 
ـــا منزلهـــا  ـــسيدة الفلـــسطينية سوســـن بيطـــار زواي ـــزين ال ت

 ....للعيد

  ١١/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

  

  مبادرات إعفاء من اإليجار أو الخفض بالقدس

 

ــ ــادر مال ك أحــد المحــال التجاريــة فــي حــي بيــت ب
ـــه  ـــغ مـــستأجرا لمحل ـــة، ليبل ـــا، شـــمال القـــدس المحتل ًحنين ّ

: الــشهر الماضــي» كورونــا«التجــاري المغلــق منــذ أزمــة 
ُأعلم أن الوضع صعب وال أطلب منـك اإليجـار كلـه، فقـط «

  .»ادفع ما تقدر عليه

ـــاء  ـــادرات مـــشابهة فـــي أحي ٌوبـــصمت، تتكـــرر مب
ة، سواء ألصحاب محال تجاريـة أو متفرقة بالقدس الشرقي

َمساكن، مع اشتداد وطأة القيود التـي ألزمـت الغالبيـة مـن 
 .َالسكان منازلهم خشية تفشي فيروس كورونا

ــة مــع  ــه مقارن ــاؤوط ان ــرؤوف أرن ــد ال ًو يقــول عب
المـــدن األخـــرى فـــي األراضـــي الفلـــسطينية، فـــإن إيجـــارات 

، فــي ًالمحــال التجاريــة والمــساكن، خاصــة الجديــدة منهــا
 .مدينة القدس مرتفعة للغاية

ّوبفقــدان الكثيـــر مــن العمـــال وظــائفهم أو تحـــول 
موظفين إلى قوائم البطالة فإن تسديد هـذه اإليجـارات بـات 

ًصعبا جدا إن لم يكن مستحيال بالنسبة لغالبيتهم ً ً. 

وفـي األسـابيع األخيـرة انتــشرت أنبـاء عـن إعفــاء 
رات لـشهر أو أصحاب عقارات للمستأجرين من دفع اإليجـا

ًأكثر، غيـر أنهـا مـا زالـت محـدودة للغايـة وفقـا للكثيـر مـن  ً
 .المراقبين
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وقــال عــدنان الحــسيني، عــضو اللجنــة التنفيذيــة 
نـــسمع عـــن » «األيـــام«لمنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية، لــــ 

ٌمبادرات هنا وهناك، هي بالتأكيد مرحـب بهـا، ولكـن هنـاك 
ًحاجة للمزيد، خاصة وأن األوضاع تزداد  ًصـعوبة دون أن ً

  .»ٌيلوح في األفق موعد النتهاء األزمة

بــشكل عــام، فــإن اإليجــارات فــي مدينــة «وأضــاف 
ًالقدس مرتفعـة جـدا، ومـن المؤكـد أن الكثيـرين بـاتوا غيـر 
قــادرين علــى دفــع هــذه اإليجــارات بــسبب الوضــع الجديــد، 
ـــة  ـــارات لفتـــات إيجابي ـــب مـــن أصـــحاب العق ًوهـــو مـــا يتطل ٍ

  .»جرينًوتعاونا مع المستأ

نسمع عن مبادرات هنا وهنـاك، «وتابع الحسيني 
ــادرات لتكــون  ٌولكــن مــا زال هنــاك حاجــة لتوســع هــذه المب
بمــستوى الحــدث، الــشعب الفلــسطيني كــريم ومعطــاء وهــذا 

  .»هو الوقت األنسب للتعبير عن هذه المشاعر النبيلة

وكان العاهل األردني الملك عبد اهللا أعلن الشهر 
ــاء  ــة الماضــي عــن إعف ــارات الوقفيــة بمدين مــستأجري العق

 .القدس من اإليجار لعام كامل

ومـــن ثــــم صـــدر إعــــالن مـــشابه عــــن الكنــــائس 
 .المسيحية بمدينة القدس

وباألمس أعلن حجازي الرشق، رئيس لجنة تجار 
القدس، أن شركة محمد نـسيبه بـادرت إلـى إعفـاء التجـار 

ــى  مــن إيجــار » مــول الــدار«وكافــة المــستأجرين فــي مبن
 .٢٠٢٠حالت التجارية والمكاتب الخدماتية لسنة الم

يقــوم المــؤجرون «وأعــرب الرشــق عــن أملــه بــأن 
  .»أصحاب العقارات الذرية والخاصة بخطوة مشابهة

وكانــت دعــوات للــشعور مــع المــستأجرين صــدرت 
عــن العديــد مــن رجــال الــدين فــي مدينــة القــدس، بيــنهم 
الــشيخ عكرمــة صــبري، خطيــب المــسجد األقــصى ورئــيس 

 .لهيئة اإلسالمية العلياا

ــــة والخــــضار والمخــــابز  وباســــتثناء محــــال البقال
والصيدليات ومطاعم الوجبات الجاهزة، فإن جميع المحـال 

التجارية األخرى في مدينة القدس مغلقـة، ويغـرم بمخالفـة 
 . شيكل من يفتح محله التجاري٥٠٠٠قيمتها 

وألن المحـــــال التجاريـــــة مغلقـــــة والغالبيـــــة مـــــن 
لقــة، فــإن القــدرة علــى دفــع اإليجــارات، ســواء الوظــائف مع

 .المحال التجارية او المساكن، تكاد تكون معدومة

ومتوســط إيجــار الــشقق الــسكنية بمدينــة القــدس 
 دوالر أميركـــي، فيمــــا أن ١٢٠٠-٩٠٠يتـــراوح مـــا بــــين 

 .المحال والمكاتب التجارية أعلى من ذلك

فكرة التعاون ما بين المـؤجر «ورأى الحسيني أن 
ٌمستأجر في هذا الظرف الصعب مطلوبـة ومهمـة، وهـي وال

  .»تعبير عن مشاعر طيبة بين الناس

األزمـــة متـــصاعدة واألشـــهر القادمـــة قـــد «وقـــال 
ًتكون أكثـر صـعوبة ممـا هـي عليـه اآلن، وهـو مـا يتطلـب 

  .»ًرؤية لكيفية التعامل مع هذا األمر

ــى «وأضــاف الحــسيني  ًلقــد كــان شــعبنا دائمــا عل
 ما يتطلـب منـه اآلن التعاضـد والتكـاتف قدر التحدي، وهو

. »ًمـــن أجـــل عبـــور هـــذه المرحلـــة الـــصعبة علينـــا جميعـــا
  »األيام الفلسطينية«

  ٣٠ صفحة ١١/٤/٢٠٢الدستور 

* * * * *  

ّلضم األغوار ” كورونا“االحتالل يستغل 
  وتهويد القدس

 

 تـــستغل ســـلطات – عمـــان – ناديـــة ســـعد الـــدين
ـــشغال العـــا ـــاء االحـــتالل اإلســـرائيلي ان ـــي مواجهـــة وب لم ف

لإلمعــــان فــــي سياســــات االســــتيطان ” كورونــــا“فيــــروس 
ّوالتهويد لتنفيذ مخطـط ضـم األغـوار وشـمال البحـر الميـت 
والمستوطنات في القـدس الـشرقية وبعـض منـاطق الـضفة 

  .ًالغربية المحتلة، بعيدا عن المساءلة الدولية

ــشي  ــع أزمــة تف ــم تمن ــا“ول داخــل الكيــان ” كورون
 وفــاة وأكثــر ٩٥لتــي أفــضت حتــى اآلن إلــى اإلســرائيلي، ا

 آالف إصابة، مـن اسـتمرار سـلطات االحـتالل فـي ١٠من 
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انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، وتحويل مدينـة القـدس 
المحتلــة بــاألمس إلــى ثكنــة عــسكرية مغلقــة، وشــن حملــة 
اعتقــاالت ومــداهمات واســعة ضــمن األراضــي الفلــسطينية 

  .المحتلة

ــــالرغم مــــن الخــــالف ال حــــاد داخــــل الحكومــــة وب
اإلســـرائيلية حـــول أحقيـــة اإلشـــراف علـــى مكافحـــة أزمـــة 

، الســيما بــين رئـيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، ”كورونـا“
زعــيم حــزب الليكــود، ووزيــر جيــشه نفتــالي بينيــت، رئــيس 

ً، مــا قــد يــؤثر ســلبا علــى معــسكر اليمــين ”يمينــا“تحــالف 
ًدما اإلســرائيلي، إال أن ثمــة توافــق جمعــي علــى المــضي قــ

  .في مخطط الضم وتهويد القدس المحتلة

وفــي هــذا الــسياق؛ قــال عــضو اللجنــة التنفيذيــة 
ــــام لالتحــــاد  ــــر الفلــــسطينية، األمــــين الع ــــة التحري لمنظم

نتنيــاهو “، صـالح رأفـت، إن )فــدا(الـديمقراطي الفلـسطيني 
ـــصدر أحـــد  ـــة طـــوارئ إســـرائيلية يت ـــشكيل حكوم ـــسعى لت ي

ـــام ســـلطات االحـــتال ـــضم األغـــوار بنودهـــا الرئيـــسة قي ل ب
، وفق ”ج“وشمال البحر الميت ومعظم المناطق المسماة 

  . ”أوسلو“اتفاق 

ـــه، إن  ـــصريح ل ـــي ت ـــت، ف ســـلطات “وأضـــاف رأف
مـن أجـل ) ١٩كوفيـد (االحتالل اإلسرائيلي تـستغل جائحـة 

اســــتكمال خطواتهــــا بتهويــــد القــــدس المحتلــــة، وتوســــيع 
وضـم المستعمرات االسـتيطانية، وضـمها لدولـة االحـتالل، 

األغوار، وشمال البحر الميـت، ومواصـلة انتهاكاتهـا بحـق 
  . ”الشعب الفلسطيني

ــــه  ــــضم ســــلطات االحــــتالل لهــــذه “وأوضــــح أن ب
المناطق، فإنها تصادر بذلك معظم الضفة الغربية، وتمنـع 
إقامــة دولــة فلــسطينية، تــضم قطــاع غــزة والــضفة الغربيــة 

دس بعاصـمتها القـ) يونيـو(على حـدود الرابـع مـن حزيـران 
  .”المحتلة

بتدخل دولي من أجل إلزام سـلطات “وطالب رأفت 
االحــتالل بوقــف كــل الــسياسات والعمليــات التــي تــستهدف 

ٕضـــم األراضـــي الفلـــسطينية، واجبارهـــا علـــى تنفيـــذ قـــرارات 
الشرعية الدوليـة، بمـا فيهـا قـرارات مجلـس األمـن الـدولي، 
والجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ذات الـــصلة بالــــصراع 

  . ” اإلسرائيلي-بيالعر

ــابع العمــل مــع “وأكــد أن  ــسطينية، تت ــادة الفل القي
المؤســسات الدوليــة واالتحــاد األوروبــي والــصين وروســيا 
االتحادية، والعديد من الدول في العـالم مـن أجـل ممارسـة 
الــضغط علــى ســلطات االحــتالل؛ لوقــف إجراءاتهــا الهادفــة 

 إلــى لـضم أراضـي فلــسطينية إليهـا، والتـي ســتجر المنطقـة
  . ”انفجار شامل

بتـــدخل دولـــي عاجـــل “كمـــا جـــدد رأفـــت مطالبتـــه 
لإلفراج عن األسـرى فـي سـجون ومعـتقالت االحـتالل، فـي 
ظــل المأســاة المقلقــة مــن وضــعهم فيهــا، الســيما ســـجن 

ِحيــــث لــــم تجــــر ســــلطات االحــــتالل أي فحــــص ) عــــوفر(
لألسرى، وخاصة بعـد المخالطـات التـي حـدثت مـع األسـير 

” كورونـا“ًخرا، وهـو مـصاب بفيـروس الذي أفـرج عنـه مـؤ
ــد  ًوأيــضا المــصابين مــن شــرطة ســجون االحــتالل، ممــا ق
ــواد  ــسماح بإدخــال م ــي ظــل عــدم ال ــذر بوضــع كــارثي ف ين
ـــة مـــن هـــذه  ـــن أجـــل الوقاي ـــة م ـــات الطبي ـــيم والكمام التعق

  ....”الوباء

 ١٧ صفحة ١٢/٤/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 إصابة بالمدينة ٦٥.. كورونا في القدس
  الل يتكتم على األوضاعواالحت

 – الفلـــسطيني لإلعـــالم  المركـــز–القــدس المحتلـــة 
ــاد ــدة ســلون بالقــدس  أف ــات وادي حلــوة فــي بل مركــز معلوم

 إصـــابة بفيـــروس كورونـــا المـــستجد ١٩المحتلـــة، بتـــسجيل 
  .بالبلدة

وتـرجح تقــديرات األطبــاء أن إجمـال عــدد اإلصــابات 
تكــتم  حالــة، وذلــك بظــل ٦٥بــصفوف الفلــسطينيين بالقــدس 
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سلطات االحتالل على اإلحصائيات وامتناعها عـن تقـديم أي 
  .معطيات بهذا الخصوص للسلطة الفلسطينية

 حالــة فــي أحيــاء ١٩وبحــسب المركــز، تــم تــسجيل 
ــدة ســلوان، وهــي حــي الثــوري وحــي واد قــدوم وحــي راس  بل
العامود وحي عين اللوزة، موضـحا أن تـسجيل هـذه الحـاالت 

  .لمركز في األيام الماضيةتم نتيجة جهود قام بها ا

 حاالت تم تـسجيلها ٩وأفاد المركز في تقريره، بأن 
في حي واد قدوم، من بينها زوجـان تـم اكتـشاف إصـابتهما، 
ــشافها،  ــة الحــاالت تــم اكت ــوم الثالثــاء الماضــي، بينمــا بقي ي

  .مساء السبت، وهي ألشخاص خالطوا الزوجين المصابين

 االحـــتالل وأكـــدت الـــسلطة الفلـــسطينية أن ســـلطات
  .ترفض السماح لها بالعمل مع أبناء مدينة القدس

وكشف تقرير عن تقصير وزارة الصحة اإلسـرائيلية 
في إجراء فحوصات تشخيص فايروس كورونـا للفلـسطينيين 
في المدينة، إضافة المتناعها عن المبادرة لتبليغ المـصابين 
ــر  ــى إبــالغ اإلســرائيليين عب ــسارع إل بإصــاباتهم، رغــم أنهــا ت

  .رسائل نصية لهواتفهم

ويــأتي هــذا االرتفــاع باإلصــابات بــالفيروس، فيمــا 
تواصل سلطات االحتالل اعتداءاتها وممارستها القمعيـة فـي 

  .المدينة المحتلة

وقــــال مركــــز معلومـــــات وادي حلــــوة فــــي تقريـــــره 
الـــشهري، إن ســـلطات االحـــتالل اســـتمرت فـــي ممارســـاتها 

مقدسية، رغـم إجـراءات القمعية، باالعتقال واقتحام األحياء ال
ــــة  ــــد مــــن المــــصالح التجاري ــــل العدي ــــد الحركــــة وتعطي تحدي

  .والمؤسسات التعليمية، للوقاية من تفشي وباء كورونا

 ١٢/٤/٢٠٢٠ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

  :ظل إهمال متعمد من االحتاللفي 

" كورونا" أطباء يحذرون من انتشار متسارع لـ

  في القدس
  

أطبـاء  حـذر – غيث كسواني  بالل– ا وف -القدس 
مقدسيون من انتـشار كبيـر ومتـسارع لفـايروس كورونـا فـي 
األحيـــاء المقدســـية وســـط تعتـــيم االحـــتالل علـــى المعلومـــات 
الخاصـــة بهـــذا االنتـــشار، وتقـــصيره فـــي إجـــراء الفحوصـــات 

  .للمقدسيين وتوفير اإلجراءات الوقائية لهم

ــه  ــداء أطلقت شــبكة جــاء هــذا التحــذير مــن خــالل ن
أطباء القدس، وذلك عقب اإلعـالن المفـاجئ يـوم أمـس عـن 

  .عدد كبير من اإلصابات في سلوان

وشددت الشبكة علـى أنـه يتوجـب علـى المقدسـيين 
اتخاذ إجراءات طبية ذاتية وتجنب االستهتار لحماية انفسهم 
من هذا الوباء، في ظل تقصير سلطات االحتالل عـن القيـام 

  .بدورها

ات الطبيـة فـي المركـز الطبـي فـي وقال مدير الخدم
بيت صفافا الطبي الدكتور فؤاد أبو حامد، إن تسارعا مذهال 
سجل في اليومين الماضيين فـي القـدس ونحـن نتحـدث عـن 

 إصابة بفيروس كورونـا فـي اليـومين الماضـيين موزعـة ٣٥
ـــى مختلـــف االحيـــاء المقدســـية، موضـــحا أن اإلصـــابات  عل

ٍفـي الثـوري ورأس العـامود تركزت في احياء سلوان المتمثلة 
  .وعين اللوزة

إن هـــذه األرقـــام مذهلـــة وصـــادمة وأن هـــذا : وقـــال
الوبــاء بــدأ فــي القــدس الغربيــة، وال أفهــم ســبب تعنــت وزارة 
االحـتالل بعــدم نـشر أرقــام متعلقــة باالحيـاء العربيــة المحتلــة 
ـــاء بجهـــود  ـــع األطب ـــاون م ـــوم بالتع ـــدس، ونحـــن نق ـــي الق ف

حالة وكل مريض للحـصول علـى شخصية لمحاولة تتبع كل 
إحصائيات والوقوف على مستوى الوباء في القدس الشرقية 

  .٧٠ونحن نتحدث عن عشرات والرقم قد وصل إلى 

إن الوباء بـدأ فـي حـي بيـت صـفافا حيـث : وأضاف
وجد ثمانية مرضى بكورونا وسجل أيضا في حي بيت حنينا 

ــوم ســلوان تتقــدم هــذ١٥ ــاء، والي ــم األطب ــة بحــسب عل ه  حال
 إصابة داخـل القـدس، ولكـن ٧٠الحاالت ليصل العدد حوالي 

رغم هذا الرقم المرتفع ال نزال في وضع تحت الـسيطرة ولكـن 



  
  ١٠٤ 

معدل التسارع في اإلصابات والقرب من شهر رمـضان يهـدد 
  .بانتشار المرض بشكل أكبر

إن ما يجري في وزارة الـصحة اإلسـرائيلية : وأضاف
 إحصائيات حول عدد بحق المقدسيين مستهجن فهي تصدر

المصابين وحسب االحياء اليهودية وتستثني البلدات العربية 
ورغم محاولة األطبـاء التوجـه لـوزارة الـصحة للحـصول علـى 
أرقام حقيقية ولكن دون جدوى واألرقـام الموجـودة هـي أرقـام 

  .بجهد شخصي يجري لملمة حالة حالة لجمع معلومات

ات القليلـــة وبـــين الـــدكتور أبـــو حامـــد، أن المعلومـــ
ــن  ــوفرة تــشير إلــى أكثــر م  إصــابة مؤكــدة بالقــدس ٧٠المت

الــشرقية علمـــا أن الوبــاء منتـــشر بــشكل كبيـــر فــي القـــدس 
الغربيـــة، ومعـــدل التـــسارع مـــذهل فـــي القـــدس ففـــي منطقـــة 

 حالـة مؤكـدة وهـذا ٣٦سلوان سجل فـي اليـومين الماضـيين 
  .تسارع خطير ومخيف جدا

ة بفيــروس ومــن ناحيــة الفحوصــات الطبيــة الخاصــ
إن االحتالل أقام محطتـين للفحـص واحـدة فـي : كورونا، قال

جبل المكبر ومحطة أخرى بشعفاط وكذلك صـناديق المرضـى 
فـي القــدس تجـري فحوصــات أيــضا، ولكننـا بحاجــة لمحطــات 
أخــرى، ويوجــد مــشكلة حقيقيــة فــي الفحــص باألحيــاء خــارج 
الجدار في كفر عقب ومخيم شعفاط وهنـاك يعـيش أكثـر مـن 

  . ألف مقدسي١٠٠

ــع  مــن جانبــه، قــال الــدكتور علــي الجبرينــي المطل
علــى تطــورات الكوورنــا فــي القــدس، إن المفاجــأة كانــت بعــد 

 حالــة ٧٠أن فــتح االحــتالل مركــزين للفحــص ونتوقــع وجــود 
في القـدس، وهـذا وضـع جديـد فـي القـدس الـشرقية ويحتـاج 
إلى توعيـة ويحتـاج إلـى تكـاثف كـل الجهـود مـن أجـل وضـع 

  .رعة انتشار هذا المرضحد لس

إن وضع القدس صعب أكثر النـه يـصعب : وأضاف
الحصول على أرقام عن المـصابين مـن االحـتالل وكـذلك كـل 
المراكز الطبية تنسق مـع االحـتالل فـي هـذا الموضـوع ولكـن 
ـــــي صـــــفوف  ـــــة لإلصـــــابات ف ـــــولي أي أهمي االحـــــتالل ال ي

  .المقدسين

ــدكتور الجبرينــي ــابع ال ــد: وت ــي الق س إن الوضــع ف
 أسابيع كـان مطمـئن ولكـن الوضـع تغيـر مـع ٣الشرقية قبل 

زيـــادة األرقـــام فيهــــا بـــشكل الفــــت، والممرضـــون واألطبــــاء 
  .المقدسيون يبذلون جهدا كبيرا في التوعية

  ١٣/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

االحتالل يستغل أزمة كورونا : المحامي زبارقة
  لتهويد القدس

 

 قـــال – قـــدس بـــرس  خدمـــة–محتلـــة القـــدس ال
ـــة إن  ـــد زبارق ـــوقي خال ـــشأن الحق المحـــامي والمخـــتص بال
االحــــتالل يــــستغل االنــــشغال المحلــــي والــــدولي بفيــــروس 
الكورونـــا لتمريـــر مـــشاريعه التهويديـــة واالســـتيطانية فـــي 

 .مدينة القدس المحتلة ولتسريعها بما يخدم مصالحه

وخـــالل محاضـــرة نظمهـــا معهـــد شـــباب األقـــصى 
اســـات ومعـــارف بيـــت المقـــدس التـــابع لرابطـــة شـــباب للدر

الجزائـر، أكـد زبارقـة أن أهـل القـدس يواجهــون  – األقـصى
  .سياسات االحتالل من جهة والكورونا من جهة أخرى

ننظـــر إلـــى ممارســـات االحـــتالل بعـــين : "وأوضـــح
الريبــة والقلــق فهــو يحــاول أن يــستغل هــذه األزمــة والفتــرة 

رئ لتمرير سياسـات تهويديـة المعقدة والوباء والوضع الطا
  ".يريد أن يحسمها ويتقدم مرحلة خطوة إلى اإلمام

ــــد  ــــى أن االحــــتالل تعم ــــة النظــــر إل ــــت زبارق ولف
 ألـف ٣٥٠اإلهمال الصحي للمقدسـيين، فهنـاك أكثـر مـن 

مقدسي معرضون للوبـاء بطريقـة أو بـأخرى، بينمـا يعطـي 
  .كل االهتمام للتجمعات اليهودية

: د نظـم محاضـرة بعنـوانقـ" شباب األقـصى"وكان 
سياســة االحــتالل تجــاه المــسجد األقــصى ومدينــة القــدس "

  ".في ظل فيروس الكورونا

  تهويد القدس



  
  ١٠٥ 

يـسعى االحـتالل إلـى تحويـل القـدس : "ّبين زبارقة
ــن العــرب والمــسلمين، ومــن جهــة ثانيــة  ــة خاليــة م لمدين
ينظر إلى المسجد األقصى كمكان مقدس لليهـود، ويـسعى 

  ".ى فرض الهوية الدينية التلمودية عليهبشكل محموم إل

كمقدمـــة للـــسيطرة "ونـــوه إلـــى أن ذلـــك كلـــه جـــاء 
بــشكل تــام علــى هــذا المكــان وتحويلــه مــن مكــان مقــدس 
إسالمي إلى يهودي ويقـيم فيـه الهيكـل المزعـوم باسـم كـل 

  ."اليهود

وحـــذر مـــن خطـــورة صـــفقة القـــرن علـــى األرض 
ــ ــى الق ــد عل دس مــن ومحــاوالت االحــتالل فــرض واقــع جدي

خــالل تــسريع سياســات التهجيــر بحــق األهــالي ومــصادرة 
ــــف  ــــاق وتكثي ــــى أخــــرى وعمــــل أنف ــــسيطرة عل أراضــــي وال

  .السياحة الدينية والسيطرة على األحياء الفلسطينية

  عبث في الهوية

وأوضــــح زبارقــــة أن االحــــتالل عــــزز مــــن قوتــــه 
العــــسكرية فــــي المــــسجد األقــــصى لحمايــــة المــــستوطنين 

وللتـدخل فـي إدارة المـسجد وصـالحيات واليهود المتطرفين 
 .األوقــاف ومحاولــة فــرض شــريعة وســيادة يهوديــة بــالقوة

االحــتالل يــسعى للتــأثير علــى الوجــود البــشري : "واســتطرد
اإلسالمي من خالل مالحقة المـرابطين والمرابطـات وتغييـر 
طابع المسجد وساحاته وفرض بيئة طاردة وخـصوصا فـي 

  ".باب الرحمة

يـة القـدس أشـار زبارقـة إلـى أن وحول العبث بهو
االحــتالل قــام بتغييــر أســماء األمــاكن والــشوارع تزامنــا مــع 
ـــسياسات  ـــة ل ـــة اإلســـرائيلية، كمقدم ـــرض الرواي ـــة ف محاول
ٕأخرى تتعلق بالسكان وارغام المقدسيين علـى تـرك القـدس 
والنـزوح والــسيطرة علـى األراضــي والعقـارات، والتعامــل مــع 

  . معاشالسياسات اإلسرائيلية كواقع

رغـــم كـــل هـــذه الـــسياسات يوجـــد : "وخـــتم بـــالقول
ــسطيني مقدســي أســطوري ضــد سياســات  ــاك تحــدي فل هن

االحــتالل وهنــاك تتبــع عــن كثــب لمــا يمكــن أن تــؤل إليــه 
  ."األحداث

  ١٣/٤/٢٠٢٠ قدس برس

* * * * *  

  

ُهكذا يحارب " سيادته وسيطرته"لفرض 
  االحتالل المبادرات الشبابية بالقدس؟

 

ـــدس المحت ـــة الق ـــا–ل ـــل –  صـــفا–شـــمعة   رن  بك
ُالوســـائل واألســـاليب العنـــصرية التـــي ال تتوقـــف، تحـــارب 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي وتالحق الفعاليـات والمبـادرات 

ـــروس  ـــشار في ـــة والحـــد مـــن انت ـــا"الـــشبابية للوقاي " كورون
المــستجد فــي مدينــة القــدس المحتلــة، بــالرغم مــن حالــة 

راضــي الفلــسطينية الطــوارئ التــي فرضــتها األزمــة فــي األ
 .المحتلة

ولـــم يـــرق لالحـــتالل تنفيـــذ مثـــل تلـــك المبـــادرات 
بالمدينــة المقدســة والراميــة لحمايــة المقدســيين والحــد مــن 
تفشي الوبـاء، فعمـد إلـى منعهـا بـالقوة ومالحقـة القـائمين 
ــاد عــن أمــاكن ســكناهم، باعتبــاره  عليهــا باالعتقــال واإلبع

طة فـــــوق صـــــاحب الـــــسيادة علـــــى القـــــدس، وأن ال ســـــل"
 ."سلطته

فمنذ بدء األزمة، اعتقلت قوات االحـتالل عـشرات 
الشبان ممن بادروا بتعقيم الموافق العامة، وتوزيع نشرات 

، وصــادرت "كورونــا"وبوســترات توعويــة حــول الوقايــة مــن 
 ٥معــدات ومــواد التعقــيم، وحــررت مخالفــات ماليــة بقيمــة 

خــــرق الــــسيادة اإلســــرائيلية علــــى "آالف شــــيكل، بحجــــة 
لقـــــدس، والقيـــــام بنـــــشاطات للـــــسلطة الفلـــــسطينية فـــــي ا

 ."المدينة

ــم تــسلم مــن ممارســات  ــة ل ــى الطــرود الغذائي وحت
االحـــتالل، فـــداهمت قواتهـــا محـــال ومخـــازن تجاريـــة فـــي 
صور باهر وصادرت المساعدات الغذائية المجهزة لـصالح 
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العــائالت الفقيــرة، كجــزء مــن حملــة التــضامن االجتمــاعي، 
لتـام التـي تعانيهـا المدينـة المقدسـة في ظـل حالـة الـشلل ا

 ".كورونا"بسبب 

 فرض سيطرته

رئـــيس لجنـــة أهـــالي حـــي وادي الحمـــص حمـــادة 
إن االحــتالل يحــارب المبــادرات " صــفا"حمــادة يقــول وكالــة 

الــــشبابية بالقــــدس ويــــستهدف الــــشبان المتطــــوعين فــــي 
محاولـــة منـــه لفـــرض ســـيطرته علـــى المدينـــة، ومنـــع أي 

 .ة خارجة عن سيطرتهفعالية أو نشاط ألي جه

ويوضح أن ما حدث فـي صـور بـاهر مـن اقتحـام 
بــشكل همجــي ومــصادرة عــشرات الطــرود الغذائيــة المنــوي 

ــــى نحــــو  ــــا عل ــــي القريــــة، ٢٠٠توزيعه ــــرة ف ــــة فقي  عائل
ٕواالعتــداء علــى الــشبان بالــضرب المبــرح والقــاء القنابــل 
ــل  ــا هــو إال دلي ــال عــدد مــنهم م الــصوتية والغازيــة، واعتق

ــــى  مــــدى التخــــبط والهــــستيريا التــــي يعيــــشها واضــــح عل
 .االحتالل في الوقت الراهن

االحــتالل ال يريــد توزيــع المــساعدات مــن خــالل "
المقدســـيين أو المؤســـسات الفلـــسطينية، بـــل عـــن طريـــق 
المؤســـــسات التابعـــــة للبلديـــــة االحـــــتالل مثـــــل المراكـــــز 
الجماهيريــة المفروضــة علــى المقدســيين، وهــذا مــا رفــضه 

ووافقــــوا علــــى إعــــادة الطــــرود دون أهــــالي صــــور بــــاهر 
 ".توزيعها لمستحقيها

ًويـــشير إلـــى أن توزيـــع المـــساعدات يعـــد شـــأنا 
ا إلـى  ًـداخليا فلسطينيا ال يحـق لالحـتالل التـدخل فيـه، الفت ً ً
ُأن عــشرات األســر الفقيــرة فــي قــرى جنــوب القــدس حرمــت 
من المساعدات جراء ممارسات االحتالل، وخاصة في ظل 

ية الـــــصعبة والتـــــي فرضـــــتها أزمـــــة األوضـــــاع االقتـــــصاد
 ."كورونا"

ويؤكد أن االحتالل يسعى لتكريس يهودية الدولة 
ًبممارســات واضـــحة علـــى أرض الواقـــع، ال تقتـــصر أيـــضا 
علـــى محاربـــة الفعاليـــات واألنـــشطة الـــشبابية، بـــل تعـــدت 

ـــز  ـــيم بالقـــدس والمرك ـــة والتعل ـــة التربي ـــر مديري إغـــالق مق
ـــدس مـــن التحـــ ـــع محـــافظ الق ـــصحي، ومن رك وممارســـة ال

أعمالــه، وكــذلك اعتبــار أي تجمعــات فلــسطينية بالقــدس 
 .مخالفة للقانون

ولن تثنـي ممارسـات االحـتالل أهـالي القـدس فـي 
ـــوابتهم  ـــسطينية والمقدســـية وث ـــى هـــويتهم الفل الحفـــاظ عل
مهما مارس االحتالل من عمليات قمع واعتقال ومالحقة، 

حـتالل فهم يحاولون بكل مـا يملكـون مقاومـة سياسـات اال
 .بحيث ال يعرضون نفسهم لالعتقال والتهديد بوجودهم

ــــه ســــلطات االحــــتالل أن  ــــدعي في ــــت ت ــــي وق وف
المقدسيين ال يلتزمون بـاإلجراءات الـصادرة للوقايـة والحـد 

، فإن عناصرها ال تراعي أي من هذه "كورونا"من فيروس 
اإلجـــراءات أثنـــاء االعتقـــال والمالحقـــة والتفتـــيش وتحريـــر 

 .المخالفات

 غول إسرائيليت

ويــرى المخــتص فــي شــؤون القــدس فخــري أبــو 
ديـــاب أن االحـــتالل ينظـــر ألي عمـــل جمـــاعي واجتمـــاعي 
بالقدس بأنه يؤسس لمنظومة جديدة تدفع أهـالي المدينـة 
ــاحي  ــي كافــة من لالســتغناء عــن االحــتالل وتبعيــتهم لــه ف

 .الحياء سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها

أن االحـــتالل " صـــفا"كالـــة ويوضـــح أبـــو ديـــاب لو
يحـــارب أي محاولـــة لـــدعم المقدســـيين فـــي ظـــل الظـــروف 
ــى  ــاة، حتــى ال ينافــسه أحــد عل الــصعبة هــذه وتعطــل الحي

، ولكي يفقـد "صاحب السيادة"السيادة في القدس باعتباره 
 .المقدسيين ثقتهم بالمؤسسات الفلسطينية والعربية

ويريد االحتالل أن يكـون أي عمـل بالقـدس حتـى 
أو " كورونـــــا" كـــــان مبـــــادرات شـــــبابية للوقايـــــة مـــــن لـــــو

مساعدات إنـسانية عـن طريـق مؤسـساته مـن أجـل تعزيـز 
سيطرته على المدينة، بل يسعى لزيادة معاناة المقدسـيين 

 .وإلفقارهم
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ويــــــــضيف أن االحــــــــتالل ال يريــــــــد مؤســــــــسات 
ومجموعات شبابية تسد الفراغ والنقص المتعمـد بالقـدس، 

سـيين ودعمهـم بكافـة الوسـائل وتساهم في مـساعدة المقد
ـــوم  ـــه ال يق ـــاء، خاصـــة أن لتخطـــي أزمـــتهم ومجابهـــة الوب

 .ًبالتزاماته وواجباته المنوطة به وفقا للقوانين الدولية

وأمــا الكاتــب المقدســي راســم عبيــدات، فيؤكــد أن 
زاد مـن تغولـه " كورونـا"االحتالل فـي زمـن انتـشار جائحـة 

ن حربـــه وتوحـــشه فـــي اســـتهدافه للمقدســـيين، وصـــعد مـــ
علــيهم، بحيــث يواصــل حمــالت التنكيــل بأهــالي العيــسوية 
بــشكل شــبه يــومي، وفــرض الغرامــات بحجــة عــدم االلتــزام 

 ".كورونا"بالتعليمات الخاصة بالوقاية من 

ويــــشير إلــــى أن المــــساعدات اإلنــــسانية لألســــر 
ــال  ــاهر واعتق ــسطو عليهــا فــي صــور ب المحتاجــة جــرى ال

 ناهيـك عـن االعتقـاالت أعضاء من لجنة الطوارئ بالبلدة،
ــرى  ــذين يقومــون بتعقــيم الق ــررة بحــق المتطــوعين ال المتك

 .والبلدات المقدسية وتقديم الخدمات لهم

يقـول للمقدسـيين "وبذلك، فـإن االحـتالل يريـد أن 
وللــسلطة ولكــل القيــادات والشخــصيات المقدســية وغيرهــا، 
بأنــه ال ســلطة فــوق ســلطة االحــتالل، وال مظهــر ســيادي 

في القدس، حتى لو كان على شـكل إنـساني أو فلسطيني 
 ."عمل إغاثي كتوزيع طرود غذائية على األسر المحتاجة

وبحسب عبيدات، فإن االحتالل يـرى فـي ذلـك مـا 
ُيمكنــه مــن تكثيــف مخططاتــه ومــشاريعه الســتكمال ترســيم 
حـــدود المدينـــة، بمـــا يعزلهـــا عـــن محيطهـــا، وخاصـــة فـــي 

 .منطقة الجنوب

المقدســــيين والقيــــادات ويؤكــــد أن الحــــرب علــــى 
، "كورونـــــا"المقدســــية والمتطـــــوعين ستتـــــسع فـــــي زمـــــن 

نحـن الــسيادة فـي القــدس وال "فـاالحتالل رسـائله واضــحة، 
  ".حصانة ألي أحد فيها

 ١٤/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

  

  

  

االحتالل يخفي معلومات عن إصابات كورونا 
  بالقدس الشرقية

ــة  ــشرقية  تبــدو –القــدس المحتل مدينــة القــدس ال
ـــــروس  ـــــن أي إصـــــابات بفي ـــــا، م ـــــة تمام ـــــة، خالي المحتل

ــــا“ ــــصحة ”كورون ــــشرها وزارة ال ، فــــي الخارطــــة التــــي تن
ــر حكوميــة مقدســية، وشــهود . اإلســرائيلية ّلكــن مراكــز غي

 .عيان، يؤكدون وجود عشرات اإلصابات بالمدينة المحتلة

ــــــــــصحة الفلــــــــــسطينية، أي  ــــــــــك وزارة ال وال تمل
داخل القدس الشرقية، ما يترك المعلومـات عـن صالحيات 

. اإلصابات بالمدينة، حصريا بيد وزارة الـصحة اإلسـرائيلية
ويؤكد فادي الهدمي، وزير شؤون القدس الفلسطيني، أن 
وزارة الــصحة اإلســرائيلية، ال تفــصح عــن األعــداد الدقيقــة 

ــة  ــشرقية المحتل ــدس ال ألســباب تبــدو “للمــصابين مــن الق
 .”سياسية

ل الهــــــدمي لوكالــــــة األناضــــــول إن هــــــذا ويقــــــو
ــروس، إذ “الغمــوض  ــشار الفي ــي الحــد مــن انت ــسهم ف ُال ي

تتعمــد الــوزارة اإلســرائيلية تــرك المــواطنين والطــواقم الطبيــة 
وأضـــاف . ”الفلـــسطينية فـــي المدينـــة بـــدون أي معلومـــات

ــــدس “الهــــدمي  ــــا عــــن اإلصــــابات بالق ــــستقي معلوماتن ن
ـــذ ـــن المـــواطنين أنفـــسهم، ال ـــشرقية م ـــون عبـــر ال ين يعلن

شـــبكات التواصـــل عـــن إصـــاباتهم أو مـــن خـــالل األطبـــاء 
ّالعــاملين بالمدينــة، ولكــن هــذه المعلومــات ليــست دقيقــة 

 .”%١٠٠بنسبة 

في الوقت الـذي يمكنـك أن تعـرف العديـد “ويكمل 
الدقيقــة لإلصــابات فــي كــل العــالم، فإنــه ال يمكنــك معرفــة 

بع وزيــر وتــا. ”عــدد اإلصــابات بالقــدس الــشرقية المحتلــة
يقـــع علـــى إســـرائيل بوصـــفها قـــوة “القـــدس الفلـــسطيني 
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ـــات الدقيقـــة  ـــشف عـــن المعطي ـــة، أن تك االحـــتالل بالمدين
المتوفرة لديها ألن حجبهـا لهـذه المعلومـات غيـر قـانوني، 
وهـــو انتهـــاك فـــظ وصـــريح، اللتزاماتهـــا بموجـــب القـــانون 

 .”الدولي

ــابع  ــسانية الت ويؤكــد مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلن
ويقـول المكتـب فـي تقريـره . متحدة ما قاله الهدميلألمم ال

حـــول حالـــة انتـــشار الفيـــروس فـــي األراضـــي الفلـــسطينية 
ـــة  ـــي “المحتل ـــدقيق للحـــاالت المـــصابة ف ـــزال العـــدد ال ال ي

القدس الـشرقية غيـر مؤكـد، بـالنظر إلـى أن وزارة الـصحة 
ِالفلسطينية، ال تغطيهم وألنـه ال يـرد تـصنيفهم فـي األرقـام  َ

 .”ُي تصدر عن السلطات اإلسرائيليةالعامة الت

وفــــي غيــــاب إعــــالن إســــرائيلي عــــن المــــصابين 
ّبالقدس الشرقية، فإن من شخصت إصـاباتهم بـالفيروس،  ُ
. أعلنــوا عــن ذلــك مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتمــاعي

وتشير تقديرات غيـر مؤكـدة إلـى وجـود عـشرات اإلصـابات 
بــدء ومــع  .بــالفيروس فــي أحيــاء مدينــة القــدس الــشرقية

ّاكتشاف حاالت الفيروس، روجـت وسـائل إعـالم إسـرائيلية 
الفيــــروس فــــي ” بــــؤرة“بــــأن القــــدس الــــشرقية ســــتكون 

المدينـــة، ولكـــن فـــي األســـبوعين الماضـــيين أعلنـــت وزارة 
” الحريديم“الصحة اإلسرائيلية إن أحياء المتدينين اليهود 

وعلــى إثــر . هــي األكثــر انتــشارا للوبــاء) بالقــدس الغربيــة(
فقد أعلنـت الحكومـة اإلسـرائيلية، األحـد، عـن فـرض ذلك، 

 منـاطق بالقـدس الغربيـة ٤قيود مـشددة علـى الحركـة فـي 
 .”حريديم“يتواجد فيها متدينون يهود 

وفي يوم اإلثنين، قالـت وزارة الـصحة اإلسـرائيلية 
ــدس بلــغ  إن إجمــالي عــدد اإلصــابات المؤكــدة بمدينــة الق

ــي ٢٠٩٣ ــى ف ــة األول ــل المرتب ــة لتحت عــدد اإلصــابات  حال
ــم . بــين المــدن األخــرى ــصحة اإلســرائيلية، ل ّولكــن وزارة ال

تفــــصح كــــم هــــو عــــدد المــــصابين فــــي القــــدس الــــشرقية 
مــــن % ٧٥ٕالمحتلــــة، وان كانــــت أقــــرت بــــأن أكثــــر مــــن 

  . ”الحريديم“المصابين هم من سكان أحياء المتدينين 

 ٢٣ صفحة ١٥/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ق القدس تنذر بكارثة الحركة التجارية في أسوا
  "كورونا"ّاقتصادية جراء 

 

 - موقع مدينة القـدس خاص – راسم عبد الواحد
والحركــة العامــة فــي بلــدتها ... هادئــة القــدس – )وكــاالت(

القديمــة، وخــارج أســوارها علــى وجــه الخــصوص مــشلولة، 
وتنذر بكارثة اقتصادية تجتاح القطـاع التجـاري فـي عمـوم 

رونا، التـي أتـت علـى كـل منـاحي المدينة، جراء جائحة كو
 .الحياة وقطاعات المقدسيين

يـــونس بـــدر، صـــاحب محـــل تجـــاري فـــي ســـوق  
ـــع  القطـــانين، داخـــل القـــدس العتيقـــة، يقـــول لمراســـل موق

التــاجر فــي البلــدة القديمــة بخاصــة، وفــي ": مدينــة القــدس
القدس بشكل عام، ينتظر هذه األيام بلهفـة وبـشوق كبيـر 

ضاعته في الشهر الذي يـسبق لتعويض خسائره وترويج ب
شــهر رمــضان الفــضيل، فــضال عــن المناســبات واألعيــاد 

ــون فيهــا ــي تك ــة الت  – القيامــة كنيــسة المــسيحية المختلف
 مركـز اسـتقطاب -تقع وسط أسواق القـدس القديمـة والتي

 .الحجاج المسيحيين، من كل أنحاء العالم

ــة، : وأضــاف ــا مقفل انقــضت عــدة أســابيع ومحالن
البلـدة القديمـة ممنـوع إال لـساكنيها، كمـا أن والدخول الـى 

ــــى  ــــدس مــــشلولة، باإلضــــافة ال ــــي الق ــــة العامــــة ف الحرك
 .مالحقات االحتالل التي ال تنتهي للتجار ومحالهم

ًولفــت بــدر إلــى أن تجــار القــدس يعــانون أصــال   ّ ُ
مــن ركــود الحركــة التجاريــة، ومــن ضــعف حركــة التــسوق؛ 

لمتــصاعدة لتحقيــق نتيجــة سياســات االحــتالل المتتاليــة وا
ــدة القديمــة  ــاجر البل ــة مت ــي اغــالق كاف ــسي ف هــدفها الرئي

 .لتجسيد أهداف ومخططات تهويدية

محــدودة مــن قبــل األوقــاف  مبــادرات وأشــار الــى 
االسالمية وبطريركية الروم في القدس، وبعـض المبـادرات 
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من أصحاب األسـواق التجاريـة، بإعفـاء المـستأجرين عـن 
ام الحالي، لكنه استدرك أن هـذا ال دفع بدل األجرة عن الع

يمثــل كــل المتــاجر فــي القــدس، كمــا أنــه ال يعــالج الوضــع 
العام للتاجر، وبالتـالي فـإن المطلـوب موقـف جمـاعي مـن 
ــــــصادية  ــــــشعبية واالقت مؤســــــسات القــــــدس الرســــــمية وال
والتجاريـــة والدينيـــة فـــي اتخـــاذ مواقـــف واضـــحة وحاســـمة 

ده وسـط هـذه للتخفيف عن التاجر المقدسي وتعزيز صـمو
 .األجواء

ــــة   ــــي الغرف ــــدس ف ــــة تجــــار الق ــــيس لجن ّأمــــا رئ
التجارية حجازي الرشق فلفـت إلـى أن الوضـع االقتـصادي 
ــه  ــذ ســنوات، ولكن ــدهور من ــدأ بالت ــة المقدســة ب فــي المدين
ازداد عند اعـالن ترامـب القـدس عاصـمة لدولـة االحـتالل، 
فيما أدى انتشار فيروس كورنا إلى تفـاقم األزمـة فـي ظـل 
اعـالن االحــتالل حالـة الطــوارئ، واغـالق المديمــة وبلــدتها 

 .القديمة

وحذر الرشق من أنه في حال لم يتم وضـع خطـة 
إلنقاذ القطاع التجاري في مدينة القدس، ستكون العواقـب 

 .وخيمة على عموم المقدسيين وليس على التجار وحسب

وحــسب الرشــق؛ تــضم أســواق القــدس القديمــة  
مـــا فـــي المربـــع الخـــارجي لـــسوق  محـــال تجاريـــا، أ١٣٨٢

المــــصرارة وشــــوارع الــــسلطان ســــليمان وهــــارون الرشــــيد 
 . محل تجاري٩٠٠وصالح الدين 

إن ســـلطات االحـــتالل تمـــارس سياســـة : "وقـــال 
الكيــل بمكيــالين والعنــصرية حتــى فــي ظــل انتــشار وبـــاء 
كورونـا، وال تطبــق هــذه القــوانين والمعــايير علــى األســواق 

ــــي القــــدس ب ــــة غرب ــــا اليهودي ــــدينين مئــــة "ينه ــــي المت ح
، وتوفر بلدية االحتالل كافة الخـدمات للتجـار مـن "شعاريم

ــــشوارع والمحــــالت، رغــــم أنهــــا تتقاضــــى نفــــس  تعقــــيم ال
 ".مستحقات الضرائب بأنواعها من التجار المقدسيين

بـــــدوره، قــــــال مــــــدير مركــــــز القــــــدس للحقــــــوق 
ـــــوري ان الوضـــــع  ـــــاد الحم ـــــصادية زي ـــــة واالقت االجتماعي

فــي مدينــة القــدس متــدهور جــدا، فقــد أغلقــت االقتــصادي 
معظم المحالت والفنـادق والقاعـات والمقـاهي والمؤسـسات 
ًالعامة، مؤكدا أن الخطورة تـزداد يومـا بعـد يـوم تزامنـا مـع  ً

 .انتشار وباء كورونا

إغـــــالق "وأضـــــاف، فـــــي حـــــديث لمراســـــلنا، ان  
المحالت التجارية له تداعيات كبيرة جدا على المقدسيين، 

  ". من القضية االقتصاديةأكثر

 ١٥/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عنصرية االحتالل واإلهمال يهددان المقدسيين 
  في ظل كورونا

 

 تمــارس – قــدس بــرس  خدمــة–القــدس المحتلــة 
حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي اإلهمــال المقــصود والمتعمــد 
بحق مدينة القدس المحتلة وأحيائهـا، فـي طريقـة تعاملهـا 
ًمع تفشي فيروس كورونا، وقد بدا ذلك واضـحا مـن حجـم 
ا بعـد  ًـاألرقام ألعـداد المـصابين بـالفيروس التـي تـزداد يوم

 .يوم

ــــي األراضــــي  ــــا ف ــــروس كورون ــــشار في ــــذ انت ومن
الفلسطينية، شكل المصابون من مدينة القدس وضواحيها 

مــن مجمــل المــصابين، بحــسب إعــالن وزارة % ٤٠نــسبة 
 .اح اليوم األربعاءالصحة الفلسطينية، صب

ويـــتهم ســـكان مدينـــة القـــدس، حكومـــة االحـــتالل 
باإلهمـــــال والتقـــــصير وتعمـــــد إخفـــــاء حقيقـــــة اإلصـــــابات 
بالفيروس بين صفوف المـواطنين، رغبـة منهـا فـي تفـشي 

 .المرض بين أوساط الفلسطينيين

واعتبــروا أن ذلــك أحــد الوســائل لممارســة الــضغط 
نـاطق واالنتقـال ٕعلى الـسكان وارغـامهم علـى تـرك تلـك الم

بالسكن إلـى أمـاكن أخـرى، وال سـميا تلـك األحيـاء القريبـة 
مـــن المدينـــة المقدســـة ويوجـــد فيهـــا احتكـــاك مباشـــر مـــع 

 .اليهود
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وكــشف ســكان حــي وادي قــدوم فــي بلــدة ســلوان 
شرق القدس، أن قريتهم تعاني اإلهمال الكبير علـى عـدة 

 .أصعدة ومنها الجانب الصحي والوقائي

إلــى أن أكيــاس القمامــة والحاويــات ولفتــوا النظــر 
الممتلئة مكدسة في الشوارع دون أي مباالة، عالوة علـى 

 .عدم وجود أي شكل من أشكال التعقيم للحارات هناك

ــاء  ــب األحي ــي أصــابت أغل ــشلل الت ــة ال ورغــم حال
السكينة ووجود حاالت كبيرة من العـاطلين عـن العمـل، إال 

تجــد أي حلـــول أن حكومــة وبلديــة االحـــتالل بالقــدس لـــم 
 .لمثل تلك الحاالت

وعلــى صــعيد اإلصــابات وتفــشي الفيــروس، يــتهم 
المواطنـــــون حكومـــــة االحـــــتالل بإخفـــــاء كافـــــة األرقـــــام 
والمعلومــات عــن الــسكان، وال يقومــون بــإجراءات الوقايــة 
والفحص ألي شخص يمكن أن يكون قد ظهـر عليـه آثـار 
ـــل  ـــك عوائ ـــشكل عـــام بمـــا فـــي ذل ـــروس أو المـــرض ب الفي

 .لطي الذين تبين إصابتهم بالفيروسومخا

واتهم سكان بعض األحيـاء العربيـة حـول القـدس 
فــي فيــديوهات بثــت علــى أكثــر مــن صــفحة مقدســية، مــا 
يــسمى بلجــان الطــوارئ بالتقــصير فــي التعامــل مــع ملــف 
فيروس كورونـا، حيـث تتعـرض بعـض المنـاطق للتهمـيش 

 .واإلهمال

لمحليــة ويفتقـد أهــالي األحيــاء المقدسـية والقــرى ا
للكــوادر الكافيــة للوقايــة مــن فيــروس كورنــا، ســواء أكانــت 
تلـــك المـــوارد ماديـــة أو بـــشرية تتمثـــل بـــالطواقم الطبيــــة 
والمتطوعين واللجان الحقيقيـة التـي تـتلمس حاجـة النـاس 
وتتعامل مع القضية بجد دون انحياز لمنطقة على حساب 

 .أخرى

ويرفض السكان تعامل لجان الطوارئ مع السكان 
 منطلق الحزبية والفصائلية والمناطقية، والتقـصير فـي من

إيصال المساعدات الطبيـة والتموينيـة إليهـا، رغـم الحـديث 

عــن وصــول الكثيــر مــن المــساعدات مــن عــدة أطــراف فــي 
 .القدس حتى من الضفة الغربية

 "األونروا"تضييق على 

ومــن جهتــه قــال المتحــدث وكالــة غــوث وتــشغيل 
سامي مشعشع، إن قوات " ألونرواا"الالجئين الفلسطينيين 

االحـــتالل اإلســـرائيلي تعيـــق عمـــل طواقمهـــا فـــي مخيمـــات 
 .القدس لمنع تفشي وباء فيروس كورونا في المدينة

وأكد مشعشع أن سلطات االحتالل قد بدأت حملة 
ـــع  ـــاء القـــدس ومخيماتهـــا لمن ـــدة القديمـــة وأحي داخـــل البل

سطينية ووزارة الـصحة الفلـ" األونـروا"وصول كافة خدمات 
 .إلى المنتفعين الالجئين

وأشـــــار إلـــــى صـــــعوبة الـــــدخول والخـــــروج مـــــن 
المخيمات، سيما مخـيم شـعفاط فـي ظـل مواجهـة كورونـا، 
بما يؤثر على األوضاع االقتصادية لـسكان القـدس، جـراء 
المنــع الــذي تقــوم بــه بلديــة االحــتالل فــي القــدس، إضــافة 

اقتحامات الى اعتداءات االحتالل المستمرة من اعتقاالت و
 .وتضييقات للحركة على المواطنين ومصالحهم

واعتبر مشعشع أن هذا التضييق هو امتـداد لكـل 
التضييقات التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسـرائيلي منـذ 
ســــنتين، بعــــد قــــرار اإلدارة األمريكيــــة نقــــل الــــسفارة إلــــى 

 .القدس

 ١٥/٤/٢٠٢٠ قدس برس

* * * * *  

 يغدا ذكرى يوم األسير الفلسطين

 يوافـق، يـوم غـد الجمعـة، ذكــرى - وفـا -رام اهللا 
يوم األسير الفلسطيني، التي بدأ شـعبنا بإحيائهـا، بعـد أن 

ـــسطيني عـــام  ـــس الـــوطني الفل ـــر المجل ، خـــالل ١٩٧٤ّأق
أبريـل، يومـا / دورته العادية، في السابع عشر من نيـسان

ـــاء لألســـرى وتـــضحياتهم، ومـــساندتهم ودعـــم  ـــا للوف وطني
  .حقهم في الحرية



  
  ١١١ 

واختير هذا التاريخ، لالحتفال بيوم األسير، كونـه 
ـــسطيني  ـــر 'شـــهد إطـــالق ســـراح أول أســـير فل محمـــود بك

فـي أول عمليـة لتبـادل األسـرى بـين الفلـسطينيين ' حجازي
  .واالحتالل اإلسرائيلي

ــة العــشرين فــي أواخــر آذار / وأقــرت القمــة العربي
، فـي العاصـمة الـسورية دمـشق، ٢٠٠٨مارس من العـام 

ــدول اعتمــا ــه فــي ال ــاء ب ــوم مــن كــل عــام لالحتف د هــذا الي
ًالعربية كافة، تضامنا مع األسرى الفلسطينيين والعرب في 

  .المعتقالت اإلسرائيلية

وفـــي ظـــل الظـــروف التـــي يعيـــشها أبنـــاء شـــعبنا 
، دعـــت القـــوى "كورونـــا"والمنطقـــة جـــراء تفـــشي فيـــروس 

الوطنيــة واإلســالمية، أبنــاء شــعبنا فــي كــل مكــان وأهــالي 
ــشرفات، األ ــائهم األســرى علــى ال ســرى إلــى رفــع صــور أبن

وأســــطح البيــــوت مــــع العلــــم الفلــــسطيني، عنــــد الــــساعة 
السادسة من مساء يوم الجمعـة، تعبيـرا عـن الوقـوف إلـى 

  .جانبهم، واعتزازا بالحركة األسيرة في هذا اليوم وكل يوم

فيـــروس "وأعلنـــت عـــن إطـــالق هاشـــتاغ بعنـــوان 
 مـع أسـرانا حتـى -" نـا االحتالل أخطـر مـن فيـروس كورو

 اعتبــارا مــن اليــوم الخمــيس، علــى كافــة مواقــع – الحريــة
التواصــل االجتمــاعي، وتعزيــز حمــالت الــضغط والمناصــرة 
إقليميـا ودوليــا، إلسـناد األســرى والتــضامن معهـم مــن قبــل 

  .المؤسسات الدولية

ــع فــي معــتقالت االحــتالل اإلســرائيلي، نحــو  ويقب
 طفــال، كمــا ان ١٨٠ أســيرة، و٤١آالف معتقــل، بيــنهم ٥

 مــنهم يحتــاجون ٣٠٠ معتقــل مــريض، ٧٠٠هنــاك قرابــة 
  . مصابون بالسرطان١٠لعالج مستمر، من ضمنهم 

  ١٦/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

  صى؟من هو أصغر مؤذن في المسجد األق

  

ينعكس شعاع نور الشمس فـي سـاعات الـصباح 
األولى على قبة الصخرة في مدينـة القـدس، فيمـا يـستيقظ 
أوائــل المــصلين علــى عذوبــة صــوت المــؤذن فــراس القــزاز 
ــع األذان فــي المــسجد  ــى رف ــه عل ــراد عائلت ــب أف الــذي تعاق

 . سنة٥٠٠األقصى من جيل إلى جيل منذ أكثر من 

ــق صــوت المــؤذن داعيــا  اهللا "إلــى الــصالة ًوينطل
. بــصوت جميــل ورقــة بهــا شــجن يالمــس القلــب..." أكبــر

يتردد صدى نغمـات صـوته بـأولى كلمـات األذان ثـم يتبعـه 
مؤذنو المساجد القريبة في مدينة القدس كأنهم في جوقـة 

 .واحدة فتتردد الدعوة في كل انحاء المدينة

وعلـــى وقـــع أصـــوات المـــؤذنين، تـــصحو المدينـــة 
النــابض برمــوز عبــادة األديــان التوحيديــة القديمــة بقلبهــا 

ــــــسلمة والمــــــسيحية واليهوديــــــة  ــــــثالث، وأحيائهــــــا الم ال
 .المتجاورة

ٕوفي وقت تم تقييد الحركة واغالق أماكن العبـادة 
ّبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كـل 
مناحي الحياة، بـات صـوت المـؤذنين يـسمع أكثـر مـن أي 

وال تـسمع . لسائد في كل مكانوقت مضى بسبب الهدوء ا
ـــسيارات خـــالل النهـــار، وال ضـــجيج الحركـــة فـــي  أبـــواق ال
الشوارع، وال أحاديث المقاهي وقهقات الناس، إنما ال تزال 
ــة  تــسمع تــرددات أصــوات المــؤذنين التــي تخــتلط مــع زقزق

 .ًالعصافير وأحيانا مع قرع أجراس الكنائس

ة بعـد الـصال)  عامـا٣٢(عادة يسير فراس القزاز 
في شوارع القدس القديمة المرصوفة بالحجارة التـي مـشى 
عليها األقدمون، يصافح صديقا يلتقـي بـه ويـدعوه لـشرب 

 .القهوة الممزوجة بالهيل في بيته

، باتـت القـدس ١٩-لكن مـع انتـشار وبـاء كوفيـد
مثــل مدينــة أشــباح وصــار المــشهد فــي األقــصى "القديمــة 

غر مؤذني األقصى ، وفق ما يقول فراس القزاز، أص"حزينا
 .والذي يحب التحدث باللغة العربية الفصحى



  
  ١١٢ 

أقـــول فـــي نهايـــة "ويـــضيف أنـــه بـــسبب الوبـــاء، 
ٌهذه صـيغة صـعبة علـى قلبـي . الصالة في بيوتكم: األذان

وعلــى النــاس، لكــن مــن منطلــق الحــرص والحفــاظ علــيهم 
  ".من هذا الوباء يجب عليهم االستجابة للمؤذن

ــزاز  ــة فــراس الق ــت عائل ــة مــؤذن وعرف بأنهــا عائل
األقــصى عبــر األجيــال منــذ القــرن الخــامس عــشر عنــدما 

 .وصل أجداده من أرض الحجاز الى القدس

ّوكان فراس القزاز يرافق والده إلى األقصى وتعلـم 
ــو القــرآن ــؤذن مثلــه ويتل ــروي. أن ي ــان عمــري : "وي  ١٤ك

ًكان الطقس بـاردا . ّعاما عندما قمت بأول تجربة أذان لي
أريـد رفـع األذان، فوافـق : وج تهطل، فقلت ألبيوكانت الثل
كنت خائفا من رد فعل النـاس لمـا يـسمعونني . على طلبي

  ".فللمسجد االقصى رهبته وهيبته. الناس

سأل مدير أوقاف القدس المشرف على "ويضيف 
. ابنــي فــراس: ّمــن الــذي رفــع األذان، فــرد والــدي: المكــان

  ".يرصوته جميل لكنه صغ: ّفعلق مدير األوقاف

ّتـــدرب القـــزاز فـــي دار القـــرآن الكـــريم، ثـــم معهـــد 
لكــي "ويقــول . األنغــام الــصوتية فــي القــدس لمــدة ســنتين

ّأتعلم كيفية استخدام المقام الموسيقى في األذان، تخرجت 
كـذلك تعلمـت علـى . من هذا المعهد وتعلمـت مـن أسـاتذته

يدي الشيخ محمـد المـصري فـي جـامع األزهـر فـي القـاهرة 
بقـي هنـا سـنة كاملـة وأخـذت منـه . مـن مـصرعندما جاء 

  ".معلومات كثيرة أفادتني

ــتعلم، وبقــي فيهــا بــضعة  ثــم ســافر الــى مــصر لل
 .في شوارع القاهرة، كان هناك صوت آخر مهيمن. أشهر

. وفــراس القــزاز أب لفــاتن، ابنــة الخمــس ســنوات
ويشارك فراس القزاز مؤذنين آخرين مئذنـة األقـصى، وهـم 

 .ل محددة مسبقاًيعملون وفقا لجداو

ويــرى القـــزاز أن صـــوت المــؤذن يجـــب أن يتغيـــر 
وفـــق وقـــت األذان، فمـــثال مـــؤذن صـــالة الفجـــر يجـــب أن 

. يكون صوته أكثر عذوبة وليونـة، ألن الجـو يكـون هادئـا

ّفي المساء، يجب أن يكون لطيفا ومنخفـضا ليقـدم لهـدوء 
  ".الليل

 ١٧/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" القيامة"ون احتفاالت في جمعة عظيمة د
  اليوم" سبت النور"وترتيبات خاصة لـ

 

احتفلت الطوائف المسيحية التي ": األيام "-القدس 
تسير حـسب التقـويم الـشرقي، أمـس، بالجمعـة العظيمـة فـي 
كنيسة القيامة، ولكن بحضور عدد محـدود مـن رجـال الـدين 

تشار وبغياب السكان والسياح األجانب كإجراء وقائي لمنع ان
 .فيروس كورونا

وعــادة مـــا كانـــت كنيــسة القيامـــة تمتلـــئ بالـــسكان 
المحليـــين والـــسياح األجانـــب الـــذين يـــأتون مـــن كـــل أنحـــاء 
العــالم، ولكــن، أمــس، كانــت كنيــسة القيامــة فارغــة وكــذلك 
الساحة الخارجية، مـا عكـس واقـع الحـال فـي مدينـة القـدس 

 .الشرقية بأكملها

، إذ تــسلم وجــرت المراســم كمــا هــي فــي كــل ســنة
وجيــه نــسيبة مفتــاح كنيــسة القيامــة مــن أديــب جــودة، وقــام 
ــاب مــن أجــل دخــول عــدد محــدود جــدا مــن رجــال  ــتح الب ًبف

 .الدين

ـــــوذكس ـــــت بطريركيـــــة الـــــروم األرث ـــــسبب : "وقال ب
الظروف الراهنـة وتعليمـات وزارة الـصحة للوقايـة مـن تفـشي 

 ُ، لم تجر خدمة الساعات الملوكية في دير"١٩-كوفيد"وباء 
ُالوالية، ولم تجر أيضا مسيرة درب اآلالم كمـا هـو متبـع، بـل  ً
أقيمـــت هـــذه الـــصلوات فـــي موضـــع الجلجلـــة داخـــل كنيـــسة 
ــيس أســاقفة إيرابــوليس  القيامــة المقدســة ترأســها ســيادة رئ
كيريوس إيسيذوروس مسؤول الكنيسة، بمشاركة رهبان من 
أخويــة القبــر المقــدس، وقــام بالترتيــل ســيادة رئــيس أســاقفة 

 ."ادبا كيريوس أريسطوفولوسم

ومن جهته، فقد وجه البطريـرك ثيوفيلـوس الثالـث، 
بطريرك القدس وسائر أعمـال فلـسطين واألردن، التحيـة إلـى 



  
  ١١٣ 

العـــالم مـــن موقعـــه فـــي أهـــم وأقـــدس األمـــاكن فـــي الديانـــة 
ًالمسيحية، كنيسة القيامة، مشددا على ضرورة اتخاذ جميـع 

 االختــصاص الرســمية التــدابير الوقائيــة الــصادرة عــن جهــات
 .للحد من انتشار وباء كورونا

ويرجح أن يتكرر المشهد ذاته، اليوم، حيث تحتفـل 
الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بـسبت 

 .النور

إن البطريركيـة األرثوذكـسية : وقالت مصادر محليـة
اختــارت مجموعــة مــن الــشبان، باإلضــافة إلــى كــشافة الــروم 

شرف إحضار النـور مـن سـطح كنيـسة القيامـة ل"األرثوذكس 
ـــى خـــارج األســـوار  ـــب الحـــي المـــسيحي بالقـــدس وال ـــى قل ٕإل

 ."وأهالينا في جميع محافظات الوطن

بنـــاء علـــى تعليمـــات الـــسلطة المحليـــة : "وأضـــافت
ووزارة الــصحة، فإنــه لــن يكــون هنــاك أي نــوع مــن أجــواء 
ــم الطلــب مــن الــشبان االبتعــاد كــل  االحتفــال والزفــة، حيــث ت
مــنهم عــن اآلخــر مــا يقــارب خمــسة أمتــار مــع ارتــداء كافــة 

  ".المالبس المخصصة للوقاية من لألمراض

 ١٨/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

 هذه المرة الحسرة مضاعفة..أسرى القدس

 أسيرا وأسيرة يكتوون بألم السجن والبعد ٣٢٠
  عن األهل الذين يواجهون كورونا

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال – الجدي  دي
ـــسبب   إذا– جويحـــان ـــزل ب ـــانون الع ـــذين يع ـــت أحـــد ال كن

ــا ، وضــاق بــه الحــال )١٩(الوبــاء العــالمي فيــروس كورون
ّذرعـــا، وضـــاقت عليـــه األرض بمـــا رحبـــت، فهـــون عليـــك ً 
فهنـــاك فـــي مكـــان آخـــر، مـــن العـــزل، يعـــيش العديـــد مـــن 
ًاألســرى ظروفــا، تختلــف عــن ظــروف عزلــك، فأنــت تعــيش 

ر يعـيش تحـت إجـراءات رقابيـة بين أهلك وأحبائك، واألسـي
وأمنيــة مــشددة، بهــذه الكلمــات خطهــا قلــم أســير مقدســي 

ليبرقهــا البنــاء شــعبه  يقــضى حكمــا بالــسجن مــدى الحيــاة
 .ولذويه في يوم االسير الفلسطيني

قــال رئــيس لجنــة أهــالى االســرى والمعتقلــين فــي 
القدس أمجـد أبـو عـصب، يقبـع فـي سـجون االحـتالل مـن 

 ٣٢٠نـــة القـــدس المحتلـــة وعـــددهم أحيـــاء مـــن مدي كافـــة
ــسجون ويتركــز نحــو  ــة ال ــى كاف ًأســيرا، يتــوزع االســرى عل

ً أســــيرا فــــي ســــجن ٥٠ أســــيرا فــــي ســــجن النقــــب، ١٤٠
ً أسـيرا فـي سـجن ٣٠ أسرى فـي سـجن مجـدو، ٥ريمون، 
 أســـيرة ســـيدة وفتـــاة موزعـــات علـــى ســـجني ١٤نفحـــة، 
ً أسيرا في سـجن جلبـوع، ٢٠، )١(والرملة ) ١٣(الدامون 

، )األشـــبال ومـــسؤوليهم( ًأســـيرا فـــي ســـجن الـــدامون  ٣٩
 أسرى في سجون بئر السبع، وأسـير واحـد فـي سـجن ١٠

  .ً أسيرا في سجن المسكوبية١٣عوفر، و

يضيف أبو عصب، بأن عميد االسرى المقدسيين 
ـــذ  ـــل من ـــو االســـيير ســـمير أبـــو نعمـــة معتق -١٠-٢٠ه

ـــه ١٩٨٦ ـــى إعتقال ـــد مـــضى عل ً عامـــا، وصـــاحب ٣٤ وق
ًو االسـير وائـل قاسـم ويقـضى حكمـا بالـسجن أعلى حكم ه

 ١٦ً عامــا وقــد مــضى علــى إعتقالــه ٥٠+مــرة٣٥المؤبــد
ًعامـا، أمــا أعلـى حكــم اعتقـال لالطفــال وهـو الطفــل محمــد 

ً أســيرا يقــضون حكمــا ٥٣ً عامــا، وأن نخــو ١١طــه  تيــسر ً
  .بالسجن مدى الحياة

أكـــد أبـــو عـــصب، يمـــر يـــوم االســـير الفلـــسطيني 
ــا بأصــعب الظــروف االحــتال ل مــن جهــة وفيــروس الكورون

عـــائالت  ٍمـــن جهـــة أخـــرى، للـــشهر الثـــاني علـــى التـــوالي
ـــارة  ـــشاهدوا ابنـــاءهم خـــالل الزي ـــم ي االســـرى واالســـيرات ل

 يومــا وبعــض الــسجون مــرة فــي ١٤المخصــصه لهــم كــل 
  .الشهر، نتيجة حالة الطوارئ في البالد

نتابع عن كثب القلق الذي يسود عـائالت :" يقول
ًرات خوفــــا علــــى حيــــاتهم داخــــل ســــجون األســــرى واالســــي

االحتالل وخاصة السجون تفتقر لكافـة احتياجـات االسـرى 
ـــة  ـــن التنظيفـــات والمعقمـــات والوقايـــه لحماي واالســـيرات م
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ًاالسـير مـن نقـل الفيــروس داخـل الـسجون، علمــا أن إدارة 
ًالـــسجون مـــؤخرا قامـــت بتوزيـــع االقنعـــة المـــصنوعة مـــن 

  ".ل السجونالقماش وتوزيعها على االسرى داخ

 بـــدوره طالـــب أهـــالى االســـرى المقدســـيين كافـــة 
ــــى باالســــرى والمؤســــسات الحقوقيــــة  ــــات التــــي تعن الجه
العالميــة والمحليــة التــدخل العاجــل مــن أجــل إطــالق كافــة 
االســرى فــي ســجون االحــتالل فــي ظــل جائحــة الكورونــا 

والمنتـــشر بـــشكل كبيرفـــي العـــالم اجمـــع والـــساحة ) ١٩(
  .اء القدس خاصةالفلسطينية عامة واحي

  ١٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 االحتالل يمنع مقاومة كورونا في القدس
  

ـــــة  ـــــؤجج – ب.ف.أ –القـــــدس المحتل اعتقـــــال  ي
ــسلطة  تهم ال ّــســلطات االحــتالل اإلســرائيلي مــسؤولين عين
ـــة،  ـــشطر الـــشرقي مـــن القـــدس المحتل الفلـــسطينية فـــي ال

طــة بمكافحــة مرتب» غيــر قانونيــة«بتهمــة القيــام بأنــشطة 
ـــروس  ٕوبـــاء كورونـــا، واغالقهـــا عيـــادة للكـــشف عـــن الفي

  .المستجد، الصراع حول السيادة على المدينة المحتلة

وأعلنـــت شـــرطة االحـــتالل أنهـــا أغلقـــت األربعـــاء 
الماضي عيادة مستحدثة في حي سلوان في القدس كانت 
تعمل على أخـذ عينـات مـن الـسكان لفحوصـات مخصـصة 

التنسيق مـع وزارة الـصحة «هة للكشف عن الفيروس بشب
  .»الفلسطينية

واعتقــل االحــتالل فــي أوائــل أبريــل وزيــر شــؤون 
. القدس فادي الهدمي، وهي المرة الرابعة التي يتم توقيفـه
. واعتقلــت محــافظ المدينــة عــدنان غيــث للمــرة الــسادسة

وقال المسؤوالن إنهمـا اعـتقال بـسبب جهودهمـا للحـد مـن 
 الــشرطة إن توقيفهمــا جــاء فيمــا قالــت. انتــشار الفيــروس

انتهاك تطبيق سطة القانون، «لالشتباه بأنهما أقدما على 

والعمــل لــصالح الــسلطة الفلــسطينية فــي القــدس، فــي ظــل 
  .»أزمة كورونا

وتعتبر الـسلطة الفلـسطينية أن عمـل المؤسـسات 
الفلسطينية في القدس يندرج فـي إطـار تعهـدات إسـرائيلية 

رجية آنذاك شمعون بيريـز وردت في رسالة من وزير الخا
الى نظيره النرويجي يوهان يورغن هولست فـي األول مـن 
أكتــوبر بعــد التوقيــع علــى اتفــاق أوســلو، وتــنص علــى أن 

المؤســــسات الفلــــسطينية فــــي القــــدس الــــشرقية وكــــذلك «
المــــصالح والحيــــاة الكريمــــة ووضــــع فلــــسطينيي القــــدس 

فاظ الشرقية تعتبر على درجة كبيرة من األهمية ويجب الح
ــة . »عليهــا ــى الرســالة باللغــة اإلنكليزي ــور عل ويمكــن العث

  .على الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

  إهمال ووالء

ـــسم  ـــسور أمـــل جمـــال، مـــسؤول ق ـــول البروف ويق
هــدف إســرائيل «اإلعــالم الــسياسي فــي جامعــة تــل أبيــب، 

الــسياسي هــو االســتحواذ علــى الجــزء الــشرقي مــن مدينــة 
رض ســيادتها عليــه، مــن خــالل فــرض األمــر القــدس وفــ

، »١٩٦٨ففرضـتها عـام  »القانونيـة« أما الـسيادة. الواقع
ّوجود منافس إلسرائيل فـي المدينـة يوترهـا «ًمشيرا الى أن 

  .»ويجعلها ترد بعنف

مــــن ناحيــــة، إســــرائيل تهمــــل القــــسم «ويــــضيف 
الفلـــسطيني مـــن المدينـــة وال تـــستثمر فيـــه، وفـــي الوقـــت 

الء من السكان الفلسطينيين، والوالء يعنـي نفسه، تريد الو
  .»ّاستتباب الهدوء وتقبل الواقع

وجــود الــسلطة الفلــسطينية فــي «ويــرى جمــال أن 
ّالمدينة يذكر الناس بأن سيطرة السلطة اإلسرائيلية جاءت 
بفعل القوة، وهناك فرق بـين الـسيادة والـسيطرة، فالـسيادة 

  .»لها مفهوم واقعي اجتماعي وهذا غير موجود

ـــدس،  ـــر شـــؤون الق ـــادي الهـــدمي، وزي ـــول ف ويق
الشرطة اعتبرت لقائي مع أطباء المستشفيات في مدينة «
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القدس للبحث في الحد من انتشار فيروس كورونا ودعوة 
  . »الناس للبقاء في منازلهم، مخالفة

اعتقــالي جـزء مــن الـضغط علــي وعلــى «ويوضـح 
 ًعـائلتي لثنيـي عــن العمـل فـي القــدس، وهـي رسـالة أيــضا

  .»للحكومة الفلسطينية

  تكريس السيادة

االحــتالل يكـــرر «ويقــول عــدنان محــافظ القــدس 
اعتقالنـــا حتـــى يكــــرس فـــي العقــــول أن المدينـــة تخــــضع 

مــــع اعتــــراف الواليــــات المتحــــدة «ويــــضيف . »لــــسلطته
بالقدس عاصمة إلسرائيل والسيادة عليها، صعد االحـتالل 

  . »كيةًوتيرة نشاطه انسجاما مع رخطة السالم األمري

ــــا مــــن الفيــــروس «ويوضــــح  ــــا مجتمعــــا آمن ًأردن ً
ــا حتــى مــساعدة . المــستجد، لكــن ســلطات االحــتالل منعتن

ـــراء ممنوعـــة ـــرا أن هـــدف إســـرائيل »الفق منـــع أي «ً، معتب
مــشهد وظهــور أي نــشاط للفلــسطينيين فــي القــدس مهمــا 

  .»كان نوعه

   ١٨/٤/٢٠٢٠البيان اإلماراتية 

* * * * *  

ططات االستيطان القدس في عين عاصفة مخ
  رغم كورونا

  

 قـــــال – الفلـــــسطيني لإلعـــــالم المركـــــز – رام اهللا
المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان 

إن مدينة القـدس المحتلـة ال تـزال : التابع لمنظمة التحرير
في عين عاصفة المخططات االستيطانية وأضاف المكتـب 

حـــــتالل فـــــي تقريـــــره األســـــبوعي الـــــصادر الـــــسبت أن اال
 لتثبيـت أقدامـه "كورونـا"اإلسرائيلي يواصـل اسـتغالل أزمـة 

ـــضفة  ـــستوطنات اإلســـرائيلية فـــي ال ـــضم الم ومخططاتـــه ل
الغربيـــة المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس المحتلـــة مـــن جهـــة، 
واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط السيادة اإلسرائيلية علـى 

   .غور األردن وشمال البحر الميت من جهة أخرى

ن الحكومة اإلسرائيلية تعتـزم الـربط بـين وأوضح أ
مــستوطناتها فــي مدينــة القــدس عبــر مــد خــط ســكة حديــد 
للقطار الخفيـف، حيـث تفيـد المـصادر أن مـداوالت أجرتهـا 

 تظهـر دخـول "اللجنـة اللوائيـة للتنظـيم والبنـاء"ما تسمى بـ
 المقامـــة )أرمـــون هنتـــسيف(القطـــار الخفيـــف لمـــستوطنة 

دس في خطة تهدف إلى زيادة على جبل المكبر شرقي الق
وتكثيف البناء االستيطاني بنسبة كبيرة، وجـذب مزيـد مـن 

   .المستوطنين عن طريق توسيع بناء المنازل االستيطانية

وكان المركـز العربـي للتخطـيط البـديل كـشف قبـل 
أيام عن مخطط تهويـدي بـدأ االحـتالل التحـضير لـه لبنـاء 

بتخـوم المـسجد خطي سكة حديد تربط التجمعات اليهودية 
األقصى المبـارك، الخـط األول تحـت األرض يـصل مـا بـين 
الجــزء الغربــي مــن مدينــة القــدس المحتلــة ومنطقــة بــاب 
ًالمغاربة وصوال إلى تخوم المسجد األقصى، والثـاني سـكة 

  .حديد فوق األرض تجوب أحياء القدس المختلفة

وينضم هـذا المخطـط إلـى سلـسلة مـشاريع أخـرى 
ّ الــذي يمتــد "نفــق الهيكــل" القــدس، مثــل تنفــذ بالخفــاء فــي

ــدة القديمــة ويهــدد ســالمتها واســتقرارها،  ــاء البل تحــت أحي
ّ الــذي تهــدد منــشآته المختلفــة حــي "مدينــة داود"ومــشروع 

   .سلوان ومنطقة باب المغاربة

ّوبين التقرير أن   "اللجنة اللوائية للتنظـيم والبنـاء"ّ
ع فـــي بلديـــة االحــــتالل فـــي القـــدس كــــشفت عـــن مــــشرو

 وحــدات ٤١٠ اســتيطاني علــى أراضــي جبــل المكبــر بواقــع
 غرفة، وربط الحي ١٠٠ استيطانية، ومرافق عامة وفندق

االســتيطاني الجديــد بــشبكة القطــار الخفيــف وتلــك الــشبكة 
  .٢٠٢٤ العامة بسكة الحديد في البالد حتى

ـــــا  ـــــة ضـــــمن مخططاته ـــــك اللجن ـــــررت تل ـــــا ق كم
اســتيطاني فــي االســتيطانية التــي ال تتوقــف إيــداع مخطــط 

 ويتـضمن المخطـط الـذي . جنوب المدينة"جيلو"مستوطنة 
 ١٠٠ وحــدة ســكنية اســتيطانية و١٣٠٠ يركــز علــى بنــاء

 ألـــف متـــر مربـــع ٢٥ألـــف متـــر مربـــع للمبـــاني العامـــة و
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 ألـف ١٥ ألـف متـر مربـع لمـشاغل و٢٠مناطق تجارية و
ـــساحة ـــاطق مفتوحـــة، ومخطـــط بم ـــم من ـــا٨٣ (دون  )ً دونم

ــف شــمال شــرق المــستوطن ة قــرب مــسارين للقطــار الخفي
 كمـــا يتـــضمن .إلقامـــة مدرســـة ونـــادي رياضـــي وثقـــافي

المخطــط إقامــة ثالثــة دواويــر تــشكل مــدخل الحــي الجديــد 
تقــــام فــــي محيطهــــا محــــال تجاريــــة ومــــشاغل ويتــــضمن 

طابقـا  ١٢-١٠ المشروع بناء عشرة مبان سكنية بارتفاع
 طابقـا تـشكل بـديال عـن مركـز ٣٥-٢٥ وسبعة أبـراج مـن

   . وحدة سكنية٢٩٠ ستيعاب القديم المكون من نحواال

وأوضـــح التقريـــر أنـــه فـــي الوقـــت نفـــسه تواصـــل 
ــــواطنين  ــــى الم ــــضييق عل ســــلطات االحــــتالل سياســــة الت
الفلــسطينيين فــي القــدس، فقـــد حــررت شــرطة االحـــتالل، 
نهايــة األســبوع مخالفــات ماليــة للمــشاركين فــي المظــاهرة 

كل مخالفـة خمـسة األسبوعية في حي الشيخ جراح، قيمة 
  .آالف شيقل

وعلـى خلفيـة ممارســات االحـتالل، حـذرت قيــادات 
 "كورونــا"مقدســية مــن اســتغالل االحــتالل وصــول فيــروس 

إلـــى الفلـــسطينيين فـــي شـــرقي القـــدس؛ إلعالنهـــا منـــاطق 
ا، األمــر الــذي يمكــن أن "موبــوءة" ًــ وبالتــالي إغالقهــا تمام

 يمهـــد فـــي المـــستقبل لتطهيـــر عرقـــي وديمغرافـــي صـــامت
 وبحــــسب .للفلــــسطينيين فــــي عــــدد مــــن أحيــــاء المدينــــة

ـــى المـــستوى  ـــستهدفة عل ـــاطق م ـــاك من ـــإن هن ـــر؛ ف التقري
ـــدة  الـــسياسي واألمنـــي فـــي القـــدس كمنطقـــة ســـلوان والبل
القديمة والطور ومنـاطق مكتظـة أخـرى ومـساحاتها ضـيقة 
بمخيم شعفاط وقلنديا وكفر عقب، هذه المنـاطق بالتحديـد 

العربيـــة الفلـــسطينية، تـــسعى إضـــافة إلـــى جميـــع األحيـــاء 
   . للوصول إلفراغها من سكانها بمبررات كثيرة"إسرائيل"

وأضاف أن الخطـر الكبيـر هـو اسـتغالل االحـتالل 
 وانتشاره في هذه المناطق لإلعالن عنها "كورونا"فيروس 

ًكمنــاطق موبــوءة وصــوال إلــى مبــرر لتطهيــر عرقــي واســع 
أن المستوطنين  وأشار التقرير إلى .وسريع لهذه المناطق

يواصـــــلون اســـــتفزازاتهم ضـــــد المـــــواطنين الفلـــــسطينيين 
مــستغلين فــي ذلــك حالــة الطــوارئ التــي تعيــشها فلــسطين 

   .المحتلة

وبــين أنــه فــي الوقــت الــذي يــتم فيــه تقييــد حركــة 
المواطنين في وادي قانا في ضوء تعليمات حالة الطوارئ، 

 "نــاكورو"ضـمن اإلجـراءات الوقائيــة لمنـع انتــشار فيـروس 
الخطيــر، إال أن المــستوطنين مــن المــستوطنات المحيطــة 
يستغلون ذلك للوجود المكثف فـي الـوادي، مـا بـات يـشكل 

 وفـي تطـور .ًخطرا على صحة المواطنين في تلك المنطقـة
ــدى مــستوطنون ينتمــون إلــى منظمــة  ــت وغريــب، اعت الف

ــــتالل" ــــسطينيين "شــــبيبة ال ــــواطنين فل ــــى م ــــة عل  اإلرهابي
 وأحرقوا سيارتين كانتا فـي المكـان قـرب األسبوع الماضي،

   .ّ في األغوار المحتلة٩٠ شارع

وأشـــــار المكتـــــب الـــــوطني فـــــي تقريـــــره إلـــــى أن 
 أغرقوا األسـبوع الماضـي "غوش عصيون"مستوطنين من 

ــــة وادي  ــــي منطق ــــواطنين ف ــــة أراضــــي الم ــــاه العادم بالمي
اشخيت شمال بيت أمر بالخليل المزروعة بالعنـب، وتقـدر 

  .ً دونما٢٠ ض التي أغرقوها بأكثر منمساحة األر

 ١٨/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

هكذا تستغل إسرائيل أزمة كورونا لتغيير الواقع 
  بمحيط المسجد األقصى

 

 يبدو – المحتلة القدس – جندي أسيل –الجزيرة 
أن توقف كافة مناحي الحياة في القدس المحتلة منذ نحو 

روس كورونــا، لــم يمنــع ســلطات شــهر بــسبب تفــشي فيــ
االحتالل مـن اسـتغالل هـذه األجـواء لتغييـر الواقـع بمحـيط 
المسجد األقصى، مستغلة شح حركة المارة وانعـدام دخـول 

ــوم  ــذ إغالقــه أمــامهم ي  ٢٣وخــروج المــصلين للمــسجد من
  .آذار الماضي /مارس



  
  ١١٧ 

وإلحكــام قبــضته علــى المــداخل الرئيــسية للبلـــدة 
 بنية تحتية تساعد على ذلك لمنع القديمة للقدس، وتهيئة

ّتكرار هبة بالحجم والقوة الجماهيرية ذاتهما لهبة البوابـات  ّ
، نـــصبت قـــوات االحـــتالل فـــي ٢٠١٧اإللكترونيـــة صـــيف 

ٕاأليـــام القليلـــة الماضـــية حـــواجز معدنيـــة متحركـــة واشـــارة 
ُمرور ثبتت أعالها كـاميرا مراقبـة وسـط طريـق المجاهـدين 

قصى المبارك والمؤدي إلى طريـق الواقع شمال المسجد األ
ـــة للمـــسجد  ـــذي تتفـــرع منـــه كـــل المـــداخل الغربي ـــواد، ال ال

وتمنــع اإلشــارة دخــول المركبــات باتجــاه طريــق . األقــصى
 .الواد إال بتصريح مسبق يعطى ألهل المنطقة

انتقال العمل في محيط باب األسباط سبقه العمـل 
ل غرف في باب العامود لمدة طويلة، إذ بنت قوات االحتال

ــة  مراقبــة إســمنتية مرتفعــة فــي محيطــه لتــشكل نقاطــا آمن
ــساحة  ــة فــي ال لتمركــز الــشرطة، ووضــعت مقــابض حديدي
ّبــشكل يقــسمها ويحــد مــن حركــة الجمــاهير فيهــا فــي حــال 
التظــاهر، إضــافة إلــى شــبكة كــاميرات مراقبــة ذكيــة ترصــد 

  .التحركات في تلك المنطقة بدقة

ال الباحــث وفــي تعقيبــه علــى الخطــوة الجديــدة، قــ
فـــي شـــؤون القـــدس زيـــاد ابحـــيص إن ســـلطات االحـــتالل 
تنتقل اليوم إلى باب األسباط، الباب األهـم واألكثـر حيويـة 
للبلدة القديمة، وهو الباب الـذي يفـد منـه معظـم المـصلين 
القادمين إلى األقصى مـن خـارج المدينـة، ويفـضله سـكان 

بـاب أحياء القدس الجنوبية للوصول إلى المسجد باعتبار 
ـــصالة  المغاربـــة يوصـــل إلـــى ســـاحة البـــراق المخصـــصة ل

  .اليهود ومحيطها المليء بالنقاط األمنية

  إسقاط نقطة التجمع الجماهيري

هذه األسباب رشحت بـاب األسـباط ليكـون "وتابع 
 واآلن ٢٠١٧نقطـــة التجمـــع الجمـــاهيري المركزيـــة عـــام 

يستفيد االحتالل من خلو هذا الباب المكتظ بالعادة بـسبب 
  ".إجراءات الحجر الصحي المنزلي والتباعد االجتماعي

وأشـــار ابحـــيص إلـــى أن االحـــتالل يغطـــي نفـــسه 
ــرة يحــل  ــه األخي ــه بخطوت ــى أن ــوان خــدماتي، ويــروج إل بعن
مشكلة االختنـاق المـروري فـي المـساحة المحـدودة، لكنهـا 
في الواقع تشكل نقطـة بدايـة لتغييـرات متتاليـة تنتهـي فـي 

ــام ا ــى إحك ــاب األســباط وجعــل المحــصلة إل ــى ب لقبــضة عل
التجمع الجماهيري عنده مهمة أصـعب، وتجربـة التغييـرات 
الصغيرة المتتالية ماثلة أمام الجميع في باب العامود وهي 

  .ال تزال مستمرة

ويـــرى أنـــه إذا كانـــت ســـلطات االحـــتالل اختـــارت 
ــب  ــل اســتفزازا، فهــذا يتطل ــدء مــن النقطــة األســهل واألق الب

 محـــيط بـــاب األســـباط تحـــت مجهـــر إبقـــاء كـــل تغييـــر فـــي
المراقبة واالهتمام، خاصة في فترة الحجر التي تخلو فيهـا 

  .الشوارع من حركتها المكتظة الدائمة

ـــالث "وتـــابع ابحـــيص  ـــذ ث بـــاب األســـباط كـــان من
ســنوات عنــوان مواجهــة انكــسرت فيهــا إرادة المحتــل، فهــل 

  ".؟يمكن أن ينظر إليه اليوم مجردا من هذا االعتبار

  ءات خارج األقصى وداخلهإجرا

التغييرات الحالية في محيط بـاب األسـباط تتـزامن 
مع إجراءات مستمرة في األقـصى مـن الـشرطة اإلسـرائيلية 

  .التي استغلت أزمة انتشار الفيروس المستجد

فخــــالل الفتــــرة الالحقــــة إلغــــالق المــــسجد منعــــا 
ــى  ــه إلــى بــؤرة لتفــشي الوبــاء، حافظــت الــشرطة عل لتحول

ــدفق عــدد عناصــره ا الكثيــف داخــل األقــصى رغــم توقــف ت
المصلين، وحاولت التضييق علـى مـوظفي األوقـاف الـذين 
ـــي  ـــي أو ف ـــصالة متباعـــدين فـــي المـــصلى القبل ـــؤدون ال ي

 ١٤٠( شـــيكل ٥٠٠ســـاحته الخارجيـــة بمخـــالفتهم بمبلـــغ 
لكــل مــنهم بــزعم أنهــم شــكلوا تجمعــا ألكثــر ) دوالرا أميركيــا

ــرة١٠مــن  ــشرت لعــشرات  أشــخاص، رغــم أن صــورا كثي  ن
عناصر الشرطة وهم متجمعين أمـام المـصلى القبلـي وهـو 

  .فارغ



  
  ١١٨ 

كما عززت شرطة االحـتالل وجودهـا فـي الباحـات 
ــة الــصخرة المعــروف  ــشرطة فــي صــحن قب ومقــر مخفــر ال
ــتح  ــزاع صــالحية ف ــت انت ــة، وحاول ــوة الجنبالطي باســم الخل
ٕواغالق أبواب المسجد من دائرة األوقاف، وفرض تحكمهـا 

بعــد إغــالق المــصليات المــسقوفة منتــصف الــشهر عليهــا 
المنــصرم، لكــن حــراس المــسجد األقــصى تجمهــروا حينهــا 
مطالبين بفتح جميـع األبـواب، فتراجـع االحـتالل خوفـا مـن 

  .التكتل الجماهيري حول الحراس

بعد إغالق المسجد كامال، عـادت قـوات االحـتالل 
حتـشاد لتغلق جميع األبواب باستثناء ثالثـة منهـا، لكـن اال

-هــذه المــرة لوقــف ذلــك لــم يكــن ممكنــا، وقــد يمهــد ذلــك 

ـــا حاولـــت -حـــسب مـــراقبين ـــواب إذا م ـــة علـــى األب  لمعرك
  .سلطات االحتالل إبقاء بعضها مغلقا مع نهاية الجائحة

شرطة االحتالل تحافظ أيـضا علـى وجـود مـستمر 
في محيط باب الرحمة في األقصى، رغم خلو المسجد مـن 

خول إليــه علــى الحــراس والــسدنة المــصلين واقتــصار الــد
  .وموظفي األوقاف

 ١٩/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

إسرائيل ترفض : مهددة بفرض فوائد عالية
تجميد المستحقات المتراكمة على كهرباء 

 القدس
  

الـــسلطات اإلســـرائيلية   رفـــضت–  وفـــا-القـــدس 
ًطلبــا تقــدمت بــه شــركة كهربــاء محافظــة القــدس، يقــضي 

التــي تراكمــت علــى الــشركة لـــصالح بتجميــد المــستحقات 
، وعـدم تمكـن "كورونا"شركة كهرباء إسرائيل في ظل أزمة 

المــشتركين مــن الــسداد، حيــث هــددت بفــرض فوائــد عاليــة 
على كهرباء القـدس، واتخـاذ إجـراءات قانونيـة بحقهـا فـي 
ــا  ــة عليه ــديون المــستحقة والمترتب ــة ال ــسدد كاف ــم ت حــال ل

 .عدهالصالح الشركة اإلسرائيلية في مو

وقال رئـيس مجلـس إدارة شـركة كهربـاء محافظـة 
ــــري،  ــــدس هــــشام العم ــــدس ومــــديرها العــــام المهن إن "الق

ًالــسلطات اإلســرائيلية المختــصة رفــضت طلبــا تقــدمنا بــه 
لتجميد المستحقات المتراكمـة علـى الـشركة لـصالح شـركة 
الكهربــاء اإلســرائيلية فــي ظــل عــدم تمكــن المــشتركين مــن 

يـون بـسبب األزمـة الراهنـة، وكـذلك سداد مـا علـيهم مـن د
ـــروس كورونـــا  ـــشار في ـــع انت ـــروف الحاليـــة م مراعـــاة للظ

 ".وتعطل كافة مناحي الحياة في مناطق االمتياز

واستهجن العمـري رفـض الطلـب الـذي تقـدمت بـه 
ــــون المــــشتركين المــــستحقة مراعــــاة  ــــل دي ــــشركة لتأجي ال
ـــي تمـــر بهـــا المنطقـــة نتيجـــة هـــذا  لألوضـــاع الحرجـــة الت

، وأثـــره فــي توقـــف عجلـــة حيــاة المـــواطنين بـــسبب الوبــاء
اإلغالقات المفروضة بين المدن والتزام المواطنين منازلهم 

   .ًتحسبا من اإلصابة بهذا الوباء

ًرفضنا هذا القرار جملة وتفصيال : وأوضح العمري
كونه اليمت للواقع الذي نعيشه بأي صلة، حيث قمنا مـن 

كتــاب شــديد اللهجــة خــالل مستــشارينا القــانونيين بتوجيــه 
لــــوزير الطاقــــه اإلســــرائيلي، بمــــا فيهــــا ســــلطة الخــــدمات 

  .اإلسرائيلية والجهات ذات العالقة

اليعقل أن يتم رفض الطلب الذي تقـدمنا "وأضاف 
ـــي ظـــل األوضـــاع  ـــى مـــشتركينا ف ـــديون عل ـــد ال ـــه لتجمي ب
الــصعبة التــي نــشهدها ويــشهدها العــالم أجمــع، فــي وقــت 

وتــوفير تــسهيالت لمــشتركي تقــوم ســلطة الخــدمات بتقــديم 
  ".ً، مؤكدا إننا نرفض التعامل بمكيالين"كهرباء إسرئيل

ـــإطالع  ـــشركة قامـــت ب ـــى أن ال ـــري إل وأشـــار العم
ـــــسطينية،  ـــــة الفل الحكومـــــة الفلـــــسطينية، وســـــلطة الطاق
ومجلـس تنظــيم قطــاع الكهربـاء الفلــسطيني بحيثيــات قــرار 
ٕســــلطة الخــــدمات اإلســــرائيلية، وارفــــاق كافــــة المراســــالت 
المتعلقة بهذا الموضوع، بما فيها تهديـداتها التـي اليمكـن 
ًالتبــــؤ بهــــا وبتبعاتهــــا، مناشــــدا المــــشتركين المقتــــدرين 
ـــشهرية  ـــسديد فـــواتيرهم ال ومؤســـسات القطـــاع الخـــاص بت
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لتجــاوز هــذه األزمــة، وتمكــين الــشركة مــن االســتمرار فــي 
  .تقديم خدماتها للمواطنين في ظل هذه األوضاع القاسية

 آخـــر، تقـــدم العمـــري بالـــشكر مـــن وفـــي ســـياق
الحكومـــة وعلـــى رأســـها رئـــيس الـــوزراء الـــدكتور محمـــد 
اشــتية، والطــواقم الطبيــة، واألجهــزة األمنيــة المنــشرة علــى 
حواجز المحبة، ولجان الطوارئ على الجهـود الكبيـرة التـي 
تبذلها للحد مـن انتـشار هـذا الوبـاء وتجنيـب أبنـاء شـعبنا 

 األخيرة للمواطنين في الوقوف ًاإلصابة به، مثمنا مناشدته
إلــى جانــب الــشركات التــي تقــدم خــدمات حيويــة لهــم مــن 
خالل تسديد أثمـان هـذه الخـدمات حتـى تـستمر فـي تقـديم 

  .خدماتها

  ١٩/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 معاناة أسيرة
 

هـــي  األســـر –  ميـــساء عمـــر– وفـــا -قلقيليـــة 
يــدب فــي قلــوب األســيرات منــذ حكايــة األلــم والرعــب الــذي 

لحظة االعتقال، ذلك أن التجربة تحتم على األسيرة مزيجا 
  .من الذكريات المؤلمة التي تبدأ بمداهمة عنيفة للمنزل

ــات  ــة معهــا رزمــة مــن ذكري وتتنقــل األســيرة حامل
مؤلمــة فــي زنزانــة قــذرة مظلمــة وضــيقة، إلــى أخــرى تعــج 

رات االعتقـال بمثيالتها في ظروف غير إنسانية، تجعـل فتـ
  .األكثر تأثيرا على الحياة بشكل سلبي

عميــــدة األســــيرات الفلــــسطينيات لينــــا الجربــــوني 
من مدينـة القـدس، تـروي تجربتهـا االعتقاليـة )  عاما٤٦(

 عامــا، قبــل أن تعــود إلــى منزلهــا عــام ١٥التــي اســتمرت 
تفاصيل ال يمكن للـذاكرة العاديـة تحملهـا، أبـسط "، ٢٠١٧

ــــسان  ــــن لألســــيرات احتياجــــات اإلن ــــوفرة، ال يمك ــــر مت غي
اســـتخدام الحمـــام أو االســـتحمام بـــأي وقـــت، خاصـــة أن 
الحمامـــات خـــارج الغـــرف، وال بـــد مـــن طلـــب إذن مـــسبق، 

  ".بسبب تحديد وقت االستحمام بساعات الفورة

أتـذكر يومـا أنـي كنـت : "وتتابع الجربوني روايتهـا
متعبــة جــدا، وأعــاني آالمــا فــي المعــدة، ولــم أســتطع النــوم 
في تلك الليلـة، ومـن شـدة اآلالم بـدأت أطـرق بـاب الغرفـة 
ــى  ــئ يعيننــي عل ــام داف ــي أحــصل علــى حم الحديــدي، علن
األلم، لكن أتت السجانة غاضـبة تـشتمني بمـا يحلـو لهـا، 

وبقيت طوال الليل برفقة األنين واأللـم، دون ! فقد أزعجتها
  ".أي رحمة أو شفقة من إدارة السجن

، الـساعة الثامنـة )نزهـةال(تبـدأ الفـورة : "وتضيف
ُمــساء وبوقتهــا يــسمح لنــا أن نــستحم، فبقيــت أنتظــر هــذه 
الــساعة حتــى أخــرج لالســتحمام، لكــن فوجئــت بمنعــي مــن 
الخــروج للفــورة، بحجــة مخــالفتي التعليمــات وتعمــد إثــارة 
اإلزعــاج، فبقيــت يومــا آخــر أعــاني مــن آالم فــي جــسدي، 
 ولـــم أســـتطيع الـــذهاب إلــــى الطبيـــب أو أخـــذ قـــسط مــــن

  ".الراحة

هــــذا األمــــر أدى إلــــى تفــــاقم وضــــع الجربــــوني 
الــصحي، فلــم يخــرج النهــار حتــى وجــدت نفــسها تــستيقظ 
ــى مــسمع الطبيــب وهــو يوقظهــا مــن النــوم قــائال لهــا : عل

، لتصرف إلى غرفتها مكبلة اليـدين ..".ِعليك جلب الدواء"
  ".ومعصوبة العينين

عانت الجربـوني ومـا زالـت مـن أورام مختلفـة فـي 
ُا، وأوجاعــا فــي الــرأس والقـدمين، وكانــت تمنــع مــن جـسده

تنــاول الــدواء للتخفيــف مــن آالمهــا، فــإدارة الــسجن كانــت 
تماطــل فــي إحــضاره، وتــسمح فقــط بإدخــال المــسكنات، مــا 
يعنــــي عــــدم الــــسماح بعــــالج األســــيرات، وتعمــــد سياســــة 

  .اإلهمال الطبي

استمرت معاناتي مـع آالم المعـدة أشـهرا : "وتقول
تمكـــن فيهـــا مـــن إجـــراء الفحوصـــات الالزمـــة، طـــواال، لـــم أ

فحسب الطبيب كنت بحاجة إلى صـورة أشـعة للتـشخيص، 
وبعــد عــدة مــرات تبــين أنــي أعــاني مــن التهابــات بــالمرارة، 
ــــشفى وعمــــل الفحوصــــات  ــــى المست ــــذهاب إل وطالبــــت بال
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الالزمـة، إلــى أن تمكنــت بعــد ثـالث ســنوات مــن استئــصال 
  ".المرارة

نساه أني استيقظت بعد ما ال يمكن أن أ: "وتردف
إجـــــراء العمليـــــة، وســــــط حارســـــين ســـــجانين، يــــــأمراني 

  ".باالستيقاظ للذهاب الى السجن

وفــي مــشهد موجــع آخــر تتــذكر الجربــوني وفــاة 
، وحينها تقدمت بإذن للمشاركة ) عاما٤٣(شقيقتها بعمر 

في مراسم الدفن، ورغم أن اللوائح الداخلية تسمح لألسير 
الخروج بهـذه الحالـة الطارئـة، إال أن بقرابة الدرجة األولى 

إدارة الـــسجون رفـــضت خروجهـــا، وبقيـــت ترثـــي شـــقيقتها 
  .بصمت

 شـرعت األسـيرات باإلضـراب، وكانـت ٢٠٠٣عام 
مــن أبــرز مطــالبهن، االنفــصال عــن الــسجينات الجنائيــات 
اللـــــواتي كـــــن ينتهـــــزن وقـــــت الفـــــورة، لـــــشتم األســـــيرات 

نفايـات، وحـسب الفلسطينيات ورمـيهن باأللفـاظ النابيـة وال
ــة بكــل ثبــات  الجربــوني فــإن االســيرات خــضن هــذه المرحل

  .وعزيمة وجسدن أسمى معاني الصمود والتحدي

استمر إضرابنا ثمانية أيـام، وردا علينـا، : "وتقول
ــــن مــــداهمتها  ــــت م ــــارات، وكثف ــــسجن الزي ــــت إدارة ال منع
وتفتيشها لغرف ومقتنيات األسيرات ليل نهار، وبقينا على 

  ".لى أن تم تلبية مطالبنا بنقلنا الى سجن آخرهذا الحال إ

وتشير الجربوني إلى أن االحـتالل كـان يـرد علـى 
مطــــالبهن بــــإجراءات قمعيــــة أشــــد قــــسوة، وكــــان أشــــدها 
بالنسبة لها عندما تـم رفـض إطـالق سـراحها فـي صـفقات 

، حيـث بقيـت ٢٠١١تبادل األسرى والتي كـان آخرهـا عـام 
ســيرات المــشابهات لهــا هـي الوحيــدة مــن بــين زميالتهـا األ

  .باألحكام العليا

وترى الجربوني أن ظروف اعتقال النساء تـصادم 
خــــصوصيتهن بكــــل تفاصــــيلها، وأبــــرز مثــــال علــــى ذلــــك 
الكاميرات الموجودة بكل مكان بشكل كبير، وأهمها بساحة 
ــيح  الفــورة، والهــدف منهــا مــراقبتهن فــي كــل وقــت، وال تت

 مـن هوايـات، مـن لهن أخذ الراحة وممارسة ما يحلو لهـن
  ".الرياضة أو الركض أو حتى المزاح

ــة شــؤون األســرى والمحــررين فــإن  وبحــسب هيئ
 ٢٥ أســـيرة يقـــبعن فـــي ســـجن الـــدامون، مـــن بيـــنهن ٤٠

أســـيرة صـــدر بحقهـــن أحكامـــا مختلفـــة، فـــي الوقـــت الـــذي 
يتعرضــن فيــه لحملــة وحــشية، إضــافة إلــى وجــود كــاميرات 

، ويوجد أسـيرات المراقبة التي تشكل انتهاكا لخصوصيتهن
 أســيرات ٩ عامــا فـي األســر، عـدا عــن وجـود ١٦أمـضين 

  .أصبن بالرصاص الحي خالل عملية اعتقالهن

  ١٩/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  "..كورونا" بعد وفاة مقدسية جديدة بـ

  سلطات االحتالل تمنع المعلومات عنا: غيث

 

متـأخرة مـن امرأة في ساعة  توفيت – أمد القدس
 .مساء يوم االثنين، متأثرة بإصابتها بفايروس كورونا

ــوذ  ــادت الــصحة اإلســرائيلية، أن المقدســية نف ّوأف
ً عامـــا، توفيـــت بـــسبب فـــايروس ٥٧" الجـــوالني"الجعبـــه 

 .في مستشفي هداسا" كورونا"

وقــال منيــر الغــول مــن لجنــة طــوارئ ســلوان، إن 
عين كـارم، المواطنة الجوالني توفيت في مستشفى هداسا 

، إضافة إلى أنها تعاني "كورونا"متأثرة بإصابتها بفيروس 
 .أيضا من أمراض مزمنة أخرى

وبوفــاة المواطنــة الجــوالني، يرتفــع عــدد الوفيــات 
 .إلى أربع وفيات" كورونا"في فلسطين بفيروس 

عــدنان "ومــن جهتــه، قــال محــافظ مدينــة القــدس 
ا التعقيـدات يـشوبه" القدس"ّصباح يوم الثالثاء، إن " غيث

 .والعراقيل المستمرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي

صــوت "وأضــاف غيــث خــالل تــصريحات إلذاعــة 
، أننـــا تلقينـــا خبـــر بوفـــاة ســـيدة جديـــدة بعـــد أن "فلـــسطين



  
  ١٢١ 

أصــيبت بفيــروس كورونــا قبــل أيــام، ليرتفــع عــدد الوفيــات 
 .٤في القدس جراء الفيروس إلى 

ي القـدس،  حالة مصابة فـ١٣٤ّوتابع، أننا لدينا 
واالحتالل يتكـتم علـى الحـاالت وال يعطينـا أي إحـصائيات، 

 إصـابة بفيـروس ١٠٠وهناك حـديث يـدور عـن أكثـر مـن 
 كورونا داخل الجدار 

ّوأوضـح، أن عراقيــل كبيــرة يــضعها االحــتالل أمــام 
ــى اختالفهــا مــن أجــل عرقــة عملهــا فــي  كافــة الطــواقم عل

 خدمة أبناء شعبنا 

فـر عقـب ومخـيم شـعفاط ّوأشار، إلى أن منطقـة ك
  ".سيادته عليها"يمنع االحتالل العمل فيها بحجة 

  ٢١/٤/٢٠٢٠أمد لإلعالم 

* * * * *  

ّاالحتالل يقر االستيالء على أراضي الحرم 
  محطات جديدة من التهويد: اإلبراهيمي

 

ــسعدي محمــود – الخليــل ــشار  صــادق – ال المست
لبليت، القضائي لحكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي أفيحـاي منـد

ــــرار يقــــضي باالســــتيالء علــــى  ــــوم الثالثــــاء، علــــى ق الي
ـــل،  الحـــرم اإلبراهيمـــي أراضـــي ـــة الخلي ـــشريف فـــي مدين ال

جنــــوبي الــــضفة الغربيــــة المحتلــــة، وفــــق وســــائل إعــــالم 
 .إسرائيلية

ـــف أراضـــي  وتكـــشف هـــذه المـــصادقة عـــن توظي
الحرم اإلبراهيمـي للمـشاريع التهويديـة واالسـتيطانية تحـت 

والتوســـع، وتـــوالي محطـــات المخططـــات ذريعـــة التطـــوير 
الهادفــــة للــــسيطرة علــــى الحــــرم وتهويــــده منــــذ االحــــتالل 

  .اإلسرائيلي للخليل

وشدد مدير الحرم اإلبراهيمي حفظـي أبـو سـنينة، 
ّاإليــضاح بــأن االحــتالل "، علــى ضــرورة "العربــي الجديــد"لـــ

يهــيمن علــى كافــة ســاحات الحــرم اإلبراهيمــي، وال يــسمح 
 أيــام فــي الــسنة، بعــد فــرض ١٠ إال للمــسلمين بــدخولها

ـــي فـــي  ـــر الواقـــع عليـــه بعـــد مجـــزرة الحـــرم اإلبراهيم األم
  ". واستشهاد العشرات من المصلين حينها١٩٩٤

ووفق أبو سنينة، فإن مساحات البناء والساحات 
ـــغ نحـــو  ـــسيطر ٥فـــي الحـــرم اإلبراهيمـــي تبل  دونمـــات، وي

  .من مساحته% ٦٣االحتالل على 

ــو ســنينة أن  ــد أب ــشار القــضائي ويؤك قــرار المست
ــى حرمــة الحــرم "لحكومــة االحــتالل  ــل تعــديا خطيــرا عل ًيمث ً ُ

اإلبراهيمــي والهيمنــة والــسيطرة التامــة عليــه، عبــر بنـــاء 
ُمـــصعد كهربـــائي يمكـــن المـــستوطنين مـــن الوصـــول إلـــى 

ً، مشيرا إلـى أن وزارة األوقـاف والـشؤون "الحرم اإلبراهيمي
ً قانونيــا عبــر الجهــات تتــابع القــضية"الدينيــة الفلــسطينية 
  ".الفلسطينية المختصة

ـــن جانبـــه، قـــال مؤســـس  تجمـــع شـــباب ضـــد "م
ّ، إن "العربـي الجديـد"الناشـط عيـسى عمـرو، لــ" االستيطان

قــرار المستــشار القــضائي بــشأن المــصادقة علــى ســاحات "
الحرم، يـأتي بعـد االسـتيالء الفعلـي علـى الـساحات، ألجـل 

ل أنهــا ســتكون لتطــوير تغييــر معالمــه، فيمــا يــزعم االحــتال
المنطقــة لالحتياجــات الخاصــة، لكنهــا تــأتي لخدمــة تهويــد 
الحرم اإلبراهيمي، وهي خطوة ستزيد مـن نـسبة اعتـداءات 

 ".المستوطنين في المنطقة

مـــا يجـــري اآلن مخـــالف "ّوشـــدد عمـــرو علـــى أن 
على الئحـة  بشأن وضع الحرم اإلبراهيمي) يونسكو(لقرار 

رم ومحيطه منطقـة تاريخيـة أثريـة التراث العالمي، وأن الح
فلسطينية معرضة للخطر، وهذا القرار سيؤثر على المعالم 

  ".التاريخية اإلسالمية

بدوره، أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، 
ّ، أن قـرار المـصادقة علـى الـسيطرة علـى "العربـي الجديـد"لـ

ــة للمستــشار القــضائي "ســاحات الحــرم اإلبراهيمــي  محاول
ة االحــتالل، مــن أجــل فــرض أمــر واقــع مــن خــالل لحكومــ

تركيــب مـــصعد كهربـــائي فـــي الحـــرم لتغييـــر معـــالم وواقـــع 



  
  ١٢٢ 

الحـــرم اإلبراهيمـــي مـــسجل علـــى "ّوأشـــار إلـــى أن  ".الحـــرم
ـــساني المهـــدد، وأن مـــصادقة  ـــالمي اإلن ـــراث الع قائمـــة الت
ًالمستشار القضائي لحكومـة االحـتالل تعـد تغييـرا واعتـداء  ُ

  ."انيعلى الموروث اإلنس

إلــى التــدخل  "يونــسكو"منظمــة  ودعــا أبــو ســنينة
ًإلنقـــــاذ الحـــــرم اإلبراهيمـــــي الـــــذي يعـــــد ملكـــــا لألوقـــــاف  ُ

كــل محــيط الحــرم "ّولفــت أبــو ســنينة إلــى أن  .اإلســالمية
اإلبراهيمي يسيطر عليه االحتالل، وأنه ال يستطيع التغيير 

وبموجــــب . بمعالمــــه إال إذا صــــادر األرض المحيطــــة بــــه
ـــــات أوســـــ ـــــام اتفاق ـــــر ١٩٩٣لو لع ـــــين منظمـــــة التحري  ب

ٕالفلـــسطينية واســـرائيل، فـــإن مـــن يمتلـــك الـــصالحيات فـــي 
ـــست ســـلطات  ـــل، ولي ـــة الخلي الحـــرم اإلبراهيمـــي هـــي بلدي

  ".االحتالل اإلسرائيلية

يفــــرض "وأشــــار أبــــو ســــنينة إلــــى أن االحــــتالل 
الــسيطرة العمليــة علــى كافــة ســاحات الحــرم اإلبراهيمــي، 

وجـه اإلسـرائيلي بتغييـر معـالم الحـرم والقرار جاء لتأكيد الت
  ".عبر مصادرة أراضي الحرم

حكومة االحتالل شـكلت "ولفت أبو سنينة إلى أن 
وبعد اللحظة األولى من المجـزرة التـي ارتكبهـا المـستوطن 

ـــي  ـــاروخ غولديـــشتاين ف ـــب ب ـــة ســـمتها ١٩٩٤الطبي ّ لجن
ــة شــمغار( ــة الــضحية وتقــسيم الحــرم )لجن ، وقــررت معاقب

: وتـابع".والمنطقة المحيطة به وشارع الشهداءاإلبراهيمي 
مــن الحــرم اإلبراهيمــي مغلــق أمــام المــسلمين % ٦٠نحــو "

ويقيم فيه المستوطنون شعائرهم التلمودية، والقسم اآلخـر 
ال يدخله المسلمون إال عبر البوابات اإللكترونيـة وبوابـات 

وتأتي مصادقة مستـشار حكومـة االحـتالل علـى ".التفتيش
علـــــى مـــــسطحات األراضـــــي بتخـــــوم الحـــــرم االســـــتيالء 

المكــان " تحــديث"اإلبراهيمــي مــن أجــل مــا ســماه االحــتالل 
ومالءمتـــه لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة مـــن المـــستوطنين 

ٕواليهــــود والــــسياح األجانــــب، واقامــــة مــــسارات ألصــــحاب 
  .اإلعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم

  ٢١/٤/٢٠٢٠العربي الجديد 

* * * * *  

العامود األصلي بالقدس ليس ما تراه باب 
  !اليوم

 

ــرة  ــة القــدس – أبوعرفــة جمــان –الجزي  – المحتل
الجهـــة الـــشمالية لـــسور القـــدس، يقـــع بـــاب العـــامود  فـــي

ـــصدر  ـــذي ت ـــسور وأكثرهـــا اســـتخداما، وال ـــواب ال ّكـــأبرز أب
المشهد الحالي للمدينة بـشقيه الـسياسي والتـاريخي، لكـن 

ـــه الحـــالي، حـــ ـــشكله وموقع ـــاب ب ـــة الب ـــا مقارن ٌديث تاريخي
ّبالباب األصلي الذي ينخفض أسفله بأمتـار عـدة، متواريـا 
عــــن األنظــــار ومختــــزال إرثــــا قــــديما منــــذ القــــرن الثــــاني 

 .الميالدي

البــاب الحــالي المــستخدم ذو الثمانيــة أمتــار بنــاء 
ّعثماني، شيد بـأمر الـسلطان سـليمان القـانوني حـين رمـم  ُ

هـــد اإلمبراطـــور ســـور القـــدس، لكـــن جـــذوره تعـــود إلـــى ع
الروماني هدريان، الذي أعاد بناء القدس بعد تهدمها إثر 

 .حروب إخماد ثورات داخلية

م ١٣٥بنـــى اإلمبراطـــور الرومـــاني هـــدريان عـــام 
شــمال ســور القــدس ثالثــة أبــواب متجــاورة كــان أوســطها 
فتحة مركزية كبيرة وهـي نـواة البـاب العلـوي الحـالي، فيمـا 

صــغيرتان، وقـــد فـــصلت بـــين َجانبتهــا فتحتـــان مقنطرتـــان 
 . مترا١٢الفتحات أعمدة عظيمة وصلت إلى 

ــــشرقية  ــــت الفتحــــة ال عــــن يــــسار البــــاب -أغلق
ــشغل -الحــالي ــوم، فيمــا ت ــى الي ــصليبيبة حت ــرة ال ــذ الفت  من

الـــذي " المتحـــف الرومـــاني"األخـــرى متحفـــا صـــغيرا يـــدعى 
يــــستعرض تــــاريخ بــــاب العــــامود، وتــــشرف عليــــه بلديــــة 

 .االحتالل



  
  ١٢٣ 

د التـاريخي بـشار أبـو شمـسية وجـود يعلـل المرشـ
ثالثة أبواب في المكان نفسه، بأن الدولة الرومانية كانـت 
منظمــة جــدا، فجعلــت بابــا للــدخول وآخــر للخــروج، وثالثــا 
ّلـــدخول البـــضائع والقوافـــل التجاريـــة، كمـــا شـــيدت بـــرجين 

 .للحراسة على الجانبين

نــصب هــدريان أمــام البــاب الرئيــسي فــي الــساحة 
ـــين ١٤ا بطـــول عمـــودا رخاميـــ  متـــرا ليقـــيس المـــسافات ب

األخـرى،   والمـدن– أسماها إيليا كابوتولينا التي – القدس
. كما أمر بنحت رأسه فوق العمود، إلظهار قوته وسيطرته

تهدم الحقا العمود والرأس المنحـوت، وبقيـت فـي المتحـف 
 .اليوم تصورات تمثيلية لما كانا عليه

  مراحل التغيير

ين الباب الحالي بعمق نحـو يقع المتحف على يم
ّخمسة أمتار، ويدخل إليه عبر باب قـوس نـصر رومـاني،  ُ
يؤكد بشار أبو شمـسية للجزيـرة نـت أنـه كـان يفـضي إلـى 

الرومـاني الـذي يـصل بـين شـمال المدينـة " الكـاردو"شـارع 
  .وجنوبها

د  ــوفــي القــرن الــسابع حتــى العاشــر المــيالدي س ُ
لـــى معـــصرتي قـــسم مـــن مـــداخل البـــاب وتحـــول البرجـــان إ

زيت، كما تحولت غرف الـساللم إلـى صـهاريج مـاء، وفـي 
ّالفتــرة الــصليبية ســد البــاب بأكملــه وشــيد بــاب جديــد علــى  ُ
ـــة  ـــى الـــساحة الداخلي ـــازل عل ـــى وشـــيدت من ّمـــستوى أعل
واستعمل قسم منها فقط شارعا، ورممت هـذه المنـازل فـي 

 .العهد المملوكي

ني وفــي عهــد الــسلطان العثمــاني ســليمان القــانو
ّشــيد البــاب الحــالي حيــث كــان الجــزء األعلــى مــن المــدخل 
المركزي، واسـتعمل البرجـان الرومانيـان أساسـات للبـرجين 
الجديــدين وشــيدت جــدران ســميكة داخــل الغــرف الــصليبية 
ــذي صــمد  ــاب العثمــاني ال ــة وأصــبحت أساســا للب ّالمملوكي

 .بحلته حتى اليوم

وفي القرن العشرين أجريـت حفريـات فـي منطقـة 
ــاب، وفــي ســتينيات القــرن الماضــي أقــيم جــسر فــوق ا لب

ــــة  ــــرة قامــــت بلدي ــــسنوات األخي ــــي ال ــــا القديمــــة، وف البقاي
االحتالل بإنشاء مدخل جديد في واجهـة البـاب علـى شـكل 
مدرج، ويحوي المدخل مجموعة ساللم للدخول إلـى البلـدة 

 .القديمة والخروج منها

  ٕموجودات رومانية واسالمية

ّاب الـسفلي األيمـن والمتحـف وفي العـودة إلـى البـ
الروماني داخله، يقول أبو شمسية إنه وأثنـاء سـد مـداخل 
البـــاب اســـتعمل أهـــل القـــدس المـــساحة داخلـــه كمخـــازن، 
ومعاصر حجرية للزيت يراها الزائـر حتـى اليـوم، باإلضـافة 
إلى قنوات فخارية مائية من الفترتين الرومانية والعثمانية 

 .لرفد المدينة بالماء

لمتحف قاعة متصلة بالباب الشرقي اآلخر يضم ا
استعملت كغرفة حراسة للجنود الرومانيين، باإلضـافة إلـى 
درج يصعد إلـى أعلـى الـسور، حيـث نقـاط وأبـراج المراقبـة 
قديما، والتي تستخدم اليوم كمـسار سـياحي للتجـوال حـول 
السور، الذي تسيطر عليـه بلديـة االحـتالل أيـضا وتفـرض 

 .رتادي المتحف والسورشراء التذاكر على م

يزخر المكان بآثار رومانية وبيزنطيـة ومملوكيـة، 
كلعبــة رومانيــة محفــورة فــي األرض علــى شــكل مربعــات 
صــغيرة وحجــارة كتــب عليهــا باللغــة الالتينيــة المــستخدمة 

فتحـة فـي " (ّكـوة"آنذاك، باإلضافة إلى بئر رومانية وبقايا 
 فسيفـسائية من العهد البيزنطي، ونسخة) الجدار لإلضاءة

 .التي تعد أقدم خريطة للقدس" مادبا"من خريطة 

تتنـــاثر فـــي المتحـــف أيـــضا بقايـــا قواعـــد أعمـــدة 
ّالحوانيــت القديمــة، وتظهــر جليــا القنــاطر المملوكيــة التــي 
ــة  ــة فــوق الطبقــة الروماني أقيمــت إلســناد المحــالت الحديث

 .القديمة

ز هــذا إلــى آالف الــسنين حيــث كــان  ّــيرجعــك الحي ُ
امود ممرا رئيـسا لجميـع القوافـل التجاريـة واألفـواج باب الع
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ــساع مــساحته  ــي قــصدت القــدس، بــسبب ات ــسياحية الت ال
وقربـــه مـــن األســـواق الحيويـــة واألمـــاكن الدينيـــة وطريقـــه 
الممهد اليسير، تنهي سفرك عبر الزمن هـذا، وتخـرج مـن 
قـــوس النـــصر لتـــصعد نحـــو المـــستوى الحـــالي مـــن بـــاب 

  .ي والحاضر في آن واحدالعامود، لتشهد على الماض

  ٢١/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

في القدس ” كورونا“حكومة االحتالل تستغل 
التطهير العرقي “لتنفيذ مخطط  الشرقية

  ”الديمغرافي الصامت

 

ـــــــــــي “– غـــــــــــزة –رام اهللا  ـــــــــــدس العرب  ال – ”الق
ـــزال ـــشار  االحـــتالل اإلســـرائيلي ي يواصـــل اســـتغالل أزمـــة انت

أقدامـــــه ومخططاتـــــه لـــــضم ، لتثبيـــــت ”كورونـــــا“فيـــــروس 
ــة، بمــا  المــستوطنات اإلســرائيلية فــي الــضفة الغربيــة المحتل
فيهــا القــدس مــن جهــة، واتخــاذ الخطــوات التمهيديــة لبــسط 
السيادة اإلسرائيلية علـى منطقـة غـور األردن وشـمال البحـر 
الميـــت مـــن جهـــة أخـــرى، خاصـــة أن تلـــك الخطـــط تكـــشفت 

أرزق ”تنيـاهو، وبرئاسـة بنيـامين ن” الليكـود“باتفاق حزبـي 
  .”حكومة الضم“برئاسة بيني غانتس، على تشكيل ” أبيض

وأكـد المكتــب الــوطني للــدفاع عــن األرض ومقاومــة 
االستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة 
اإلســرائيلية تعتــزم حاليــا الــربط بــين مــستوطناتها فــي مدينــة 

. ر الخفيـفالقدس المحتلـة، عبـر مـد خـط سـكة حديـد للقطـا
وذكــر التقريــر أن هنــاك مــداوالت أجرتهــا مــا تــسمى باللجنــة 
اللوائيــــة للتنظــــيم والبنــــاء تظهــــر دخــــول القطــــار الخفيــــف 

المقامة على جبـل المكبـر فـي ) أرمون هنتسيف(لمستوطنة 
شــرقي القــدس، فــي خطــة تهــدف إلــى زيــادة وتكثيــف البنــاء 

 عـن االستيطاني بنسبة كبيرة، وجذب مزيد من المـستوطنين
  .طريق توسيع بناء المنازل االستيطانية

ونقل التقرير عن المركز العربي للتخطيط البديل ما 
كشفه قبل أيـام عـن مخطـط تهويـدي بـدأ االحـتالل التحـضير 

له لبناء خطـي سـكة حديـد تـربط التجمعـات اليهوديـة بتخـوم 
ــى أن الخــط األول تحــت  ــا إل ــارك، الفت المــسجد األقــصى المب

ـــي ـــا ب ـــصل م ـــدس األرض ي ـــة الق ـــن مدين ـــي م ن الجـــزء الغرب
وصـوال إلـى تخـوم المـسجد ” باب المغاربة“المحتلة ومنطقة 

األقــصى، فيمــا الثــاني هــو ســكة حديــد فــوق األرض تجــوب 
أحيـــاء القـــدس المختلفـــة، حيـــث ينـــضم هـــذا المخطـــط إلـــى 

نفـق “سلسلة مشاريع أخرى تنفذ بالخفاء فـي القـدس، مثـل 
ـــل ـــاء ال” الهيك ـــد تحـــت أحي ـــذي يمت ـــدد ّال ـــدة القديمـــة ويه بل

الـــذي تهـــدد ” مدينـــة داود“ســـالمتها واســـتقرارها، ومـــشروع 
  .”باب المغاربة“ّمنشآته المختلفة حي سلوان ومنطقة 

ـــي  ـــة االحـــتالل ف ـــشفت بلدي ـــسياق، ك ـــي هـــذا ال وف
القــدس المحتلــة عــن مــشروع اســتيطاني علــى أراضــي بلــدة 

ــع  ــة، بواق ــل المكبــر جنــوب القــدس المحتل  وحــدات ٤١٠جب
 غرفـة، وربـط ١٠٠انية، ومرافق عامة، وفندق بسعة استيط

ـــك  ـــف وتل ـــشبكة القطـــار الخفي ـــد ب الحـــي االســـتيطاني الجدي
، كما قـررت ضـمن ٢٠٢٤الشبكة العامة بسكة الحديد حتى 

مخططاتهــــا االســــتيطانية التــــي ال تتوقــــف إيــــداع مخطــــط 
  .جنوب المدينة” جيلو“استيطاني في مستوطنة 

من التركــز علــى ويوضــح التقريــر أن المخطــط يتــض
 ألـــف متـــر ١٠٠ وحـــدة ســـكنية اســـتيطانية، و١٣٠٠بنـــاء 

 ألف متر مربـع منـاطق تجاريـة، ٢٥مربع للمباني العامة، و
ـــع لمـــشاغل و٢٠و ـــر مرب ـــف مت ـــاطق ١٥ أل ـــم من ـــف دون  أل

 دونمـــــا شـــــمال شـــــرق ٨٣مفتوحـــــة، ومخطـــــط بمـــــساحة 
المستوطنة قرب مسارين للقطار الخفيف إلقامة مدرسة وناد 

  .فيرياضي وثقا

تـشكل ” دواويـر“كما يتضمن المخطط إقامـة ثالثـة 
مــــدخل الحــــي الجديــــد تقــــام فــــي محيطهــــا محــــال تجاريــــة 

 مبان سـكنية بارتفـاع ١٠ومشاغل، ويتضمن المشروع بناء 
ــراج مــن ١٢-١٠ ــا تــشكل ٣٥-٢٥ طابقــا، وســبعة أب  طابق

 ٢٩٠بديال عن مركز االستيعاب القـديم المكـون مـن حـوالي 
  .وحدة
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 المخططــــات، تواصــــل ســــلطات ٕوالــــى جانــــب هــــذه
االحتالل سياسة التضييق على المـواطنين الفلـسطينيين فـي 
ـــذي أصـــدره أحـــد  ـــر ال ـــث رصـــد التقري ـــة، حي ـــدس المحتل الق
المكاتب التابعة لمنظمة التحرير، عـن قيـام شـرطة االحـتالل 
نهاية األسبوع الماضي، بتحريـر مخالفـات ماليـة للمـشاركين 

  .الشيخ جراحفي المظاهرة األسبوعية في حي 

كمـــا رصـــد تحـــذير قيـــادات مقدســـية مـــن اســـتغالل 
ـــــروس  ـــــا“االحـــــتالل اإلســـــرائيلي وصـــــول في ـــــى ” كورون إل

ـــــاطق  ـــــشرقية، إلعالنهـــــا من ـــــدس ال ـــــسطينيين فـــــي الق الفل
ٍ، وبالتالي إغالقها بشكل كامل، األمر الـذي يمكـن ”موبوءة“

” تطهير عرقي وديمغرافي صـامت“أن يمهد في المستقبل لـ 
ن في عدد من أحياء المدينة على أيـدي سـلطات للفلسطينيي

االحتالل، وخـص منهـا بلـدة سـلوان والبلـدة القديمـة والطـور 
ــاطق مكتظــة أخــرى ومــساحاتها ضــيقة، كمخــيم شــعفاط  ومن

  .وقلنديا وكفر عقب

وأكد التقرير أن المستوطنين يواصـلون اسـتفزازاتهم 
ضـــد المــــواطنين الفلــــسطينيين، مـــستغلين فــــي ذلــــك حالــــة 

رئ التـــي تعيـــشها األراضـــي الفلـــسطينية، حيـــث يقـــوم الطـــوا
المستوطنون مستغلين تقييد حركة المواطنين فـي وادي قانـا 
ــي أعلنتهــا الحكومــة  ــة الطــوارئ، الت فــي ضــوء تعليمــات حال
الفلسطينية، للتواجد المكثف في الوادي ما بات يـشكل خطـرا 
على صحة المواطنين في تلك المنطقة التـي تقـع بـين ثـالث 

ظات هي نابلس وقلقيلية وسـلفيت ويزيـد مـن احتماليـة محاف
نقل الفيروس للمزارعين الفلـسطينيين الـذين صـمدوا بـالوادي 
بالرغم من كل محـاوالت الطـرد المـستمرة لهـم مـن قبـل قـوات 
ـــد  ـــة بـــالوادي ق ـــستوطنات المحيط االحـــتالل، خاصـــة أن الم

، حـــــسب مـــــا تؤكـــــده ”بـــــؤرا لفيـــــروس كورونـــــا“أصـــــبحت 
هذا المجال فضال عـن أن المـستوطنين فـي اإلحصائيات في 

المـــستوطنات المجـــاورة ال يلتزمـــون بـــإجراءات الوقايـــة مـــن 
الفيروس، ويتجولون في الوادي بشكل اسـتفزازي علـى شـكل 

  .جماعات

ـــشتبه  ـــستوطنون م ـــه م ـــام ب ـــا ق ـــر م ورصـــد التقري
ـــالفيروس وينتمـــون لمنظمـــة  ـــتالل“بإصـــابتهم ب ” شـــبيبة ال

ــى مــ ــداء عل ــة اإلرهابيــة باالعت ــسطينيين فــي منطق واطنين فل
ــي المكــان، بعــد أن  ــا ف ــوا ســيارتين كانت األغــوار، حيــث أحرق
رشــقوا الــسكان هنــاك بالحجــارة ورشــوا علــيهم الغــاز المــسيل 

  .للدموع

ــــتم  ــــداءات المــــستوطنين ت ــــر أن اعت ــــد التقري ويؤك
ٕبغطـاء واســناد مــن جــيش وحكومـة االحــتالل، والتــي أســفرت 

ٕهاد واصـــابة عـــدد مـــن خـــالل الـــسنوات األخيـــرة عـــن استـــش
ــات منظمــة، وقــف خلفهــا مــا يعــرف  ــسطينيين فــي عملي الفل

اإلرهـابيين، ” تـدفيع الـثمن“وحركـة ” شـبيبة الـتالل“بتنظيم 
وكــان أبرزهــا جريمــة إحــراق منــزل عائلــة دوابــشة فــي قريــة 
ــا، مــا أدى إلــى استــشهاد ســعد دوابــشة وزوجتــه رهــام  دوم

محمـد أبــو ٕوطفلهمـا علـي، وخطـف واحــراق الطفـل المقدسـي 
خــضير، واستـــشهاد المواطنــة عائـــشة الرابــي، فـــي ظــل مـــا 
يالقيــه المــستوطنون مــن دعــم مــن جــيش االحــتالل، خاصــة 

بنيـــامين ” الليكـــود“بعــد اإلعـــالن عــن دعـــم زعيمـــي حزبــي 
ـــاهو، و ـــيض”نتني ـــضم األغـــوار ” أزرق أب ـــي غـــانتس، ل بين

الفلسطينية ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات، حيث 
حظ أنه بعـد أكثـر مـن نـصف قـرن مـن الجـدل بـشأن بات يال

ــع  ــد رب ــة، وبع ــسطينية المحتل ــة الفل مــستقبل األراضــي العربي
ــى  ــات أوســلو“قــرن عل ــي غــضون ســنة واحــدة ”اتفاقي ، وف

ـــى  ـــسيادة اإلســـرائيلية عل ـــق ال ـــط، أصـــبحت مـــسألة تطبي فق
المستوطنات محـل إجمـاع واسـع فـي إسـرائيل وأحـد الخطـوط 

  .رائيلية قادمةاألساسية ألية حكومة إس

وقــد رصــد التقريــر آخــر هجمــات االســتيطان ضــد 
غــوش “الــضفة الغربيــة، والتــي تمثلــت بــإغراق مــستوطني 

ــة ”عــصيون ــي منطق ــاه العادمــة أراضــي المــواطنين ف ، بالمي
وادي اشــخيت شــمال بيــت أمــر المزروعــة بالعنــب، واعتــداء 
ـــالي،  ـــى األه ـــل عل ـــي الخلي ـــدة القديمـــة ف للمـــستوطنين بالبل

المقامــة علــى ” ســيدي بــوعز“لــى قيــام مــستوطني إضــافة إ
أراضـــي المـــواطنين، ببلـــدة الخـــضر جنـــوب بيـــت لحـــم علـــى 
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” سـيدي بـوعز“ شتلة زيتـون، وقيـام مـستوطني ٥٠تكسير 
ـــصب ٣٥٠بقطـــع  ـــون، ون ـــة قريب ـــون مـــن منطق  شـــتلة زيت

جــب “مــستوطنون نهايــة األســبوع بيتــا متــنقال غــي أراضــي 
 بيت لحم، مستغلين قرب قرية الفرديس شرق مدينة” الذيب

ــي إطــار محــاوالتهم توســيع  ــي المحافظــة ف ــة الطــوارئ ف حال
  .”ازديبار“حدود مستوطنة 

كما تطرق التقرير العتداء قـوات االحـتالل وضـباط 
ـــوق  ـــة حق ـــى مـــشروع حماي ـــه عل ـــابعين ل ـــة الت اإلدارة المدني
وكرامة الـسكان الفلـسطينيين الخاضـعين لالحـتالل، فـي بلـدة 

اف االحــتالل العمــل فــي المــشروع فــي ٕبركــان بــسلفيت، وايقــ
البلــدة ومــصادرة المعــدات وهــي عبــارة عــن جــرافتين، إضــافة 
إلــى إقــدام مــستوطنين علــى قطــع عــدد مــن أشــجار الزيتــون 
مزروعــة ضــمن أراضــي قريــة قريــوت، جنــوب غــرب نــابلس، 
ـــــداءات االحـــــتالل  ـــــه اعت ـــــذي تواصـــــلت في ـــــت ال ـــــي الوق ف

ملت أيضا توزيع والمستوطنين على سكان األغوار، والتي ش
  .إخطارات بهدم منشآت زراعية ومساكن للمواطنين

  ٢٢/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

االحتالل يعدم فلسطينيا بحجة تنفيذه عملية “
  واستشهاد أسير في سجون اإلسرائيلية ”طعن

 

صــباح  أعلــن – فــالح نظيــر –) عمــان (رام اهللا 
 ٢٣(امـــس عـــن استـــشهاد األســـير نـــور جـــابر البرغـــوثي 

األسـير البرغـوثي .، في سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي)عاما
 ٤مــن بلــدة عــابود شــمال غــرب رام اهللا، معتقــل منــذ نحــو 

ســنوات فــي ســجن النقــب الــصحراوي، ومحكــوم بالــسجن 
وكــان األســير الــشهيد البرغــوثي، .  ســنوات٨الفعلــي لمــدة 

تعرض الليلة الماضية، لإلغماء الـشديد أثنـاء تواجـده فـي 
  . في سجن النقب الصحراوي) ٢٥(ي قسم الحمام ف

” عمــان“وأوضــح نــادي األســير فــي بيــان وصــل 
ــه وانعاشــه،  ــي نقل ــأخرت ف ــل ت ــه،أن إدارة المعتق ٕنــسخة من
والتــي جــاءت بعـــد أكثــر مــن نـــصف ســاعة علــى حادثـــة 

ـــرات وصـــراخ  ـــد تكبي ـــرا بع ـــوعي، واســـتجابت أخي ـــه لل ًفقدان
 وحمـــل نـــادي األســـير، إدارة ســـجون. األســـرى فـــي القـــسم

االحـــــتالل، المـــــسؤولية كاملـــــة عـــــن استـــــشهاد األســـــير 
ّالبرغــوثي، جــراء تقاعــسها ومماطلتهــا المتعمــدة فــي إنقــاذ 
حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتـل البطـيء بجملـة 

  . من األدوات الممنهجة

مــن جانبــه، حمــل رئــيس هيئــة شــؤون األســرى 
ٕوالمحــــررين قــــدري ابــــو بكــــر، ســــلطات االحــــتالل وادارة 

وقـال . نها المسؤولية كاملة عـن استـشهاد البرغـوثيسجو
ــل الظــروف  ــو بكــر إن إدارة ســجون االحــتالل تــستغل ك اب
الممكنـــة لتكـــون جـــزء مـــن التنكيـــل باألســـرى وشـــكل مـــن 
أشكال تعنيفهم وتعذيبهم وقتلهم، كالقتل الطبي، والتعـذيب 
الجـــسدي والنفـــسي، واقتحـــام غـــرفهم واالعتـــداء بالـــضرب 

ق الكـالب البولـسية تجـاههم، وغيرهـا المبرح علـيهم واطـال
  . من أساليب إجرامية

وباستشهاد األسير البرغوثي، يرتفع عدد شـهداء 
م، ومـا ١٩٦٧ً شـهيدا منـذ عـام ٢٢٣الحركة األسيرة إلـى 

 جثـــامين مـــن األســـرى ٥تـــزال ســـلطات االحـــتالل تحتجـــز 
ُأنـــيس دولـــة الـــذي استـــشهد فـــي ســـجن : الـــشهداء، وهـــم
ُز عويــسات الــذي استــشهد ، وعزيــ١٩٨٠عــسقالن عــام 

، وفـــارس بـــارود، ونـــصار طقاطقـــة، وبـــسام ٢٠١٨عـــام 
  . ُالسايح وثالثتهم استشهدوا خالل العام الماضي

من جهة اخرى استشهد شـاب فلـسطيني، صـباح 
أمس متأثرا بإصابته الحرجة جراء إطـالق النـار عليـه مـن 
ـــدس  ـــة الق ـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، شـــرقي مدين ـــل ق قب

قب تنفيذه عملية دهس وطعـن أصـيب خاللهـا المحتلة، ع
ـــوات حـــرس . ضـــابط اســـرائيلي وأعلـــن المتحـــدث باســـم ق

الحــدود، أن قواتــه أطلقــت النــار علــى شــاب فلــسطيني قــام 
بتنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من حاجز عسكري عند 

شـرقي القـدس المحتلـة، حيـث ” معاليه أدوميم“مستوطنة 
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فها بــــ أصـــيب شـــرطي مـــن حـــرس الحـــدود بجـــروح وصـــ
  . ”المتوسطة“

وأفادت وسائل إعالم عبرية، بوقوع عملية دهـس 
وطعــن، أعقبهــا اطــالق قــوات حــرس الحــدود اإلســرائيلية، 

، ”معاليــه أدومـــيم“عنــد حــاجز عــسكري قـــرب مــستوطنة 
  . النار على شاب فلسطيني ترجل من سيارة وأشهر سكينا

ووفقــا للمــزاعم اإلســرائيلية، توجــه الــشاب صــوب 
ــه بجــروح أحــد عناصــر  الــشرطة، وقــام بطعنــه والتــسبب ل

متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى في القـدس لتلقـي 
وأطلـــق عناصـــر مـــن قـــوات حـــرس الحـــدود التـــي . العـــالج

ـــم إغـــالق  ـــشاب، فيمـــا ت ـــى ال ـــار عل ـــان الن تواجـــدت بالمك
المنطقة والحاجز العـسكري، بـزعم أنـه عثـر بالمكـان علـى 

ء المتفجـرات إلبطـال عبوة ناسفة، حيث تـم اسـتدعاء خبـرا
  .مفعولها

ُعمان العمانية  ُ٢٣/٤/٢٠٢٠  

* * * * *  

ترك فيروس كورونا " إسرائيل "هل تعمدت 
  ينتشر في القدس؟

 

فادي الهـدمي وزيـر شـؤون   قال–فلسطين اآلن 
إســـرائيل تعمـــدت "القـــدس فـــي الحكومـــة الفلـــسطينية، إن 

التنكيل به، ومارست االعتقال ضده بصورة همجية لردعـه 
ن خدمــة المقدســيين فــي ظــل سياســة اإلهمــال المتعمــد عــ

التي تمارسها تل أبيب ضد مواطني القدس العرب في ظـل 
 ".انتشار وباء كورونا

، "سـبوتنبك"وأضاف الهدمي في حواره مع مراسل 
البـــد مـــن ذكـــر اإلهمـــال الجلـــي والواضـــح مـــن قبـــل "أنـــه 

 اإلسرائيليين للمناطق العربية في القدس المحتلة، والقدس
 ."الشرقية

ًوجـــدنا إهمـــاال واضـــحا ســـواء كـــان فيمـــا "وتـــابع  ً
ًيتعلــق بــإجراءات التوعيــة والتعقــيم، وصــوال إلــى إجــراءات 

 ".الوقاية والفحص والعالج للمقدسيين

" العلــم"و" الكوفيــة"كمامــات الفلــسطينيين بــألوان 
 في القدس

المـــسؤولون الفلـــسطينيون تحملـــوا "وأوضـــح أن 
لخدمــة المقدســيين، فــي ظــل المــسؤولية علــى أكمــل وجــه 

 ".التقاعس واإلهمال اإلسرائيلي المتعمد

وأشار إلى أن االحتالل كثيرا ما أدعى أن القـدس 
موحــدة لكــن علــى األرض الوضــع لــيس كــذلك، ويتعامــل 

 ".الغربية والشرقية القدس بمكيالين فيما يخص

وحــول مــا إذا كانــت إســرائيل تعمــدت تــرك القــدس 
وباء عالمي،  نحن أمام"لهدمي، تغرق في الوباء، أجاب ا

ال يعرف الحدود وهذا ما قلته للمحققين في إسرائيل خـالل 
ــي القــدس ونعمــل  ــدما نحمــي شــعبنا ف التحقيــق معــي، عن
علــى تــوعيتهم نكــون بــذلك قــد قــدمنا خدمــة وحمايــة لهــم، 

 ".ألن الفيروس ال يعرف أي حدود أو مناطق جغرافية

 تـسييس – ومـا زالـت –إسرائيل تعمـدت "وأكد أن 
فيــروس كورونــا فــي القــدس، حيــث تعاملــت بطريقــة غيــر 
ــسانية وال أخالقيــة، فــال هنــاك ألي توعيــة أو وقايــة أو  إن

 ."حتى عالج

ــه  ــي القــدس، إســرائيل تــضرب عــرض "وذكــر أن ف
منظمـــة  الحـــائط بكـــل المبـــادئ العالميـــة التـــي دعـــت لهـــا

فيما يخص الوقايـة والحمايـة مـن جائحـة  الصحة العالمية
  ".كورونا

 ٢٣/٤/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

  

  



  
  ١٢٨ 

ضوء أخضر أمريكي لضم المستوطنات وفرض 
  االستيطان في أسبوع.. السيادة االسرائيلية

 

ــدس "-رام اهللا  ــوم " الق ــسارع إســرائيل -دوت ك  ت
ـــود  ـــشكيل حكومـــة مجـــدة، لتنفيـــذ بن ـــاق علـــى ت ّبعـــد االتف

بفرض سيادتها على منـاطق فـي " صفقة القرن األمريكية"
ّيوليـو المقبـل، فـي ظـل / ًضفة الغربية، اعتبارا من تمـوزال

 .انشغال العالم بمواجهة فايروس كورونا

ّوفي سياق دعـم اتفـاق تـشكيل حكومـة إسـرائيلية 
موحدة، أعلـن وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك بومبيـو أن 
قـــرار ضـــم أراض فـــي الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة يعـــود فـــي 

ــة المطــاف" ــة ضــوء إلســرائيل، وهــو " نهاي مــا يعتبــر بمثاب
ـــاهو  ـــي –أخـــضر لحكومـــة نتني ـــدما ف ً غـــانتس للمـــضي ق ّ

الترتيبــــات المتفــــق عليهــــا بينهمــــا بــــشأن البــــدء بفــــرض 
الــسيادة االســرائيلية علــى أراض فــي الــضفة الغربيــة فــور 

 االســرائيلي مــن رســم الخــرائط، –انتهــاء الطــاقم االميركــي 
قة صــــف"التــــي تتــــيح لحكومــــة إســــرائيل المباشــــرة بتنفيــــذ 

  ".القرن

وفـــي ردود الفعـــل الدوليـــة حـــذر المنـــسق األمـــم 
لعمليــــة الــــسالم نيكــــويالي ميالدينــــوف مــــن أن أي ضــــم 
ـــسطينية إلـــى إســـرائيل ســـيكون ضـــربة  ـــل ألراض فل ٍمحتم

فيما أكد الممثل األعلى لالتحاد . مدمرة لمبدأ حل الدولتين
االوروبـــي للـــشؤون الخارجيـــة وسياســـة األمـــن جوزيـــب 

ــــــل، أن االتحــــــ اد األوروبــــــي ال يعتــــــرف بالــــــسيادة بوري
اإلســــرائيلية علــــى الــــضفة الغربيــــة المحتلــــة وأن موقــــف 
االتحاد األوروبي من وضع األراضي التي احتلتها إسرائيل 

  . لم يتغير١٩٦٧عام 

علـى " ّالـسيادة اإلسـرائيلية"والقى االتفـاق بفـرض 
ًمناطق في الـضفة الغربيـة تنديـدا أوروبيـا وروسـيا، بينمـا  ً ً

الواليـات المتحـدة عـن القـرار علـى لـسان منـدوبتها دافعت 

لدى األمم المتحـدة شـيريت نورمـان شـاليت، خـالل جلـسة 
  .لمجلس األمن الدولي في نيويورك

وقالــت شــاليت إنــه فــي ضــوء الخطــوات األخيــرة 
المتخـذة لتــشكيل حكومــة طـوارئ وطنيــة، تعلــم إســرائيل أن 

الثابـت لهـا، بإمكانها االعتماد على دعم الواليات المتحدة 
فليس إلسرائيل صديق أفضل من الواليات المتحـدة حـسب 

  .زعمها

فـــي الوقـــت نفـــسه أكـــد غالبيـــة أعـــضاء مجلـــس 
األمن رفضهم لهذه المخططـات أو االعتـراف بـأي تغييـرات 
. أحادية الجانب تـسعى لتقـويض حـدود الرابـع مـن حزيـران

فقـد أعربــت روسـيا عــن قلقهـا إزاء خطــط التنفيـذ األحــادي 
وأكـــد نائـــب رئـــيس الـــوزراء ". صـــفقة القـــرن"يـــسمى لمـــا 

األيرلنـــدي، وزيـــر الـــشؤون الخارجيـــة والتجـــارة ســـيمون 
ــل ضــم األراضــي فــي  كــوفيني، خطــورة أي خطــوة مــن قبي
ـــن األراضـــي الفلـــسطينية  ـــا جـــزء م ـــة، ألنه ـــضفة الغربي ال

  .المحتلة، وأن القانون الدولي يحظر ضم األراضي بالقوة

مواصــلة مخططــات وفــي ســياق سياســة التهويــد و
االستيطان، صادق المستشار القـضائي لحكومـة االحـتالل 
أفيحـــاي منـــدلبليت، علـــى قـــرار يقـــضي باالســـتيالء علـــى 
أراضـــي الحـــرم اإلبراهيمـــي فـــي مدينـــة الخليـــل وتوظيفهـــا 
للمــشاريع التهويديــة واالســتيطانية تحــت ذريعــة التطــوير 

  .والتوسع

ــى  ــى االســتيالء عل ــدلبليت عل ــأتي مــصادقة من وت
مــــسطحات األراضــــي بتخــــوم الحــــرم والتــــي تــــديرها دائــــرة 

المكـــان ومالءمتـــه لـــذوي " تحـــديث"األوقـــاف، مـــن أجـــل 
ــن المــستوطنين واليهــود والــسياح  ة م ــاالحتياجــات الخاص ّ

وقد جرى بحث ذلك بالتعاون مـع اإلدارة المدنيـة . األجانب
، والمستــشار القـــضائي بعـــد ان )تابعــة لجـــيش االحـــتالل(

ْتــسلموِب"توجهــت منظمــة  ِ " وزيــر األمــن"االســتيطانية إلــى " ْ



  
  ١٢٩ 

ــال  ــشروع فــي أعم ــت بال ــت، وطالب ــالي بيني اإلســرائيلي نفت
  .التحديث

يـــــذكر أن رئــــــيس حكومـــــة االحــــــتالل بنيــــــامين 
نتنياهو، وخـالل اقتحامـه للحـرم اإلبراهيمـي أبـدى موافقتـه 
ـــــاف  ـــــرة األوق ـــــى أراضـــــي الحـــــرم مـــــن دائ االســـــتيالء عل

سارات ومــشاريع تعزيــز اإلســالمية، مــن أجــل مــشروع المــ
  .االستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل

وعلــــــى االرض شــــــرع المــــــستوطنون وبحراســــــة 
الجيش االسرائيلي بأعمال تجريف ألراضي مواطني قريتـي 
ياسوف واسكاكا شرق سلفيت بمنطقة بـاب الـسرب، وهـي 

الجاثمــة علــى " نفــي نحيميــا"منطقــة محاذيــة لمــستوطنة 
واطنين جنــوب ياســوف وشــرق اســكاكا، بحجــة اراضــي المــ

ــاء  ــة للمــستوطنة، فيمــا أعــاد المــستوطنون بن انهــا محاذي
ـــسماة  ـــؤرة االســـتيطانية الم ـــي الب ـــان ف ـــومي أوري“ٍمب ” ك

ــالقرب مــن مــستوطنة يتــسهار الــى الجنــوب مــن مدينــة  ب
  .ٍ مبان٦نابلس بعد أن هدمت 

وبحسب قناة مكان اإلسرائيلية الناطقـة بالعربيـة، 
لمستوطنين في البؤرة االستيطانية أعـادوا بنـاء عـدد فإن ا

مـــن المبـــاني، بعـــد أن أقـــدمت اإلدارة المدنيـــة اإلســـرائيلية 
وانتـزاع قـرار . ٍ مبان٦على هدم منازل البؤرة المكونة من 

قضائي وحكومي بهـدم تلـك البـؤرة لـيس بـسبب االسـتيالء 
علـــى اراضـــي خاصـــة بالفلـــسطينيين بـــل لتكـــرار مهاجمـــة 

  .ٕإلسرائيليين والقاء قنابل حارقة تجاههمالجنود ا

ويتخــوف أهــالي محــافظتي ســلفيت وقلقيليــة مــن 
ــــي  ــــاة العادمــــة القادمــــة مــــن المــــستوطنات ف ــــدفق المي ت
المحافظتين في ظل جائحة كورونـا، وأصـبح التخـوف مـن 
نقــــل الفيــــروس عبــــر الميــــاه التــــي تتــــدفق فــــي األوديــــة 

 كمــا هـــي الفلــسطينية بمــسافة ثمانيــة كيلـــومترات وأكثــر،
الحال في بلدة كفـر الـديك وبـروقين فـي محافظـة سـلفيت، 

، "شــعاريات"وكــذلك فــي محافظــة قلقيليــة قــرب مــستوطنة 

" مــصانع اريئيــل وبركــان وعمانويــل وأديــرت"والقادمــة مــن 
ًوالتي تضخ مياها ملوثة غيـر معالجـة إلـى أراضـي القريـة 
 المجاورة، ما ادى إلى تلف أشجار الزيتـون وتلـوث التربـة
ـــة  ـــاه الجوفي ـــوث الخـــزان الخـــاص بالمي فـــي المنطقـــة، وتل

  .ولتربة والمزروعات

وتؤكد سلطة جودة البيئة الفلسطينية انه في ظل 
ـــدفق مجاريهـــا فـــي  انتـــشار كورونـــا فـــي المـــستوطنات وت
االوديــة وقــرب التجمعــات الــسكنية ازدادت المخــاوف مــن 
ـــروس، خاصـــة أن االبحـــاث  خطـــورة انتـــشار وتفـــشي الفي

ـــت أن ـــن أن يكـــون ســـببا بنقـــل أثبت ـــصابين يمك ـــراز الم  ب
  .المرض

لالســتيالء " كورونــا"ويــستغل المــستوطنون أزمــة 
ــة بــدعم مــن جــيش  ــي أنحــاء الــضفة الغربي ــى أراض ف ّعل ّ ٍ
ـــذ ظهـــور  ـــف المـــستوطنين من ـــاقم عن ـــث تف ُاالحـــتالل، حي
مؤشـرات علــى انتـشار فيــروس كورونــا رغـم تقييــد الحركــة 

ّزل االجتمــاعي المــشددة واإلغالقـات وسلــسلة إجــراءات العـ ّ
  ".ّالتي اتخذتها إسرائيل 

ُوتعــم آفــة عنــف المــستوطنين وفــق تقريــر حــديث  ّ
ّجميع أنحاء الضفة الغربيـة وتبـرز " بتسيلم"لمنظمة مركز  ّ

" مزرعـة معـون"ّعلى وجـه خـاص فـي المنطقـة المجـاورة لــ
ًفـــي تـــالل جنـــوب الخليـــل والتـــي جـــرى توســـيعها مـــؤخرا؛  ّ

ّة البــؤر االســتيطانية المحيطــة بهــا وكتلــ" شــيال"ومنطقــة 
ّالمغير : ّوالتي تطال هجمات مستوطنيها القرى الفلسطينية

ـــاطق المجـــاورة  ـــصرة وغيرهـــا والمن ـــوت وق ُوترمـــسعيا وقري ّ
ًالتــــي أقيمــــت قربهــــا مــــؤخرا بــــؤرة " حلمــــيش"لمــــستوطنة  ّ

ّاســـتيطانية جديـــدة، وفـــي منـــاطق األغـــوار القريبـــة مـــن 
  ". هشاحركوخاف"و" ريمونيم"مستوطنات 

ٕواضافة لذلك يسوق المستوطنون قطعان أبقـارهم 
ــسطينيون  ة يفلحهــا فل ّوأغنــامهم للرعــي فــي حقــول زراعي ــ ّ ّ
ّوخاصة فـي منطقـة األغـوار فـي ظـل الـدعم المطلـق الـذي  ّ



  
  ١٣٠ 

ُتمنحـــه دولـــة االحـــتالل لعنـــف المـــستوطنين حيـــث يحمـــي 
ًالجنود المستوطنين المعتدين، وأحيانا يشاركون فعليـا فـي  ًّ

االعتداءات وهذا ما حدث في عدة منـاطق حيـث شـن هذه 
المستوطنون هجمات علـى قـصرة وقريـوت والـشيوخ وتـرك 
ّالجيش المستوطنين يـشنون الهجمـات علـى الفلـسطينيين  ّ

  .ّفي هذه المناطق ويتلفوا ممتلكاتهم دون أي رادع

واعتدى مستوطنون بحماية جنود االحـتالل علـى 
ء حـصادهم محاصــيلهم، المـزارعين فـي خربــة الخروبـا أثنــا

في مـسافر يطـا جنـوب الخليـل وعلـى الناشـطين فـي لجنـة 
الحماية والصمود بمـسافر يطـا بالـضرب، قبـل أن يـستولوا 
على كاميرات يستخدمونها فـي توثيـق اعتـداءات االحـتالل 

  .على المواطنين بالمنطقة

كما هاجم مستوطنون خربة مغاير العبيد بمسافر 
المقامـة علـى أراضـي "  تـسوركرمي"يطا، ومنع مستوطنو 

المواطنين في بيت أمر شمال الخليل، وبحماية من جـيش 
االحتالل، المزارعين من العمل فـي أراضـيهم واستـصالحها 

ً دونمـا، ٢٥في منطقة البويرة، والتي تبلغ مـساحتها نحـو 
  .وحذروهم من العودة إلى المنطقة

وفــي االنتهاكــات األســبوعية التــي وثقهــا المكتــب 
  :ي للدفاع عن األرض كانت على هذا النحوالوطن

اقتحمـت شـرطة االحـتالل منـازل نحـو :  القدس-
 شابا في القدس وسلمتهم مخالفات قيمـة كـل مخالفـة ٥٠

ــق بتوزيــع النــور ٥٠٠٠ ــة تتعل ــامهم بزف  شــيكل بحجــة قي
المقــدس فــي عيـــد الفــصح المبــارك، كمـــا اقتحمــت قـــوات 

ــ وب عليهــا االحــتالل قريــة كفــر عقــب وأزالــت يافطــات مكت
  .دولة فلسطين

أخطرت سلطات االحتالل بإزالـة خيمـة :  الخليل-
ســكنية فــي مــسافر يطــا وســلمت المــواطن جمــال ربعــي، 
إخطــارا بإزالــة خيمــة ســكنية شــرع بإقامتهــا إليــواء أســرته 

  . افراد٦المكونة من 

كمـــا أشـــهر مـــستوطن الـــسالح فـــي وجـــه الطفـــل 
لقتــل، وذلــك احمــد القــاعود وشــتمه بألفــاظ نابيــة وهــدده با

أثناء لعبه كرة القـدم رفقـة مجموعـة مـن األطفـال اآلخـرين 
ــى مــرأى ومــسمع  ــة القديمــة، عل ــسهلة بالمدين فــي حــي ال
جنــــود االحــــتالل المتمركــــزين علــــى مــــا يــــسمى حــــاجز 

  .العسكري القريب من الحرم االبراهيمي" االستراحة"

شــرع مــستوطنون بزراعــة أشــتال فــي : بيــت لحــم
قطــن، قــرب قريـــة أرطــاس، تعـــود أراضــي بمنطقــة خلـــة ال

للمواطنة زينب ابو سنينة جنوبي بيت لحم وكان االحتالل 
 واعتبرهـا ٢٠٠٤قد استولى على أراضي خلة القطن عـام 

  .أراضي دولة

وأخطـــرت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، المـــواطن 
ــي  ــشاء، ف ــه قيــد اإلن صــالح محمــد المحــسيري بهــدم منزل

 ٩٦بيـت لحـم خـالل منطقة أم ركبـة ببلـدة الخـضر جنـوب 
ســاعة، بحجــة عــدم التــرخيص كمــا أخطــرت بهــدم منــزلين 
ًمأهولين في منطقة أم ركبة أيضا في بلدة الخـضر جنـوب 

 ســاعة، يعــودان للمــواطنين محمــد ٩٦خــالل . بيــت لحــم
يعقــــوب دعــــدوع، ومحمــــد إبــــراهيم دعــــدوع، بحجــــة عــــدم 

  .الترخيص

وانتزع المواطن مصطفى محمـد أبـو عمـوص مـن 
 قرارا من محكمة اسرائيلية بوقف هـدم منزلـه، بلدة الخضر

بعد تلقيه إخطارا بالهـدم اإلداري لمنزلـه الواقـع فـي منطقـة 
  .شوشحلة جنوب الخضر

وأطلـــق مـــستوطن اســـرائيلي النـــار مـــن مـــسدسه 
بــالقرب مــن حــاجز فلــسطيني علــى مــشارف قريــة كيــسان 

ً كيلومترا شرق بيت لحم بهـدف إرهـاب ٢٠التي تبعد نحو 
ن لجنــــة الطــــوارئ الــــواقفين لإلشــــراف علــــى النــــشطاء مــــ

  .الحاجز

) الحريــديم(اقــتحم عــشرات المــستوطنين : ســلفيت
ــدة كفــل  ــا بل المــشتبه بإصــابة عــدد مــنهم بفيــروس كورون
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حــارس قــضاء مدينــة ســلفيت، وأدوا طقوســا تلموديــة فــي 
منطقة القبور التاريخية في البلدة، دون أن تمـنعهم قـوات 

على حركـة المـواطنين بـدعوى االحتالل التي فرضت قيودا 
  .مواجهة كورونا

" رحـاليم"قطع مستوطنون مـن مـستوطنة : نابلس
 شــجرة زيتــون فــي بلــدة الــساوية جنــوب نــابلس، ٣٣نحــو 

  .تعود ملكيتها للمواطن حمد صالح جازي

ــدتي  كمــا هــدمت قــوات االحــتالل منــشأتين فــي بل
وتوجهــت القـوة بعــد . سبـسطية وبرقــة شـمال غــرب نـابلس

ًقة المسعودية التابعة لقرية برقة، وهدمت كرفانا ذلك لمنط
يعــود للمــواطن مــشير ســيف، والــذي هــدم االحــتالل منزلــه 

  .راعية له بالمكان ذاته قبل أشهرالعام الماضي ومنشأة ز

أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي بوقف : األغوار
العمـل فــي مـسجد قيــد اإلنـشاء، فــي قريـة كردلــة بــاألغوار 

ـــى  ـــشهر القـــادم؛ بحجـــة عـــدم الـــشمالية حت الرابـــع مـــن ال
الترخيص، علما أن المسجد مبني من الطوب ومكون مـن 

ً مترا مربعا٢٥٠طابقين، على مساحة  ً.  

والتهمــت النيــران عــشرات الــدونمات الزراعيــة فــي 
خربــــة حمــــصة فــــي األغــــوار الــــشمالية، بفعــــل تــــدريبات 
ــا ســكنيا يعــود  االحــتالل، كمــا فككــت قــوات االحــتالل كرفان

مــواطن يوســف عليــان واســتولت عليــه مــن قريــة الــديوك لل
التحتا غرب مدينة أريحا، كمـا اسـتولت علـى معـدات بنـاء 
ــة بــاألغوار الــشمالية وهــي مــضخة وخــالط  فــي قريــة بردل
اسمنت وحالت دون استمال أعمـال البنـاء فـي بيـوت أحـد 

  .المواطنين

  ٢٥/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  

: دس والضفة الغربيةحصاد األسبوع في الق
 نقطة ٤٥شهيدان وعدد من اإلصابات بـ 

  مواجهة

 

فـي  مواجهـات شهد حصاد األسبوع الماضي عدة
 مواجهـــة، ٤٥الـــضفة والقـــدس المحتلتـــين، وذلـــك ضـــمن 

تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة وعبوات متفجرة ومفرقعـات 
نارية، وارتقاء شهيدين، أحدهما نتيجة اإلهمال الطبي في 

  .بطولية دهس االحتالل، واآلخر إثر تنفيذه عمليةسجون 

ــدلعت مواجهــات فــي  ــة، ان ــوم أمــس الجمع ــي ي فف
حي النقار وقرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية، فيما اسـتهدف 
مقــاومون دوريــات االحـــتالل بزجاجــات حارقــة ومفرقعـــات 

  .مخيم شعفاط وفي وادي الجوز نارية خالل مواجهات في

ى في بلـدتي العيـسوية فيما اندلعت مواجهات أخر
ـــة فـــي  ـــك ضـــمن مواجهـــات متفرق  نقـــاط، ٦وســـلوان، وذل

ــد مــن  أصــيب خاللهــا مــواطن بالرصــاص المطــاطي والعدي
  .اإلصابات باالختناق

 مواجهــات بــين قــوات ٥ويـوم الخمــيس، أحــصيت 
ٕواطــالق  العيــساوية االحــتالل وشــبان فلــسطينيين فــي بلــدة

في القدس " معاليه هزيتيم"زجاجات حارقة تجاه مستوطنة 
المحتلة، فيما اندلعت مواجهـات فـي مخـيم شـعفاط ومخـيم 

  .قلنديا وبلدة كفرعقب

 نقطـة مواجهـة، أصـيب ١٤أحصي يـوم األربعـاء 
خاللها جنديان إسرائيليان في عمليتي دهـس وطعـن علـى 
حـــاجز الكـــونتينر وقـــرب مـــستوطنة عطيـــرت بـــرام اهللا نفـــذ 

 ). عاما٢٥(إحداها الشهيد إبراهيم هلسة 

ــشهاد األســير و  ــن عــن است ــه، أعل ــوم ذات فــي الي
رام  ، مـن قريـة عـابود فـي) عاما٢٣(نور جابر البرغوثي 

 .اهللا، إثر اإلهمال الطبي في سجون االحتالل

كذلك شهد ذات اليوم مواجهات أمـام مبنـى بلديـة 
االحــتالل فــي القــدس، وعلــى حــاجز الكــونتينر، وفــي قريــة 
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ـــدة الـــسواحرة الـــشرقية، فيمـــا انـــدلعت مواج هـــات أخـــرى بل
ـــدة تقـــوع ببيـــت لحـــم، وفـــي أم صـــفا  ـــابلس، وبل قـــصرة بن

  .وبيتونيا في رام اهللا

 مواجهـــــات فـــــي ٦وشـــــهد منتـــــصف األســـــبوع، 
فـــــي ضـــــواحي القـــــدس، " جبعـــــون هحدشـــــاه"مـــــستوطنة 

ومــــستوطنة بيــــت  ومواجهــــات بقريــــة كــــوبر فــــي رام اهللا،
حـــورون، وفـــي تقـــوع ببيـــت لحـــم، وعلـــى حـــاجز زعتـــرة 

ـــابلس، أصـــيب  فـــي خاللهـــا مـــواطن بالرصـــاص الحـــي، ن
  .وثالثة برضوض

 مواجهات بـين ٥ويوم اإلثنين الماضي، أحصيت 
ـــة  ـــاء زجاجـــات حارق ـــوات االحـــتالل، تخللهـــا إلق شـــبان وق
ومفرقعات نارية في تقوع جنوب بيت لحم، ومواجهات فـي 

الخليـــل، فيمـــا انـــدلعت  قريـــة التـــواني ومخـــيم الفـــوار فـــي
الحــاجز الــشمالي فــي مواجهــات مــع قــوات االحــتالل علــى 

مدينــة قلقيليــة، ومواجهــات فــي ديــر أبــو مــشعل بــرام اهللا، 
  .مواطنين بالرصاص الحي إصابة حيث أعلن عن

ويوم األحد، ألقى شبان عبوات متفجرة وزجاجات 
ـــدلعت  ـــة، وان ـــضاء قلقيلي ـــي مواجهـــات بعـــزون ق ـــة ف حارق

بضواحي القـدس، وفـي بلـدة بيـت  حزما مواجهات في بلدة
، وفي خربثا المصباح بـرام اهللا، وفـي ضـاحية أمر بالخليل

المخــــالة، " حـــرميش"شـــويكة بطـــولكرم، وفــــي مـــستوطنة 
 نقاط مواجهة في القدس والضفة الغربية، أصيب ٦ضمن 

  .على إثرها مواطن بالرصاص الحي

 نقاط مواجهة، في ٣أما يوم السبت، فقد أحصي 
  .كل من كفر قدوم بقلقيلية وضاحية شويكة بطولكرم

  ٢٥/٤/٢٠٢٠مدينة القدس موقع 

* * * * *  

  

  

مقدسيون .. في ظل اختفائها بسبب كورونا
  يتذكرون أجواء القدس الرمضانية

 

 – المحتلــــة القــــدس – جنــــدي أســــيل –الجزيــــرة 
دخــول شــهر رمــضان المبــارك ابتــداء مــن الجمعــة،  ســبق

إعـــالن اســـتمرار إغـــالق المـــسجد األقـــصى المبـــارك أمـــام 
 .ة كوروناالمصلين في ظل تفشي جائح

ّهــذا اإلعــالن مــزق قلــوب الفلــسطينيين الــذين لــم 
ــاد المــسجد  ــشهر دون ارتي ــل أي مــنهم مــرور هــذا ال يتخي
األقـــصى بـــشكل يـــومي والـــسير فـــي أزقـــة البلـــدة القديمـــة 

 .واالستمتاع بأجوائها االستثنائية

ــة بعــد  ــى البلــدة العتيق أفواجــا يــصل المــصلون إل
كـل مـن البـاب الـذي ّكسوها بحلتها الرمضانية، ويتفرقـون 

ــي  ــه، فتجــد اآلالف يــسيرون ف ــدخول من ــدماه ال ــادت ق اعت
ّمـوالي صـل "طريق الواد حيث يـستقبلهم حـانوت بأنـشودة 
، وينعطفون "وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم

 .بعدها يسارا ليدخلوا إلى أولى القبلتين من باب المجلس

ــذي  ــاب حطــة ال ــدخول مــن ب ّآخــرون يفــضلون ال ُ
ـــضانية المتجـــددة وبالفعاليـــات التـــي  ـــه الرم ـــشتهر بزينت ي
ـــاء  ـــدة العتيقـــة، أمـــا ســـكان أحي ـــق منـــه لتجـــوب البل تنطل
القدس الجنوبية فيفضلون الدخول من باب األسباط الـذي 
ـــستميلون  ـــذين ي ـــة الباعـــة ال ينتـــشر فـــي ســـاحته الخارجي

 .المصلين لشراء بضاعتهم بكافة الوسائل

ذا العــام، وُأغلــق هــذه األجــواء انــدثرت جميعهــا هــ
فــي وجــه المــصلين مهــوى قلــوبهم المــسجد األقــصى، فلــن 
ـــب  ـــي ترتي ـــدي ف ـــة عبي ـــستعجل المـــسنة المقدســـية فوزي ت
ُمطبخهــا بعيــد وجبــة اإلفطــار، ولــن تــضع ســجادة صــالتها 
ــدام  ــى األق ــق مــشيا عل ــي حقيبتهــا لتنطل ــاه ف ــارورة المي وق
يوميـــا مـــن منزلهـــا فـــي حـــي رأس العـــامود إلـــى المـــسجد 

، لتــصعد الهثــة إلــى بــاب األســباط ألداء صــالتي األقــصى
 .العشاء والتراويح
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  ّفراغ وغصة

عـــن تلـــك المـــشاعر، حـــدثت الجزيـــرة نـــت قائلـــة 
رمــضان بالنــسبة لــي .. أشــعر بفــراغ كبيــر وحــزن عميــق"

يقتصر على العبادة والتوجه للمسجد األقـصى، فهـو لـيس 
 قبلتنا وحدنا في هذا الشهر، بل قبلة الفلسطينيين من كـل
المحافظات والـسياح المـسلمين الـذين ألفنـا وجـودهم بيننـا 

  ".في الباحات

وصــفت عبيــدي أجــواء رمــضان هــذا العــام بــسبب 
تداعيات الفيروس المستجد بالباهتة، وقالت إنهـا سـتفتقد 
صوت الباعـة الـذين يتفننـون فـي منـاداة المـصلين لـشراء 
بــضاعتهم، إذ كانــت تحــرص كــل عــام أثنــاء خروجهــا مــن 

 علــى شــراء ألعــاب ألحفادهــا وأوان مطبخيــة تبــاع المــسجد
 .بأسعار زهيدة

ــشهر  ــة ال ــزل طيل ــام ســتبقى حبيــسة المن هــذا الع
وهي التـي كانـت ال تـشعر بالحريـة إال فـي رحـاب األقـصى 

سأفتقد هذا العـام "الذي تقصده يوميا في الشهر الفضيل، 
أيـــضا المـــشهد المهيـــب لتوافـــد عـــشرات آالف المـــصلين 

 ".األبواب للدخول لألقصىوتزاحمهم عند 

ّقــرب .. بوظــة بــاردة.. ّفــرح ابنــك بعــشرة شــيكالت"
، هــذه العبــارات وغيرهــا تــصدح بهــا حنــاجر الباعــة "ّوجــرب

عنـد مــداخل األقــصى فــي رمــضان كــل عــام، لكــن المــداخل 
أضحت فارغة كما األزقة والمـصليات، ولـن تـتمكن عدسـة 
 المــصور المقدســي إيــاد الطويــل مــن اقتنــاص أي لحظــة

 .جمال في شهر رمضان هذا العام

  ُكاميرات هجرت

قبل حلول شهر رمضان بيوم واحـد، يحـرص إيـاد 
على شحن أربع بطاريات لكاميرتـه ألن عدسـته ال تتوقـف 

أقـضي "عن التقاط األجواء االسـتثنائية فـي القـدس، وقـال 
 يوميـا فـي األقـصى، أبـدأ يـومي ٢٤ ساعة مـن أصـل ١٨

د ثـم االبتهـاالت وصـالة بتصوير وجبة السحور في المسج
الفجــر والــشروق، وأتوجــه لمنزلــي للنــوم ثــم أســتيقظ لعمــل 

مونتاج وتنزيل الصور، وأعود لألقصى مجددا وأمكث إلـى 
 ".شروق اليوم التالي وهكذا

اعتاد إياد التوجـه فـي أولـى أيـام الـشهر الفـضيل 
إلــى حــاجز قلنــديا العــسكري شــمال القــدس اللتقــاط صــور 

ين التــي تعتليهــا البهجــة، رغــم مــشقة قريبــة لوجــوه المــصل
 .الرحلة لقدومهم من قرى بعيدة من الضفة الغربية

زينــــة رمــــضان والمخلــــالت والقطــــايف وبــــسطات 
البرازق والخبـز بأشـكاله والمعجنـات وغيرهـا، صـور اعتـاد 
المصور الشاب أيضا على التقاطها ونشرها عبر منـصات 
ــــــــــــــــــــى وســــــــــــــــــــم  التواصــــــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــــــاعي عل

 .غير_القدس_في_رمضان#

ومــع حلــول موعــد اإلفطــار تلــتقط عدســته صــورا 
لإلفطــارات الجماعيــة التــي تتبــرع بهــا الجمعيــات المختلفــة 

 .لصالح المصلين الوافدين لألقصى

بعــد التقــاط صــور اإلفطــارات أتوجــه لإلفطــار مــع "
أفراد أسرتي الذين اعتادوا على ذلك في األقصى منـذ هبـة 

جود فــي هــذا المكــان متعتــي بــالو.. البوابــات اإللكترونيــة
 ".على مدار الساعة

وعند سـؤاله عـن شـعوره تجـاه اختفـاء كافـة هـذه 
فيـروس كورونـا "المظاهر هـذا العـام، تنهـد طـويال ثـم قـال 

هــي موجــودة أمــامي .. خلــق حــاجزا بينــي وبــين الكــاميرا
ال مظاهر رمضانية في .. لكنني ال اقترب منها وال أمسكها

ــــه القــــدس ألصــــورها، وال األقــــصى مف ــــا لندخل تــــوح أمامن
 ".ونحييه وننقل جماله بعدساتنا

فـــي ختـــام حديثـــه للجزيـــرة نـــت، قـــال المـــصور 
ّالطويــل إنــه ســيفتقد هــذا العــام التقــاط أحــب صــورة لقلبــه 
ـــــي  ـــــصلى القبل ـــــي والمـــــصورون ســـــطح الم ـــــدما يعتل عن
ــة للمــسجد وهــو مكــتظ  ويلتقطــون مــن أعــاله صــورة عام

 .بمئات آالف المصلين في ليلة القدر

د انقـــضاء صـــالة التـــراويح تتنـــوع األنـــشطة عنـــ
ــدة القديمــة بالتحديــد، وأحــد أعمــدة هــذه  الــشعبية فــي البل



  
  ١٣٤ 

ــشة  ــل المــسرحي المقدســي حــسام أبــو عي ــشطة الممث األن
الــذي يــسكن فــي البلــدة القديمــة، ولــم يكــن مــستغربا أن 
تنهمر دموعه عند حديثه عـن اختفـاء األجـواء الرمـضانية 

  .المقدسية هذا العام

  اتي والفانوسالحكو

نشاطات متعددة األوجه يقوم بهـا أبـو عيـشة، إذ 
ـــسنين عـــن عـــادات  ـــات للم ـــه الرمـــضاني بفعالي يبـــدأ يوم
رمضان وتقاليده وأهمية التـسامح وضـبط الـنفس، وينهيـه 

" الحكــواتي"عــادة بالنــشاطات الــشعبية، إذ ينطلــق بمبــادرة 
التــي يجـــوب بهـــا مقـــاهي البلــدة القديمـــة وكـــال مـــن بـــاب 

 وباب حطة وخان أبو خديجة، كما يشارك كل عام العامود
ّبمسيرة إضاءة فانوس رمضان، والزفات الدينيـة والـشعبية 

 .ّالتي تنطلق كل خميس من باب حطة في الشهر الفضيل

وجــــــه حــــــسام الــــــذي ألفــــــه المقدســــــيون وزوار 
ـــسل  ـــيهم هـــذا العـــام إال فـــي المسل ـــن يطـــل عل المدينـــة، ل

 . التلفزيون الرسميعلى شاشة" ٢كفر اللوز "الرمضاني 

سأحاول قدر اإلمكان إدخـال البهجـة علـى قلـوب "
الناس عـن بعـد طيلـة الـشهر مـن خـالل اصـطحابهم معـي 
ـــشوارع القـــدس وأزقتهـــا وأســـواقها فـــي بـــث  فـــي جـــوالت ب
مباشــر علــى فيــسبوك، فأنــا أواظــب يوميــا علــى ذلــك منــذ 

 ".انطالق أزمة كورونا وسأستمر

تي أضـناها البعـد وإلدخال السكينة على قلوبهم ال
ّعنه واشتاقت لركعة في جنباته، توجه بضعة شـبان ألداء 
ــابي األســباط  ــين ب ــراويح متباعــدين ب صــالتي العــشاء والت
ّوحطــة، فــي مــشهد يتــرك فــي القلــب غــصة عميقــة، وفــي  ُ
العقـــل ألـــف ســـؤال وســـؤال عـــن موعـــد اختفـــاء الفيـــروس 

 .المستجد وطبيعة الحياة بعده

  ٢٦/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

  

أسواق القدس تنشد التعافي .. في رمضان
  وتبحث عن الحياة

 

مـن  أكثـر – قدس بـرس خدمة –القدس المحتلة 
ثالثين يوما على قرار إغالق أسواق مدينة القـدس ضـمن 
ــك  ــا، ومنــذ ذل خطــة الطــوارئ التــي فرضــتها جائحــة كورون
اليـــوم فرغـــت المدينـــة القديمـــة وأســـواقها مـــن المتجـــولين 

 .تت أصوات الباعةوالزبائن، وخف

مع تخفيف القيود بـدأت الحيـاة تعـود إلـى شـوارع 
القــــدس التــــي تنــــشد التعــــافي بعــــد أن أنهكهــــا االحــــتالل 

  .وفيروس كورونا وفتكا بواقعها االقتصادي

  خسائر بدون تعويض

ّويرى تجار القدس أن حياتهم تأثرت بـشكل كبيـرة 
نتيجــة اإلغــالق الــذي طــال محالتهــم، فــي ظــل غيــاب أي 

سيات تعويضية من قبـل حكومـة االحـتالل التـي تعتبـر سيا
مسئولة عن كافة مناحي الحياة أسوة بالتجـار اليهـود فـي 

  .كافة المدن المحتلة أو حتى الجزء الغربي من القدس

ّهــم التجــار اآلن مقتــصر : "ويقــول تــاجر مقدســي َ
علـــى عـــودة الحيـــاة لمحـــالهم التجاريـــة، وتعـــافي واقعهـــم 

ع تـــــراكم االلتزامـــــات والـــــديون االقتـــــصادي، ال ســـــيما مـــــ
المفروضـة علـيهم وعـدم القـدرة علـى الوفـاء بالمـصاريف، 

  ".وفي مقدمتها تلك التي تطالب بها حكومة االحتالل

  صعوبات ومعيقات

ويؤكــــد التجــــار أن فــــتح األســــواق فقــــط ال يحــــل 
فمصالح وأعمال الكثير مـن المـواطنين معطلـة، "المشكلة؛ 

ــ ــالي ال توجــد ســيولة نقدي ــشرائية، وبالت ة تنــشط الحركــة ال
  ."وتزيد من إقبال الناس على شراء حاجياتهم

يضاف إلى ذلك، كما يقول أحد التجار من عائلة 
الكــردي، عــدم وجــود زوار ومتــسوقين مــن خــارج القــدس، 
التي تعتمد بشكل كبير على الوافدين إليها والمواطنين من 

  .٤٨باقي المحافظات ومن األراضي المحتلة عام 



  
  ١٣٥ 

ــ ــة وتعتب ــرز معــالم المدين ر أســواق القــدس مــن أب
ـــود الفقـــري  ـــد العم ـــا وتع ـــن هويته ـــل جـــزءا أصـــيال م ًوتمث ً

) الكـاردو(القتصادها، فمعظمها بنـي منـذ العهـد الرومـاني 
  .ومع تقدم الزمن نشأت أسواق محلية رئيسية ومتفرعة

ــى تجــار  ــضييق عل وتتعمــد حكومــة االحــتالل، الت
هم، فـي محاولـة مدينة القدس بفـرض ضـرائب باهظـة علـي

  .إلجبارهم على الرحيل وترك المدينة المقدسة

كمــا أن األحيــاء الفلـــسطينية فــي مدينــة القـــدس 
ًشــــهدت إهمــــاال كبيــــرا فيمـــــا يتعلــــق بمكافحــــة فيـــــروس  ً
الكورونــا، وتقــديم العــالج والفحوصــات الكافيــة، والحيلولــة 

  .دون تفشي الفيروس بين أوساط المقدسيين

  ٢٧/٤/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * *  

.. تحتج على مسلسل توقع زوالها" إسرائيل"
  ّحلم كل عربي: مخرجه

 

 – الفلـــسطيني لإلعـــالم  المركـــز–القــدس المحتلـــة 
ــسل  احتجــت ــى المسل ــة االحــتالل اإلســرائيلي عل وزارة خارجي

تحريــر "، بعــد أن توقــع زوالهــا فــي معركــة "النهايــة"المــصري 
ّ، فـي حـين علـق مخرجـه ياسـر سـامي أن المس"القـدس لــسل ّ

  .يحكي حلم كل عربي

العبريـــة، عـــن " جـــروزاليم بوســـت"ونقلـــت صـــحيفة 
مؤسـف وغيـر "إن مـا جـاء فـي المسلـسل : خارجية االحـتالل

مقبول علـى اإلطـالق، خاصـة بـين دولتـين تربطهمـا اتفاقيـة 
  ". عاما٤١سالم منذ 

ـــصحيفة اإلســـرائيلية؛ فـــإن  ـــة"وبحـــسب ال " الخارجي
صل مدرسـي فـي تحتج علـى مـشهد يظهـر فيـه أطفـال فـي فـ

الحــــرب لتحريــــر "، ويكــــون موضــــوع الــــدرس ٢١٢٠العــــام 
  ".القدس

إن الحرب : وأشارت إلى أن المعلم يظهر وهو يقول
الـصهيونية، " إسـرائيل"انتهت بسرعة، وأدت إلى تدمير دولة 

  . عام على قيامها١٠٠بعد أقل من 

إن معظــم اليهــود عــادوا إثــر ذلــك : ويــضيف المعلــم
 . في أوروباإلى بلدانهم األصلية

، عـــن "مـــصراوي"وفـــي الـــسياق ذاتـــه، نقـــل موقـــع 
على الكيان الـصهيوني : "ياسر سامي، قوله" النهاية"مخرج 

، ليتحقـق ممـا جـاء فـي المسلـسل مـن ٢١٢٠االنتظار لعام 
  ".عدمه

المسلسل يحكي عن حلم عربي نؤمن به : "وأضاف
ًونحلم به أيضا، فلسطين أرض عربية إسالمية محتلـة، وأنـا 

ـــدو أن وف ـــن يب ـــصورة، ولك ـــا عـــن هـــذا بال ـــق العمـــل عبرن ري
  ".الصورة التي صنعتها كانت صادقة فأزعجتهم

غير "أما كاتب العمل عمرو سمير عاطف فأكد أنه 
  ".ًإطالقا"ّبردة الفعل اإلسرائيلية " مهتم

ّوليــست هــذه هــي المــرة األولــى التــي توجــه فيهــا 
رض ســلطات االحــتالل االنتقــادات إلــى مسلــسل مــصري يعــ

  .خالل شهر رمضان

ًويرفض االحتالل اإلسـرائيلي خـصوصا أي مسلـسل 
  ".ال ساميا"ّيتحدث عن عدوانها على فلسطين، وتعده 

 ٢٧/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

خطط الضم اإلسرائيلية انقالب : مركز حقوقي
  على الشرعية الدولية

 

ن مركز حمايـة لحقـوق اإلنـسا أكد –  صفا–غزة 
أن اســـتمرار ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي فـــي إجـــراءات 
الــضم والــسيطرة الفعليــة علــى األراضــي الفلــسطينية يمثــل 
ــــدولي  ــــة قواعــــد وأحكــــام القــــانون ال ًاســــتمرارا فــــي مخالف

 .واإلتفاقيات الثنائية

واعتبـــر فـــي رســــالة باللغـــة اإلنجليزيـــة وجههــــا 
راءات لألمين العام لألمـم المتحـدة انطونيـو غـوتيريش، إجـ

ــدوره  ــذي ب ــرارات األمــم المتحــدة ال ًالــضم تحــديا صــريحا لق ً
يخلـــــق حالـــــة مـــــن التـــــوتر ال يمكـــــن الـــــتكهن بنتائجهـــــا 



  
  ١٣٦ 

ــي  ــا لإلســتقرار واألمــن ف ــدا حقيقي ــة، ويــشكل تهدي ًالمحتمل ً
 .المنطقة

وأضــاف أن اســتمرار سياســة االحــتالل فــي الــضم 
والسيطرة الفعلية علـى األراضـي الفلـسطينية التـي احتلتهـا 

ً يمثـــــل امتـــــدادا لـــــسياسة الـــــضم والتوســـــع ١٩٦٧عـــــام 
 .ًاإلستيطاني، التي تنفذها سلطات االحتالل يوميا

وأشـــاد المركـــز بمواقـــف األمـــم المتحـــدة الرافـــضة 
لإلســــتيطان وسياســــة التميــــز العنــــصري التــــي يتخــــذها 
االحــــتالل االســــرائيلي بحــــق الفلــــسطينيين فــــي األراضــــي 

 .المحتلة

المتحــدة لــرفض خطــط ودعــا األمــين العــام لألمــم 
ــــة  الــــضم واإلســــتيطان واتخــــاذ اإلجــــراءات العمليــــة الكفيل
ــدولي،  بــضمان التــزام إســرائيل بمبــادئ وقواعــد القــانون ال
إليقاف شرعنته لتلك السياسات، والتي ستقضي على حـل 

  .الدولتين، وتهدد األمن واإلستقرار في الشرق األوسط

 ٢٩/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

أسرى الداخل والقدس المحتلة يجددون 
  اإلضراب عن الطعام

جدد العشرات من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس 
المحتلــة فــي الــسجون اإلســرائيلية، معركــة األمعــاء الخاويــة 
واإلضــراب عــن الطعــام، بــسبب مواصــلة مــصلحة الــسجون 

وعدم القيام بإجراءات الوقاية » الكنتينا«مصادرة مخصصات 
 .لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون

وحــسب تقريرمحمــد محــسن وتــد، امتنعــت مــصلحة 
السجون عـن تـوفير مـواد التنظيـف لألسـرى أو تعقـيم أقـسام 

ــائي ــسجون والزنــازين كــإجراء وق ــم تــسجيل ،ال  علمــا بأنــه ت
العديد من اإلصابات بالفيروس بصفوف األسرى، مثلما أفـاد 

عـرب «لمـة هاتفيـة مـع األسير فكري زهير منـصور، فـي مكا
  .»شطة«من داخل سجن » ٤٨

مــن قريــة جــت )  عامــا٤٠(وجــدد األســير منــصور 
المثلث إلـى جانـب عـشرات األسـرى الموزعـون علـى األقـسام 
الجنائية اإلضراب المفتـوح عـن الطعـام، وذلـك بعـد أن نكثـت 
مــصلحة الــسجون تعهــداتها وتراجعــت عــن وعودهــا لهــم فــي 

، بعــد »الكنتينــا« مخصــصات نهايــة شــباط الماضــي، بإعــادة
 .إضراب عن الطعام أستمر لثالثة أسابيع

 معاناة األسرى في ظل فيروس كورونا

وسرد األسير منصور معاناة األسرى فـي ظـل أزمـة 
كورونــا، الفتــا إلــى أن مــصلحة الــسجون وخــالل شــهر آذار 
الماضـــي الـــى اليـــوم، تواصـــل بـــاإلجراءات التـــصعيدية ضـــد 

بـين المعـتقالت والعـزل االنفـرادي فـي األسرى، بداية بالتنقل 
وعــدم تــوفير » الكنتينــا«األقــسام، والحرمــان مــن مخصــصات 

مستلزمات النظافة والوقاية من فيروس كورونا، واألهم عدم 
 .إجراء فحوصات لألسرى والسجناء في مختلف السجون

ــي  ــروس ف ــة تفــشي الفي وحــذر منــصور مــن إمكاني
أو مـــن » ينأمنيـــ»صـــفوف األســـرى ســـواء ممـــن صـــنفوا كــــ

ـــين الجنـــائيين« ـــه خـــالل األيـــام األخيـــرة »المعتقل ، مبينـــا أن
ســــجلت عــــشرات اإلصــــابات بــــالفيروس بــــصفوف األســــرى 
والسجناء، الذين أصيبوا بالعدوى جـراء االحتكـاك بالـسجانين 

 .أو بعض الطواقم الطبية في عيادة سجن الرملة

والزيـــــارات » الكنتينـــــا«حرمـــــان مـــــن مخصـــــصات 
 اء المحاميينالعائلية ومنع لق

وأســوة بالعــشرات مــن أســرى الــداخل والقــدس، فــإن 
 عاما، بعد إدانته بنقل ١٧األسير منصور المحكوم بالسجن 

ٕوايواء منفذ عمليـة تفجيريـة نفـذت قبالـة الـسوق فـي مدينـة 
الخــضيرة، يعــيش منــذ العــام الماضــي معانــاة مــضاعفة، بعــد 

فـصلهم و» معتقلون جنـائيون«تصنيفهم إسرائيليا على أنهم 
 .وعزلهم في األقسام الجنائية» األسرى األمنيين«عن 

ـــه إلـــى ســـجن  ، مكـــث منـــصور »شـــطة«وقبـــل نقل
بــالعزل االنفــرادي فــي قــسم المعتقلــين الجنــائيين فــي ســجن 

 .الرملة» أيالون«
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وأوضــح منــصور أن مــصلحة الــسجون اإلســرائيلية 
استغلت االنشغال بأزمـة كورونـا، وصـعدت بفـرض العقوبـات 

رى، وعزلهم عـن الفـضاء الخـارجي، ومـنعهم حتـى على األس
مــن لقــاء طــواقم مــن المحــامين، بعــد حرمــانهم مــن الزيــارات 

 .العائلية تحت ذريعة منع تفشي الفيروس

ــى  ــتم عل ويقــول منــصور أن مــصلحة الــسجون تتك
ــــالفيروس داخــــل  ــــة بخــــصوص اإلصــــابات ب األرقــــام الحقيق

باألسـبوع السجون، مبينا أن خالل مكوثه في السجن الرملة 
 أسيرا ٢٠شخص إصابة » شطة«الماضي قبيل نقله لسجن 

 أسـرى كـانوا ٣، مـنهم )٢، و٣، و٥(بالفيروس في األقسام 
ــيهم العــدوى مــن  ــه، حيــث انتقلــت إل بالقــسم الــذي مكــث في
طبيبة األسنان في عيـادة سـجن الرملـة، دون أن تتخـذ إدارة 

  )٤٨عرب.(السجن أي إجراءات وقائية

 ١٩ صفحة ٣٠/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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االحتالل يحتجز راعي أغنام وماشيته في 
 القدس المحتلة

  

قــــــوات االحــــــتالل   احتجــــــزت–  وفــــــا-القــــــدس 
 ١٠٠اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، راعي أغنام ونحو 

رأس من ماشيته، في حي وادي الحمص مـن قريـة صـور 
  .باهر جنوب القدس المحتلة

ــدفاع عــن واد الحمــص فــي وأفــاد عــضو لجنــة ا ل
بـــأن جنـــود االحـــتالل " وفـــا"صـــور بـــاهر حمـــادة حمـــادة لــــ

احتجزوا راعيا من عائلة شقيرات من سـكان جبـل المكبـر، 
وذلـــك أثنـــاء رعيـــه فـــي حـــي وادي الحمـــص، إضـــافة إلـــى 

  .الماشية

يــشار إلــى أن قــوات االحــتالل، كانــت قــد اعتقلــت 
جهــة مــساء أمــس، أربعــة مــن أعــضاء لجنــة الطــوارئ لموا

 طـرد ٣٠٠في قرية صور باهر، واسـتولت علـى " كورونا"
  .غذائي

  ١/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

اقتحامات واعتقاالت متواصلة في القدس 
  المحتلة

 

شــهدت العديــد مــن المنــاطق واألحيــاء فــي القــدس 
ـــة الماضـــية وفجـــر اليـــوم الخمـــيس  ، )٤-٢(المحتلـــة، الليل

قوات االحـتالل واالعتقـاالت واالصـابات  حاماتاقت المزيد من
 .بين صفوف المواطنين

وأفـــــاد مركـــــز معلومـــــات وادي حلـــــوة، أن قـــــوات 
ومخـــابرات االحـــتالل اقتحمـــت فجـــر اليـــوم حـــي أبـــو تايـــه 

 .المسجد األقصى جنوب سلوان ببلدة

ــــن جــــيش   ــــوات خاصــــة م ــــز أن ق وأضــــاف المرك
ت سابق مـن االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت بلدة سلوان في وق

يـزن : الليلة الماضية، واعتدت بالضرب المبرح على الشبان
 .صيام، ومحمد عواد، ونور عصفور، ومن ثم اعتقلتهم

ـــة،   ـــسوية شـــمال شـــرق القـــدس المحتل ـــي العي وف
ـــشاب ســـائد يوســـف عبيـــد بعـــد  ـــوات االحـــتالل ال ـــت ق اعتقل

واعتقلــت الــشاب محمــد مــصطفى، . االعتــداء عليــه بالــضرب
  .ت لشبان آخرين للتحقيقوسلمت استدعاءا

 ٢/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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الشرطة اإلسرائيلية تعتقل وزير القدس 
 الفلسطيني

  

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، صباح : القدس
فادي  الجمعة، وزير شؤون القدس الفلسطيني

  .من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة  الهدمي

داهمت قوات “: وقال مكتب الوزير الفلسطيني
كبيرة من الشرطة والمخابرات اإلسرائيلية، صباح اليوم 
الجمعة، منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي قبل 

  .”اعتقاله بوحشية

حاصرت قوات كبيرة من شرطة “: وأضاف
االحتالل منزل وزير شؤون القدس في بلدة الصوانة 
ومن ثم اقدمت على تكسير األبواب الخارجية والداخلية 

منزل بصورة متعمدة، مستخدمة الكالب بما في ذلك لل
داخل منزل الوزير ومصادرة مبلغ من المال بقيمة عشرة 

  .”آالف شيقل

عاثت قوات االحتالل “: وتابع مكتب الهدمي
فسادا في المنزل قبل اعتقال الوزير بوحشية واقتادته إلى 

  .”مركز للتحقيق

لم تفصح قوات االحتالل عن “ولفت إلى أنه 
  .”ب هذا االعتداء الوحشي واالعتقالسب

وهذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها الشرطة 
اإلسرائيلية وزير شؤون القدس الهدمي فضال عن 

  .التحقيق معه ألكثر من مرة

ورجح مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني أن 
يكون لالعتقال عالقة بمحاولة مساعدة الفلسطينيين في 

 انتشار فيروس كورونا بالمدينة مدينة القدس على منع
  )األناضول(. المحتلة

 ٣/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

سلطات االحتالل تفرج عن وزير شؤون 
 القدس

 

سلطات االحتالل   أفرجت–  وفا-القدس 
اإلسرائيلي، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد 

تخلله " المسكوبية"اعتقاله لعدة ساعات في معتقل 
  .ء بالضرب المبرحاعتدا

وتركز التحقيق مع الوزير الهدمي، على 
المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين 
في مدينة القدس الشرقية المحتلة، لمواجهة فيروس 

  ".كورونا"

وقال الهدمي عقب اإلفراج عنه، اليوم الجمعة، 
ومخابراته قامت باقتحام منزلي فجر   شرطة االحتالل"إن 

يوم بصورة همجية، وفجروا بوابة المنزل وعاثوا فيه ال
فسادا، وفتشوا كل الغرف وهو ما تسبب بحالة من الرعب 

  ".لدى أطفالي خاصة ألنهم استخدموا الكالب البوليسية

اعتدوا علي بالضرب المبرح داخل : "وأضاف
معتقل المسكوبية، وأجبروني على وضع كمامة مستخدمة 

  ".عليها آثار دماء

هذه السياسة االحتاللية " الهدمي على أن وشدد
لن تثنينا عن جهودنا ومسؤولياتنا تجاه أهلنا في القدس 
لخدمتهم وحفظ سالمتهم في هذه الظروف العصيبة، التي 

  ".نمر بها في ظل هذا الوباء الخطير

وذكر أن االحتالل يمارس كل سياساته ضد 
  .لقدسشعبنا الفلسطيني، وضد القيادات الفلسطينية في ا

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل 
فيها الشرطة اإلسرائيلية وزير شؤون القدس الهدمي، 

  .فضال عن التحقيق معه ألكثر من مرة

  ٣/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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مستوطنون يقتحون حي وادي الربابة من بلدة 
  سلوان

 

ــتحم– PNN – القــدس ــوم  مــستوطن٢٥  اق ا، الي
الـسبت، أراضــي حــي واد الربابــة المهــددة باالســتيالء، فــي 

وقال شـهود . بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك
عيان إن المستوطنين نفذوا جـوالت اسـتفزازية فـي أراضـي 

 .الحي

وكــان االهــالي تمكنــوا مــؤخرا مــن استــصدار قــرار 
 بعــدم” ســلطة الطبيعــة“مــن المحكمــة اإلســرائيلية، يلــزم 

  .العمل في إحدى أراضي الحي

  ٤/٤/٢٠٢٠شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

 مرة ١٥االحتالل دنس األقصى : فلسطين
 وقتا في ٤٧ومنع اآلذان في اإلبراهيمي 

  مارس

  

وزارة األوقـاف الفلـسطينية،  قالت –  قنا–رام اهللا 
اليـــوم، إن االحـــتالل االســـرائيلي دنـــس المـــسجد األقـــصى 

 مـــرة، ومنـــع رفـــع اآلذان فـــي ١٥ضـــي خـــالل مـــارس الما
 . وقتا٤٧المسجد اإلبراهيمي 

ـــذي  ـــشهري ال ـــي تقريرهـــا ال ـــوزارة، ف وأوضـــحت ال
يرصــــد انتهاكــــات االحــــتالل علــــى المقدســــات، أن قــــوات 
االحــتالل كعادتهــا مارســت سياســة الحــصار واألبعــاد بحــق 
المــصلين والمــرابطين ومــوظفي األوقــاف، واســتدعت مــدير 

ـــصى للتح ـــت شـــرطة االحـــتالل المـــسجد األق ـــق، واقتحم قي
ــاف  ــدالعظيم ســلهب رئــيس مجلــس األوق ــشيخ عب ــزل ال من

 شــيقل بحجــة عــدم ٥٠٠٠وســلمته غرامــه ماليــه بقيمــة 
 .منعه المصلين من صالة الجمعة

عـــصابات الهيكـــل المزعـــوم "وأضـــاف التقريـــر أن 
دعــــت أنــــصارها وجمهــــور المــــستوطنين إلــــى اقتحامــــات 

ت، وكــذلك عـــصابات جماعيــة فــي يـــوم انتخابــات الكنيـــس
التـــي دعـــت أنـــصارها القتحامـــات ) طـــالب ألجـــل الهيكـــل(

جماعيـــة شـــارك بهـــا حاخامـــات منظمـــات الهيكـــل عـــشية 
أو المساخر وحاول ) البوريم(االنتخابات وبما يسمى عيد 

ـــه فـــي المنطقـــة  بعـــض المـــستوطنين أداء طقوســـا تلمودي
الــــشرقية، وأدى بنيــــامين نتنيــــاهو رئــــيس وزراء حكومــــة 

ل صــالة داخــل انفــاق الحــائط الغربــي مقابــل قبــة االحــتال
 ".الصخرة المشرفة من أجل فوزه باالنتخابات

ــــــشهر  وفــــــي المــــــسجد اإلبراهيمــــــي، وخــــــالل ال
 وقتـا، كمـا أغلقـت ٤٧الماضي، منع االحتالل رفع اآلذان 

قوات االحتالل مـدخل شـارع الـشهداء فـي المدينـة ومنعـت 
 باألعيـــاد الـــدخول والخـــروج، بحجـــة احتفـــال المـــستوطنين

  .اليهودية

 ٤/٤/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * * * *  

 االحتالل يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

ــــــا-القــــــدس  ــــــت–  وف ــــــوات االحــــــتالل   اعتقل ق
  .االسرائيلي، اليوم االحد، محافظ القدس عدنان غيث

وأفــاد مراســلنا بــأن قــوات االحــتالل داهمــت منــزل 
 وفتـشته المحافظ غيث في سلوان جنوب القـدس المحتلـة،

  .وعبثب بمحتوياته قبل اعتقاله

يـــذكر ان المحـــافظ غيـــث اعتقـــل مـــن قبـــل قـــوات 
 مرة منذ توليه منـصبه محافظـا للقـدس، كمـا ١٧االحتالل 

تمنعــه مـــن دخــول الـــضفة العربيــة، بذريعـــة تواصــله مـــع 
  .القيادة الفلسطينية

ــــوم الجمعــــة  ــــت ي ــــت قــــوات االحــــتالل اعتقل وكان
دي الهــدمي، بعــد ان المنــصرم، وزيــر شــؤون القــدس فــا

داهمــت منزلــه فــي بلــدة الــصوانة فــي المدينــة، وهــي المــرة 
  .الرابعة التي يتعرض فيها لالعتقال

  ٥/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  



  
  ١٤٠ 

شرطة ".. بسبب نشاطه في مكافحة كورونا"
 االحتالل تعتقل محافظ القدس

شـــرطة االحـــتالل اإلســـرائيلي  اعتقلـــت –وكـــاالت 
ـــسلطة الفلـــسطينية ا ـــدى ال ـــوم األحـــد محـــافظ القـــدس ل لي

عدنان غيث من منزلـه ببلـدة سـلوان شـرق مدينـة القـدس 
" غيـر قـانوني"المحتلة للتحقيق معه حـول ممارسـة نـشاط 

 .في المدينة

وأكـد المتحــدث باســم الــشرطة االعتقــال، وقــال إن 
اعتقل صباح اليوم لممارسـته نـشاطا فلـسطينيا فـي "غيث 

 ".مر غير قانونيالقدس وهو أ

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصـل 
ــــود اإلســــرائيليين ينتظــــرون  االجتمــــاعي عــــددا مــــن الجن
. المحــافظ خــارج منزلــه، وهــم يــضعون الكمامــات الواقيــة

ــــث خارجــــا مــــن المنــــزل يرتــــدي قفــــازات  فيمــــا ظهــــر غي
 .بالستيكية بيضاء

وقال رامي غيث محـامي المحـافظ إن األخيـر قيـد 
حقيق، ورجح أن سبب اعتقاله يتمحـور حـول نـشاطات الت

لمكتـــب المحـــافظ فـــي المدينـــة تتعلـــق بفيـــروس كورونـــا 
 .المستجد

ـــشرقية عـــام  ـــت إســـرائيل القـــدس ال  ١٩٦٧واحتل
. ّوضمتها الحقا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي

وتمنع أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية فـي القـدس 
ائيل القـدس بكاملهـا عاصـمتها غيـر الشرقية، وتعتبـر إسـر

 .المقسمة

وكانـــــت الـــــشرطة اإلســـــرائيلية اعتقلـــــت صـــــباح 
الجمعــــة الماضــــي وزيــــر شــــؤون القــــدس لــــدى الــــسلطة 

ــــذه  ــــدمي لالشــــتباه بتنفي ــــادي اله ــــسطينية ف أعمــــاال "الفل
حكومية من قبل السلطة الفلسطينية بالقدس في ظل أزمة 

 .، وفق ما أفاد بيان للشرطة"كورونا

 ٥/٤/٢٠٢٠ة الجزير

* * * * *  

  االحتالل يعتقل مواطنين من القدس القديمة

  

ـــــاة– القـــــدس ـــــدة  الحي ـــــوات – الجدي ـــــت ق  اعتقل
األحـــد، مـــواطنين مـــن البلـــدة اليـــوم االحـــتالل اإلســـرائيلي، 

 .القديمة بالقدس المحتلة، بعد مداهمة منزليهما

، "وفـا"وأفادت مصادر محلية في البلدة القديمـة لــ
الل اعتقلـــــت الـــــشاب أحمـــــد شـــــاهر بـــــأن شـــــرطة االحـــــت

الساليمة، ومحمد عادل سويطي، بعد ساعات من اعتقـال 
محــافظ القــدس عــدنان غيــث، ومداهمــة منــزل أمــين ســر 

 .في القدس شادي مطور" فتح"حركة 

وفي الـسياق ذاتـه، اسـتنكرت القـوى الوطنيـة فـي 
بيان صدر عنها، إقدام االحتالل على اعتقال الشخـصيات 

دس، بعـــد أن اعتقلـــت أول أمـــس وزيـــر الرســـمية فـــي القـــ
شؤون القدس فـادي الهـدمي واعتـدت عليـه بوحـشية، ثـم 
أقدمت على اعتقال المحافظ غيث، واستدعت مطور تحت 
ــة العمــل الــوطني فــي القــدس  ذرائــع واهيــة، والهــدف عرقل

 .باتجاه مجابهة فيروس كورونا

وطالبت القوى الوطنية سلطات االحتالل بالتراجع 
الـشباب والشخـصيات الوطنيـة والمقدسـية، عن اسـتهداف 

مؤكـــدة أن ممارســـات االحـــتالل المختلفـــة لـــن تثنينـــا عـــن 
القيــام بــدورنا ومــسؤولياتنا لحمايــة أبنــاء شــعبنا والحفــاظ 
على صحتهم وحياتهم فـي ظـل االهمـال المبـرمج مـن قبـل 

  .المؤسسات الصحية اإلسرائيلية

 ٥/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٤١ 

الل يستدعي المرابطة المقدسية هنادي االحت
  حلواني للتحقيق

 

ــــة  ــــدس المحتل ــــسطين–الق  اســــتدعت – اآلن  فل
قــوات االحــتالل، اليــوم األحــد، المرابطــة المقدســية هنــادي 
حلـــواني للتحقيـــق فـــي مركـــز القـــشلة اإلســـرائيلي بالقـــدس 

 .المحتلة

إن كل شـيء توقـف فـي : وقالت المرابطة حلواني
ورونا إال انتهاكات االحـتالل بحـق القدس بسبب فيروس ك

ـــى أن  المدينـــة والمـــسجد األقـــصى والمـــواطنين، مـــشيرة إل
 .ً يوما١٤عملية التحقيق الجديدة معها تأتي بعد تأجيلها 

ــــــزل  ــــــت مخــــــابرات االحــــــتالل اقتحمــــــت من وكان
المقدسية هنادي ومكان عمل زوجها في الثاني والعشرين 

لك بعد شـهر من مارس الماضي، واستدعتها للتحقيق، وذ
ــر  ــسطين مــدة غي ــا مــن الــسفر خــارج فل ًواحــد علــى منعه ّ

 .محدودة بأمر من وزير الداخلية االسرائيلي

واشــتهرت حلــواني بالــدفاع عــن المــسجد األقــصى 
والرباط فيه، وتعرضت لالعتقال واإلبعاد مرات عدة، وأدرج 
اســـــمها ضـــــمن القائمـــــة الذهبيـــــة إلـــــى جانـــــب عـــــشرات 

  .م االحتالل بالقرارات الجائرةالمواطنين الذين يستهدفه

 ٥/٤/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

مستوطنون يعتدون باآلالت الحادة والغاز على 
  شبان مقدسيين

 

 – المحتلـــة  القـــدس–وكالـــة قـــدس نـــت لألنبـــاء 
مستوطنون يوم األحد، على ثالثة شبان مقدسيين  اعتدى

خالل عملهما بالقرب مـن حـي الـشيخ الجـراح فـي القـدس 
 .تلةالمح

ــة، أن مــستوطنين هــاجموا  ــادت مــصادر محلي وأف
ـــة حـــادة فـــي رأســـه، وأصـــابوا  ـــشاب ماجـــد فيفـــوس بآل ال

الشابين أمير الدبس وعز الدين محمد بغاز الفلفل، خـالل 
عملهم داخل موقـف للـسيارات، وتـم نقلهـم للمـشفى لتلقـي 

 .العالج

وأوضـــحت أن ثالثـــة مـــستوطنين اقتحمـــوا مكـــان 
ــر ــاموا ب ــشبان، وق ــيهم، وخــالل عمــل ال ش غــاز الفلفــل عل

وقــــــوع الــــــشاب ماجــــــد فيفــــــوس علــــــى األرض هاجمــــــه 
 .المستوطنون بآالت حادة وأصابوه في رأسه وظهره

ـــــة شـــــرطة  ويواصـــــل المـــــستوطنون تحـــــت حماي
االحـــتالل، االعتـــداء علـــى الـــشبان المقدســـين باعتقـــالهم 

  .وضربهم والتضييق عليهم

 ٥/٤/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

تقال فتيين من بلدة سلوان جنوب المسجد اع
  األقصى

اعتقلت قوات االحتالل، فجـر اليـوم األحـد، فتيـين 
ّالمــسجد األقــصى، وحولتهمــا الــى  جنــوب ســلوان مــن بلــدة

 .مركز تابع لها في القدس للتحقيق معهما

ـــوة أن االعتقـــال  ـــز معلومـــات وادي حل ـــاد مرك وأف
منزلــه  اماقتحــ بعــد)  عامــا١٧(شــمل الفتــى ســائد األعــور 

  .وتخريب محتوياته، والفتى محمد صبحي زلوم

 ٥/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

نفق تحت األرض يصل إلى تخوم األقصى 
  ومخطط لسكة حديد تجوب أحياء القدس

 

قــال المركــز العربــي للتخطــيط ": األيــام "–القــدس 
إن : البــــديل، وهــــو مركــــز حقــــوقي فلــــسطيني متخــــصص

ســـرائيلي ماضـــية فـــي تنفيـــذ مخطـــط ســـلطات االحـــتالل اإل
لبناء نفق سكة حديد تحـت األرض فـي القـدس يـصل إلـى 
تخــوم المــسجد األقــصى، ومخطــط آخــر لــسكة حديــد فــوق 

 .األرض تجوب أحياء القدس المختلفة



  
  ١٤٢ 

إن ": األيــام"وأضــاف المركــز، فــي تقريــر أرســله لـــ
ً، الفتـا إلــى "تهويـد القـدس يتواصـل تحــت غطـاء الكورونـا"

أعلن عنه وبدأ التحضير لـه فـي فتـرة الطـوارئ ًأن مخططا 
ًالتـــي تـــم إعالنهـــا مـــؤخرا مـــن قبـــل الحكومـــة اإلســـرائيلية 

 .خشية انتقال عدوى فيروس كورونا

تم اإلعالن عـن "وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه 
قرار اللجنة القطرية اإلسرائيلية للبنى التحتية الصادر عن 

ـــن آذار ـــسابع عـــشر م ـــاريخ ال ـــي ت ـــستها ف  الماضـــي، جل
ـــال  ـــال ) أ (١٠٨بالمباشـــرة بتحـــضير المخططـــات تات وتات

ــا يتمتــع بوضــعية مفــضلة تــسمى ١٠٨ مخطــط "ّ، وكالهم
 ."بنية تحتية قطرية

المــشروع األول يتعلــق ببنــاء نفــق "ّونــوه إلــى أن 
ســكة حديــد تحــت األرض يــصل مــا بــين القــدس الغربيــة 
 ًومنطقـة بــاب المغاربــة وصــوال إلــى تخــوم الحــرم الــشريف،
بينما يتعلق الثـاني ببنـاء سـكة حديـد فـوق األرض تجـوب 

 ".أحياء القدس المختلفة

قامــــت وزارة المواصــــالت اإلســــرائيلية : "وأضــــاف
بعرض بدائل تخطيطية أمام اللجنة القطرية للبنى التحتيـة 

ــوم  ــوزارة بفحــص ١٧خــالل جلــستها ي  شــباط، وســتقوم ال
اللجنة البدائل ووضع المخططات التفصيلية، وعليه قامت 

بنشر اإلعالن عن تحضير المخططات المذكورة، وفرضـت 
ْقيـــودا بحـــسب بنـــدي  َ  لقـــانون التنظـــيم والبنـــاء، ٧٨ و٧٧ً

والتــي تــنص علــى تجميــد إمكانيــة استــصدار رخــص بنــاء 
وتنفيذ أي أعمال ضمن حدود هذه المخططات؛ خـشية أن 

 ".ًتعرقل تنفيذ المخطط الحقا

مخطــط، ولفــت إلــى أنــه ضــمن الفحــص األولــي لل
ّالذي أجراه المركز العربي للتخطيط البديل، تبين أن النفـق 
المزمع بناؤه يخترق األحياء الفلسطينية بالقـدس الـشرقية 
فـــي بـــاطن األرض، وبـــشكل محـــدد أحيـــاء البلـــدة القديمـــة 
ّـوسلوان وأبو طـور، وكمـا يبـدو فـستكون لـه تـأثيرات جمة 

 علــى مجــاالت حياتيــة عديــدة تخــص هــذه األحيــاء يقــوم
 ".ًالمركز بمتابعتها ودراستها تباعا

ّال بـد مـن التـذكير هنـا بـأن مـشروع بنـاء : "وتابع
ـــشارف الحـــرم  ـــق القطـــار تحـــت األرض وصـــوال إلـــى م ًنف
ّالشريف وحي سلوان، ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة 
وخطيـــرة أخـــرى يـــتم تنفيـــذها بالخفـــاء فـــي هـــذه المنطقـــة 

ــد  "نفــق الهيكــل"الحــساسة، مثــل  ــاء ّالــذي يمت تحــت أحي
مدينة "البلدة القديمة ويهدد سالمتها واستقرارها، ومشروع 

ّالــذي تهــدد منــشآته المختلفــة حــي ســلوان ومنطقــة " داود
 ".باب المغاربة

إن مــسار نفــق القطــار المقتــرح ضــمن : "وأضــاف
هــــذا المــــشروع يقــــع تحــــت مــــسار خــــط الــــسالل الطــــائرة 

ضـــي ، الـــذي تمـــت المـــصادقة عليـــه العـــام الما"التلفريـــك"
كمشروع بنية تحتيـة قطريـة، والـذي يـصل القـدس الغربيـة 
مـــع منطقـــة الحـــرم تحـــت حجـــة تـــسهيل وصـــول الـــسياح 

 ".اليهود

وأعلــــن المركــــز العربــــي للتخطــــيط البــــديل أنــــه 
سيواصـــــل متابعـــــة المخطـــــط واالطـــــالع علـــــى تفاصـــــيله 
وتحليلهــا، وتحديـــد األضــرار الناجمـــة عنــه علـــى األحيـــاء 

ات ذات الـصلة للجمهـور حتـى العربية، ونشر كل المعلومـ
  ".تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية

 ٦/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ًاالحتالل يقتحم مسجدا بالقدس ومستوطنون 
  يعتدون على منزل بالخليل

 حاصـرت – الفلـسطيني لإلعـالم المركز – القدس
قــوات االحــتالل اإلســرائيلي مــسجد الــدعوة فــي بيــت حنينــا 

ــل اقتحامــه شــمال  ــة مــساء أمــس األحــد قب القــدس المحتل
بدعوى مخالفة المواطنين تعليمات الطوارئ والصالة داخـل 

 .المسجد



  
  ١٤٣ 

إن قوات االحتالل أصدرت : وقالت مصادر محلية
ـــل  مخالفـــات بحـــق المـــصلين بقيمـــة خمـــسمائة شـــيكل لك

 .منهم، وخمسة آالف شيكل بحق مؤذن المسجد

ايــة قـــوات وفــي الخليــل اعتـــدى مــستوطنون بحم
االحــتالل علــى منــزل المــواطن مفيــد الــشرباتي فــي شــارع 

 .ً عاما٢٦الشهداء المغلق منذ 

ويعيش مع المواطن الشرباتي أسرته المكونة من 
خمــسة أفــراد بمنــزل قــديم ومتهالــك ال تزيــد مــساحته علــى 

 مترا مربعا ورثه عن والـده، ويمنعـه االحـتالل مـن أي ٤٥
 .إضافة أو تعديل عليه

ين ذكرت وسـائل إعـالم عبريـة، أن قـوات وفي جن
االحتالل اعتقلت أربعة شبان استطاعوا التسلل إلـى داخـل 

 .إحدى المستوطنات قرب مرج ابن عامر

 ٦/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

سلطات االحتالل تتعمد إخفاء المعلومات عن 
  إصابات كورونا في القدس الشرقية

 

 زالـــت ســـلطات االحـــتالل مـــا": األيـــام "-القـــدس
ــديها عــن  ــوفرة ل ــات المت ــد إخفــاء المعلوم اإلســرائيلي تتعم
حجـــم اإلصـــابات بفيـــروس كورونـــا فـــي القـــدس الـــشرقية 

 .المحتلة

وزارة الصحة اإلسرائيلية تتعمد إضـافة المـصابين 
ـــة مـــن  ـــدس الغربي ـــى المـــصابين بالق ـــشرقية ال بالقـــدس ال

ــــر ال ــــي تعتب ــــة الت ــــرن األميركي ــــق صــــفقة الق ــــدس منطل ق
 .بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لدولة االحتالل

ولكن المؤشرات تؤكد حتى اآلن استفحال انتـشار 
فيــروس كورونــا فــي أحيــاء المتــدينين فــي القــدس الغربيــة 

حيث يرفض المتدينون هنـاك " مايه شعاريم"وبخاصة حي 
 .االنصياع لتعليمات وزارة الصحة اإلسرائيلية

وليـــــة فـــــإن عـــــدد واســـــتنادا الـــــى المعطيـــــات األ
المــصابين بفيــروس كورونــا بالقــدس الــشرقية هــو بحــدود 

 إصــــابة رغــــم ان ســـــلطات االحــــتالل تتعمــــد إخفـــــاء ١٦
 .المعلومات الدقيقة

وأدى إخفاء هذه المعلومـات الـى تزايـد اإلشـاعات 
ــــسكان  ــــى ال ــــؤثر ســــلبا عل ــــة، مــــا ي ــــة المحتل فــــي المدين

 .الفلسطينيين

حت قبــــل وكانــــت وزارة الــــصحة اإلســــرائيلية ســــم
يـــومين ببـــدء فحوصـــات لفيـــروس كورونـــا فـــي عـــدد مـــن 
المراكـــز الطبيـــة فـــي القـــدس الـــشرقية إضـــافة الـــى موقـــع 

 .للفحص في جبل المكبر

ولـــم تتـــضح حتـــى اآلن مـــن خـــالل الفحوصـــات، 
وهـــي بالمئـــات حـــسب معلومـــات، مؤشـــرات اإلصـــابة فـــي 

 .مدينة القدس الشرقية

ــ ة ولكــن ثمــة تأكيــدات عديــدة مــن األوســاط الطبي
في القدس الـشرقية بـان المعلومـات التـي تحـاول الجهـات 

 .اإلسرائيلية بثها مغلوطة وغير صحيحة بل ومبالغ فيها

وفــــي هــــذا الــــصدد فقــــد أشــــاعت هيئــــة البــــث 
اإلسرائيلية، مساء أمـس، أن الـسلطات اإلسـرائيلية تـدرس 

ــى  ــة ٣فــرض إغــالق شــامل عل ــي القــدس الغربي ــاء ف  أحي
ة المحتلة، همـا بيـت حنينـا وعلى حيين في القدس الشرقي

وبيت صفافا، بـداعي انتـشار فيـروس كورونـا فيهـا بـشكل 
 .كبير

وفيمـــــا أن هنـــــاك معلومـــــات مؤكـــــدة باســـــتفحال 
فيروس كورونا فـي األحيـاء اإلسـرائيلية المتدينـة بالقـدس 
الغربية، مايه شـعاريم وهـار نـوف وجيـؤال، فـإن لـيس ثمـة 

سطينية بالقدس ما يثبت انتشار الفيروس في األحياء الفل
 .الشرقية

ــت  ــة الطــوارئ فــي بي ــت لجن وفــي هــذا الــصدد قال
هنـــــاك تـــــداول متواصـــــل بالـــــشبكات "صـــــفافا فـــــي بيـــــان 

االجتماعيــة بــان الــشرطة والبلديــة ســتعزل البلــدة نتيجــة 



  
  ١٤٤ 

ونحن نود االعـالن وبـشكل . لكثرة مصابي مرض الكورونا
مسؤول ومؤكد وبعد فحص الموضوع مع الشرطة والبلدية 

ي وزارة الــصحة ان الخبــر عــار عــن الــصحة، وان وممثلــ
 ".الجهات الرسمية تنفي هذا الخبر

للعلـــم، فـــي حالـــة تبـــين إصـــابة أعـــداد "وأضـــافت 
ــالمرض بحــي معــين مــع عــدم التــزام اهــالي الحــي  كبيــرة ب

 .نفسه بالتعليمات عندها من الممكن ان يعزل هذا الحـي

ـــشر ـــد ان عـــدد اإلصـــابات ال تتعـــدى الع ـــا نحـــن نؤك  ًحالي
 ".ًونؤكد أيضا ان الخبر عار عن الصحة. إصابات بالبلدة

وبــدوره قــال النائــب العربــي فــي الكنيــست احمــد 
الطيبــي، رئــيس لجنــة القــدس فــي القائمــة المــشتركة، إنــه 
أجـــــرى اتـــــصاال عـــــاجال مـــــع مـــــدير عـــــام وزارة الـــــصحة 
اإلسرائيلية موشـيه بـار سـيمنطوف مستفـسرا عـن االخبـار 

ا وبيــت صــفافا فأجــاب بــار حــول نيــة اغــالق بيــت حنينــ
 ".بانه ال يوجد اي قرار كهذا"سيمنطوف 

إن هـذه االخبـار تـأتي : "الطيبي فـي بيـان.وقال د
فـــي مجـــال التكهنـــات ومحاولـــة خلـــق تـــوازن مزيـــف بـــين 
ـــاء  ـــة واغـــالق أحي ـــة متدين ـــاء يهودي ـــإغالق احي ـــة ب ٕالرغب

 ."فلسطينية

ال يوجد اي معطيات تبـرر ذلـك : "وأضاف الطيبي
  ". عدد اإلصابات بكورونا في القدس الشريفمن ناحية

 ٦/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

محكمة االحتالل تمدد اعتقال محافظ القدس 
 رغم قرار اإلفراج عنه

 

محكمــــــة االحــــــتالل   مــــــددت–وفــــــا  -  القــــــدس
القـدس المحتلـة  اإلسرائيلي، اليوم االثنين، اعتقال محـافظ

نـه، عقـب عدنان غيث، رغم وجـود قـرار سـابق بـاإلفراج ع
  .اعتراض مخابرات االحتالل على إطالق سراحه

وكان محافظ القدس اعتقل أمس من منزله، وتـم 
تمديد اعتقاله حتى اليوم، وصدر قرار باإلفراج عنـه، لكـن 
مخـــابرات االحـــتالل اعترضـــت علـــى القـــرار، وتـــم تمديــــد 

  .اعتقاله حتى يوم غد

ـــ  ــا ١٧يــشار إلــى أنهــا المــرة ال ــل فيه  التــي يعتق
  .تالل غيث منذ توليه مهامه كمحافظ للقدساالح

 ٦/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االحتالل يعتقل اسيرين محررين من جنوب 
 شرق القدس

 

ــــــا-القــــــدس  ــــــت–  وف ــــــوات االحــــــتالل   اعتقل ق
اإلســرائيلي، فجــر اليــوم الثالثــاء، اســيرين محــررين عقــب 

  . المحتلةاقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس

 ، إن قوات االحتالل"وفا"وقالت مصادر محلية، ل

، ومحمـد صـالح ) عامـا٤٠(اعتقلت محمد اسعد عبيـدات 
ـــي ) عامـــا٣٥" (عـــودة" ـــا وفـــسادا ف ـــت خراب ، بعـــد أن عاث

  .منزليهما بأبو ديس

 عامــا باالســر، ١٥وعبيــدات أســير محــرر قــضى 
  . سنوات٦بينما قضى عودة 

  ٧/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

أبو "االحتالل يعتقل أسيرين محررين في 
  ومواجهات في الطور" ديس

 

 – الفلـــسطيني لإلعـــالم  المركـــز–القــدس المحتلـــة 
قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، شــابين مــن بلــدة أبــو  اعتقلــت

ديس شرق القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات في بلـدة 
 .الطور شرق القدس

حلية، أن قوات االحـتالل اقتحمـت وأفادت مصادر م
ُبلــدة أبــو ديــس فجــر اليــوم، ودهمــت منــزل األســير المحــرر 



  
  ١٤٥ 

ـــدات  ا٤١(محمـــد أســـعد عبي ـــ عام ـــي )ً ـــت ف ـــشته وخرب ّ، وفت
  .محتوياته، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة

وذكرت المصادر، أن قـوات االحـتالل اعتقلـت كـذلك 
ُاألسير المحرر محمد صالح بعد مداهمـة م نزلـه فـي البلـدة، ُ

  .وفتشته وخربت في محتوياته

وفي سياق متصل، دهمت قوة من شرطة االحـتالل 
بلدة الطور شرق القـدس المحتلـة، وانـدلعت مواجهـات علـى 
إثر ذلـك، أطلـق خاللهـا جنـود االحـتالل قنابـل الغـاز المـسيل 

  .للدموع والرصاص الحي والمطاطي

ــ ــة المداهمــة واالقتحامــات واالعتق ــأتي حمل االت، وت
بعد قرارات االحتالل بإغالق المدن كافة من فجر اليوم حتـى 
ـــل  ـــي ظ ـــشار كورونـــا، وف ـــن انت ـــل الحـــد م ـــن أج ـــة م الجمع
ــات مــستمرة مــن شــرطة االحــتالل ومــستوطنيه بحــق  انتهاك

  .المواطن الفلسطيني

 ٧/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

شعفاط في االتجاهدين "االحتالل يغلق حاجز 
  القدسب

قــوات  أغلقــت – اآلن  فلــسطين–الــضفة المحتلــة 
العــسكري أمــام " شــعفاط"االحــتالل اإلســرائيلي حــاجز مخــيم 

  .حركة المركبات باالتجاهين، شمال شرق القدس

ُوما زالت قوات االحتالل اإلسرائيلي تمارس جرائمها 
  .بحق الشعب الفلسطيني، غير مكثرته بالوباء العالمي

 ٧/٤/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * * *  

اعتقال شاب من القدس القديمة بعد االعتداء 
  عليه بالضرب

 

اعتقل جنود االحـتالل، بعـد ظهـر اليـوم الثالثـاء، 
في البلدة القديمة بالقدس ) لم تعرف هويته(شابا مقدسيا 

ّالمحتلة، وحولوه الى مركز تابع لهـم فـي القـدس للتحقيـق 
 .معه

 االحتالل ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن جنود
اعتدوا على الشاب بالضرب المبـرح وبـصورة وحـشية قبـل 

  .اعتقاله

   ٧/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة

  

االحــتالل، اليــوم الثالثــاء، اعتقــال  محكمــة مــددت
الشاب المقدسي مراد مـسك، مـن سـكان بلـدة بيـت صـفافا 

 .الثنين القادمجنوب القدس المحتلة، ليوم ا

وكـــان االحـــتالل قـــد اعتقـــل الـــشاب مـــسك قبـــل 
غربــي " المــسكوبية"أســبوعين وحولــه الــى مركــز اعتقــال 

  .القدس للتحقيق معه

 ٧/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يطلق الغاز السام واألعيرة النارية في 
  مواجهات وسط القدس

  

 /اقتحمــــت قــــوات االحــــتالل حــــي جبــــل الزيتــــون
ـــة الماضـــية،  الطـــور ـــى القـــدس القديمـــة، الليل ُالمطـــل عل

  .وتصدى لها أبناء الحي بالحجارة والزجاجات الفارغة

وقـــــال مراســـــلنا ان قـــــوات االحـــــتالل اســـــتخدمت 
األعيرة الناريـة والقنابـل الغازيـة الـسامة المـسيلة للـدموع، 
دون تبليـــــغ عـــــن اعتقـــــاالت أو إصـــــابات مباشـــــرة بـــــين 

  .المواطنين

 ٧/٤/٢٠٢٠القدس موقع مدينة 

* * * * *  

  

  



  
  ١٤٦ 

" المنسق"االحتالل اإلسرائيلي يستخدم تطبيق 
  لتعقب هواتف الفلسطينيين

ــوم األربعــاء،  ــة، الي ــارتس العبري كــشفت صــحيفة ه
لهواتـف العمـال وطـالبي  عن تعقب دولة االحتالل اإلسرائيلي

تصاريح دخول إلى الكيان اإلسرائيلي المحتل، لمعرفة أماكن 
ـــا تواجـــدهم ومعر فـــة اخـــتالطهم بالمـــصابين بفيـــروس كورون

 .والحصول على معلومات أمنية

وقالـت الـصحيفة، أن مكتــب منـسق أعمـال حكومــة 
االحتالل في األراضي المحتلة يطلب مـن اآلالف مـن العمـال 
الفلـسطينيين الـذين يرغبــون استيـضاح صـالحية تــصاريحهم 
القيــام بتنزيــل تطبيــق يــسمح للجــيش بالــدخول إلــى هــواتفهم 

وأضــافت التطبيــق الــذي   .النقالــة والكــاميرا وأمــاكن هــواتفهم
يـشمل الكثيـر مـن التفاصـيل مـن بينهـا " المنسق"يحمل اسم 

الموقع الجغرافي واستخدام الكاميرا ومعرفة الملفـات المخزنـة 
علـــــى الجهـــــاز باإلضـــــافة الســـــتخدام االحـــــتالل للتفاصـــــيل 

 .المذكورة لغايات أمنية

الفـــرد وأطبـــاء لحقـــوق بـــدوره، قـــدم مركـــز حمايـــة  
ًاإلنسان كتاب اعتراض، مشددا على أن إجبـار الفلـسطينيين 
ًعلى تنزيل التطبيق سعيا لمعرفة تـصاريحهم خطـوة متطرفـة 

   .واختراق للخصوصية

ًوأوضح المركز، أن ذلك األمر يعد استغالال للواقـع  
الحـالي لغايــات مرفوضــة مــا يتـيح لألمــن اإلســرائيلي اختــراق 

  .المس بكرامة اإلنسانالخصوصيات و

 ٨/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

على " كورونا"االحتالل يجري تدريبات خاصة بـ
  أرض مطار قلنديا في القدس المحتلة

 

أجــــرت طــــواقم مختلفــــة مــــن مؤســــسة االحــــتالل 
تـــــدريبات ) ٢٠٢٠-٤-٨(اإلســـــرائيلي صـــــباح األربعـــــاء 

رض ، علـى أ"كورونـا"خاصة وواسعة لمنع تفشي فيروس 
 .مطار قلنديا شمال القدس المحتلة

وقـــال مراســـلنا إن طـــواقم مـــن مـــا تـــسمى قـــوات  
ـــة  الـــشرطة وحـــرس الحـــدود واالطفائيـــة، وأخـــرى مـــن بلدي
ـــات  ـــن نفاي ـــاة دف ـــدريب، ومحاك ـــي الت االحـــتالل شـــاركت ف

 ."كورونا"الـ

يــذكر أن االحــتالل كــان قــد صــادق قبــل أشــهر  
أرض المطـار، على بناء آالف الوحدات االستيطانية علـى 

وسط معارضة شديدة من الفلسطينيين، ومخالفـة صـريحة 
لمعاهــدات واتفاقيــات دوليــة تحفــظ الوضــع القــائم للمطــار 

 .المهجور

 ٨/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُاالحتالل يؤجل محاكمة مقدسيين ويفرج عن  ُ
  آخرين

  

االحتالل اإلسرائيلي  محكمة – فلسطين أون الين
محتلــة محاكمــة أســيرين مقدســيين مــن بلــدة فــي القــدس ال

  . سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

ــــوة أن قاضــــي  ــــز معلومــــات وادي حل ــــر مرك وذك
محكمة االحتالل أجـل محاكمـة الـشابين نـصر اهللا األعـور 
ًوبهــاء أبــو تايــه ليــوم االثنــين القــادم، علمــا أنهمــا اعــتقال 

لطات وكانت سـ. الخميس الماضي من منزليهما في البلدة
االحتالل أفرجت األربعاء عن الشاب مـؤمن خـضر الـدبس 

ً شـــهرا فـــي ســـجون ١٣مـــن مخـــيم شـــعفاط، بعـــد قـــضائه 
عـن األسـير مـراد " النقـب"االحتالل كما أفرجت إدارة سجن 

كمــال عليــان مــن ســكان حــي رأس العــامود بــسلوان، بعــد 
  . أشهر في االعتقال اإلداري٤قضائه 

  ٩/٤/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٤٧ 

تبدأ بتغيير " إسرائيل: "ُجمعية حقوقية تحذر
  معالم القدس وتهويدها

 

جمعيــة حقوقيــة  حــذرت –  صــفا–القــدس المحتلــة 
ــاهو الخامــسة الوشــيكة  ــامين نتني إســرائيلية مــن حكومــة بني
كونها تستعد عالنية لضم المستوطنات واألغوار الفلسطينية 

، وبـدعم "ة القـرنصـفق"ًفي الـضفة الغربيـة المحتلـة طبقـا لــ 
 .الرئيس األمريكي دونالد ترمب

المختصة بقضايا مدينـة " عير عميم"وقالت جمعية 
" الكورونـا"القدس إن حكومـة االحـتالل تـستغل ظـالل عـدوى 

وتستعد لعملية ضم وسـط عـدم اكتـراث محلـي وعـالمي بهـذه 
 .القضية السياسية، بسبب االنشغال بالعدوى

 عمليـة اعتياديـة وحذرت من أن خطط الضم لم تعد
خاصة بما يتعلق بالقدس الكبرى، ومن أنها ستؤدي لتشكيل 

معاليـه أدومـيم، (كتلة استيطانية خانقة حول القـدس تـشمل 
ً، ممـا سـيخلق واقعـا جديـدا )غوش عتسيون، وجفعات زئيف ً

يمحو بقايا األساس لحياة مشتركة في المدينة ولسالم نزيـه 
 .ومتفق عليه

رها ورقــة موقــف سياســي ونوهــت الجمعيــة إلــى نــش
علـى القـدس، منبهـة إلـى " صـفقة القـرن"ُتفصل فيها تبعات 

أن المخطــط اإلســرائيلي يهــدف مــن جملــة مراميــه األساســية 
إلـــى المـــصادقة علـــى روايـــة خطيـــرة تـــستند بأساســـها علـــى 

 ."صفقة القرن"تتجسد بـ " وثيقة دولية"

وأشـــار إلـــى أن هـــذه الـــصفقة تمـــنح للمـــرة األولـــى 
ا دوليـا بالـضم اإلسـرائيلي للـشطر الــشرقي  ا١٩٦٧منـذ ًعتراف ًـ

 .للقدس بما فيه كل البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك

ونبهــت إلــى أن الــصفقة تمــنح الــشرعية لخطــوات 
ــصل ــضم والف ــى " القــدس الكبــرى"مــن : إضــافية تتعلــق بال إل

عزل ثلث المقدسيين ممـن يعيـشون خلـف الجـدار العنـصري 
إلى أن بعض هذه الخطوات تطبق علـى عن المدينة، مشيرة 

ًاألرض وتشكل برهانا على تناسب الصفقة مع خطط حكومة 
 .االحتالل

ــه  وفــي التخاطــب اإلســرائيلي الــداخلي "وأضــافت أن
هناك منذ زمن بعيـد تأييـد لمثـل هـذه الخطـوات، لكـن الجديـد 
ــة، رغــم أنهــا  ــة دولي اآلن أنهــا تحظــى بوجــود مرســاة خارجي

 المتحـــدة والمجتمــــع الــــدولي وحتــــى تنـــاقض قــــرارات األمــــم
 ".سياسات الواليات المتحدة نفسها في السابق

ـــة  ـــر عمـــيم"وحـــذرت جمعي ـــل هـــذه " عي مـــن أن مث
ًالخطــــوات اإلســــرائيلية التــــي ســــتطبق قريبــــا علــــى أســــاس 

ـــشرعية" ـــة للتغييـــر و" ال ـــدها ســـتدفع "ســـتكون غيـــر قابل عن
ــدس وخارجهــا نحــو  ا فــي الق ــسطينيين واإلســرائيليين مع ــالفل ً

 ".واقع دائم يقوم على نظام األسياد والخاضعين للسيطرة

ـــى واجـــب التـــصدي لهـــذه المخططـــات  وشـــددت عل
اليهــودي وانتــشار " الفــصح"اإلســرائيلية حتــى فــي فتــرة عيــد 

 ".الكورونا"عدوى 

ستواصــل النــضال مــن "وخلــصت للتأكيــد علــى أنهــا 
أجــل القــدس لتكــون عاصــمة للــشعبين مــن منطلــق االعتقــاد 

 المشتركة واآلمنة فـي القـدس يمكـن أن تـتم فقـط بأن الحياة
مــن خــالل اعتــراف بعالقــة الطــرفين بالمدينــة، وفقــط عنــدما 
يقــدران كالهمــا علــى إدارة شــؤون حياتهمــا اليوميــة بــشكل 

  ".مستقل وسيادي ودون خوف

 ٩/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 االحتالل يعتدي على شاب ببلدة العيسوية في
  القدس

 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز– القدس المحتلـة
جنــــود مــــن قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي، مــــساء  اعتــــدى

الجمعة، على شاب عند المـدخل الـشرقي لقريـة العيـسوية 
  .في القدس المحتلة

ــــان، همجيــــة  ــــه شــــهود عي ــــديو تناقل ــــر في وأظه
مجموعــة مــن جنــود االحــتالل وهــم يعتــدون بالــضرب علــى 

ه علـــى األرض ومحاولـــة تقييـــده، عنـــد شـــاب بعـــد طرحـــ
 .المدخل الشرقي للبلدة



  
  ١٤٨ 

وتواصل قوات االحتالل اعتـداءاتها اليوميـة علـى 
أهــــالي القــــدس المحتلــــة وشــــبانها، بالــــضرب واالعتقــــال 

  .والتضييق عليهم

 ١٠/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 آالف شيكل على ٥االحتالل يفرض مخالفة 
  شبان من سلوان

 

شــــــرطة  أفرجــــــت –  صــــــفا–القــــــدس المحتلــــــة 
االحــتالل اإلســرائيلي، يــوم الجمعــة، عــن ثالثــة شــبان مــن 
حـي أبــو تايــه ببلــدة ســلوان بالقــدس المحتلــة، بــشرط دفــع 

 . آالف شيكل٥مخالفة قيمتها 

، إن "صـــفا"وقـــال شـــهود عيـــان لمراســـل وكالـــة 
شرطة االحتالل أفرجت عن الشبان عالء توفيـق أبـو تايـه 

فيق أبو تايه ومحمود وائل أبو تايـه، بعـد تحريـر وأحمد تو
  . آالف شيكل٥ مخالفة بحقهم بدفع كل واحد منهم

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الثالثة شبان ليلة  
أمس، بعـد اقتحـام حـي أبـو تايـه ببلـدة سـلوان، واالعتـداء 

  .عليهم بالضرب المبرح خالل اعتقالهم

  ١٠/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

مخطط اسرائيلي لمد سكة القطار الخفيف إلى 
  جبل المكبر

 ذكـرت أسـبوعية -دوت كـوم" القـدس "– تل ابيـب
العبرية أنه يتضح مـن المـداوالت األوليـة التـي " يروشاليم"

أجرتهــا اللجنــة اللوائيــة للتنظــيم والبنــاء األســبوع الماضــي 
ـــد ـــف ي ـــسجي المـــستقبلي للقطـــار الخفي خل أن الخـــط البنف

 .المستوطنة القائمة على جبل المكبر في القدس الشرقية

وتـــم خـــالل المـــداوالت إســـتعراض تفاصـــيل الخـــط 
البنفــــسجي الــــذي كــــان يــــنص باألصــــل علــــى أن تكــــون 
المحطة األقرب من المستوطنة فـي مفتـرق طـرق شـارعي 

الخليــــل وفينوبــــسكي لكــــن بعــــد الــــصراع الــــذي خاضــــه 
بيوت شرق تقـرر مـد المستوطنون واإلدارة السكانية في تل

  .الخط إلى داخل المستوطنة

ـــار  ـــنص الخي ـــارات، وي وتعـــرض للبحـــث عـــدة خي
األول على استمرار الخط من شارع فينوبسكي نحو شـارع 
عولي هغردوم في المـدخل العلـوي للمـستوطنة قـرب متنـزه 

أما الخيار الثاني فينص علـى دخـول القطـار مـن . شروبر
ع آشر فينر، ويـنص المدخل الجنوبي للمستوطنة من شار

  .الخيار الثالث على مسار دائري يربط بين المدخلين

ومــن الجــدير بالــذكر وجــود أهميــة كبيــرة الختيــار 
مسار القطار الخفيف ألن سياسة التطوير المـديني تـنص 
على زيادة نسبة البناء وزيـادة عـدد الطوابـق حـول مـسار 
 القطار الخفيف وذلك إضافة إلى امتيـازات تحـسين ويعنـي

  .هذا تكثيف البناء االستيطاني بنسبة كبيرة

وقالــت اليعــاد ملخــه عــضو مجلــس بلديــة القــدس 
نبــارك قــرار ربــط أرمــون هنتــسيف بالقطــار ):"هتعــورروت(

ٕالخفيــف، الــذي ســيؤدي إلــى ازدهــار الحــي والــى اجتــذاب 
يــشار الــى ان مــستوطنات القــدس ". العــائالت الــشابة إليــه

  .مقامة على االراضي الفلسطينية

  ١١/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

 تعتزم الربط بين مستوطنات القدس بـ" إسرائيل
  "القطار الخفيف"

 

الحكومــة اإلســرائيلية الــربط  تعتــزم –فلــسطين اآلن 
بين مستوطناتها في مدينة القدس عبر مـد خـط سـكة حديـد 

 .للقطار الخفيف

ـــت ـــوم الـــسبت، أن  ونقل ـــة، الي وســـائل إعـــالم عبري
اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء تظهر دخـول "رتها مداوالت أج

ــى  القطــار الخفيــف لمــستوطنة أرمــون هنتــسيف القائمــة عل
  ".جبل المكبر في القدس الشرقية



  
  ١٤٩ 

ــادت صــحيفة  ــأن القطــار " يروشــاليم"وأف ــة، ب العبري
الخفيـــف، ســـيؤدي إلـــى زيـــادة وتكثيـــف البنـــاء االســـتيطاني 

ــاد ملخــه عــضو ــا رأت اليع ــرة، فيم ــسبة كبي ــة بن ــس بلدي  مجل
ـــة القـــدس المحتلـــة، أن  ـــون هنتـــسيف "مدين ـــط أرم ـــرار رب ق

ــائالت عــن طريــق  بالقطــار الخفيــف، ســيؤدي إلــى جــذب الع
  ..".توسيع بناء المنازل االستيطانية

  ١١/٤/٢٠٢٠ فلسطين اآلن

* * * * *  

ّاالحتالل يحرر مخالفات مالية بقيمة   ألف ٢٢ُ
  شيقل ألربعة مقدسيين

ــاد مركــز معلومــات وا ــوةأف ــسبت، /دي حل ســلوان، ال
بأن سلطات االحتالل أفرجت عن أربعة مقدسيين مـن عائلـة 

المـــسجد األقـــصى، بعـــد  أبـــو تايـــه فـــي بلـــدة ســـلوان جنـــوب
ــي مركــز االحــتالل، بحجــة  ــوقيفهم عــدة ســاعات ف ــة "ت عرقل

ــــروس  ــــة مــــن في ــــشرطة ومخالفــــة إجــــراءات الوقاي عمــــل ال
 ٢٢قيمـة ، وحررت لهـم ولكفالئهـم مخالفـات ماليـة ب"كورونا

 .ألف شيقل

عالء توفيق أبـو تايـه، : وأضاف المركز أن الشبان
وشــقيقه أحمــد، ومحمــود وائــل أبــو تايــه، وشــقيقه محمــد، 
اعتقلــوا فــي ســاعة متــأخرة مــن مــساء أول أمــس الخمــيس، 
واعتـدى جنــود االحــتالل علــيهم بالــضرب، وأطلقــوا الرصــاص 

ألهــالي العــشوائي والقنابــل الغازيــة خــالل اعتقــالهم لتفريــق ا
 .الذين تواجدوا في المكان

ونقل مركـز المعلومـات عـن الـشاب عـالء أبـو تايـه 
ــه ــة : "قول ــه ومحاول ــو تاي ــل فــي حــي أب ســمعت أصــوات قناب

تحرير مخالفـة ماليـة البـن عمـي بحجـة فـتح محلـه التجـاري 
، وحينهــا وقفــت "مخالفتــه إلجــراءات الوقايــة مــن كورونــا"و

مــا تجـــري العـــادة وطلبــت مـــن الــشرطي أن يعطيـــه تحـــذيرا ك
انــــه قــــام "ولــــيس مخالفــــة، إال أن الــــشرطي رفــــض بحجــــة 

 ".بتسجيلها على الجهاز

وصلت قـوات إضـافية، وبـدأ : "وأضاف الشاب عالء
أفرادهـــــا باالعتـــــداء علـــــي بالـــــضرب المبـــــرح دون ســـــبب، 

ـــى رأســـي  ـــى األرض ووجهـــوا لـــي ضـــربات عل وضـــعوني عل
الحركـة، ووجهي، قاموا بخنقي ولم أعد قـادرا علـى التـنفس و

وحينها قـال األهـالي لهـم بـأني أعـاني مـن إعاقـة فـي قـدمي 
، فـــأطلق الـــشرطي الرصـــاص فـــي الهـــواء، )اصـــابة ســـابقة(

وكانت العيارات تتساقط حولي مـن كـل الجهـات، وتـم سـحبي 
للجيـــب العـــسكري، ثـــم حـــضرت ســـيارة اســـعاف الـــى المركـــز 
ٍالطبي، لكـنهم أصـروا علـى اعتقـالي وتـم تحـويلي الـى مركـز  ّ

 ".بع لالحتالل فيشارع صالح الدين في المدينةتا

وأوضح الشاب عالء أن العالج قدم له داخل مركـز 
ـــــى  ـــــه ال ـــــى ضـــــرورة تحويل ـــــاء عل ـــــشرطة، وشـــــدد االطب ال
ـــى التحقيـــق معـــه بـــشبهة  المستـــشفى، اال أنهـــم اصـــروا عل

 ".مهاجمة الشرطة وعرقلة عملهم"

محمــود أبــو تايــه أوضــح أن الــشرطة أفرجــت عنــه 
 ٥ائلة بعد التحقيق، وحررت مخالفة مالية قيمتهـا وابناء الع

آالف شــيقل لكــل واحــد مــنهم، وكــذلك حــررت مخالفــة ماليــة 
ألربعــة كفــالء مــن الــذين حــضروا بنــاء علــى طلــب الــشرطة 

 شـيقل، ٥٠٠للتوقيع على قرارات االفراج وقيمة كـل مخالفـة 
 ".الخروج من المنزل"والحجة 

المخالفات تمت ولفت عالء أبو تايه إلى االعتقال و
بصورة غير قانونية، واستدعيت قوات من بؤرة للمستوطنين 

  ".في سلوان، قام أفرادها باالعتداء علينا

 ١١/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتدي على شاب قبل : القدس
  اعتقاله ببلدة العيسوية

ـــة أمـــس  ـــوات االحـــتالل ليل ـــود مـــن ق ـــدى جن اعت
 المـدخل الـشرقي لبلـدة العيـسوية الجمعة، على شـاب عنـد

 .وسط القدس المحتلة

ـــه عبـــر مواقـــع التواصـــل  وأظهـــر فيـــديو تـــم تناقل
االجتمـــاعي، همجيـــة مجموعـــة مـــن جنـــود االحـــتالل وهـــم 



  
  ١٥٠ 

يعتــدون بالــضرب شــابا بعــد طرحــه علــى األرض ومحاولــة 
  .تقييده، عند المدخل الشرقي للبلدة

 ١١/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّالل يمدد اعتقال االحت    فتيان من القدس٣ُ

 

االحتالل في القدس، يوم الجمعـة،  محكمة مددت
اعتقـــــال ثالثـــــة فتيـــــان مـــــن ســـــكان حـــــي عـــــين اللـــــوزة 

ــدة ــوب ســلوان ببل ــاء  المــسجد األقــصى جن ــوم الثالث ــى ي ال
 .القادم

محمـــد صـــبحي، : وشـــمل قـــرار التمديـــد الفتيـــان
  .والفتى زلوم األعور، وسائد األعور

  ١١/٤/٢٠٢٠ة القدس موقع مدين

* * * * *  

 وحدات استيطانية وشبكة سكة حديد لربط ٤١٠
  ٢٠٢٤جبل المكبر وجنوب القدس بشمالها حتى 

 

 –أبو خضير  محمد– "القدس"بـ  خاص– القدس
كشفت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية االحتالل في 
ًالقدس مشروعا استيطانيا على أراضي جبل المكبر جنوب ً 

 وحدات استيطانية، ومرافق ٤١٠القدس المحتلة بواقع 
 غرفة، وربط الحي االستيطاني الجديد ١٠٠عامة وفندق 

بشبكة القطار الخفيف وتلك الشبكة العامة بسكة الحديد في 
 .٢٠٢٤البالد حتى 

وحسب اللجنة التي أجرت، الجمعة، سلسلة 
اتصاالت لعمل شكل من أشكال التحديث والتطوير لمشروع 
ُسبق أن قدم لها، وأجرت عليه تعديالت كثيرة ومتشعبة، 
ٍفاألمر مازال في طور الدراسة، لكنه يحظى بموافقة من 
كافة لجان التنظيم، ولديه دعم لتسريع اإلجراءات في 

  .المرحلة المقبلة حتى حزيران المقبل

وأكدت اللجنة أنه من ضمن المخطط مد شبكة 
الخفيف ليدخل الخط البنفسجي المستقبلي للقطار 

ًالمستوطنة القائمة على جبل المكبر حاليا، وتشمل أحياء 

استيطانية جديدة ومحيطة، ومن بينها تمتد إلى مستوطنة 
  .ًجبل أبو غنيم جنوبا ومفترق طرق شارع الخليل بيت لحم

وزعمت اللجنة أن المشروع قديم ومهم لليهود 
البناء والفلسطينيين، إضافة إلى امتيازات تحسين وتكثيف 

االستيطاني بنسبة كبيرة، وللمشروع أهمية كبيرة ألنه 
بمجمله ينص على زيادة نسبة البناء وزيادة عدد الطوابق 
حول مسار القطار الخفيف في جبل المكبر، ويعيد بناء 
وتطوير البنية التحتية من طرق وشبكات اتصال ومياه 

  .وكهرباء

 وقال اليعاد ملخه، عضو مجلس بلدية االحتالل
إن المشروع في مراحله المتقدمة، وقرار تطوير : "في القدس

ًمهم جدا، " أرمون هنتسيف"وزيادة وتوسيع مستوطنة 
وربطها بالقطار الخفيف سيزيد ويساعد في تكثيف 

  ".ٕاالستيطان، والى اجتذاب العائالت الشابة إليه

وحسب المخطط، فإنه في غضون ست سنوات، 
ية الخفيفة في القدس، ستعمل خمسة خطوط للسكك الحديد

ً مسارا جديدا لمسافة ٥٢وهناك خمسة خطوط و  كم، ٢٧ً
إضافة إلى خطوط السكة الحديد الخاصة بالقطار الخفيف 

  ".في القدس

، بدأت أعمال البنية ٢٠١٩ومنذ العام الماضي 
التلة الفرنسية، : التحتية في العديد من المناطق، ومنها
اطع الحرم الجامعي جبل المشارف، جفعات موردخاي، وتق

  .بعين كارم

شبكة "وأكد وزارتا النقل والمالية اإلسرائيليتان أن 
خطوط السكك الحديدية الخفيفة في القدس ستغطي القدس 

ً بهدف ربط شرق المدينة بغربها، بدءا ٢٠٢٤بحلول عام 
ًمن مستوطنة جيلو جنوبا والمقامة على أراضي بيت جاال، 

ًة على أراضي العيسوية شرقا، إلى الجامعة العبرية المقام
ًومن جبل المكبر إلى عين كارم جنوبا، فيما قررت وزارتا 
ًالنقل والمالية اإلسرائيليتان تشغيل الخطوط تدريجيا دون 

  .٢٠٢٤انتظار نهاية كانون الثاني 

 ١٣/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

  * * * * *  



  
  ١٥١ 

 مواطنين باالختناق في مواجهات ٣إصابة 
  بسلوان

 

ثالثــة مــواطنين  أصــيب –  صــفا–لمحتلــة القــدس ا
بيــنهم رضــيعان باالختنــاق فجــر االثنــين جــراء إطــالق قــوات 
االحتالل اإلسـرائيلي القنابـل الغازيـة بكثافـة فـي بلـدة سـلوان 

 .جنوبي المسجد األقصى المبارك

وقال الهالل االحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملـت 
اجهات مع قوات مع ثالث إصابات باالختناق بالغاز خالل مو

االحــتالل فــي ســلوان، وجــرى تقــديم العــالج الميــداني لطفلــة، 
 .ونقل طفل آخر ووالده إلى المستشفى لتلقي العالج

بدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن رضـيعين 
أصــيبا باالختنــاق جــراء استنــشاقهما الغــاز خــالل مواجهــات 

 .اندلعت في حي أبو تاية بالبلدة

حتالل اقتحمـت الحـي، وأطلقـت وأوضح أن قوات اال
ــــازل  ــــشكل عــــشوائي باتجــــاه من ــــاز ب ــــل الغ ًوابــــال مــــن قناب

 .المواطنين، ما أدى إلصابة الرضيعين

وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء األحد الشابين 
ـــن ســـكان حـــي  ـــث م ـــك غي ـــز شـــويكي ومال المقدســـيين معت

  .الثوري، عقب االعتداء عليهما بالضرب

 ١٣/٤/٢٠٢٠ة صفا وكالة الصحافة الفلسطيني

* * * * *  

إصابة رضيعين باالختناق في مواجهات 
  بسلوان

أصيب ثالثة مواطنين بينهم رضيعان باالختناق 
صباح اليوم االثنين، جراء إطالق قوات االحتالل القنابل 

 .سلوان الغازية بكثافة في بلدة

وقال الهالل االحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت 
مع قوات  مواجهات ختناق بالغاز خاللمع ثالث إصابات باال

االحتالل في سلوان، وجرى تقديم العالج الميداني لطفلة، 
 .ونقل طفل آخر ووالده إلى المستشفى لتلقي العالج

بدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن رضيعين 
أصيبا باالختناق جراء استنشاقهما الغاز خالل مواجهات 

 .لدةاندلعت في حي أبو تاية بالب

وأوضح أن قوات االحتالل اقتحمت الحي، وأطلقت 
ًوابال من قنابل الغاز بشكل عشوائي باتجاه منازل 

  .المواطنين، ما أدى إلصابة الرضيعين

 ١٣/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   سنوات٥أفرج عن أسير بعد اعتقال دام 

  .. ًمجددا

االحتالل يعتقل نجل الشهيد المقدسي أبو 
   صبيح

قوات من جيش  اعتقلت –  صفا–القدس المحتلة 
االحتالل االسرائيلي بعد ظهر االثنين، الشاب صبيح 
مصباح أبوصبيح نجل الشهيد مصباح، بعد اقتحام منزله 

 .في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

واقتحمت دوريات عسكرية تابعة لجيش االحتالل 
رت منزل اقتحمت بلدة الرام وانتشرت في شوارعها وحاص

 .عائلة صبيح من جميع الجهات، قبل اعتقال نجلها الشاب

ّوكان الشاب صبيح أبو صبيح تعرض لالعتقال 
 .ًعدة مرات، وأصدرت محكمة االحتالل أحكاما متفاوتة بحقه

في السياق، اعتقلت قوات االحتالل فجر االثنين 
النائب المبعد عن القدس محمد أبو طير، بعد اقتحام منزله 

 . الشرايط شمال القدس المحتلةفي أم

من جهة أخرى، أفرجت سلطات االحتالل عن 
من سجن ) ً عاما٢٥(األسير المقدسي سائد عمران داري 

ّالنقب الصحراوي، وذلك بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة 
  .خمس سنوات

 ١٣/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  



  
  ١٥٢ 

 للجنة الطوارئ االحتالل يقتحم المركز الطبي
 في سلوان

قـــــــوات االحـــــــتالل   اقتحمـــــــت–  وفـــــــا-القـــــــدس 
اإلسـرائيلي، مــساء اليــوم الثالثــاء، المركـز الطبــي المعــد مــن 
لجنة الطوارئ في سلوان بالقدس المحتلة، والمجهز من قبل 

 .وزارة الصحة الفلسطينية

بــأن اقتحــام المركــز " وفــا"وأفــادت مــصادر محليــة لـــ
اقتحام منزل أمين سر حركـة فـتح فـي الطبي جاء تزامنا مع 

سلوان أحمد العباسي، وتسليم عائلته قرارا بتسليم نفسه إلى 
  .اإلسرائيلي" عوز"مركز تحقيق 

فـــي أقلـــيم القـــدس شـــادي " فـــتح"وقـــال أمـــين ســـر 
، إن سياسة االحـتالل مـن "وفا"مطور في اتصال هاتفي مع 

مراكـز ، واقتحـام ال"فـتح"مالحقة لجان الطوارئ وكـوادر حركـة 
الصحية يـدلل علـى مـدى عنـصريته، واعاقتـه كـل محاوالتنـا 

  .في تحسين الواقع الذي تعيشه المدينة المقدسة

وأكــد مطــور ديمومــة دعــم صــمود المقدســيين فــي 
على عاتقها منذ بدايـة  "فتح"مواجهة كورونا، بعد أن أخذت 

انتشار وباء فيروس كورونا، توفير كافة السبل التي تضمن 
دسيين، ألننا اعتدانا أن هـذا االحـتالل عنـصري، سالمة المق

ونحن ال نعترف بشريعته ونعتـرف بالـسيادة الفلـسطينية فـي 
  .القدس

  ١٤/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االحتالل يمنع أطباء فلسطينيين من إجراء 
 بالقدس الشرقية» كورونا«فحوصات 

ل شـــــرطة االحـــــتال  داهمـــــت–القـــــدس المحتلـــــة 
اإلسرائيلية، مركزا طبيـا فـي بلـدة سـلوان، جنـوبي المـسجد 
ٌاألقصى، بـداعي أن أطبـاء فلـسطينيين يجـرون فحوصـات 

 .فيه» كورونا«لفيروس 

وقالــت مــصادر محليــة لوكالــة األناضــول إنــه تــم 
 إصـــابة بفيـــروس كورونـــا فـــي ســـلوان، ٤٠تــسجيل نحـــو 

 مـن خالل األيام القليلة الماضية، ما تتطلـب إجـراء المزيـد
 .الفحوصات

وقال ناشط في سلوان، رفض الكشف عـن اسـمه 
وزارة الـــــــصحة «ألســـــــباب أمنيـــــــة، لوكالـــــــة األناضـــــــول 

اإلسرائيلية تهمل مدينة القدس الشرقية بـشكل عـام، فهـي 
ال تنشر األرقـام الدقيقـة عـن المـصابين، وفـي ذات الوقـت 
ــا كمــا هــو الحــال فــي  فإنهــا ال تقــيم مراكــز لفحــص كورون

 .»يةالقدس الغرب

على إثر القلق من تفشي الفيروس في «وأضاف 
البلدة، فإن أطباء فلسطينيين وبالتعاون مـع وزارة الـصحة 
الفلــسطينية، جلبــوا عــدد مــن المــسحات الختبــار مــواطنين 

 .»محتمل إصابتهم بالفيروس

لكــن شــرطة االحــتالل اإلســرائيلية «وتـابع الناشــط 
امتهـا لهـذا داهمت، مساء الثالثاء، عيـادة صـغيرة تمـت إق

ــــائمين  ــــت الق ــــدة، واعتقل ــــي أحــــد مــــساجد البل الغــــرض ف
 .»عليها

واعتبـر الناشـط مـا أقـدمت عليـه شـرطة االحـتالل 
انتهاك اللتزامـات إسـرائيل بموجـب القـانون الـدولي، «بأنه 

باعتبارهـــا القـــوة القائمـــة بـــاالحتالل فـــي مدينـــة القـــدس 
 .»الشرقية

ن الـــسلطات اإلســـرائيلية تهمـــل المـــواطني«وقـــال 
الفلــسطينيين بالقــدس الــشرقية، وحينمــا يبــادر أطبــاء مــن 
منطلق إنساني بحت إلى مثـل هـذه الخطـوة، فـإن الـشرطة 

 .»اإلسرائيلية تالحقهم

وال توجد إحصائيات دقيقـة عـن أعـداد المـصابين 
بكورونـا فـي القــدس الـشرقية، بــسبب رفـض وزارة الــصحة 

ئيل وألن إســـرا. اإلســـرائيلية الكـــشف عـــن هـــذه المعلومـــات
تعتبــر القــدس، بــشطريها الــشرقي والغربــي، عاصــمة لهــا 
فإنهــــا تجمــــل المــــصابين فــــي القــــدس الــــشرقية، ضــــمن 



  
  ١٥٣ 

ولكن المعطيات المتوفرة حتـى .اإلصابات في مدينة القدس
اآلن تــشير إلــى أن اإلصــابات فــي القــدس الغربيــة، هـــي 

 .عشرات أضعاف اإلصابات في القدس الشرقية

ســــرائيلية خــــالل  ووافقــــت ســــلطات االحــــتالل اإل
األيــام الماضـــية، تحـــت وطـــأة ضـــغوط النـــواب العـــرب فـــي 
الكنيــست، والتمــاس تقــدم بــه فلــسطينيون إلــى المحكمــة 
العليا اإلسرائيلية، علـى فـتح عـدد مـن مراكـز الفحـص فـي 

 )وكاالت. (عدد من األحياء بالقدس الشرقية

   ٢٣ صفحة ١٦/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  دير المسجد األقصىشرطة االحتالل تستدعي م

اســـــتدعت شـــــرطة االحـــــتالل  -PNN- القـــــدس
اإلسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مـدير المـسجد األقـصى 
المبــــارك الــــشيخ عمــــر الكــــسواني، للتحقيــــق فــــي مركــــز 

 ).٤غرف (ما تسمى ” المسكوبية“التحقيق 

وأفـــادت دائـــرة األوقـــاف االســـالمية بـــأن شـــرطة 
حــــضور فــــورا االحــــتالل طلبــــت مــــن الــــشيخ الكــــسواني ال

للتحقيق في معتقل المسكوبية، علما أنه ليس االسـتدعاء 
 .األول بحق الشيخ الكسواني

يــشار إلــى أن ســلطات االحــتالل اســتدعت مــؤخرا 
  .أيضا مدير االوقاف االسالمية عبد العظيم سلهب

 ١٦/٤/٢٠٢٠شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

 االحتالل يفرج عن مدير المسجد األقصى

قوات االحـتالل  أفرجت –  وكاالت–المحتلة القدس 
ـــوم الخمـــيس، عـــن األســـير مـــدير المـــسجد  الـــصهيوني، الي
األقــــصى المبــــارك الــــشيخ عمــــر الكــــسواني، بعــــد اعتقالــــه 

  .لساعات عدة

وأوضح مكتـب إعـالم االسـرى، بـأن قـوات االحـتالل 
أفرجــت عــن مــدير المــسجد األقــصى المبــارك الــشيخ عمــر 

  .في مركز المسكوبية عهالكسواني، بعد التحقيق م

ًوفــي الــسياق، بــين أن االحــتالل أفــرج ايــضا عــن 
االســـيرين فـــوزي شـــعبان وأحمـــد ســـمرين مـــن القـــدس بعـــد 

يشار إلى أن قـوات االحـتالل ال تـزال تعتقـل  .التحقيق معهما
 آالف أسير داخل سجون، وسط ظروف معيشية ٥أكثر من 

  .وصحية صعبة

 ١٦/٤/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

 القديمة بالقدس شبان ٤ على يعتدي االحتالل

 ويعتقلهم

 االحــتالل قــوات اعتقلــت – وفــا - القــدس 

 القديمـة بالقـدس شـبان 4 الجمعـة، اليـوم مساء االسرائيلي

 .عليهم االعتداء بعد

 االعتقـال عمليـة بـأن محليـة مـصادر وافـادت

 بالبلـدة خـضير قنـاطر فـي تمـت الـشبان علـى واالعتـداء

 وعبد طه، وبيجو طه، ووسيم مرقصته، انس :وهم ة،القديم

  .الشرباتي

 ١٧/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

مخالفات مالية بحق :  ألف شيقل٣٥بقيمة 
  مشاركين في وقفة ضد االستيطان بالقدس

ّحررت سـلطات االحـتالل، أمـس الجمعـة، مخالفـات 
شــاركوا فــي  ألــف شــيقل بحــق متظــاهرين ٣٥ماليــة بقيمــة 

ــة  االســتيطان وقفــة ضــد ــشيخ جــراح وســط مدين فــي حــي ال
 .القدس

ـــــاد مركـــــز معلومـــــات وادي حلـــــوة أن شـــــرطة  وأف
االحتالل حاصرت الوقفة التي تقام أسبوعيا فـي حـي الـشيخ 
جــــراح، والتــــي تطالــــب االحــــتالل بوقــــف االســــتيطان وهــــدم 

 .المنازل ومصادرة األراضي



  
  ١٥٤ 

نــشطاء وأضــاف أن وقفــة أمــس شــارك فيهــا ســبعة 
مـــن بيـــنهم أهـــالي الحـــي، حيـــث حـــضرت الـــشرطة وحـــررت 

ــة بقيمــة  ــات مالي ــيعهم مخالف ــف شــيقل ٣٥لجم  آالف ٥( أل
 ).لكل مشارك

وأوضــح المركـــز نقـــال عــن أحـــد المـــشاركين، أنهـــم 
التزمــوا بالعــدد ولــم يكــن هنــاك تجمــع، إضــافة للحفــاظ علــى 
المـــسافة فيمـــا بيـــنهم، وارتـــداء الكمامـــات، ضـــمن إجـــراءات 

مة والوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا، مؤكـــدا أنـــه ســـيتم الـــسال
  .االعتراض على المخالفات غير القانونية

 ١٨/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 فتيان ٤قوات هائلة تعتدي بوحشية على 
  بالقدس القديمة قبل اعتقالهم

 

هاجمـــت مجموعـــة كبيـــرة مـــن عناصـــر الوحـــدات 
أربعة فتيـان فـي الخاصة وجنود االحتالل، مساء الجمعة، 

فــي القــدس  المــسجد األقــصى قنــاطر خــضير القريبــة مــن
القديمـة، واعتــدت علــيهم بــصورة وحــشية، قبــل اعتقــالهم، 
مـــا تـــسبب بـــأجواء متـــوترة فـــي المنطقـــة بفعـــل تجمهـــر 

وأفــــادت مــــصادر محليــــة أن الفتيــــان الــــذين  .المــــواطنين
ــصته، ووســيم : اســتهدفتهم قــوات االحــتالل هــم أنــس مرق

  .طه، وعبد الرحمن الشرباتيطه، ومحمد 

 ١٨/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يقتحم بلدة عناتا في القدس المحتلة

 

اقتحمـت قــوات االحــتالل، فجــر اليــوم األحــد، بلــدة 
 .عناتا شمال شرق القدس المحتلة

ــدة أن  ــي فــي البل ونقــل مراســلنا عــن مــصدر محل
ـــا وتـــصدى لهـــا  عـــدد مـــن قـــوات االحـــتالل اقتحمـــت عنات

 .الشبان

واســــتخدمت قـــــوات االحــــتالل األعيـــــرة الناريـــــة، 
ــدة خــالل  ــي أنحــاء البل ــة ف ــسامة بكثاف ــة ال ــل الغازي والقناب
ّاالقتحام، ونفذت عملية تمشيط واسعة فيها، ولم يبلغ عن  ُ

  .إصابات مباشرة أو اعتقاالت

 ١٩/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

القدس االحتالل يقتحم منازل مسيحيين ب
  "النور المقدس"ّويغرمهم لتوزيع 

 

 – المحتلـــة  القـــدس–وكالـــة قـــدس نـــت لألنبـــاء 
قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم األحـد، منـازل عـدد  اقتحمت

ــــات بحجــــة  ــــشباب المــــسيحيين، وســــلمتهم مخالف مــــن ال
 .مساء أمس السبت" النور المقدس"االحتفال بتوزيع 

لقــدس وقـال رئـيس النــادي العربـي االرثوذكـسي با
موسى جرجوعي، إنـه تـم اقتحـام منـازل عـدد مـن الـشبان 
في القـدس وتـم تـسليمهم مخالفـات قيمـة كـل واحـدة منهـا 

النـور " شـيكل، بحجـة قيـامهم بزفـة تتعلـق بتوزيـع ٥٠٠٠
 ".المقدس

وأكـــد أن األهـــالي اتخـــذوا كـــل اإلجـــراءات الطبيـــة 
ـــدنا  المطلوبـــة؛ ولكـــن االحـــتالل يحـــاول التـــدخل فـــي تقالي

 وحرماننـــا مـــن القيـــام بهـــا داخـــل مدينـــة القـــدس، الدينيـــة
 .ًمشددا على الرفض المطلق لكل هذه اإلجراءات

وتستغل قوات االحتالل اإلسـرائيلي حالـة الطـوارئ 
ـــي تـــصعيد اعتـــداءاتها  ـــا، ف ـــاء كورون ـــسبب وب المعلنـــة ب
وتــضييقها علــى المــواطنيين المقدســيين، وفــرض علــيهم 

  .ةمخالفات وغرامات عالية تحت حجج واهي

 ١٩/٤/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

  

  



  
  ١٥٥ 

قوات االحتالل تعتقل شابا من بلدة : القدس
  سلوان

قـوات االحـتالل  اعتقلـت – المحتلـة القدس – أمد
ًاإلسـرائيلي يـوم االثنـين شــابا مقدسـيا عقـب اقتحـام منزلــه  ً

  .في بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك

قــــوات االحــــتالل وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن 
مـــن بلـــدة ) ً عامـــا٢٠(اعتقلـــت الـــشاب محمـــد أبـــو نـــاب 

  .سلوان، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس المحتلة

وفي السياق، اقتحمـت قـوات االحـتالل حـي عبيـد 
في قرية العيسوية شمال شرق القـدس، ووضـعت الـدهان 

  .على الشعارات المكتوبة على الجدران

  ٢٠/٤/٢٠٢٠أمد لإلعالم 

* * * * *  

االحتالل يطلب من أجهزة السلطة مغادرة 
  أحياء شمال القدس

االحـــــتالل  طلـــــب –  وكـــــاالت–فلـــــسطين اليـــــوم 
اليوم الثالثاء، من األجهزة األمنية الفلـسطينية " اإلسرائيل"

ووفـــق قنـــاة ريـــشت كـــان  .مغـــادرة أحيـــاء شـــمال القـــدس
طلبــت مــن أجهــزة الــسلطة مغــادرة " إســرائيل"العبريــة، فــإن 

  . القرى بشكل كامل وعدم العودة إليهاتلك

الجـــدير بالـــذكر، أن االحـــتالل ســـمحت لألجهـــزة 
األمنية الفلسطينية بالعمـل فـي تلـك المنـاطق للتعامـل مـع 

ــا المــستجد ــروس كورون ــب االحــتالل  .تفــشي في ــأتي طل وي
ًتزامنا مع االتهامات المتواصلة من قبل االحتالل للحكومة 

بوقوفهـا خلـف نـشر " ائيلإسـر"الفلسطينية بالتحريض ضد 
الوبــاء بــين الفلــسطينيين فــي القــدس ومــن خــالل العمــال 

  .الذين يعملون في الداخل المحتل

  ٢١/٤/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * *  

تحويل النائب المبعد عن القدس أبو طير 
  لالعتقال اإلداري

حولت سلطات االحتالل النائب المبعد عن مدينـة 
الـى االعتقـال ) ً عامـا٦٩ (القدس األسـير محمـد أبـو طيـر

   .اإلداري ألربعة أشهر بعد أسبوع من اعتقاله

رام  واعتقل النائب المقدسي أبـو طيـر المبعـد الـى
منزلـه  اقتحـام في الثالث عشر من الشهر الجاري بعـد اهللا

أبعــد الــشيخ أبــو  وكــان االحــتالل قــد .فــي حــي أم الــشرايط
عـدها  وتعـرض ب٢٠١٠طير عن مدينة القدس في أكتوبر 

ًلالعتقــال اإلداري عــدة مــرات علمــا بأنــه أمــضى أكثــر مــن 
  .ً عاما من عمره في سجون االحتالل٣٥

 ٢١/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ًاالحتالل يعتقل مقدسيا من البلدة القديمة

اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل، فجـــر اليـــوم األربعـــاء، 
لمحتلـة، ًشابا من شارع الواد في البلـدة القديمـة بالقـدس ا

 .ّوحولته الى مركز تابع لها في القدس للتحقيق معه

ــوة بــأن االعتقــال  وأفــاد مركــز معلومــات وادي حل
  .استهدف الشاب المقدسي الشاب مرزوق حشيمة

 ٢٢/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اندالع مواجهات مع قوات االحتالل في كفر 
  عقب شمال القدس

ــوم  ــدلعت مواجهــات، صــباح الي ــين ان الخمــيس، ب
الشبان وقوات االحتالل في كفر عقب شمال مدينة القدس 

  . المحتلة

ّوأفادت مـصادر محليـة، أن جنـود االحـتالل قـاموا 
ـــة فـــي شـــوارع  ـــة العربي ـــات المكتوبـــة باللغ بتحطـــيم الالفت

وتواجــــدت قــــوات االحــــتالل بــــشكل مكثــــف، بعــــد . البلــــدة



  
  ١٥٦ 

طـار اقتحامها عبر حاجز قلنديا شـمال القـدس، لـشارع الم
  .ومخيم قلنديا

  ٢٣/٤/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

ًجيش االحتالل ينفذ اقتحاما واسعا وحملة  ً
  مكثفة في شمال القدس

انـــسحب عـــشرات الجنـــود مـــن جـــيش االحـــتالل، 
ظهــر اليــوم الخمــيس مــن أحيــاء وشــوارع منطقــة شــمال 

 .القدس المحتلة بعد تنفيذ حملة واسعة ومكثفة فيها

فـــي القـــدس إن عـــشرات الجنـــود وقـــال مراســـلنا  
ـــر الحـــاجز العـــسكري  المـــشاة اقتحمـــوا شـــمال القـــدس عب
القريـــب مـــن مـــدخل مخـــيم قلنـــديا، وانتـــشروا فـــي الـــشارع 
الرئيــسي، قبــل أن يتوزعــوا علــى شــوارع أحيــاء كفــر عقــب 

 .والمطار، واعتالء أسطح بعض البنايات العالية

وشرع جنود االحتالل بتوقيف مركبـات المـواطنين 
ــة تعليمــات الطــوارئ وتحر ــزعم مخالف ــة ب ــات مالي ــر مخالف ي

 .والسالمة التابعة لحكومة االحتالل، من فايروس كورونا

وشــملت الحملــة كــذلك تحطــيم الفتــات إعالنيــة،  
 .ومخالفة مركبات، ومحال تجارية

ولفـت مراســلنا الــى أن االحـتالل انــسحب تــدريجيا 
طـالق من المنطقة على وقع حجارة أبناء المنطقة، وسط إ

 .كثيف للقنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة للدموع

 مـــن خـــالل حملـــة -وتحـــاول ســـلطات االحـــتالل 
تخــضع ) شــمال القــدس( التأكيــد علــى أن المنطقــة -اليــوم

ًلـــسيادتها بعــــدما شـــهدت المنطقــــة مـــؤخرا تواجــــدا أمنيــــا  ً
ـــشار  ـــسطينيا لفـــرض النظـــام واجـــراءات تحـــول دون انت ًفل

المنطقــة، خاصــة بعــد تــسجيل عــدة فــايروس كورونــا فــي 
  .اصابات من حي كفر عقب

 ٢٣/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ألف ١٧ّسلطات االحتالل دشنت : الهدمي
وحدة استيطانية في القدس خالل الشهرين 

  الماضيين

إن "قــال وزيـــر شـــؤون القـــدس، فـــادي الهـــدمي، 
ســلطات االحــتالل تعمــدت التنكيــل بــه، ومارســت االعتقــال 
ضده بصورة همجية لردعه عن خدمة المقدسيين في ظـل 
سياســة اإلهمــال المتعمــد التــي تمارســها ضــد أهــل القــدس 

  ".العرب في ظل انتشار وباء كورونا

ـــــصريح صـــــحفي لوكالـــــة  وأكـــــد الهـــــدمي فـــــي ت
الروســـية، إن ســـلطات االحـــتالل عملـــت علـــى " ســـبوتنيك"

تـــسييس الوبـــاء، واســـتغلت انـــشغال العـــالم فـــي محاربتـــه 
ً، مؤكــدا أن "عيد حـدة عمليـات التهويــد لمدينـة القـدسلتـص

 ألف وحدة استيطانية تـم تدشـينها ١٧هناك ما يزيد عن "
  ".من قبل االحتالل بالمدينة في الشهرين الماضيين

هناك إهمال جلـي وواضـح مـن : "وأضاف الهدمي
ً إذ وجــدنا ،قبــل االحــتالل اإلســرائيلي فــي القــدس المحتلــة،

كـان فيمـا يتعلـق بـإجراءات التوعيــة واضـحا سـواء " إهمـاال
ًوالتعقــيم، وصــوال إلــى إجــراءات الوقايــة والفحــص والعــالج 

  ".للمقدسيين

 ٢٤/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عصابات من المستوطنين تتظاهر في القدس 
  للمطالبة باستئناف اقتحامات األقصى

 

تظـــــاهر عناصـــــر مـــــن عـــــصابات المـــــستوطنين 
مــن أبــواب (يس، أمــام بــاب المغاربــة اليهوديــة، يــوم الخمــ

فــي ) القــدس القديمــة والمفــضي الــى باحــة حــائط البــراق
ــــــتح ــــــة، مطــــــالبين بف ــــــدس المحتل ــــــة الق ــــــسجد  مدين الم

 .المبارك، وهتفوا إلعادة االقتحامات األقصى



  
  ١٥٧ 

ــــاء   ــــشار وب ــــا"ورغــــم خطــــر انت ــــب "كورون ، طال
المـــــستوطنون باســـــتئناف االقتحامـــــات وتـــــدنيس حرمـــــة 

 .المسجد المبارك

وكــان مجلــس األوقــاف والــشؤون اإلســالمية قــد  
قـــــرر إغـــــالق المـــــسجد األقـــــصى المبـــــارك أمـــــام رواده 
ـــة  ـــة شـــهر ضـــمن اإلجـــراءات الوقائي ـــذ قراب والمـــصلين من

ــسدنته وحراســه "كورونــا"لمواجهــة وبــاء  ، وتــسمح فقــط ل
  .وموظفي األوقاف، وترفع فيه أذان الصلوات

 ٢٤/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 أطفال من سلوان جنوب ٥الحتالل يعتقل ا
  األقصى

 

اعتقلـــــت قـــــوات االحـــــتالل خمـــــسة أطفـــــال مـــــن 
المـسجد األقـصى، وحـولتهم الـى مركـز  جنـوب سلوان بلدة

 .تابع لها في المدينة للتحقيق معهم

 محاكمـــة االحـــتالل ّي الـــسياق، أجلـــت ســـلطاتفـــ
سائد األعور، ومحمد زلوم، ورشيد أبو سارة ومراد : الفتية
منيــر داري، وأميــر محمــود، : ك، ليــوم األحــد، والــشبانمــس

  .ومحمد أبو ناب ليوم االثنين القادم

 ٢٥/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفرض تشديدات على المصلين 
  بمحيط األقصى

 

عــــــــشرات  أدى –  صــــــــفا–القــــــــدس المحتلــــــــة 
المقدســيين مــساء الــسبت، صــالة العــشاء والتــراويح فــي 

ــــدس محــــيط المــــس ــــة الق ــــي مدين ــــارك ف ــــصى المب جد األق
 .المحتلة، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة

عـن شـهود قـولهم إن شـرطة " صـفا"ونقل مراسـل 
ًمقدســيا صــالة العــشاء ١٩االحــتالل ســمحت بــأداء نحــو 

والتراويح في كل مدخل لبوابات المسجد األقصى، ونـصبت 
 .الحواجز الحديدية عند البوابات

تالل أوقفـت الـشقيقين نظـام وبينوا أن شرطة االح
وجــواد أبــو رمــوز مــن بلــدة ســلوان، خــالل أدائهمــا صــالة 

ــى كــل واحــد مخالفــة قيمتهــا  ــراويح، وفرضــت عل  ٥٠٠الت
 .شيكل

ويــأتي أداء المقدســيين لــصالة العــشاء والتــراويح 
لليــوم الثــاني علــى التـــوالي مــن شــهر رمــضان المبـــارك، 

ـــر وس بـــسبب إغـــالق المـــسجد األقـــصى جـــراء انتـــشار في
 ....كورونا المستجد

 ٢٥/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

االحتالل يقتحم بلدة سلوان ويعتقل طفلين من 
  بيت حنينا

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
 حــي أبــو تايــه -مــساء الــسبت-قــوات االحــتالل  اقتحمــت

الغــاز ببلــدة ســلوان، فــي القــدس المحتلــة، وأطلقــت قنابــل 
  .والصوت عشوائيا تجاه المواطنين

وأفادت مصادر محليـة أن جنـود االحـتالل داهمـوا 
  .منازل لعائلة أبو تايه، وأجروا عمليات تفتيش داخلها

كما اعتقلت قوات االحتالل طفلـين مـن بلـدة بيـت 
حنينا شمال القدس المحتلـة، فـي وقـت أوقفـت فيـه بعـض 

عــد االنتهــاء مــن المــصلين مــنهم المبعــد نظــام أبــو رمــوز ب
صــالة التــراويح عنــد بــاب األســباط قــرب المــسجد األقــصى 

  .المبارك

وتـــشهد أحيــــاء مدينــــة القــــدس مواجهــــات شــــبه 
يوميــة مــع قــوات االحــتالل التــي تقــتحم منــازل المــواطنين 
العتقــال الفتيــة والــشبان، وســط مخــاوف مــن تعمــد جنــود 

  .االحتالل نشر فيروس كورونا في صفوف المقدسيين

  ٢٥/٤/٢٠٢٠  الفلسطيني لإلعالمالمركز

* * * * *  



  
  ١٥٨ 

  االحتالل يعتقل شبانا بالضفة والقدس

قوات االحتالل فجر اليـوم األحـد،  اعتقلت –اهللا رام 
ًعددا من المواطنين في بلدتي الطور والعيـسوية فـي القـدس 

 .المحتلة، وفي مدينة الخليل بالضفة المحتلة

ــوات االحــتالل ده مــت وأفــادت مــصادر محليــة أن ق
بلــدة الطــور شــرقي القــدس المحتلــة، واعتقلــت الــشاب عمــر 

 .أبو غنام، بعد مداهمة عدد من المنازل في البلدة

وذكرت مصادر محلية أن شـرطة االحـتالل اعتقلـت 
الشاب أحمد كايد محمود من بلدة العيساوية، بعد دهـم عـدة 
منازل في حي عبيد ببلدة، وسط إطالق قنابل الغاز المـسيل 

 ...كل مكثف وعشوائيللدموع بش

وفي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، اعتقلـت قـوات 
االحتالل الشبان طارق علي فطافطـة، وكايـد محمـد فطافطـة 
مــن بلــدة ترقوميــا شــمال غــرب المدينــة، بعــد دهــم منزليهمــا 

 .وتفتيشهما

ـــداءاتها  ـــوات االحـــتالل اعتقاالتهـــا واعت وتواصـــل ق
س المحتلــة ومــدن اليوميــة بحــق المــواطنين فــي مدينــة القــد

ـــة  وقـــرى الـــضفة الغربيـــة، وتـــصاعد مـــن جرائمهـــا رغـــم حال
 .الطوارئ المعلنة

 ٢٦/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطنا قرب 
  مخيم قلنديا

قــــوة إســــرائيلية  اختطفــــت –فلــــسطين أون اليــــن 
 قـرب خاصة، مـساء اليـوم األحـد، مواطنـا مـن شـارع المطـار

  . مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة

قوة إسرائيلية خاصة متنكرة  وأفاد شهود عيان، بأن
بزي مدني وتستقل مركبة نقل خـضار، اختطفـت مواطنـا بعـد 

  .مداهمة شقته في بناية سكنية بشارع المطار

 ٢٦/٤/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

 شبان من قرية ٣االحتالل يمدد اعتقال 
  ةالعيسوي

االحــتالل االســرائيلي اليــوم األحــد،  محكمــة مــددت
 شبان مـن قريـة العيـسوية شـمال شـرق القـدس ٣توقيف 

 .المحتلة إلى يوم الخميس المقبل

واقتحمت قوات االحتالل صباح اليوم عـدة منـازل 
ًفــي قريــة العيــسوية واعتقلــت كــال مــن الــشبان أحمــد كايــد 

 .يمحمود، ومحمد عصمت عبيد، ومحمد عوض البيتون

كمــا اعتقلــت قــوات االحــتالل ظهــر اليــوم الناشــط 
المقدســي محمــد الــشلبي، بعــد تفتــيش منزلــه فــي البلــدة 

 .القديمة بالقدس المحتلة

ًيشار إلـى أن قـوات االحـتالل اعتقلـت أيـضا فجـر  ّ
ــشهيد ــام، شــقيق ال ــو غن ــشاب عمــر أب ــوم ال ــو  الي ــي أب عل

  .بالقدس المحتلة الطور غنام، من بلدة

 ٢٦/٤/٢٠٢٠دس موقع مدينة الق

* * * * *  

إصابة شابين برصاص االحتالل خالل اقتحام 
  االحتالل شمال القدس

 

 شـابين ٢٥/٤/٢٠٢٠أصيب ليلـة أمـس الـسبت 
ـــود  مواجهـــات برصـــاص االحـــتالل خـــالل ـــدلعت مـــع جن ان

 .االحتالل في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة

وكانــت قــوات االحــتالل قــد اقتحمــت المنطقــة مــن 
ــسكري القريــب مــن مخــيم قلنــديا شــمال جهــة الحــاجز  الع

القدس وداهمت حي كفر عقـب لفـرض اجراءاتهـا الخاصـة 
بفيـــروس كورونـــا وانـــسحبت علـــى وجـــه الـــسرعة بعـــد أن 
أصابت شابين بالرصاص المطاطي خالل اطالقهـا األعيـرة 
النارية بشكل عشوائي ومكثـف فـي المنطقـة، مـا أدى إلـى 

  .مواجهات مع شبان الحي

 ٢٦/٤/٢٠٢٠ القدس موقع مدينة

* * * * *  



  
  ١٥٩ 

 في ١٧أسيران من القدس يدخالن عامهما الـ 
  ّسجون االحتالل من أصل مؤبد مرتين

 

دخل األسيران المقدسـيان سـاجد أحمـد سـليم أبـو 
 ٣٧(ّوعمار صدقي سليم أبـو غلـوس ) ً عاما٣٥(ّغلوس 

ــة، )ًعامــا ، مــن ســكان مخــيم قلنــديا شــمال القــدس المحتل
 .في سجون االحتاللعامهما السابع عشر 

ـــان ســـاجد ـــد اعـــتقال عـــام  ووك ، ٢٠٠٤عمـــار ق
االحـتالل بالـسجن المؤبـد مـرتين،  محكمـة وحكمت عليهما

إضافة لعشر سـنوات بتهمـة االنتمـاء لكتائـب الـشهيد عـز 
ـــات عـــسكرية ضـــد  ـــدة عملي ـــسام، وقيامهمـــا بع ـــدين الق ال

  .االحتالل

 ٢٦/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" األميركي"الشارع ": ألياما"التفكجي لـ
 ّاالستيطاني يكرس القدس الكبرى

خليل التفكجي،  قال – كتب عبد الرؤوف أرناؤوط
ـــة ـــة الدراســـات العربي ـــي جمعي ـــرة الخـــرائط ف إن : مـــدير دائ

ـــدم وســـاق  ـــى ق ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي تواصـــل عل
ــشارع المــسمى  ــربط مــستوطنة " األميركــي"ال هــار "الــذي ي

ـــوب المقامـــة " حومـــاه ـــيم، جن ـــى أراضـــي جبـــل أبـــو غن عل
 .، شرق القدس"معاليه أدوميم"القدس، مع مستعمرة 

" الـشارع األميركـي"إن ": األيام"وأضاف التفكجي لـ
الـذي تمـت المـصادقة عليـه علـى " شارع الطوق"هو ذاته 
ً دونمــا مــن األراضــي الفلــسطينية الخاصــة بمدينــة ١٠٧٠
  .القدس

ـــى ـــد عل ـــشارع يمت ـــر التفكجـــي أن ال  أراضـــي وذك
ًصور باهر والشيخ سعد وصوال إلى الزعيم، ويشمل جـسرا  ً

معاليـه "بمـستعمرة " هار حومـاه"ْونفقين، ويربط مستوطنة 
 ".أدوميم

الهدف هو ربط المستوطنات مـع : "وقال التفكجي
بعضها البعض دون المـرور فـي شـوارع قائمـة دائمـة فـي 
ًالقدس الشرقية، وأيضا عـزل مدينـة القـدس عـن محيطهـا 

 ".الفلسطيني

 أقـسام، ٤الحـديث هـو عـن شـارع مـن : "وأضاف
حيث تعمل السلطات اإلسرائيلية على القـسم الجنـوبي مـن 
الشارع في منطقة صور باهر والشيخ سعد، بمـا فـي ذلـك 

  ".إقامة جدار بالمنطقة

ًولفت التفكجي إلى أن المخطـط يـشمل جـسرا هـو 
نــدما ْ متــر، ونفقــين، ع٣٠٠األعلــى فــي المنطقــة بارتفــاع 

 .يصل إلى قرية الزعيم وأسفل جبل الزيتون

الهـدف هـو تكـريس القـدس الكبـرى بـربط : "وتابع
 ".المستوطنات في محيط القدس وعزل المدينة

ــوازي فــي  ــشارع ي ــى أن هــذا ال وأشــار التفكجــي إل
جـــزء منـــه الـــشارع الـــذي أقـــرت وزارة الجـــيش اإلســـرائيلية 

العيزرية، ليكون ًمؤخرا إقامته لربط عناتا والزعيم مع بلدة 
ًبــــديال للــــشارع الحــــالي الــــذي يــــستخدمه المــــستوطنون 

 ".معاليه أدوميم"للوصول إلى مستعمرة 

ويـــرجح أن الـــسلطات اإلســـرائيلية أطلقـــت علــــى 
" صــفقة القـــرن"ًتيمنــا بـــ" الــشارع األميركـــي"الــشارع اســم 

 .األميركية

إن : مـــن جهتـــه، قـــال الباحـــث فـــؤاد أبـــو حامـــد
ــشارع األميركــي يبــد" ــة ال ــن أقــصى جنــوب شــرقي مدين أ م

ً، مـرورا "هـار حومـا"القدس قرب بيـت سـاحور ومـستوطنة 
بــصور بــاهر وجبــل المكبــر، ثــم عــن طريــق نفــق يبــدأ مــن 
ســلوان أســفل جبـــل الزيتــون، ليخــرج عنـــد حــاجز الـــزعيم 

 ".العسكري

المقطعــان الجنــوبي واألوســط : وأضــاف أبــو حامــد
ًللشارع قيد التنفيذ حاليا، وسيبدأ قريبا  بالمقطع الشمالي، ً

" هــــار حومــــا"وعنــــد إتمــــام التنفيــــذ ســــيتمكن مــــستوطنو 
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ومستوطنات شرق بيـت لحـم مـن الوصـول إلـى مـستوطنة 
  .وشمال القدس خالل فترة قياسية" معاليه أدوميم"

   ٢٧/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

".. عكرمة صبري" اقتحام منزل الشيخ 
  وتهديده بأنه لن يرى األقصى مجددا

قوات االحتالل اإلسرائيلي   قامت–لصفطي ياسين ا
 ٨١باقتحــام منــزل الــشيخ عكرمــة صــبري البــالغ مــن العمــر 

ـــسجد  ـــب الم ـــة اإلســـالمية العليـــا وخطي ـــا، رئـــيس الهيئ عام
األقصى ظهر اليوم اإلثنـين بهـدف تهديـده باالعتقـال نتيجـة 

  .تصريحات األخيرة عن المسجد األقصى

إن عائلـة الم محليـة فـعـوبحسب ما ذكرته وسـائل إ
الـــشيخ عكرمـــة صـــبري أكـــدت أن هنـــاك عـــشرة مـــن ضـــباط 
المخــابرات وأكثــر مــن خمــسين عنــصرا مــن الــشرطة تحــيط 

  .بالمنزل قبل اقتحامه

وأضافت أنه تـم تهديـد الـشيخ عكرمـة بأنـه يتحمـل 
المسؤولية إذا كانت هناك صـالة فـي المـسجد األقـصى وأنـه 

عـن منعـه لن يشاهد المسجد األقصى إال فـي الـصور تعبيـرا 
ــصوير  ــم ت ــاطع مــن الوصــول للمــسجد األقــصى، وت ــشكل ق ب

  .المنزل من الداخل والخارج؟، بحسب ما ذكرته العائلة

وكــان الــشيخ عكرمــة صــبري قــد أبعــد عــن المــسجد 
األقــصى لمـــدة أربعـــة أشــهر، بـــسبب تـــصريحاته اإلعالميـــة 

  .والدعوة إلى الرباط في المسجد األقصى

 ســلمية علــى مــن جانبــه علــق الناشــط أدهــم أبــو
ــائال ــزل صــبري ق ــب المــسجد : اقتحــام من اقتحــام منــزل خطي

األقصى المبارك بعد حديثه عـن فـتح المـسجد األقـصى أمـام 
المـــــصلين فـــــي حـــــال فتحتـــــه الـــــشرطة أمـــــام المقتحمـــــين 

قــوات االحــتالل تقــتحم قبــل قليــل منــزل الــشيخ .. الــصهاينة
ّـفهــل بقـي شـك بــأن االحـتالل يبيت لفــرض .. عكرمـة صـبري

  ؟ع جديدة في األقصى خالل فترة إغالقهوقائ

 ٢٧/٤/٢٠٢٠الشبكة العربية 

* * * * *  

ّيعتقلون شابا من حي المطار " مستعربون" ً
  شمال القدس

اختطفــت عناصــر مــن وحــدة المــستعربين التابعــة 
ــشارع  ــن ال ــوات االحــتالل، ليلــة أمــس األحــد، مواطنــا م لق
 الرئيــسي بحــي المطــار قــرب مخــيم قلنــديا، شــمال القــدس

 .المحتلة

فــي مخـــيم قلنـــديا " فـــتح"وأفــاد أمـــين ســر حركـــة 
خاصـة متنكـرة بـزي مـدني  زكريا فيالة، بـأن قـوة إسـرائيلية

وتستقل مركبة نقل خـضار، اختطفـت مواطنـا بعـد مداهمـة 
  .شقته في بناية سكنية بشارع المطار

  ٢٧/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 إغالق االحتالل يستغل فرصة: الحلواني لـصفا
  األقصى لتهويده

 

المرابطـة  قالـت – صـفا  خـاص–القدس المحتلـة 
المقدســية هنــادي الحلــواني إن اســتمرار إغــالق المــسجد 
ًاألقـــصى المبـــارك أمـــام المـــصلين هـــذه األيـــام بـــات هـــدفا 
ا إسـرائيليا، ال يهـدف للحفــاظ علـى الـسالمة العامــة  ًومطلب ًـ

ــا"مــن فيــروس  حقيــق كمــا يــدعي االحــتالل، بــل لت" كورون
 .مخططاته وأهدافه ضد األقصى

وأوضـــحت الحلـــواني فـــي تـــصريح خـــاص لوكالـــة 
االثنــين أن شــرطة االحــتالل تالحــق وتهــدد وتعتقــل " صــفا"

كـــل صـــوت يطالـــب بفـــتح المـــسجد األقـــصى للـــصالة مـــن 
المقدسيين، في وقت تـسمح للمـستوطنين بـأداء طقوسـهم 

ــت ــة بف ــراق، وبالتظــاهر والمطالب ــة فــي حــائط الب ح التلمودي
 .المسجد لتنفيذ اقتحاماتهم وتدنيسه

وأضافت أن عناصر من شرطة االحتالل اقتحمـت 
الليلـــة الماضـــية منزلهـــا فـــي حـــي وادي الجـــوز بالقـــدس، 
وهــددتها بعــدم نــشر أي منــشورات علــى مواقــع التواصــل 

 .اإلجتماعي تحث الناس على الذهاب للمسجد األقصى
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وتابعـــت أن االحـــتالل يتهمنـــي بـــالتحريض علـــى 
اقع التواصل، الفتة إلى أن هذه ليس المرة األولى التـي مو

تتعرض فيها للتهديد والتحقيق وحتى االعتقال على خلفية 
التحـريض "نشر منـشورات علـى صـفحة الفيـسبوك بتهمـة 

 ".على االحتالل

وطالبت الحلواني دائرة األوقاف اإلسالمية بإعادة 
سكان النظر في قرار إغالق األقصى، وفتحه علـى األقـل لـ

ــي ظــل تعمــد االحــتالل اســتمرار  ــدة القديمــة، خاصــة ف البل
لتنفيذ مخططاتـه بحريـة " كورونا"إغالقه واستغالل جائحة 

 .بالمسجد

لماذا لم يتم فتح األقصى أمـام المـصلين : "وقالت
مع اتخاذ إجراءات الوقاية والسالمة وأن تكون الصالة في 

ت علــى الــساحات المفتوحــة والواســعة، مــع توزيــع الكمامــا
المـــصلين والتباعـــد والتعقـــيم المـــستمر مـــن قبـــل األوقـــاف 

 ".لباحات األقصى

ًواعتبــرت الــدعوة لفــتح األقــصى لــيس قــرارا عبثيــا  ً
ا، بـــل هـــو عـــين الـــصواب مـــا دمنـــا نحـــافظ علـــى  ًـــعاطفي
إجراءات السالمة العامة، خاصة أن االحتالل يستغل أزمـة 

هويـــده واالنـــشغال العـــالمي بمواجهتهـــا، ألجـــل ت" كورونـــا"
 .واالستيالء عليه

وأكــــدت أن حــــراس األقــــصى ومــــوظفي األوقــــاف 
قادرين على المساعدة في تحقيق شروط الـسالمة العامـة 
مـن خــالل تنظــيم صــفوف المـصلين بالحفــاظ علــى مــسافة 
 .التباعد الالزمة، وتوزيع الكمامات والتعقيم بشكل مستمر

وأعربت الحلواني عن مخاوفها من عـودة األمـور 
، حينمـا ٢٠١٧يوليـو /  تمـوز١٤كانت عليـه فـي إلى ما 

أغلق االحتالل المسجد األقصى عقب تنفيذ عملية إطـالق 
ـــات اإللكترونيـــة علـــى مـــداخل  ـــه، ونـــصب البواب نـــار داخل

 .المسجد

وأشارت إلى أن االحتالل يشدد من إجراءاته على 
حراس وموظفي األوقاف وال يـسمح لهـم بالـدخول إال عبـر 

مــــا يالحــــق المــــصلين فــــي محــــيط ثالثــــة أبــــواب فقــــط، ك
ــرة لتمريــر  المــسجد، مؤكــدة أن االحــتالل يــستغل هــذه الفت
مخطـــط اإلغـــالق طويـــل األمـــد، وتعويـــد المقدســـيين علـــى 

 .ذلك

" جماعـــات الهيكـــل"ولفتـــت إلـــى أن مـــا تـــسمى بــــ
المزعوم تحـشد ألكبـر اقتحامـات لألقـصى فـور إعـادة فـتح 

ة داخلــه بــاب المغاربــة، بحيــث يطــالبون باقتحامــه والــصال
بـشكل متباعــد تحــت حمايــة شـرطة االحــتالل، وفــي الوقــت 

 .نفسه منع المسلمين من دخوله

اعتبرت مـشهد األقـصى " جماعات الهيكل"وكانت 
ًإنجــازا "ًفارغـا مــن المـسلمين خــالل شـهر رمــضان المبـارك 

ًهاما سيقابله اقتحامات كبيـرة خـالل ذكـرى مـا يـسمى يـوم 
 ."القدس اليهودي

 الحلواني من خطورة ما يتعـرض وحذرت المرابطة
له المسجد األقصى، ومن اسـتغالل حكومـة االحـتالل هـذه 

 .األوقات لتنفيذ سيطرتها الكاملة عليه

وكــــان مجلــــس األوقــــاف والــــشؤون والمقدســــات 
ًاإلســالمية أعلــن مــؤخرا اســتمرار إغــالق المــسجد االقــصى 
ـــق حـــضور المـــصلين  ـــد تعلي خـــالل شـــهر رمـــضان وتمدي

ًماشــيا مــع الفتــاوي الــشرعية والنــصائح للــصلوات، وذلــك ت
الطبية التـي تحـذر مـن التجمعـات الكبيـرة فـي ظـل انتـشار 

 ."كورونا"وباء 

ودفع استمرار إغالق األقصى عشرات المقدسيين 
ألداء صـــالة العـــشاء والتـــراويح فـــي محيطـــه، مـــع اتخـــاذ 
إجـــراءات الوقايـــة والـــسالمة، ووســـط إجـــراءات إســـرائيلية 

  .مشددة

 ٢٧/٤/٢٠٢٠فة الفلسطينية صفا وكالة الصحا

* * * * *  

  



  
  ١٦٢ 

 شبان من ٥االحتالل يعتقل .. باألسماء
  العيسوية

قــــــوات االحــــــتالل اإلســــــرائيلي، اليــــــوم  اعتقلــــــت
الثالثاء، خمسة شبان مـن بلـدة العيـسوية بمدينـة القـدس 

 .المحتلة

، بــأن "الوكالــة الرسـمية"وأفـادت مـصادر محليــة لــ
 وداهمت عددا من منـازل تلك القوات اقتحمت البلدة فجرا،

ـــشتها، واعتقلـــت كـــال مـــن عـــادل ناصـــر : المـــواطنين وفت
محمــود، ومحمــود عبــد داود محمــود، ومجــد محمــود خليــل 
ـــــد،  ـــــوتنجي، وحـــــسين شـــــادي عبي محمـــــود، ومحمـــــد الت

بالمدينـة " المـسكوبية" واقتادتهم إلى مركز اعتقال وتحقيق
  .المقدسة

 ٢٨/٤/٢٠٢٠الحدث الفلسطيني 

* * * * *  

 االحتالل تداهم ملعبي سلون والعيساوية شرطة
  بالقدس المحتلة لمنع إقامة صالة التراويح

 

ــــة ــــدس المحتل ــــاال – الق ــــت– جويحــــان دي   داهم
، ملعبـي مدرسـة سـلوان فـي أمـسشرطة االحتالل، مـساء 

راس العــــامود، وبلــــدة العيــــساوية فــــي القــــدس المحتلــــة، 
وحــذرت مــن إقامــة صــالة التــراويح والتجمهــر، وفــي حــال 

 .خرق القوانين سيتم تحرير المخالفات الماليه بحقهم

ــدة  ــي بل ــي ســياق متــصل أوضــح المــواطنين ف وف
رغـم أن الـصالة فـي محـيط : سلوان جنوب القدس المحتلة

المنزل وبالعراء، اال ان قوات االحتالل قبل دقائق من رفـع 
آذان العــــشاء داهمــــت ملعــــب مدرســــة ســــلوان، وطالبتنــــا 

ٕجمهــر واقامــة الــصالة وفــي حــال بــإخالء المكــان وعــدم الت
 .عدم االنصياع يتم تحرير مخالفات باهظة

أن سـلطات االحـتالل حولـت : ويضيف المـواطنين
محــيط الملعــب ومــداخل راس العــامود واحيــاء بلــدة ســلوان 
لثكنة عسكرية مشددة لمراقبة المـواطنين؛ فـي حـال إقامـة 

صــالة التــراويح ســواء فــي الــساحات الخارجيــه للمنــزل أو 
 .العب المنطقةبم

في نفس الـسياق داهمـت شـرطة االحـتالل ملعـب 
بلــدة العيــساوية فــي القــدس المحتلــة ومنعــت إقامــة صــالة 
ًالعشاء والتراويح ومنع التجمهر؛ والحجة ذاتها حرصا من 

 .تفشى وباء الكورونا بين المصلين

إن سـلطات االحـتالل : وقال المواطنين في البلدة،
قريبـــا، وتطلـــق قنابـــل الغـــاز تـــداهم البلـــدة بـــشكل يـــومي ت

صوب منازل المواطنين سواء في ظل جائحـة الكورونـا أو 
في األيام العادية، دون مراعـاة لوجـود مرضـى وكبـار سـن 

 .في البلدة وحرمة شهر رمضان المبارك

ــــؤدي العــــشرات مــــن ســــكان البلــــدة القديمــــة  وي
ـــصى المبـــارك صـــالة التـــراويح  والمجـــاورين للمـــسجد االق

بواب المغلقة، حيـث يتبعـوا اجـراءات الوقايـة بالقرب من األ
مثـــل اإلبتعـــاد مـــسافة المتـــرين بـــين كـــل مصلي،واحـــضار 

 .سجادة الصالة ولبس الكمامات

أن ســلطات االحــتالل فرضــت منــذ : والجــدير ذكــره
ــــارك سلــــسلة مــــن  اليــــوم األول مــــن شــــهر رمــــضان المب
ــة مــن  االجــراءات بحــق المقدســيين؛ بحجــة سياســة الوقاي

عــدم التجــوال فــي األســواق : كورونــا، منهــاوبــاء فيــروس 
بالبلــــدة العتيقــــه دون ارتــــداء األقنعــــه الواقيــــه وكفـــــوف 
اليدين،وفتح أبواب بعـض المحـالت التجاريـة منـذ سـاعات 
الصباح وحتى الساعه السادسه مساء كـل يـوم حتـى مـدة 

 ايام مـن شـهر رمـضان المبـارك ضـمن شـروط، وعـدم ١٠
ومنــع المــواطنين مــن تجمهــر المــواطنين داخــل المحــالت، 

ــسادسة  ــساعة ال ــدس بعــد ال ــة الق ــاء مدين ــين أحي التنقــل ب
 متر عن البيت فقط ٥٠٠مساء، والسماح للتنقل بسمافة 

 ٥٠٠ومن لم يلتزم يتم تحرير مخالفة ماليـة بحقـه بقيمـة 
  .شيقل

  ٢٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٦٣ 

اعتقال خمسة شبان من بلدة : القدس
  ة من المواجهاتالعيسوية بعد ليل

 

ــاء،  ــوم الثالث ــت قــوات االحــتالل، صــباح الي اعتقل
خمــسة شــبان مــن منــازلهم ببلــدة العيــسوية وســط القــدس 

غربــي " المــسكوبية"ّالمحتلــة، وحــولتهم إلــى مركــز اعتقــال 
 .المدينة للتحقيق معهم

ــــوات   ــــدة أن ق ــــي البل ــــة المتابعــــة ف وذكــــرت لجن
العديـد مـن االحتالل اقتحمـت العيـسوية وشـرعت بمداهمـة 

منـــازل المـــواطنين، وانـــسحبت بعـــد اعتقالهـــا خمـــسة مـــن 
عــادل ناصــر محمــود، محمــود عبــد داود : أبنــاء البلــدة هــم

محمـــود، مجـــد محمـــود خليـــل محمـــود، محمـــد التـــوتنجي، 
 .وحسين شادي عبيد

انـــدلعت مـــساء االثنـــين بـــين  مواجهـــات وكانـــت 
ــد فــي  ــشبان وقــوات االحــتالل خــالل اقتحامهــا حــي عبي ال

سوية، أطلقت خاللها القنابل الصوتية والغازي السامة العي
  .المسيلة للدموع

 ٢٨/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اعتقاالت في الضفة والقدس وتهديد مسحراتي 
  باالعتقال

 

 مـصطفى صـبري -دوت كـوم " القدس "-قلقيلية 
ــوم – ــة الماضــية وفجــر الي ــوات االحــتالل، الليل ــت ق  اعتقل

 .واطنين من الضفة والقدس م٤االربعاء، 

ان قوات االحـتالل " للقدس"وقالت مصادر محلية 
اعتقلت الشاب محمد احمد عطون من مدينة القدس وهـو 
نجــل النائــب فــي المجلــس التــشريعي المبعــد عــن القــدس 

  .أحمد عطون

واعتقل االحتالل الشاب محمد عمر اسـليمية فـي 
ب عمـر وهـو نجـل المـواطن المـصا، بلدة إذنا غرب الخليل

اســـليمية الـــذي أصـــيب فـــي انفجـــار جـــسم مجهـــول قـــرب 
  .منزله

واعتقــــل االحــــتالل الــــشابان مــــصطفى عاصــــي 
والـــشاب تقـــي ريـــان مـــن بلـــدة قـــراوة بنـــي حـــسان قـــضاء 

  .سلفيت

وهــــددت قــــوات االحــــتالل المــــسحراتي المقدســــي 
عرين الزعانين باالعتقال ودفع غرامة ماليـة إذا خـرج مـن 

  .اد الجوز في القدسمنزله في الليل في منطقة و

  ٢٩/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

االحتالل يعتقل نجل النائب المبعد عن القدس 
  "عطون"

 

اعتقلت قوات االحتالل، ليلة أمس، الشاب محمد 
ُنجـــل النائـــب المقدســـي المبعـــد عـــن المدينـــة ) ً عامـــا٢٠(

 .المقدسة أحمد عطون

مـت وأفاد النائب عطون بأن قوات االحـتالل اقتح 
جنــوب شــرق مدينــة  صــور بــاهر منــزل عائلتــه فــي قريــة

 .القدس أمس، واعتقلت نجله محمد

وأضــاف أن االعتقــال حــصل بعــد موعــد اإلفطــار  
ليلـــة أمـــس، حيـــث تـــم تحويلـــه للتحقيـــق، وصـــباح اليـــوم 
األربعـــاء، أبلغنـــي المحـــامي بتمديـــد اعتقـــال نجلـــي حتـــى 

 .الجمعة دون معرفة خلفية االعتقال

ًنجلـه عـانى مـن االحـتالل سـابقا، ولفت إلـى أن  
 مـــن ١٥فاالعتقـــال األول لـــه حـــصل عنـــدما كـــان فـــي الــــ

ً شـهرا فـي سـجون االحـتالل، كمــا ٢٢عمـره، وقـضى نحـو 
  .ًقضى ستة أشهر أخرى وهو ما زال شبال

 ٢٩/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  



  
  ١٦٤ 

االحتالل يضاعف .. في سادس أيام رمضان
  لقدسمن تشديداته العسكرية في ا

 

 جويحـان  ديـاال– الجديـدة  الحياة– القدس المحتلة
ًسلطات االحتالل طوقا مشددا علـى مدينـة القـدس   فرضت– ً

ــة  ــذ ســاعات ليل ــة من  وحتــى ســاعات مــساء الثالثــاءالمحتل
 ".ذكرى االستقالل"األربعاء إلحياء ما يسمى 

وكانــت ســلطات االحــتالل مــع ســاعات نهــار اليــوم 
كري شـــمال القـــدس أمـــام حركـــة أغلقـــت حـــاجز قلنـــديا العـــس

المركبـــات كافـــة والمـــشاة مـــن القـــدس لمنـــاطق كفـــر عقـــب، 
 .وقلنديا، وسمير ميس، ورام اهللا، والعكس كذلك

ـــــاء  ـــــة الثالث ـــــشرت ســـــلطات االحـــــتالل ليل كمـــــا ن
ــدس منهــا ــة الق ــاء مدين ــة داخــل أحي ــاريس الحديدي واد : المت

 محـــيط ،الجـــوز، الـــشيخ جـــراح، الـــصوانه، شـــارع المـــصرارة
لــدة القديمــة، بــاب العــامود، طريــق بــاب المغاربــة، طريــق الب

 .باب الخليل بيت لحم

ومنعت سلطات االحتالل داخل أحياء مدينة القدس 
حركة المواصالت العامة لمنـع تنقـل المـواطنين مـن احيـائهم 

 .الى قلب مدينة القدس للتسوق في هذا الشهر الفضيل

وأوضـــح المـــواطن محمـــود الكـــرد مـــن ســـكان بـــاب 
ًجلــس فــي القــدس، أنــه تزامنــا مــع االغالقــات المفروضــة الم

علــى مدينــة القــدس فــي ظــل جائحــة وبــاء الكورونــا وتحديــد 
المدة الزمنيـة لتنقـل المـواطنين داخـل البلـدة القديمـة، إال أن 
قـــوات االحـــتالل حولـــت البلـــدة القديمـــة إلـــى ثكنـــة عـــسكرية 

 .مشددة في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك

ـــذ ســـاعات  "ًمـــضيفا، ـــيمن ـــاء ليلت ـــاء واألربع  الثالث
ـــاريس  ـــشكل مكثـــف، ونـــشروا المت انتـــشر جنـــود االحـــتالل ب
الحديديـــة عنـــد مـــدخل بـــاب العـــامود، وقـــاموا بالتـــدقيق فـــي 

 ".هويات المواطنين القاطنين من سكان البلدة

ــد شــويكي،  ــال خال ــدوره ق ــى أرض "ب ــا نلمــسه عل م
ي اعتـاد فـي ًالواقع جـدا سـيئ، فـي ظـل أن المـواطن المقدسـ

شــــهر رمــــضان المبــــارك علــــى أن تكــــون القــــدس مليئــــة 
بالمواطنين من كل المحافظات، إال أن هذا العـام منـع التنقـل 
بين أحياء المدينة بأريحية، وشلت الحياة بالكامل منذ شهر 

ًونصف وزداد الوضع سوءآ تزامنا مع األعياد اليهودية ً. 

 مـع القدس حزينة لفقدانها زوارها"يضيف شويكي، 
هذا الشهر الفضيل حيث أن الحركة االقتصادية فـي المدينـة 
وصلت الصفر، كما مازالـت أبـواب المـسجد االقـصى المبـارك 
مغلقــة أمــام جمــوع المــصلين فــي ظــل تواصــل حالــة الطــوارئ 

 .١٩-مع انتشار وباء كوفيد

وجدير بالذكر أنه وصل عـدد المـصابين فـي أحيـاء 
ــــ  ـــدس ل ـــة الق ـــصابا، وتوز١٥٠مدين ـــي ً م عـــت اإلصـــابات ف

، جبـل )٢(باب الساهرة فـي محـيط البلـدة القديمـة : المناطق
، كفــر )٦(،عناتــا)٥(، الــشيخ جــراح )٥(، شــعفاط)٤(المكبــر
، )٩(، الثــــوري )٩(، ســــلوان)٧(، صــــور بــــاهر )٦(عقــــب 

، )١٢(،بيـت حنينـا )١٣(،مخـيم شـعفاط)١٠(البلدة القديمـة 
ــــساوية  ــــت صــــفافا )١٥(العي راس ، )١٨(،الطــــور)١٥(، بي

إضـــافة لحـــالتين وفـــاة فـــي بلـــدتي ســـلوان، ). ١٩(العـــامود 
  .العيساوية

 ٣٠/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل ثالثة شبان بعد االعتداء 
  عليهم بالبلدة القديمة في القدس

 

  اعتقلــــت– الجديـــدة الحيـــاة – المحتلـــة القـــدس
 ثالثــة قــوات االحــتالل االســرائيلي، مــساء اليــوم األربعــاء،

 .شبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن جنــــود االحــــتالل 
اعتقلوا الشبان الثالثة، بعد االعتداء علـيهم بوحـشية قبـل 

  .ْموعد االفطار في حي عقبة الخالدية في القدس المحتلة

  ٣٠/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  



  
  ١٦٥ 
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 عام من مقاومة ١٠٠ثورة النبي موسى و
 المشروع الصهيوني

 

مــن القـــدس تكــون البـــدايات، وتكــون النهايـــات، 
ويـصح فيهـا وصــف الـشاعر محمـود درويــش حينمـا قــال، 
في فلسطين، أم البدايات، وأم النهايات، ففي القـدس كـان 
البنــــــــاء ألول مــــــــستوطنة مغتــــــــصبة ألرض فلــــــــسطين، 

، فــــي العــــام )يمــــين موشــــيه(والمعروفــــة بيمــــين موســــى 
، ومــــــن القــــــدس أعلــــــن قائــــــد قــــــوات االحــــــتالل ١٨٥٩

انتهـــاء (، مـــا أســـماه ب١١/١١/١٩١٧البريطـــاني، فـــي 
ً، ومـــن القــدس أيـــضا انطلقــت الثـــورة )الحــروب الــصليبية

ـــى ضـــد االحـــتالل البريطـــاني،  ـــشعبية األول ـــسطينية ال الفل
، والتـــي عرفـــت ٤/٤/١٩٢٠والمـــشروع الـــصهيوني، فـــي 

 .بثورة النبي موسى

 موسم النبي موسى

بعـــد التحريـــر الـــصالحي للقـــدس، مـــن االحـــتالل 
ــم تكــن القــدس، ١١٨٧اإلفرنجــي الــصليبي، فــي العــام  ، ل

، وفـي )الـصليبية(ٍوفلسطين بمأمن من األطماع اإلفرنجية 
ّذات الوقـت نــصت معاهــدة الرملـة، علــى الــسماح للحجــاج 
المــــسيحيين األوروبيــــين بالقــــدوم، إلــــى القــــدس، وألجــــل 

ٍاألقــصى، مــن أي تهديــد  جدالحفــاظ عــن القــدس، والمــس ّ
ــأن القــدس  ــصل الرســالة لكــل طــامع فيهــا، ب ّخــارجي، ولت ٍ
ــم  ــالجيوش المرابطــة فيهــا وحــسب، ت ــة بأهلهــا، ال ب ٌمحمي
ٍابتــداع بدعــة حــسنة، متمثلــة بعبــادة أصــلية فــي اإلســالم،  ٍ ٍ
وهـي الربــاط فــي ســبيل اهللا، فـي المــواطن التــي يحبهــا اهللا 

 .تعالى

خـــالل فتـــرة حـــج يكـــون موســـم النبـــي موســـى  
الطوائف المسيحية إلى القدس، في شهر نيسان، من كـل 
عام، حيث تأتي الوفود المكونة من أهالي المـدن، والقـرى 

ًالفلسطينية، براياتها، وسيوفها، وخيولها، وتمكث أسـبوعا 
ــادلون  فــي القــدس، وحاراتهــا، يــصلون فــي األقــصى، ويتب

ازيج طعــــام مــــدنهم، وقــــراهم فيمــــا بيــــنهم، ويغنــــون األهــــ
 : المتوارثة من زمن الحروب الصليبية، مثل

 والـرجـال الصـالـحـة.. يــا ربنـا بالفـاتـحـة 

 وتنصر جيوش المسلمين.. تجعل أعمالنا ناجحة

 وبالـرجـال العـشـرة.. يـا ربـنا بـالبـقـرة

 ّوتعمر بيوت المسلمين.. تهدم بيوت الكفرة

ـــك نحـــو،  ـــد ذل ـــشعبية مـــن بع ـــل ال وتتوجـــه القواف
ّلخـان األحمـر، شـرق القـدس، بـالقرب مـن البحـر الميــت، ا

حيـــــث تقـــــام االحتفـــــاالت الـــــشعبية، ومجـــــالس الـــــذكر، 
ـــع إلـــى  ـــل عـــودة الجمي ـــسيف، قب ـــارزة بال ـــسابقات المب وم

 .ديارهم

ًشكلت حالة موسم النبي موسى، حالة نموذجية  
لتكييف العبادات الـشرعية، والعـادات والتقاليـد، فـي خدمـة 

ٍهدف سام، وهـو م قاومـة االحـتالل، فاسـتخدمت الجمـاهير ٍ
المقدسية الصالة، والتكبير، وصالة الفجر في عدة جوالت 
ــاب األســباط،  ــة ب ــشعبية، فــي القــدس، كهب ــات ال ّمــن الهب

 .وهبة باب الرحمة، وحملة الفجر العظيم

 )المواجهة األولى(ثورة النبي موسى 

ـــة  ـــن عـــدد مـــن المحـــاوالت الفردي ـــرغم م ـــى ال ٍعل
فـي فلـسطين، لالحـتالل البريطـاني،  شـعبيةمقاومـة  لخلق

ـــرة التـــي ســـبقت العـــام  ّوالمـــشروع الـــصهيوني، إال أن الفت ّ
ٍ، لم تـشهد أي ثـورة، أو مواجهـة شـاملة، وبحلـول ١٩٢٠ ٍ ٍ
، ومــع تعــاظم الهجــرة الــصهيونية لفلــسطين، ١٩٢٠العــام 

ـــة، بحـــق  ـــصاعد إجـــراءات االحـــتالل البريطـــاني القمعي وت
ًفـة الظـروف مواتيـة الشـتعال الشعب الفلـسطيني، غـدت كا

، ٤/٤/١٩٢٠ًالثــورة فلــسطين، وهــذا مــا حــصل فعــال فــي 
وخـــــالل موســـــم النبـــــي موســـــى، وخـــــالل دخـــــول وفـــــد 
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المسجد األقصى، هاجم أحـد الـصهاينة  الخليل، إلى مدينة
أعضاء الوفـد، وقـام بتـدنيس رايـة مدينـة الخليـل، ليـنقض 

ــ ــه، بال ــد الخليلــي، ويقطــع يدي ــراد الوف سيف، عليــه أحــد أف
ـــين  ـــشعبية األولـــى، ب وتنـــدلع بعـــدها فـــصول المواجهـــة ال
أصــحاب األرض، ومغتــصبيها مــن الــصهاينة، الــذين تلقــوا 
ًخــالل المواجهــات، دعمــا مــن قــوات االحــتالل البريطــاني، 
ًوبــدا ذاك واضـــحا باإلصــابات فـــي صــفوف أبنـــاء الـــشعب 
الفلــسطيني، والتــي كانــت بالرصــاص الحــي، فــي حــين أن 

ــ صهاينة، خــالل الثــورة، كانــت بالحجــارة، كافــة إصــابات ال
 .والعصي

تمخضت أحـداث الثـورة، التـي امتـدت لغايـة يـوم  
ــل ٤، عــن استــشهاد ١٠/٤/١٩٢٠ ــسطينيين، ومقت  ٩ فل

من الـصهاينة، ولـم تـتمكن قـوات االحـتالل البريطـاني مـن 
ــــــــــــزات عــــــــــــسكرية،  ــــــــــــاف المواجهــــــــــــات، إال بتعزي إيق

ن الثـــورة للتجـــول، واألحكـــام العرفيـــة، لتكـــو حظـــر وفــرض
ٌالفلـــسطينية األولـــى، فـــي التـــاريخ الحـــديث، منطلقـــة مـــن 
ــدس، والمــسجد األقــصى، مــستهدفة الخطــر الرئيــسي،  ًالق
ـــي  ـــصهيوني االحتالل ـــل بالمـــشروع ال ـــدو األول المتمث والع

 .على أرض فلسطين

 عام وال تزال القدس بوصلة الصراع ١٠٠

لـــم تكـــن ثـــورة النبـــي موســـى الثـــورة الفلـــسطينية 
ـــدة،  ـــد الوحي ـــل انفجارهـــا، فبع ـــي شـــكلت القـــدس فتي  ٩الت

أعوام، من اندالعها، انـدلعت الثـورة الفلـسطينية الـشاملة، 
األولـــى التـــي امتـــدت لكافـــة المـــدن الفلـــسطينية، وحركـــت 
الشارع العام، العربي، واإلسـالمي، وهـي ثـورة البـراق، فـي 

 .١٩٢٩العام 

وفــي عــصرنا الحــالي شــكلت، القــدس والمــسجد  
، الــــسبب الرئيــــسي فــــي معظــــم فــــصول ًاألقــــصى تحديــــدا

ًالمواجهة، والمقاومة لالحتالل الـصهيوني لفلـسطين، بـدء 
ً، ومرورا بالحدث الجامع، ١٩٩٦من هبة النفق في العام 

األقصى،  انتفاضة المركزي في تاريخ القضية الفلسطينية،
 .٢٠٠٠في العام 

واليـــــوم ال تـــــزال المعركـــــة مـــــستمرة، وعنوانهـــــا  
عنهــــا، فــــي مختلــــف الميــــادين، وهــــي القــــدس، والــــدفاع 

ٕ، وان خبــا أوارهــا فــي ٢٠١٥ٌمواجهــة مفتوحــة، منــذ العــام 
ّبعـض الفتــرات، إال أن القـدس، كانــت ومـا زالــت البوصــلة،  ّ

 .ومركز صراع الحق، والباطل

  ٦/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تعرف على حياة عبد القادر الحسيني في 
  ستشهادها على ٧٢الذكرى الـ

  

ـــصادف اليـــوم الـــذكرى الــــ  الستـــشهاد عبـــد ٧٢ت
القـــادر الحـــسيني فـــي قريـــة القـــسطل القريبـــة مـــن مدينـــة 
القدس بعد أن قاد معركة ضد العصابات االسـرائيلية لمـدة 

  .ثمانية أيام

  نشأة القائد  

" عبـد القــادر بـن موسـى بــن كـاظم الحــسيني"هـو 
 وأتـــم تعليمـــه اإلبتـــدائي ١٩٠٨ولــد بمدينـــة القـــدس عـــام 

ســة روضــة المعــارف االبتدائيــة فــي القــدس ثــم انتقــل بمدر
اإلنجليزية وهـي المدرسـة العـصرية " صهيون"إلى مدرسة 

الوحيدة آنذاك حيـث أتـم تعليمـة الثـانوي ثـم التحـق بعـدها 
بكلية اآلداب والعلوم في الجامعة األمريكية في بيـروت ثـم 
ًما لبث أن طرد منهـا نظـرا لنـشاطه الـوطني فمـا كـان منـه 

ــة إال ا ــه بقــدر مــن الحري اللتحــاق بجامعــة أخــرى تــسمح ل
ــسم  ــاهرة ودرس فــي ق ــة بالق ــى الجامعــة األمريكي فتوجــه إل

  .الكيمياء بها

ــت  ــشدائد ومات ــى تحمــل ال ــه عل ــذ طفولت ــاد من اعت
أمــه بعــد عــام ونــصف مــن والدتــه ليتربــى علــى يــد جدتــه 

الـذي شـغل بعـض " موسـى كـاظم الحـسيني"ووالده الـشيخ 
ً الدولــة العثمانيــة متــنقال فــي عملــه المناصــب العاليــة فــي
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بين أرجاء الدولة العثمانية فعمل في الـيمن والعـراق ونجـد 
  .واسطنبول ذاتها باإلضافة إلى فلسطين

وتربــى االبــن عبــد القــادر منــذ نعومــة أظفــاره فــي 
بيــت علــم وجهــاد، حيــث كــان هــذا البيــت بمثابــة الحــضن 

لـــذين األول لــه والـــذي كــان يجتمـــع فيـــه رجــاالت العـــرب ا
ًيفدون إلى القدس ألن والده موسـى الحـسيني كـان رئيـسا 

  .لبلديتها

  باكورة المقاومة 

بكلية العلـوم فـي الجامعـة " الحسيني"حين التحق 
األمريكية في القـاهرة قـام بفـضح الـدور المـشبوه للجامعـة 
آنــذاك وأدان سياســتها، فــأمرت حكومــة إســماعيل صــدقي 

 عبـد القـادر إلـى  ليعـاد١٩٣٢باشا بطرده من مصر عـام 
الجامعـــــة "ًبــــالده فلـــــسطين ويعمـــــل محـــــررا فـــــي جريـــــدة 

ـــي " اإلســـالمية ـــسوية األراضـــي ف ـــرة ت ـــي دائ ـــأمورا ف ـــم م ًث
  .فلسطين

ّأتاحــت لــه أن يطلــع علــى جهــود ســلطة االنتــداب 
البريطـــاني لتهويـــد األرض الفلـــسطينية فاســـتخدم وظيفتـــه 
إلحبـاط مــا يــستطيع مـن محــاوالت االســتيالء علــى األرض 

  .فلسطينيةال

بـل " الحـسيني"لم تكن العـودة إلـى القـدس نهايـة 
 حتي ١٩٣٥إنها كانت بداية رحلة جهاد طويلة منذ العام 

  . في معركة القسطل الجهادية١٩٤٨عام 

وقـــام عبـــد القـــادر الحـــسيني بإلقـــاء قنبلـــة علـــى 
منزل سكرتير عام حكومة فلسطين تلتها قنبلة أخرى على 

توج نشاطه الوطني فـي هـذا المندوب السامي البريطاني و
العـــام بعمليـــة اغتيـــال الميجـــور سيكرســـت مـــدير بـــوليس 
القدس ومساعده باإلضافة إلى اشتراكه مع أفراد الوحـدات 
التنظيمية التي أسسها في مهاجمـة القطـارات اإلنجليزيـة، 

 ١٩٣٩وظلــت هــذه المنــاورات بــصورة متفاوتــة حتــى عــام 
ها فــي معركــة حيــث بلغــت المقاومــة ضــد البريطــانيين أشــد

الخضر الشهيرة التي قضت بإصابة عبـد القـادر الحـسيني 
  ....إصابة بالغة

  

  أبرز العمليات 

على الـرغم مـن جهـاده لفلـسطين عـن بعـد إال أن 
األمر لم يشف ندوب صدره على الوطن وبخاصة بعد قرار 

ـــي  ـــسيم ف ـــوفمبر ٢٩التق ـــاع ١٩٤٧ ن ـــضى اجتم ـــث ق  حي
ــالخروج بقــ رار عــن هيئــة األمــم الجمعيــة العامــة العــادي ب

المتحــدة يقـــضي بإنهـــاء االنتـــداب وتقـــسيم فلـــسطين إلـــى 
دولتين عربية ويهودية، فتولى قيادة قطـاع القـدس وعمـل 
علــى وقــف زحــف القــوى اليهوديــة، ومــن ثــم قــام بعمليــات 
هجومية على قطعـان المـستوطنين المتواجـدين فـي محـيط 
المدينـــة المقدســـة منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحـــصر، 
ـــــي حـــــي  ـــــة ف ـــــسكرية اليهودي ـــــر القيـــــادة الع ـــــة مق معرك

  ".سانهدريا"

باإلضــافة إلــى الهجــوم المــنظم علــى عــدة مراكــز 
، "ميقـور حـاييم"يهودية كانت تعم باألحياء العربيـة كــمقر 

فـي الـسادس " صـوريف"ًوصوال إلى استبـساله فـي معركـة 
 ٥٠ والتـي ظفـر فيهـا برقـاب ١٩٤٨عشر من ينـاير عـام 

مــــزودين بأحــــدث العتــــاد الحربيــــة الثقيلــــة ًيهوديــــا كــــانوا 
ــــى  ــــذخيرة ١٢فاســــتولى عل ــــرن والعديــــد مــــن ال  مــــدفع ب

ًوالبنــادق، وأيــضا مــن معاركــه التــي ال تنــسى معركــة بيــت 
ســوريك، ومعركــة رام اهللا اللطــرون، باإلضــافة إلــى معركــة 
النبـــي صـــموئيل، وكـــذلك الهجـــوم علـــى مـــستعمرة النيفـــي 

  .يعقوب ومعركة بيت لحم الكبرى

  لحظة استشهاده  

ــــادر الحــــسيني"ضــــرب  ــــد الق ــــة " عب خــــالل معرك
ًالقسطل الشرسة والغير المتكافئة مثال رائعـا فـي التـضحية  ً

فقام الحسيني باقتحام قرية القـسطل  .والحماسة واالندفاع
مــع عــدد مــن المجاهــدين مــا لبــث أن وقــع ومجاهديــه فــي 
طوق الـصهاينة وتحـت وطـأة نيـرانهم فهبـت نجـدات كبيـرة 
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 القـــسطل إلنقـــاذ الحـــسيني ورفاقـــه وكـــان مـــن بينهـــا إلـــى
ــشريف، وتمكــن مــساعدة  رشــيد "حــراس الحــرم القدســي ال

في سـاعات الظهيـرة مـن الـسيطرة علـى الموقـف " عريقات
وأمر باقتحام القرية وبعد ثالث ساعات تمكنوا من الهجوم 

  .وطرد الصهاينة منها

فـــي مثـــل هـــذا " عبـــد القـــادر الحـــسيني"استـــشهد 
حيـث وجـدت  ١٩٤٨ يحة الثامن مـن إبريـل عـاماليوم صب

جثته قرب بيت من بيوت القرية فنقل في اليوم التالي إلى 
القدس، ودفن بجانـب ضـريح والـده فـي بـاب الحديـد، وقـد 
استــشهد رحمــه اهللا وهــو فــي األربعــين مــن عمــره، أي فــي 

ا خـــرج الجميـــع لتـــشييع عبـــد ولمـــ. أوج عطائـــه الجهـــادي
 االحـــتالل الـــصهيوني إال أن القـــادر الحـــسيني أبـــت قـــوات

ترتكب مجزرة أخرى فعمدت إلى مهاجمة قرية ديـر ياسـين 
وأتت ُأكلها فلم يبـق فيهـا شـيء ينـبض بالحيـاة فقـط ركـام 

  .المنازل وأشالء الفلسطينيين

  ٨/٤/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

  ًعاما على مجزرة دير ياسين ٧٢

 

ن اليــــوم التاســــع مــــ  يــــصادف–  وفــــا-رام اهللا 
 لمجـزرة ديـر ياسـين، التـي نفـذتها ٧٢نيسان، الـذكرى الــ 

، ١٩٤٨عام " شتيرن"و" أرجون"الجماعتان الصهيونيتان 
 . فلسطينيا٣٦٠ إلى ٢٥٠وأسفرت عن استشهاد 

ــإن  ــاجين، ف ــك الوقــت، ووفــق شــهادات الن فــي ذل
ــر ياســين، الواقعــة غــرب  ــة دي ــى قري الهجــوم االرهــابي عل

ابة الساعة الثالثة فجرا، لكن مدينة القدس المحتلة، بدأ قر
الصهاينة فـي حينـه تفاجـأوا بنيـران األهـالي التـي لـم تكـن 

 قتلى، ومـا ال يقـل عـن ٤في الحسبان، وسقط من اليهود 
 . جريحا٣٢

بعــد ذلــك طلبــت العــصابات المــساعدة مــن قيــادة 
ّفــي القــدس وجــاءت التعزيــزات، وتمكنــوا مــن " الهاجانــاه"

ة الناريـة علـى األهـالي دون استعادة جرحاهم وفتح األعيـر
  .تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة

" البالماخ"وقد استعان اإلرهابيون بدعم من قوات 
في أحـد المعـسكرات بـالقرب مـن القـدس، حيـث قامـت مـن 
جانبها بقصف دير ياسين بمـدافع الهـاون لتـسهيل مهمـة 

  .العصابات المهاجمة

 وقد اسـتمرت المجـزرة الوحـشية الـصهيونية حتـى
ــــن القريــــة جمــــع  ــــل االنــــسحاب م ســــاعات الظهــــر، وقب
اإلرهابيون اليهود كل مـن بقـي حيـا مـن المـواطنين العـرب 
ــــران إلعــــدامهم أمــــام  ــــيهم الني ــــوا عل ــــة وأطلق داخــــل القري

  .الجدران

ومنعـــت الجماعـــات اليهوديـــة، فـــي ذلـــك الوقـــت، 
المؤســـسات الدوليــــة، بمــــا فيهـــا الــــصليب األحمــــر، مــــن 

ة للوقـوف علـى مـا حـدث علـى الوصول إلى موقـع الجريمـ
  .أرض الواقع

ــسا لعــصابة  ــيغن، كــان رئي ــاحيم ب ــاه"من ، "الهاجان
وبعــد تأســيس دولــة االحــتالل أصــبح رئيــسا للــوزراء، وقــد 

كـــان لهـــذه : "تفـــاخر بهـــذه المذبحـــة فـــي كتـــاب لـــه فقـــال
العملية نتـائج كبيـرة غيـر متوقعـة، فقـد أصـيب العـرب بعـد 

..  يفــرون مــذعورينأخبـار ديــر ياســين بهلــع قـوي فأخــذوا
ــى أرض ٨٠٠فمــن أصــل  ــي كــانوا يعيــشون عل  ألــف عرب

ـــة عـــام –الحاليـــة " إســـرائيل" ـــم ١٩٤٨ فلـــسطين المحتل  ل
  ". ألفا١٦٥يتبق سوى 

لقد خلقنا الرعب بين العـرب وجميـع : "وتابع قائال
وبـــــضربة واحـــــدة، غيرنـــــا الوضـــــع . القــــرى فـــــي الجـــــوار

  ".االستراتيجي

ً مـؤثرا فـي الهجـرة ًكانت مجزرة دير ياسـين عـامال
الفلــسطينية إلــى منـــاطق ُأخــرى مـــن فلــسطين أو البلـــدان 
ــــد  ــــة رعــــب عن ــــة المجــــاورة، لمــــا ســــببته مــــن حال العربي
ــي  ــشعرة التــي قــصمت ظهــر البعيــر ف المــدنيين، ولعلهــا ال ّ

  .١٩٤٨إشعال الحرب العربية اإلسرائيلية في عام 
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، اســـــتوطنت مئـــــات ١٩٤٩وفـــــي صـــــيف عـــــام 
ين اليهــود قــرب قريــة ديــر ياســين، العــائالت مــن المهــاجر

" جفعـات شـاؤول بـت"وأطلق على المستعمرة الجديدة اسم 
القديمة التي أنشئت عام " جفعات شاؤول"تيمنا بمستعمرة 

ــــة فــــي ١٩٠٦ ــــى يومنــــا هــــذا قائم ــــة إل ، وال تــــزال القري
ــذي  ــى مستــشفى األمــراض العقليــة ال ُمعظمهــا، وضــمت إل

لمنازل التي تقع أنشئ في موقع القرية، وتستعمل بعض ا
خــــارج حــــدود أراضــــي المستــــشفى، ألغــــراض ســــكنية أو 
تجارية، وثمة خـارج الـسياج أشـجار الخـروب واللـوز، أمـا 
مقبـــــرة القريـــــة القديمـــــة، الواقعـــــة شـــــرق الموقـــــع، فقـــــد 
ـــة التـــي شـــقت حـــول  ّاكتـــسحتها أنقـــاض الطريـــق الدائري ُ
القريـة، ومـا زالــت شـجرة سـرو باســقة وحيـدة قائمـة وســط 

  .حتى اليومالمقبرة 

  ٩/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ّمجازر شهر نيسان الفلسطيني محملة بالدم 
  واأللم

 

أيـــام شـــهر  تحمـــل – قـــسم الـــشؤون الفلـــسطينية
 فيه ارتكبت ،نيسان الفلسطيني ذكريات األلم والوجع والدم

العصابات الصهيونية والجيش الصهيوني من المجازر ما 
ّمير األنــسانية والمجتمــع الــدولي، لقــد ســماه ينــدى لــه ضــ

ّالفلسطينيون نيسان الدامي، اذ وقعت فيه أبـشع المجـازر 
واالغتيـــاالت الـــصهيونية بحـــق الـــشعب الفلـــسطيني، تلـــك 
المجــازر التــي لــن ينــساها التــاريخ وســتظل مــسطورة فــي 

ُوفي هذه الذكرى المؤلمة المريرة يدرج الباحث فـي . طياته
ــــسطيني ــــشأن الفل ــــد الهمــــشري استعراضــــا ال ــــد الحمي  عب

مختـصرا ألهــم تلــك المجــازر وعمليــات االغتيــال منــذ العــام 
 . وحتى اآلن١٩٤٨

  :م١٩٤٨ نيسان عام ٣ مجزرة اللجون قضاء جنين -

وارتكبـت بحـق ) الهاجانـاه(العصابات الـصهيونية 
  .ًشخصا من أهلها) ١٣( سكانها مجزرة حيث قتل

 

  : ١٩٤٨ نيسان ٩مذبحة دير ياسـين  -

مذبحـــة ارتكبتهـــا منظمتـــان عـــسكريتان صـــهيونيتان همـــا 
التي كـان يتزعمهـا منـاحم بيجـين، رئـيس وزراء (اإلرجون 

التـي كـان يترأسـها ) الكيان العبري األسبق وشـتيرن ليحـي
وتـم ). إسحق شامير الذي خلف بيجين فـي رئاسـة الـوزارة

الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجانـاه، وراح ضـحيتها زهـاء 
وكانـــت هـــذه . ًسطينيا مـــن أهـــالي القريـــة العـــزل فلـــ٢٦٠

المذبحـــة، وغيرهـــا مـــن أعمـــال اإلرهـــاب والتنكيـــل، إحـــدى 
ــي انتهجتهــا المنظمــات الــصهيونية المــسلحة  الوســائل الت
ًمـــن أجـــل الـــسيطرة علـــى األوضـــاع فـــي فلـــسطين تمهيـــدا 

 .إلقامة الدولة الصهيونية

ــوات ١٩٤٨ نيــسان عــام ٩ففــي فجــر   ــت ق  دخل
رق القرية وجنوبها، ودخلت قـوات شـتيرن اإلرجون من ش

مـــن الـــشمال ليحاصـــروا القريـــة مـــن كـــل جانـــب مـــا عـــدا 
وقــد . الطريــق الغربــي، حتــى يفــاجئوا الــسكان وهــم نــائمين

قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ األمر، وهو مـا أدى إلـى 
وكمـــا .  مـــن المهـــاجمين الـــصهاينة٤٠ وجـــرح ٤مـــصرع 

إن المهاجمين «: رسييونيقول الكاتب الفرنسي باتريك مي
لــم يخوضــوا مثــل تلــك المعــارك مــن قبــل، فقــد كــان مــن 
األيسر لهم إلقاء القنابل في وسط األسواق المزدحمة عـن 

لـــذلك لـــم يـــستطيعوا .. مهاجمـــة قريـــة تـــدافع عـــن نفـــسها
التقـــدم أمـــام هـــذا القتـــال العنيـــف ولمواجهـــة صـــمود أهـــل 

مـاخ فـي القرية، استعان المهاجمون بـدعم مـن قـوات البال
أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من جانبهـا 
. بقصف القرية بمدافع الهاون لتـسهيل مهمـة المهـاجمين

ًومع حلـول الظهيـرة أصـبحت القريـة خاليـة تمامـا مـن أيـة 
ــــررت قــــوات اإلرجــــون وشــــتيرن  والحــــديث (مقاومــــة، فق

اســـتخدام األســـلوب الوحيـــد الـــذي يعرفونـــه «) لميرســـييون
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ــديناميتًجيــدا، وهــو ــى القريــة عــن .  ال وهكــذا اســتولوا عل
ًطريق تفجيرها بيتا بيتا وبعد أن انتهت المتفجـرات لـديهم . ً

المكـان مـن آخـر عناصـر المقاومـة عـن » بتنظيف«قاموا 
طريـــق القنابـــل والمـــدافع الرشاشـــة، حيـــث كـــانوا يطلقـــون 
النيـــران علـــى كـــل مـــا يتحـــرك داخـــل المنـــزل مـــن رجـــال، 

  . »ونساء، وأطفال، وشيوخ

وأوقفــوا العـــشرات مـــن أهــل القريـــة إلـــى الحـــوائط 
واســتمرت أعمــال القتــل علــى مــدى . وأطلقــوا النــار علــيهم

وقامت القوات الصهيونية بعمليـات تـشويه سـادية . يومين
تعـذيب ـ اعتـداء ـ بتـر أعـضاء ـ ذبـح الحوامـل والمراهنـة (

 مـن األطفـال األحيـاء وراء ٥٣وأُلقـي بــ ) على نوع األجنة
 من الرجـال األحيـاء فـي ٢٥مدينة القديمة، واقتيد سور ال

ــى  ــوا بهــم داخــل القــدس طــواف النــصر عل حــافالت ليطوف
ــا  ــم إعــدامهم رمي ًغــرار الجيــوش الرومانيــة القديمــة، ثــم ت

ــة وُأغلــق بابــه . بالرصــاص ــث فــي بئــر القري وألقيــت الجث
ــالم الجريمــة ــاء مع ــول ميرســييون. بإحكــام إلخف ــا يق : وكم

 مواجهـــة مقاومـــة غيـــر مـــسبوقة، وخـــالل دقـــائق، وفـــي«
ًتحول رجال وفتيات اإلرجون وشـتيرن، الـذين كـانوا شـبابا  

ــا، إلــى  ل علي ُــذوي مث ــرودة »جــزارين«ُ ، يقتلــون بقــسوة وب
  . »ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون

ومنعــت المنظمــات العــسكرية الــصهيونية مبعــوث 
ة ألكثـر الصليب األحمر جـاك دي رينييـه مـن دخـول القريـ

ــوا القريــة . مــن يــوم ــاه الــذين احتل بينمــا قــام أفــراد الهاجان
بجمــع جثــث أخــرى فــي عنايــة وفجروهــا لتــضليل منــدوبي 
الهيئات الدولية ولإليحاء بأن الـضحايا لقـوا حـتفهم خـالل 

عثـــر مبعـــوث الـــصليب األحمـــر علـــى (صـــدامات مـــسلحة 
وقـد تباينــت ردود ) الجثـث التـي أُلقيـت فـي البئــر فيمـا بعـد

فعــال المنظمــات الــصهيونية المختلفــة بعــد المذبحــة، فقــد أ
أرسل مناحم بيجين برقية تهنئة إلى رعنـان قائـد اإلرجـون 

تهنئتــي لكــم لهــذا االنتــصار العظــيم، «: المحلــي قــال فيهــا
وفــي . »وقــل لجنــودك إنهــم صــنعوا التــاريخ فــي إســرائيل

إن مذبحــة «: كتــب بيجــين يقــول» الثــورة«كتابــه المعنــون 
ين أســهمت مــع غيرهــا مــن المجــازر األخــرى فــي ديــر ياســ

  .» ألف عربي٦٥٠تفريغ البالد من 

ـــائال  ـــر ياســـين لمـــا قامـــت «: ًوأضـــاف ق ـــوال دي ل
وقد حاولت بعض القيادات الـصهيونية التنـصل . »إسرائيل

ــــد . مــــن مــــسئوليتها عــــن وقــــوع المذبحــــة فوصــــفها ديفي
ــا  ــدس آنــذاك، بأنه ــي الق ــاه ف ــوات الهاجان شــالتيل، قائــد ق

  . »انة للسالم العبريإه«

وهاجمهـــا حـــاييم وايزمـــان ووصـــفها بأنهـــا عمـــل 
كمــا نــددت الوكالــة اليهوديــة . إرهــابي ال يليــق بالــصهاينة

وقد قامت الدعايـة الـصهيونية علـى أسـاس أن . بالمذبحة
مذبحـة ديـر ياسـين مجــرد اسـتثناء، وليـست القاعــدة، وأن 

ات هـــذه المذبحـــة تمـــت دون أي تـــدخل مـــن جانـــب القيـــاد
  . الصهيونية بل ضد رغبتها

إال أن الــسنوات التاليــة كــشفت النقــاب عــن أدلــة 
دامغة تثبت أن جميع التنظيمات الصهيونية كانت ضـالعة 
في ارتكاب تلك المذبحـة وغيرهـا، سـواء باالشـتراك الفعلـي 
فـــــي التنفيـــــذ أو بـــــالتواطؤ أو بتقـــــديم الـــــدعم الـــــسياسي 

 .والمعنوي

أن » الثــــورة«ذكــــر منــــاحم بيجــــين فــــي كتابــــه  -١
ًاالستيالء علـى ديـر ياسـين كـان جـزءا مـن خطـة 
ـــاه  ـــم الهاجان ـــر وأن العمليـــة تمـــت بكامـــل عل أكب

ـــدها« ـــة قائ ـــر »وبموافق ـــى دي ، وأن االســـتيالء عل
د إحــدى مراحــل المخطــط  َــياســين والتمــسك بهــا يع ُ
ــــه  ــــر عن ــــذي عب العــــام رغــــم الغــــضب العلنــــي ال
ـــة والمتحـــدثون  ـــة اليهودي المـــسئولون فـــي الوكال

 .لصهاينةا

التــــي (ٕذكــــرت موســــوعة الــــصهيونية واســــرائيل   -٢
أن لجنـة ) حررها العالم اإلسرائيلي روفائيل باتـاي

) اللجنـة التنفيذيـة الـصهيونية(العمل الـصهيونية 
ترتيبـات « علـى ١٩٤٨وافقت فـي آذار مـن عـام 
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مؤقتـــــة، يتأكـــــد بمقتـــــضاها الوجـــــود المـــــستقل 
لإلرجــــون، ولكنهــــا جعلــــت كــــل خطــــط اإلرجــــون 

 للموافقــــة المــــسبقة مــــن جانــــب قيــــادة خاضــــعة
 .»الهاجاناه

ــــد   -٣ ــــدها فــــي القــــدس ديفي ــــاه وقائ كانــــت الهاجان
شـالتيل يعمـل علــى فـرض سـيطرته علــى كـل مــن 
ـــا خطـــة شـــالتيل  ـــا أدركت اإلرجـــون وشـــتيرن، فلم
. ًقررتا التعاون معا في الهجـوم علـى ديـر ياسـين

ــدعم  فأرســل شــالتيل رســالة إليهمــا تؤكــد لهمــا ال
 أبريــل، أي قبــل وقــوع ٧معنــوي فــي الــسياسي وال

ــــومين، جــــاء فيهــــا ــــم «: المذبحــــة بي ــــي أنك بلغن
أود أن ألفـت . تخططون لهجوم علـى ديـر ياسـين

انتباهكم إلى أن دير ياسين ليـست إال خطـوة فـي 
ــشاملة ــا ال ــى . خططن ــراض عل ــدي أي اعت ــيس ل ل

قيامكم بهذه المهمة، بشرط أن تجهزوا قوة كافية 

احتاللها، لـئال تحتلهـا قـوى للبقاء في القرية بعد 
 .»معادية وتهدد خططنا

جـــــاء فـــــي إحـــــدى النـــــشرات اإلعالميـــــة التـــــي   -٤
أصدرتها وزارة الخارجية الصهيونية أن ما وصف 

ًكان جزءا ال » المعركة من أجل دير ياسين«بأنه 
 .»المعركة من أجل القدس«يتجزأ من 

ـــــل فـــــي   -٥ ـــــصهيوني العمـــــالي مـــــائير بعي أقـــــر ال
ً مذبحــة ديــر ياســين كانــت جــزءا الــسبعينيات بــأن

مــن مخطــط عــام، اتفقــت عليــه جميــع التنظيمــات 
خطة «ُ، وعرف باسم ١٩٤٨الصهيونية في آذار 

ـــان يهـــدف إلـــى طـــرد الفلـــسطينيين مـــن »د ، وك
المــــدن والقــــرى العربيــــة قبيــــل انــــسحاب القــــوات 
ــق التــدمير والقتــل واشــاعة  ٕالبريطانيــة، عــن طري

الفلــسطينين جـو مــن الرعــب والهلــع بــين الــسكان 
 .وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم

 ٣٠ صفحة ٩/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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مستشفيات القدس : بمشاركة الكيلة والهدمي
 تبحث استعداداتها للتعامل مع تداعيات كورونا

 

مدراء المستشفيات   بحث–  وفا-القدس 
ت الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، تجهيزا

واستعدادات المستشفيات للتعامل مع تداعيات وباء 
  .فيروس كورونا

جاء ذلك خالل لقاء عقد اليوم الخميس، عبر 
، وشارك فيه وزير "Skype"نظام التواصل عن بعد 

مي .شؤون القدس فادي الهدمي، ووزير الصحة د
  .الكيلة

وأثنى وزير شؤون القدس فادي الهدمي على 
م بها المستشفيات عبر إداراتها الجهود الجبارة التي تقو

وطواقمها الطبية، لتقديم العون الطبي للمواطنين 
  .الفلسطينيين لمواجهة وباء فيروس كورونا

وأشاد بالتدابير الوقائية التي تتخذها 
المستشفيات وشبكة مستشفيات القدس الشرقية لحماية 

  .الطواقم الطبية والمرضى والمواطنين

التقدير للمبادرات وتوجه الهدمي بالتحية و
والفعاليات الشعبية والمؤسساتية ومن رجال األعمال في 

  .مدينة القدس لدعم المستشفيات الفلسطينية بالمدينة

وجرى خالل االجتماع استعراض االتفاق ما بين 
المشافي المنضوية تحت مظلة الشبكة على أن يستقبل 
كل من مستشفى المقاصد ومستشفى مار يوسف 

 الحاالت المصابة والتي تحتاج إلى العناية )الفرنساوي(
الطبية، وذلك في حدود قدرة المستشفيين االستيعابية عند 
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استكمال التجهيزات، فيما سيستقبل مستشفى المطلع 
مرضاه من مرضى السرطان والفشل الكلوي، في حال 

  .إصابتهم بالفيروس أو االشتباه باإلصابة

الل كما تم التنسيق مع مركز إسعاف اله 
األحمر لنقل المصابين والحاالت المشتبه بها في حال لم 

  .يتسن للحالة الوصول إلى هذه المستشفيات

يذكر أن شبكة مستشفيات القدس الشرقية 
 بدعم من فيصل الحسيني، ١٩٩٧تأسست في العام 

وذلك بهدف توحيد المرافق الصحية في القدس الشرقية 
ي الفلسطيني، وتعزيز دورهم المفصلي في النظام الصح

مركز األميرة بسمة في القدس، ومستشفى  :وتضم
ّالمطلع، ومستشفى المقاصد، /األوغستا فكتوريا ُ

 /ومستشفى سان جون للعيون، ومستشفى مار يوسف
  .الفرنساوي، ومستشفى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

ويرتكز عمل الشبكة على تطوير مؤسساتها 
 على استمرارية الرعاية وتحسين نوعية خدماتها والحفاظ

  .المقدمة من قبلها

  ٢/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

أهل القدس يواجهون مصيرهم لوحدهم خالل 
  الوباء

 

 العبرية، أن سلطات االحتالل ١٢كشفت القناة 
يواجهون "تركت الفلسطينيين، أبناء مدينة القدس، 

ورونا في في ظل تفشي فايروس ك" مصيرهم لوحدهم
ًالمدينة، وذلك في تقرير نشرته، تزامنا مع إعالن بلدية 

بين الفلسطينيين في  إصابة ٧٠االحتالل في القدس عن 
 .المدينة، اليوم

ووفق شهادات أدلى بها فلسطينيون، فإن  
سلطات االحتالل امتنعت عن إبالغ أشخاص خالطوا 
ًمصابين بالفايروس باألمر، خالفا لما تقوم به مع 

لمستوطنين، إذ تبعث برسائل نصية هاتفية إلى كل ا

ُشخص كان بالقرب من شخص مصاب بالفايروس تبلغه 
 .فيها باألمر

وأفادت القناة بأن غالبية الفلسطينيين في  
القدس يحرصون على تنفيذ تعليمات الوقاية من 
الفايروس، لكن هناك حالة عدم يقين بخصوص العدد 

 .الفعلي للمصابين بينهم

وبيت  صور باهر كد فلسطينيون في قرىوأ 
صفافا أن وزارة الصحة في حكومة االحتالل اإلسرائيلي لم 
تتخذ أي إجراءات للحد من انتشار الفايروس، مقارنة 

  .بالمستوطنات المقامة في محيطهم

 ٢/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

محافظة القدس تحذر من شراء مقتنيات من 
ع عيد الفصح ألنها ملوثة تزامنا م االحتالل

 بفيروس كرونا
  

دعت محافظة القدس المواطنين إلى عدم شراء 
تزامنا مع حلول ” اليهود“أي مقتنيات ممن يستبدلها 

، ويقومون ببيعها ألبناء شعبنا، ”عيد الفصح اليهودي“
 .خشية انتشار فيروس كرونا

وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، 
إن المتدينين اليهود عادة ما مساء اليوم السبت، 

يقومون بتبديل أثاث منزليهم ومقتنياتهم المختلفة مع 
، ويبيعونها ألبناء شعبنا، ”عيد الفصح اليهودي“حلول 

 .وأن هذه المقتنيات قد ينتقل عبرها فيروس كرونا

وقال محافظ القدس عدنان غيث إن الواجب 
ء أي الوطني يحتم على أبناء شعبنا الفلسطيني عدم شرا

مقتنيات أو أثاث أو معدات من اإلسرائيليين في الوقت 
الحالي، إذ أن شرائها قد يسهم في انتشار فيروس 
كورونا ونقله إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل 

  .انتشاره بشكل كبير في أحياء المتدينين اليهود
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 ٤/٤/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * * * * 

وتغلق محالت  بلدات ٤الشرطة تعقم : القدس
  مخالفة وتؤمن عودة عمال

ــا- القــدس الــشرطة، اليــوم الــسبت،   نفــذت–  وف
حملـــة تعقـــيم وتطهيـــر للوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا فـــي 
بلدات بيت عنـان، وبـدو، وقطنـة والقبيبـة، ومخـيم قلنـديا، 
ّوكفر عقب، وأغلقت محالت تجارية مخالفة، وأمنت عودة 

زلهم فـي ضــواحي العمـال مـن مقـر الطـب الوقــائي إلـى منـا
 .القدس المحتلة

وأفادت إدارة العالقـات العامـة واإلعـالم بالـشرطة، 
ـــدس، وضـــمن الجهـــود  ـــة شـــرطة ضـــواحي الق ـــأن مديري ب
المتواصلة التي تقوم بهـا لفـرض النظـام والقـانون وتعزيـز 
ـــزام بـــإغالق  ـــواطنين، وااللت ـــالحجر المنزلـــي للم ـــزام ب االلت

  .المحالت التجارية المخالفة

نــــه بالتعــــاون مــــع مجلــــس الخــــدمات وأضــــافت أ
المــشترك فــي بلــدات شــمال غــرب القــدس ترافقهــا قــوة مــن 
مركز شرطة بدو، نظمت حملـة تعقـيم وتطهيـر فـي شـوارع 
ومنازل المصابين الجدد بفيروس كورونـا فـي بلـدات بيـت 
عنــان، وبــدو، وقطنــة والقبيبــة وكــذلك مخــيم قلنــديا وكفــر 

 إغــالق محــالت عقــب بالتعــاون مــع إدارة الحراســات، وتــم
ـــة  ـــسبب مخالفتهـــا لقـــرار الحكومـــة وضـــمن حال ـــة ب تجاري
الطـــوارئ القاضـــي بفـــتح المحـــالت التجاريـــة مـــن العاشـــرة 
وحتى الخامسة مساء، بحضور رؤساء بلديات بدو وبيـت 

  .عنان والقبيبة

وأضــافت أن دوريــات شــرطة تابعــة لمركــز شــرطة 
ـــة تقـــل عمـــال مـــن مقـــر الطـــب الوقـــائي  ّبـــدو أمنـــت حافل

جر في بلدة بير نباال بعـد إجـراء الفحـص والتأكـد بـأن والح
النتـــائج جميعهـــا وبحمـــد اهللا ســـلبية تمـــت مـــرافقتهم إلـــى 

 ١٤منازلهم في بلـدة قطنـة لاللتـزام بـالحجر المنزلـي مـدة 
  .يوما

  ٤/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

كورونا .. في ظل إهمال متعمد من االحتالل
  قدسيينيوحد جهود الم

  

وصـول  مع – المحتلة القدس – أبو عرفة جمان
إلـى مدينـة القـدس ) ١٩-كوفيد(فيروس كورونا المستجد 

ــات االحــتالل اإلســرائيلي بحــق  ــة ازداد تعــري انتهاك المحتل
المدينـــة وأهلهـــا الـــذين واجهـــوا منـــذ احـــتالل شـــرقها عـــام 

ـــــيم ١٩٦٧ ـــــصحة والتعل ـــــستمرا لقطاعـــــات ال ـــــشا م  تهمي
 .من القطاعاتواالقتصاد وغيرها 

 ألــف مقدســي قلقــا كبيــرا ٣٦٠ويعــيش أكثــر مــن 
ــدينتهم بعــد تعليــق  تجــاه مــا ســتؤول إليــه األحــوال فــي م
ـــيم والحركـــة التجاريـــة واغـــالق دور العبـــادة، وترهـــل  ٕالتعل

 .المنظومة الصحية أمام الوباء

ويؤكـد المــدير الطبـي لمستــشفى مـار يوســف فــي 
دسـيين المعلـن القدس ماهر ديب أن أعداد المصابين المق

عنهم ال تقارب الحقيقة، مشيرا في حديث مع الجزيـرة نـت 
إلى أن األعداد أكبر مما أعلـن عنـه، بـسبب تقـصير وزارة 
الصحة اإلسرائيلية في إجراء الفحوصات والمسح الميداني 
شــرق القــدس، ومنــع الــسلطة الفلــسطينية مــن أي تــدخل 

 .فعلي في المدينة

ــي غيــر ويــضيف ديــب أن الحجــر الــصحي ال منزل
متاح لنسبة كبيرة من المقدسيين بسبب الكثافة السكانية، 

 أشخاص لكـل غرفـة سـكن واحـدة، ٧.٣حيث يبلغ معدلها 
ــر  ــتفش كبي ــاقوس الخطــر، فــي ظــل توقعــات ب ــدق ن ممــا ي

 .لكورونا باألسابيع المقبلة

   مؤسسة٨٠اتحاد أكثر من 

وفـــــي ظـــــل هــــــذه الظـــــروف والتوقعـــــات، قــــــرر 
ٕفهم بأنفـسهم وادارة األزمـة بعيـدا المقدسيون طمأنـة مخـاو



  
  ١٧٤ 

 مـــن ١٣عـــن التبـــاكي وشـــح اإلمكانـــات، فـــأطلقوا منـــذ الــــ
" التجمــــع المقدســــي لمواجهــــة كورونــــا"الــــشهر الماضــــي 

ــث  بمــشاركة مؤســسات المجتمــع المــدني فــي القــدس، حي
ـــه  ـــوم تحـــت لوائ  مؤســـسة مقدســـية أعـــادت ٨١تتحـــد الي

 .الذاكرة إلى ما قبل احتالل المدينة

ـــــسق التجمـــــع المقدســـــي لمواجهـــــة  "ويقـــــول من
أحمـــد البـــديري للجزيــــرة نـــت إن التجمـــع حقــــق " كورونـــا

السيادة للمقدسيين بالخدمات التي يقدمها وبالوحـدة التـي 
حققهــــا، حيــــث يــــضم مؤســــسات اختلفــــت فــــي مــــشاربها 
ـــة القـــدس  ـــى مـــأرب واحـــد هـــو حماي وألوانهـــا واتفقـــت عل

 .وتعزيز صمودها في مواجهة جائحة كورونا

تجمــع المقدســي مــن أربعــة أذرع، هــي ويتكــون ال
ذراع مــدراء المؤســسات المــشاركة للقيــام بعمليــة اإلشــراف 
والتوجيـــه، وذراع المتطـــوعين الـــذين يـــستقطبهم التجمـــع 
ــر تطبيــق خــاص، وذراع  ــاتهم عب ــيح لهــم تــسجيل بيان ويت
االتــصاالت الــذي وفــر خطــا ســاخنا باللغــة العربيــة لتــوفير 

تعليميـــة وقانونيـــة خـــدمات واستـــشارات نفـــسية وصـــحية و
 .بالمجان

ٕواضــــافة إلــــى طــــاقم المختــــصين فــــي المجــــاالت 
اآلنفـــة الـــذين وحـــدوا جهـــودهم ضـــمن الملتقـــى، انـــضمت 
وحدة مختصة بتكنولوجيا المعلومات واإلعالم التي ابتكرت 
تطبيقات للتواصل بين أجزاء التجمع نفسه، وبـين التجمـع 

 .والمتطوعين والمواطنين

ـــ ـــر في ـــت صـــفحة عب ـــة كمـــا أطلق سبوك ذات مهم
ٕتوعويـة وارشـادية تظهـر فيهـا وجـوه مقدسـية معروفـة فــي 
ـــارات  ـــر بـــث مباشـــر أو تـــصاميم وعب شـــتى المجـــاالت عب

 .جاذبة

ـــشائعات  ـــة ال ـــى محارب ومثلمـــا عمـــل التجمـــع عل
بنــشر الــوعي حــارب مطلقيهــا باســتخدام ســالح العــائالت، 

حيـــث يتواصـــل مـــع عائلـــة مطلـــق الـــشائعة لردعـــه، ممـــا 
 .ائعات فعالخفض مستوى الش

وأضـــاف البـــديري أن التجمـــع وجـــه نـــداء لتجـــار 
ــي  ــع األســعار، األمــر الــذي لق ــار ورف ــدس بعــدم االحتك الق

 .تجاوبا فعليا

  أعمال ميدانية

وفي اتحاد مـشترك بـين التجمـع ومـشافي القـدس 
ـــع ومـــار  ـــشفى المطل ـــة مالصـــقة لمست ـــام طبي ـــصبت خي ن
يوســــف الســــتقبال المرضــــى وفــــرزهم قبــــل الــــدخول إلــــى 

ستشفى، إضافة إلى خيمة أسـفل مستـشفى الفرنـساوي الم
 .الستقبال حاالت الوالدة في ذروة األزمة

ــال  وكحــل لمــشكلة الحجــر الــصحي واالكتظــاظ، ق
البــــــديري إن التجمــــــع باالشــــــتراك مــــــع مــــــدراء الفنــــــادق 

" غرانــــــد بــــــارك"والمؤســــــسات المــــــشاركة جهــــــز فنــــــادق 
فــي القــدس، الســتقبال حــاالت  "كريــسماس"و" كــابيتول"و

الحجر الصحي واألطباء من الضفة الغربية الذين يعملـون 
 .في القدس

ٕوانـــدرج أيـــضا تعقـــيم المؤســـسات الحيويـــة وادارة 
ـــدات واألدوات  ـــوفير وتخـــزين المع حمـــالت تبـــرع بالـــدم وت
الطبيـة لحــاالت الطـوارئ ضــمن إنجـازات التجمــع المــستمرة 

 .حتى اللحظة والمترقبة لساعة الصفر

منسق المؤسسات فـي وعن ساعة الصفر، يقول 
ـــا" ـــول إن " التجمـــع المقدســـي لمواجهـــة كورون ـــروان الغ م

التجمــع يقــوم بجــرد للطــواقم الطبيــة غيــر الفعالــة، ويوجــه 
نداءات لألطباء والممرضين والقابالت في القدس لتـسجيل 

  .بياناتهم ووضعهم على قائمة االحتياط لمواجهة األزمة

أن التجمـــع خاطـــب  للجزيـــرة نـــت وأضـــاف الغـــول
الجهـــات الرســـمية الفلـــسطينية والدوليـــة ورجـــال األعمـــال 

 .لتوسيع رقعة الدعم والمساندة



  
  ١٧٥ 

  "لن يجوع أحد في القدس"

ـــــه  ـــــيش في ـــــذي يع ـــــت ال ـــــي الوق ـــــن % ٧٥وف م
المقدســيين شــرق القــدس تحــت خــط الفقــر شــل كورونــا 
الحركة االقتصادية في المدينة، ليرفع النسبة ويزيد حاجة 

 .المقدسيين إلى الدعم

ــ ــر هــذا ال ــاء الماضــي عب ــا الثالث ــق فعلي دعم انطل
التي طورهـا صـندوق " مدد"المنصة اإللكترونية الخدماتية 

ووقفية القدس كمنصة تكافل اجتماعي، لمساندة محافظة 
 .القدس في إدارة األزمة الناتجة عن انتشار كورونا

خــدمات مجانيــة للمقدســيين كتــوفير " مــدد"وتقــدم 
اثيــة واألدويــة واالستــشارات المــواد الغذائيــة والخــدمات اإلغ

ـــة التوصـــيل المجـــاني، مـــع  ـــى خدم ـــة، باإلضـــافة إل الطبي
ــم  المحافظــة علــى ســرية بيانــات الطــالبين، كمــا وفــرت رق

 . ساعة يوميا١٤طوارئ يستقبل احتياجات المقدسيين 

وأوضـــح رئــــيس مجلـــس إدارة صــــندوق ووقفيــــة 
تهـدف لـضمان " مـدد"القدس منيب مصري للجزيرة نت أن 

إلى جميع العائالت المتعففة، لتـأمين احتياجاتهـا الوصول 
األساسية ومساعدة المقدسيين على االلتزام بقرارات حظـر 

 .الحركة وااللتزام في بيوتهم

يجــب أن نفكـر ونعمــل معـا للخــروج مــن "وأضـاف 
هذه األزمة التي عصفت بالعالم، كما يجب توحيد جهودنـا 

ول الـذي لتمكـين صـمود أهـل القـدس، فهـم خـط الـدفاع األ
 ".يقف في وجه صفقة القرن

 ٤/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * * 

  

  

الطواقم الطبية الفلسطينية تتجند لمواجهة 
  كورونا في القدس

ُأيـام حرمـت  منـذ – المحتلـة القـدس – جندي أسيل
فنيــة المختبــر الطبــي فــي مستــشفى المطلــع غــادة دعامــسة 
مـــن تفقـــد طفليهـــا ســـارة وعلـــي فـــي ســـريرهما لتطبـــع علـــى 

ينهما قبلة قبل مغادرة منزلها في بلدة بيت ساحور جنوب جب
القدس، لتقوم بواجبها في المستـشفى المقدسـي الـذي تعمـل 

  .به منذ أربعة أعوام

تشعر غادة أن روحهـا تـذبل ببعـدها عنهمـا خاصـة 
عنــد تلقــي اتــصاالتهما اليوميــة للــسؤال عــن مكــان وجودهــا 

  .وموعد عودتها للقائهما

ــة هــذا لــيس حالهــا وحــده ا بــل كافــة الطــواقم الطبي
التي تحمل هوية الضفة الغربية الخضراء واضـطرت للمكـوث 
في فنادق ومستشفيات القدس للقيام بواجبها الطبي، والعمل 

  .ضمن خطة طوارئ وضعتها كل مستشفى على حدة

ووضع مستـشفى المطلـع خطـة طـوارئ تقـسم كافـة 
 مـــوظفي األقـــسام إلـــى قـــسمين، األول يواصـــل العمـــل لمـــدة
أســــبوعين، ويخــــضع القــــسم اآلخــــر فــــي منــــازلهم للحجــــر 

وهكـــذا حتـــى انتهـــاء أزمـــة . الـــصحي، ثـــم يتبـــادلون األدوار
تفشي فيروس كورونا المـستجد لـضمان وجـود طـاقم معـافى 
ــه فــي حــال أصــيب أحــد أفــراد الطــاقم المنــاوب  ــوم بمهمت يق
واضــــطرت المستــــشفى لحجــــر مــــن كــــانوا معــــه علــــى رأس 

  ....عملهم

 ٤/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * * 

  

  



  
  ١٧٦ 

الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل بأحد 
 الشعانين حسب التقويم الغربي

أقيمت القداديس والصلوات دون مشاركة 
  المواطنين بسبب جائحة كورونا

  

الكنـــائس التـــي تـــسير   احتفلـــت–  وفـــا-القـــدس 
حـــسب التقـــويم الغربـــي، اليـــوم، بأحـــد الـــشعانين، حيـــث 

ـــصرت القـــداديس والـــصلوات  علـــى المطارنـــة والكهنـــة اقت
والرهبان والراهبات دون جمهور المـؤمنين، بـسبب جائحـة 

 .كورونا

وفي القدس، ترأس النائب البطريركي لالتـين فـي 
القــــدس المطــــران بــــولس ماركوتــــسو القــــداس االحتفــــالي 

البطريركيـة الالتينيـة " كونكاتدرائية"المركزي بالمناسبة في 
كة لفيـف مـن المطارنـة داخل أسوار البلدة القديمة، بمـشار

 .والكهنة والشمامسة والراهبات وجوقة الترتيل

ونقـل القــداس علـى الهــواء مباشـرة عبــر فــضائية 
فلــــسطين مباشــــر، التابعــــة لهيئــــة اإلذاعــــة والتلفزيــــون، 
ليتسنى ألبناء شعبنا المسيحيين المشاركة في الصالة من 
بيوتهم، وجرى تزويدهم بنصوص القداس عبـر التطبيقـات 

 .واقع االلكترونيةوالم

وقال أمين سر البطريركية الالتينيـة األب إبـراهيم 
إننــا نرفــع صــلواتنا اليــوم فــي أحــد الــشعانين "الــشوملي، 

ليزول الوباء عن فلسطين وأرضنا المقدسة والعالم أجمع، 
 ."لنحتفل بعيد الفصح دون ألم أو مرض أو وجع

إن أحــد : "وفــي عظتــه، قــال المطــران ماركوتــسو
ن هـــو ذكـــرى دخـــول الـــسيد المـــسيح إلـــى مدينـــة الـــشعاني

القـــدس، حيـــث اســـتقبله أهلهـــا بـــسعف النخيـــل وأغـــصان 
، موضحا أن اليوم نبـدأ األسـبوع المقـدس وصـوال "الزيتون

 .إلى االحتفال بأحد الفصح

جميــــع المــــؤمنين "وأعــــرب عــــن تــــضامنه مــــع 
المتلزمين في بيوتهم خالل هذه الفتـرة الخاصـة التـي يمـر 

ــا والتــي لــم نعــش فتــرة فيهــا العــالم  بــسبب فيــروس كورون
ّمــــشابهة لهــــا فــــي الــــسابق، حتــــى فــــي خــــضم الحــــروب 

 ."ّوالصعوبات المختلفة التي مرت علينا

العالم كله فـي حالـة شـلل، ال حركـة أو : "وأضاف
ــات ــى اهللا أن "وســائل نقــل أو مــدارس وجامع ، متــضرعا إل

ــاة إلــى طبيعتهــا فــي أقــرب فرصــة وينتهــي هــذا  تعــود الحي
 ."باء من العالم أجمعالو

وألغيت هذا العام الدورة التقليدية ألحد الشعانين، 
التي تنطلق من دير بيت فاجي في جبـل الزيتـون، باتجـاه 

ــسة  ــر القدي ــة"دي ــشهد مــشاركة " حن ــاب األســباط، وت ــي ب ف
واسعة من الحجاج الفلسطينيين واألجانب، الذين يحملون 

ـــــون واأل ـــــة وأغـــــصان الزيت ـــــل المزين عـــــالم ســـــعف النخي
  .الفلسطينية، ويرددون التراتيل الخاصة بالمناسبة

وجـــرى فــــتح كنيــــسة القيامـــة اســــتثنائيا لــــدقائق 
معـــدودة، لـــدخول المـــدبر الرســـولي للبطريركيـــة الالتينيـــة 
المطــران بييرباتيــستا بيتــساباال إلقامــة عــدد مــن الــصلوات 
ــد إغــالق الكنيــسة خــالل  الخاصــة باألســبوع المقــدس، بع

 .للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونااأليام السابقة 

وستشهد الكنيسة عددا مـن القـداديس والـصلوات 
ــط  ــدين فق ــى رجــال ال خــالل األســبوع المقــدس مقتــصرة عل

 .ودون جمهور

وجــرت القــداديس االحتفاليــة بأحــد الــشعانين فــي 
عــدد مــن الكنــائس التــي تــسير حــسب التقــويم الغربــي فــي 

ا ببــث مباشــر عبــر القــدس وبيــت لحــم، والتــي جــرى نقلهــ
 .وسائل التواصل االجتماعي

وفــي محافظــات رام اهللا وجنــين ونــابلس، تحتفــل 
ّالكنائس المسيحية موحدة بأحد الشعانين األسـبوع المقبـل 

  .حسب التقويم الشرقي

 ٥/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 



  
  ١٧٧ 

" كورونا" اصابات جديدة بفايروس ٩اكتشاف 
  تلةغالبيتهم من ضواحي القدس المح

 

أعلن مدير عام الرعاية األولية فـي وزارة الـصحة 
 إصـــابات ٩الفلـــسطينية الـــدكتور كمـــال الـــشخرة، تـــسجيل 

ــوم األحــد، متوقعــا أن ترتفــع  ــدة بفيــروس كورونــا، الي جدي
االصـــابات خـــالل األيـــام المقبلـــة نظـــرا لعـــودة العمـــال مـــن 

  ".اسرائيل"

ومع االصابات الجديدة يرتفع عدد االصـابات فـي 
  .إصابة ٢٢٦ن الى فلسطي

ـــشخرة ـــصباحي-واوضـــح ال ـــي االيجـــاز ال  أن - ف
اإلصابات الجديدة هي من حي كفـر عقـب شـمال القـدس، 
ّوبلدتي قطنة والجديرة شمال غرب القدس، ورفات وبرطعة 

أن "ًالفتــا إلــى ". جنــين، ومعظــم االصــابات هــي لمخــالطين
  ".ّالمخالطة تعدت الكثير من الناس في قطنة ورفات

ى أنــه ســيتم اغــالق مــشفى ثابــت ثابــت واشــار الــ
ــاديين نظــرا ألن مــصابا دخــل المــشفى،  ــام المرضــى الع أم
مشيرا أنه سيتم فحص الكادر الطبـي، موضـحا أن النـسبة 

 .الكبيرة من االصابات هي في منطقة ضواحي القدس

نحــن مقبلــون علــى كارثــة اذا لــم يكــن : "وأضــاف
 ".هنالك التزام

ّطقـــة بـــدو ســـندرس موضـــوع إغـــالق من: "وقـــال
ًوقطنة طبيا وبالكامل ألن عدد االصـابات فيهـا كبيـر جـدا،  ّ

  ".وسنرفع التوصيات الى رئيس الوزراء

 ٥/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

  

  

  

مشافي القدس تثمن دعم الجالية الفلسطينية 
  في تشيلي

 

شـــــــبكة  ثمنـــــــت –  صـــــــفا–القـــــــدس المحتلـــــــة 
ن في تجنيـد مستشفيات القدس المحتلة جهود بنك فلسطي

تبرعـات مـن رجـال أعمــال الجاليـة الفلـسطينية فـي تــشيلي 
لــــدعم مــــساعي الحكومــــة الفلــــسطينية لمواجهــــة جائحــــة 

 .فيروس كورونا

وأعرب رئيس شـبكة مستـشفيات القـدس المحتلـة 
عبد القـادر الحـسيني عـن تقـديره لمجموعـة بنـك فلـسطين 
ٍلجهودهم التي تأتي في أوقات حرجة حيـث تواجـه القـدس 

 .ا الوباء في ظل محدودية اإلمكانياتهذ

ـــد  ـــي تجني ـــرت ف ـــود أثم ـــشبكة أن الجه ـــرت ال وذك
الــدعم مــن رجــال أعمــال الجاليــة الفلــسطينية فــي تــشيلي 
لــصالح المــشافي الفلــسطينية فــي مختلــف المحافظــات وال 
سـيما فــي القـدس المحتلــة، حيـث اســتجاب رجـال األعمــال 

ــالتب ــادرة ب رع بــاألجهزة الفلــسطينيين فــي تــشيلي لهــذه المب
والمستلزمات الطبية لعالج المصابين بفيروس كورونا بما 

 . مليون شيكل٥.١قيمته 

وقـــال الحـــسيني إن هـــذا الـــدعم يـــأتي فـــي ظـــرف 
ــشفيات القــدس للتعامــل مــع هــذا  ــح فــي مست حــساس ومل
الوبــــاء، خاصــــة بعــــد أن تــــم التوافــــق مــــع وزارة الــــصحة 
الفلـــسطينية علـــى تخـــصيص ثالثـــة مـــشافي فـــي القـــدس 

 .مواجهة الوباءل

ــــي هــــذا الظــــرف "وأضــــاف  ــــدعم ف ــــدر هــــذا ال نق
ٕالحساس وان كان بجزء يسير لتغطية جـزء مـن احتياجـات 
المشافي، آملين أن يتم تجنيد المزيـد مـن الـدعم واإلسـناد 
لصالح مشافي القدس الحكومية واألهلية ومشافي القطاع 

 ".ًالخاص فالوباء عدونا جميعا

ن كافــة الجهــود المبذولــة  والتعاضــد فــي هــذا ّــوثم
الظـــرف الـــصعب الـــذي أبدتـــه مختلـــف اللجـــان الـــشعبية 



  
  ١٧٨ 

التطوعيــــة والمبــــادرات والفعاليــــات والتجمعــــات المقدســــية 
والوطنية والمؤسسات الوطنية والقطـاع الخـاص المقدسـي 

 .والفلسطيني

وتعـــيش مــــشافي القــــدس المحتلــــة أزمــــة ماليــــة 
 .خانقة منذ سنوات

اشـم الـشوا وأعلن رئيس مجموعة بنك فلسطين ه
 مليـون شـيكل ٥.٦قبل يومين عن دعم المجموعة بمبلـغ 

للمساهمة فـي دعـم جهـود الحكومـة الفلـسطينية لمواجهـة 
وبــاء فيــروس كورونــا، منهــا مبلــغ مليــون ونــصف شــيكل 
مقدمــة مــن رجــال أعمــال الجاليــة الفلــسطينية فــي تــشيلي 

  .لدعم مشافي القدس ومختلف المشافي الفلسطينية

 ٥/٤/٢٠٢٠الفلسطينية صفا وكالة الصحافة 

* * * * * 

هيئة االعمال الخيرية االماراتية تقدم 
  مساعدات لمدينة القدس

 

نائــب   أشــاد– الجديــدة الحيــاة – القــدس المحتلــة
صــباح اليــوم بالمــساعدات  محــافظ القــدس عبــد اهللا صــيام

التي قدمتها هيئة األعمال الخيرية االمارتية والهادفة إلـى 
ب الفلـــسطيني فـــي مواجهـــة خطـــر دعـــم ومـــساندة الـــشع

الفتا الـى ان مثـل هـذه المبـادرات " كورونا"انتشار فيروس 
ًتــشكل امتـــدادا للجهــود الحثيثـــة التــي تبـــذلها الهيئــة فـــي 

  .سبيل تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة

حيـــث قـــام مفـــوض هيئـــة االعمـــال ابـــراهيم راشـــد 
مــــة بتــــسليم لجنــــة زكــــاة شــــرق القــــدس مبلغــــا ماليــــا بقي

ً يتيمـــا ويتيمـــة تكفلهـــم ٦٥٠ً شـــيكال لـــصالح ٧٨٧٩٩٤
الهيئــة، وهــي عبــارة عــن مــستحقات ماليــة مترتبــة آلالف 
األيتام المكفولين لدى الهيئة، وفي إطار مساعيها الرامية 
لتمكينهم من التغلب على الظروف الصعبة التـي يمـر بهـا 

  .المجتمع الفلسطيني في ظل حالة الطوارئ

طبـــي لالطبـــاء والمرضـــى  زي ١٠٠اضـــافة الـــى 
قـــــدمت لمـــــشفى جمعيـــــة المقاصـــــد الخيريـــــة االســـــالمية 
ومنشئاتها وصرف مستحقات لثالثة آالف اسرة من ضمن 
برنامج العيش الكريم الـذي تبنتـه الهيئـة بالتنـسيق ووزارة 

  .التنمية االجتماعية

وثمن صيام هـذا الـدعم المهـم الـذي تقدمـه هيئـة 
المجتمعيـــة المهمـــشة األعمـــال الخيريـــة لـــصالح الـــشرائح 

ًوالــــضعيفة، وتحديــــدا األيتــــام واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، 
والحاالت االجتماعية، واألسر الفقيـرة، بمـا يـساعدها علـى 
مواجهــة ظــروف الحيــاة الــصعبة، ويــسهم فــي تــوفير ســبل 

  .العيش الكريم

واستعرض نائب المحافظ االجراءات الوقائية التي 
الــــة الطــــوارىء اتخـــذتها محافظــــة القـــدس مــــع اعـــالن ح

والتعليمـــات التـــي وجهتهـــا الحكومـــة الفلـــسطينية برئاســـة 
الــدكتور محمــد اشــتية وتوجيهــات محــافظ القــدس عــدنان 
غيث والذي حالت سلطات االحتالل االسرائيلي من وجـوده 
ـــضفة  الـــدائم فـــي ارجـــاء المحافظـــة بمنعـــه مـــن دخـــول ال

  .الغربية

ــــا صــــيام هيئــــة االعمــــال الــــى مزيــــد مــــن  ودع
لسد االحتياجات الملحـة التـي تحتاجهـا محافظـة التدخالت 

القــدس بتقــسيماتها الجغرافيــة لمواجهــة فيــروس الكورونــا 
مخصصا منطقـة شـمال غـرب القـدس التـي حظيـت بالعـدد 

  .االكبر من االصابات

مـــن جانبـــه أكـــد الراشـــد علـــى أن هيئـــة األعمـــال 
الخيرية تعتبر أكبر كافل أليتام فلسطين، حيث تكفـل أكثـر 

لـف يتـيم مـن كافـة المحافظـات، وارتـأت فـي ظـل  أ٢٣من 
ـــة الطـــوارئ اإلســـراع فـــي صـــرف مـــستحقاتهم  إعـــالن حال

  .المالية حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم

موضـــحا إن هـــذا الكـــم مـــن األيتـــام المكفـــولين،  
يؤكــد الحجــم المهــم الــذي تحظــى بــه القــضية الفلــسطينية 



  
  ١٧٩ 

ات العربية التي ستبقى على رأس سلم أولويات دولة اإلمار
  .وهيئاتها العاملة

واعلن استعداد هيئته على تقديم مزيد من الـدعم 
والمـــــساندة وخاصـــــة تلـــــك المتعلقـــــة بالخـــــدمات الطبيـــــة 
ـــــام  ـــــي اتم ـــــشفيات ف ـــــصحية لمـــــساعدة شـــــبكة المست وال
استعاداداتها لتأمين السالمة البنـاء مدينـة القـدس خاصـة 

ذن القــاطنين داخـــل مــا يـــسمى حــدود بلديـــة االحــتالل والـــ
يعــانون مــن اهمــال مــن قبــل ســلطات االحــتالل فــي تــأمين 

  .سالمتهم من فيروس الكورونا

وعبـــر الــــدكتور هيـــثم الحــــسن مـــدير مستــــشفى 
المقاصــــد الخيريــــة االســــالمية فــــي القــــدس عــــن تقــــديره 
لمساعدات هيئة االعمال الخيرية االماراتية موضحا االلية 
ــى عاتقهــ ا التــي اخــذت شــبكة المستــشفيات المقدســية عل

لتأمين السالمة العامة البناء المدينة المقدسـة علـى وجـه 
الخــصوص مــن تــأمين امــاكن الحجــر والكيفيــة التــي يجــب 
ان تكــون عليهــا مــن الناحيـــة الطبيــة الفتــا الــى ضـــرورة 
االنتبــاه الــصحي واتخــاذ اجــراءات الوقايــة للطــواقم الطبيــة 

  .العاملة

من ناحيته لفت معتـصم تـيم الـى اليـة العمـل فـي 
فظــــة القــــدس والتــــي اعتمــــدت بتوجيهــــات وتعليمــــات محا

محـــافظ القـــدس عـــدنان غيـــث وانطلقـــت ببعـــدين مهمـــين 
ــاطق  ــة من ــأمين غالبي اولهمــا البعــد الــصحي حيــث جــرى ت
المحافظــة بوســائل الــسالمة العامــة وتــوفير امــاكن للحظــر 
الــصحي داخــل جــدار الفــصل العنــصري وخارجــه، ومــن ثــم 

 المـواطنين مـن منطلـق البعد االنساني الذي والتعاطي مـع
الكرامـة االنـسانية وتـوفير وسـائل العـيش الكـريم الفتـا الـة 

ــة  ــوفير " مــدد"المنــصة االلكتروني التــي تعمــل ليــل نهــار لت
  .احتياجات الناس

مـــن جهتـــه، أكـــد مـــدير التنميـــة االجتماعيـــة فـــي 
ٕمحافظة القدس عامر أبو مقدم، أن المديرية واطار حملـة 

الطـارئ الـذي تمـر بـه، قامـت التدخالت واسـتجابة للوضـع 

بالتعاون مع هيئة األعمال الخيريـة بتوزيـع طـرود صـحية 
على أهالي بلدة بدو وعمـوم منطقـة شـمال غـرب القـدس، 
ونفذت حملة تعقـيم لمنـازل البلـدة التـي تقـع تحـت الحجـر 
الــصحي، فــي وقــت وزعــت فيــه بالتعــاون مــع لجنــة زكــاة 

ــة علــى األســر المحجــورة فــ ي مخــيم القــدس طــرودا غذائي
  .قلنديا

وقال أبو مقـدم، إنـه بتوجيهـات فوريـة مـن وزيـر 
ــة أزمــة  ــة أحمــد مجــدالني، باشــرت خلي التنميــة االجتماعي
طوارئ المديريـة بـالتحرك مـع المؤسـسات الـشريكة لتـوفير 
احتياجات قرى شمال غرب القدس، وتحديدا في بلدة بدو، 
مـــن خـــالل تـــوفير طـــرود صـــحية وتعقـــيم منـــازل ومرافـــق 

  .، بالشراكة مع هيئة األعمال الخيريةالبلدة

من جانبه قـال رئـيس لجنـة زكـاة القـدس انـه فـي 
ظل إعالن حالة الطوارئ تفاقمت احتياجات تلـك الحـاالت، 
وعلــى رأســها األيتــام، فجــاء تــدخل هيئــة األعمــال الخيريــة 
بتسريع صرف مستحقاتهم المالية في وقته ليخفف عـنهم 

  .تياجاتهم اليوميةالمعاناة، ويمكنهم من تلبية اح

  ٥/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

خطيب األقصى يطالب المؤسسات الحقوقية 
  "كورونا"بحماية األسرى في ظل 

 – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
خطيـــب المـــسجد األقـــصى الـــشيخ عكرمـــة صـــبري،  حمـــل

ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي المــسؤولية الكاملــة عــن أي 
ّ يلحق باألسرى في ظـل تفـشي وبـاء كورونـا، وقـالٍضرر ّ ِ ُ :

ِيتوجب على االحتالل الغاشـم إطـالق سـراح كافـة األسـرى " ُ ُ
  ".واألسيرات

) ٤-٧(وطالب صبري في بيان له اليوم الثالثاء 
ـــــة  ـــــا، المؤســـــسات القانوني ـــــاء كورون ـــــشأن جائحـــــة وب ب
ـــة األســـرى واطـــالق  ـــسعى لحماي ـــا أن ت ـــة جميعه ٕوالحقوقي

  .سراحهم



  
  ١٨٠ 

: ه رسـالة إلـى األسـرى فـي سـجون االحـتاللووجـ
أيها األسـرى األبطـال أيتهـا األسـيرات الماجـدات، إننـا مـن "

بيـــت المقـــدس نحيـــيكم ونـــشد علـــى أيـــاديكم، ونـــدعو اهللا 
العزيز الجبار أن يحميكم من هذا الوباء ويرعاكم، فالثبات 

  ".الثبات أيها األبطال حتى يفرج اهللا الكرب عنا وعنكم

األقصى الموسرين والمقتدرين ماليا ّوذكر خطيب  ِ
أن يبـــادروا بـــإخراج زكـــاة أمـــوالهم فـــي هـــذه األيـــام وعـــدم 
ــا الحكومــات  ًانتظــار حلــول شــهر رمــضان المبــارك، مطالب
والمؤسسات اإلغاثية تحمل مسؤولياتها تجاه المتـضررين 
ِوالمعوزين، وثمن جهود المبادرين بجمع التبرعات العينية  ّ

س وسائر فلسطين، للتخفيف عن المعوزين ّوالنقدية بالقد
والمتضررين، والمساهمة في دعم المستشفيات والعيـادات 

  ...وبيوت اإليواء للمسنين

 ٧/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

تحويل فندق سانت جورج لمقر حجر مجاني 
  ومؤهل للمقدسيين

 

شـركة  اتفقـت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
كو والتجمع المقدسي على تحويل فنـدق سـانت جـورج بادي

فــي مدينــة القــدس الــشرقية إلــى مقــر للحجــر االجتمــاعي 
خاص بأهالي المدينة المقدسة ضـمن الواجـب االجتمـاعي 
والوطني تجاه القدس للشركة بقيادة رجلي االعمال صبيح 

 .وبشار المصري

وأوضـــــح رئـــــيس مجلـــــس إدارة بـــــاديكو بــــــشار 
ار جــاء فــي اطــار توجيهــات الــرئيس المــصري أن هــذا القــر

محمــود عبــاس واعــالن حالــة الطــوارئ ودور الــشركة فــي 
مواجهة الوباء تكريما للقدس الغالية وأهلها الكرام، وتلبية 
كريمة لطلب التجمع المقدسي بالتشاور مع رجل االعمـال 
ـــذي لـــم يتـــردد لحظـــة فـــي االســـتجابة  صـــبيح المـــصري ال

  . جتماعيالفورية، ومنح الفندق للحجر اال

وأعلـــن رجـــل األعمـــال بـــشار المـــصري أن مقـــر 
الحجــر الجديــد ســيبدأ فــي االســتقبال المجــاني للمقدســيين 
ـــى تواصـــل مـــع  ـــانوا عل ـــذين ك ـــدين مـــن الخـــارج، وال العائ
ـــذ  ـــسع لتنفي ـــوتهم مت ـــي بي ـــالمرض وال يوجـــد ف مـــصابين ب

  .الحجر بداية من يوم غد الثالثاء

ســـي وســلمت بـــاديكو مقـــر الفنــدق للتجمـــع المقد
للــشروع الفــوري فــي التحــضيرات الفنيــة والطبيــة والوقائيــة 
تحـــت اشـــراف ومـــسؤولية نقابـــة أطبـــاء القـــدس وجمعيـــة 
ـــب ضـــمن معـــايير  ـــاهر دي ـــدكتور م ـــرب وال المـــسعفين الع

  .وتعليمات منظمة الصحة العالمية

وشـــددت إدارة بـــاديكو أن الحجــــر ســـيعمل وفــــق 
ة داخـل المعايير الطبية للحيلولة دون تفشي الوبـاء خاصـ

االحياء المكتظة في مدينة القـدس، مـع وضـع رقـم هـاتف 
لتـــسجيل البيانــــات وفــــق منظومـــة إداريــــة للحفــــاظ علــــى 
الــسرية والمهنيــة فــي التعامــل مــع المقدســيين، مــع وجــود 

  .طابق خاص يراعي خصوصية السيدات

ووضعت ادارة فندق سانت جـورج شـروط تـضمن 
تعهـــد ســـالمة للمحجـــورين تفـــرض علـــيهم التوقيـــع علـــى 

خطي بعدم مغادرة غرفة الحجر ألسبوعين كاملين حتـى ال 
يــــشكلوا أي خطــــر علــــى المجتمــــع الــــذي يــــستجمع قــــواه 

  . لمحاربة الوباء

كمــا ســتوفر إدارة الحجــر الــصحي وجبــات الطعــام 
وخدمـــة انترنـــت وغيرهـــا مـــن االحتياجـــات بـــشكل مجـــاني 

  .بالتعاون مع المؤسسات المحلية ورجال األعمال

التجمع المقدسي أحمد البـديري عـن ّوعبر منسق 
فــي أصــعب الظــروف تظهــر : "شــكره لــشركة بــاديكو، قــائال

معادن الرجال وهذه الخطـوة مهمـة ألنهـا سـد منيـع لوقـف 
  ". كورونا"وباء 

ــديري أن التجمــع المقدســي ســيحاول  وأضــاف الب
ــوفير حجــر  ــصعبة والمرهقــة بهــدف ت ــة ال إدارة هــذه العملي



  
  ١٨١ 

ين قريبــا مــن ذويهــم مــع اجتمــاعي آمــن ومــريح للمقدســي
  .التشديد على أن الزيارات ستكون ممنوعة

  ٧/٤/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * * 

إسرائيلية من انتشار كورونا شرقي "تحذيرات 
  القدس المحتلة

ــة القــدس  حــذر – وكــاالت ــيس بلدي مــا يــسمى رئ
التابعــة لــسلطات االحــتالل موشــيه ليــون، اليــوم الثالثــاء، 

ا المــستجد فــي المنــاطق الــشرقية مــن انتــشار وبــاء كورونــ
 .وفق ما أوردته القناة العبرية السابعة. للقدس المحتلة

ا إياهــا  ًــووجــه ليــوم رســالة لــوزارة الــصحة، مطالب
بتخصيص الموارد الالزمة للمستشفيات في شرقي القـدس 

  .على الفور للتعامل مع فيروس كورونا المستجد

 ّكمــا حــذر الــنقص الخطيــر فــي المعــدات الطبيــة
األساســية بمستــشفيات شــرقي القــدس، مــع التركيــز علــى 
معــدات اختبــار الفحــص، وكافــة المــوارد الالزمــة للخــدمات 
الطبية حتـى تـتمكن المستـشفيات مـن تحمـل عـبء عـالج 
المرضى ومنـع حالـة النظـام الطبـي مـن االنهيـار مـا يـؤثر 

  .في المدينة" اإلسرائيليين"على 

  ٧/٤/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * * 

لتوفير فحوصات " العليا اإلسرائيلية"لتماس لـا
والخدمات الطبية لسكان كفر عقب " كورونا"

  وشعفاط

" عدالـة" قـدم مركـز – محمد أبو خضير –القدس 
ــــدفاع عــــن حقــــوق  ــــي لل ــــتالف األهل ــــسيق مــــع االئ بالتن
ًالفلـــسطينيين فـــي القـــدس التماســـا، أمـــس، ضـــد ســـلطات 

ًة العليــا، اســتنادا االحــتالل اإلســرائيلي للمحكمــة اإلســرائيلي
ــاالحتالل بموجــب القــانون  ــى مــسؤوليتها كقــوة قائمــة ب إل
ـــوفير فحوصـــات  ـــدولي اإلنـــساني، لت ـــدولي والقـــانوني ال ال

الكشف عن فيروس كورونا والخدمات الطبية لسكان كفـر 
 .عقب ومخيم شعفاط

لقد قدمنا : في بيان له، أمس" عدالة"وقال مركز 
ــــ ــــي لل ــــتالف األهل ــــع االئ ــــسيق م دفاع عــــن حقــــوق بالتن

ـــــدس التماســـــا عـــــاجال للمحكمـــــة  ـــــسطينيين فـــــي الق ًالفل ً
اإلســـرائيلية العليـــا، نطالـــب فيـــه بتـــوفير مراكـــز فحوصـــات 
لفيروس كورونا لـسكان مخـيم شـعفاط وكفـر عقـب، وذلـك 

  ".كحد أدنى للحد من انتشار الوباء

ـــى أن  ـــت إل ـــي "ولفت ـــدم ف ـــذي ق ـــاس ال  ١٥االلتم
لتعقيدات التي أفرزها صفحة فيه تفاصيل الواقع الصحي وا

االحــتالل عقــب بنــاء جــدار الفــصل العنــصري، وعــزل هــذه 
ُاألحياء عن عمقها وامتداداها في المدينـة المحتلـة، وقـدم 
باســـم رئـــيس اللجنـــة المحليـــة فـــي أحيـــاء شـــمال القـــدس 
الشرقية المحتلة وسكان من كفر عقب واألحيـاء المجـاورة 

  .ومؤسسات فاعلة في مخيم شعفاط

ـــي ا ـــان وجـــاء ف ـــه المحاميت ـــذي قدمت اللتمـــاس ال
سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة أن سـلطات 

ُتهمش كل السكان الفلـسطينيين القـاطنين خلـف "االحتالل 
ـــن مـــسؤولياتها  ـــرغم م ـــى ال ـــصري، عل ـــصل العن جـــدار الف
تجـــاههم كـــونهم يتبعـــون مدينـــة القـــدس، وتتجاهـــل خطـــر 

ــين نحــو  ــا ب ــروس كورون ــف ف١٥٠انتــشار في ــسطيني  أل ل
  ".يسكنون هذه األحياء

ــب االلتمــاس المحكمــة بإعطــاء أمــر فــوري  وطال
ُيجبــر وزارة الــصحة اإلســرآئيلية علــى تــوفير مراكــز فحــص 

 Drive(أو متنقلـة ومراكـز فحـص خـالل القيـادة /ثابتة و

In ( وعيــادات صــناديق المرضــى فــي أحيــاء مخــيم شــعفاط
 مخـــيم شـــعفاط، راس خمـــيس، عناتـــا الجديـــدة،(الخمـــسة 

ـــــسالم، راس شـــــحادة ـــــسكنها نحـــــو ) ضـــــاحية ال ـــــي ي الت
كفـر عقـب، ( نسمة، وأحياء كفـر عقـب األربعـة ٨٠٫٠٠٠

 ٧٠٫٠٠٠التي يسكنها نحو ) سميراميس، المطار، صغير



  
  ١٨٢ 

ٕنــسمة، محــذرا مــن كارثــة صــحية وانــسانية قــد تحــدث فــي  ً
حال انتشر فيروس كورونا في هذه األحياء التـي يـسكنها 

ّظاظ سكاني قل مثيلـه فـي  ألف شخص، وتتميز باكت١٥٠
  .البالد

ولفت االلتماس إلـى أن وزارة الـصحة اإلسـرائيلية 
وضــعت معـــايير معينــة لألمـــاكن التــي تـــضع فيهــا مراكـــز 
الفحــص، ومــن بــين المعــايير االكتظــاظ الــسكاني، وبينمــا 
تلبي هذه األحيـاء كـل المعـايير، ال تـزال سـلطات االحـتالل 

 الفحوصــات فــي ٕتمتنــع عــن وضــع مراكــز الفحــص أواجــراء
  .المنازل

وطالب االلتماس بعقد جلسة عاجلـة للتـداول فـي 
الطلـب بعــد إصــدار األمـر مــن قبــل المحكمـة، وحثهــا علــى 
عدم االستهتار بحياة الـسكان وعـدم التهـاون فـي محاربـة 

  .انتشار فيروس كورونا بينهم

  ٩/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

ـ الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل ب
  حسب التقويم الغربي" خميس األسرار"

 

الكنـــائس التـــي تـــسير   احتفلـــت–  وفـــا–القـــدس 
ـــ " خمــيس األســرار"حــسب التقــويم الغربــي، مــساء اليــوم، ب

ــــة،  ــــى المطارن ــــصلوات عل ــــداديس وال ــــصرت الق ــــث اقت حي
والكهنـــة، والرهبـــان، والراهبـــات، دون جمهـــور المـــؤمنين، 

 ".كورونا"بسبب جائحة 

ـــب البط ـــرأس النائ ـــدس وت ـــي الق ـــين ف ـــي لالت ريرك
خمــــيس "وفلـــسطين المطـــران بـــولس ماركوتـــسو احتفـــال 

ـــي " األســـرار ـــة"ف ـــة داخـــل " كونكاتدرائي ـــة الالتيني البطريركي
ــــشاركة لفيــــف مــــن الكهنــــة  أســــوار البلــــدة القديمــــة، بم
ـــــن المعهـــــد  ـــــل م ـــــة الترتي ـــــات وجوق ـــــسة والراهب والشمام

  .اإلكليريكي في بيت جاال

مـن االحتفـال، حيـث " غـسل األرجـل"وألغيت رتبـة 
 ١٢جرت العادة أن يقوم المطـران أو الكـاهن بغـسل أرجـل 

ًتجــسيدا لمــا قــام بــه الــسيد المــسيح "مــن أبنــاء الكنيــسة، 
، وفقــا "عنــدما غــسل أرجــل تالميــذه خــالل العــشاء األخيــر

  .للكنيسة الكاثوليكية

ونقـل القــداس علـى الهــواء مباشـرة عبــر فــضائية 
 اإلذاعــــة والتلفزيــــون، فلــــسطين مباشــــر، التابعــــة لهيئــــة

ليتسنى ألبناء شعبنا المسيحيين المشاركة في الصالة من 
بيوتهم، وجرى تزويدهم بنصوص القداس عبـر التطبيقـات 

  ....والمواقع االلكترونية

خمـــيس "وجـــرت القـــداديس والـــصلوات احتفـــاال بــــ
في عدد مـن الكنـائس التـي تـسير حـسب التقـويم " األسرار

ــت ل ــي القــدس وبي ــي ف حــم، والتــي جــرى نقلهــا ببــث الغرب
  ....مباشر عبر وسائل التواصل االجتماعي

وأصدر بطاركـة ورؤسـاء الكنـائس المـسيحية فـي 
عيــد "، جــاء فيهــا إن ٢٠٢٠القــدس رســالة عيــد الفــصح 

القيامــة هــو وقــت لتجديــد األمــل والــشفاء واالنتــصار علــى 
ــدمار ــة مــن الخــوف والقلــق . جميــع أشــكال المــوت وال ٌحال

شها العــالم فــي هــذا الوقــت، حيــث يواجــه والغمــوض يعيــ
خـــسائر بــــشرية وماديــــة ... ١٩-جائحـــة العــــصر كوفيــــد

وحــزن وقلــق وتزايــد حــاالت اإلصــابة بــالمرض فــي معظــم 
  ".البلدان

خاليــة مــن ... مدينــة القــدس: "وأضــافت الرســالة
الحجاج، والكنائس تنتظـر عـودة المـصلين إلعـالن رسـالة 

لـصوم الكبيـر وباألسـبوع االحتفـال با. عيد القيامة المجيدة
المقـــدس وبعيـــد الفـــصح هـــذا العـــام، محاطـــا بالعديـــد مـــن 
التساؤالت والتعقيـدات والـشكوك، خاصـة فـي ضـوء معانـاة 
ـــف أرجـــاء  ـــي مختل ـــاس ف ـــن الن ـــد م ـــوت العدي ومـــرض وم
المعمورة، كل ذلك أدى إلى إغالقات ومنع التجـوال وحجـر 

  ...".ّصحي وجمود الحياة بنواحيها المتعددة



  
  ١٨٣ 

ــــويم وتحيــــي ــــي تــــسير حــــسب التق ــــائس الت  الكن
، وقبل أن "رتبة اآلالم"الغربي، يوم غد، الجمعة العظيمة و
  ".عيد الفصح"تحتفل بسبت النور وأحد القيامة أو 

  ١٠/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

األقصى  ..للجمعة الثالثة على التوالي
  بخمسين مصليا فقط

 

ـــــة ـــــاة – القـــــدس المحتل ـــــدة الحي ـــــ– الجدي  اال دي
ــوالي، اســتمر تعليــق   للجمعــة– جويحــان ــة علــى الت الثالث

فــي رحــاب المــسجد االقــصى المبــارك امــام  صــالة الجمعــة
االف المصلين بـسبب إجـراءات الوقايـة مـن وبـاء فيـروس 

 .ٕوانتشاره في البالد) ١٩كوفيد(كورونا 

ــث أدى نحــو   مــصليا مــن حــراس وســدنة ٥٠حي
اخــل المــسجد ومــوظفي دائــرة أوقــاف القــدس االســالمية د

القبلى واألروقة والساحات رغم تـساقط األمطـار وانخفـاض 
فــي درجــات الحــرارة، بينمــا الــسكان الفلــسطينين القــاطنين 

مـن المــسجد  فـي احيـاء البلـدة القديمــة واألحيـاء المجـاورة
االقـــصى المبـــارك يـــستمعون مـــن داخـــل منـــازلهم لخطبـــة 

  .وصالة الجمعة عبر مكبرات الصوت

  ١١/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

ّهم آخر يثقل كاهل ..الكمامات والمعقمات
  المقدسيين

 

 جويحـان  ديـاال– الجديـدة  الحياة– القدس المحتلة
االحـــتالل وحـــده، ولـــيس تـــردي الحالـــة االقـــصادية  لـــيس –

وحدها ما يثقل كاهل المواطنين المقدسيين، بل انضم عامـل 
لـى كمامـة جديد بات يـؤرق المقدسـيين أال وهـو الحـصول ع

وسط إجراءات اسرائيلية مشددة تفرض غرامات مالية باهظة 
 .على كل من يخالف هذه اإلجراءات

الكمامـات تــضيف أعبــاء ماليــة جديــدة علــى األســر 
المقدسية أدت إلى إرهاق موازناتها وسـط ارتفـاع فـي الطلـب 

  .وغالء فاحش في األسعار

يقــول الـــشاب أحمـــد أبـــو عمــر مـــن ســـكان مدينـــة 
 جائحــة الكورونــا كــان واضــحا اهتمــام المــواطنين مــع"القــدس

بـــشراء القفـــازات واألقنعـــة الواقيـــة ومـــواد التعقـــيم، وكانـــت 
األسعار مع االسبوع الثاني من حالة الطوارئ ارتفعـت بـشكل 

تختلف من صيدلية إلى أخـرى  ، مشيرا إلى أن األسعار"كبير
  .ومحل إلى آخر في مدينة القدس

ـــضيف ـــة مـــواد ال" وي ـــت علب ـــي كان ـــدين ف ـــيم للي تعق
 شــواقل، لنتفاجــأ ان ١٠ شــواقل والحجــم األكبــر ٥الــسابق 

  ". شيقال٦٠-٣٠سعر المعقم وصل في الصيدليات لـ 

 أسـابيع ٣خـالل ": الحياة الجديدة"يتابع أبو عمر لـ
ــــان ســــعرها  ــــازات ك ــــة قف ــــا ١٢أشــــتريت علب  شــــيقال، بينم

 شــواقل حــسب شــرائها ٥-٤الكمامــات العاديــة الواحــدة مــن 
ــة مــن  المحــالت أو الــصيدليات، وعنــد شــراء الكرتونــة الكامل

ـــ   شــيقال، امــا الكمامــة مــع فلتــر بعــدة ٢٥٠وصــل ســعرها ل
 شــيقال حــسب النوعيــة ٤٥-٣٠نوعيــات ســعرها وصــل إلــى 

 .والشركات الموزعة

أصــبح التــزام ارتــداء األقنعــة فــي القــدس "ويوضــح 
خاصة، وفي األراضـي الفلـسطينية عامـة لحمايـة المـواطنين 

ًروريا للحد من انتشار نقل الفايروس، ولكن هـذه التكلفـة ض
  ".ترهق موازنة األسر

بــدورها، تقــول المعلمــة عبيــر أبــو عيــد مــن ســكان 
شهر ومع رفع حالة التأهـب نلتـزم داخـل  نحو منذ:" القدس 

المنـــزل بمتابعـــة التطـــورات عبـــر وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة 
إضـــافة لمواصـــلة لمعرفـــة التعليمـــات واإلرشـــادات الوقائيـــة، 

  .التدريس التعليمي مع الطالب عبر التعليم االلكتروني

": الحيـــاة الجديـــدة" تــضيف المعلمـــة فـــي حـــديث لــــ
أســعار األقنعــة تــضاعفت مقارنــة بمــا كانــت كــان عليــه فــي 
ًالسابق وتحديدا بعد التزام المواطنين بارتدائها خـالل التنقـل، 

  . والمحالمشيرة إلى تفاوت في األسعار بين الصيدليات
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وتلفت إلى أن الـبعض يبيـع األقنعـة بأسـعار عاليـة 
جــدا رغــم أنهــا ليــست مطابقــة للمواصــفات الطبيــة الالزمــة، 

ثــالث (  باإلضــافة إلــى انتــشار ظــاهرة بيــع األقنعــة البــسيطة
 شــواقل للقطعــة الواحــدة دون رقيــب ١٠ -٥بقيمــة ) طبقــات

  .أو حسيب في مدينة القدس

ل والنــاطق االعالمــي ويقــول نــادر الــساليمة مــسؤو
 كــان ســعر": الحيــاة الجديــدة"لنقابــة الــصيادلة فــي القــدس لـــ

مقارنــة  قبــل جائحــة الكورونــا مــنخفض جــدا) القنــاع الــواقي(
ـــاد الطلـــب مـــن قبـــل  باالرتفـــاع الكبيـــر مـــؤخرا فـــي ظـــل ازدي
المواطنين بعد أن كان مقتصرا على األطباء والممرضين فـي 

 . البناءالمستشفيات والعيادات وبعض عمال

ــساليمة إلــى أن ســعر   ــشير ال ــاع(وي ــة ) القن للقطع
وبعضها األكثر تعقيما مـع الفلتـر  الواحد اصبح أربعة شواقل

وأكثـر، بينمـا وصـل سـعر )  شيقال٣٠(وصل ان يباع بقيمة 
 شـيقل، موضـحا ١٠٠الكمامة المتطـورة مـؤخرا إلـى قرابـة الــ

التـي أن تذبذب األسعار من الموردين وليس من الصيدليات 
  .ما يعني أنها تورد كميات قليلة تفتقر أصال للمخازن

ألسرة  وينوه إلى أن النوعية البسيطة من الكمامات
 شـيقال علمـا ٦٠مكونة من خمسة أفراد ستصل كلفتهـا إلـى 

 سـاعات مـا يعنـي ضـرورة ٣-٢أنها صـالحة لالسـتخدام مـن
  .تغييرها

وبحسبة الفارق في الـسعر بـين قبـل جائحـة كورنـا 
شــيقال مــا ) ٢٠(ا فــإن القطعــة البــسيطة باتــت كلفتهــا وحاليــ

  .يعني أنها تضاعفت

ٌأما االقنعة األكثر تطورا فهـي تكلـف أكثـر مـن ذلـك 
بكثيـــر، هـــذا عـــدا عـــن ضـــرورة اقتنـــاء القفـــازات واســـتخدام 
المعقمات ما يعني زيادة إضافية فـي مـصاريف األسـرة التـي 

  .اسيةال تستطيع االستغناء عنها كونها باتت سلعة أس

برفع األسعار بشكل غير منطقي هـم  ويؤكد من قام
الموردون وليس أصحاب الصيدليات أو المحال العادية التي 
باتت تبيع الكمامات باألسعار ذاتها، وسط زيادة في الطلب، 
الفتا إلى أن زيادة الطلب بشكل كبير أجبـر الـصيدليات علـى 

لة التي تحتـوي البيع بالقطعة الواحدة بدال من الكرتونة الكام
ـــى  ـــر شـــريحة ) ٥٠(عل ـــدة ألكب ـــق الفائ ـــة بهـــدف تحقي قطع
  .ممكنة

الطبيــة كانــت  كرتونــة األقنعــة كلفــة ويــشير إلــى أن
ــى  شــيقال٢٠ ــوني لتــصل إل ــشكل جن  لكنهــا ارتفعــت اليــوم ب

  . شيقال٢٥٠-٢٠٠

أمـــا عـــن مـــصدر صـــناعة األقنعـــة الواقيـــة، يقـــول 
استيرادها من بالنسبة للقدس كان في السابق يتم "الساليمة 

الخـارج، أمــا الــضفة الغربيـة يوجــد مــصنع محلـي فــي مدينــة 
الخليل لديه المواصفات ومسموح ببيعها بتـرخيص مـن وزارة 

  ".الصحة الفلسطينية والجهات المختصة

ــــــصحة  أمــــــا عــــــن الرقابــــــة، فأوضــــــح أن وزارة ال
االســرائيلية ال تــتحكم بأســعار االقنعــة فــي القــدس تحديــدا، 

فة الغربية إذ أن وزارتي االقتصاد الوطني خالفا لمناطق الض
والصحة ونقابة الصيادلة تتدخل، موضحا أن ربـح الـصيدلي 

  .يظل هامشيا مقارنة مع المصنع والمستورد

 ١١/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية 
  "أحد الشعانين" بـ

 

 التــــي تــــسير الكنــــائس  تحتفــــل–  وفــــا-رام اهللا 
حــسب التقــويم الغربــي، اليــوم األحــد، بعيــد الفــصح، وتقــام 
الـــصلوات فـــي كنـــائس القـــدس وبيـــت لحـــم، بينمـــا تحتفـــل 

ــــ ـــشرقي، ب ـــسير حـــسب التقـــويم ال ـــائس التـــي ت أحـــد " الكن
  ."الشعانين

ولن يتمكن أبناء شعبنا المسيحيين من المشاركة 
ــــي  ــــد الفــــصح ف ــــصلوات الخاصــــة بعي ــــداديس وال فــــي الق

م، بسبب إغالقهـا تجنبـا لالكتظـاظ، الـذي يعـد مـن كنائسه
  .المسببات الرئيسية النتقال عدوى وباء كورونا

هنـــــأ الـــــرئيس محمـــــود عبـــــاس، قداســـــة البابـــــا 
ـــصح  ـــد الف ـــاء شـــعبنا لمناســـبة عي ـــع أبن ـــسيس، وجمي فرن



  
  ١٨٥ 

ــد ــا. المجي ــة وجههــا لقداســة الباب ــال ســيادته فــي برقي : وق
مــة لهــذا العــام، نــسأل اهللا العلــي القــدير، أن تكــون القيا"

قيامـــة كـــل الـــشعوب مـــن تحـــت ركـــام هـــذه المعانـــاة وهـــذا 
الفيروس، وقد وضعت تلك المعركة أوزارها وعـادت الحيـاة 

  ."إلى طبيعتها

  ١٢/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

  إصابة كورونا في القدس ٧٠

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال – الجدي  دي
اد أبـو حامـد مـدير مركـز بيـت صـفافا فـؤ أعلـن – جويحان

ـــي عـــن إصـــابة نحـــو  ـــا ٧٠الطب ـــروس كورون  إصـــابة بفي
 .في أحياء القدس الشرقية) ١٩كوفيد(

تــسارع مــذهل خــالل اليــومين "قــال فــؤاد أبــو حامــد
الماضـــيين بإصـــابة المـــواطنين فـــي احيـــاء القـــدس حيـــث 

 إصـابة فـي احيـاء القـدس ٣٥وصل عدد المـصابين نحـو 
بإرتفـاع ملحـوظ فـي احيـاء بلـدة سـلوان وتركزت االصابات 

، إضـافة لمنطقـة حـي الثـوري، "واد قدوم، واد حلـوة:"منها 
  .وراس العامود

يضيف حامد، حقيقة االرقام مذهلة ومفاجئـة واذا 
 إصــابة ٧٠ مــا أضــيفت لالرقــام الــسابقة ليــصل العــدد إلــى

أحيــاء ســلوان، صــور بــاهر، :" موزعــه علــى النحــو التــالي
اس العــامود، بيــت صــفافا، بيــت حنينــا، منطقــة الثــوري، ر

  ".شعفاط، عناتا، كفر عقب

وأوضــح أنــه حــذرنا خــالل تــصريحات ســابقة مــن 
  .وصول االصابات بشكل متأخر الحياء مدينة القدس

وطالب المواطنين في مدينة القدس االلتزام داخل 
المنــازل خــالل هــذه لفتــرة، والعمــل علــى عــزل المــصابين 

ت للمواطنين في مدينـة القـدس وتكثيف اجراءات الفحوصا
  .للحد من انتشار وباء الكورونا

في نفس السياق كشف مدير االداري لمركز عين 
ـــة  ـــساء أمـــس، عـــن حال ـــضي، م ـــاد روي ـــي إي ـــوزة الطب الل

مصابة من سكان أحياء بلدة سلوان بعد توجهها ) لسيدة(
ـــشف عـــن  ـــم الك ـــالج وت ـــن اجـــل اخـــضاعها للع ـــز م للمرك

  .الحاله

ـــم  ـــضي، ت ـــال روي ـــب والممرضـــة وق ـــل الطبي تحوي
ــي المراكــز المخصــصة  ــة ف الجــراء الفحوصــات واخــذ العين
بفحص فيروس الكورونا بعد احتكاكهم بالمريضة، اضافة 
لتوجــه كافــة الطــاقم الطبــي والممرضــين صــباح اليــوم مــن 
اجـــــل أخـــــذ العينـــــات للحفـــــاظ علـــــى ســـــالمتهم وســـــالمة 

  ).األهل( المحيطين بهم وتحديدا 

في االسابيع الماضـية مـن حذرنا "يضيف رويضي
ــة، وانمــا التواصــل  ــادات الطبي عــدم توجــه اي مــريض للعي
عبر الهاتف مع المخصص بالمـشتركين فـي العيـاده الخـذ 
النـــصائح الطبيـــة، واالستفــــسار دون التوجـــه للعيــــادة اال 

  .بالحاالت الطارئة

مـــن جهـــة أخـــرى، مازالـــت محـــالت احيـــاء البلـــدة 
ئهـــــا مغلقـــــه اال فقـــــط القديمـــــة وازقتهـــــا وشـــــوارعها وأحيا

للـــصيدليات وبعـــض المحـــال التجاريـــة لتـــوفير احتياجـــات 
المــواطنين، إضــافة الســتمرارية اغــالق المــسجد االقــصى 
المبارك والمساجد بوجه المصلين طوعيـا للحـد مـن تفـشى 
فيروس الكورونا في مدينة القـدس، كمـا هـو الحـال ايـضا 

ين الـذي في كنيسة القيامة الذي تحتفل اليوم بأحد الشعان
  .تسير حسب التقويم الشرقي

كما ألزمت شرطة االحـتالل االسـرائيلي المـواطنين 
المقدســيين بعــدم الخــروج مــن المنــازل اال وان يــتم ارتــداء 
ـــتم  ـــدائها ي ـــال عـــدم ارت ـــي ح ـــة الواقيـــة والقفـــازات ف االقنع

  . شيقل١٠٠ًمخالفتهم ماليا بقيمة 

  ١٣/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 
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الوطني الشعبي للقدس يقدم المؤتمر 
مساعدات تموينية وأدوية لعدد من قرى 

 وبلدات المحافظة
  

ـــــدس  ـــــوطني الـــــشعبي   أرســـــل-الق ـــــؤتمر ال الم
للقــــدس، مــــساء اليــــوم االثنــــين، قافلــــة محملــــة بــــالمواد 

شـمال  ّبيت عنان، وبدو، والجديرة: التموينية لقرى وبلدات
ارات غـــرب القـــدس المحتلـــة، وبلـــدة الـــرام، ومنطقـــة الكـــس

المحاذيــة لمخــيم قلنــديا، فــي ســياق عملــه المتواصــل منــذ 
  ".كورونا"بداية إعالن حالة الطوارئ بسبب فيروس 

ّ، بلديتي قطنة وبدو كميـة مـن "المؤتمر"كما سلم 
األدويـــة، بتكليـــف مـــن أمينـــه العـــام اللـــواء بـــالل النتـــشة، 
ــدتين، بتبــرع مــن شــركة  ــة وعــالج المرضــى فــي البل إلغاث

  .ةبيرزيت لألدوي

المؤتمر الـوطني الـشعبي للقـدس  وأكد النتشة أن
سيواصل حملته هذه تنفيذا لتعليمات القيادة، وعلى رأسها 

  .الرئيس محمود عباس

  ١٣/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

 بعد تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا

األجهزة األمنية تفرض إغالقا كامال على بلدات 
 قدسجنوب شرق ال

  

األجهــــــزة األمنيــــــة  فرضــــــت –القــــــدس المحتلــــــة 
الفلسطينية ومحافظـة القـدس، عـصر االثنـين، إغالقـا كـامال 
على بلدات جنـوب شـرق القـدس المحتلـة، بعـد تـسجيل أول 

 .إصابة بفيروس كورونا

وأفادت مـديرة مكتـب محافظـة القـدس فـي العيزريـة 
ريــة أمــاني قريــع بــأن المحافظــة واألجهــزة أغلقــوا بلــدة العيز

إغالقا كامال في كال االتجاهين، بعد تسجيل إصابة بفيروس 
 .كورونا بالعيزرية

ـــسية شـــرقي  ـــدة العيزريـــة الرئي وشـــهدت شـــوارع بل
القــدس المحتلــة أزمــة مروريــة خانقــة، بعــد إغــالق ونــصب 

 .الحواجز العسكرية في محيط بلدات جنوب شرق القدس

وذكر شـهود عيـان أن األجهـزة األمنيـة الفلـسطينية 
نــصبت الحــواجز فــي بلــدات العيزريــة وأبــو ديــس والــسواحرة 
الــشرقية وتجمــع عــرب الجهــالين، ومنعــت الــدخول اليهــا أو 

 .الخروج منها

ــــدس  ــــة ومحافظــــة الق وأضــــافوا أن األجهــــزة األمني
فرضت إغالقا كـامال علـى بلـدات جنـوب شـرق القـدس، بعـد 
ــغ مــن  ــاة مقدســية تبل ــا لفت ــة إصــابة كورون تــسجيل أول حال

 .وتقطن في بلدة العيزرية ) عاما٢١ (العمر

وأشاروا إلى أن مديرية الـصحة فـي القـدس وبلديـة 
العيزريــة باشــرتا بتعقــيم المنطقــة الــسكنية التــي تقطــن فيهــا 

 .الفتاة المصابة

وأوضــــــح الــــــشهود أن الفتــــــاة شــــــعرت بــــــأعراض 
الفيـــروس خـــالل عملهـــا، حيـــث قامـــت بحجـــر نفـــسها لمـــدة 

لط مــع أحـــد، ثـــم ازدادت خمــسة أيـــام فــي المنـــزل ولــم تخـــت
 .األعراض لدى الفتاة

ولفتــوا إلــى أن الطــب الوقــائي الفلــسطيني ســـيقوم 
" نجمـــة داوود"بتــسليم الفتــاة المـــصابة إلــى ســـيارة إســعاف 

  .التابعة لالحتالل

 ١٣/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 

ُ مصاب بكورونا ١٠٠.. نصفهم بسلوان
  بالقدس

مركـز معلومـات وادي حلـوة  أفـاد –القدس المحتلـة 
في سـلوان، بـأن اإلصـابات بفيـروس كورونـا بالبلـدة تواصـل 

ـــــاع، حيـــــث شخـــــصت حتـــــى الثالثـــــاء   إصـــــابة ٤٥االرتف
بـــالفيروس، علمـــا أنـــه صـــباح األحـــد الماضـــي بلـــغ عـــدد 

 .ً شخصا١٩المصابين بالبلدة 

وتـرجح تقــديرات األطبــاء أن إجمـال عــدد اإلصــابات 
حالـة، وذلـك ١٠٠بالقدس تصل لنحو بصفوف الفلسطينيين 
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بظل تكتم سلطات االحتالل على اإلحصائيات وامتناعها عـن 
 .تقديم أي معطيات بهذا الخصوص للسلطة الفلسطينية

ويضع انتشار فيروس كورونـا بلـدة سـلوان وغيرهـا 
من البلدات واألحياء الفلسطينية كحي الثوري وحي واد قدوم 

ة، علـى المحـك، وخاصـة وحي راس العامود وحي عـين اللـوز
في ظل التمييز العنصري من االحتالل في طريقة تعامله مع 
المصابين بالفيروس في البلدة، ومنع السلطة من تقـديم أي 

 .مساعدة سوى عن طريق المؤسسات الرسمية

واستمرت سلطات االحتالل في ممارساتها القمعية، 
تحديــد باالعتقــال واقتحــام األحيــاء المقدســية، رغــم إجــراءات 

الحركــة وتعطيــل العديــد مــن المــصالح التجاريــة والمؤســسات 
 .التعليمية، للوقاية من تفشي وباء كورونا

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، قـــام أبنـــاء وكـــوادر القـــوى 
الوطنيــة واإلســالمية والمؤســسات والفعاليــات ورابطــة حمائــل 
سلوان بالتوجه ألصحاب المحال التجارية داخل البلدة لحثهم 

ـــى ضـــرورة ـــسالمة لهـــم عل ـــع ســـبل الوقايـــة وال  اتبـــاع جمي
ولزبائنهم، وأيضا الشروع بتعقيم منازل المصابين والمحـالت 

 .التجارية والعامة بالبلدة

وأجمعــــت الفعاليــــات الفلــــسطينية أن تزايــــد أعــــداد 
المقدسيين المصابين بكورونا مؤشر خطير يكشف عنصرية 

متنــع وتالعــب االحــتالل الــذي يتكــتم علــى عــدد اإلصــابات وي
ـــصفوف  ـــروس ب ـــة للحـــد مـــن الفي ـــإجراء وقائي ـــام ب عـــن القي
الفلسطينيين بالمدينـة المحتلـة، بـل ويالحـق كـل المؤسـسات 

 .والهيئات الفلسطينية التي تنشط لمنع انتشار الفيروس

وقال نائب محافظ القـدس عبـد اهللا صـيام، إن بلـدة 
 مواطنين بفيـروس كورونـا، ٩سلوان سجلت باألمس إصابة 

لى أن تسجيل هذا العدد في يـوم واحـد مؤشـر خطيـر ًمشيرا إ
على وضع المواطنين في القدس كونهم يواجهـون المجهـول 
بقــــدرتهم الخاصــــة بعيــــدا عــــن أي مــــساعدة مــــن ســــلطات 

 .االحتالل

وأضـــاف نائـــب المحـــافظ إن المـــواطن فـــي القـــدس 
يعيش بوعي كامـل، وهـو حـارس أمـين علـى مدينـة القـدس، 

 عن أسرته، ولكن البلدة القديمـة فالمواطن يعزل نفسه بعيدا
ـــــاطق اكتظاظـــــا، وال يوجـــــد أمـــــاكن لعـــــزل  ـــــر المن مـــــن أكث

  .المخالطين

 ١٤/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 

قوى سلوان تناشد األهالي االلتزام في : القدس
   حالة بالكورونا٤٥البيوت بعد تسجيل 

  

ــــة واالســــالمية وعــــشائر  ناشــــدت القــــوى الوطني
ـــسجد األقـــصى، بـــضرورة التـــزام  جنـــوب ســـلوان ةبلـــد الم

ــي حــاالت  ــازل وعــدم الخــروج منهــا إال ف ــي المن ــع ف الجمي
 إصـابة جاء ذلك بعد االعالن عن. الضرورة القصوى فقط

  . مواطنا بفيروس كورونا ٤٥

ــدة : وجــاء فــي بيــان مــشترك للقــوى وعــشائر البل
صابر ونــضغط " صبر ون ُــنكــرر دعوتنــا لكــم يــا ربعنــا بــأن ن َــ

ًلى جرحنا موحدين متكاتفين لنتجاوز سويا هـذه المحنـة ع ُ ُ
  ". ُمنتصرين بإذن اهللا

ـــيم شـــاملة   ـــة تعق ـــذ حمل ـــى تنفي ـــان إل ـــت البي ولف
وواسعة لكافة أحياء ومرافق بلدة سلوان باإلضافة لمنـازل 

  .المصابين والمحجورين وستستكمل عمليات التعقيم اليوم

 ١٤/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

واألزمة المالية يقلبان حياة موظفي " كورونا"
  ًمستشفى المقاصد رأسا على عقب

 

 منـــــذ ثالثـــــة - دوت كـــــوم" القـــــدس "- القـــــدس
ًأسابيع، لم أر فـيهم عـائلتي، لـيس فقـط خوفـا علـيهم مـن  َ
ًالمرض، وانما أيضا لقلة اإلمكانات، ففي الـشهر الماضـي  ٕ
ــب ــم تــستطع إدارة مستــشفى المقاصــد صــرف كامــل الرات  ل
لموظفيهــا فقــررت أن تــصرف النــصف فقــط، مــا زاد األمــر 

حـديثها ) ع.م(بهـذه الكلمـات بـدأت " ًصعوبة وأكثـر تعقيـدا
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: عـن معاناتهـا وخوفهـا مـن المجهـول كمـا تقـول، مـضيفة
ًنواجه فيروس مميت، قلب حياتنا جميعا رأسا على عقـب،  ً

ً عامـا، لـم أكـن قلقـة ٢٠فأنا أعمل ممرضة منذ أكثـر مـن 
ذه األيــام، ورغــم أنــي غيــر متزوجــة ولــيس لــدي ًيومــا كهــ

أطفــــال، لكنــــي كرســــت جــــل حيــــاتي لخدمــــة أمــــي وأبــــي 
 ولخـــوفي ،الطاعنــان بالـــسن والمريـــضان بـــأمراض مزمنـــة

علــيهم مــن أن أنقــل لهــم العــدوى أثنــاء تنقلــي مــن مدينــة 
الخليــل إلــى القــدس قــررت البقــاء فــي المستــشفى بمحــض 

ــي ــة الت ــي، إال أن األزمــة المالي  تعــصف بالمستــشفى ارادت
 ".زادت من خوفي عليهما أكثر كونهما يعتاشان من راتبي

يعيش موظفـو مستـشفى المقاصـد تخوفـات كبيـرة 
مــا بـــين الخــوف مـــن انتــشار الفيـــروس وتوقــف الرواتـــب 
وانهيــار المستــشفى، يقــول أحــد مــوظفي المستــشفى الــذي 

لــيس لــي مــصدر دخــل آخــر، : "رفــض الكــشف عــن اســمه
 ومع انتـشار الفيـروس وتوقـف الكثيـر ولدي عائلة وأطفال

ــا آخــر  ــصعب أن أجــد مكان ًمــن المؤســسات أصــبح مــن ال
ــالرغم مــن أن المستــشفى تعمــل علــى قــدم  للعمــل فيــه، وب
وساق من أجل تجهيز األقـسام السـتقبال حـاالت الكورونـا 
ـــوم  ـــاء وممرضـــين أن نق ـــا كأطب ـــالجتهم، ويحـــتم علين ومع

ـــ ـــن أق ـــا اإلنـــساني تجـــاه المرضـــى، لك سام وأجهـــزة بواجبن
ومعدات دون أمـوال تغطـي أدنـى حقـوق الموظـف سـيؤدي 

  ".باألمر إلى كارثة حقيقية

كـــل موظـــف مــــن :" مـــن جانبهـــا، تقـــول ســـميرة
مــوظفي مستــشفى المقاصــد لديــه عائلــة وأطفــال، لــذا فــإن 
توقف رواتب الموظفين يعني كارثة حقيقيـة وخاصـة ممـن 
ســـيكونون بمواجهـــة مباشـــرة مـــع مـــصابي الفيـــروس مـــن 
ــاجون  ــذين يحت ــة ال أطبــاء وممرضــين وحتــى عمــال النظاف
ــيال ونهــارا  ــدعم النفــسي والجــسدي الكــافي للعمــل ل إلــى ال

ــدعم المــالي  حيــث ال يمكــن ألي ،وأيــضا يحتــاجون إلــى ال
ـــى مـــصدر رزقـــه، بالتـــالي  ـــق عل موظـــف العمـــل وهـــو قل

  ".سينهار أمام الضغط النفسي الذي سيعيشه آنذاك

الخيريــة؛ هــو أحــد مستــشفى المقاصــد اإلســالمية 
ــذي  أعــضاء شــبكة مستــشفيات القــدس الــشرقية الــستة ال
عمــــل هــــو ومستــــشفى ماريوســــف الفرنــــسي ومستــــشفى 

المطلع علـى تجهيـز أقـسام متخصـصة / األوغستا فكتوريا
 فبعد تفشي فيروس كورونا في ،الستقبال حاالت الكورونا

الــبالد أصــبح امــتالء المستــشفيات اإلســرائيلية والمقدســية 
الت أمــرا وشــيكا، ممــا ســيقع عبئــا كبيــرا علــى كافــة بالحــا

العــاملين فــي المستــشفيات مــن عامــل النظافــة حتــى إدارة 
  .المستشفى

: هيــثم الحــسن. وأوضــح مــدير عــام المستــشفى د
إن كوادرنـــا الطبيـــة اليــــوم تقـــود أكبـــر معركــــة مـــن أجــــل 
اإلنسانية، فالبد من شحذ همهم وتقديم الدعم الـالزم لهـم 

 رزقهم، فكـل فـرد يعمـل فـي المستـشفى وليس قطع مصدر
أشــعر كأنــه أحــد أبنــائي ومــن مــسؤوليتي دعمــه، وأعــرف 
ــاة كــل واحــد مــنهم، وأتمنــى أن يعــود كــل واحــد  مــدى معان
منهم إلى أحضان عائلته وتعود الحيـاة إلـى طبيعتهـا دون 

  .خسارة ال في األرواح وال في األرزاق

إن مستــــــــشفى المقاصــــــــد الملقــــــــب : وأضــــــــاف
نتفاضة لـه تـاريخ عريـق علـى مـدى سـنوات بمستشفى اال

ــه عالقــة بهــذا المكــان، إن كــان  ــة، فكــل فلــسطيني ل طويل
كزائــر أو كمــريض أو قــد يكــون قــد ولــد فيــه، فانهيــار هــذا 
الـصرح يعنــي خــسارة معلـم مــن معــالم القـدس، فلــيس مــن 
ًمصلحة الشعب الفلسطيني خـسارة هـذا المكـان ال إنـسانيا 

ًوال وطنيا وال اجتماعيا   ٨٩٨ًوال حتى سياسيا، فـأكثر مـن ً
عائلة تعتاش من هذا المستشفى، ففي حال انهيـاره يعنـي 

ــن أشــد علــى أن ٨٩٨انقطــاع رزق  ــسطينية، لك  أســرة فل
هــذا المكــان لــم يغلــق بابــه فــي وجــه أي مــريض ال يملــك 
المال، وبـإذن اهللا لـن يغلـق بـدعم أهـل الخيـر مـن الـشعب 

  .الفلسطيني

لبقاء في المنازل حتـى وطالب هيثم المقدسيين با
ال تـــضطر مستـــشفيات القـــدس اســـتقبال حـــاالت قـــد يزيـــد 



  
  ١٨٩ 

ــــد  ــــدا ضــــرورة التقي ــــا، مؤك ــــى عاتقه ــــبء الملقــــى عل ًالع
ــات التــي تــصدر مــن الجهــات الرســمية، وأال يــتم  بالتعليم
االستخفاف باألمر فهو لـيس بمزحـة فهـذا الفيـروس قاتـل 
ــات  ــة الفئ ــت ويــضرب الجهــاز التنفــسي ويــصيب كاف وممي

  .ن استثناءدو

يــذكر أن قيمـــة الـــديون المتراكمــة علـــى الـــسلطة 
 مليـون شـيكل لقـاء خـدمات ٦٣حسب فواتيرهم تصل إلـى 

 مليــون شــيكل مــن الخــدمات الطبيــة ١٨ وعــالج المرضــى
 مليـــــون شـــــيكل ديـــــون متراكمـــــة علـــــى ٤٠ والعـــــسكرية

المـــواطنين أنفـــسهم الـــذين ال يـــستطيعون دفـــع فـــواتيرهم 
  .فعها لكن ال يلتزمون باألمرويتعهدون لدى المستشفى بد

  ١٥/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

مستشفيات القدس تصعد حالة التأهب بعد 
بعض طواقمها الطبية  الكشف عن إصابة

 ”كورونا”بـ
  

أعلنـــــــــــت : ”القـــــــــــدس العربـــــــــــي “–الناصـــــــــــرة 
عن رفع حالة التأهب بعـد  مستشفيات القدس المحتلة شبكة

لطبيــة وجــددت قرارهــا الكــشف عــن إصــابة بعــض طواقمهــا ا
ًبوقف زيارات المرضى فيها، مطالبة المواطنين بعـدم التوجـه 
إليهـــا إال فـــي حـــاالت الـــضرورة القـــصوى، وقالـــت إنهـــا لـــن 
تسمح بدخول أي شخص إال في حال حاجته للرعاية الطبية 

 .العاجلة

وجاء ذلك بعد إصابة عدد مـن الطـواقم الطبيـة مـن 
وشـدد .  عـن إصـابتهمرافق مـصاب لمـريض لـم يبلـغ مـسبقا

مستشفى المطلع من إجراءاته بمنع دخول مرافقي المرضى، 
حيث سيتم استالم المريض عند مـدخل المستـشفى مـن قبـل 
الطاقم التمريضي، وذلك بعد اإلعالن عن إصابة خمسة من 
المرضى المسنين داخل مستشفى المطلع وثالثة مـن الكـادر 

ــذي أخفــى الطبــي والتمريــضي، إثــر تواجــد أحــد المــرافق ين ال
  .إصابته بأعراض فيروس كورونا

وناشدت الشبكة المواطنين في حال ظهور أعـراض 
شــبيهة بــأعراض فيــروس كورونــا أو حــاجتهم للتوجــه إلــى 
المــشافي لــسبب مرضــي آخــر، بإمكانيــة االتــصال بالمــشافي 
أو بمركـــز إســـعاف الهـــالل األحمـــر الفلـــسطيني فـــي القـــدس 

ل التوجـه إلـى المستـشفى، ٕوابالغ الطواقم عـن األعـراض قبيـ
وكذلك اإلبالغ في حال وجود أي مصاب أو مشتبه بإصـابته 
فــــي المنــــزل، أو مخــــالطتهم ألحــــد المــــصابين أو المــــشتبه 
بإصـــابتهم، أو العـــودة مـــن منطقـــة تفـــشى فيهـــا الفيـــروس، 
واتبـــاع تعليمـــات الطـــواقم الطبيـــة وطـــواقم اإلســـعاف، وذلـــك 

المستــــشفيات حمايــــة للمرضــــى اآلخــــرين المتواجــــدين فــــي 
والطواقم الطبية المتعاملة معهم حتى ال يتم نقل العدوى إلـى 

  .األقسام األخرى

وأكدت الشبكة على ضرورة تشديد إجراءات الوقاية 
والعــزل فــي مــشافي القــدس مــن قبــل الطــواقم الطبيــة هنــاك، 
وفق تعليمات البروتوكول الوطني الفلسطيني لمواجهـة وبـاء 

منظمــة الــصحة العالميــة، ال  و١٩ كوفيــد -فيــروس كورونــا
ســيما التأكــد مــن فحــص كــل مــن يــدخل المــشافي ســواء مــن 
ـــي مـــشافي  ـــة ف ـــة وعامل مرضـــى أو مـــرافقين أو طـــواقم طبي

كمــا شــددت علــى اتبــاع كافــة اإلجــراءات مــن عــزل . القــدس
ــات مــن تلــك الحــاالت  ــا، وســحب العين الحــاالت المــشتبه به

  .جوالحجر االحترازي عليها إلى حين ظهور النتائ

وطالبت شبكة مستـشفيات القـدس كافـة المـواطنين 
فــي القــدس ضــرورة االلتــزام بتعليمــات تقييــد الحركــة والتــزام 
المنــــازل ووقــــف الزيــــارات والمناســــبات االجتماعيــــة وعــــدم 
ـــة تعليمـــات  ـــاالت الـــضرورة، واتبـــاع كاف ـــي ح الخـــروج إال ف

وخـــالل األيـــام القليلـــة الماضـــية . ووســـائل الوقايـــة والتعقـــيم
 عــن تفــشي فيــروس كورونــا فــي الــشطر الــشرقي مــن ُأعلــن



  
  ١٩٠ 

ـــصابين  ـــديرات إلـــى أن عـــدد الم ـــث تـــشير التق ـــة، حي المدين
  . حالة١٠٠بفيروس كورونا فيه يفوق 

وشـــددت الـــشبكة علـــى أن التـــزام المنـــزل واتبـــاع 
تعليمات الوقاية واإلبـالغ عـن أي أعـراض مـشتبه بهـا، هـي 

تق كــل مــسؤولية أخالقيــة ومجتمعيــة ووطنيــة تقــع علــى عــا
ــه ألحــد  ــة إصــابته أو مخالطت ــشك باحتمالي ــراوده ال مــواطن ي
ٕالمصابين، معتبرة أن اإلصـابة بـالفيروس لـيس عيبـا، وانمـا  ً
اإلشــكالية تقــع علــى مــن يخفــي إصــابته أو األعــراض التــي 
ّيعـــاني منهـــا أو وجـــوده فـــي مكـــان موبـــوء، فيعـــرض بـــذلك 

سن مجتمعه للخطر ال سيما ذوي األمراض المزمنة وكبـار الـ
  .والمرضى المتواجدين في المستشفيات

ــا  ــشفى أوغــستا فيكتوري ــع(وأوضــح مست أن ) المطل
عــدوى الفيــروس قــد نقلــت إلــى قــسم المــسنين مــن قبــل أحــد 
ــا،  ــأعراض فيــروس كورون ــذي أخفــى إصــابته ب المــرافقين وال
وقــام المستــشفى علــى إثــر اكتــشاف اإلصــابات بأخــذ عينــات 

سم إلـى جانـب الطـواقم من كافة المرضى المتواجدين فـي القـ
الطبية والتمريضية وتم عزل المرضـى المـصابين بـالفيروس 
ّفورا في قسم العـزل المخـصص السـتقبال الحـاالت المـصابة  ً
ًبـــالفيروس والـــذين تـــم تحـــويلهم الحقـــا إلـــى مستـــشفى مـــار 

ومستشفى هداسـا عـين كـارم، حيـث تـم ) الفرنساوي(يوسف 
شفى المطلـع اإلعالن فـي بدايـة األزمـة عـن تخـصيص مستـ

الستقبال المصابين بـالفيروس مـن مرضـى الـسرطان والكلـى 
  .في المطلع

وباإلضافة إلـى ذلـك تـم إلـزام الطـواقم الطبيـة، التـي 
تعاملــت مــع المرضــى فــي قــسم المــسنين، بــالحجر المنزلــي 

وأكـد مستـشفى المطلـع أنـه تـم وقـف دخـول . ً يوما١٤لمدة 
ار منــع الزيــارات المــرافقين إلــى المستــشفى باإلضــافة إلــى قــر

. الذي تم اتخاذه في بداية األزمة وذلك فـي مختلـف األقـسام
ًوطمأن المطلع المواطنين بأنه وفقا إلجراءات العزل والوقاية 
ّالتـــي اتخـــذتها مـــشافي القـــدس، كـــان قـــد خـــصص الطـــواقم 

ـــة فـــي كـــل قـــسم منعـــا الخـــتالط  ًالطبيـــة والتمريـــضية العامل
  . ى بالفيروسالطواقم الطبية لحمايتها من العدو

ًكمــا خــصص مــدخال واحــدا إلــى المستــشفى بحيــث  ً
يتم فحص كل من يدخل من مرضـى وعـاملين وطـواقم طبيـة 
وتمريضية قبيل السماح لهم بـدخول المستـشفى، وفـي حـال 
االشتباه بوجود أعراض فيروس كورونا يتم تحويـل المـشتبه 
ــة والحجــر عليــه  ــتم أخــذ عين بإصــابته إلــى قــسم معــزول لي

ومنـذ بدايـة األزمـة،  .ًا إلى حين ظهور نتيجـة العينـةاحترازي
ــى  ــي مبن ــا المعــزول ف ــسم الكورون ــع بتخــصيص ق ــام المطل ق
منفصل عن بـاقي أقـسام مستـشفى المطلـع، وخـصص طـاقم 

  . األطباء والتمريض الذي سيعمل في قسم العزل

ـــــديار  ـــــدس وال ـــــي الق ـــــن مفت ـــــسياق أعل وبهـــــذا ال
 جميـع المـساجد الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين أن

ســتبقى مغلقــة خــالل فتــرة الطــوارئ التــي تــشمل بدايــة شــهر 
رمــضان، وأنــه التزامــا بــاإلجراءات المتبعــة ســتبقى صــلوات 
ــى حيــاة أبنــاء  ــاظ عل ــة بهــدف الحف ــة معلق الجماعــة والجمع

  .شعبنا وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا

وأوضــح المفتــي محمــد حــسين فــي حــديث إلذاعــة 
مية اليوم أنه وبسبب األوضـاع الـسائدة صوت فلسطين الرس

في فلسطين فإن دور اإلفتاء لن تدعو جماهير الفلسطينيين 
إلـــى تحـــري هـــالل شـــهر رمـــضان المبـــارك هـــذا العـــام منعـــا 
للتجمـع والتجمهــر وســيتم االكتفـاء بتحــري أهــل االختــصاص 
مــــن مفتيــــين وبعــــض مــــن أعــــضاء الجمعيــــة الفلــــسطينية 

ن ثبـوت رؤيـة الهـالل والبـدء للفلكيين، منوها أنـه سـيعلن عـ
بالـــــصيام ببيـــــان يبـــــث عبـــــر هيئـــــة اإلذاعـــــة والتلفزيـــــون 

  .الفلسطينية وغيرها من وسائل اإلعالم غير الرسمية

  ١٦/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * * 

  



  
  ١٩١ 

 خالل األقصى المسجد في الجماعة صالة تعليق

 رمضان
  

 األوقـاف مجلـس قـرر - رويتــرز – القـدس

 تعليـق اسـتمرار اليـوم، اإلسـالمية، والمقدسـات والـشؤون

 شـهر خـالل المبـارك األقصى المسجد في الجماعة صالة

 .كورونا فيروس انتشار بسبب رمضان

 الحرقـة تعتـصره وهـو  قـرر، أنه المجلس وأوضح

 من الصلوات المصلين حضور بتعليق قراره تمديد  واأللم،

 رمضان شهر خالل المبارك األقصى المسجد أبواب جميع

 الطبيـة والنـصائح الـشرعية الفتـاوى مـع ًتماشـيا ارك،المب

 .الوباء انتشار ظل في الكبيرة التجمعات من ّتحذر التي

 لنـا ًمؤلمـا سـيكون القـرار هذا اتخاذ" أن وأضاف

 المـسجد نعمـر أن الـسنين مئـات منـذ اعتـدنا إذ  ًجميعـا،

 التـراويح ونـؤدي الفـضيل، الـشهر خـالل المبـارك األقصى

 مقاصـد من كبير مقصد لتحقيق لكن اعة،والجم والجمعة

 ًحفاظـا بيوتنـا فـي نـصلي أن آثرنـا اإلسـالمية، الـشريعة
 ".البشرية النفس على

 فـي ينقطعـا لـن والـصالة األذان أن إلـى ولفـت

 من الفضيل رمضان شهر خالل المبارك األقصى المسجد

 المـسجد وحـراس األوقـاف ومـوظفي المـسجد أئمـة ِقبـل

 للمـسجد معمـرين سـيبقون نالـذي المبـارك األقـصى

 صـلوات ذلـك فـي بمـا عملهـم، رأس علـى وحاضـرين

 ".والجماعة والجمع التراويح

 ١٦/٤/٢٠٢٠ االماراتية البيان

* * * * * 

  

  

  

 ٩٠ارتفاع االصابات في القدس ألكثر من 
 حالة

 

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فـي مدينـة 
ســـبعة القـــدس المحتلـــة خـــالل يـــوم أمـــس الخمـــيس إلـــى 

  .مصابين في عدة بلدات

ــة  التــي تــضم عــددا " وعيــك بحميــك"وأعلنــت حمل
مـن األطبـاء عـن ارتفـاع عـدد اإلصـابات بفيـروس كورونــا 
فــي بلــدة جبــل المكبــر الواقعــة جنــوبي شــرق القــدس إلــى 

 ستة، وذلك بعد إصابة ثالثة أطفال 

وأوضحت أن األطفال هم أبناء المـصابين األوائـل 
اإلعــالن عــن إصــابة رجــل وزوجتــه فــي البلــدة، حيــث تــم 

 .إضافة إلى طبيب

ــة  ــت للعائل ــى أن العــدوى انتقل ــة إل وأشــارت الحمل
" واد قــدوم"عــن طريــق مخالطــة شــخص مــصاب فــي حــي 

 .ببلدة سلوان

وأكـــدت أنـــه تـــم التواصـــل مـــع جميـــع المخـــالطين 
للعائلة عن طريق مركز الـرازي الطبـي، وتبلـيغهم بـضرورة 

  .تائجالفحص والحجر حتى تظهر الن

وأكــدت الحملــة أن الطبيــب يعمــل فــي مركــز طبــي 
خارج مدينة القـدس، حيـث اتخـذ كافـة اإلجـراءات الوقائيـة 
الالزمـة منـذ مخالطتـه ألحـد المـصابين، وقـام بعـزل نفـسه 

 .عن محيطه وعائلته، وفحوصات عائلته ظهرت سلبية

وطالبت الحملة أهالي بلدة جبـل المكبـر بـضرورة 
الخــروج منهــا إال للــضرورة القــصوى التـزام المنــازل وعــدك 

 .واتخاذ كافة التدابير الوقائية الالزمة

ــسوية وســط القــدس، فكــشفت  ــة العي ــا فــي قري أم
ـــة المتابعـــة فيهـــا عـــن اكتـــشاف إصـــابتين جديـــدتين  لجن
لقاصــــرين بفيــــروس كورونــــا مــــساء أمــــس، وذلــــك بعــــد 

 .مخالطتهما لوالدتهما المصابة
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ا في الحي وأكدت اللجنة أن المسجد سيبقى مغلق
وسيقتـــصر علـــى رفـــع األذان فقـــط، حرصـــا علـــى ســـالمة 

 .األهالي

أما لجنة حمائل وعشائر وعائالت سلوان فأعلنت 
في بيـان رسـمي لهـا عـن إصـابة جديـدة بفيـروس كورونـا 

 .في البلدة الواقعة جنوبي المسجد األقصى

ودعت جميع أبناء البلدة الـذين خـالطوا المـصاب 
ومـــوا بـــإجراء الفحـــص بـــشكل بـــأن يكونـــوا حـــذرين وأن يق

  .عاجل

وأوضحت أن المناطق األكثر انتشارا للوبـاء فيهـا 
ــالتزام  ــة ب ــوزة، وادي قــدوم، والثــوري، مطالب هــي؛ عــين الل
البيوت وعدم الخروج إال للضرورة ألن الوضع ينذر بوقـوع 

 .كارثة

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فـي 
 إلـى أكثـر مـن تـسعين عدة بلدات بمدينـة القـدس المحتلـة

  .إصابة، معظمها في بلدة سلوان

 ١٧/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

  في القدس" كورونا" تسجيل أول حالة وفاة بـ

 

 –  المركـز الفلـسطيني لإلعـالم–القدس المحتلـة 
إذاعـــة صـــوت فلــسطين الرســـمية، اليـــوم الـــسبت،  أعلنــت

ــا المــستجد ــروس كورون ــاة بفي ــة وف ــي تــسجيل أول حال ، ف
 .مدينة القدس المحتلة

وقال منير الغول، عضو لجنة الطـوارئ المـساندة 
إن الحالة هي للمسنة نـوال خليـل : في تصريحات لإلذاعة
 .، من بلدة العيسوية)ً عاما٧٨(إبراهيم أبو الحمص 

وبــين الغــول أنــه أعلــن عــن وفاتهــا فــي الــساعة 
ـــة  ـــي غـــرب مدين ـــي مركـــز طب ـــوم، ف ـــة مـــن فجـــر الي الثالث

 .القدس

ــت للمــسنة  ّورجــح الغــول أن تكــون العــدوى انتقل
ًمــن ابنهــا، مبينــا أن عــدد الحــاالت الكلــي فــي العيــسوية 

 .خمس حاالت

وبلغ إجمالي عـدد اإلصـابات فـي فلـسطين حتـى  
 حالة ١٢ إصابات، بعد تسجيل ٣٠٧مساء أمس الجمعة 

 .صباح الجمعة

 ١٨/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

نعمل من أجل مجتمع آمن من : قدسمحافظ ال
  الفيروس لكن سلطات االحتالل تمنعنا

 

ــــــدس ــــــال إســــــرائيل :  أ ف ب- الق ــــــؤجج اعتق ي
َّمـسؤولين عينـتهم الـسلطة الفلـسطينية فـي مدينـة القـدس 

ــشطة  ــة، بتهمــة القيــام بأن ــشرقية المحتل ــر قانونيــة"ال " غي
ــــد ــــادة ١٩-مرتبطــــة بمكافحــــة وبــــاء كوفي ٕ، واغالقهــــا عي

َيـــروس كورونـــا المـــستجد، الـــصراع حـــول للكـــشف عـــن ف
 .السيادة على القدس الشرقية المحتلة

وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنهـا أغلقـت األربعـاء 
عيـادة مــستحدثة فــي حــي سـلوان فــي القــدس كانــت تعمــل 
على أخذ عينات من السكان لفحوصات مخصصة للكشف 

التنـسيق مـع وزارة "عن فيـروس كورونـا المـستجد بـشبهة 
 ". الفلسطينيةالصحة

واعتقلت إسـرائيل فـي أوائـل نيـسان وزيـر شـؤون 
القدس فادي الهدمي، وهي المرة الرابعة التي يتم توقيفـه، 
واعتقلــت محــافظ المدينــة الفلــسطيني عــدنان غيــث للمــرة 

 .السادسة

وقــال المــسؤوالن إنهمــا اعــتقال بــسبب جهودهمــا 
ــــشرطة إن . للحــــد مــــن انتــــشار الفيــــروس ــــت ال فيمــــا قال

انتهـاك تطبيـق "هما جاء لالشتباه بأنهما أقدما علـى توقيف
ســلطة القــانون، والعمــل لــصالح الــسلطة الفلــسطينية فــي 
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وبعد التحقيق معهما لفتـرة ". القدس، في ظل أزمة كورونا
 .قصيرة، ُأطلق سراحهما

وتعتبر الـسلطة الفلـسطينية أن عمـل المؤسـسات 
ئيلية الفلسطينية في القدس يندرج فـي إطـار تعهـدات إسـرا

ـــذاك شـــمعون  ـــة آن ـــر الخارجي ـــي رســـالة مـــن وزي وردت ف
بيــريس الــى نظيــره النرويجــي يوهــان يــورغن هولــست فــي 
األول مــن تــشرين األول بعــد التوقيــع علــى اتفــاق أوســلو، 

المؤســــسات الفلــــسطينية فــــي القــــدس "وتــــنص علــــى أن 
ـــــاة الكريمـــــة ووضـــــع  ـــــشرقية وكـــــذلك المـــــصالح والحي ال

بــر علــى درجــة كبيــرة مــن فلــسطينيي القــدس الــشرقية تعت
 ".األهمية ويجب الحفاظ عليها

ويمكـــن العثـــور علـــى الرســـالة باللغـــة اإلنكليزيـــة 
ـــة اإلســـرائيلية ـــوزارة الخارجي ـــع اإللكترونـــي ل ـــى الموق . عل

ـــا الـــسلطة  ـــصت اتفاقـــات أوســـلو التـــي قامـــت بموجبه ون
ــــى اســــتمرار المفاوضــــات حــــول وضــــع  ــــسطينية، عل الفل

 .وقفة منذ سنوات طويلةلكن هذه المفاوضات مت. القدس

وتمنــــع إســــرائيل أي مظــــاهر ســــيادية للـــــسلطة 
  .الفلسطينية في القدس الشرقية

ـــسم  ـــسور أمـــل جمـــال، مـــسؤول ق ـــول البروف ويق
ــب،  ــل أبي ــة ت ــي جامع ــسياسي ف هــدف إســرائيل "اإلعــالم ال

الــسياسي هــو االســتحواذ علــى الجــزء الــشرقي مــن مدينــة 
 الـسيادة القدس وفرض سـيادتها عليـه، مـن خـالل تطبيـق

أمــا الــسيادة القانونيــة ففرضــتها عــام . علــى أرض الواقــع
وجــــود منــــافس إلســــرائيل فــــي "ً، مــــشيرا الــــى أن "١٩٦٨

 ".المدينة يوترها ويجعلها ترد بعنف

ــــضيف  ــــسم "وي ــــة، إســــرائيل تهمــــل الق مــــن ناحي
الفلـــسطيني مـــن المدينـــة وال تـــستثمر فيـــه، وفـــي الوقـــت 

نيين، والوالء يعنـي نفسه، تريد الوالء من السكان الفلسطي
ل الواقـــع، وذلـــك مـــن خـــالل مـــنح  ّـــاســـتتباب الهـــدوء وتقب

 ".السكان بعض االمتيازات

ــسطينية فــي "ويــرى جمــال أن  وجــود الــسلطة الفل
ّالمدينــــة الــــشرقية يــــذكر النــــاس بــــأن ســــيطرة الــــسلطة 
اإلســرائيلية جــاءت بفعــل القــوة، وهنــاك فــرق بــين الــسيادة 

اقعي اجتماعي وهذا غيـر والسيطرة، فالسيادة لها مفهوم و
 ".موجود

ويقــول فــادي الهــدمي الــذي انــضم الــى حكومــة 
ــد اشــتية فــي نيــسان  ــيس الــوزراء محم  كــوزير ٢٠١٩رئ

الــــشرطة اعتبــــرت لقــــائي مــــع أطبــــاء "لــــشؤون القــــدس، 
ـــشفيات فـــي مدينـــة القـــدس للبحـــث فـــي الحـــد مـــن  المست
انتشار فيروس كورونا ودعوة الناس للبقاء فـي منـازلهم، 

 ."مخالفة

ٌاعتقـالي جـزء مـن الـضغط "ويوضح لفرانس برس 
ّعلــي وعلــى عــائلتي لثنيــي عــن العمــل فــي القــدس، وهــي 

 ".ًرسالة أيضا للحكومة الفلسطينية

لكـــن وزارة األمـــن العـــام اإلســـرائيلية شـــددت هـــذا 
أي نـشاط تقـوم بـه الـسلطة الفلـسطينية "األسبوع على أن 

عليـه مـن َفي األراضي اإلسـرائيلية غيـر منـسق أو موافـق 
 ".ًممنوع قانونا وعلى الشرطة منعه) اإلسرائيلية(السلطات 

ويقـول عــدنان غيـث الــذي عينـه الــرئيس محمــود 
ــة آب  ــاس فــي نهاي ــشرقية، ٢٠١٨عب ً محافظــا للقــدس ال

إحــــدى محافظــــات الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية الــــست 
االحـتالل يكـرر اعتقالنـا حتـى "عشرة، لوكالة فرانس بـرس 

ً أن المدينة تخضع لسلطته، متنكـرا لكـل يكرس في العقول
 ."االتفاقيات

مــع اعتــراف الواليــات المتحــدة بالقــدس "وأضــاف 
عاصــمة إلســرائيل والــسيادة عليهــا، صــعد االحــتالل وتيــرة 

ـــد(ًنـــشاطه انـــسجاما مـــع رؤيـــة  ) الـــرئيس األميركـــي دونال
 )".خطة السالم األميركية(ترامب 

ــث  ــد عــدنان غي ــشأ فــي مدي) ً عامــا٤٤(ول ــة ون ن
ّكـان أمـين سـر حركـة فـتح  .القدس، وهـو أب ألربعـة أوالد
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ُفي القدس، اعتقل وُأبعد عن المدينة مرات عديـدة قبـل أن 
 .ًيصبح محافظا

.. المحافظـــة أطلقــت منـــصة إلكترونيـــة"وقــال إن 
لمـــساعدة كـــل مقدســـي مـــن أبنـــاء شـــعبنا فـــي العاصـــمة 
المحتلــة للحــصول علــى مــا يحتاجــه، وســط إهمــال متعمــد 

 ".ات االحتالل اإلسرائيلي في ظل هذه الظروفمن سلط

ًأردنـــــا مجتمعـــــا آمنــــا مـــــن الفيـــــروس "وأوضــــح  ً
ــا حتــى مــساعدة . المــستجد، لكــن ســلطات االحــتالل منعتن

منع أي مـشهد "ً، معتبرا أن هدف إسرائيل "الفقراء ممنوعة
وظهـــور أي نـــشاط للفلـــسطينيين فـــي القـــدس مهمـــا كـــان 

 ".نوعه

 اســــتئناف مركــــز وألزمــــت المحكمــــة العليــــا بعــــد
القـــانوني، وزارة الـــصحة اإلســرائيلية بفـــتح ثـــالث " عدالــة"

عيـــادات إضـــافية للفحوصـــات المتعلقـــة بفيـــروس كورونـــا 
  .المستجد في القدس الشرقية

  ١٩/٤/٢٠٢٠األيام 

* * * * * 

احتفاالت محدودة للمسيحيين .. القدس
  »سبت النور«الشرقيين بـ

  

المـسيحيين  اقتصرت احتفاالت -القدس المحتلة 
، »سـبت النـور«الشرقيين، في مدينة القـدس المحتلـة، بــ 

ــى طقــوس محــدودة، بخــالف نظيرتهــا التــي تجــري كــل  عل
 .عام، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا

وبحــسب مراســل األناضــول، فــإن المــشاركة فــي 
، »كنيــسة القيامــة»الــذي أقــيم فــي » ســبت النــور«قــداس 

قية، اقتصرت على عدد في البلدة القديمة من القدس الشر
 .محدود من رجال الدين المسيحيين

وتـــم بـــث طقـــوس القـــداس داخـــل الكنيـــسة عبـــر 
مواقع التواصل االجتماعي، ليتابعها المسيحيون الذين لـم 

 .يتمكنوا من المشاركة بسبب إجراءات منع تفشي كورونا

سـبت «وعادة ما يسير المشاركون فـي احتفـاالت 
قديمـة، وهـم يحملـون الـصلبان في شوارع البلـدة ال» النور

، كمـا تـنظم عـروض كـشفية »كنيـسة القيامـة«وصوال إلى 
 .بالمدينة

ــــذين  ــــل المــــسيحيون ال ــــسبت الماضــــي، احتف وال
ـــ  ــي، ب فــي » ســبت النــور»يــسيرون بحــسب التقــويم الغرب

مدينــة القــدس، بطقــوس محــدودة أيــضا، بــسبب تــداعيات 
 .كورونا

 هـو آخـر» الـسبت المقـدس«أو » سبت النـور»و
يـــوم فـــي أســـبوع اآلالم عنـــد المـــسيحيين، ويـــستعد فيـــه 

الذي » عيد القيامة«المسيحيون لعيد الفصح، وهو نفسه 
يوافق األحد، ويرمز وفق معتقـدات المـسيحيين إلـى عـودة 

  )األناضول. (المسيح عليه السالم أو قيامته بعد صلبه

 ٢٠ صفحة ١٩/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

مة المنح قي: شبكة مستشفيات القدس
 "كورونا"الموعودة لن تغطي متطلبات مواجهة 

  
 قال أمين سر شبكة مستشفيات -  وفا-القدس 

القدس الشرقية، والمدير التنفيذي لمستشفى المطلع وليـد 
نمور إن تكلفة مواجهة وباء فيـروس كورونـا فـي مـشافي 

ــــة ٧القــــدس تقــــدر بحــــوالي   مليــــون دوالر، وذلــــك لتغطي
هـــــا، خاصـــــة المستـــــشفيات الثالثـــــة أولوياتهـــــا واحتياجات

ـــع-المقاصـــد، مـــار يوســـف( ـــساوي، والمطل ـــي )الفرن ، والت
تـستقبل حـاالت مــصابة بـالفيروس، باإلضــافة إلـى تجهيــز 
طــواقم إســعاف الهــالل األحمــر فــي القــدس لنقــل الحــاالت 

  .المشتبه بها والمصابين بالفيروس

وأكــد نمــور فــي بيــان صــحفي اليــوم االثنــين، أن 
ًقــت شــبكة مستــشفيات القــدس وعــودا بهــا، المــنح التــي تل
 مليون دوالر، أي أقل مـن نـصف الميزانيـة ٣هي أقل من 

ـــات  ـــاء، ولـــن تغطـــي كافـــة متطلب المتوقعـــة لمواجهـــة الوب



  
  ١٩٥ 

التــصدي للفيــروس، ممــا يــضيف العــبء علــى المــشافي 
ــي تواجــه أصــال أزمــة ماليــة خانقــة تعيقهــا مــن ســداد  ًالت

تشغيلية ودفـع رواتـب فاتورة موردي األدوية والمصاريف ال
ـــــوظفين  ـــــصين والم ـــــاء والممرضـــــين والمخت ـــــوادر األطب ك

  .اإلداريين

 ٩.٥واوضح أن منحة االتحاد األوروبي والبالغة 
ٕمليون يورو، لن تسد عجز ميزانية مواجهة الوباء، وانمـا  ّ
ستسهم في سداد فواتير سابقة لعمليات جراحية وعالجات 

  .للمرضى المحولين من قبل وزارة الصحة

وأضاف أن الحكومة األلمانية أعلنـت تقـديم دعـم 
مليون يورو لمشافي القدس التي سـتتعامل ) ١.٥(بمبلغ 

بيـت لحـم "مع وباء فيروس كورونا، كمـا أعلنـت مؤسـسة 
في تشيلي توفير أجهزة تـنفس اصـطناعي بقيمـة " ٢٠٠٠
 ألــف دوالر، بعــد نجــاح جهــود بنــك فلــسطين عبـــر ٣٠٠

جنيــد الــدعم للــشبكة، حيــث مكتبــه التمثيلــي فــي تــشيلي لت
ــي أقــرت  ــاون الت ســيتم تــوفير األجهــزة عبــر مؤســسة التع
ًبدورها دعما موازيا لتغطية معدات وقائية وعقـاقير طبيـة،  ً

 ألـــف ١٥٠كمـــا أعلـــن بنـــك فلـــسطين عـــن منحـــة بقيمـــة 
ــغ  دوالر، بينمــا تبــرع صــندوق االســتثمار الفلــسطيني بمبل

  . ألف دوالر١٠٠

ة المجتمـع المقدسـي وأشاد نمور بمبادرة مجموعـ
لقطاع األعمال مـن أجـل دعـم مـشافي القـدس عبـر حملـة 

ـــــى اآلن  ـــــف دوالر٥٠تبرعـــــات متواصـــــلة بلغـــــت حت .  أل
 Midical Aid for)وأضــــاف أن مؤســــسة 

Palestinians- MAP) فــي بريطانيــا أعلنــت نيتهــا 
  . ألف دوالر٥٠التبرع بمبلغ 

ّوبين نمـور أن الحكومـة النرويجيـة أقـرت تحويـل 
من المنحة السنوية المرصـودة ضـمن موازنتهـا لـدعم جزء 

مستشفى المطلع بشكل عاجل، وذلك بقيمة نصف مليـون 
  .يورو لمساندة المستشفى في االستعداد لمواجهة الوباء

وحــول تفاصــيل الميزانيـــة التــي قــدرتها الـــشبكة، 
 ٤.٥أوضح نمور أن الميزانية تشمل تخصيص ما مقداره 

ة الطبيــة المتخصــصة للتــنفس مليــون دوالر لــشراء األجهــز
ــز أقــسام العــزل، باإلضــافة  االصــطناعي، واســتكمال تجهي

 مليـون دوالر مـن الميزانيـة للتـزود بـأدوات ٢.٥إلى مبلـغ 
ــة، وطــواقم  ــي المــشافي الثالث ــيم ف ــة والتعق ووســائل الوقاي
إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني في القـدس، إلـى جانـب 

ومؤسـسة األميـرة للعيـون " سـانت جـون"كل من مستشفى 
  .بسمة

وشدد نمور على ضرورة تحويل الحكومة للنسبة 
المتفق عليها من الفـواتير الـشهرية الحاليـة والقادمـة مـن 

  .أجل الخروج من دائرة تراكم الديون بشكل تصاعدي

ــــزة التــــنفس  ــــن أجه ــــد م ــــوفير المزي ــــد ت ــــا يع كم
ــي حــال ازديــاد  ًاالصــطناعي تحــديا آخــر أمــام المــشافي ف

وس فــي القــدس، حيــث يتــراوح ســعر جهــاز تفــشي الفيــر
التنفس االصطناعي وفق المواصفات الطبيـة المعتمـدة مـا 

 جهـــاز ٢٢ ألـــف دوالر، فيمـــا يتـــوفر اآلن ٥٠ –٤٠بـــين 
% ١٠تـنفس اصـطناعي لـدى مـشافي الـشبكة، مـا يـشكل 

  .من احتياج المشافي لها

  ٢٠/٤/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 

متأثرة بإصابتها بفيروس وفاة مقدسية 
  "كورونا"

المواطنـة نفـوز  توفيـت –  صفا–القدس المحتلة 
ـــدة )  عامـــا٥٧(الجـــوالني  مـــن حـــي راس العـــامود فـــي بل

سلوان بالقدس المحتلة، مـساء االثنـين، متـأثرة بإصـابتها 
 ".كورونا"بفيروس 

وقــال منيــر الغــول مــن لجنــة طــوارئ ســلوان، إن 
ستشفى هداسا عين كـارم، المواطنة الجوالني توفيت في م

، إضافة إلى أنها تعاني "كورونا"متأثرة بإصابتها بفيروس 
  .أيضا من أمراض مزمنة أخرى
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وبوفــاة المواطنــة الجــوالني، يرتفــع عــدد الوفيــات 
  .إلى أربع وفيات" كورونا"في فلسطين بفيروس 

" وعيــك بحميــك"وفــي ذات الــسياق، أعلنــت حملــة 
 كورونــا فـــي جبـــل عــن تـــسجيل إصــابة جديـــدة بفـــايروس

المكبر جنوب القدس المحتلة، ليرتفع عـدد اإلصـابات إلـى 
  .ثماني

هـــي للفتـــاة ) ٨(وأشـــارت إلـــى أن اإلصـــابة رقـــم 
األكبر للعائلة من حي طلب، والتي أصيب والدها ووالدتها 

  .وشقيقاتها الثالث

) ١(وأكدت الحملة أن الفحص الثالث للحالة رقم 
ــ ــدة، أظهــر أن ــب مــن البل ــافي وهــي لطبي ــة التع ه فــي مرحل

  .ًالنهائية، وأنه في طريقه للعودة إلى رأس عمله قريبا

وأفــادت الحملــة كــذلك أن الحالــة الــصحية لجميــع 
اإلصــابات فــي بلــدة جبــل المكبــر جيــدة جــدا وتحظــى بكــل 

  .المتابعة الالزمة

  ٢٠/٤/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * * 

 لمنطقة إغالق كامل.. بعد منتصف الليلة
  كفرعقب شمالي القدس المحتلة

 

ــــة ــــاة– القــــدس المحتل ــــدة  الحي ــــت– الجدي   أعلن
في منطقة قلنديا وكفرعقب، " فتح"الهيئة التنظيمية لحركة 

مساء اليوم، عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها منذ يوم غد 
الثالثــاء، لمحاربــة انتــشار فيــروس كورونــا فــي المنطقــة، 

 .هابعد ارتفاع عدد المصابين في

وأكدت الحركة في بيان لهـا، نـشرته عبـر صـفحة 
ــى موقــع  ، أن اإلجــراءات جــاءت مــن "فيــسبوك"الهيئــة عل

ًأجل المحافظة على صحة األهالي جميعا في ظـل محاربـة 
الوبــاء المــستجد، وفــي الوقــت الــذي تتهــرب وتتجاهــل فيــه 
ســــلطات االحــــتالل تقــــديم أي دعــــم صــــحي يلــــزم ســــكان 

 . الوباءالمنطقة في ظل تسارع تفشي

سـيتم   القـدس– وأوضـح البيـان أن شـارع رام اهللا
إغالقـه بالمكعبــات اإلسـمنتية، وســيدخل حيـز التنفيــذ ليلــة 

 أي بعــد منتــصف الليــل، ٢١/٤/٢٠٢٠الثالثــاء الموافــق 
ًوكذلك سيتم إغالق المحال التجارية كافة، مشيرا إلـى أنـه 
ـــاك طريـــق خـــاص لمـــرور ســـيارات اإلســـعاف  ســـيكون هن

 .لطارئة فقطوالحاالت ا

ولفتـــت الحركـــة إلـــى أن اإلجـــراءات المتخـــذة، تهـــدف إلـــى 
 :تحقيق المطالب التالية

تـــــسليط الـــــضوء علـــــى أهلنـــــا المقدســـــيين : ًأوال
ًونرفض رفضا قاطعا عزلهم اجتماعيـا وخـدماتيا ولوجـستيا  ً ً ً ً
كــون المنطقــة شــريان القــدس التــاجي وبوابتهــا الــشمالية 

ـــوم منـــاطق محافظـــة القـــدس العاصـــ مة الفلـــسطينية وعم
 .األبدية

تــوفير طــواقم طبيــة فلــسطينية كافيــة ألخــذ : ًثانيــا
ُمـــسوحات مـــن مخـــالطين ومـــسوحات عـــشوائية تتناســـب 

 .وحجم سكان المنطقة

تـوفير قــوات مـن األمــن الفلـسطيني لفــرض : ًثالثـا
النظام وحفظ األمـن وتطبيـق قـرارات مجلـس الـوزراء وذلـك 

 .أسوة بباقي مناطق ومحافظات الوطن

تـــــوفير االحتياجـــــات األساســـــية لتـــــشمل : ًابعـــــار
ــــا  ــــة وخــــصوصا أهلن ــــن ســــكان المنطق ًشــــريحة كبيــــرة م
ًالمقدســـيين وتحديـــدا أهلنـــا العمـــال كـــونهم تعطلـــوا عــــن 
أشغالهم وأغلقوا مـصالحهم وذلـك مثـل بـاقي المنـاطق فـي 

 .محافظات الوطن

وختم البيـان بالتأكيـد علـى أنـه سـيعاد النظـر فـي 
  .ًوفرت المطالب المذكورة سابقافك اإلغالق في حال ت

  ٢١/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 
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 إصابات جديدة بفيروس كورونا ٣تسجيل 
  شمال القدس

 

وزارة الـصحة فـي  أعلنت –  غزة–فلسطين اليوم 
ــا،  ــدة بفيــروس كورون ــة إصــابات جدي ــسجيل ثالث رام اهللا ت

لثالثة مواطنين في كفر عقب شمال  مساء اليوم الثالثاء،
 .) سنوات٦(القدس المحتلة، بينها إصابة لطفل 

ًوكان الصحة بغزة، قـد أعلنـت أيـضا عـن تـسجيل 
  .إصابتين من المحجورين

وبذلك ترتفع حصيلة اإلصابات فـي فلـسطين إلـى 
  . في مدينة القدس المحتلة١٣٢ إصابة، منها ٤٦٦

  ٢١/٤/٢٠٢٠فلسطين اليوم 

* * * * * 

ة بعد  حالة مصاب١٣٠: نقابة أطباء القدس
  ١٦شفاء 

 

ــــدس  كــــشف –وكــــاالت  ــــاء فــــي الق ــــب األطب نقي
الدكتور سفيان بسيط ان عدد االصابات بفيـروس كورونـا 

ـــي القـــدس بعـــد شـــفاء   ١٣٠حالـــة ووفـــاة حـــالتين ١٦ف
  .اصابة

وقالـــــت نقابـــــة االطبـــــاء فـــــي بيـــــان لهـــــا اليـــــوم 
بما اننا على ابواب الشهر الفـضيل شـهر الخيـر "الخميس،

لمبــارك قــد اقتــرب دخولــه نــستعد والبركــات شــهر رمــضان ا
لصيامه وقيامه ونحن في هذة الظروف الصعبة التي يمر 
بهــا العــالم عامــة وبالدنــا خاصــة مــا يــستدعي المحافظــة 
ـــشار المـــرض  ـــة لمواجهـــة انت علـــى أقـــصى درجـــات الوقاي
وانحساره والعمل بمبادئ الصحة العامة وفي مقـدمتها فـي 

  . "هذا الشهر المبارك التباعد االجتماعي

ـــد وجـــوب االخـــتالط مـــع االخـــرين "واضـــافت  وعن
ــــين االشــــخاص  ــــة ب ــــى مــــسافة امن ــــزام المحافظــــة عل الت
ــــدين باســــتمرار  ــــة وغــــسل الي واســــتخدام الكمامــــات الطبي

وتطهيـــر األســـطح التـــي يـــتم لمـــسها وغيرهـــا مـــن مبـــادئ 
  ". الصحة العامة

أمـــا بالنـــسبة للحجـــر الـــصحي فـــي القـــدس، قـــال 
 عــضو نقابــة األطبــاء فــي الــدكتور عبــد الــسالم أبــو لبــدة

القدس أن الوضع الصحي للمحجورين فـي فنـدق الـسانت 
جـورج جيـد جــدا ويتمتعـون بـصحة جيــدة ولـم يـتم تــسجيل 
أي إصـــــابة ألي شـــــخص مـــــن المحجـــــورين حتـــــى هـــــذه 

  .اللحظة

 شخـــصا خرجـــوا اول ٥٠واضـــاف ابـــو لبـــدة ان 
  .أمس بعد قضائهم فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين

علـــى المحجـــورين فـــي الفنـــدق وتـــشرف النقابـــة 
بـــشكل مـــستمر بالتعـــاون مـــع التجمـــع المقدســـي اتحـــاد 
المــسعفين العــرب ويــتم اســتقبال كــل مــن يحتــاج للحجــر 

  .والعائدين من خارج البالد

ـــع الجهـــات  ـــومي مـــع جمي ـــد اجتمـــاع ي ـــتم عق وي
ــدق وتــضم كــال مــن الــصحفي أحمــد : المــسؤولة عــن الفن

قدسـي، ومحمـد البديري، ومنتـصر ادكيـدك مـن التجمـع الم
الغرابلي مسؤول اتحاد المسعفين العرب، ومحمد المـصري 

  .من ادارة الفندق

 ٢٣/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

 إصابات جديدة بالكورونا في ٤تسجيل : الكيلة
  الخليل وبيت لحم والقدس

 

 أعلنــــت وزيــــرة - دوت كــــوم" القــــدس "- اهللا رام
جديــــدة  إصــــابات ٤الــــصحة مــــي الكيلــــة، عــــن تــــسجيل 

بفيــروس كورونــا فــي الخليــل وبيــت لحــم والقــدس خــالل 
 . ساعة الماضية٢٤الـ

ــة خــالل مــؤتمر صــحافي، مــساء  وأوضــحت الكيل
اليوم الجمعة، أنه بتـسجيل اإلصـابات الجديـدة ارتفـع عـدد 

  . إصابة٤٨٤اإلصابات في فلسطين إلى 



  
  ١٩٨ 

 حالة جديـدة مـن فيـروس ١١وأشارت إلى تعافي 
ـــا مـــن مختلـــف المحاف ـــي كورون ـــدد الكل ظـــات، ليرتفـــع الع

  . حاالت١٠٣لحاالت الشفاء إلى 

 ٢٥/٤/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

 مصليا في ٦٠: الحزن يخيم على األقصى
  الجمعة األولى من رمضان

 

ـــــة ـــــاة– القـــــدس المحتل ـــــدة  الحي ـــــاال– الجدي   دي
الحـــزن الـــشديد علـــى المـــسجد االقـــصى   خـــيم– جويحـــان

ن شــهر رمــضان لفقدانــه المبــارك فــي الجمعــة االولــى مــ
أحبائـه المــصلين مــن القـدس والــداخل الفلــسطيني المحتــل 
والــضفة الغربيــة والقطــاع، والمــصلين المــسلمين الوافــدين 
من دول اجنبية بسبب إجراءات الوقاية مـن وبـاء فيـروس 

 .ٕوانتشاره في البالد والعالم أجمع) ١٩كوفيد(كورونا 

 مـــصليا مـــن حـــراس وســـدنة ٦٠حيـــث أدى نحـــو
ظفين دائــرة أوقــاف القــدس االســالمية داخــل المــسجد ومــو

ــساحات، بينمــا الــسكان الفلــسطينيين  ــة وال القبلــي واالروق
القـــاطنين فـــي احيـــاء البلـــدة القديمـــة واألحيـــاء المجـــاورة 
للجمعــــة الخامــــسة علــــى التــــوالى مــــازال تعليــــق الــــصالة 
للمــسجد والــسكان يـــستمعون مــن داخـــل منــازلهم لخطبـــة 

كبــرات الــصوت وصــفحات التواصــل وصــالة الجمعــه عبــر م
  .االجتماعي المخصصه لدائرة اوقاف القدس لنقل الخطبة

ــد حــسين االمــة  ــشيخ محم ــى القــدس ال ــأ مفت وهن
االسالمية بحلول شهر رمضان المبارك راجين المولى عـز 
وجــل ان يعيننــا علــى صــيامه وقيامــه وان يتقبلــه منــا وان 

ــــصر والعــــزة و ــــى األمــــة االســــالمية بالن ــــده عل ــــر يعي الخي
ًوالبركــات، موضــحا ان أغلــب الــشعوب االســالمية تــصوم 

  .اول ايام شهر رمضان رمضان، داعيا بأن يتقبل الصيام

قــال الــشيخ محمــد حــسين فــي خطبتــه مــن علــى 
إن عبـادة الـصيام : منبر صالح الدين فـي المـسجد القبلـى

فريـــضة باقيـــة الـــى يـــوم الـــدين وهـــو فـــرض علـــى المقـــيم 
كتــب علــيكم الــصيام كمــا "عــالى مستــشهدا مــن كتــاب اهللا ت

  ".كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات

رمــــضان هــــو شــــهر القــــرآن والتــــراويح " يــــضيف
والتجــارة الرابحــة وهــذه الــسنة قــدم علينــا ونحــن نــدعو اهللا 
ان تعود أيام المسجد االقصى المبـارك كمـا كانـت، ونـدعو 

قـصى اهللا أن يجنبنا هذا الوباء الفتاك حتى تعـودوا الـى اال
عمارا له وان ترزقنا ثـواب الـصيام والقيـام فـي هـذا الـشهر 

  ".الفضيل

في هذا الشهر الفضيل تضاعف فيه اجـور :يقول
األعمال حيث الفريضة بسبعين فريضة فيمـا سـواه ويجـب 
ًاســتغالل الوقـــت، مطالبـــا المــواطنين االلتـــزام فـــي البيـــوت 
 حتى ال يصابوا بالمرض، موضحا أن العبادة والـصالة فـي
البيــوت كمــا هــي فــي المــساجد حتــى يتقبــل منــا الــصيام 

  .والقيام والطاعات

يجب اخراج نصاب الزكاة وهـي : وذكر في خطبته
ثالثــة آالف دينــار اردنــي ومئــه بعــد حاجــة الــشخص مــن 
مأكــل وملــبس، وزكــاة الفطــر وهــي تــسعة شــواقل ومــن زاد 

  .فهو صدقه

بدوره، قال مدير المسجد االقصى المبارك الـشيخ 
 الكــسوانى، فــي ظــل جائحــة الكورونــا قــرر مجلــس عمــر

ـــذ نحـــو ـــاف االســـالمية من ـــق ٥االوق ـــتم تعلي  أســـابيع أن ي
الــــصالة فــــي المــــسجد االقــــصى المبــــارك وبقــــاء االئمــــة 
والخطباء والموظفين دائرة اوقـاف القـدس االسـالمية، كمـا 
هو الحال في شهر رمـضان المبـارك القامـة الـصلوات فـي 

ويح ونقلهــا عبـــر موقــع دائـــرة ايــام الجمـــع وصــلوات التـــرا
ــصوت  ــرات ال ــر مكب اوقــاف القــدس االســالمية، اضــافة عب

  .للمجاورين والمحيطين للمسجد االقصى المبارك

يضيف، يعتصر قلوبنا الحزن وتدمع عيوننا لهذا 
القــرار ايــضا فــي هــذا الوقــت الــذي لــم يمــر علــى المــسجد 
االقــصى المبــارك منــذ مئــات االعــوام، فلــم يكــن المــسجد 



  
  ١٩٩ 

ًقــصى المبــارك فارغــا مــن المــصلين واالئمــة والمــوظفين األ
ننظــر بعــين الحــزن "وأكدـــ  ".المتواجــدين كمــا هــذه االيــام

وااللــم للمــسجد االقــصى المبــارك الــذي يــشتاق للمــصلين، 
ـــه  ـــدين إلي ـــن اجـــل مـــصلحة المـــصلين الواف ـــن هـــذا م ولك
والحفاظ على صحتهم ونسأل رب العـرش العظـيم ان ترفـع 

ورونـا الـذي غـزت العـالم أجمـع وال عـالج هذه الجائحة الك
  ."ًلها اال من منع التجمعات حرصا على سالمة الجميع

مـــــن جهـــــة أخـــــرى شـــــددت ســـــلطات االحـــــتالل 
االسرائيلي منذ ساعات ليلة أمس مـن اجراءاتهـا الـشرطية 
على كافة احياء مدينة القدس وفرضـت قيـود التحـرك بـين 

ــــس ــــدها عــــدم التجــــوال مــــن ال اعة مكــــان ســــكانهم وتحدي
ًالــسادسة مــساء حتــى الــساعه الثالثــة فجــرا، اضــافة لمنــع 
ــي الــشوارع  ــازلهم أو الوقــوف ف تواجــد المــواطنين أمــام من

 ٥وفي حال عدم االنصياع يتم فرض غرامـة ماليـة بقيمـة 
  .االف شيقل

كما انتشرت اعداد كبيرة من جنود االحتالل داخل 
صى احيـاء البلـدة القديمـة وفـي محـيط ابـواب المـسجد االقـ

ــاء  ــة المــواطنين المقدســيين داخــل احي ــد حرك ــارك لتقي المب
البلدة، بينما يتم السماح للمتطرفين اليهـود بـالتجوال دون 

  .قيود

" اتحــاد منظمــات الهيكــل"حيــث نظــم مــا يــسمى بـــ
ًاعتـصاما اسـتفزازيا امـس " مجموعة طالب ألجل الهيكـل"و

الخميس عند مدخل جـسر بـاب المغاربـة مطـالبين باعـادة 
  .اح لفتح المسجد االقصى القتحامهالسم

  ٢٥/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

  

  

  

الشيخ الكسواني يستذكر الصلوات في األقصى 
  "كورونا"خالل رمضان قبل وبعد 

 

المبـارك الـشيخ عمـر  المـسجد األقـصى قال مـدير
والقدس  األقصى إن هذا العام اختلف الحال في"الكسواني 

نا الذي انتـشر، ولـم يجـدوا لـه والعالم بسبب فيروس كورو
  ".أي عالج حتى اليوم سوى العزل الصحي وعدم التجمع

 -في تـصريح صـحفي-واستذكر الشيخ الكسواني
كيف كانـت دائـرة األوقـاف اإلسـالمية تعمـل بكـل اإلداريـين 
ــام، حيــث  ــة نحــل قبــل شــهر رمــضان بأي والمــوظفين كخلي

ب التواصـــل مـــع فـــرق النظـــام واالســـعاف والكـــشافة وترتيـــ
الفطـــور فـــي األقـــصى وترتيبـــات ليلـــة القـــدر وغيرهـــا مـــن 

أن "ولفـت إلـى ". األمور التي تبهج المصلين فـي األقـصى
ـــا" ـــى " كورون ـــف، وصـــالتنا تقتـــصر عل ـــا تختل جعـــل حياتن

  ".األئمة والحراس وهذا يدمي القلب والعيون

منـــع دخـــول  تمديـــد أن قـــرار"وأوضـــح الكـــسواني 
ألوقـــاف يـــأتي المـــصلين الـــى األقـــصى مـــن قبـــل مجلـــس ا

حفاظـا علــى صــحة األهــل الوافـدين الــى األقــصى المبــارك، 
بنـــاء علـــى النـــصائح الطبيـــة وأهـــل االختـــصاص والفتـــوى 
ـــــة  ـــــصلين واســـــقاط الجمع ـــــدوم الم ـــــق ق ـــــشرعية، بتعلي ال

  ".والجماعات في االقصى إلى أن يرفع اهللا البالء والوباء

يعتصرنا األلم والحـزن بهـذه القـرارات لكـن : "وقال
الـــشريعة االســـالمية هـــي حفـــظ الـــنفس البـــشرية مقاصـــد 

  .وحتى ال ينتشر الوباء بين الناس

ـــي  ـــصالة ســـتقام ف ـــشيخ الكـــسواني أن ال ـــد ال وأك
البيوت حتى رفع الغمة، فالمـساجد أغلقـت لكـن أبـواب اهللا 
لم تغلق، وللصائم عند إفطاره دعوة ال تـرد فـارفعوا األكـف 

ى عزه وبهجتـه الى اهللا وأدعو ان يرفع الغمة ويعيد لألقص
  .وأن تدخلوه مهللين ومكبرين

 ٢٥/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 
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ُإذا فتح باب المغاربة : خطيب األقصى
  للمستوطنين سنفتح أبواب األقصى

 

ـــا–رام اهللا  ـــوطن  دني ـــب المـــسجد  حـــذر – ال خطي
األقــصى، الــشيخ عكرمــة صــبري، االحــتالل مــن الــسماح 

ــدا أنــه إذا فــتح بــاب للمــستوطنين باقتحــام المــسجد، م ًؤك
المغاربــة للمــستوطنين، فــإن أبــواب األقــصى كافــة ســتفتح 

  .أمام المصلين بعشرات اآلالف

ــــصريح صــــحفي  ــــي ت ــــشيخ صــــبري ف وطمــــأن ال
المواطنين بأنه ال خوف على المسجد األقصى، ألن أبوابه 
مغلقـــة مـــع اســـتمرار العمليـــة الوظيفيـــة بداخلـــه مـــن رفـــع 

 . بحضور الخطباء والحراسٕلألذان واقامة صالة الجماعة

وحول الدعوات التي أطلقـت لفـتح األقـصى أمـام  
نقــدر حـب النــاس لألقــصى، وقــرار : "المـصلين قــال صــبري

اإلغالق مؤلم للجميع لكن الظروف الصحية في ظل وبـاء 
  ".كورونا هي من دفعتنا لذلك

ــــــصى ــــــب األق ــــــيس : "وأضــــــاف خطي المــــــسجد ل
ت سيتدفق عـشرات كاألسواق والبنوك ففي حال فتح البوابا

آالف المصلين في وقـت واحـد والـى مكـان واحـد وال يمكـن 
الـــتحكم بهـــم مـــن خـــالل التباعـــد فـــي الـــصالة ألن ســـعته 

  ".محدودة

ــي األقــصى وعــشاقه،  ــشر صــبري المــرابطين ف وب
بــأن مــن اعتــاد علــى الــصالة فيــه، ولــم يــتمكن مــن أدائهــا 
بسبب الظروف الحالية، فإنه بصالته في بيته ينـال نفـس 

  .ثواب الصالة في المسجد األقصى

وكـــــان مرابطـــــون مقدســـــيون، قـــــد حـــــذروا مـــــن 
مطالبــــات، أطلقهــــا مــــستوطنون بالــــسماح لهــــم باقتحــــام 

لتنفيــــذ ) كورونــــا(األقـــصى واســــتغالل االحــــتالل لجائحــــة 
  .مخططاته في المسجد المبارك ومدينة القدس

ـــشؤون اإلســـالمية، إغـــالق  ـــاف وال ـــررت األوق وق
ثــر مــن شــهر، ضــمن اإلجــراءات المــسجد األقــصى منــذ أك
  ).كورونا(الوقائية لمواجهة وباء 

  ٢٧/٤/٢٠٢٠ن دنيا الوط

* * * * * 

يحذران من اقتحامه " األقصى"مدير وخطيب 
  من قبل المستوطنين

 

مـــدير المـــسجد األقـــصى  ّ حـــذر– وفـــا – القـــدس
المبــــــارك الــــــشيخ عمــــــر الكــــــسواني، مــــــن اقتحامــــــات 

ـــارك ـــالالمـــستوطنين للمـــسجد األقـــصى المب ـــه إذا : ، وق إن
ـــــة  ـــــاب المغارب فتحـــــت ســـــلطات االحـــــتالل االســـــرائيلي ب
للمستوطنين لمواصلة االقتحامـات، فـسيتم فـتح كـل أبـواب 
ــة  األقــصى، ولتتحمــل حكومــة االحــتالل المــسؤولية الكامل

 .عن تداعيات ذلك

ــــب المــــسجد  ل خطي ــــصريح ســــابق، حم ــــي ت ــــوف ّ
ـــــشيخ عكرمـــــة صـــــبري، ســـــلطات االحـــــتالل  ـــــصى ال األق

ــداعيات أي اقتحامــات للمــسجد األقــصى مــن االســرائي لي ت
قبل المستوطنين، اذا ما جرت أي عمليات اقتحام من قبل 

  .ُالمستوطنين، فسيفتح األقصى للمصلين بعشرات اآلالف

 ٢٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

مطاعم تفتح أبوابها بعد : القدس تتنفس قليال
   يوما على اإلغالق٥٠

 

ـــــة ـــــاة ا– القـــــدس المحتل ـــــدة لحي ـــــاال– الجدي   دي
ًخمـسين يومـا مـن االغـالق، بـدأت الحيـاة   بعـد– جويحان

ــي شــوارع  ــواب المحــال ف ــدريجيا بفــتح أب ًالتجاريــة تعــود ت
وأحياء القدس العتيقة مع استمرارية تحديـد المـدة الزمنيـة 
ًلفـــــتح واغـــــالق المحـــــالت قبـــــل موعـــــد االفطـــــار نتيجـــــة  ٕ
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كورونا في الـبالد الستمرارية حالة الطوارئ وتفشى وباء ال
 .والعالم أجمع

حيــث شــهدت شــوارع وأزقــة القــدس العتيقــة شــبه 
الخاليــة مــن مواطنيهــا مــع انتــشار الباعــة ضــمن الــشروط 
الوقائيـــة وبعـــض محـــالت بيـــع الحمـــص والفالفـــل، ونـــشر 
: بــــسطات الخبــــز والبــــرازق، والعــــصائر الرمــــضانية مثــــل

ــــائع  ــــوز، وب ــــون، والل ــــدي، والليم ــــسوس، والتمــــر الهن ال
لمخلـــالت، وبـــائع القطـــايف، اال ان وشـــاح الحـــزن يخـــيم ا

علــــى المدينــــة نتيجــــة الــــسياسية االســــرائيلية مــــن جهــــة 
  .وانتشار وباء الكورونا من جهة أخرى

قــال حــسن أبــو غربيــة صــاحب أقــدم مطعــم لبيــع 
ــل  ــو حــسن" الحمــص والفالف ــد شــهر ونــصف مــن ": أب بع

ح ُاإلغـالق ومــع اليـوم الرابــع مـن شــهر رمـضان بــدأت بفــت
ـــث لمـــست  ـــة، حي ـــوانين الوقائي ـــم ضـــمن الق ـــواب المطع ُاب

 .اشتياق المواطن للشراء

 ١٩٥٠المطعـم قـائم منـذ عـام "يضيف أبو غربية
ومــازال يعمــل حيــث لــه نكهــة وميــزه فــي الطعــم وهــذا ســر 

  ."عشق المشتري واقباله على الشراء

وأشار إلى أنه لم يشهد المحل إغالقا منذ نـشأته 
ً يومـــا أمـــام عـــشاق ٥٠ق لــــ نحـــو اال أن هـــذا العـــام أغلـــ

كنت أشاهد عبر التواصـل " الفالفل والحمص والفول، قائال
االجتمــــاعي عمليــــة طهــــي الفالفــــل فــــي البيــــت واهتمــــام 
ـــع  ـــزل نتيجـــة االغـــالق ومن ـــي المن ـــواطنين باعـــداده ف الم

  ".الخروج من المنازل

ــارك يختلــف عــن  وأوضــح أن شــهر رمــضان المب
ـــث  ـــام حي ـــن الع ـــة م ـــام العادي ـــوس شـــهر رمـــضان األي طق

المبــارك إذ ال تخلــو مائــدة دون وضــع الحمــص والفالفــل 
  .على المائدة

بـــدوره، يقـــول صـــاحب مطعـــم أبـــو علـــي رشـــدي 
هذا العام يختلف عن األعوام الـسابقة حيـث إعـداد "إشتيه 

ًكميــة بيــع الفالفــل والحمــص أصــبحت قليلــة جــدا مختلفــة 
 ".عن العام السابق

قدس وفتح أبواب رغم وجودنا في مدينة ال"يضيف
المحـل بعـد شـهر ونــصف، اال أن اجـواء الحـزن يخـيم فــي 
ــــة  ــــة المظــــاهر الروحاني ــــاب كاف ــــد غي ــــدس بع ســــماء الق

  ".والطقوس المميزه في هذه المدينة

يعتبــــر شــــهر :" أمــــا التــــاجر نــــور مطــــور يقــــول
ــاجر المقدســي،  ــزة للت ــارك مــن األشــهر الممي رمــضان المب

فــد المــواطنين مــن والــذي يميــزه عــن بــاقي األشــهر هــو توا
ــــسطيني  ــــداخل الفل ــــة والقطــــاع وال ــــضفة الغربي ــــاطق ال من

 والـــزوار المـــسلمين القـــادمين مـــن دول ٤٨المحتـــل عـــام 
 غيــر أن هــذه المظــاهر اختفــت مــع انتــشار وبــاء ،اجنبيــة
  .كورونا

في اليوم الرابـع مـن شـهر رمـضان "يضيف مطور
المبــارك اســتطيع الجــزم أن الظــروف تختلــف عــن االعــوام 

بقة مــن توافــد المــشترين إذ اقتــصرت هــذا العــام فقــط الــسا
  ".على ابناء البلدة

مــن جهــة ثانيــة، اختفــت مظــاهر صــنع القطــايف 
امــام المــارين مــن المــواطنين والمــصلين الوافــدين للمدينــة 
من اجل الصالة فـي المـسجد خـالل شـهر رمـضان، اال ان 
اصحابها يعدون القطـايف بالكميـة المحـددة للبيـع وحـسب 

 ..المواطنين الضعيفه نوعا ماحركة 

وتميــز شـــارع الــسلطان ســـليمان باســتمراية بيـــع 
ــائع الخــاروف والتمــر مــروان ســميرة بعــد أن عرفــه  أقــدم ب

" بوابـة دمـشق" المشاهد والزائر بتواجـده عنـد بـاب العـامود
ــك، :" ليقــول ــزل اكثــر مــن ذل ال أســتطيع المكــوث فــي المن

يجة وبـاء شهر ونصف مرت والقدس خالية من سكانها نت
  ".فيروس الكورونا

الوضــع االقتــصادي صــعب إذ أن عملــى " يــضيف
ـــع الخـــاروف هـــو مـــصدر رزقـــي وال يوجـــد بـــديل ، "فـــي بي

ًموضحا أنه مع تخفيف االجراءات فـي حالـة الطـوارئ عـاد 
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ـــسلطان  ـــان الـــى شـــارع ال ـــام بتغييـــر المك ـــل ولكـــن ق للعم
ســــليمان نتيجــــة قلــــة الحركــــة للمــــواطنين وايــــضا ضــــمن 

  . الوقائية بوضع الكمامة والكفوف اليديناإلجراءات

ومــــع ســــاعات موعــــد االفطــــار وموعــــد صــــالة 
التــروايح يــؤدي المواطنــون الــذين يبعــدون عــن المــسجد 

 متر الصالة فـي منـازلهم، ٥٠٠االقصى المبارك أكثر من 
ومن يقطن بجوار المسجد االقصى المبـارك يـؤدي الـصالة 

المـصلين لــ مع ترك مـسافات بـين المـصلين وتحديـد عـدد 
ــتم مخالفــة المــصلين ١٩  مــصليا وفــي حــال إزداد العــدد ي

 شـــيقل، الـــى جانـــب ذلــك هنـــاك منـــع تجـــوال ٥٠٠بقيمــة 
للمـــواطنين فـــي شـــوارع القـــدس او األحيـــاء بعـــد الـــساعة 

 .ًالسادسة من مساء كل يوم حتى الساعة الثالثة فجرا

وطالب المواطنون باعادة فـتح المـساجد وتحديـدا 
ًالمبارك بعـد اعـادة فـتح األبـواب تـدريجيا المسجد االقصى 

وذلــك مــن أجــل الــصالة والعبــادة فــي هــذا الــشهر المبــارك 
ليوجه رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري 
ـــــسلطات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي مـــــن الـــــسماح  ًتحـــــذيرا ل
ــتح  ــه إذا ف ــى أن ًللمــستوطنين باقتحــام المــسجد، مؤكــدا عل

ـــة بـــاب المغاربـــة للمـــستوطن ـــواب األقـــصى كاف ين، فـــإن أب
  ".ستفتح أمام المصلين بعشرات اآلالف

وطمــأن الــشيخ صــبري فــي تــصريح صــحفي يــوم 
اإلثنــين، المــواطنين بأنــه ال خــوف علــى المــسجد األقــصى 
ــه  ألن أبوابــه مغلقــة مــع اســتمرار العمليــة الوظيفيــة بداخل
ٕمن رفع لـآلذان واقامـة صـالة الجماعـة بحـضور الخطبـاء 

  .والحراس

يما يتعلق بالدعوات التي أطلقت لفتح األقـصى وف
نقــدر حــب النــاس لألقــصى : "أمــام المــصلين، قــال صــبري

وقرار اإلغالق مؤلم للجميع لكن الظروف الصحية في ظل 
  ."وباء كورونا هي من دفعتنا لذلك

ـــوك،  ـــيس كاألســـواق والبن وأضـــاف أن المـــسجد ل
ففــي حــال فــتح البوابــات ســيتدفق عــشرات آالف المــصلين 

ٕي وقت واحد والى مكان واحد، وال يمكن التحكم بهـم مـن ف
  ".خالل التباعد في الصالة ألن سعته محدودة

وبـــشر الـــشيخ صــــبري المـــرابطين فـــي األقــــصى 
وعشاقه بأن من اعتـاد علـى الـصالة فيـه ولـم يـتمكن مـن 
أدائها بسبب الظروف الحالية، فإن صالته فـي بيتـه ينـال 

 .صىنفس ثواب الصالة في المسجد األق

ــى أن مــرابطين مقدســيين ســبق وحــذروا  يــشار إل
مــن مطالبــات أطلقهــا مــستوطنون بالــسماح لهــم باقتحــام 

لتنفيــــذ " كورونــــا"األقــــصى واســــتغالل االحــــتالل لجائحــــة 
  .مخططاته في المسجد المبارك ومدينة القدس

يـــذكر أن األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمية، قـــررت 
ن إغـــالق المـــسجد األقـــصى منـــذ أكثـــر مـــن شـــهر ضـــم

  ..."كورونا"اإلجراءات الوقائية لمواجهة وباء 

ومع ساعات عصر اليوم داهمت شرطة االحتالل 
ًمنزل الشيخ عكرمة صبري ووجهت له تهديدا حملتـه فيـه 
المسؤولية الكاملة في حال اندالع الهبة الجماهيريه لفتح 

  .المسجد االقصى المبارك خالل شهر رمضان المبارك

  ٢٨/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

َكمامات تراثية تحارب فيروسي . .في القدس
  واالحتالل» الكورونا«

ــان  كــان الروائــي والمــصور عيــسى القواســمي والفن
ًحسام أبو عيشة يـضعان تـصورا لبرنـامج يفكـران ببثـه علـى 
شبكة التواصل االجتماعي خالل شهر رمضان عنـدما بـرزت 

 .كمامة تراثية..الفكرة ألول مرة

لمقدســـي أبـــو عيـــشة هـــم بـــالخروج مـــن فالفنـــان ا
مخيطـــة القواســـمي فـــي شـــارع المـــسعودي بمدينـــة القـــدس 
ــشرقية المحتلــة حينمــا تــذكر أن عليــه أن يــشتري كمامــة  ال

ًانتظــر قلــيال «. يرتــديها أثنــاء خروجــه لتفــادي غرامــة ماليــة
، قــال لــه القواســمي وهــو يبحــث »سأصــنع لــك كمامــة تراثيــة



  
  ٢٠٣ 

 تراثية فـي إحـدى زوايـا بين قصاصات قماش عليها مطرزات
  .ًالمخيطة التي كتب فيها القواسمي عددا من رواياته

في غضون دقائق كانت أيدي القواسمي تـصنع مـا 
 .باتـــت أشـــهر الكمامـــات فـــي تـــاريخ أزمـــة فيـــروس كورونـــا

وبالنــسبة للقواســمي وأبــو عيــشة فــإن الكمامــة قــد ال تكــون 
شدد علـى بالمواصفات الطبية العالمية ولكنها ترسل رسالة ت

 .التمسك بالهوية والتراث الفلسطيني

صـنعت كمامــة أخــرى » «األيــام«وقـال القواســمي لــ 
لنفسي والتقطت مع حسام صورة نشرناها على صفحاتنا في 
شبكات التواصل االجتماعي وكانت ردود الفعل من المتابعين 

  .»مثيرة ومشجعة

بـــدأت األفكـــار تتـــوالى وصـــنعنا كمامـــات «وأضـــاف 
تطريز مختلفة األشكال، كما استخدمنا الكوفيـة تحمل أعمال 

  .»الفلسطينية في صناعة كمامات

ـــى «وتـــابع القواســـمي  نـــشرنا صـــورة للكمامـــات عل
صفحة شبكات التواصـل وبـدأ األصـدقاء مـن الـضفة الغربيـة 
وبعض الـدول العربيـة والغربيـة يطلبـون منـا إرسـال كمامـات 

  .»منها لهم

ـــالم أصـــبحت  ـــن دول الع ـــد م ـــي العدي ـــات وف الكمام
إلزاميــة عنــد الخــروج إلــى الــشوارع والمراكــز والــشركات ولكــن 
ثمة الكثيرون الذين يفضلون أيضا ارتداءها من اجل تفـادي 

 .التقاط الفيروس

وفــي حــين باتـــت بعــض الكمامـــات تحمــل إشـــارات 
عالمــات تجاريــة عالميــة وخاصــة تلــك المختــصة بالرياضــة 

 .فإنما لكمامات القواسمي رسالة انتماء

هــي شــيء رمــزي ولكنهــا تحمــل «: قــال القواســميو
رسالة، فعندما ترتدي كمامة عليها نقشات تراثية مثل أعمال 

  .»التطريز والكوفية فإنك تعبر عن انتمائك لهذه القضية

ــصميم واإلرادة «وأضــاف  نحــن نواجــه الجائحــة بالت
وهو ما نمتاز به كفلسطينيين لم تثننا النكبات والكوارث عـن 

  .»ضيتناالتخلي عن ق

في األيام العادية، يقوم القواسمي بأعمـال الخياطـة 
لزبائن بالقدس الشرقية المحتلة وفـي ظـل أزمـة كورونـا فـإن 

ويعـرض القواسـمي فـي . ًالكمامات التراثية باتت تلقـى رواجـا
 .جانب من محله الصغير نماذج من هذه الكمامات

ويقــــول إن ثمــــة مــــن طلــــب منــــه كمامــــة خاصــــة 
 .رودللعرائس عليها و

ــو عيــشة «ويــضيف  ــام كــان حــسام اب فــي أحــد األي
يـــسير بالـــشارع وهـــو يرتـــدي كمامـــة مـــصنوعة مـــن قمـــاش 
الكوفية فأوقفه شرطي إسـرائيلي وسـأله عـن سـبب ارتـدائها، 
فــرد بأنهــا مــن أجــل الــسالمة مــن الفيــروس وعنــدها اضــطر 

  )األيام الفلسطينية. (»الشرطي لتركه يمضي في سبيله

  ٢٠فحة  ص٢٩/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

في القدس " كورونا"  إصابات جديدة بـ٦
 المحتلة

وزيـــرة الــــصحة   أعلنـــت– وام –القـــدس المحتلـــة 
ـــوم، تـــسجيل  ـــة، الي ـــي كيل ـــسطينية م  حـــاالت جديـــدة ٦الفل

مـصابة بفيـروس كورونـا المـستجد فـي القـدس المحتلـة، مــا 
وأوضــحت  . مــصاب٥٠١يرفــع اإلصــابات فــي فلــسطين إلــى 

ابات الجديــدة حالــة واحــدة فــي بيــر نبــاال، أن مــن بــين اإلصــ
ــى حــالتين فــي حــي رأس خمــيس بمخــيم شــعفاط،  إضــافة إل
وحالتين في سلوان، وحالة واحدة في البلدة القديمة بالقدس 

  .المحتلة

 حالــة، ٤٠٢وأضــافت أن عــدد الحــاالت النــشيطة  
 حالـة فـي ٢٥٥ حاالت فـي المحافظـات الجنوبيـة، و٦بينها 

 حالــــة داخــــل جــــدار الــــضم ١٣٢ا محافظــــة القــــدس، بينهــــ
 فحص منـذ بـدء ٣٠٥٠٠والتوسع العنصري، فيما تم إجراء 

  .الجائحة

 ٢٩/٤/٢٠٢٠البيان اإلماراتية 

* * * * * 
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محافظة القدس تعلن رسميا إطالق منصتها 
  »مدد«اإللكترونية 

 

محــــافظ  أكــــد – »القــــدس العربــــي« – الناصــــرة
ـــصة ال ـــث ان من ـــدس عـــدنان غي ـــةالق  محافظـــة اإللكتروني

تــأتي فــي إطــار المــسؤوليات الملقــاة علــى عــاتق ” مــدد“
تجـــاه ابنـــاء شـــعبنا فـــي العاصـــمة المحتلـــة “المحافظـــة 

والوصــول الــى الكــل المقدســي وتقــديم مــا يحتاجــه، وســط 
اإلهمال المتعمد من سلطات االحتالل االسرائيلي وفي ظـل 

  .”الظروف التي تعيشها فلسطين والعالم أجمع

ل اجتمـــاع خـــاص بإطالقهـــا أعـــرب محـــافظ وخـــال
  .القدس عن تقديره لكل من ساهم في هذا اإلنجاز

أوضح المحافظ ان هذا اإلجـراء مـا هـو إال تنفيـذا 
إلعالن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ فـي األراضـي 
ــوزراء األخيــرة  ــيس ال الفلــسطينية، وعلــى ضــوء قــرارات رئ

ــبال ــدكتور محمــد اشــتية فــي ضــوء إصــابة ال د بفيــروس ال
كورونا، لوقاية العـاملين والمـراجعين للمؤسـسات الرسـمية 
من مكروه، وحرصـا علـى سـالمتهم مؤكـدا علـى الجاهزيـة 

بـدوره قـال نائـب المحـافظ  .لمواجهة هذا الفيروس الخطير
عبــد اهللا صــيام انــه إيمانــا مــن محافظــة القــدس بــضرورة 
التواصــل مــع المــواطن المقدســي فــي ظــل حالــة الطــوارىء 

لتي أعلن عنها الرئيس محمود عبـاس فـي الخـامس مـن ا
آذار وما تبعها من إجراءات احترازية وقائية أقدمت عليها 
الحكومــــة الفلــــسطينية برئاســــة الــــدكتور محمــــد اشــــتية، 
وبتوجيهـــات مــــن محــــافظ القـــدس عــــدنان غيــــث، رفعــــت 
محافظــــة القــــدس مــــن جاهزيتهــــا وقامــــت بالتعــــاون مــــع 

صة إلكترونيـة تحمـل فـي صندوق وقفية القدس بتوفير من
تطبيقاتهــــا بوابــــات مختلفــــة فــــي معظمهــــا للتواصــــل مــــع 
المـــواطن المقدســـي ومعرفـــة احتياجاتـــه والعمـــل إليـــصالها 

إليـــه منعـــا لوصـــول الفيـــروس وحرصـــا علـــى المـــصلحة 
الوطنيـــة العليـــا، وتعـــد وســـيلة اعتمـــاد أساســـية لجمهـــور 
المــواطنين لمتابعــة احتياجــاتهم فــي ظــل فــرض اإلجــراءات 

حترازية للحد من انتشار العدوى والحفاظ على سالمتهم اال
  .وصحتهم

واوضـح صــيام لــدى إعالنـه عــن اطــالق المنــصة 
رســميا بحــضور ممثلــين عــن األجهــزة األمنيــة ومــدير عــام 
ّالحكــم المحلــي موســى الــشاعر، ومعتــصم تــيم مــدير عــام 
وحــدة القــدس فــي الرئاســة، وشــادي المطــور امــين ســر 

، وأمنـاء ســر المواقـع لإلقلــيم فــي حركـة فــتح اقلـيم القــدس
ًالقــدس، انــه انطالقــا مــن مفهــوم التكافــل االجتمــاعي بــأن 
الركيزة األساسية في بناء المجتمعات وتطويرها وتنميتهـا، 
كان من الضروري إيجاد آلية للتواصل مع الكـل المقدسـي 

المنصة اإللكترونية لمحافظة القدس “ اتفق على تسميتها
و موقـــع إلكترونـــي تعمـــل فيـــه ، وهـــ”مـــدد”تحمـــل شـــعار”

مجموعة مـن المتطـوعين مـن جـامعتي القـدس وبيـر زيـت 
ـــاألدوات والمـــوارد  ـــزود ب ـــاس، م يتمتعـــون بالمهـــارة والحم

  .الالزمة لتعزيز برامج المشاركة المجتمعية

كمــــا أوضــــح أن اإلجــــراءات المتبعــــة لمواجهـــــة 
فيروس كورونا تحتاج تعاون الجميع، والتحلي بالشجاعة 

حدي والصبر والجلد مـن أجـل المـصلحة الوطنيـة وروح الت
ـــزام بـــاإلجراءات  ـــضرورة االلت ـــا المـــواطنين ب ـــا، مطالب العلي
ـــي اتخـــدتها الحكومـــة للحـــد مـــن  ـــة الت ـــة واالحترازي الوقائي
تفشي العدوى وعدم التهاون لعدم حـدوث أزمـة كبيـرة مثـل 
بعـــض الـــدول األوروبيـــة التـــي تهاونـــت فـــي بدايـــة األمـــر 

ألمـر إلـى وفـاة اآلالف مـن مواطنيهـا، ووصلت في نهاية ا
ـــي تترأســـها المحافظـــة  ـــة الطـــوارىء الت ـــى أن لجن ـــا إل الفت
وبالتعــاون مـــع الجهـــات األمنيـــة وكافـــة الجهـــات المعنيـــة 



  
  ٢٠٥ 

والــشركاء لــن تتــوانى فــي تقــديم جــل مــا يلــزم حرصــا منهــا 
  .على سالمة المواطنين

وثمــــن صــــيام الجهــــود الكبيــــرة التــــي تقــــوم بهــــا 
والعــاملون فــي القطــاع الــصحي واألمنــي، الطــواقم الطبيــة 

والـذين جنـدوا أنفـسهم فــي جهـود مواجهـة مـرض كورونــا، 
رغـم المخــاطر المحدقــة بهــم، داعيــا جميــع المــواطنين إلــى 
ــــات  ــــصادرة عــــن جه ــــزام باإلرشــــادات والتعليمــــات ال االلت

  .االختصاص

بــدوره أكــد شــادي المطــور أمــين ســر حركــة فــتح 
ــ ــيم القــدس، ان القــوى الوطني ــة إقل ة فــي العاصــمة المحتل

وضـــعت نفـــسها منـــذ اللحظـــة األولـــى لبـــدء اجتيـــاح هـــذا 
الفيروس تحـت تـصرف محافظـة القـدس ولجنـة الطـوارىء 
ــي يترأســها المحــافظ عــدنان غيــث، خدمــة للمقدســيين  الت

  .وحرصا على سالمتهم

وأشــار معتــصم تــيم مــدير عــام وحــدة القــدس فــي 
يـــروس الرئاســـة الـــى الجهـــود التـــي تجـــري فـــي مواجهـــة ف

كورونا في مدينة القدس والتي تجمع بين اإلرادة واإلبـداع 
اللــــذين تــــوفرا، اإلرادة فــــي المحــــافظ غيــــث فــــي متابعتــــه 
الدؤوبة وحرصه على الـسالمة العامـة للمقدسـيين وتـوفير 
احتياجـــاتهم، واالبـــداع الـــذي ظهـــر مـــن المتطـــوعين مـــن 
جامعتي القدس وبيرزيت في إدارة هـذه المنـصة التـي تعـد 

  .ازا عظيماإنج

واستعرض طـاهر الديـسي مـدير صـندوق ووقفيـة 
ـــي تعمـــل مـــن خاللهـــا المنـــصة  ـــات العمـــل الت القـــدس آلي

التــي هــي عبــارة عــن منــصة للتكافــل ” مــدد“اإللكترونيــة 
االجتماعي وتم تطويرها من قبـل صـندوق ووقفيـة القـدس 
كمنــصة ذكيــة لمــساندة محافظــة القــدس فــي إدارة األزمــة 

 انتـــشار وبـــاء كورونـــا، حيـــث تقـــدم واآلثـــار الناتجـــة عـــن
خمــس خــدمات مجانيــة للمــواطنين فــي المحافظــة، وهــي 
توفير المواد الغذائية، واألدوية والخدمات اإلغاثية، وكذلك 

  .االستشارات الطبية، إضافة لخدمة التوصيل المجاني

وأضاف أنها تهـدف الـى ضـمان الوصـول لجميـع 
ــأمين احتياجاتهــا األ ــة وت ــائالت المتعفف ساســية وتقييــد الع

ــالقرارات الخاصــة  حركــة المــواطنين وحــثهم علــى االلتــزام ب
بحظـــر الحركـــة، وتلبـــي احتياجـــات المـــواطنين مـــن خـــالل 

  .لجان اإلسناد التي تم تشكيلها من قبل محافظة القدس

وتشرف علـى إدارة المنـصة مجموعـة واسـعة مـن 
جــــامعتي القــــدس وبيــــر زيــــت،  الطلبــــة المتطــــوعين مــــن

ات المـواطنين عبـر رقـم الطـوارئ الخـاص وتستقبل احتياجـ
وموقـع ” الواتس آب“ وعبر خدمة ١٠٥بمحافظة القدس 

 وســــــتكون ،www.madad.psالمنــــــصة اإللكترونــــــي 
خدمــة االســتقبال عبــر هــذه الوســائل متاحــة مــن الــساعة 

  .الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليال

 ١/٤/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

لية للحفاظ على الهوية إطالق الحملة الدو
  الفلسطينية

 

تــستعد الحملــة الدوليــة .... .-فلــسطين المحتلــة 
بالــشراكة مــع » انتمــاء«للحفــاظ علــى الهويــة الفلــسطينية 

ـــة  ـــسطينيي الخـــارج، إلطـــالق الحمل ـــشعبي لفل المـــؤتمر ال
، حيــــث تواصــــل اللجــــان ٢٠٢٠ لعــــام ١١بنــــسختها الـــــ 

 نيـسان ٢٠التحضيرية أعمالها لإلعـالن عـن الحملـة فـي 
ــة فــي . الجــاري وأشــار ياســر قــدورة؛ المنــسق العــام للحمل

بـدأت منـذ العـام » انتمـاء«تصريح صحفي، إلى أن حملـة 
  .  وتستمر طوال شهر أيار من كل عام٢٠١٠

تـــشترك فـــي الحملـــة عـــشرات «: وأضـــافت قـــدورة
ــسطيني  ــة والداعمــة للحــق الفل المؤســسات واللجــان العامل

فلــسطيني، وتهــدف إلــى فــي مختلــف منــاطق االنتــشار ال
الحفاظ علـى الهويـة الفلـسطينية وتعزيـز الـشعور الـوطني 

  . »وتعميق االنتماء لفلسطين والتمسك بحق العودة
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تنطلــق الحملــة هــذا العــام بالــشراكة مــع «: وتــابع
 ٧٢المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلحياء الذكرى الـ 
 فــي للنكبــة بمــا يعكــس الحفــاظ علــى الهويــة الفلــسطينية،

ـــشعب  ـــستهدف األرض وال ـــي ت مواجهـــة صـــفقة القـــرن الت
  .»والهوية

 تتنـاول ٢٠٢٠ونوه قـدورة إلـى أن حملـة انتمـاء 
ـــي  ـــسطينية وف ـــضية الفل ـــرن علـــى الق مخـــاطر صـــفقة الق

  . مقدمتها حق العودة

علـــى تعزيـــز الـــشعور » انتمـــاء«وتعمـــل حملـــة 
الــوطني فــي أوســاط الالجئــين الفلــسطينيين فــي مختلـــف 

ـــدور أمـــاكن وجـــوده م داخـــل وخـــارج فلـــسطين، وتفعيـــل ال
ٕالـــشعبي الفلـــسطيني فـــي مواجهـــة صـــفقة القـــرن، وابـــراز 

  . تمسك الشعب بحقوقه التاريخية وعلى رأسها حق العودة

ـــة  » انتمـــاء«وتتـــدارس اللجنـــة التحـــضيرية لحمل
ٕحول كيفيـة إطـالق الحملـة وادارتهـا وتنظـيم فعالياتهـا فـي 

ـــشار و ـــة مـــن جهـــة انت ـــا ظـــل الظـــروف الحالي بـــاء كورون
  )وكاالت (....عالميا

 ٢٩ صفحة ٧/٤/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

الفلسطيني يطلق " الحكواتي.. "بسبب كورونا
  عروضا مسرحية على فيسبوك

 

 تعثـرت – المحتلة القدس – جندي أسيل –الجزيرة 
جولة العروض المسرحية التي كان من المفتـرض أن يفتـتح 

موســـمه فـــي " حكـــواتيال"بهـــا المـــسرح الـــوطني الفلـــسطيني 
أيار المقبل، وذلـك بـسبب /نيسان الحالي ومايو/شهري أبريل

تفــشي فيــروس كورونــا، إلــى جانــب تأجيــل إطــالق مــسرحية 
 .جديدة من إنتاج المسرح ذاته

آذار الماضـي، /ومع إلغاء عروض عدة فـي مـارس
وتبــدد اآلمــال بــانطالق جولــة عــروض الثنــي عــشر عمــال 

خــالل الــسنوات الــثالث األخيــرة، " الحكــواتي"مــسرحيا أنتجهــا 
ــــالتوافق مــــع مخرجــــي المــــسرحيات  قــــررت إدارة المــــسرح ب

والممثلــين، إطــالق مهرجــان افتراضــي علــى موقــع التواصــل 
االجتمــــاعي فيــــسبوك، لتعــــرض مــــن خاللــــه المــــسرحيات 

  .المختلفة

ــل المــسرحي  ــواتي والممث ــن مــدير مــسرح الحك وأعل
ــاء المقدســي عــامر خليــل إطــالق المهرجــان االفت راضــي إلبق

مــن بــاب المـــسؤولية "التواصــل مــع الجمهــور، إذ أكـــد أنــه 
ــــــي يعيــــــشها  ــــــضغوط الت ــــــف مــــــن ال ــــــة وللتخفي المجتمعي
الفلسطينيون والترويح عـنهم، كـان ال بـد مـن التفكيـر خـارج 
ــــالم األزرق  ــــي الع ــــسرحيات ف ــــذه الم ــــرض ه ــــصندوق بع ال

  ".فيسبوك

مهرجـــان "وأطلـــق خليـــل علـــى هـــذه المبـــادرة اســـم 
، وانطلقـت بـاكورة العـروض "كواتي على فيـسبوكعروض الح

، تلتهــــا "الملــــح األخــــضر"يــــوم األحــــد الماضــــي بمــــسرحية 
، ودعـا الحكـواتي علـى صـفحته "من قتل أسمهان؟"مسرحية 

يــوم األحــد " نــص كــيس رصــاص"جمهــوره لالســتعداد لعــرض 
  .المقبل

تأتي جولـة العـروض التـي كانـت مـن المفتـرض أن 
 وجنــين وبيـــت لحــم والخليـــل تجــوب كــال مـــن مدينــة رام اهللا

ومدنا في الداخل المحتل، باإلضافة إلـى عـرض المـسرحيات 
على خشبة المسرح في القـدس، ضـمن حملـة مدعومـة مـن 

  .الشعب الفلسطيني رفضا للتمويل المشروط

  ٕمن الشعب واليه

ــت إن  ــل للجزيــرة ن ــال خلي حــول تمويــل المــسرح، ق
 سويــسريين تلــك الجولــة يــدعمها المــسرح بفنانيــه وشــركاء"

وفرنــسيين ردا علـــى شــروط التمويـــل التــي يـــضعها االتحـــاد 
رفــض المــسرح منحــتهم لهــذا العــام "، مــضيفا أن "األوروبــي

والعام القادم، ولتعويض ذلك تـم الترتيـب لالنطـالق بعـروض 
  ".ٕمن الشعب واليه بحيث تباع التذاكر بمبالغ زهيدة

 وأكد مدير المسرح أن اإلدارة لن تتنازل عـن تنظـيم
هذه الجولة بعد زوال أزمة الفيـروس المـستجد، ورغـم قـسوة 
ظروفه فإنه فتح آفاقا جديدة وأدخل جمهـورا واسـعا للمـسرح 

  .من خالل العروض االفتراضية
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وتــــابع خليــــل أنــــه منــــذ اإلعــــالن عــــن المهرجــــان 
االفتراضي، انهالت الرسائل من أشخاص لـم يـدخلوا المـسرح 

ميكـانيكيون وأصـحاب يوما بيـنهم سـائقو سـيارات عموميـة و
محالت بقالة، باإلضافة لرسائل وصلتهم من لبنـان والمغـرب 
والجزائــر وفرنــسا وأميركــا، تستفــسر عــن أســماء المــسرحيات 

  .ومواعيدها

  جمهور جديد

هـــذا الجمهـــور الجديـــد الـــذي ُأعجـــب بالمـــسرحيات 
علــى العــالم االفتراضــي، يجـــزم خليــل أنــه ســيتحمس لفكـــرة 

ا، آمـال أن تنتهـي حقبـة كورونـا، الحضور إلى المسرح الحق
  .ألن ال ألم يضاهي رؤية مقاعد الحكواتي فارغة من رواده

الممثل المسرحي عزت النتشة من بين المسرحيين 
الذين ستعرض لهم مسرحيات في الجولـة االفتراضـية، وعنـد 
ســؤاله عــن رأيــه فــي هــذه المبــادرة، قــال إنــه ضــد فكــرة نقــل 

 عام، لكنـه مـع هـذه الخطـوة المسرح للعالم االفتراضي بشكل
  .في ظل الحجر الصحي اإلجباري على السكان

يجــب تــشجيع النــاس دائمــا علــى الــذهاب "وأضــاف 
إلــى المــسرح والجلــوس علــى مقاعــده للتفاعــل مــع الممثلــين 
عاطفيا ومشاركتهم مشاعرهم في كل مـشهد، لكـن رب ضـارة 
نافعة، وربما تشجع هذه العروض االفتراضية مـن لـم يـذهب 

ـــه ألن مـــسرحياته لل ـــذهاب إلي ـــا أن يـــتحمس لل ـــواتي يوم حك
  ".تستحق الحضور والتفاعل

مـن "أولى المسرحيات التي عرضت للممثل النتـشة 
من خالل رابـط علـى فيـسبوك ينـشره المـسرح " قتل أسمهان؟

على صـفحته ويحذفـه بعـد سـاعات، وأكثـر مـا أدخـل الفرحـة 
أميركــا، علــى قلــب الممثــل المقدســي أن أقاربــه فــي األردن و

ممن لم يتمكنوا من حضور المسرحية في الحكواتي بالقدس 
  .قبل عامين، تمكنوا من حضورها افتراضيا

ــــشة لحــــضور  ــــسمر النت ــــضا يت ــــى أي ــــرة األول وللم
مسرحية له ويكون مـن بـين الجمهـور، وعـن مـشاعره تجـاه 

شعور غريب ال يمكنني وصـفه بـدأت بـالتفكير فـي "ذلك قال 
ابعون المسرحية معـي فـي الوقـت مشاعر المشاهدين وهم يت

نفسه، ال شـك أن بعـض األشـياء كانـت مفقـودة وتمنيـت لـو 
  ".أن بإمكان الجميع متابعة المسرحية على خشبة المسرح

ــراهيم  ــب المقدســي إب ــي والكات ــرى الروائ فــي حــين ي
ــــشاهد الجمهــــور المــــسرحيات داخــــل "جــــوهر  األصــــل أن ي

ته، لكن مـن ٕالمسرح بأجوائه ونكهته وعبقه ومقاعده واضاء
ــا  ــر، أن ــم والفك ــة والعل ــا بالثقاف ــراغ حالي ــت الف ــد مــلء وق الجي
متحمس للفكرة وشاهدت أولى المسرحيات افتراضيا وسأتابع 

  ".بقية العروض

وعنــد ســؤاله عــن تخــوف بعــض الفنــانين مــن عــدم 
إقبــال الجمهــور علــى المــسرح بعــد جلبــه لهــم بــسهولة إلــى 

ذه حـال المثقفـين هذا التخـوف مـشروع لكـن هـ"منازلهم، قال 
  ".بشكل عام، فهم يقدمون وال ينتظرون مقابال

وهي واحـدة مـن  -الشابة الفلسطينية روال عثامنة 
 -جمهـور مـسرح الحكـواتي المخلـصين ألعمالـه منـذ عقــدين

ــت  ــون علــى بعــد أمتــار مــن الممثلــين، "قال فــي المــسرح نك
نعــيش كــل مــشاعرهم عــن قــرب، ونلتفــت لكــل حركــة ولحظــة 

وية، وهذا صعب أن نكون جزءا منه في العرض ارتجالية عف
  ".االفتراضي

ٕورغــم تقــديرها واعجابهــا العميــق بمبــادرة المــسرح 
الفلــسطيني فــي القــدس المحتلــة، فإنهــا وصــفتها بالمواســاة 
للجمهور المخلص للمسرح حتى يتجدد لقاؤهم على المقاعد 

  .الحمراء التي ألفوها وألفتهم منذ عقود

  ١١/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

مبادرة .. الموسيقى للترويح عن السكان
  انطلقت في القدس رغم آالمها

  

 – المحتلـــــة القــــدس – جنـــــدي أســــيل –الجزيــــرة 
الـــشباب لـــن يكـــل، همـــه أن تـــستقـل أو .. مـــوطني مـــوطني"

ال نريـد .. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيـد.. يبيد
.. د مجدنا التليدذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ال نريد، بل نعي

  ".موطني موطني



  
  ٢٠٨ 

للـشاعر " مـوطني"هذه الكلمات المقتبسة من نشيد 
الفلــسطيني الراحــل إبــراهيم طوقــان مــن الطبيعــي أن يــسمعها 
الفلـسطينيون فـي محافظــات الـضفة الغربيــة المختلفـة، غيــر 
أنـــه مـــن المـــستهجن أن تـــصدح بهـــا مكبـــرات الـــصوت فـــي 

  .العاصمة المحتلة

شاب المقدســي موســى بزبــز لكــن منــذ انطــالق الــ
بمبادرته الهادفة للترويح عـن الـسكان مـن خـالل الموسـيقى 
مــع خــضوعهم للحجـــر الــصحي المنزلــي بـــات مــن المـــبهج 

  .سماعها مرتين أسبوعيا

الــذي ينحــدر مــن بلــدة ســلوان فــي -وتــابع موســى 
 المبادرات التي انطلقت في بلدان عدة حول العـالم، -القدس

ر بعضهم البعض من خالل الغنـاء وفيها يشد السكان من أز
ــال هــذه  ــى شــرفات المنــازل، ومــع انتق والعــزف والــرقص عل
ـــى  ـــديو عل ـــاطع في ـــشار مق ـــان واألردن وانت ـــى لبن ـــادرة إل المب
المنــصات االجتماعيــة حفزتــه زوجتــه لالنطــالق بمبــادرة مــن 

  .القدس، خاصة أنه يعمل في هذا المجال منذ نحو عقدين

  ٕمن المقدسيين واليهم

فشي فيروس كورونا ألغيت كافة الحفالت وبسبب ت
التــي كــان مــن المفتـــرض أن يحييهــا موســى فــي الفتـــرتين 
الحالية والمقبلة، وأصيب مصدر رزقه في مقتل، ومع حلول 

آذار الماضـــي انطلـــق / مـــارس٣٠ذكـــرى يـــوم األرض فـــي 
 .موسى بمبادرته

ــى "وصــدح صــوت ســماعاته الــضخمة بقــصيدة  عل
 للراحـــل محمـــود درويـــش، "هـــذه األرض مـــا يـــستحق الحيـــاة

، ثـــم سلـــسلة مـــن األغـــاني الوطنيـــة "مـــوطني"تالهـــا نـــشيد 
  .ٍلجوليا بطرس، واختتم تلك الليلة بأغان حديثة متنوعة

رأيــت الفــرح يغمــر القــدس الحزينــة، وأثلــج صــدري "
ٕصعود المقدسيين إلى أسـطح منـازلهم واطاللهـم مـن النوافـذ 

في كسر الروتين نجحنا .. والتلويح بكشافات هواتفهم الذكية
اليــومي القاســي بــسبب الحجـــر الــصحي، ورفعنــا معنويـــات 

  .يقول موسى" بعضنا البعض

ـــع  ـــسكان م ـــة تفاعـــل ال ـــات العمري ـــة الفئ ومـــن كاف
النغمــات اآلتيــة مــن أعلــى بنايــة عائلــة بزبــز فــي حــي رأس 
العــامود ببلــدة ســلوان حتــى شــعر موســى بــأن هــذه المبــادرة 

ال فترة مكـوث المقدسـيين حملته مسؤولية لالستمرار بها طو
  .في منازلهم

تحية لكل األطبـاء والممرضـين وعمـل النظافـة فـي "
المستشفيات، تحيـة لكـل المـصابين بـالفيروس القـابعين فـي 

  ".منازلهم، تحية للفلسطينيين المغتربين خارج البالد

عبــارات ألــف الــسكان ســماعها بــين أغنيــة وأخــرى، 
بير، وبعد ثالث إطالالت فيقابلونها بالتصفيق والتصفير والتك

لموسى علـيهم خـالل أسـبوع انخـرط فـي مبـادرة موحـدة لبـث 
  .صلوات وأدعية بلغات مختلفة لرفع الوباء والغمة

  أدعية وتراتيل

شعر السكان لوهلة بأنهم يسيرون فـي أزقـة البلـدة 
القديمـــة بالقـــدس وينـــصتون لـــصوت األذان الـــذي يتخللـــه 

ونـا لـم يتمكنـوا مـن صوت أجراس الكنائس، فمنذ تفـشي كور
زيـــارة البلـــدة القديمـــة وال دور العبـــادة، لكـــنهم شـــعروا بتلـــك 
الروحانيات التي انطلقت بها مكبرات صوت الشاب المقدسي 

 .الثالثيني

 ويوثق موسى حفالتـه عبـر خاصـية البـث المباشـر
ــى فيــسبوك، والحــظ اتــساع رقعــة المقدســيين المطــالبين  عل

أخرى، ولتلبية ندائهم انتقل بنقل مبادرته إلى أحياء مقدسية 
موسى مع زميل له يعمل في المجال ذاته إلى حـي الـصوانة 
ـــاك بتغريمـــه  ـــال هن ـــام، لكـــن انتهـــى االحتف ـــل أي بالقـــدس قب

مــن قبــل الــشرطة )  دوالر١٤٠٠( آالف شــيكل ٥وصــديقه 
اإلسرائيلية، بادعاء أنهما كانـا سـببا فـي نـزول سـكان الحـي 

  .إلى الشوارع لمتابعة االحتفال

اقتادونــــا ألحــــد مراكــــز الــــشرطة، وبعــــد "ويــــضيف 
ســاعات وبـــضغط مــن محامينـــا تـــم تخفــيض المخالفـــة إلـــى 

، لكن ذلك لـم يرهبنـي، وسأسـتمر ) دوالرا١٤٠( شيكل ٥٠٠
في هذه المبادرة حتى تنتهي هذه األزمـة ويعـود المقدسـيون 

  ".لممارسة حياتهم الطبيعية



  
  ٢٠٩ 

هـــا وتنـــضج األفكـــار يوميـــا لتطـــوير المبـــادرة، وآخر
 أحـدهم –انطالق موسى مـن بلـدة سـلوان وثالثـة زمـالء لـه 

من رام اهللا والثاني من بيت لحـم والثالـث مـن بلـدة العيزريـة 
توقيت محدد ولمـدة سـاعة بثـوا خاللهـا   في– شرقي القدس

  .األغاني التراثية الفلسطينية

ــــسكان  ــــض ال ــــاد بع ــــه مــــن انتق ــــم تخــــل مبادرت ول
ر البث على القرآن الكريم المتدينين بضرورة وقفها أو اقتصا

ـــن  ـــاد، لك ـــبالء عـــن العب ـــع اهللا ال ـــة واالبتهـــاالت ليرف واألدعي
موســى وجــد أن األغلبيــة العظمــى تدعمــه وتــتعطش لــسماع 

  .األغاني الوطنية والتراثية

وفي آخر ظهور لموسى وأثناء مرافقة الجزيـرة نـت 
للمطربة اللبنانية " زهرة المدائن"له صدحت سماعاته بأغنية 

وز، وعلى وقعها رفرف سرب من الحمام األبـيض والبنـي فير
أعلـــى المنـــازل المجـــاورة وأطفـــال علـــى األســـطح يراقبـــون 

  .تحليقها دون أن ينسوا رفع أيديهم لألعلى بإشارة النصر

وعلــى أحــد األســطح وقفــت المقدســية فاطمــة بربــر 
تتــأثر تـــارة وتنفعــل وتتمايـــل مـــع أنغــام الموســـيقى الوطنيـــة 

موســى "اســية تــارة أخــرى، وقالــت للجزيــرة نــت والتراثيــة الحم
أدخــل البهجــة علــى منازلنــا وقلوبنــا ورفــع معنوياتنــا، هنــاك 
ــي  ــشاق هــواء نق ــى األســطح الستن ــصعود إل ســبب يــدفعنا لل

 ".وتنشيط أجسامنا بتفاعلنا معه

ويقبع زوج فاطمة األسير المقدسـي مجـد بربـر فـي 
حـرر  عامـا، ومـن المفتـرض أن يت١٩سجون االحـتالل منـذ 

ربيع العام المقبل، ورغم قرب موعد اإلفراج عنه فـإن الحـزن 
يــسكن قلــب فاطمــة خوفــا عليــه وعلــى رفاقــه فــي األســر مــن 
تفــشي الفيــروس فــي ظــل اإلهمــال الطبــي المتعمــد مــن قبــل 

  .مصلحة السجون

أفكر بزوجي ليال ونهارا، وأنا محرومـة مـن زيارتـه "
ــدة ــت الوســيلة الوحي ــادرة بات ــي اآلن، وهــذه المب ــرويح عن  للت

  ".وعن عائالت كثير من األسرى في بلدة سلوان

جمانة الغـول مقدسـية أخـرى تنتظـر إعـالن موسـى 
عبر صفحته على فيسبوك عن موعـد الحفـل المقبـل بلهفـة، 

بكيــت عنــد ســماع نــشيد مــوطني يــصدح فــي ســماء "وقالــت 
القدس، توقعت أن تنطلق مبادرات كهذه فـي الـضفة الغربيـة 

ـــك مـــستهجن  فـــي القـــدس، أتمنـــى أن تـــستمر دون لكـــن ذل
  ".تنغيص االحتالل على مصدر فرحنا الوحيد اآلن

ـــشابة المقدســـية أنهـــا وآخـــرين بـــادروا  وأضـــافت ال
ــه  لجمــع قيمــة المخالفــة التــي تكبــدها موســى بــسبب مبادرت
التـي انطلقــت مــن أجلهــم، لكــنهم عــدلوا عــن ذلــك بعــد تــدخل 

  .ٍمحام يسعى حاليا إللغائها

  ١٤/٤/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

دولة االحتالل لم توفر خدمات طبية : ندوة
  للمقدسيين في ظل جائحة كورونا

أكــد مــشاركون فــي نــدوة  : رام اهللا–صــدى اإلعــالم 
المقدســيون “رقميــة عقــدت، مــساء اليــوم األربعــاء، بعنــوان 

، عدم وجود فحوصات خاصـة ”خلف الجدار وجائحة كورونا
مات طبيـــة مـــن قبـــل بكورونـــا للمقدســـيين، وعـــدم تـــوفر خـــد

 .السلطة القائمة باالحتالل

وشدد المتحدثون في الندوة التي عقدت بدعوة من 
مركز العمل المجتمعي والعيادة القانونية في جامعة القـدس، 
ــع بمــن  ــه المقدســيون دف ــال الــذي يتعــرض ل ــى أن االهم عل
يــــسمون المقــــاولين فــــي مجــــال الــــصحة بمحــــاوالت تقــــديم 

 . مبالغ ماليةالخدمات للمقدسيين مقابل

وقــال مـــدير االئـــتالف األهلــي لحقـــوق المقدســـيين 
نلتقـــي فـــي ظـــل ظـــروف صـــعبة تمـــر بهـــا “: زكريـــا عـــودة،

ٕفلــسطين والعــالم ومدينــة القــدس، وان مــا يحــدث مــن اهمــال 
األحياء والتأخر في فتح مراكز لفحص الكورونا هو جزء من 
تهويد القـدس مـن خـالل المخططـات والقـوانين التـي تـضعها 

 .ات االحتالل للسيطرة على المدينةسلط

وأضــاف عــودة إن إســرائيل تحــاول عبــر سياســتها 
العنصرية المطبقة في القدس منذ االحتالل وضع العديد من 
اإلجـــراءات والـــسياسات للـــسيطرة علـــى األراضـــي المقدســـية 

مـــن % ٤٠وتهجيـــر المقدســـيين، ألن المقدســـيين يـــشكلون 
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ة الخــدمات المقدمــة المدينــة المحتلــة بــشطريها، إال أن نــسب
من الخدمات المقدمة للمقدسيين % ٩للمقدسيين ال تتجاوز 

مــا يعنــي تمييــز كبيــر تجــاه االحيــاء المقدســية مقارنــة بمــا 
 .يصرف في القدس الغربية

ــت مــديرة وحــدة األرض والتخطــيط  مــن جانبهــا، قال
في مركز عدالة سهاد بشارة، إننـا نتعامـل حاليـا فـي القـدس 

ــي إطــار صــحي خــاص  ــى ســلطات ف ــرض عل بالوبــاء مــا يف
االحــتالل القيـــام بواجبهـــا بـــشكل كبيــر ولـــيس فقـــط خـــدمات 
ــي  ــر طبيع ــة للمــواطنين، نتحــدث عــن اطــار غي صــحية عادي

 .يجب أن يقدم الكثير للسكان

وأضافت أنه وفق القانون الـدولي يجـب علـى دولـة 
االحـــتالل تقـــديم الخـــدمات للـــسكان الـــواقعين لالحـــتالل، وأن 

ســرائيلية كانــت متــأخرة جــدا، وكانــت اإلشــكالية اإلجــراءات اإل
بالقــدس الــشرقية هــو تــوفير الفحوصــات، كمــا أن صــناديق 
المرضى في القدس تقدم خدمات فقط للمقدسيين المـسجلين 

 ألــف مقدســي خلــف الجــدار ال ١٥٠فيهــا، غيــر أنــه يوجــد 
 .تتوفر لهم الخدمات

وأضافت أنه لغاية وقت قصير كانـت الحـاالت التـي 
محدودة جدا ما يعني انتشار الفايروس بشكل كبير، فحصت 

وقررنا في مركـز عدالـة االسـتئناف فـي المحكمـة العليـا ضـد 
العنـــصرية الممارســـة بحـــق المقدســـيين وطالبنـــا بـــأن تتـــاح 

  .الفحوصات لكل المقدسيين في مختلف أمكان تواجدهم

 ١٥/٤/٢٠٢٠ صدى اإلعالم

* * * * *  

 بشأن انونيةق أوراقا نعد": الشعبي المؤتمر"

 الدولية للمحاكم لتقديمها األسرى

 الخارج لفلسطينيي الشعبي المؤتمر قال – لندن

ا ُيعـد إنـه  وجـرائم األسـرى قـضية حـول قانونيـة ًـأوراق

 .الدولية المحاكم إلى لتقديمها بحقهم اإلسرائيلي االحتالل

 المـؤتمر عقـد صـحفي مـؤتمر خـالل ذلـك جـاء

 ،"معكـم كلنـا وحـدكم ملـست" حملـة فعاليات ضمن الجمعة،

 فـي الفلـسطينيين األسـرى مـع للتـضامن أطلقهـا التـي

 .كورونا جائحة ظل في االحتالل سجون

 ،zoom منصة عبر عقد الذي المؤتمر وتضمن
 باسـم الرسـمي المتحـدث تـاله المؤتمر باسم ًصحفيا ًبيانا

 نائب محفوظ أبو هشام وبمشاركة محيسن، أحمد المؤتمر

 لستم "حملة رئيس مشينش ومحمد مر،للمؤت العام األمين

  ".معكم كلنا وحدكم

 أبـو إسـماعيل المحـرر مـن مـداخالت وشـمل

 .سعدات أحمد القائد األسير وزوجة عيشة،

 لكليب الرسمي اإلطالق المؤتمر مطلع في وجرى

 نور الصحفي المؤتمر وأدارت إنتاجاتهم، من "عزمنا من"

 .غوش أبو

 التواصـل فـي الجهود مواصلة المؤتمر بيان وأكد

 علـى للـضغط العالقـة ذات الدوليـة المؤسـسات "مـع

 خطـر مـن والتحذير األسرى جميع سراح إلطالق االحتالل

  ".عليهم كورونا فايروس

 لخدمة إمكانياته كافة تسخير "على التأكيد وجدد

 علـى الـضوء وتسليط حقوقهم عن والدفاع األسرى قضية

  ".بحقهم االحتالل انتهاكات

 وطنية ثقافة األسرى قضية جعل" على تعهد كما

 وتفعيـل الخـارج فـي الفلـسطيني شـعبنا أبنـاء لـدى يوميـة

  ".األسرى نصرة في دورهم

ا يعـد المـؤتمر أن إلـى البيان وأشار  أوراقـا "ًـحالي

 بحقهـم االحـتالل وجـرائم األسـرى قـضية حـول قانونيـة

 علـى االحـتالل ومحاسـبة الدوليـة المحـاكم إلـى لتقـديمها

  ".األسرى حقب انتهاكاته

 المؤســسات جميـع الـشعبي المـؤتمر وشـكر

 أطلقها التي ،"معكم كلنا وحدكم لستم "حملة في المشاركة

 مـن مزيـد إلـى ًداعيـا األسـرى، مـع للتـضامن المـؤتمر

 ....األسرى مع التضامن

 ١٧/٤/٢٠٢٠ وكالة الصحافة الفلسطينية صفا
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* * * * *  

إحياء ذكرى .. إطالق فعاليات حملة انتماء
  لنكبة وتأكيد للهويةا

 

 أطلقت –  المركز الفلسطيني لإلعالم-إسطنبول 
الحملة الدولية للحفـاظ علـى الهويـة الفلـسطينية بالـشراكة 
مــع المــؤتمر الــشعبي لفلــسطينيي الخــارج، االثنــين، عبــر 

 بنــــسختها ٢٠٢٠" انتمــــاء"، حملــــة (zoom) منــــصة
ة، الحاديــة عــشرة، إلحيــاء الــذكرى الثانيــة والــسبعين للنكبــ

والحفــاظ علــى الهويــة الفلــسطينية فــي مواجهــة مــشاريع 
  ".صفقة القرن"تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها 

وافتــتح الحفــل الــذي قدمــه اإلعالمــي الفلــسطيني 
فــــي قنــــاة الجزيــــرة تــــامر المــــسحال، بالنــــشيد الــــوطني 

  .الفلسطيني، وعرض فيديو تعريفي بالحملة

يـة للحفـاظ علـى وأكد المنـسق العـام للحملـة الدول
الهوية الفلسطينية انتماء، ياسـر قـدورة؛ أن الهـدف الـذي 

تعزيـز الـشعور "، هـو ٢٠١٠قامت من أجلـه الحملـة منـذ 
باالنتمــاء لفلــسطين، وتفعيــل الــدور الــشعبي فــي التمــسك 
ـــاش الـــذاكرة  ـــالحقوق، وعلـــى رأســـها حـــق العـــودة، وانع ٕب

  ".الجمعية والتراث الفلسطيني

ــــدورة أشــــكال ووســــ ــــشاركة فــــي وعــــدد ق ائل الم
الحملة، كرفع العلم الفلسطيني، وارتداء الـزي الفلـسطيني، 
ٕواحياء التراث الفلسطيني، باإلضـافة إلـى تنظـيم الفعاليـات 

  .الجماهيرية واإلعالمية

ّكما بين أن الظروف الراهنة مـع جائحـة كورونـا، 
والتـــزام المنـــازل، وتوقـــف الفعاليـــات الجماهيريـــة المعتـــاد 

نـــشطة وفعاليـــات الحملـــة؛ دفـــع اللجنـــة تنظيمهـــا ضـــمن أ
ــة إلــى  ــدة "التحــضيرية فــي الحمل إعــادة بلــورة أشــكال جدي

  ".للتحرك، ولدفع الجمهور للتفاعل مع الحملة

وأشار إلى العمـل علـى إعـداد البـرامج بمـا يـسهل 
مشاركة الجميع عن بعد، عبر مواقع التواصل االجتمـاعي 

 فــي البيــوت، والــسبل المتاحــة، واغتنــام اجتمــاع العــائالت
ًوتفــرغ كثيــر مــن األشــخاص والمبــدعين ليعطــوا مزيــدا مــن 

  .األفكار والمساهمات

وتوقــع قــدورة أن تتــضمن مــشاركة الجمهــور فــي 
ًالحملـــة لهـــذا العـــام، أعمـــاال إبداعيـــة ومـــشاركات متميـــزة 

  ".الفنانين والشعراء والرسامين وفئة الشباب"السيما من 

ا بـين أفـراد أو ًليست تعاون"وأشار إلى أن الحملة 
مؤسسات فحسب، بل هي هذا العام بالشراكة مع المـؤتمر 
ــاون مــع  ــسطينيي الخــارج، وهــي تتحــرك بالتع الــشعبي لفل
مختلف الحمالت والمبـادرات التـي تخـدم الحـق الفلـسطيني 

 ".وتدعمه

 التحرير والعودة

ّبــدوره، عــد المهنــدس هــشام أبــو محفــوظ، نائــب 
لـــسطينيي الخـــارج، أن األمـــين العـــام للمـــؤتمر الـــشعبي لف

انطالقــة الحملــة لهــذا العــام، تــأتي بالــشراكة مــع المــؤتمر 
ًالــشعبي إلحيــاء الــذكرى الثانيــة والــسبعين للنكبــة، متــأمال 
ــالعودة القريبــة لفلــسطين لتــصبح  بــأن تكــون االحتفاليــة ب

  ".التحرير والعودة والفرحة على أرضنا"عنوان الفعالية 

 فـي المـؤتمر تنطلق هذه الحملة ونحـن: "وأضاف
ـــة تـــضامنية مـــع األســـرى  لـــستم "نواصـــل العمـــل فـــي حمل

، ونطالب فيها باإلفراج عـن األسـرى فـي "وحدكم كلنا معكم
  .سجون االحتالل في إطار هذه األزمة

وأشار أبو محفوظ إلى أن ميادين العمل الخاصـة 
ى مـــن خـــالل  الوقـــوف إلـــى جانـــب أبنـــاء "ّـــبـــالمؤتمر تتجل

 أهلنـــــا فـــــي المخيمـــــات ٕفلــــسطين فـــــي الـــــداخل، واغاثــــة
الفلـــسطينية والتجمعـــات، حيـــث نـــشارك وننفـــذ الحمـــالت 

  ".ّاإلغاثية حيثما تطلب ذلك

ــة انتمــاء أنهــا تأكيــد  ــوظ فــي حمل ــو محف ورأى أب
ــالم أن  ــه "للع ــه، متمــسك بحقوق ــشعب الفلــسطيني بأجيال ال

الكاملة وعلـى رأسـها العـودة، وأن هـذه األجيـال لـن تنـسى 
  ".لسطينتراثها وكل ما يربطها بف
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نحن بهـذه االحتفاليـة ندشـن الفعاليـات : "وأضاف
التي تربط أجيالنـا فـي الخـارج بأرضـهم وتـراثهم وهـويتهم، 
حتى نواجه به صفقة القرن التـي يـراد مـن خاللهـا اقـتالع 

  ".الشعب الفلسطيني من أرضه وهويته

ّونبـــــه أبـــــو محفـــــوظ إلـــــى أن المـــــؤتمر يواصـــــل 
ــــة، مــــشيرا ــــاوين مختلف ــــه، بعن ــــى أن التحــــضير ًفعاليات  إل

لفعاليـــات متواصـــلة ســـيكون عنوانهـــا القـــدس فـــي األيـــام 
  .القادمة تعزز االنتماء للوطن وللهوية

 الهوية واالنتماء

من جهته، أشار أنور مخلـوف، المـدير التنفيـذي 
للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي، إلى أنه رغم عدم تحدث 

ــة،  ــشيلي باللغــة العربي ــسطينية فــي ت ــة الفل إال أنهــا الجالي
تحــافظ علــى الهويــة واالنتمــاء لــدى كــل شــخص وفــي كــل 

  .بيت

نحن نرى الهوية الفلـسطينية فـي األغـاني : "وقال
ــالوطن  ــسطين ونحــس ب ــسطينية، ونــشعر بفل ــة والفل العربي

  ".ًمن خاللها، وأيضا مع الطعام الفلسطيني

وأشار مخلوف إلـى أن الجاليـة تقـوم بـالكثير مـن 
 األجيــال الجديــدة مــع الــوطن، الفعاليــات واألنــشطة لــربط

ــنظم  ــسطينية، وت ــة الفل ــم الدبك ــة وتعل ــة العربي ــدرس اللغ ّوت ّ ّ
الـــرحالت إلـــى فلـــسطين، وتـــزور المخيمـــات الفلـــسطينية، 

  .بهدف ربط الفلسطينيين في تشيلي بأهلهم في الوطن

ّوعد مخلوف أن التحدي في الحفاظ علـى الهويـة 
ــسطينية ــة الفل ــاء الجالي ــدى أبن ــسطينية ل ــشيلي، الفل  فــي ت

يواجهونــه بعمــل مؤســسات ومنظمــات تعمــل علــى الحفــاظ 
  .على الهوية

نحــن كجاليــة فلــسطينية : "واختــتم مخلــوف حديثــه
ــة  ــى حمل ــا، وســنبقى نعمــل عل ــسطين فــي قلوبن نحــس بفل

  ".انتماء وعلى هويتنا الفلسطينية

وأكــد أعــضاء اللجنــة التحــضيرية للحملــة خــالل 
ــي مــداخالتهم، حجــم التفاعــل الكبيــر مــ ــة انتمــاء ف ع حمل

ـــا الفلـــسطينيون حـــول  ـــي يوجـــد به ـــف الجغرافيـــا الت مختل
  .العالم

 ٢٠٢٠كمــــا أكــــدوا أن إطــــالق فعاليــــات انتمــــاء 
ــشعب  ــى إصــرار ال ــل واضــح عل وســط األزمــة الراهنــة، دلي
الفلسطيني على التمسك بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها 

  .حق العودة

انين وتخلل االحتفال فواصل غنائية لعدد مـن الفنـ
عبـد الفتــاح عوينـات، وعمــار : العـرب والفلـسطينيين، وهــم

ـــة،  ـــاهر غنايم ـــى حـــوى، ورشـــيد غـــالم، وم حـــسن، ويحي
باإلضــافة إلــى فاصــل للــشاعرة الفلــسطينية آالء القطــراوي 
من قطاع غـزة المحاصـر، كمـا عـرض فـيلم رسـائل العـودة 

  ".أنا من فلسطين"

 حملة انتماء

، ٢٠١٠ام يشار إلى أن حملة انتماء انطلقـت عـ
وتــستمر عـــادة طـــوال أيـــار مـــن كـــل عـــام، وتـــشترك فيهـــا 
عــــشرات المؤســــسات واللجــــان العاملــــة والداعمــــة للحــــق 
ـــسطيني،  ـــشار الفل ـــاطق االنت ـــف من ـــي مختل ـــسطيني ف الفل
ـــز  ـــسطينية وتعزي ـــى الهويـــة الفل ـــى الحفـــاظ عل وتهـــدف إل
الشعور الوطني وتعميق االنتماء لفلسطين والتمسك بحق 

  .العودة

على تعزيز الشعور الوطني " انتماء"لة وتعمل حم
ـــف أمـــاكن  ـــسطينيين فـــي مختل ـــين الفل فـــي أوســـاط الالجئ
ــشعبي  ــدور ال وجــودهم داخــل وخــارج فلــسطين، وتفعيــل ال
ـــراز تمـــسك  ٕالفلـــسطيني فـــي مواجهـــة صـــفقة القـــرن، واب

 .الشعب بحقوقه التاريخية وعلى رأسها حق العودة

 ٢٠/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

  



  
  ٢١٣ 

حملة إلسعاف .. حصار االحتالل وكورونا
  القدس

 

" حـــصار االحـــتالل وكورونـــا"بـــين  مـــا –الجزيـــرة 
تــزداد معانــاة ســكان القــدس، فمــع مــا تتعــرض لــه المدينــة 
المقدسة من انتهاكـات مـستمرة مـن جانـب قـوات االحـتالل 
ّمثل انتشر الوباء كابوسا جديدا ليفاقم مشكالتها الصحية 

 .لديموغرافيةواإلنسانية وا

ــة المقدســة والمخــاطر التــي  واقــع األزمــة بالمدين
ــــع مؤســــسة  ــــدس "تواجههــــا دف ــــف األمــــة لخدمــــة الق وق

بالتنسيق والشراكة مع الهيئات والجمعيات  -" والمقدسيين
ــالم ــي الع ــدس ف ــة للق ــة -والمؤســسات العامل  إلطــالق حمل

ــة إســعاف القــدس"إلغاثــة المقدســيين بعنــوان  اليــوم " حمل
ن خــالل مــؤتمر شــارك فيــه عــدد مــن العلمــاء األربعــاء مــ

  .بالعالم اإلسالمي

منـصة "التـي انعقـدت عبـر  -وفي كلمته بالنـدوة 
 تحـدث -وقدمها اإلعالمي بقناة الجزيرة أحمد الشيخ" زوم

زيــد العــيص األمــين العــام لوقــف األمــة لخدمــة القــدس . د
والمقدسـيين عــن حجـم المعانــاة فـي مدينــة القـدس وتفــاقم 

فقــــر والبطالــــة ومختلــــف الجوانــــب القطاعيــــة مــــشكالت ال
ـــة  ـــصحية بالمدين ـــة وال ـــة والتعليمي ـــصادية واالجتماعي االقت

  .المقدسة

العيص في كلمته على الدور الـذي تقـوم . وأكد د
به وزارة األوقاف األردنيـة فـي رعايـة المقدسـات وحمايتهـا 
ــى أن واقــع االحتياجــات  ــه أشــار إل واإلنفــاق عليهــا، إال أن

ألننـا أمـام قـضية دينيـة "تقوم به دولة واحـدة أكبر من أن 
  ".وليست قضية قومية محصورة

وفــــي وقــــت تــــستغل فيــــه قــــوات االحــــتالل أزمــــة 
كورونــا لتغييــر الواقــع بمحــيط المــسجد األقــصى المبــارك، 
نبه األمين العام لوقف األمة إلى ضرورة تفعيل مؤسـسات 

فتلبيــــة "المجتمــــع المــــدني العربيــــة فــــي الــــدعم والنــــصرة 

حتياجــات المقدســية فــي مختلــف القطاعــات إنمــا تهــدف اال
فــي النهايــة إلــى تعزيــز الــصمود والثبــات وحمايــة القــدس 

   ".وبيت المقدس

  مكانة القدس

وينبع االهتمام بقضية القدس وبيت المقدس مـن 
ــذلك د ــا أشــار ل ــدين اإلســالمي، كم أحمــد . مكانتهــا فــي ال

ة الفتـا إلـى نوفل األسـتاذ بكليـة الـشريعة بالجامعـة األردنيـ
ضـرورة تحمـل األمـة مـسؤوليتها الكاملـة فـي تحريـر هـذه "

  ".األرض المباركة من براثن االحتالل

قطــــرة مــــن بحــــر "نوفــــل . وهــــذه الحملــــة وفــــق د
ضـرورة التفـاف المـساعي "مـشددا علـى " الجهود المبذولـة

ـــة  ـــة الحتياجـــات المقدســـيين اليومي ـــساندة وتلبي ـــا م حوله
مــــة لكاملهــــا للتحريــــر كمرحلــــة أساســــية حتــــى تجهــــز األ

 ".الشامل

علــى أن فهــم قــضية القــدس يــرتبط ارتباطــا كبيــرا 
بــــالتعريف بهــــا باعتبارهــــا وقفــــا إســــالميا، ودور األئمــــة 
والخطباء في هذا الشأن خاصة هذه المرحلـة الحرجـة مـن 
تـــاريخ القـــدس، كمـــا أكـــد الـــشيخ أحمـــد العمـــري رئـــيس 

   .المجلس االستشاري بمؤسسة منبر األقصى الدولية

ــة إســعاف القــدس "وذكــر الــشيخ العمــري أن  حمل
ٕواجب شرعي ودعوي وانساني خاصـة وأن موسـم رمـضان 

وثمن في هذا السياق المشاريع التـي يقـوم ". على األبواب
بهـا الوقـف نـصرة للقــدس وحمايـة للمـسجد األقـصى، مثــل 

  .مشروع المتر الوقفي ومشايع إعمار المسجد األقصى

مـــة فـــي خدمـــة وفـــي ســـؤال عـــن دور علمـــاء األ
علــي القــره داغــي األمــين . القــدس والحــشد لهــا، أجــاب د

ـــسلمين بـــأن  ـــالمي لعلمـــاء الم ـــام لالتحـــاد الع قـــضية "الع
القـــدس ال يجـــوز أن تحـــصر فـــي دائـــرة اإلغاثـــة والجانـــب 
االجتماعي فقط، بـل البـد أن تكـون قـضية األمـة بعلمائهـا 

  . وحكامها وفعالياتها، فهي قضية أمة



  
  ٢١٤ 

اعل هـذه القـضية فـي نفـوس كـل ولذا البد أن تتف
أفراد األمة وقطاعاتها خاصة هذه المرحلة التي أحـاط بهـا 

القـره داغـي . كما أشـاد د ".الوباء واالحتالل من كل جانب
بالحملة وضـرورة دعمهـا، وأكـد أنـه مـن الناحيـة الـشرعية 
ـــاة،  ـــسطين معظـــم مـــصاريف الزك ـــي القـــدس وفل ـــوافر ف تت

لم الـذي تنطبـق عليـه كـل ولربما هي البلد الوحيد فـي العـا
  ".هذه المصاريف

  المرأة المقدسية

واقع معانـاة المـرأة المقدسـية واألسـرة بـشكل عـام 
ــد المطــوع مــديرة  ــت لــه هن ــان حاضــرا، حيــث تطرق ــا "ك كلن

فـــي قطـــر، مؤكـــدة أن المقدســـية تتـــصدر المـــشهد " مـــريم
ــــساء العــــالم  ــــاط، ودعــــت كــــل ن ــــات والرب ــــصمود والثب بال

ود أكثــر فــأكثر لــدعم ومــساندة اإلســالمي لمــضاعفة الجهــ
  . المقدسية وتلبية احتياجاتها خاصة في هذه المرحلة

عبــد الــرزاق قــسوم رئـــيس . ومــن الجزائــر أكــد د
القـدس كانـت وال تـزال "جمعية العلماء المـسلمين علـى أن 

وأن الجزائـر كانـت وال تـزال " معيارا لالنتماء إلى هذه األمة
ــيس "حاضــرة وســباقة فــي دعمهــا  " بالجديــد عليهــاوهــذا ل

ودعـا مـن خـالل هـذه الحملـة إلـى ضـرورة تكثيـف الجهــود 
ٕومـــضاعفتها ألجـــل نـــصرة واغاثـــة المقدســـيين، مؤكـــدا أن 

إمكانـــات جمعيـــة العلمـــاء المـــسلمين الجزائـــريين مـــسخرة "
 ".ألجل فلسطين والقدس

إسـعاف "أما خطوات وآليـات المـشاركة فـي حملـة 
منــسق العــام أحمــد عيــسى ال. فقــد تحــدث عنهــا د" القــدس

للحملة شـارحا باقـة المـشاريع التـي يمكـن دعمهـا والتبـرع 
لهـــــــــــا إلكترونيـــــــــــا، وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل رابـــــــــــط 

www.ummetvakfi.org في موقـع الوقـف ومنـصات 
  .التواصل االجتماعي

  ٢٢/٤/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

القدس تناديكم لننتصر على "إطالق حملة 
  "كورونا

 

 أمـــسدس،  أطلقـــت هيئـــات القـــ- وفـــا -القـــدس
ــا"الثالثــاء، حملــة  ــاديكم لتنتــصر علــى كورون ، "القــدس تن

بهــدف حــشد المــوارد الماليــة لــدعم مدينــة القــدس وتعزيــز 
 .صمودها في وجه االحتالل وآثار وباء كورونا

وجــاء إطــالق الحملــة خــالل مــؤتمر صــحفي عقــد 
ويقـــف خلـــف .  الثالثـــاءأمـــسفـــي مقـــر جامعـــة القـــدس، 

ق وقفية القدس، وجامعـة الحملة محافظة القدس، وصندو
القدس، والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، ونقابـة 
ــصحي، وللتمكــين  ــدعم للقطــاع ال الــصحفيين، وســتوجه ال

  .االقتصادي، وتوفير المواد االغاثية ألهالي القدس

ـــة بثمـــاني لغـــات، وتعتمـــد نظـــام  ـــت الحمل وانطلق
ـــــــــــــــــــــرابط ـــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــــي عب  التبـــــــــــــــــــــرع االلكترون

www.helpalquds.org.  

ـــد اهللا صـــيام إن  وقـــال نائـــب محـــافظ القـــدس عب
الحملة هـي صـرخة نطلقهـا للعـالم باسـم محافظـة القـدس "

ومحافظهــا عــدنان غيــث المغيــب قــسرا عــن هــذا االجتمــاع 
بفعــل إجــراءات االحــتالل، فالزمــان يمــر علــى القــدس أثقــل 
مما يمر على غيرها، والخطـر المحـيط بمدينـة القـدس فـي 

آثـــارا كبيـــرة علـــى مؤســـساتها ظـــل هـــذه الجائحـــة يتـــرك 
  ."وأفرادها

وحـــذر مـــن مـــساعي االحـــتالل لتهويـــد المدينـــة 
باالستفادة من جائحة كورونا، مبينا أن دعم صمود أهلها 
ومؤسساتها يحافظ على الوجـه العربـي واإلسـالمي لمدينـة 

  .القدس

وأضـــاف أن مدينـــة القـــدس مثقلـــة مـــن جائحـــة 
ــشكله اال ــى الثقــل الــذي ي ــا إضــافة إل حــتالل، لــذلك كورون

نطلب من كـل إنـسان عربـي ومـن كـل مـسلم وكـل شـخص 



  
  ٢١٥ 

يناهض االحتالل أن يدعم القدس للمحافظة علـى هويتهـا 
  .العربية اإلسالمية

من جانبه، قال مفتي القدس والـديار الفلـسطينية 
الــشيخ محمــد حــسين إن الحملــة تــأتي فــي شــهر رمــضان 

هم لدعم إخواننا المقدسين الـذين هـم بحاجـة لـدعم صـمود
في وجه االحتالل، فهي حملة خيرة من أجـل القـدس التـي 
تستحق الكثيـر، وتوجـب علينـا أن نكـون أبنائهـا وجنودهـا 

  .في كل المحافل والميادين

وأضاف أن كثيرين من أبناء القدس كسائر أبناء 
شعبنا فقدوا أعمالهم في ظل هذه الجائحة، وبات كثيـرون 

  .بحاجة لمتابعة أوضاعهم

ــــدوره، قــــال ر ــــسطية للــــروم ب ئــــيس أســــاقفة سب
نحن في مدينة القدس "األرثوذوكس المطران عطا اهللا حنا 

أمــام جــيش مــن العــاطلين عــن العمــل بــسبب هــذا الوبــاء، 
حيث أغلقت كل الفنادق والمحالت وكل االشغال، وبالتالي 
وجــب علينــا أن نعمــل معــا للوقــوف لجانــب هــذه الــشريحة 

لــصعبة التــي نمــر مــن شــبابنا وأبنائنــا فــي هــذه الظــروف ا
  ".بها

نحن نوجه نـدائنا للمقتـدرين بـضرورة أن : "وتابع
يلتفتــــوا للقــــدس، وأن ال يتركوهــــا وحــــدها تقــــارع كورونــــا 

  ".واالحتالل

قـال رئـيس جامعـة القـدس عمـاد أبـو  من جانبـه،
من المقدسيين يقبعـون تحـت خـط الفقـر، % ٨٤كشك إن 

لوقـوف وهذا الوضع يحتم علينا أن نهب إلغاثة سكانها وا
  .معهم ليتمكنوا من عبور هذه األيام العصيبة بعزة وكرامة

من ناحيته، قال نقيب الصحفيين ناصر أبـو بكـر 
. المقدســيين الــذين يــدافعون عــن شــرف األمــة"إننــا نــدعم 

ـــل  ـــاء شـــعبنا وك ـــل أبن ـــدعو ك ـــسطين ن ونحـــن صـــحفيو فل
الــوطنيين والغيــورين واألحــرار فــي العــالم ألن يلبــوا نــداء 

  ".ء هذه الحملةالقدس وندا

ودعـــا كـــل وســـائل االعـــالم وكـــل الـــصحفيين الن 
يدعموا هذه الحملة، وأن يقوموا بـدورهم المهنـي والـوطني 

  .في تغطية تفاصيلها

  ٢٩/٤/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

افتحوا األقصى بعد #حملة تغريد عبر هاشتاغ 
  ً يوما من إغالقه٣٧

 

ا والمــسجد٣٧منــذ  ــ يوم ٌ مغلــق المبــارك األقــصى ً
ّفــــي وجــــه المــــصلين، بعــــدما ارتفعــــت أعــــداد اإلصــــابات 
ّبفيــــروس كورونــــا فــــي القــــدس المحتلــــة، وقــــررت دائــــرة 

 .األوقاف اإلسالمية إغالقه كإجراء احترازي

ـــــت األصـــــوات بإعـــــادة   ـــــام، تعال ـــــذ أي لكـــــن ومن
ٕفـــي هـــذا الـــشهر الفـــضيل واقامـــة  المـــسجد األقـــصى فـــتح

ائيـة، خاصـة أن الصلوات والعبـادات ضـمن اإلجـراءات الوق
ّمساحة المسجد األقصى بباحاته ومرافقه ومـصلياته كبيـرة 

ــا١٤٤( ــى )ً دونم ــسمح بالــصالة ضــمن الحفــاظ عل ــا ي ، م
ــب الكمامــات  ــا بــين كــل مــصل وآخــر إلــى جان ّالمــسافة م ّ

 .والقفازات

ــدأوا   ــع التواصــل االجتمــاعي ب ــر مواق نــشطاء عب
كـدين األقـصى مؤ_افتحـوا#بالتغريد منذ أيام عبر هاشـتاغ 

أن وضـــع المـــسجد يختلـــف عـــن بقيـــة المـــساجد، كونـــه 
ــــسيم  ــــرض القتحامــــات المــــستوطنين ومخططــــات التق ّيتع
 .ًوالتهويد من قبل االحتالل، مستغال وباء كورونا لتمريرها

ــتح   ــر منــشوراتهم بإعــادة ف ــب النــشطاء عب وطال
أبواب المسجد األقصى مع اتخاذ كافـة التـدابير االحترازيـة 

لمحافظة على سـالمة وصـحة المـصلين، التي من شأنها ا
كمــا طــالبوا دائــرة األوقــاف اإلســالمية بإعــادة النظــر فــي 

 .إغالقه

ُوكثــــف الفلــــسطينيون مطالبــــاتهم بفــــتح أبــــواب   ّ
المسجد األقصى بعـدما شـهدت أسـواق المـدن الفلـسطينية 



  
  ٢١٦ 

هل “: جميعها بما فيها القدس حركة كثيفة للناس، قائلين
 .”؟ مغلقةُتفتح األسواق وبيوت اهللا

وفـــي هـــذا الـــسياق، واصـــلت ســـلطات االحـــتالل  
اعتقــال عــدد مــن الشخــصيات مــن بيــنهم خطيــب المــسجد 

ـــارك الـــشيخ وناشـــطين فـــي  عكرمـــة صـــبري األقـــصى المب
ــع  ــر مواق ــشورات لهــم عب ــة من ــة علــى خلفي القــدس المحتل
التواصـــل االجتمـــاعي يطــــالبون بفـــتح المـــسجد األقــــصى 

 .المبارك أمام المصلين

ة إلـــى ذلـــك، أشـــار النـــشطاء إلـــى أن باإلضـــاف 
ّوبشكل يـومي تـدنس حـائط البـراق  اليهود ًأعدادا كبيرة من

ّوتـــصلي فيـــه وتتعـــدى علـــى إســـالميته، ودون اتخـــاذ أي 
ُإجراءات وقائية، وشرطة االحتالل ال تخـالفهم كمـا تخـالف 
ُالفلــسطينيين الــذين يــصلون عنــد أبــواب المــسجد األقــصى 

ظون علــى التباعــد ويــضعون ُمــن الخــارج رغــم أنهــم يحــاف
 .الكمامات

 ٢٨/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

لحملة التضامن مع " قانوني وتاريخي"انتصار 
  فلسطين في بريطانيا

 

حملـــــة  قالـــــت – قـــــدس بـــــرس  خدمـــــة–لنـــــدن 
فـــــي بريطانيــــا، إنهـــــا ) PSC(التــــضامن مـــــع فلــــسطين 

على الحكومة أمام محكمة العدل العليـا وهزمـت " انتصرت"
التي كانـت طالبـت صـناديق ) التعليمات الحكومية(اللوائح 

التقاعد في البلديات بعدم سحب استثماراتها فـي الـشركات 
 .المتواطئة في قمع االحتالل للشعب الفلسطيني

ــاء،  ــوم األربع ــا الي ــان له ووصــفت الحملــة فــي بي
االنتـــصار القـــانوني الكبيـــر والتـــاريخي لحركـــة "الحـــدث بــــ 

ــ ــضامن البريطاني ــة الت ــصار لحري ــه انت ــسطين، وأن ة مــع فل
  ".التعبير وللديمقراطية والعدالة في بريطانيا

وأشــارت إلــى أن اللــوائح التــي فرضــتها الحكومــة 
ًأصـبحت الغيـة تمامـا، ال ســيما "، ٢٠١٦البريطانيـة عـام 

  ".فيما يخص الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة

برفـع هذه التعليمات تـم تحـديها قانونيـا : "وأردفت
 والفـــوز بهـــا لـــصالح ٢٠١٧دعـــوى علـــى الحكومـــة عـــام 

حركــة التــضامن مــع فلــسطين، ولكــن الحكومــة البريطانيــة 
قامــت باالســتئناف علــى قـــرار المحكمــة وحكمــت محكمـــة 

  ".االستئناف لصالح الحكومة

لكـــــــن حركـــــــة التـــــــضامن قامـــــــت : "وأوضـــــــحت
باالســتئناف مــرة أخــرى لمحكمــة العــدل العليــا التــي قــررت 

ن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باألمس أ
باطلــة، وأن مــن حــق البلــديات أن تقــرر بــشأن اســتثمارات 
ـــــصناديق  ـــــك ال ـــــراه مـــــالكي تل صـــــناديق التقاعـــــد بمـــــا ي

  )".المتقاعدون(

ولفتت النظـر إلـى أن قـرار المحكمـة العليـا يعطـي 
ـــديات البريطانيـــة الحـــق فـــي ســـحب اســـتثماراتها مـــن  البل

يعنــي ممارســة المقاطعــة وســحب (حــتالل شــركات دولــة اال
ـــــــسكرية )االســـــــتثمارات ـــــــصناعات الع ـــــــذلك مـــــــن ال ، وك

  ".البريطانية

ـــة، ألســـباب  ـــة المقاطع ـــا لحرك ـــرار، وفق ـــرر الق ًوب
أخالقية فـي حـال ضـلوع تلـك الـشركات بانتهاكـات لحقـوق 

ــــشركات  ــــي ال ــــسان كمــــا هــــي الحــــال ف " اإلســــرائيلية"اإلن
  .المقصودة بالقضية

ـــة االحـــ ـــت دول ـــا وكان ـــي بريطاني تالل وحلفاؤهـــا ف
انخرطــت لــسنوات فــي معركــة لنــزع الــشرعية عــن النــشاط 
ـــى وجـــه الخـــصوص،  ـــسطينيين، وعل ـــوق الفل ـــداعم لحق ال
ــداعم لحمــالت المقاطعــة وســحب  ــة تجــريم العمــل ال محاول

  .(BDS) االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل

ــدن لفــرض هــذه  وقــد جــاءت محــاوالت حكومــة لن
 فــي هــذا ٢٠١٦علــى البلــديات عــام ) عليمــاتالت(اللــوائح 
  .السياق



  
  ٢١٧ 

كمــا أن الحكومــة أعلنــت فــي خطــاب الملكــة عنــد 
تشكيل حكومة بوريس جونسون عن عزمها إدخال المزيد 

ولكـن هـذا االنتـصار . من التشريعات المناهضة للمقاطعـة

القانوني الكبير في المحكمة العليا سيكون بمثابة الضربة 
  .القاضية لهذه المساعي

  ٢٩/٤/٢٠٢٠قدس برس 

* * * * * 

   א'�א�א�

مؤسسة القدس الدولية توفر الفصل األول من 
  ٢٠١٩تقرير حال القدس 

 

نشرت مؤسسة القدس الدوليـة الفـصل األول مـن 
ّتطـور " الذي جـاء تحـت عنـوان ٢٠١٩تقرير حال القدس 

والذي أعـده رئـيس قـسم " ٢٠١٩مشروع التهويد في عام 
 .األستاذ هشام يعقوباألبحاث والمعلومات 

ويتنــــاول الفــــصل األول مــــشروع االحــــتالل فــــي  
المـسجد  مدينة القدس المحتلة بشكل مفصل، ال سيما في

 المقدســـاتلـــى عتـــداءات االحـــتالل عومحيطـــه وا األقـــصى
 .اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة

ـــــــر تراجـــــــع   ـــــــن التقري ـــــــصل األول م ـــــــد الف وأك
خطــوة إلــى " ت المعبــدمنظمــا"المــستوطنين المتطــرفين، و

الــوراء علــى صــعيد عــدد الــذين اقتحمــوا المــسجد األقــصى 
ّ، ولكنهم تقدموا خطوة إلى األمام علـى صـعيد ٢٠١٩عام 

ّاالقتحامــــات النوعيــــة فــــي بعــــض المناســــبات اليهوديــــة، 
 .خاصة تلك التي تزامنت مع مناسبات للمسلمين

ـــــــــر أن   ّوكـــــــــشف الفـــــــــصل األول مـــــــــن التقري
تحمــوا المــسجد األقــصى فــي عــام اق مــستوطنين ٢٩٦١٠
ّوهـــذا العــــدد أقــــل مــــن عــــدد مقتحمــــي المــــسجد . ٢٠١٩

؛ إذ كــــــان عــــــددهم آنــــــذاك ٢٠١٨األقــــــصى فــــــي عــــــام 
٢٩٨٠١. 

ـــاد " منظمـــات المعبـــد"ّوأوضـــح أن   ـــستغل األعي ّت
األقـصى،  ّوالمناسبات اليهودية لتكثيـف اقتحامهـا للمـسجد

وقــــد احتفــــت بمــــضاعفة أعــــداد المقتحمــــين فــــي بعــــض 

ديسمبر /في كانون أول" الهانوكاه"سبات؛ ومنها عيد المنا
ــــه ٢٠١٩ ــــتحم في ــــذي اق األقــــصى،  مــــستوطن ١٢٠٠ ال
 مقــتحم بالمقارنــة مــع االقتحامــات فــي العيــد ٤٠٠بزيــادة 

ّوبحــسب التقريــر فــإن مــن أخطــر مــا . ٢٠١٨نفــسه عــام 
ُفعله االحتالل على صـعيد االقتحامـات كـسر العـرف القـائم  ْ َ

ــدم ــي المناســبات اإلســالمية والعــشر المــسجد  اقتحــام بع ف
األواخـــر مـــن رمـــضان؛ فقـــد اقـــتحم المـــستوطنون وجنـــود 

 رمـــضان بـــالتزامن مـــع ذكـــرى ٢٨االحـــتالل المـــسجد فـــي 
احتالل الشطر الشرقي من القدس، واقتحموه في أول أيام 

، وقـال "ْخـراب المعبـدين"عيد األضـحى بـالتزامن مـع ذكـرى 
 رسـالة مـن االحـتالل ْالتقرير إن هذين االقتحامين يحمالن
فــي  اليهــود اقتحامــات مفادهــا أنــه ال خطــوط حمــراء تمنــع

مناسباتهم الدينية والوطنية حتى لو تزامنت مـع مناسـبات 
ٍإسالمية، وأن االحتالل ماض في نسف الوضع القائم فـي  ّ
األقصى بإجراءات عملية بمعزل عن أي مواقـف دوليـة أو 

 .إقليمية

ــــد ظــــاهرة إغــــالق  المــــسجد وتوقــــف الفــــصل عن
ّاألقصى أو بعض مرافقه عند أي حدث أمني، ورصد سبع  ٍ ّ
ًمحطات أقدم فيها االحتالل علـى هـذا اإلجـراء، محـذرا مـن 

 .أن تصبح هذه الظاهرة سياسة دائمة

ا قياســيا فــي   ولفــت إلــى أن االحــتالل ســجل رقم ــ ً ّ ّ
 ٣٥٥قـــــــرارات اإلبعـــــــاد عـــــــن األقـــــــصى؛ فقـــــــد أصـــــــدر 

ُ وموظفيـه لمـدد تتـراوح بـين ّبحق رواد المـسجد، إبعاد قرار
 أشــهر، وبــذلك تقفــز الزيــادة فــي نــسبة قــرارات ٦ أيــام و٣

بالمقارنـة مـع عــام % ١٠٠ نحــو ٢٠١٩اإلبعـاد فـي عـام 
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وشــــملت قــــرارات اإلبعــــاد شخــــصيات اعتباريــــة . ٢٠١٨
 .ومسؤولة في القدس

وعــن محــاوالت االحــتالل محــاوالت تقــويض دور  
لحصرية على األقصى، دائرة األوقاف اإلسالمية المشرفة ا

تحــدث التقريــر عبــر حملــة االعتقــاالت واإلبعــاد والتنكيــل 
التي استهدفت موظفيها، ومنعها من ممارسة مهامها فـي 

 .صيانة األقصى، والتحكم بالدخول والخروج من األقصى

ًووثق الفصل عددا من المشاريع التهودية التـي  
ــا  ــوق األرض وتحته ــة المــسجد األقــصى ف تــستهدف منطق

مشروع القطـار الهـوائي حـول : وفي فضاء القدس، ومنها
ــا"األقــصى، ومــشروع  غــرب المــسجد، ومخطــط " بيــت هليب

ـــــ ــــراق ب ــــر شــــبكة " الحــــي اليهــــودي"وصــــل ســــاحة الب عب
ـــــــد  ـــــــق الممت ـــــــا، والنف مواصـــــــالت فـــــــوق األرض وتحته

ًإلــى زاويــة األقــصى الجنوبيــة الغربيــة مخترقــا  ســلوان مــن
الذي " طريق الحجاج"فق سور البلدة القديمة الجنوبي، ون

 .افتتح بمشاركة أمريكية رسمية

االعتداءات على المسيحيين فـي  ّولخص الفصل 
اعتــداءات، وتــضييق، وتــسريب، : "القــدس المحتلــة بقولــه

بهــذه الثالثيــة يمكــن أن نــوجز المخــاطر التــي كانــت تهــدد 
المــسيحيين واألمــالك والمقدســات المــسيحية فــي القــدس 

ّولعــــل قــــرار المحكمــــة العليــــا . ٢٠١٩علــــى مــــدار عــــام 
ــه  ــذي تقــدمت ب ــرفض االســتئناف ال ّاإلســرائيلية القاضــي ب
البطريركيـــة األرثوذكـــسية إلبطـــال صـــفقة فنـــدقي البتــــراء 
ـــرار  ـــدة القديمـــة، واق ـــى المعظميـــة فـــي البل ٕواإلمبـــ ومبن

، هـو "عطيـرت كـوهنيم"المحكمة بإحالة هـذه العقـارات إلـى 
صير بقيــة األمــالك مؤشــر خطيــر إلــى مــا ســيؤول إليــه مــ
ثـم رصـد التقريـر ". ّالمسيحية التي يتهددها خطر التسريب

جملة اعتداءات على المسيحيين والمقدسات المسيحية ال 
ســيما فــي األعيــاد، ومــن أخطرهــا إقــدام أحــد المــستوطنين 

ًالقيامة حامال سكينا في عيد الميالد كنيسة على اقتحام ّ ً. 

 ١٤/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس  

 * ** * * 

 وتوقعات ٢٠١٩- ٢٠١٨القدس والمقدسات "
٢٠٢١-٢٠٢٠" 

  

مركـز  نـشر – الفلسطيني لإلعـالم المركز – بيروت
القـدس "ًالزيتونة للدراسات واالستـشارات ملفـا خاصـا بعنـوان 

ـــــات ٢٠١٩-٢٠١٨والمقدســـــات  ، "٢٠٢١-٢٠٢٠ وتوقع
يتنـــــاول االســـــتهداف الــــــصهيوني للمقدســـــات اإلســــــالمية 

عـد دخـول الـصراع علـى المدينـة إلـى ًوالمسيحية، خصوصا ب
مرحلــة الحــسم، بعــد إعــالن الــرئيس األمريكــي دونالــد ترمــب 

ً اعترافـــــه بالقــــــدس عاصـــــمة للكيــــــان ٢٠١٧/١٢/٦فـــــي 
 .الصهيوني

ـــة  ـــى طمـــس هوي ـــصهيوني عل ـــل ال ـــدا أن التعوي وب
ٍالمدينة وتهويدها يبحث عن تتويج مئة عـام مـن االسـتعمار 

 .مريكي غير المسبوقٍبحسم نهائي تحت مظلة التأييد األ

تميزت هذه المرحلة بحالة من المغالبـة؛ بمحـاوالت 
صـــهيونية لفـــرض تغييـــرات كبـــرى تقابلهـــا تحركـــات شـــعبية 
ٕمقدسية أساسا، وتحركات فلسطينية، وعربية واسـالمية أقـل  ً

 .ًحضورا، لمغالبة هذه المحاوالت ومنعها من التحقق

على ففي المسار العام، تمكن الصهاينة من التقدم 
جبهة ضـرب رمـوز الوجـود الفلـسطيني فـي القـدس، فـأغلقوا 
ــيم فــي القــدس والمركــز الــصحي  مقــر مديريــة التربيــة والتعل
العربـــي، كمـــا عطلـــوا عمـــل محـــافظ القـــدس ووزيـــر القـــدس 
ــذوا  ــشاط، ونف ــع مــن ممارســة أي ن ــرر والمن ــال المتك باالعتق
عمليــات هــدم كبــرى فــي مخــيم شــعفاط وفــي وادي الحمــص 

 .يةوفي العيزر

كما أقـروا حزمـة مـن المـشروعات التـي مـن شـأنها 
يض لهــا أن تــتم، مثــل قطــار  ر وجــه المدينــة، إن ق ُــأن تغي ــ ّ
ــــدة القديمــــة، ومــــشروع  ــــي محــــيط البل ــــدس الهــــوائي ف الق

 .ًمستوطنة كبرى جديدة في مكان مطار قلنديا شماال
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ُفي الوقت عينه، منيت محاوالت التقدم الـصهيونية 
، األول كــان ٢٠١٩-٢٠١٨ل ســنتي بتـراجعين كبيــرين خـال

اضطرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلعالن تأجيل هـدم تجمـع 
الخــان األحمــر البــدوي شــرق القــدس نتيجــة الــضغط الــدولي 
والشعبي، والثاني كان فتح مصلى باب الرحمـة فـي المـسجد 

ً عاما من اإلغالق اإلسـرائيلي، إثـر ١٦األقصى المبارك بعد 
ــــة الــــشعبية التــــي جــــ اءت لتبــــدد الجهــــود التدريجيــــة الهب

 .الصهيونية إلخالء المنطقة وقضمها خطوة خطوة

وعلــى المــستوى الميــداني، كانــت مــسارات العــدوان 
مـــسار : علــى األقــصى تـــسير فــي ثالثــة اتجاهـــات متوازيــة

التقسيم الزمـاني واالقتحامـات، مـع التركيـز علـى فـرض أداء 
ــة العلنيــة داخــل األقــصى بــشكل ــوس التلمودي  تــدريجي ٍالطق

، ٢٠١٩أكتــــوبر / وصــــل ذروتــــه فــــي شــــهر تــــشرين األول
ومسار تفريغ دور األوقاف األردنية من مضمونه وكانت لـه 

 .محطتان فارقتان

 بسلب صالحية تـرميم الجـدار ٢٠١٩األولى مطلع 
ــذ  ــاف، لتنف ــي لألقــصى مــن الخــارج مــن األوق الجنــوبي الغرب

 تاريخه منـذ ًبلدية االحتالل ترميما في األقصى ألول مرة في
ــاني فــي شــهر تــشرين األول ــه، والث ــوبر / احتالل  ٢٠١٩أكت

بمنع الحراس من مواكبة المقتحمين الصهاينة خالل األعياد 
أو مــن تــصويرهم، أمــا المــسار الثالــث فهــو مــسار التقــسيم 
المكــاني والـــذي كــان يـــستهدف بــاب الرحمـــة مــن الجهتـــين 

 .جاورة لهالداخلية والخارجية عند المقبرة التاريخية الم

 بداية تزامن استثنائي بين ٢٠١٩وقد شهدت سنة 
األعيــاد اليهوديــة، التــي تتخــذ رافعــة ألجنــدة العــدوان علــى 
األقـــصى، وأعيـــاد إســـالمية مركزيـــة، وهـــو اتجـــاه سيـــستمر 

 ٢٨لــــثالث ســــنوات، ليــــأتي بــــسببه اقتحــــام األقــــصى فــــي 
رمضان، واقتحام األقصى في يوم عيـد األضـحى والـذي كـان 

ٍحام يتم في يوم عيد إسالمي في تاريخ األقصىأول اقت ٍ. 

أما على مستوى األوقـاف المـسيحية، فقـد أصـدرت 
ًالمحكمة العليا الصهيونية قـرارا نهائيـا بـشأن عقـارات سـاحة  ً
ـــوذكس ســـنة  ـــروم األرث ـــة ال ـــي ســـربت عبـــر بطركي ُعمـــر الت

، وكان البطريرك الحالي ثيوفيلوس قـد تـولى منـصبه ٢٠٠٥
ذه الصفقة، لكـن العكـس هـو مـا تحقـق على أساس إبطال ه

ُ؛ وقــــد منــــي الحــــراك العروبــــي والــــوطني ٢٠١٩فــــي ســــنة 
ٍاألرثوذكسي لحماية العقارات بضربات موجعـة نتيجـة انحيـاز 

ــرك  ــب البطري ــى جان ــة إل ــة األردني ــسطينية والدول الــسلطة الفل
ثيوفيلـوس علـى الـرغم مـن أن الجهـود القانونيـة التـي قادهـا 

 .ٍمل حتى اآلنٍقد وصلت إلى فشل كا

 فـي ٢٠١٩-٢٠١٨تركزت المواجهة طـوال سـنتي 
أحياء المركز، وفي البلـدة القديمـة وسـلوان والعيـسوية علـى 
وجـــه التحديـــد، وبـــدا أن هـــذه األحيـــاء تخـــوض انتفاضـــاتها 
المحليــة المــستمرة للعــام الــسادس علــى التــوالي منــذ صــيف 

اإلســـــرائيلية ” الـــــضربات“بالمقابـــــل كانـــــت . ٢٠١٣ســـــنة 
ســـيين تركـــز علـــى جانـــب الحـــرب النفـــسية، وبـــدا ذلـــك للمقد

ٍواضـــحا فـــي تعمـــد حـــشد اإلعـــالن عـــن مجموعـــة تـــسريبات  ً
 في البلـدة القديمـة ٢٠١٨يناير / للعقارات في كانون الثاني

وســلوان، علــى الــرغم مــن أن كــل واحــد مــن تلــك التــسريبات 
ّاستغرق أعواما ليـتم، أمـا النمـوذج الثـاني فكـان تعمـد تنفيـذ  ً

ٍ هــدم كبــرى بتعزيــزات عــسكرية حاشــدة لــم تــشهدها عمليــات

المدينة منذ انتفاضـة األقـصى، وذلـك فـي مخـيم شـعفاط فـي 
 وفي وادي الحمـص شـرق صـور بـاهر ٢٠١٨مارس / آذار

  .٢٠١٩يوليو / في تموز

وهذا الملـف هـو جـزء مـن مـادة الفـصل الثالـث مـن 
بعنــوان " ٢٠١٩-٢٠١٨التقريــر االســتراتيجي الفلــسطيني "
، ومــن المتوقــع أن يــصدر هــذا التقريــر "والمقدســاتاألرض "

 .ًقريبا في نسخته المطبوعة

ـــسطيني مـــن أهـــم  ـــر االســـتراتيجي الفل ـــد التقري ّويع ُ
الدراســــات العلميــــة التــــي تــــصدر بــــشكل دوري عــــن مركــــز 
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 على التوالي، حيث أصبح ١١الزيتونة؛ وهو يصدر للمرة الـ 
ًمرجعا أساسيا للمتخصصين والمهتمين بالـشأن ا لفلـسطيني، ً

ــى  ــسطينية عل ــه لتطــورات القــضية الفل ــشمولية تغطيت ًنظــرا ل
ــة  ــايير العلمي ــة بالمع ــاملين، مــع التزامــه بدق مــدار عــامين ك
ـــاه بالمعلومـــات واإلحـــصاءات  ـــى غن والمهنيـــة، باإلضـــافة إل
ــــة، وتدعيمــــه بعــــشرات الجــــداول والرســــوم  ــــة الدقيق ّالمحدث

ــــة، فــــضال عــــن الــــرؤى االســــتراتيجية واالس تــــشراف ًالبياني
 .المستقبلي لألحداث

 ٢٣/٤/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

مؤسسة القدس الدولية توفر الفصل الثاني من 
  ٢٠١٩تقرير حال القدس 

 

نشرت مؤسـسة القـدس الدوليـة الفـصل الثـاني مـن 
تطـورات " الذي جـاء تحـت عنـوان ٢٠١٩تقرير حال القدس 

والــذي أعــده " حــتاللالمقاومــة فــي القــدس والمواجهــة مــع اال
الباحث في قسم األبحاث والمعلومات فـي المؤسـسة األسـتاذ 

ويتناول الفصل الثـاني أبـرز العمليـات النوعيـة  .علي إبراهيم
ــــد اســــتمرار  ــــا تؤك ــــدم إحــــصائيات وأرقام ــــذت، ويق ــــي نف ًالت

 .االنتفاضة، وتصاعد زخمها

وفــــي ســــياق قــــراءة الفعــــل المقــــاوم خــــالل عــــام  
ثاني من التقريـر اسـتمرار االنتفاضـة، ، أكد الفصل ال٢٠١٩

ــــة ــــا، بأشــــكال مختلف ــــصاعد زخمه وأوضــــح أن ســــاحة . وت
ٍالمواجهة مع االحتالل شهدت ثالثة أحداث رئيـسة، اختزلـت 

، ورســــمت مالمــــح ٢٠١٩صــــورة االنتفاضــــة خــــالل عــــام 
مــشهدية العمــل المقــاوم فــي مجمــل المنــاطق الفلــسطينية، 

ل هبة باب الرحمـة، ّوهي عودة العمل الشعبي الجماعي خال
ــــة، واســــتكمال مــــشهد  ــــة النوعي ــــات الفردي واســــتمرار العملي

ـــن قطـــاع ـــشعبية م ـــة ال ـــن خـــالل اســـتمرار  المقاوم غـــزة، م

مــــسيرات العــــودة، وتكــــريس غــــالف غــــزة بــــؤرة قلــــق دائــــم 
 .لالحتالل

وأكد الفـصل الثـاني تـصاعد مجمـل عـدد العمليـات  
،  عمليـة٢٥٠، إذ سـجلت ٢٠١٩في القدس المحتلة خالل 

، مـا يعنـي أنهـا ارتفعـت ٢٠١٨ عملية في عام ١٨٤مقابل 
 .%٢٦.٤بنسبة 

ًوسجلت هذه العمليات تـصاعدا طفيفـا فـي  الـضفة  ً
، ارتفعـت ٢٠١٨ عمليـة عـام ١٠١٩المحتلة، فمـن  الغربية
، أي أنهـــا ارتفعـــت ٢٠١٩ عمليـــة خـــالل عـــام ١٠٥٠إلـــى 

ًفقط، مـا يعنـي ثباتـا فـي عـدد العمليـات، نتيجـة % ٣بنسبة 
اء الظروف الموضوعية ذاتها في الـضفة، التـي احتـضنت بق

ومـن ضـمنها ورشـة البحـرين، " صفقة القرن"فعاليات رفض 
 .وغيرها من القرارات األمريكية والتطورات ذات الصلة

وحول خسائر االحتالل البشرية، أشار الفصل إلى  
ــل  ــة خــالل عــام  مــستوطنين ٥مقت ــنهم عناصــر أمني مــن بي
جراء عمليات نوعية نفذها فلسطينيون ُ، وقتل هؤالء ٢٠١٩

في القـدس والمنـاطق الفلـسطينية المحتلـة، وقـد تراجـع عـدد 
، ٢٠١٨ًمــستوطنا خــالل عــام  ١٦المــستوطنين القتلــى مــن 

ــى  ــة٥إل ــات النوعي ــط، نتيجــة تراجــع أعــداد العملي وأكــد .  فق
ً جثمانـــا ١٥الفـــصل الثـــاني أن ســـلطات االحـــتالل احتجـــزت 

 مـــن بيـــنهم ثـــالث ٢٠١٩ عـــام لـــشهداء فلـــسطينيين خـــالل
منــذ  مــصباح أبــو صــبيح شــهداء مــن القــدس المحتلــة، وهــم

 /ٍ، فـادي القنبـر منـذ كـانون ثـان٢٠١٦أكتوبر  /تشرين أول
 .٢٠١٨مايو  / وعزيز عويسات منذ أيار٢٠١٧يناير 

ــات   ّوســلط الفــصل الــضوء علــى اســتمرار المواجه
ــاطق ــوات االحــتالل والمقدســيين فــي من ــين ق ــي تحــصل ب  الت
ّالقدس، وكانت بلدة العيسوية نموذجا مميزا في صد هجمات  ً ً
ٕاالحتالل، واقالق أمنه، ومطاردة جنوده بالزجاجات الحارقـة، 

  .والحجارة، واأللعاب النارية

 ٢٦/٤/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 


