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  األردن والقدس

  األردن يرفض خضوع األقصى لقـوانيـن االحتـالل
 

القدس التابعة لوزراة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية اصدرت دائرة االوقاف االسالمية في 
 ١٦اذا لم تكتشف أوقاف القدس منذ يتسائل البعض، لـم: يحيا يتعلق بباب الرحمة قالت فيهبيانا توض

  عاما أنه ال يوجد أمر قانوني يمنع على األوقاف استخدام باب الرحمة وفتحه؟

 

  :وجوابا عن السؤال نوضح التالي

 نذكر الجميع أن أوقاف القدس تتبع لحكومة المملكة األردنية الهاشمية ولم تعترف منذ عام :ًأوال
 بالـمحاكم والقوانين اإلسرائيلية، مع إدراك األوقاف أن من يذهب للمحاكم اإلسرائيلية قد يكسب، ١٩٦٧

رائيلي وتعمل على ومن يذهب للقانون الدولي ال يمكن أن تعترف بحقوقه الشرطة وال سلطة االحتالل اإلس
  .أن يخسر

لهذا السبب، لم يكن لدى أوقاف القدس مدار بحث موضوع قانونية اإلغالق، ففي جميع البيانات 
ومذكرات االحتجاج بخصوص باب الرحمة وغيره، أكدت الهيئات اإلسالمية جميعها بما فيها دائرة األوقاف 

ضع أي جزء من الـمسجد األقصى واألوقاف ومجلس األوقاف أنها ال تعترف وال تخضع وال تقبل أن يخ
  .التابعة له لقوانين القوة القائمة باالحتالل

عدم االعتراف بالقانون اإلسرائيلي هو الـمبدأ الذي أكدته جميع البيانات ورسائل االحتجاج : ًثانيا
لـمتحدة الصادرة عن الحكومة األردنية بين دولتين، أو تلك الـموجهة لـمؤسسات دولية مثل األمم ا

ًواليونسكو، وذلك استنادا للقانون الرباني أوال، وللقانون الدولي ثانيا، ولـمبادئنا الوطنية الفلسطينية ثالثا ً.  

ومن الجدير بالذكر أن حكومة الـمملكة األردنية الهاشمية رفضت جميع االستشارات القانونية 
ائيلية إال في قضايا األفراد الشخصية وعند الـمتعلقة بأوقاف القدس والتي تنصح بالتوجه للمحاكم اإلسر

الضرورة القصوى في حاالت االعتداء الـمباشر مثال عندما حاول متطاولون اغتصاب أمالك األوقاف 
  .عنوة

 قرار احتاللي عسكري تعسفي ٢٠٠٣تدرك أوقاف القدس أن منع استخدام باب الرحمة منذ : ًثالثا
ّ حينما أصرت األردن وأوقاف القدس على ٢٠١٧ئيلي حتى عام باطل لم يتم تأطيره بغطاء قانوني إسرا

ٕحقها بفتح واغالق واستخدام باب الرحمة بحرية، وسأمت كل الوعود الكاذبة بإعادة فتح باب الرحمة على 
مدار سنوات طويلة وخصوصا بعد أن وضع سمو األمير غازي بن محمد حجر األساس لوقفية الـملك عبد 

 بهدف فتح الباب ٢٠١٣لـمكتمل لدراسة فكر اإلمام الغزالي في باب الرحمة عام اهللا الثاني للكرسي ا
بحلقات العلم والصالة في الباب، وكانت ردة فعل إسرائيل أن داهمت شرطة االحتالل باب الرحمة وهددت 



 
٥

ربط أستاذ كرسي اإلمام الغزالي وتالميذه باالعتقال أكثر من مرة بحجة أن الباب مغلق بأمر عسكري وتم 
  . بقوانين منه اإلرهاب زورا وبهتانا٢٠١٧األمر العسكري في العام 

أدركت دائرة األوقاف اإلسالمية مطامع الـمتطرفين اليهود في الساحة الشرقية للمسجد : ًرابعا
 عندما بدأت جوالت الـمتطرفين اليهود ٢٠١٦األقصى ومنها باب الرحمة بشكل متزايد منذ بداية عام 

ًقصى تتضمن توقف وأحيانا صلوات يهودية تلمودية بحماية شرطة االحتالل ، وحرصت على الـمقتحمين لأل
ًمقاومة أي محاولة متطرفة للوصول لباب الرحمة خصوصا وأن الـمسجد األقصى غالبا ما يخلو من كثافة 

صت ولهذا السبب حر. بشرية للمسلمين خالل ساعات الصباح التي تتكثف فيها اقتحامات الـمستوطنين
األوقاف وال تزال على عدم ترك باب الرحمة مفتوحا إذا لم يكن مشغوال من قبل األوقاف أو جموع 

  .الـمسلمين

 على اإلطالق، وبقيت مفاتيح الباب وال تزال ٢٠٠٣لم تتم مصادرة باب الرحمة منذ عام : خامسا
 عام مرتين دون اعتراض بأيدي أوقاف القدس، وتعقد امتحانات مدارس أوقاف القدس في باب الرحمة كل

  .من شرطة االحتالل

تتخوف دائرة أوقاف القدس من أي رأي قانوني مغر قد يجر األوقاف للخضوع للقوانين : سادسا
وقد واجهت األوقاف عدة إغراءات قانونية احتاللية . اإلسرائيلية مهما كانت حكومة أم بلدية أم محاكم 

  .بالرفض الـمطلق

اف القدس أن مرجعيتها القانونية هي قوانين حكومة الـمملكة األردنية تعتبر دائرة أوق: أخيرا
الهاشمية، حيث إنها إحدى دوائر وزارة األوقاف األردنية، وتتمسك بنص قرارات األمم الـمتحدة التي تعتبر 

  .جميع القوانين واإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية باطلة والغية

  ٢٧/٢/٢٠١٩المقر 

*** 

  ب الرحمة رباط مقدسي أردني يبشر بفرج قريببا: متحدثون
 

 قال متحدثون ان فتح باب الرحمة والصالة فيه للمرة األولى منذ إغالقه من قبل سلطات - عمون 
، تأكيد على أنه جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، هو رباط رباني مقدسي ٢٠٠٣االحتالل 

 والمسجد األقصى المبارك، ويشكل تتويجا لتضافر الجهود فلسطيني أردني، يبشر بفرج وفتح قريب للقدس
  .ووحدة الموقف بين المقدسيين، ومجلس األوقاف الجديد ودائرة األوقاف اإلسالمية

واعتبر الوزير األسبق الدكتور ممدوح العبادي، أن ما جرى يشكل عالمة نستطيع أن نأخذ منها 
 الفلسطيني، أهمها أن الوحدة الوطنية الخالصة المجردة الكثير من الدروس والعبر للعالم العربي والشعب

  .من الفصائلية والحزبية هي القوة الحقيقية، والربح الحقيقي الذي جنته القدس



 
٦

الذي بثه التلفزيون األردني مساء امس " عين على القدس"وأشار العبادي في حديثه لبرنامج 
ن القيادة والبرلمان والشعب األردني، كقضية القدس اإلثنين، الى أنه ال يوجد قضية فيها تطابق كامل بي

  .واألقصى، مشيدا بالموقف األردني الرسمي والبرلماني المتميز، فيما جرى ويجري في القدس

وأكد أن معركتنا مع اإلسرائيليين هي معركة الصمود على األرض اوال، وأهم ما يجب فعله في 
 الى أن هذا هو أقصى غايات النضال في هذه المرحلة، القدس هو تثبيت المواطنين على األرض، مشيرا

  التي تأتي فيها الوصاية الهاشمية ودائرة األوقاف بدور طليعي في هذه المهمة

وقال مساعد مدير أوقاف القدس، المقرر المالي لمجلس األوقاف الجديد، الدكتور محمد ابراهيم 
ني يبشر بفرج رحماني قريب لحماية المقدسات، ناصر الدين، ان باب الرحمة هو رباط رباني مقدسي ارد

مشيرا الى أن فتح المصلى بدأ بركعتي صالة من قبل مجلس األوقاف الجديد، كبداية مباركة جديدة بدأت 
من باب الرحمة، للتأكيد على أنه جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك بكامل مساحته التي يدور 

   لمساحة يجب الصالة فيهاحولها السور، وكل جزء من هذه ا

وأوضح الدور الذي تضطلع به دائرة األوقاف االسالمية في القدس والمهام الموكلة إليها وحجم 
العمل الذي تقوم به، وانعكاس ذلك على صمود المقدسيين والحفاظ على المسجد األقصى المبارك 

مية تمتاز بأن لها أربعة مصادر تمويل واألوقاف اإلسالمية في القدس، مشيرا الى أن دائرة األوقاف اإلسال
لوارداتها، غير موازنة وزارة األوقاف األردنية، فموازنة لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك، موازنتها 
ترصد من وزارة المالية، ومورد آخر هو الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى، وهو مصدر ثالث 

ائرة، والمصدر الرابع الهام هو المبادرات الملكية السامية التي ترصد لتنفيذ المشاريع وما تحتاج إليه الد
   مبالغ كبيرة لدعم المسجد األقصى المبارك

وأكد عضو لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة النائب في الكنيست طلب ابوعرار، أن عرب 
ٕ واياهم قدس األقداس والمسجد الداخل الفلسطيني يلتفون على الدوام حول أخوتهم المقدسيين، وتجمعهم

األقصى المبارك، الذي كانوا وما يزالون وسيبقون من حراسه، والمحافظين عليه والمتشبثين به والمرابطين 
فيه، ولن يحول بينهم وبين األقصى أي قرار، سواء كان عسكريا او صادرا من المحاكم االسرائيلية او 

لمضطهدة للشعب الفلسطيني، والمحتلة ألرضه، وسيبقى عرب الحكومات االسرائيلية العنصرية الظالمة ا
   الداخل يشدون الرحال الى المسجد األقصى في كل يوم

ّوثمن ابوعرار الموقف األردني الهاشمي الذي يستحق كل التقدير والثناء، ألنه في كل أزمة 
تصدى لكل هذه واعتداء وانتهاك يتعرض له األقصى، يظهر الموقف األردني الصلب الذي يرفض وي

االنتهاكات والتجاوزات، مشيرا الى أن حكومات االحتالل يؤلمها وحدة الموقف بين عرب الداخل مع 
المقدسيين والموقف األردني الثمين الذي يشكل رباطا وصمودا واحدا إلفشال كل المحاوالت البائسة التي 

   نراها بألوان مختلفة من قبل سلطات االحتالل بحق المقدسات



 
٧

ف الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر، لحظة فتح مصلى باب الرحمة باللحظة ووص
 عاما، والظالمون يغلقون باب الرحمة، الى أن قدر اهللا عز ١٥المباركة المبهجة بعد أن طال انتظارها مدة 

صى كان وجل، وتالحمت الجهود وتوحدت األهداف، مشيرا الى أن المواطن الصابر المرابط في رحاب األق
جزءا ال يتجزأ من رسالة األقصى، ومعه األوقاف االسالمية والهيئة االسالمية العليا وكافة مؤسسات القدس 
وجميع أهلها، الذين توحدوا نحو هدف واحد في حركة تاريخية مفصلية، وأجمعوا على فتح باب الرحمة 

   مجددا، ألنه جزء عزيز من المسجد األقصى المبارك

دس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الى ان سلطات االحتالل تقوم وأشار مفتي الق
بالتصعيد من إجراءاتها وتقوم باعتقال أعضاء من المجلس االسالمي وبعض حراس المسجد األقصى، 

المرابطين والمصلين والمصليات في المسجد األقصى المبارك، مؤكدا الرفض الكامل لهذه اإلجراءات  وبعض
  .ة التعسفية، سواء بحق المسجد األقصى او بحق المصلين فيه والمسؤولين عنهاالسرائيلي

فيما أكد رئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري الحق العربي االسالمي في 
  .مصلى باب الرحمة وفي كل ذرة تراب من األقصى

رار الحكيم لمجلس األوقاف الذي فيما أشار مدير المسجد األقصى السيخ عمر الكسواني الى الق
بادر الى الصالة في باب الرحمة، وأرسل رسالة واضحة بأن هذا المصلى سيبقى مفتوحا مهما بلغ األمر، 

  .وأكد ممارسة الوصاية الهاشمية لحقها عبر مجلس األوقاف على كامل مساحة المسجد األقصى المبارك

" القدس في عيون األردنيين"لعاروري لتقرير وتحدث عضو رابطة علماء األردن الدكتور شاكر ا
عن المنزلة العظيمة للقدس عند أهل اإلسالم، والتي أكد عليها الكتاب والسنة، مشيرا الى ما يتعرض له 
أهل القدس والمقدسات من محاوالت التهويد واإلعتداء على الحرمات، إال أن أهل القدس ما زالوا ثابتين 

  .مرابطين، وسيبقون كذلك

ما أكد أستاذ كلية الشريعة في الجامعة األردنية الدكتور بسام العموش، أن العيش في ظل في
االحتالل هو رباط، وفق النصوص الشرعية التي تؤكد لنا أنه سيأتي يوم نواجه فيه هذا االحتالل، ونحرر 

  )ابتر (.فيه هذه المدينة، مشيرا الى أصوات من قبل الصهاينة تدرك أن وجودهم وجود مؤقت

  ٢٠ص/٢٧/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  شؤون سياسية

 في الخليج) صفقة القرن(كوشنر وغرينبالت يروجان لـ 
  

بدأ صهر الرئيس األميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، ومستشاره  -  وكاالت-عواصم 
سالم بين لعملية السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت جولة لعدة دول خليجية لبحث خطة ال

  ."صفقة القرن"الفلسطينيين واإلسرائيليين، المعروفة اعالميا بـ

وأعلن بيان صادر عن السفارة األميركية في أبو ظبي امس أن كوشنر وغرينبالت باإلضافة إلى 
ّالممثل الخاص لوزارة الخارجية األميركية للشؤون اإليرانية براين هوك التقوا ولي عهد أبو ظبي الشيخ 

 . زايد آل نهيانمحمد بن

زيادة التعاون بين الواليات المتحدة واإلمارات، وجهود إدارة ترمب لتسهيل "وقال البيان إنه تم بحث 
السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، باإلضافة إلى ذلك، بحثوا طرق تحسين المنطقة بأكملها عبر 

 ."االستثمار االقتصادي

 اإلثنين في سلطنة عمان مع السلطان قابوس بن سعيد، والتقى المسؤولون األميركيون أيضا
 .وبحثوا معه جهود السالم أيضا

ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها للسالم بعد االنتخابات االسرائيلية المقررة في التاسع من 
 .نيسان المقبل

ترمب الذي وتأتي الجولة األميركية في وقت جمدت فيه القيادة الفلسطينية االتصاالت مع ادارة 
وتعتبر ان الواليات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط بعد . اتهمته باالنحياز بشكل فاضح السرائيل

 .٢٠١٧اعترافها بالقدس عاصمة السرائيل اواخر عام 

ّوترفض السلطة الفلسطينية إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تتخذ اإلدارة األميركية موقفا أكثر 
 . بين إسرائيل والفلسطينييناعتداال في النزاع

 أنه سيزور ست دول في المنطقة، وتشمل "سكاي نيوز عربية"وأكد كوشنر في مقابلة مع قناة 
 .الجولة اإلمارات وسلطنة عمان والسعودية وقطر، بحسب وسائل إعالم خليجية

كثير "لى وقال كوشنر في استعراضه للخطوط العريضة لمقترح السالم إن المقترح سيواصل البناء ع
 بما في ذلك اتفاقات أوسلو التي نصت على إقامة دولة فلسطينية "من الجهود التي بذلت في الماضي
وقال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن يركز كوشنر، على . وستتطلب تنازالت من كال الجانبين

 .الجانب االقتصادي من خطة السالم خالل الجولة

 "خطة سياسية شديدة التفصيل"إن المقترحات األميركية تشمل أيضا لكن كوشنر قال في المقابلة 
 ."تتناول في الحقيقة تعيين الحدود وحل قضايا الوضع النهائي"و 
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فقد صور . وزادت إشارة كوشنر لقضية الحدود من سخونة الحملة االنتخابية اإلسرائيلية امس
 .دولة الفلسطينية التي يعارضون قيامهاساسة اليمين المتطرف إشارته تلك بأنها مؤشر على قيام ال

وقال كوشنر إن الواليات المتحدة لن تعلن الخطة إال بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجرى في 
 .التاسع من نيسان

وكانوا قد رفضوا مناقشة أي مقترحات . ونظر الفلسطينيون أيضا إلى تصريحات كوشنر بارتياب
 .٢٠١٧ب بالقدس عاصمة إلسرائيل في كانون األول سالم مع واشنطن منذ اعتراف ترم

وقال صائب عريقات الذي كان كبير المفاوضين الفلسطينيين في المحادثات التي انهارت عام 
 ."معازل للفلسطينيين" ستنشئ "خارطة ترمب" على تويتر إن ٢٠١٤

اع عنها، وهي وترفض إسرائيل منذ فترة طويلة أي عودة لما وصفتها بأنها حدود ال يمكن الدف
الحدود التي كانت قائمة قبل احتاللها للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب حزيران عام 

١٩٦٧. 

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية 
 من القطاع المحاصر منذ اكثر من عشرة وسحبت دولة االحتالل اإلسرائيلي قواتها ومستوطنيها. المحتلة

 .اعوام

والدول الخليجية هي محور جهود الواليات المتحدة لتوسيع نطاق خطتها للسالم لتشمل بعدا 
 .اقتصاديا يمكن أن تساعد دول الخليج من خالله االقتصاد الفلسطيني

ة للرئيس ويقول دبلوماسيون إن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قدم تأكيدات خاص
الفلسطيني محمود عباس بأن الرياض لن تقر أي خطة سالم ال تشمل وضع القدس أو حق العودة 

 .لالجئين

النصيحة بشأن الوسيلة المثلى للمضي قدما وأن ) دول المنطقة(نريد أن نأخذ منهم "وقال كوشنر 
لفرصة الكاملة التي نحيطهم علما ببعض تفاصيل ما سنسعى إليه، خاصة بشأن الرؤية االقتصادية وا

 ."ستسنج إذا حل السالم

وفي إسرائيل قال نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد إن تصريحات كوشنر عن الحدود تثبت 
ليسمح بإقامة دولة " وهو أن واشنطن ستضغط على نتانياهو إذا فاز في االنتخابات "ما نعرفه من قبل"

 ."فلسطينية

م حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو إن رئيس الوزراء وردا على بينيت قال متحدث باس
 . من إدارة أوباما المعادية وسيستمر في فعل ذلك مع إدارة ترمب الصديقة"أرض إسرائيل"صان 

 ٩ ص٢٧/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  الرحمة باب

 الرحمـة ولبـاب بـاب،) ١٥ (حـوالي هاوعـدد المبـارك قـصىاأل المـسجد أبـواب أحد الرحمة باب يعتبر
 ويبلـغ ،قـصىاأل للمسجد الشرقي السور في الباب هذا ويقع ،)التوبة وباب الذهبي الباب (منها أسماء عدة

 باسـم ُيعرفـان مغلقـين متجاورين قديمين بابين من يتكون مزدوج باب وهو المتر، ونصف ًمترا ١١ ارتفاعه
 هـذا أن ذكـر الحنبلي الدين مجير المؤرخ أن حتى مهمة قدسية الباب لهذا أن ويبدو ، والرحمة التوبة باب

َفضرب :(تعالى قوله في به المقصود هو الباب ِ ُ ُبيـنهم َ َ ْ ٍبـسور َ ُ ُلـه ِ  ٌبـاب ُباطنـه َ ُ ِ ِفيـه َ ُالرحمـة ِ َ ْ  ُوظـاهره ُ ِ َ ِقبلـه ِمـن َ ِ َِ 
ُالعذاب َ َ  فـإن الباب هذا بناء وعهد تاريخ صوبخصو.الطبري الشهير المفسر قبله ًأيضا إليه أشار ما وهو ،)ْ
 الجـدار في أقيمت التي األموية األبواب تصميم شاكلة على بني أموي بأنه يفيد الباب لهذا المعماري الطراز

 بـاب مقبـرة فتقـع الـسور خـارج الواقعـة المنطقـة مـن أي للباب األخرى الجهة ومن الشريف، للحرم الشمالي
 أبـرزهم مـن ولعـل والـسالم، الصالة عليه محمد الرسول صحابة من العديد فيها ُدفن التي اإلسالمية الرحمة
ــادة ــصامت بــن عب ــن وشــداد ال ــى إضــافة أوس، ب ــرد الــذين المــسلمين العلمــاء مــن العديــد إل  فــي ذكــرهم ي

 ومقبـرة الـساهرة بـاب مقبـرة (مثـل القـدس فـي أخـرى مقابر جانب إلى الرحمة باب مقبرة وتتعرض المصادر،
 يـسعى اسـتعماري بهـدف ممنهجـة يومية يةإسرائيل وانتهاكات لحمالت) مامال أو اهللا مأمن ةومقبر اليوسفية
 ُوتوجت ١٩٦٧ عام المقدسة المدينة احتالل منذ المبنى في االحتالل مطامع وبدأت.متنزهات إلى لتحويلها
 لهـا كـان يالتـ" اإلسـالمي التـراث لجنـة "جمعيـة حظـر بعد المبنى بإغالق ٢٠٠٣ عام عسكري أمر بإصدار
 يسـرائيلاإل االحـتالل مقاومـة فـي مهمـة رمزيـة البـاب هـذا اليـوم ويـشكل الباب، مبنى داخل بالمصلى مكتب

 الزائفـة الباطلـة الدينيـة لمزاعمهـا التـرويج سياسـة ضـمن القدس مدينة تهويد على القائمة سياسته ورفض
 لقــرارات إســرائيل مــن اعتبــار دون الرحمــة، بــاب مبنــى فــي يهــودي كنــيس لبنــاء خاللهــا مــن تــسعى التــي

 التـراث قائمـة ضـمن وانـه قـصىاأل المـسجد عروبة على تؤكد التي اليونسكو منظمة ومنها الدولية الشرعية
 وثقـت والتي والمسيحية اإلسالمية المقدسات على الهاشمية الوصاية من ًوانطالقا.بالخطر المهددة العالمي

 قادتـــه تـــصريحات عبـــر كلـــه والعـــالم واإلســـالمية العربيـــة ةاألمـــ بـــشرعيتها واعترفـــت عديـــدة اتفاقيـــات فـــي
 االتفاقيـات جميـع مـع تتعـارض عنجهيـة سياسـة هـو ًغـدا وربمـا اليـوم إسـرائيل بـه تقوم ما فان وحكوماته،

 عمــان فــي أحــدهما ١٩٦٧ منــذ القــدس فــي لألوقــاف مجلــسين ردناأل أســس وقــد القــائم، الوضــع وسياســة
 إلــى المــصلين قبــل مــن والمــصلى الرحمــة بــاب فــتح وبعــد ًمــؤخرا ائيلإســر عمــدت وقــد القــدس، فــي واآلخــر
 إصــرار اســتمرار مفادهــا ردنلــأل رســالة توجيــه إلــى إضــافة ، وأبعــاده القــدس أوقــاف مجلــس رئــيس اعتقــال
 بـذلك، والقاضـي يةسـرائيلاإل المحكمـة عـن الـصادر الـسابق لقرارهـا ًتنفيـذا الرحمـة بـاب إغالق على إسرائيل

مت كــل ئق واســتخدام بــاب الرحمــة بحريــة، وســٕردن وأوقــاف القــدس علــى حقهــا بفــتح واغــالّأصــرت األوقــد 
الوعــود الكاذبــة بإعــادة فــتح بــاب الرحمــة علــى مــدار ســنوات طويلــة وخــصوصا بعــد أن وضــع ســمو األميــر 
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ي فـي غازي بن محمد حجر األساس لوقفية الـملك عبد اهللا الثاني للكرسي الـمكتمل لدراسة فكر اإلمام الغزال
 بهـدف فـتح البـاب بحلقـات العلـم والـصالة فـي البـاب، وكانـت ردة فعـل إسـرائيل أن ٢٠١٣باب الرحمة عام 

داهمت شرطة االحتالل باب الرحمة وهـددت أسـتاذ كرسـي اإلمـام الغزالـي وتالميـذه باالعتقـال أكثـر مـن مـرة 
 اإلرهـاب ا تهمـةبقـوانين منهـ ٢٠١٧بحجة أن الباب مغلق بأمر عسكري وتم ربط األمر العسكري في العـام 

 إضـافة المقدسـات، علـى يـةردناأل بالوصـاية االعتـراف ظـل في يجوز وال باطل قرارها بان ًعلما زورا وبهتانا
 شـرطة اتإجـراء كافـة بإيقـاف يقـضي قـرار ًمـؤخرا اصـدر يةسـرائيلاإل المركزية الصلح محكمة قاضي انإلى 

 اللجنـة فـإن كله لذلك .القدس في اإلسالمية لألوقاف وعودته الرحمة باب مصلى بحق يةسرائيلاإل االحتالل
 عــن للتوقــف إســرائيل علــى الــضغط الدوليــة والــشرعية العالميــة المنظمــات تــدعوا القــدس لــشؤون الملكيــة
 األجيـال بـه تطالبنا الذي واآلمن المنشود للسالم والعالم المنطقة يقود لن الذي االستعماري التهويد مسلسل
 الـشرقية والقـدس المحتلـة أرضـه علـى دولتـه ٕواقامـة مـصيره تقريـر في الفلسطيني الشعب حق على والقائم

  .الدولتين حل وفق لها عاصمة

 لمدينــة المعمــاري والتــراث العمرانــي التطــور وزيــري، يحيــى : التاليــة المراجــع إلــى العــودة يمكــن لإلطــالع* 
 فــي القــدس الجبــوري، أحمــد ،١٣ آيــة الحديــد، ســورة تفــسير الطبــري، تفــسير الطبــري، ،١٢٩ص القــدس،

  .شباط شهر أعداد اليومي، التقرير القدس، لشؤون الملكية اللجنة ،٤١٠ص ،٢ج العثماني، العهد

  ٢٧/٢/٢٠١٩ اللجنة الملكية لشؤون القدس

***  

  اعتداءات

 المحامين وأحد القدس محافظ بينهم مقدسيا ٢٢ يعتقل االحتالل

 القـدس مدينـة مـن مواطنـا ٢٢ األربعـاء، اليـوم اإلسـرائيلي، لاالحتال قوات اعتقلت – وفا – القدس
 محـامي وأفـاد.ديبـه مـدحت القـدس بقـضايا المختص والمحامي غيث، عدنان القدس محافظ بينهم المحتلة،

ــة لمراســل محمــود محمــد والمحــررين األســرى شــؤون هيئــة ــأن ،"وفــا" وكال  مــن وعناصــر االحــتالل قــوات ب
 مـن اعتقلـت كمـا".المـسكوبية" شـرطة مركـز إلـى واقتادتـه واعتقلتـه، غيث حافظالم منزل اقتحمت مخابراتها
 بـدر، ومؤيـد محمـود، ومنـصور جـابر، منتـصر :مـن كـل اللحظـة، حتـى مـنهم عـرف مواطنـا، ٢٠ العيسوية
 األسـير والـد دربـاس حـسين ومحمـد ناصـر، وخليل محمود، بالل وحسن محمود، وعادل ريالة، أبو وعيسى
 محمـد وعلـي محمـود، عـالء ومحمـد عطيـة، محمـد وشـادي محمـود، كايـد وآدم عامـا، ٢٥ المحكوم حسين
  .ريالة أبو ناصر

  ٢٧/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 
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  المرابطون يفتحون باب الرحمة بعد تغيير شرطة االحتالل ألقفاله
 

 باب  أقدمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الثالثاء، على إقفال مصلى–فلسطين المحتلة 
وأفادت مصادر فلسطينية، أن . الرحمة، وهو أحد أبواب المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة

ً حارسا رغما ٥٠ُشرطة االحتالل قامت بإغالق مصلى باب الرحمة واستبدلت أقفاله، وبعد ذلك فتحه حوالي  ً
   .عنهم

وامر بإنفاذ قرار محكمة االحتالل وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أ
ٕ التابع للمسجد األقصى المبارك، واعادة إغالقه من جديد واخالئه من "باب الرحمة"الصادر بشأن مصلى  ٕ

محتوياته، باإلضافة إلى العمل في مواجهة مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في مدينة 
  .)كان( الرسمي اإلسرائيلي القدس المحتلة، وذلك بحسب ما أورد التلفزيون

ونقلت القناة عن مصادر سياسية أن نتنياهو شارك بنفسه بنقاشات األجهزة األمنية، حول 
األحداث األخيرة في البلدة القديمة في المدينة المقدسة، حيث أقدم المقدسيون على فتح باب المصلى 

ٕق المصلى، وانفاذ حكم محكمة  طالب نتنياهو بإعادة إغال"كان"، وبحسب ٢٠٠٣المغلق منذ العام 
  . باستمرار إغالق المصلى٢٠١٧االحتالل الصادر عام 

 دون تسويات مع مجلس األوقاف، "مصلى الرحمة"وطالب نتنياهو األجهزة األمنية بإعادة إغالق 
  .وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نقلت إلى األردن موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغالق المصلى

كما أصدر وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، أوامر لشرطة االحتالل اإلسرائيلي بإخالء المصلى 
ٕمن محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم للصالة، واغالق المبنى دون تسويات، حتى لو 

  .تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة

، غير "ٕتنفيذ أوامر نتنياهو واردان" ًوال زمنيا للشروع بـوأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تحدد جد
 في "سيكون من الصعب تجنب اندالع مواجهات عنيفة"أن المصادر المقربة من األجهزة األمنية أكدت أنه 

  .البلدة القديمة بالقدس، خالل الفترة المقبلة

ادلة جديدة ومعطيات وأضافت المصادر أن األجهزة األمنية تخشى من نجاح األوقاف في فرض مع
  ."سيكون من الصعب تغييرها"جديدة على األرض، 

، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه وجددت أمر ٢٠٠٣يذكر أن باب الرحمة نغلق منذ العام 
  . باستمرار إغالقه٢٠١٧اإلغالق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في العام 

:  اإلسرائيلية وجهت الحكومة االسرائيلية رسالة إلى األردن، فحواهاوبحسب ما نشرت القناة الثانية
وتضمنت الرسالة الموجهة لألردن . "تدخلوا لتهدئة األوضاع في مسجد األقصى، إننا على أعتاب تصعيد"
نحن غير مستعدون لتصعيد االحداث ويتعين عليكم التدخل والتأكد من عدم انتهاك الوضع الراهن، ولن "

  «.سير الوضع الراهن لفترة طويلةنسمح بتك
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في السياق، اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أرئيل، صباح أمس الثالثاء، ساحات المسجد 
األقصى، كما انضم إليه مجموعات من المستوطنين الذين نظموا جوالت استفزازية في ساحات الحرم وقبالة 

 التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول  بحراسة مشددة لشرطة االحتالل"باب الرحمة"مصلى 
  .الفلسطينيين للحرم

ٕوقام عناصر من الوحدات الخاصة باالستنفار في ساحات الحرم من جهة باب المغاربة وابعاد 
الفلسطينيين لتوفير الحراسة والحماية ألرئيل ولعشرات المستوطنين، الذين قاموا بجولة استفزازية في 

حة باب الرحمة تزامنا مع دخول الفلسطينيين للمصلى، ومن المستوطنين من ساحات األقصى وقبالة سا
  .قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة

إلى ذلك، نفى مسؤول العالقات العامة واإلعالم في األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس، ما 
لثالثاء كالمعتاد وستتم فيه أشيع حول إغالق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى أفتتح أمس ا

أوامر نتنياهو لجنوده بإغالق المصلى كانت من البداية وال جديد فيها، ": وقال الدبس. الصلوات الخمس
ولكننا كدائرة أوقاف ال نعترف بالقانون اإلسرائيلي أو المحاكم اإلسرائيلية، وما يصدر عن نتنياهو وحكومته 

نحن ذاهبون إلى مواجهة سياسية كبيرة وقد تكون مواجهة ": وأكد. "يدل على تخبط إسرائيلي داخلي فقط
ُكبيرة على األرض وفي الميدان، إن تدخلت األردن والدول العربية قد تحل المشكلة ولكن إن لم يكن هناك 

  ."تدخل قوي عربي ودولي فإن الوضع ذاهب إلى التصعيد

االت ومداهمات واسعة في الضفة فجر من جهة ثانية، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة اعتق
 . مواطنا، باالضافة إلى االستيالء على أموال تقدر بعشرات اآلالف من الشواقل١٩أمس، طالت 

ّوتوغلت عدة جرافات عسكرية صباح أمس الثالثاء، بحماية آليات االحتالل شرق بلدة بيت حانون شمالي 
في أراضي المواطنين خارج السياج األمني قرب وتوغلت عدة جرافات عسكرية بشكل محدود . قطاع غزة

وفي ذات السياق، أطلقت قوات االحتالل قنابل . شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة"النصب التذكاري"
 شرق بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع "صوفا"الغاز تجاه المزارعين قرب موقع 

 بشكل شبه يومي شرقي محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال وتجري قوات االحتالل توغالت محدودة.غزة
تجريف ألراضي المزارعين، في انتهاك متكرر التفاق التهدئة بين المقاومة واالحتالل الموقع برعاية مصرية 

وعادة ما تنصب قوات االحتالل أسالكا شائكة في المناطق الشرقية من قطاع غزة؛ بغرض .٢٠١٤عام 
يين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من الوصول إلى السياج منع المتظاهرين السلم

  )وكاالت.(األمني

  ٢٠ص/٢٧/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  شؤون مقدسية

  باألقصى الحقوق من مزيد النتزاع المقدسيين تحفز" الرحمة "ّهبة
 

 يفــ الجماهيريــة الهبــة الســتمرار النــشطاء، دعــوات تــصاعدت – الــرحمن عبــد عــالء – ٢١عربــي
 المقدسـيين مـن الماضـية الـسنوات مـدار علـى االحـتالل، سـلبها التـي الحقـوق مـن المزيـد النتـزاع األقصى،

  .عموما القدس ومدينة المسجد، في عام، بشكل والمسلمين

 حـافزا إغالقـه، وعـدم فيـه، الـصالة واسـتمرار الرحمة، باب مصلى فتح على المقدسيين إصرار وأثار
 ســواء والمقدســيين األقــصى بحــق االحــتالل، بهــا يقــوم التــي االنتهاكــات مــن دالعديــ علــى التركيــز أجــل مــن

 المخـابرات، واسـتداعاءات اإلداري، واإليقـاف اإلبعـاد قـرارات ضـمنها من والتي والمسيحيين، منهم المسلمين
  .األقصى بالمسجد النشاط خلفية على

 لكـن األقـصى، المـسجد فـي لاالحـتال سـلبها التـي الحقـوق مـن العديـد النتـزاع المقدسـيون، ويطمح
 الجهــة علـى للــسيطرة االحـتالل، مـساعي إفــشال علـى اآلن منــصب التركيـز "إن :"٢١عربـي"لـــ قـالوا نـشطاء
 كبيـرة أعـداد بهـا تتواجـد التـي اإلسـالمية، المقبـرة وخلفه" الرحمة باب فيها يقع والتي المسجد، من الشرقية

  .اليهود مع والمكاني الزماني التقسيم أجل من ا،لطمسه االحتالل يسعى والتي الصحابة، قبور من

  المألوف عن خروج

 المـسجد فـي والناشط الباحث قال للمواصلة، وتحفيزهم المقدسيين، على األخيرة الهبة تأثير وبشأن
 فـي المـألوف، عـن خرجـت "والمقدسـيين القـدس على المفروضة القيود إن :اهللا جاد محمد الدكتور األقصى
  ."والمحتلين محتلال بين العالقة

 وأهل طويلة، سنوات مدى على االحتالل، مع عديدة تجارب "هناك أن" ٢١عربي"لـ اهللا جاد وأوضح
  ."بالسالح مدجج االحتالل أن رغم لديهم، القوة مكمن يعلمون القدس،

 فـشل فـي الـسر هـو المـسجد، قضية على وتوحدهم المقدسيين، التفاف": المقدسي الباحث وأضاف
 بعـد عـامين، قبـل األسـباط بـاب وهبـة الرحمـة، بـاب فـي حـصل مـا دليل وخير المتوالية، حتاللاال مخططات

  ."األقصى إلى للدخول ومعيقة مذلة قيود وفرض اإللكترونية، البوابات تركيب

 أمــام فــشلت "المــسجد، علــى للــسيطرة االحــتالل، رســمها التــي المخططــات أن علــى اهللا جــاد وشــدد
 بـاب علـى الـسيادة فـرض مـشروع سيفـشل األيـام وهـذه ":وأضـاف ،"حقـوقهم تـزاعان علـى المقدسـيين إصرار

 متواصـلة وسـتبقى حـدثت، التـي الهبـة بفعـل تلموديـة، صلوات إقامة إلى المكان وتحويل واقتطاعه الرحمة،
 ."المخطط ٕوافشال الملف، هذا إنهاء لحين

 مهــم ودافــع حــافز ة،الرحمــ بــاب فــي حــدث مــا وبالتأكيــد حــق، أصــحاب الفلــسطينيون" :وأضــاف
 والمدينــة، المــسجد أجــل مــن النــضال فــي اليــوم، وحتــى القــدس احتلــت منــذ يهــدأوا لــم أنهــم رغــم للمواصـلة،

  ."أجلها من يملكون ما أغلى وتقديم
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 اليوميـة، حيـاتهم عليهم وينغص المقدسيين، ضد العنف درجات أقصى "يمارس االحتالل إلى ولفت
 مـن األقـصى، عـن إبعـاد لقـرارات باإلضافة الهويات، وسحب المنازل، هدمو والعقارات األراضي مصادرة عبر
  ."عليها االستيالء عليه يسهل الذي بالشكل المدينة في وجودهم إضعاف أجل

 إنجاز كبير

 بـاب هبـة "إن :خـويص خديجـة األقـصى، المـسجد فـي المرابطـات ٕواحـدى الناشطة قالت جانبها من
 النتـزاع االحـتالل، علـى الـضغط نحـو المواصـلة، أجـل مـن قويـا دافعا كيدبالتأ كانت عنها، نتج وما الرحمة،
  ."عموما والقدس المسجد في أخرى حقوق

 نـشرها التـي المراقبـة، كـاميرات علـى المقدسـيون قـضى عـامين، قبـل" :"٢١عربـي"لــ خويص وقالت
 حتـى التحركـات، رالسـتمرا حفـز مـا وهـو البوابـات، فكـرة تحطـيم عـن فـضال وداخلـه، المسجد حول االحتالل

  ."المنطقة لتلك المرسوم المخطط ٕوافشال ومصاله، الرحمة باب فتح إلى وصلنا

 ما وهو الشرقية، المنطقة بشأن االحتالل، محاكم من قضائيا قرارا انتزعوا "المقدسيين أن وأوضحت
 المقدسـيين، بحـق توالغرامـا واالعتقـال باإلبعـاد والمتعلقـة االحـتالل، عـن صـدرت التي القرارات كل أن يعني
  ."باطلة تعد الرحمة، باب لفتح نشطوا الذي

 للقــضاء تحركــاتهم، فــي المواصـلة علــى عــازمون األقــصى، فـي النــشطاء أن علــى خــويص وشـددت
 إسـالمية بوابة باعتباره الرحمة، باب على منصب اآلن التركيز"و والمكاني، الزماني التقسيم مخططات على

 ."بالكامل المنطقة تلك على عتداءاال لمحاوالت والتصدي خالصة،

 محـــاوالت تفـــشل التـــي العوامـــل أكثـــر مـــن يعـــد األقـــصى، المـــسجد فـــي التواجـــد "أن علـــى وشـــددت
 إداري، وتوقيــف المــسجد، عــن إبعــاد قــرارات مــن ذلــك، يتــضمنه مــا رغــم مرافقــه، علــى الــسيطرة االحــتالل،

 وغيرهـا ،األقـصى وشـباب المـرابطين، يالتتـشك منهـا كثيـرة بحجـج االحتالل، مخابرات قبل من واستدعاءات
  ."الجاهزة التهم من

 التفـاف أمـام تـضمحل، لألقـصى الـشرقية المنطقـة فـي االحـتالل مخططـات "أن على خويص وأكدت
  ."األخيرة اآلونة في كثيرا نشط الذي المخطط، هذا إفشال أجل من المسجد في الدائم وتواجدهم المقدسيين،

 الغربيـة المنطقـة ":خـويص قالـت انتهاكـات، مـن تعـاني والتي األقصى، في األخرى المناطق وبشأن
 بيــد وليــست االحــتالل، قــوات بيــد ومفاتيحــه مغلــق، المغاربــة وبــاب االحــتالل، مــن بالكامــل عليهــا مــسيطر
 رغـم المقبلـة الفتـرة فـي المنطقـة تلـك انتـزاع أجـل مـن هبـة تحـدث وربمـا للمـستوطنين، ممر وهي األوقاف،
  ."اعاألوض صعوبة

 ٢٥/٢/٢٠١٩ – ٢١عربي 

***  
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  المقدسيين إرادة كسر القدس في االعتقاالت حملة من االحتالل هدف :صيام

 
 االعتقـاالت حملـة مـن االحـتالل هـدف إن صـيام اهللا عبـد القدس محافظ نائب قال – سوا – القدس

 مخططاتـه تمريـر مـن لـتكمن المقدسـيين إرادة كـسر هو وشعبية ووطنية دينية رموزا طالت التي القدس في
 .ومكانيا زمانيا األقصى المسجد وتقسيم بالقدس الكارثية

 مـن أخـرى أعدادا لتطال االعتقاالت حملة تتوسع أن فلسطين صوت إلذاعة حديث في صيام وتوقع
 والمـــسجد الرحمـــة بـــاب" وعنوانهـــا المقدســـيون يخوضـــها التـــي الجديـــدة الهبـــة خـــضم فـــي القـــدس قيـــادات
 ".األقصى

 ويتحمـل بالـضفة المنـاطق كـل إلـى ستنتقل التي الحمراء بالخطوط يلعب االحتالل أن مصيا وأوضح
  .األقصى والمسجد القدس في األمور إليه ستؤول ما مسؤولية

 ٢٤/٢/٢٠١٩سوا 

***  

  األقصى المسجد ساحات االحتالل حكومة في اعةرالز وزير اقتحام يستنكر ادعيس

 
 اقتحـام الدينيـة، والـشؤون األوقـاف وزيـر ادعـيس، يوسـف الـشيخ اسـتنكر – الوطن دنيا – اهللا رام

 األقـصى، المـسجد سـاحات الثالثـاء، اليـوم المستوطنين، من ومجموعة االحتالل، حكومة في الزراعة وزير
  .عقباه ُتحمد ال ما إلى المنطقة ستقود التي الغطرسة، لهذه حد بوضع ًمطالبا

 والمتمثلــة القــدس مدينــة بحــق والخطيــرة اعدةالمتــص اإلســرائيلية المخططــات أن ادعــيس، وأضــاف
 الرحمـة، بـاب إلغـالق المتكـررة المحـاوالت وآخرهـا القدسـي، الحـرم شـؤون في بالتدخل محاوالتهم باستمرار

 الـشريف، القدسـي الحـرم فـي الواقـع األمر لتغيير محاولة إال هي ما فيه، صلواتهم أداء من المصلين ومنع
  .األقصى المسجد وسدنة وحراس المقدسيين بحق اإلبعاد سياسة نفسه، الوقت في ًرافضا

 ومـا حـذرنا لقـد ":ًقـائال والمقدسـات، القدس إلنقاذ بالتحرك والمسلمين للعرب دعوته ادعيس، وجدد
  العرب على يوجب الذي األمر األقصى، بالمسجد المحدقة الحقيقية األخطار من نحذر زلنا

  ."أولوياتهم ّسلم رأس على األقصى والمسجد القدس قضية يضعوا أن وحكومات، ًشعوبا والمسلمين

 مزيـد إلـى ًداعيـا وقيادتـه، وقـضيته مقدسـاته تجاه الفلسطيني الشعب أبناء بصمود ادعيس، وأشاد
  .عليهم الفرصة لتفويت األقصى؛ في والمرابطة اليقظة من

  ٢٦/٢/٢٠١٩ الوطن دنيا

***  
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 هو إلعادة إغالق باب الرحمةوالمقدسيون يتحديان أوامر نتنيا" األوقاف"

 برهوم جرايسي

 أكدت دائرة األوقاف والقيادات الدينية والوطنية في القدس المحتلة امس على عدم -الناصرة
بعد أن اصدر رئيس حكومة االحتالل، بنيامين . شرعية االحتالل وأوامره في المسجد األقصى المبارك

وقد قام نحو . ب الرحمة، في رحاب المسجد األقصى المباركنتنياهو مساء االثنين، أمرا بإعادة اغالق با
  . حارسا من عاملي دائرة األوقاف بفتح باب الرحمة صباح أمس، وشهد المصلى فيه الصلوات الخمس٥٠

وكانت أوامر نتنياهو قد كشفت عنها قناة التلفزيون الرسمية، التي قالت، إن نتنياهو طلب من 
ٕ باب الرحمة، واخالء المصلى فيه، دون تسويات مع دائرة األوقاف؛ فيما أجهزة االحتالل، بإعادة إغالق

، غلعاد إردان، في حكومة االحتالل، أوامر لعناصر االحتالل بإخالء "األمن الداخلي"أصدر وزير ما يسمى 
ٕالمصلى من محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم للصالة، واغالق المبنى دون تسويات، 

  .إال أنه لم تتم اإلشارة، إلى موعد التنفيذ. ى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقاالت واسعةحت

ونفى مسؤول العالقات العامة واإلعالم في األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس، ما أشيع 
. حول إغالق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى افتتح أمس، كالمعتاد وتمت فيه الصلوات الخمس

أوامر نتنياهو لجنوده بإغالق المصلى كانت من البداية وال جديد "ال الدبس، في تصريحات إعالمية، إن وق
فيها، ولكننا كدائرة أوقاف ال نعترف بالقانون اإلسرائيلي أو المحاكم اإلسرائيلية، وما يصدر عن نتنياهو 

  ."وحكومته يدل على تخبط إسرائيلي داخلي فقط

ون إلى مواجهة سياسية كبيرة وقد تكون مواجهة كبيرة على األرض وفي نحن ذاهب"وأكد الدبس، 
ُالميدان، إن تدخلت األردن والدول العربية قد تحل المشكلة ولكن إن لم يكن هناك تدخل قوي عربي ودولي 

  ."فإن الوضع ذاهب إلى التصعيد

لرحمة داخل  حارسا من المسجد األقصى المبارك، أمس الثالثاء، مصلى باب ا٥٠وكان نحو 
المسجد األقصى المبارك، في خطوة جديدة إلرباك االحتالل، وتأكيدا لرفضهم قرارات االعتقال واإلبعاد التي 
تشنها قوات االحتالل بحقهم؛ فيما انتشر عناصر االحتالل في باحات المسجد المصلى في محاولة منهم 

ام عناصر جيش االحتالل بتصوير الحراس إخافة الحراس من فتحه، إال أن الحراس فتحوا باب الرحمة وق
  .بالفيديو خالل قيامهم بعملهم

وكان االحتالل قد اعتقل عددا من موظفي وحراس االقصى على خلفية المشاركة في فتح مصلى 
  .الرحمة الجمعة الماضي، وتسليمهم قرارات إبعاد إدارية عنه لفترات متفاوتة قابلة للتجديد

 االحتالل رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية في ومن أبرز من طالتهم قرارات
  .القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة األوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وغيرهم



 
١٨

، إن "وفا"وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين لوكالة األنباء الفلسطينية 
ري في الوقت الحالي االستعدادات للشروع للترميم في هذا الباب، وهذا مسجد باب الرحمة مفتوح وتج

مصلى من مصليات المسجد األقصى المبارك، ومجلس األوقاف فتح الباب للصالة واآلن يصلي المؤمنون 
فيه وسيشرع القائمون عليه بأسرع األوقات في ترميم هذا المصلى وهذا الجزء من المسجد األقصى 

  .المبارك

ال نستمع لتهديدات الحكومة اإلسرائيلية ونحن نقوم بواجبنا تجاه هذا المسجد، " المفتي وأضاف،
وأهل القدس وأبناء فلسطين وكل مسلم في العالم يفهم واجبه تجاه المسجد األقصى وسنتصدى لمحاوالت 

  ".االحتالل إغالقه في حال أقدمت حكومة االحتالل على ارتكاب حماقة بإغالق هذا المصلى

ال محافظ القدس عدنان غيث، إن تهديدات االحتالل بإغالق باب الرحمة هي تهديدات جدية وق
وتتطلب تواجدا متواصال في المسجد األقصى من قبل أبناء شعبنا، وكل من استطاع الوصول إلى هناك 

  .للتصدي لهذه التهديدات الهادفة إلغالق باب الرحمة

اق مساعي االحتالل لتهويد المسجد األقصى كامال، وأضاف غيث ان هذه التهديدات تندرج في سي
ونحن كمقدسيين نرى أن كل هذه اإلجراءات بحق المقدسات لن تغير من حقيقة أن القدس عاصمة دولة 
فلسطين العربية واإلسالمية والمسجد األقصى بمساجده الخمسة وساحته وأروقته وحدائقه ومدارسه، فهي 

  .حق خالص للمسلمين

 ٢٣ص/٢٧/٢/٢٠١٩الغد  

***  

  تقارير

   تغييب مقصود لمجسم قبة الصخرة ..بمتحف إسرائيلي

 
، بعـد ١٩٩٢متحـف بـالد الكتـاب المقـدس عـام  ُافتـتح – المحتلـة القدس – جندي أسيل –الجزيرة 

، وفـي مدخلـه يتـسلم الـزوار خارطـة تـدلهم ١٩٤٨المقدسـية المهجـرة عـام " لفتـا"تشييده على أراضي قريـة 
ــى حجــرات المتحــ ــر نفــسه أمــام قاعــات تــضم عل ــسي يجــد الزائ ف العــشرين، وبمجــرد الوصــول للبهــو الرئي

  .مقتنيات من حضارات مرت عليها آالف السنين

شرقا حتى البحر المتوسط غربا، ومـن جبـال  أفغانستان يربط المتحف اليهود ببالد كثيرة امتدت من
 المتحـف إيلـي وباتيـا بوروفـسكي فـإن جنوبـا، ووفقـا لمؤسـسي) الـسودان(القوقاز شماال حتى مملكة كوش 

  ".مستقبل اإلنسانية يتغذى من جذور الماضي"الدافع الرئيسي إلقامته يتلخص في ست كلمات هي 

كثيرة هي المقتنيات األثريـة التـي تحتـضنها حجـرات المتحـف، ويلفـت انتبـاه الزائـر وجـود اقتباسـات 
  .عديدة من التوراة في كل حجرة وأعلى كل مجموعة أثرية
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القــدس، تجمهــر  وفــي إحــدى الغــرف الواقعــة بمنتــصف المتحــف تقريبــا يوجــد مجــسم ضــخم لمدينــة
حوله عدد من طلبة المدارس اليهود لتلقي شروح تفصيلية عنه، ولم يتوان األطفال في طـرح األسـئلة علـى 

  .المرشد الذي لم يبخل عليهم باإلجابات

أسفله تساعد الزائـر علـى تحديـد المكـان علـى اقتربنا من المجسم، ولفت نظرنا وجود أزرار مضيئة 
ُالمجــسم الواســع الــذي رتبــت تفاصــيله بعنايــة فائقــة، وعلــى أحــد األزرار توجــد صــورة لمــصلى قبــة الــصخرة 

  .المشرفة

  تغييب مقصود

حاولت الجزيرة نت البحث عن المصلى داخل المجسم بال جدوى، وقاد ذلك للتواصل مع الباحث في 
بو شمسية للوقوف على تفاصيل هذا المجسم الذي تعمد مـصمموه تغييـب هيكـل قبـة تاريخ القدس روبين أ

  .الصخرة المشرفة رغم وجود صورتها في األزرار المضيئة

أبو شمسية قال إن إدارة المتحـف اضـطرت إلزالـة المجـسم لفتـرة مـن غـرف العـرض بـسبب الـضجة 
ئمين عليــه يؤمنــون بأنــه مكــان للــديانات التــي أحــدثها بــاعتراض اليــساريين علــى تفاصــيله، خاصــة أن القــا

كافة، لكنهم وضعوا قبة الصخرة فـي األزرار وأخفوهـا فـي المجـسم تجنبـا لالحتكـاك مـع المجموعـات الدينيـة 
  .التي تحاول استرجاع مفهوم الهيكل الثاني عند الوقوف أمامه

 بـــن ديفيـــد المتحـــف حـــسب أبـــو شمـــسية يـــسير علـــى خطـــى رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي األول
فـالواقع وجـود قبـة الـصخرة لكـن المنـشود أن "الذي يؤمن بأهمية المواءمة بـين الواقـع والمنـشود،  غوريون

ــع ال يمكــن  ــصفتها واق ــذلك تعمــدوا وضــعها فــي األزرار المــضيئة ب ــل الثالــث، ول ــا الهيك ــدثر ليحــل مكانه تن
  ".تجاهله

ــ ــة الــصخرة بالهيكــل المزعــوم مختلفــة؛ إذ ت ؤمن الجماعــات المتــشددة أن ســيناريوهات اســتبدال قب
يـؤمن آخـرون أنـه يجـب التحـضير لـه، ولـذلك  الهيكل الثالث هيأه اهللا وسينزل من السماء جاهزا، في حـين

  .حجرا وأقاموا له احتفاالت خاصة على أنه حجر األساس للهيكل الثالث حائط البراق ّحضروا على مدخل

  تفاصيل كثيرة

يقابلـه تجـسيد تفاصـيل كثيـرة أخـرى علـى المجـسم الـذي غياب مجسم مصلى قبة الصخرة المـشرفة 
يــشرح كيفيــة تطــور القــدس قــديما مــن مفهــوم المدينــة اليبوســية إلــى إطــار المملكــة الموحــدة علــى يــد داود 

  .وسليمان عليهما السالم

ويظهر المجـسم أن المدينـة كانـت فـي األصـل علـى تلـة ثـم بـدأت التوسـع باتجـاه جبـل موريـا وهـي 
ُالمبــارك، وحينهــا بنــي مجــسم الهيكــل األول، وعلــى الجهــة الغربيــة باتجــاه جبــل  األقــصىالمــسجد  منطقــة

  .صهيون سعى داود عليه السالم لتوسيع المدينة أكثر من الجهة الشمالية
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يغــادر الطلبــة المجــسم الــضخم ويكملــون جــولتهم فــي حجــرات المتحــف العــشرين التــي تعــرض آثــارا 
وفـي كـل قاعـة . ادا، مـرورا بنـشوء الحـضارات، وصـوال ليومنـا هـذاضخمة تم جمعها منـذ كـان اإلنـسان صـي

بالحــضارات القديمــة المختلفــة، ويــصل الزائــر فــي نهايــة جولتــه إلــى قاعــة  ٕاليهــود واســرائيل يــربط المتحــف
  .تختص باللون األزرق، وهناك رواية كاملة عن العلم اإلسرائيلي ومن أين أتى تصميمه وألوانه

  كي للوعي

ُيقنـع المتحـف الزائـر بـأن اضـطرابا شـديدا طـرأ " شعوب البحـر" التي تحمل اسم ١١قم وفي القاعة ر
 قبل الميالد، حيث هاجرت مجموعات من ١٣ و١٢ في القرنين البحر األبيض المتوسط على منطقة حوض

الــشعوب القديمــة عــن طريــق البحــر واســتوطنت فــي الممالــك الواقعــة شــرقيه، ممــا أدى إلــى ظهــور شــعوب 
  . المنطقةجديدة في

ــالتطرق إلــى أن الفلــسطينيين وشــعوبا أخــرى مــن منطقــة بحــر إيجــة  وتكتمــل روايــة هــذه القاعــة ب
  .استوطن شعب إسرائيل أرض كنعان في الفترة ذاتها استوطنوا بالمنطقة، في حين

رافقنا فـي زيـارة سـابقة لمتحـف  الذي – الباحث في التاريخ واآلثار والتراث الفلسطيني بهاء الجعبة
إن هـذا المتحـف وغيـره مـن المتـاحف اإلسـرائيلية األخـرى يحمـل رسـائل مبطنـة  قـال – د الكتاب المقـدسبال

  .عبر خلق رواية إسرائيلية توراتية لتبرير وجود االحتالل

ُكــل األبحــاث التــي تجــرى علــى معروضــات المتــاحف تحمــل الروايــة التوراتيــة حــول أحقيــة اليهــود "
لمتحف على ربطهم بالشعوب واللغات القديمة، وبحضارة ما بين النهـرين فلسطين، ويركز هذا ا بالعيش في

  .، كما يقول الجعبة"وباآلكاديين واآلشوريين وغيرهم

 علــى معانــاة اليهــود وتهجيــرهم قــديما مــن هــذه -وفقــا للباحــث المقدســي-وتركــز المتــاحف أيــضا 
  .سطينٕاألرض لمناطق أخرى، لتبرير عودتهم واقامتهم لدولة خاصة بهم في فل

وأكد الجعبة أنهم بذلك يبرزون جزءا من الحقيقة؛ إذ ال ينفي أحد وجود الديانة اليهودية وال القبائل 
العبريــة فــي فلــسطين والعــالم العربــي كجــزء مــن النــسيج المجتمعــي فــي الحــضارات المختلفــة، لكــنهم كــانوا 

رر هدفها تبرير االحتالل والسيطرة ُكالشعوب األخرى التي مرت على فلسطين، وكل الروايات األخرى التي تم
  .على األرض

  ٢٣/٢/٢٠١٩ الجزيرة

***  
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  آراء عربية

 "األقصى"الملك والدفاع عن 
  

 محمد سالمة

رحمة وترميمه باعتباره جزءا من المسجد األقصى، واستماتة قرار المملكة الهاشمية بفتح باب ال
المرابطين والحراس بالدفاع عنه افشل مخططات الحكومة اإلسرائيلية بعزله اوال ثم فصله عن األماكن 
المقدسة ثانيا، مما أدى إلى اعتقال ومحاولة ابعاد كل من رئيس مجلس إدارة أوقاف القدس الشيخ 

. الشيخ ناجح بكيرات كونهما مسؤولين عن األمر ويتبعان وزارة األوقاف األردنيةعبدالعظيم سلهب ونائبه 
تدخل جاللة الملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا أوقف القرارات اإلسرائيلية ومنع فصل باب الرحمة وأوقف 

ة التي تحركات طرد علماء المسجد األقصى، ووضع حد لكل المحاوالت الرامية إلى إقفال بواباته، فالمعرك
دارت بين المرابطين والحراس مع قوات االحتالل أفضت إلى اإلقرار بتبعية هذه األماكن إلى الوصاية 

مدير عام أوقاف القدس الشيخ . الهاشمية على كامل مساحة المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف
ٕطين وافشال تحركات عزام الخطيب ثمن عاليا مواقف جاللة الملك المفدى وشجاعته في إسناد المراب

إسرائيل دوليا تجاه بوابة الرحمة وأكد أن صمود المقدسيين وجهد الملك وراء إفشال خطط فصل هذا الجزء 
  .المهم عن المسجد األقصى

حكومة إسرائيل كانت تخطط لعزل وفصل بوابة الرحمة عن األقصى والحاقها بالجزء الشمالي 
واعتباره جزءا منه بهدف تهيئة التقسيم المكاني )  المبكىحائط(الغربي لحائط البراق أو ما يسمونه 

  :والزماني للمقدسات اإلسالمية ومنع أي مفاوضات عليه، وانتزاعه بالقوة، وهنا نؤشر على االتي

األردن أبلغ إسرائيل رسميا بأن باب الرحمة يتبع المسجد األقصى المبارك والذي بدوره ضمن  -
اإلسالمية ويدار من خالل وزارة األوقاف األردنية وان فتحه الوصاية الهاشمية على المقدسات 

وترميمه يعود إلى القائمين عليه وأن أي محاوالت للمساس بوضعه يعد خرقا لكل االتفاقات 
  .الموقعة، وأننا سنتصرف وفقا لذلك

اللغة الحاسمة التي استعملها األردن في مخاطبة إسرائيل، والتحركات السياسية التي تمت  -
ود المرابطين أفضت إلى تراجع حكومة نتنياهو عن قرارها بطرد علماء األقصى والقبول وصم

 بفتحه وترميمه باعتبار أن األمر يعود لوزارة األوقاف األردنية

الصحافة العبرية تناولت الموضوع من زاوية أن نتنياهو يريد استغالل هذه الحركة في األقصى  -
مة وتشجيع المتطرفين اليهود على دعمه في مواقفه ومع المقدسيين في االنتخابات القاد

 .السياسية الداخلية ضد الكتل المشكلة ضده داخليا
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المقدسيون ثمنوا مواقف األردن الثابتة في دعمهم واسنادهم في جميع المراحل التي تمت مع  -
ة العدوانية االحتالل اإلسرائيلي، فالمعركة انتهت باالنتصار على القرارات والممارسات اإلسرائيلي

 .في القدس

األردن العروبي ينبض بالحياة ويرى األشياء على حقيقتها، فال يرى إال الذي يبصر الخير لهذه  -
األمة وشعوبها، ويتحرك دوما في إطار اإلجماع القومي لدحر المؤامرات، فايامه مباركات وأبناؤه 

 اإلسالم والمسلمين وثورة خيرة الخيرة وجنده خيرة الجند، وقائده شريف هاشمي حامل رسالة
 .العرب الكبرى، وديدنه دوما االنتصار لقضايا األمة المصيرية

نحن نثمن جهود صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا ورعاه ونجدد العهد   -
والوالء لعرشه المفدى وباسم فلسطين وأهلها نرفع أسمى آيات المحبة والعرفان آلل هاشم 

العرب على مواقفه الشجاعة في التصدي لكل المحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى االنفراد وشريف 
 .بالمقدسات وتصفية القضية دون منح الحقوق ألصحابها

 ١٠ ص٢٧/٢/٢٠١٩الرأي 

***  

 ال مرور بين األردن وفلسطين نحو القدس

 كمال زكارنة

تحاول االدارة االمريكية وحكومة االحتالل الصهيوني، االيحاء بأن هناك نوعا من التنافس 
والتجاذب بين بعض الدول العربية واالسالمية، للحصول على صالحيات معينة او موطئ قدم في مدينة 

  .حديد في المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفةالقدس المحتلة، وبالت

المحاولة ليست بريئة وال عشوائية، وهي مقصودة ومدروسة جيدا وتختفي وراءها عدة اهداف في 
غاية الخطورة، من ابرزها، االيقاع بين دول معينة من خالل محاولة زرع الخالفات والفتنة بينها، وتوتير 

ل عربية واسالمية بعينها، والهدف االهم واالخطر هو اظهار ان مدينة القدس العالقات السياسية بين دو
والمقدسات سببا لتلك الخالفات والتوترات، وانه ال توجد دولة واحدة او جهة محددة تستطيع ان تقوم بمهام 

وتوافق المسؤولية الكاملة الدينية والسياسية عن المدينة المقدسة، وان بامكانها الحصول على موافقات 
عربي اسالمي يؤهلها لتسلم صالحيات تلك المسؤولية، لذا فان بقاء القدس والمقدسات تحت سيطرة 
ومسؤولية االحتالل هو الخيار االفضل، من اجل الحفاظ عليها وابعادها عن اجواء التوتر والخالفات، هذا 

ل التسلل الى الصفوف هو المكر والخبث والدهاء اليهودي، الذي تحاول من خالله حكومة االحتال
  .والمواقف العربية واالسالمية التي تؤكد يوميا على أن القدس العاصمة االبدية لدولة فلسطين

االعيب ومحاوالت االحتالل التضليلية، لن تنطلي على احد مهما بلغت درجة ذكاءها ودقة 
في مدنية القدس تاريخية، اعدادها، فالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية ورعايتها 
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دون توقف، ومشاريع االعمار والصيانة كذلك، والدفاع عنها ١٩٢٤ومستمرة ومتواصلة منذ العام 
وحمايتها من ممارسات وسياسات وتدخالت االحتالل ايضا مستمرة، والتصدي لالجراءات االحتاللية 

والمجالس الدولية، قانونيا وسياسيا التهويدية متصلة ومتواصلة في جميع المحافل والمنظمات والهيئات 
ودبلوماسيا، وال تكاد تمر مناسبة او لقاء او اتصال ذات عالقة بالقدس او القضية الفلسطينية، اال ويؤكد 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

 انها يجب ان تكون خارج حسابات واعتبارات االخرين، واذا مستمرة ومسؤولية شخصية لجاللته، اي
ّنسيت حكومة االحتالل، تذكرها بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجاللة الملك عبداهللا الثاني وقعا 
اتفاقية رسمية للتأكيد اردنيا وفلسطينيا على الوصاية الهاشمية واستمرارها على المقدسات االسالمية 

لقدس، وال بد من تذكير االحتالل ايضا، بأن جميع الدول العربية واالسالمية اول ما يعنيها والمسيحية في ا
ويهمها هو زوال االحتالل وظالمه من القدس وفلسطين، وان االمتين العربية واالسالمية تدركان جيدا حجم 

 وان هناك اصرار التضحيات التي قدمها وما يزال يقدمها الشعب الفلسطيني دفاعا عن القدس المحتلة،
  .عربي واسالمي على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

االوراق التي يلعبها االحتالل ويستخدمها لزرع الفتن والخالفات بهدف تمرير مخططاته التهويدية 
  .في مدينة القدس، مكشوفة ومعروفة للجميع، مصيرها الفشل المحتوم

  ١٨ص/٢٧/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

 لبيك يا أقصى

  سائد كراجة

 في أكثر من كتاب له أن حفريات اآلثار -"إسرائيلي" وهو عالم آثار – "إسرائيل فرانكشتاين"يؤكد 
ًفي فلسطين عموما وفي القدس خصوصا تفند أساطير التوراة، وتثبت  أنها قصص قد وضعت من نسج ً

الخيال لدعم حكايا شعبية وأيدولوجيات دينية ليس لها بالضرورة عالقة بالواقع، بل أنه يذهب إلى أنه ال 
ًحقيقة لقصة خروج اليهود من مصر وأنه ليس صحيحا أن العبرانيين هم من بنوا األهرامات، كما أشار 

ًديدا بأن حفريات اآلثار التي قام بها لعقود متعددة ال ً في تصريح آخر آثار عليه غضبا ش"فرانكشتاين"
ًتؤكد حقيقة وجود النبي موسى في أرض فلسطين، وهو يكـذب مسألة أن غزوا شامال عبرانيا جاء فلسطين  ً ً ُ ُ
ٌمن خارجها، ويشير إلى أن الوجود العبراني هو نبت محلي من لدن الوجود الكنعاني في المنطقة، ذلك 

  .و أقدم من أقدم القصص والوقائع التوراتيةالوجود الذي ه

 التهويدي للقدس "اسرائيل"هذا العلم وهذه الحقائق التي يقول بها علماء آثارهم لم تغير من نهج 
ًوفلسطين شيئا وليس لها أي قيمة عملية على األرض، ذلك أن ما يسيطر على العالم اليوم هو لغة القوة 

ريخ والواقع والمستقبل هي إمبريالية عالمية حولت االستعمار الى وليس لغة الحق، وأن ما يصوغ التا
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، "إسرائيل"مؤسسات دولية فاعلة تديرها الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا، التي هي الحليف المتماهي مع 
، ذلك أن اإلدارة الحالية قد نقلت حلفها مع "إسرائيل"ٕليس فقط في زمن اإلدارة الحالية وانما منذ تأسيس 

 إلى حالة التماهي في المواقف العسكرية والسياسية واالقتصادية "بين دولتين" من حالة التحالف "إسرائيل"
  ."إسرائيل"مع 

ُلبيك يا أقصى، هذا النداء الذي يردده الفلسطينيون العزل، إال من تعلقهم بالحرية والكرامة 
وعلى أرض الواقع وأمام التخاذل العربي والبطش والعدالة، ومع قيمة هذا النداء المعنوية العظيمة، إال أنه 

 لتهويد القدس، "إسرائيل" والصمت اإلسالمي لم يوقف العمل الدؤوب الحثيث الذي تقوم به "اإلسرائيلي"
 "إسرائيل"ً الكاملة، وهي مقسمة مكانيا؛ حيث خصصت"اإلسرائيلية"فالقدس تقبع اليوم تحت السيطرة األمنية 

ًات المسجد األقصى لممارسات المستوطنين، وقسمته زمانيا بتخصيصها أوقاتا أماكن معينة داخل باح ً
ًمحددة لدخول الفلسطينيين، وأخرى لدخول المستوطنين، وهذا بالضبط ما فعلته سابقا في الحرم اإلبراهيمي 

  .الشريف كذلك

فاع عن الحركة اإلسالمية في الداخل بقيادة الشيخ رائد صالح كانت تقوم بدور عظيم في الد
 منعته ورفاقه والمرابطين ٢٠١٥ بطشت به وبرفاقه، ومنذ العام "إسرائيل"األقصى ومنع تهويده، لكن 

 حفرياتها تحت المسجد األقصى قرب السور الغربي "إسرائيل"والمرابطات من دخول األقصى، كما واصلت 
. مسجد األقصى مباشرةحتى وصلت إلى عمق خمسة أمتار تحت األرض، ومترين أو أكثر تحت أساسات ال

  .هذا كله على مرأى ومسمع من العالم العربي واإلسالمي

جهود األردن وتمسكه بالوصاية الهاشمية تحاول المستحيل لحماية األقصى ووقف عملية تهويده، 
ًوهو العمل الوحيد الذي يبذله العرب اليوم خدمة للقدس واألقصى، وال جدال أن األردن يدفع سياسيا 

ًا ثمنا غاليا لمواقفه في الدفاع عن األقصى، بعد أن أصبح هناك توجها عربيا نحو التطبيع واقتصادي
  . بنزاعات اقليمية أخرى"الصهيوني"، واستبدال العداء لمشروعها "إسرائيل"المجاني مع 

 ظروفا اخرى لهذا "إسرائيل" أو إن هيأت "اإلسرائيلية"انهيار المسجد األقصى نتيجة الحفريات 
ًيار ال سمح اهللا، لن يكون انهيارا لمسجد، أو ألثر إسالمي مقدس فقط، بل سيكون انهيارا لمعلم االنه

ًحضاري، واعالنا بشعا النتصار العقل االستعماري الصهيوني ً ًاألقصى ليس رمزا دينيا فقط بل هو عنوان . ٕ ً
وان للنضال من أجل معركة ضد احتالل واستعمار الشعوب وهيمنة شريعة الغاب، وهو بهذا المعنى عن

العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونضال من أجل الدولة المدنية الديمقراطية المعاصرة التي تنتصر 
رغم اإلحباط الشديد فإن نصرة األقصى ونداء لبيك . لمبادئ الحق والعدل وحق الشعوب في تقرير المصير
  !فاهم علي جنابك. دالة والدولة المدنيةُيا أقصى هو نداء يتبناه كل دعاة الحرية والحق والع

  ١٤ص/٢٧/٢/٢٠١٩الغد 

*** 



 
٢٥

  آراء عبرية مترجمة 

 اعتقال الشيخ سلهب

  أسرة التحرير - هآرتس

 

في الساعة الخامسة من فجر يوم األحد وصل افراد من الشرطة إلى بيت الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس 
لزعماء الروحانيين المهمين للفلسطينيين في القدس ، من ا٧٣الشيخ ابن الـ . مجلس االوقاف االسالمية

وفي الضفة، اعتقل مع نائبه لتحقيق استغرق ساعات طويلة، بدعوى أنه خرق أمر اغالق المبنى الذي 
يجري في االسابيع االخيرة صراع قوى بين الشرطة واالوقاف حول هذا .يسمى باب الرحمة في نطاق الحرم

اما .  سنة، جمعية ترتبط بحماس١٥مغلقا، بدعوى أنه استخدمته، قبل نحو فالشرطة تريد ابقاءه . المبنى
وأفرج عن الشيخ في النهاية والمحكمة التي . االوقاف فتحاول فتحه وتحويله إلى مصلى آخر في الحرم

اعتقال الشيخ، ومحاولة فرض .تولت قضايا معتقلين آخرين، تساءلت حول مدى قانونية اغالق المبنى
ى دون حوار مع األردن، االوقاف او السلطة الفلسطينية هي مثال آخر على انعدام الحساسية اغالق المبن

وينضم السلوك في الحرم إلى قرار . وغياب الحكمة اللذين يميزان السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين
ى أنها تدفع الحكومة تجميد نصف مليار شيكل من اموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بدعو

فأموال الضرائب، وهذا غني عن الذكر، ليست تبرعا من إسرائيل إلى السلطة، بل . رواتب للسجناء االمنيين
وال يقل أهمية عن ذلك هو أن السلطة هي شريك مخلص إلسرائيل في .تعود لها وللشعب الفلسطيني

سماح بإعادة بناء االقتصاد في الصراع ضد اإلرهاب، والمصلحة اإلسرائيلية هي الحفاظ على قوتها وال
كما انه ال يمكن التجاهل بأنه في الوقت الذي تجمد فيه إسرائيل تحويل االموال إلى السلطة، . الضفة وغزة

التي تساهم أكثر من أي شيء آخر في أمن مواطني إسرائيل، فإنها تسمح بتحويل االموال من قطر إلى 
وك اإلسرائيلي عديم المنطق، هو اثقال اليد على السجناء مثال ثالث على السل.حكم حماس في قطاع غزة

واساءة . فبخالف ادعاء اليمين، فإن السجون اإلسرائيلية ليست فنادق أو مخيمات صيفية. االمنيين
ان القاسم المشترك بين .ظروف المعيشة في السجن تتعارض واالمر االخالقي، المنطق والمصلحة الوطنية

 تؤدي فقط إلى اندالع العنف بل انها اتخذت انطالقا من اعتبارات ال تمت بصلة هذه القرارات الثالثة ال
في كل االحوال يدور الحديث عن استعراض عليل للقوة، ينبع من اعتبارات . بمصلحة الجمهور اإلسرائيلي

طة ان مصلحة اإلسرائيليين تتطلب الهدوء الذي يتحقق من خالل الحوار في الحرم؛ سل. الصورة والحملة
فلسطينية قوية وتؤدي مهامها؛ اعادة بناء اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ومنظومة حبس وعقاب 

  .انسانية، تعترف بحقوق السجناء األمنيين كبشر

  ٢٢ص/٢٧/٢/٢٠١٩الغد 

*** 
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  من ذاكرة فلسطين

  االحتالل يهيئ الظروف لغولدشتاين جديد: ي ذكرى مجزرة الحرمف

  
الــذكرى الخامــسة والعــشرين لمذبحــة الحـــرم  فـــي – عمــرو ســاهر –  وفــا٢٠١٩-٢-٢٦الخليــل 

 مـــصليا داخـــل الحـــرم ٢٩اإلبراهيمـــي الـــشريف، التـــي نفـــذها اإلرهـــابي بـــاروخ غولدشـــتاين، وراح ضـــحيتها 
، تــشهد مدينــة الخليــل ارتفــاع وتيــرة تحــريض ١٩٩٤ومحيطــه، فجــر الخــامس والعــشرين مــن شــباط لعــام 

ٍطينيين، ومساع حثيثة مـن قبـل سـلطات االحـتالل للـسيطرة الكاملـة علـى المستوطنين على المواطنين الفلس
الحرم اإلبراهيمي، عبر منع اآلذان ومنع وصـول المـواطنين إليـه، والـسماح للمـستوطنين باسـتباحته، وآخـر 

  .اإلجراءات كان رفض التجديد لبعثة التواجد الدولي في المدينة

 اإلبراهيمــي مكانيــا وزمنيــا، حيــث فــرض االحــتالل وبوضــوح أكثــر، أدت المذبحــة إلــى تقــسيم الحــرم
  .من إجمالي مساحته، ووضعها تحت تصرف المستوطنين% ٦٦سيطرته على ما يزيد من 

وتناقلت الصحافة العبرية على مدار أيام تصريحات لقادة جـيش االحـتالل تعتبـر فيهـا البعثـة عقبـة 
  .توزيعهم الحلوى ابتهاجاأمام عملها، وفرحة المستوطنين بقرار وقف عمل البعثة، و

، أدان الجريمـة، ودعـا إلـى "٩٠٤"عقب المذبحة صـدر قـرار عـن مجلـس األمـن الـدولي يحمـل رقـم 
  ،"TIPH" توفير الحماية للفلسطينيين، وبناء على ذلك تم تشكيل ما عرفت ببعثة التواجد الدولي

، لتغييــب الروايــة  عامــا مــن عملهــا أظهــر االحــتالل رغبــة واضــحة بــالتخلص منهــا٢٢وعلــى مــدار 
الحقيقية، في خطوة قد تكون تأسيسا لمرحلة جديدة، وخلق ظروف مشابهة لما كانت عليه الحال قبل عـام 

، األمر الذي من شأنه أن يؤدي لظهور غولدشتاين جديد، يكون عنوان مرحلـة ومخططـات جديـدة، ١٩٩٤
  .تبتلع ما أبقته مخططات المذبحة األولى

 التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر أحمـد سـعيد التميمـي، الـذي قـال إن االحـتالل هذا ما أكده عضو اللجنة
  .يسعى إلى إخالء البلدة القديمة من أهلها، ويمارس والمستوطنون اإلرهاب المنظم

واعتبر أن قرار وقف عمل بعثـة المـراقبين الـدوليين يـأتي فـي سـياق تهيئـة الظـروف لتنفيـذ مخطـط 
لص مــن المــواطنين الفلــسطينيين واالســتيالء علــى ممتلكــاتهم واألمــاكن احتاللــي جــرى إعــداده مــسبقا، للــتخ

 انه يأتي في سياق تنافس الكتل اإلسرائيلية لنيل رضـا المـستوطنين مـن إلىالدينية في المنطقة، باإلضافة 
أجــل االنتخابــات المقبلــة، فاألراضــي الفلــسطينية والمــواطن الفلــسطيني مــادة دعائيــة مفــضلة لــدى الــساسة 

  .ائيليين الستقطاب األصوات االنتخابية وخاصة أصوات المستوطنيناإلسر

مــن جانبــه، قــال الــصحفي المطلــع علــى الــشؤون اإلســرائيلية أنــس أبــو عرقــوب إن إســرائيل وجــدت 
لقبول وصول بعثة التواجـد الـدولي إلـى الخليـل، لتخفيـف وطـأة االنتقـادات التـي  نفسها في البداية مضطرة 

براهيمي، وكان ذلك أول وآخر حالة تقبل فيها بوجود مراقبين دوليـين، ومنـذ وصـول أعقبت مجزرة الحرم اإل
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البعثة تواصل التحريض من جانب اليمين اإلسرائيليين، ومع تطور قـدرات اليمـين الدعائيـة فـي حـشد الـرأي 
  .ر بطردهاالعام وقدرته على التأثير على صناع القرار، تصاعد الخطاب المعادي للبعثة ما أدى التخاذ قرا

ــه ــذي تؤدي ــدور ال ــه الدعائيــة لتــشويه ال ــار آخــر حمالت ــة  وأضــاف أن اليمــين االســتيطاني اخت  بعث
التواجد الدولي، وبعد مدة قصيرة من إعالن رئـيس حكومـة االحـتالل التوجـه النتخابـات مبكـرة، إلدراكهـم أن 

  .صناديق االقتراعفرصة إلرضاء المستوطنين واستثمار ذلك في  بنيامين نتنياهو يبحث عن أي 

بدوره، أشار الناشط في مجال توثيق االعتـداءات اإلسـرائيلية هـشام الـشرباتي إلـى إن المـستوطنين 
  .ينتظرون بفارغ الصبر اللحظة التي ينفردون فيها بأهلي البلدة القديمة

ــأي "وأضــاف،  ــل ب ــاميرات يجــد المــستوطنون الفرصــة ســانحة للتنكي ــة مــن الك ــو المنطق ــدما تخل عن
يني، خاصة في ظل الحماية والغطاء الذي يوفره جنود االحتالل، الذين يمارسـون بـدورهم انتهاكـات ال فلسط

تقل في خطورتها عن جرائم المستوطنين، فغياب الشهود الدوليين وتقاريرهم ذات المصداقية العالية، والتـي 
الل والمـستوطنون لممارسـة كانت إلى حد مـا تـشكل رادعـا، سـيجعل مـن البلـدة القديمـة بيئـة يفـضلها االحـت

  .أبشع أشكال اإلرهاب بحق المواطنين

وما بين ما تناولته الصحافة العبرية من تقارير واضحة لجيش االحتالل تعتبر وجود البعثة الدولية 
عقبة أمام قواته لتنفيذ عمليات دقيقة في المنطقة، وما بين الفرحة الكبيرة التي قابل بها المستوطنون قرار 

ل البعثة الدولية وانطالقهم في شوارع البلدة القديمة يوزعون الحلوى ويصرخون باتجاه المـواطنين وقف عم
الفلسطينيين مهددين ومتوعدين، يطرح السؤال هل نحن على موعد مع غولدشتاين جديد؟ أم هنالك ما هـو 

  .أسوأ؟

 ٢٦/٢/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
 

  اخبار باالنجليزية

European, Arab leaders affirm position on Mideast peace process 
  
SHARM EL-SHEIKH, Monday, February 26, 2019 (WAFA) – Arab and 
European leaders reaffirmed on Monday their common positions on the 
Middle East peace process, including on the status of Jerusalem. 
After the two-day Arab League (AL)-European Union (EU) summit wrapped 
up in Egypt's Sharm el-Sheikh city, leaders from both sides stressed their 
positions on the illegality under international law of Israeli settlements in the 
occupied Palestinian territories."We reiterated our commitment to reaching a 
two-state solution on the basis of all relevant UN resolutions, as the only 
realistic way to end the occupation that began in 1967, including of East 
Jerusalem, and to achieve a just, lasting and comprehensive peace between 
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Israelis and Palestinians through direct negotiations between the parties that 
addresses all final status issues," the leaders said in the final declaration of the 
summit.They also recalled the importance of upholding the historic status quo 
for the holy sites in Jerusalem, including with regard to the custodianship of 
the Kingdom of Jordan."We reaffirmed the indispensable role of UNRWA 
and the need to support it politically and financially in order to allow it to 
continue fulfilling its UN mandate," according to the declaration. 
They expressed their concern about the humanitarian, political, security and 
economic situation in the Gaza Strip, and called for all parties to take 
immediate steps to produce a fundamental change to the better in full respect 
of international law, including human rights and humanitarian law, especially 
with respect to the protection of civilians.Leaders and government heads of 28 
European countries and 21 Arab states discussed for two days joint challenges 
and ways to boost mutual cooperation opportunities. 
This was the first ever platform that brings together the Arab and European 
heads of state and government to tackle the pressing issues, atop of which 
terrorism, organized crime and illegal immigration. 

Wafa February 26, 2019  

*** 

 
Israeli forces attack Palestinian workers at a Jerusalem-Bethlehem 

checkpoint 
  
BETHLEHEM, Tuesday, February 26, 2019 (WAFA) – Israeli forces attacked this 
morning hundreds of Palestinian workers who gathered at the narrow corridor of 
Checkpoint 300, north of the southern West Bank city of Bethlehem that leads to 
Jerusalem, causing suffocation, said Palestinian security sources. 
Soldiers manning the checkpoint fired tear gas canisters towards the Palestinian workers 
after protesting their ill-treatment as they try to pass through the checkpoint on their way 
to work in Israel, causing dozens to suffocate from excessive tear gas inhalation. 
Soldiers closed the checkpoint following the protest, denying workers access to their 
workplaces.Thousands of Palestinian workers who queue before dawn every day to pass 
through Checkpoint 300 face extreme overcrowding and often wait for hours in line due to 
severe inspection procedures as every person must pass through metal turnstiles one-at-a-
time.Workers crowd into the cement and metal-barred walkway, push through turnstiles, 
pass a metal detector and show their IDs and permits to Israeli soldiers in order to travel to 
Israel for work.Israeli severely restricts Palestinians’ freedom of movement through a 
complex combination of approximately 100 fixed checkpoints, flying checkpoints, settler-
only roads and various other physical obstructions. 

WAFA  February 26, 2019  

***  
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