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٢

  المحتوى

  االردن والقدس
  

جاللته يحذر من التصعيد اإلسرائيلي في القدس ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع  •

  ٤  القائم في الحرم القدسي

  ٥  األمير الحسن يؤكد أهمية تطوير البحث العلمي واألكاديمي حول القدس •

  ٥  من المصلين اعتداء صارخ على كل القيم الدينية" االقصى"تفريغ : صل ابو الب •

دعم الوصاية الهاشمية على " البرلماني االسالمي"النائب خليل عطيه يطلب من  •

  ٦  المقدسات في القدس الشريف

  ٧  األردن يتحمل أمانة المسؤولية على القدس والمقدسات: الكيالني •

  ٨  "األقصى"ويفتح أبواب االحتالل يرضخ للضغط األردني  •

  

  شؤون سياسية

  ٨  الخارجية الفلسطينية تدين عمليات تعميق االستيطان في القدس •

 األمتينمعركة الدفاع عن القدس ومقدساتها واجبة على ": المجلس الوطني" •

  ٩  واإلسالميةالعربية 

  

  اعتداءات
  

  ١٠  ودعوات للنفير العام".. األقصى"االحتالل يغلق  •

  ١١  ً مواطنا عن القدس الشهر المنصرم١٣٣بعد االحتالل أ •

  ١٢  الضفة في االستيطانية الوحدات مئات لتسويق مخطط •

  

  عنصرية
  

  ١٢  لن نسمح للفلسطينيين ببناء مسجد داخل األقصى: وزير إسرائيلي •

  ١٣   دولة٢٢ويرى أن للعرب .. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية •

  



 
٣

  شؤون مقدسية
  

  ١٤   التصعيد اإلسرائيلي بالحرم القدسي مخطط:الهيئة اإلسالمية •

  ١٥  المقدسيون يؤدون صالة الفجر برحاب األقصى بعد إعادة فتح أبوابه •

  تقارير
  

  ١٥  محكمة االحتالل ترجئ مؤقتا قرارها بشأن مصلى باب الرحمة •

  ١٦  بالضفة االستيطان ألغراض الفلسطينية األراضي سرقة تتم هكذا •

  

  فعاليات
  

  

  ١٨  (BDS)  تؤكد أهمية دعم حركة المقاطعة الدولية لالحتالل" طنيةالقوى الو" •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  االردن والقدس

  جاللته يحذر من التصعيد اإلسرائيلي في القدس ويؤكد ضرورة 

 الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي
  

 جاللة الملك أكد أعضاء في الكونغرس األميركي خالل لقاءات جمعتهم مع –  بترا– واشنطن
عبداهللا الثاني في واشنطن أمس الثالثاء، الحرص على توطيد العالقات األردنية األميركية التي وصفوها 

  .بالمتينة والراسخة

ًكما أكدوا حرصهم على تقدم األردن وازدهاره باعتباره قوة فاعلة لتحقيق االستقرار، ويمتلك دورا 
  .مهما في المنطقة

ملك في الكونغرس؛ قيادات مجلس الشيوخ برئاسة زعيم األغلبية وشملت لقاءات جاللة ال
الجمهورية السيناتور ميتش مكونيل، ورؤساء وأعضاء لجان القوات المسلحة، والمخصصات، والعالقات 

  .الخارجية في مجلس الشيوخ، وكذلك لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب

نحن دائما بحاجة إلى “ جاللة الملك، وقالوا ولفت أعضاء الكونغرس إلى أهمية اجتماعاتهم مع
االستماع إلى حكمة ورؤى جاللة الملك، فجهود جاللته المتواصلة من أجل تحقيق االستقرار في المنطقة 

  .>>...، مشيدين بالدور األردني المؤثر في التعامل مع القضايا اإلقليمية”محط التقدير

لملك خالل اللقاءات مع اللجان التي تضم في وفي الشأن اإلقليمي، استعرض جاللة ا... <<
عضويتها أعضاء جددا، مواقف األردن تجاه مختلف القضايا في المنطقة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود 

  .الدولية لتحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار فيها

ال بديل عن حل وكانت عملية السالم في مقدمة القضايا التي تم بحثها، حيث أكد جاللة الملك أن 
الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأن ال أمن وال استقرار في المنطقة دون التوصل إلى 

  .السالم العادل والشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 القدسي الشريف، محذرا وشدد جاللة الملك على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الحرم
  .>>...جاللته من مواصلة التصعيد اإلسرائيلي بالقدس وتبعاته على فرص تحقيق السالم

  ٢ ص١٣/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  



 
٥

 األمير الحسن يؤكد أهمية تطوير البحث العلمي واألكاديمي حول القدس
 

، توقيع مذكرة شهد سمو األمير الحسن بن طالل، رئيس منتدى الفكر العربي، أمس – عمان
تفاهم بين مجلس الحسن وجامعة القدس، لتأسيس مركز الحسن بن طالل للدراسات المقدسية في جامعة 

  .القدس، والذي سيعنى بالدراسات المقدسية األكاديمية لمرحلة ما بعد الدكتوراه

وتهدف المذكرة، التي وقعها عن مجلس الحسن ميشيل حمارنة، وعن جامعة القدس رئيسها 
كتور عماد أبو كشك، إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك في المجاالت الثقافية والعلمية واألكاديمية، الد

إضافة إلى تنفيذ برنامج يشجع الباحثين في شؤون القدس، ما من شأنه حماية هوية القدس وخدمة 
  .شؤونها وقضاياها

لعقالني والفكري الذي يخاطب وأعرب سموه عن أمله في أن يسهم هذا المركز بتعزيز التوجه ا
العالم بالتأكيد أن القدس حاضرة في العقول والوجدان، داعيا إلى مواصلة المسيرة الفكرية البناءة، من 

  .خالل التأكيد على أن الهوية العربية متجذرة ترقى إلدارة الماضي كمقدمة للحاضر والمستقبل

 ألبناء المنطقة من مختلف الديانات وأكد أهمية القدس كمركز للقاء الوجداني والروحاني
السماوية، الفتا إلى أهمية تطوير البحث العلمي واألكاديمي حول القدس، وتوفير الوثائق العلمية 
واألكاديمية عن القدس للباحثين والدارسين والمؤسسات األكاديمية، وتعظيم الواقع االجتماعي والمجتمعي 

  .لهذه البحوث والدراسات

و كشك أهمية تأسيس مركز الحسن بن طالل للدراسات المقدسية ليكون ملتقى بدوره، أكد أب
  )بترا(- .ٕللمفكرين العرب والمسلمين في إطار إعادة إحياء نهضة فكرية عربية واسالمية مستقبلية

  ٦ص/١٣/٣/٢٠١٩الغد 

*** 

  من المصلين اعتداء صارخ على كل القيم الدينية" االقصى"تفريغ : ابو البصل  
 

قال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية االستاذ الدكتور عبدالناصر  - الرأي– عمان  
أبو البصل أن وزارة األوقاف تتابع لحظة بلحظة وباهتمام شديد األحداث التي تجري في المسجد األقصى 

ٕالمبارك من افتعال أحداث وايجاد مبررات لتفريغ المسجد من المصلين والمرابطين واغالق ب واباته واالعتداء ٕ
بالضرب من قبل شرطة االحتالل على العاملين في المسجد األقصى المبارك واالعتداء على النساء والرجال 
ٕالعزل واغالق المسجد الذي ُأعد للصالة وللزيارة اعتداء صارخ على الحريات الدينية وأمر مرفوض ويسعى  ّ

ّنطقة ، وحمل وزير األوقاف السلطة القائمة باالحتالل االحتالل من ورائه إلى تأجيج الصراع الديني في الم
مسؤولية ما جرى ، وأضاف أن أحداث اليوم هي انتهاك خطير لجميع المواثيق والقوانين واألعراف الدولية 
ً، وشدد وزير األوقاف على حرمة وقدسية المسجد األقصى المبارك عند المسلمين جميعا ووصف االعتداء  ّ



 
٦

لى جميع المسلمين ، وأن أي اعتداء على أي جزء من المسجد األقصى المبارك أو عليه أنه اعتداء ع
ًالعاملين به يمس األمة االسالمية كافة ، ويوحدها جميعا لحماية قبلة المسلمين األولى ومسرى سيدنا 

  .محمد صلى اهللا عليه وسلم ومعراجه للمساوات العلى

  ١٣/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

  دعم الوصاية الهاشمية " البرلماني االسالمي" من النائب خليل عطيه يطلب

 على المقدسات في القدس الشريف
 

   بدعم طالب النائب خليل عطيه من مؤتمر التعاون البرلماني االسالمي - الدستور–عمان 
 . الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ماع لجنه فلسطين المنبثقة عن المؤتمر االسالمي المنعقد وقال عطيه اثناء مشاركته في اجت
اطالب من المؤتمر التأكيد على دعم المجلس االسالمي في القدس الذي اسسه الملك :"  في المغرب  حاليا

 ."عبداهللا الثاني والذي يمثل كل االطياف في القدس، مشيدا باهل القدس الذين فتحوا باب الرحمة

در عن المؤتمر اعالنا واضحا برفض اي تطبيع مع الكيان الصهيوني واضاف عطيه يجب ان يص
 . الغاصب، وان التطبيع معه يشكل اكبر طعنة لفلسطين وللشعوب العربية واالسالمية

وشدد عطيه اهمية اصدار قرار عن مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون 
 .  سفارتيهما من تل ابيب الى القدساإلسالمي يدين قرار البرازيل وغواتيماال بتقل

ووجه عطيه التحية الى اندونيسيا على اجبارها استراليا التراجع عن نقل سفارتها من تل ابيب الى 
القدس كشرط لتوقيع اتفاقية تجارة بين اندونيسيا واستراليا ،واكد اهمية ان تستخدم الدول االسالمية ثقلها 

 .ماال واي دولة بعدم نقل سفارتها الى القدس المحتلةاالقتصادي الجبار البرازيل وغواتي

وشارك في االجتماع اضافة الى عطيه العين صخر دودين والعين ياسره غوشه والنائب حسين 
  .القيسي

  ١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 
 

  

  

  

  



 
٧

  األردن يتحمل أمانة المسؤولية على القدس والمقدسات: الكيالني
  

ذي للصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك، الدكتور المدير التنفي  قال– بترا –عمان 
وصفي الكيالني، إن قضية باب الرحمة كشفت نوايا المنظمات اليهودية المتطرفة، ومكائد سلطات االحتالل 

 كانت بذريعة مختلقة، انتهت ٢٠٠٣لتهويد القدس والمقدسات، الفتا إلى أن إغالق باب الرحمة منذ العام 
  .ً عاما١٥نذ تبعاتها م

الذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس " عين على القدس"وأشار الكيالني في حديثه لبرنامج 
 رسالة، من قبل وزارة الخارجية ودائرة األوقاف ١٢االثنين، إلى أن األردن توجه طيلة تلك الفترة بأكثر من 

ية، عن المبررات التي تستدعي إغالق في القدس، عبر المنظمات الدولية والقنوات الدبلوماسية والسياس
 شباط الماضي، حين تم فتح الباب من قبل ١٤باب الرحمة، مطالبا برفع هذا االعتداء، إلى أن جاء يوم 

  .المقدسيين واألوقاف االسالمية

ولفت الكيالني الى أن فتح الباب كشف عن حجم الحقد والكراهية الهائلة التي أظهرتها ردود أفعال 
ُن المتطرفين ومؤسسات االحتالل بكافة مستوياتها، مما دلل على وجود نوايا خبيثة مبيتة طيلة المستوطني ّ

هذه المدة الطويلة، بحيث بدا واضحا أنهم كانوا يحضرون القتطاعه من المسجد األقصى المبارك، وتحويله 
  .إلى كنيس يهودي

مقدسات، يتمسك بمبادئه اتجاه ما وأكد الكيالني أن األردن الذي يتحمل أمانة المسؤولية على ال
أوتمن عليه رغم الخيارات الصعبة التي يواجهها األردن والمقدسيون واألوقاف اإلسالمية التي يواجه 
موظفوها وحراسها حملة شرسة غير مسبوقة من قرارات اإلبعاد لمدد مختلفة، مشيرا الى أن األردن لديه 

ًدا عربيا إسالميا مسيحيا، وتنسيقا أردنيا فلسطينيا قائما على أوراق ضغط دبلوماسية وقانونية ودولية، وبع ً ً ً ً ً ً ً
  .أرضية صلبة

بدوره، قال رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ حماد ابودعابس، إن االحتالل 
ات ٕاإلسرائيلي يسعى دائما بشتى الطرق والوسائل الستفزاز مشاعر المسلمين بهدف اختالق المشاكل، واثب

ًأنه سيد الموقف، لكن رباطة جأش المقدسيين والفلسطينيين عموما، ومثابرتهم ورباطهم ومحافظتهم على 
  .المسجد األقصى ستحول دون نجاح هذه المخططات الخبيثة

ًوقال المحلل السياسي راسم عبيدات، تعليقا على إعالن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أن 
ًقريبا باستصدار قرار من المحكمة، إن قرارات المحكمة ال تنطبق على الحكومة ستغلق باب الرحمة 

المسجد األقصى بكامل مساحته، وأي عملية إغالق للمسجد األقصى أو أي جزء منه يعني أن حكومة 
  .االحتالل ذاهبة للتصعيد، وعليها أن تتحمل كافة التداعيات التي ستأتي بعد ذلك

 ٣ ص١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٨

  "األقصى"ل يرضخ للضغط األردني ويفتح أبواب االحتال
  

عضو مجلس األوقاف في القدس حاتم عبد القادر ان سلطات االحتالل  اكد – القدس المحتلة
الشرطة اإلسرائيلية فتح أبواب المسجد األقصى صباح  رضخت للضغوطات والتحذيرات االردنية وقررت

   التداعيات قاف وتحميله الحكومة اإلسرائيلية مسؤوليةاليوم، كما ان التحذيرات التي وجهها مجلس األو
  .الخطيرة المترتبة على استمرار اإلغالق ارغمت االحتالل على إعادة فتح المسجد

وقال عبدالقادر انه من المقرر أن يعقد مجلس األوقاف اجتماعا طارئا صباح اليوم األربعاء لبحث 
  .حرم القدسي الشريفال/ كافة التطورات المتعلقة بالمسجد األقصى

كما اكد عبد القادر أن حادث اشتعال النار في مركز الشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى هو 
مفتعل ومبيت، وتصعيد مقصود ومخطط له من جانب الشرطة اإلسرائيلية، وجاء متزامنا مع قرار المحكمة 

 للشرطة اإلسرائيلية إلصدار قرار بإغالق اإلسرائيلية تأجيل النظر في القضية المرفوعة من المفتش العام
  .مبنى مصلى باب الرحمة ،وهي القضية التي لم يتعامل معها ولم يرد عليها مجلس األوقاف

 إن حجم التغول الوحشي للشرطة اإلسرائيلية في مهاجمة  »الدستور«وأضاف عبد القادر لـ  
 المسجد األقصى والقائم بأعمال قاضي المصلين دون تمييز واالعتداء على الشخصيات الدينية ومدير

القضاة واقتحام المكاتب ثم إغالق المسجد األقصى بوجه المصلين حتى وصل األمر إلى إغالق أبواب 
ٕالبلدة القديمة، كل ذلك يشير إلى أن هذا الحادث تم التدبير له مسبقا لتبرير هذا العدوان الهمجي وارسال 

  . رسائل واضحة

أن استمرار هذا السلوك العدواني هو بمثابة لعب بالنار، وأن هذا العدوان لن وحذر عبد القادر من 
 . عن قدسية المسجد األقصى المباركً ودفاعاً وتمسكاًيزيد المقدسيين اال عزما

  ١ ص١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  الخارجية الفلسطينية تدين عمليات تعميق االستيطان في القدس
  

  ...... –القدس المحتلة 

 ألف وحدة استيطانية ٢٣إقامة "من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمخطط 
، حسب مزاعم االحتالل، منها أكثر من ألفي وحدة في شرقي القدس "القدس الموحدة"في ما يسمى 

  ."ية لتحقيق السالمتعميق االستيطان في القدس المحتلة استخفاف بالجهود الدول"، معتبرة إن "المحتلة

 وهي ١٩٦٧القدس المحتلة جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام "وأكدت أن 
  ."عاصمة دولة فلسطين األبدية، فيما االستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي
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ادي في االنحياز األميركي الكامل لالحتالل وسياساته، يشجع سلطات االحتالل على التم"ورأت أن 
تغولها االستيطاني التهويدي للقدس ومقدساتها ومحيطها، في محاولة لخلق واقع جديد يتم فرضه بالقوة 

  ."كأمر واقع، عبر تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في القدس المحتلة

األخالقية تجاه الشعب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية و"ودعت الوزارة الفلسطينية 
، حيث إن تخليه عن تلك ٢٣٣٤الفلسطيني، وتطبيق القرارات األممية ذات الصلة، وفي مقدمتها 

  ...."المسؤولية يعطي االحتالل الوقت لتقويض فرصة تحقيق السالم وفق حل الدولتين

  ١٠ ص١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

***  

  ": المجلس الوطني"

  واإلسالمية العربية األمتيناجبة على معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها و
 

ــا – عمــان ــة الــدفاع عــن القــدس بمقدســاتها قــال – وف ــسطيني، إن معرك ــس الــوطني الفل  المجل

العـالم، ولـم يعـد مقبـوال تـرك أهلهـا   العربية واإلسالمية، وكل أحـراراألمتيناإلسالمية والمسيحية هي معركة 
 .لياإلسرائي يدافعون وحدهم عنها في وجه العدوان

اقتحـام المـسجد  في بيان صدر عنه اليـوم الثالثـاء، علـى أن إقـدام االحـتالل اإلسـرائيلي علـى وشدد
والمـواطنين، ومـن ثـم إغـالق أبـواب المـسجد  األقصى وباحاته واالعتداء علـى المـصلين والحـراس والعـاملين

الحـتالل فـي مخططـه ومنـع المـصلين مـن الـصالة فيـه، يثبـت مـضي ا األقصى، بعد إجبارهم علـى مغادرتـه،
 .وزمانيا المكان المقدس للمسلمين، وصوال لهدفه النهائي بتقسيم المسجد األقصى مكانيا للسيطرة على هذا

العربية ومنظمـة   وعلى رأسها جامعة الدولواإلسالميةالمجلس الوطني، المؤسسات العربية  وطالب
مية، بتنفيـذ كافـة القـرارات الـصادرة عنهـا والخاصـة واإلسال التعاون اإلسالمي، واالتحادات البرلمانية العربية

 .للدعم الفعلي االكتفاء ببيانات اإلدانة واالستنكار، فالقدس ومقدساتها وأهلها بحاجة بمدينة القدس، وعدم

األقـصى ومواصـلة  طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العـدوان الخطيـر علـى المـسجد كما
وسياسـات االحـتالل فـي مدينـة القـدس  كـف عـن سياسـة الـصمت تجـاه إجـراءاتإغالقـه أمـام المـصلين، وال

األماكن الدينية للمسلمين، وتحميل إسرائيل مسؤولية جـر المنطقـة  المحتلة، ومحاولة العبث وتدنيس أقدس
 .دينية لن يسلم العالم من تداعياتها  حربإلى

مــدينتهم  شــيوخا ودفــاعهم عــنالمجلــس الــوطني صــمود المقدســيين رجــاال ونــساء وأطفــاال و وحيــا
 في عاصمة دولتـه األبديـة األزلي ومقدساتها، مؤكدا ان شعبنا مستمر في تقديم التضحيات دفاعا عن حقه

  .مدينة القدس بأقصاها وقيامتها

  ١٣/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  
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  اعتداءات

  ودعوات للنفير العام".. األقصى"االحتالل يغلق 
  

طات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بوابات المسجد األقصى المبارك سل أغلقت –القدس المحتلة 
ونشرت عناصرها وتعزيزاتها األمنية المشددة ضمن باحاته، بعد اشتعال النيران في مخفر تابع لها داخل 
المسجد، والتي تم السيطرة عليها، مما أدى الندالع المواجهات مع المصلين الذين منعتهم من دخول 

 سقط شهيد فلسطيني برصاص االحتالل في مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية األقصى، بينما
 ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة خالل ٢٣، وذلك على وقع مخطط إسرائيلي إلقامة "طعن"

  .الخمس السنوات القادمة

يث اقتحمت قوات وقد سادت أجواء التوتر واالحتقان الشديدين داخل المسجد األقصى وبمحيطه، ح
اعتدت بشكل همجي على "االحتالل المسجد، بحسب دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، و

ً، فضال عن الرموز الدينية "األوقاف"المتواجدين في المسجد، من الرجال والنساء واألطفال وموظفي 
 مدير المسجد األقصى المبارك، وقال."الفلسطينية، كما شنت حملة اعتقاالت واسعة بين صفوف المقدسيين

قوات االحتالل أغلقت كافة أبواب المسجد األقصى المبارك، بعد اقتحام باحاته، "الشيخ عمر الكسواني، إن 
فيما أفاد المسؤول ."واعتدت على المصلين وحراس المسجد بالضرب المبرح، وأخرجت جميع المصلين منه

قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت "دس المحتلة، فراس الدبس، إن اإلعالمي في دائرة األوقاف اإلسالمية بالق
المسجد، واعتدت بشكل همجي على المتواجدين في المسجد، وموظفي األوقاف، والمرجعيات الدينية، 

تم إغالق بوابات المسجد ومنع دخول "وأوضح بأنه ."بينهم الشيخ عمر الكسواني، والشيخ واصف البكري
ًواعتقلت قوات االحتالل شابا فلسطينيا بزعم إلقائه ."تحرك سريع إلنقاذ األقصى"لى ً، داعيا إ"المصلين إليه ً
 على مركز أمني إسرائيلي داخل ساحات األقصى، فيما قالت األنباء الفلسطينية، "مولوتوف"زجاجة حارقة 

ًشرطيا إسرائيليا أصيب جراء عملية احتراق المركز"ًنقال عن شهود عيان، إن  ً."  

رى، أبعدت سلطات االحتالل الشابين المقدسيين، بهجت الرازم وتامر خلفاوي، عن من جهة أخ
المسجد األقصى المبارك، ومنطقة باب األسباط لمدة أسبوعين، بعدما كانت قد اعتقلتهما الليلة الماضية، 

فيما ."اإلخالل بقرارات اإلبعاد عن األقصى"عقب اقتحام منزليهما بالقدس القديمة، ووجهت لهما تهمة 
استكملت قوات االحتالل عدوانها بإطالق نيرانها ضد الشاب الفلسطيني، ياسر فوزي الشويكي، الذي يعمل 
ًموظفا في المحكمة الشرعية، وذلك في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ 

وقالت وزارة . اإلسرائيلية"أربعكريات " جنود إسرائيليين عند الحاجز العسكري قرب مستوطنة "طعن"عملية 
قوات االحتالل فتحت النار صوب الشاب الفلسطيني، وتركته ينزف على األرض، "الصحة الفلسطينية إن 

  ."ومنعت طواقم اإلسعاف من الوصول اليه، حتى تم اإلعالن عن استشهاده
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ضاف إلى سلسلة الجريمة النكراء التي ت"واستنكر مجلس القضاء األعلى الفلسطيني في بيان له 
كما أعلن مصدر طبي فلسطيني استشهاد ."جرائم االحتالل ضد المؤسسات وأبناء الشعب الفلسطيني

فلسطيني آخر برصاص الجيش االسرائيلي خالل مواجهات وقعت في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية 
تشفى سلفيت الحكومي استشهاد مواطن بعد أن وصل إلى مس"وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية .المحتلة

  ."مصابا بجروح حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص الحي في القلب

من مدينة )  عاما٢٣(أن الشهيد هو محمد جميل عبد الفتاح شاهين "وأضافت وزارة الصحة 
 اصابة من اصابات المطاط ٤٠إن طواقمنا تعاملت مع "وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ."سلفيت

يأتي ذلك على وقع مخطط ."لمسيل للدموع خالل مواجهات مع قوات االحتالل في مدينة سلفيتوالغاز ا
 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خالل الخمس السنوات القادمة، ٢٣إسرائيلي إلقامة 

اق محاوالت تهويدها ونزعها عن بقية أجزاء الضفة الغربية ومنع قيام الدولة الفلسطينية ضمن سي
ًوطبقا للمواقع اإلسرائيلية، ومنها موقع القناة اإلسرائيلية السابعة، فقد .١٩٦٧المستقلة وفق حدود العام 

لية وبلدية االحتالل في جرى التوقيع، بين وزارة المالية اإلسرائيلية وما يسمى هيئة األراضي اإلسرائي"
 ألف وحدة ٢٣القدس المحتلة، بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اتفاقية إلقامة 

  >>...".استيطانية في مدينة القدس خالل السنوات الخمس المقبلة

  ١٠ص/١٣/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

 ً مواطنا عن القدس الشهر المنصرم١٣٣االحتالل أبعد 

مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، اليوم االثنين، بأن سلطات االحتالل  أفاد –وفا  – رام اهللا
المسجد األقصى أو القدس " قرار إبعاد عن ١٣٣فبراير المنصرم / اإلسرائيلي، أصدرت خالل شهر شباط

 قرارات وأوضح المركز، في تقريره الشهري، الذي نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن جميع."القديمة
  . قرارات أصدرت مطلع الشهر٦اإلبعاد ُأصدرت نهاية الشهر الماضي، عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 

فبراير، طالت أعلى هيئة دينية، ونائب مدير أوقاف / وأضاف، أن قرارات اإلبعاد في شهر شباط
الحقت شرطة  آخرين من موظفي دائرة األوقاف، معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت و٩القدس، و

ً مقدسيا، منهم ٢٢٩وأوضح المركز، أنه رصد اعتقال .االحتالل الحراس، الذين قاموا بفتح باب الرحمة
فبراير، عقب االعتصامات في باب /  شباط٢٨ -١٨ اعتقلوا خالل الفترة الواقعة ما بين ١٧٠حوالي 

إلسالمي الشيخ عبد العظيم ًالرحمة، مشيرا إلى أن االعتقاالت طالت الشهر الماضي، رئيس المجلس ا
 .سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس، عدنان غيث

  ١٨ ص١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

***  
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  الضفة في االستيطانية الوحدات مئات لتسويق مخطط

 
 وزارة تعلـن أن المقـرر مـن إنـه ،أمـس أحرونوت، يديعوت" صحيفة موقع قال – وكاالت – أبيب تل

 المحتلـة، الغربيـة الـضفة فـي الجديـدة الـسكنية الوحـدات مئـات عـن االحـتالل حكومـة فـي "واإلسكان البناء"
 .االستيطانية الكتل خارج يقع بعضها أن علما االنتخابية، المعركة خالل

 القـدس منطقـة فـي سكنية وحدة ٧٠٠ من أكثر تسويق الصحيفة موقع بحسب المخطط، ويتضمن
 "منـشيه ألفـي" فـي سـكنية وحـدة ٢٦٠ ونحـو ".رامـوت"و "زئيـف بـسغات" فـي خـضر،األ الخـط خارج بعضها

 خــارج تعتبـران اللتـين "أفــرايم معاليـه"و "أريـه بيــت" مـستوطنة فـي بعــضها بنـاء وسـيتم ".آدام"و "عمنوئيـل"و
 .االستيطانية الكتل

 ويجـري مخططـات،ال علـى صـادقت "المدنيـة اإلدارة" تسمى لما التابعة والبناء التخطيط لجنة وكانت
  .اإلسرائيلية الحكومة مصادقة بعد تسويقها المرحلة هذه في

 ١٣/٣/٢٠١٩األيام 

***  

  عنصرية

  لن نسمح للفلسطينيين ببناء مسجد داخل األقصى: وزير إسرائيلي

 
إن : " قال وزير األمـن الـداخلي لالحـتالل اإلسـرائيلي جلعـاد اردان-  ترجمة خاصة-فلسطين اليوم 

 .سمح للفلسطينيين بإقامة مسجد آخر داخل الحرم القدسيإسرائيل لن ت

لن تسمح للفلـسطينيين بإشـعال النـار " إسرائيل"ًووفقا لموقع والال نيوز العبري، فإن أردان زعم بأن 
كـل مـن يحـاول التعامـل بعنـف والمـساس بـسيادة إسـرائيل : "ًأو الحرب الدينية داخل المسجد األقـصى، قـائال

نا جاهزة لصده بكل قوة وسوف نفعل كل شيء للحفاظ على الوضع القائم داخل الحرم في القدس سيجد قوات
  .ًوفقا لقوله" القدسي

ًوتــشهد مدينــة القــدس المحتلــة تــوترا كبيــرا خاصــة بعــد قــرار االحــتالل اإلســرائيلي بــإغالق المــسجد  ً
ًلنفيـر العـام، داعيـا األقصى في وجه المصلين حتى إشعار آخر، وفي ذات السياق أعلـن الحـراك المقدسـي ا

  .المقدسيين إلى التجمع أمام أبواب المسجد األقصى

  ١٣/٣/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  
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   دولة٢٢ويرى أن للعرب .. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
 

ّأكد رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو في شريط مصور لدعايته  –الناصرة - برهوم جرايسي
 دولة، وهم ليسوا بحاجة ٢٢القاطع لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، بقوله إن للعرب االنتخابية، رفضه 

، وال للشعب الفلسطيني كله في فلسطين ٤٨لدولة أخرى، مشددا على أن ال حقوق قومية لفلسطينيي 
  .التاريخية

تخذ شكل ّوجاء هذا في مشهد من المشاهد التي يصورها نتنياهو في إطار دعايته االنتخابية، إذ ي
نشرات إخبارية، ومقابالت صحفية مع نفسه، وكان يرد على سؤال ألحد ناشطي حزب الليكود، ممن أدوا 
الخدمة العسكرية اإللزامية، المفروضة قسرا على الطائفة العربية الدرزية، عن قانون القومية، وعدم األخذ 

  .بالحسبان حقوق من خدموا في الجيش

الشعب "إن قانون القومية، يؤكد على أن إسرائيل هي دولة "، وقال نتنياهو في ذلك الشريط
، هم أبناء الديانة "الشعب اليهودي"والقصد بما يسمى . "، ولها نشيدها الوطني وعلمها"اليهودي وحده

وقال نتنياهو، إن هذه دولة اليهود، . شعبا واحدا"اليهودية في العالم، الذين تعتبرهم الحركة الصهيونية 
  . دولة وهم ليسوا بحاجة لدولة أخرى٢٢فللعرب 

إن قانون القومية يمنح حقوقا فردية، ولكن إسرائيل تبقى الدولة القومية للشعب "ثم تابع قائال، 
اليهودي وحده، بمعنى انها الدولة القومية للشعب اليهودي، ولكنها ديمقراطية مع مساواة مدنية كاملة في 

ي االنتخابات وفي المحاكم وفي سلك خدمات الدولة، فالمساواة ُالحقوق الفردية، في الحكم المحلي وف
   ."قائمة، ولكن حق تقرير المصير هو لليهود وحدهم

وردا على السائل ذاته قال نتنياهو، إنه سيدفع لسن قانون يمنح حقوقا وامتيازات خاصة لمن 
  .خدموا في الجيش من الدروز وغيرهم، حسب تعبيره

إن إسرائيل دولة يهودية " األحد الماضي، في جلسة حكومته األسبوعية، وكان نتنياهو قد قال يوم
وبالطبع فالدولة تحترم الحقوق . هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط. وديمقراطية

الشخصية لجميع مواطنيها، من اليهود وغير اليهود، على حد سواء، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست 
  . حسب تعبيره"ٕاطنيها، وانما فقط للشعب اليهوديلجميع مو

وكان نتنياهو يرد في جلسة الحكومة، على ما قالته المذيعة اإلسرائيلية، روتم سيلع انتقدت فيها 
 في ٤٨تصريحات وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، التي حذرت من أن يكون ممثلو فلسطينيي 

   .ّالكنيست بيضة قبان

، وضد ٤٨ّنتخابات سابقة، فإن نتنياهو يصعد خطابه العنصري ضد فلسطينيي وكما في حمالت ا
حقهم في المشاركة في االنتخابات البرلمانية، واختيار ممثليهم من القوى الوطنية، وينزع عنهم شرعية أي 
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سية تأثير على الحكم، في حال لو اختلت موازين القوى بين المعسكرات المتنافسة، رغم أن المنافسة األسا
  .تجري في دوائر اليمين االستيطاني

 عن الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين رفلين قوله مساء "هآرتس"وفي سياق متصل، فقد نقلت صحيفة 
 ضد المجتمع العربي، وأن واجب "غير مقبول"في الفترة االخيرة يوجد في اسرائيل خطاب "االثنين، إنه 

   .)لكلمةبكل معنى ا(الدولة أن تكون يهودية وديمقراطية 

ليس هناك “وقال رفلين في خطاب ألقاه في مؤتمر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، إنه 
امام صندوق االقتراع جميعنا نكون ). ب(وليس هناك مصوتون من درجة ) أ(مواطنون من درجة 
ايضا أن نسعى نحن نحب السالم، ولكن علينا . في الكنيست سيتم تمثيلنا جميعا. متساوين، يهودا وعربا

ليس هناك حروب بعد أو سفك : علينا أن نصل الى اليوم الذي فيه نستطيع أن نعلن حقا. نحو السالم
  .حسب تعبير رفلين” دماء بين االسرائيليين والعرب

  ٢٢ص/١٣/٣/٢٠١٩الغد 

*** 

  شؤون مقدسية
  

  التصعيد اإلسرائيلي بالحرم القدسي مخطط: الهيئة اإلسالمية

بدورها؛ اعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن ...  الرأي –القدس المحتلة 
 في القدس عام "نياحة العذراء"تبرئة المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة اللد لمستوطنين أحرقا كنيسة "

ًرسميا واضحا ً، يعد تشجيعا ٢٠١٥ على الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا عام "الطابغة"، وكنيسة ٢٠١٦ ً
  ."على االعتداء ضد المقدسات الدينية ودور العبادة

تواطؤ سلطات االحتالل مع المستوطنين المتطرفين المتهمين باالعتداء "ونددت الهيئة، في بيانها، 
وقف "، داعية إلى "على الفلسطينيين ودور العبادة، من خالل تبرئتهم أو تخفيف األحكام الصادرة بحقهم

  ."لى المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الدياناتاالعتداء ع

إلى ذلك؛ اعتصم العشرات من المواطنين والمسؤولين الفلسطينيين أمام مقر الصليب األحمر في 
مدينة البيرة، ضد سياسة سلطات االحتالل بحق األسرى واألسيرات، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على 

  .ت والمعاهدات الدولية الخاصة باألسرىاالحتالل لاللتزام باالتفاقيا

وحمل المشاركون في االعتصام صور األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، ورفعوا العلم 
  .الفلسطيني، مرددين الهتافات الداعمة والمساندة لهم
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االحتالل "وفي كلمتها، أشارت رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير، إلى أن 
، مؤكدة أن " ألف امرأة تعرضن النتهاك صارخ في حقوقهن اإلنسانية١٦ أكثر من ١٩٦٧عتقل منذ العام ا

  .ً أما٢٠ اإلسرائيلي، بينهن "الدامون" أسيرة ما زلن يقبعن في سجن ٤٨

، داعية "ٕسلطات االحتالل باحترام اإلتفاقيات الدولية وانهاء االعتقال اإلداري التعسفي"وطالبت 
 ونقل األسيرات إلى معتقل آخر تتوفر "الدامون"لدولي إلى الضغط على االحتالل إلغالق سجن المجتمع ا

  ."فيه الظروف الصحية المناسبة، وتوفير العالج لهن، خاصة لألسيرات الجريحات

األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات "فيما دعا وكيل وزارة شؤون المرأة، بسام الخطيب، 
نية للضغط على االحتالل لوقف االنتهاكات بحق األسرى، وتوفير العالج الدوائي والوظيفي الحقوقية واإلنسا

  ."ٕوالنفسي وادخال األدوية لهم

  ١٠ ص١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

*** 

  المقدسيون يؤدون صالة الفجر برحاب األقصى بعد إعادة فتح أبوابه
 

 المحتلــة، صـالة فجــر اليــوم عــدد كبيـر مــن أبنـاء مدينــة القـدس أدى – النجــاح اإلخبـاري - نـابلس
 .األربعاء، برحاب المسجد األقصى المبارك، بعد إعادة فتح أبوابه

وكانت قوات االحتالل أغلقـت أبـواب المـسجد األقـصى يـوم أمـس، وأدى المواطنـون صـلوات العـصر 
تـداءات والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب األسباط، بعـد يـوم حافـل باالع

ٕعلى المصلين والعاملين في األقصى، ودهم مسجد الصخرة، واغالق كافة أبواب األقصى، واعتقال عدد من 
 .المقدسيين

 ١٣/٣/٢٠١٩ اإلخباري النجاحموقع 

***  

  تقارير

  محكمة االحتالل ترجئ مؤقتا قرارها بشأن مصلى باب الرحمة

 
، لمــدة أســبوع قرارهــا بــشأن أمــسس، محكمــة صــلح االحــتالل فـي القــد  أرجــأت– وكــاالت – القـدس

 .طلب نيابة االحتالل إغالق مصلى باب الرحمة

 لتبيـان إضـافية أيـام ٧ في القـدس مـدة يةسالماإلوقررت المحكمة، في جلستها منح دائرة األوقاف 
 . المصلىإغالقموقفها بشأن طلب شرطة االحتالل 

 .سيبقى مفتوحاانه لحين انتهاء المهلة فإن المصلى  إلى ولفتت المحكمة
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ية سـرائيل المزيد من االتصاالت بين الحكومتين اإلأمام المجال إلفساحوقال مراقبون ان القرار يأتي 
 .اتفاق إلى  للتوصلواألردنية

ية مـن اجـل تبيـان موقفهـا سـالموكانت انتهت اليوم المهلة التي حددتها المحكمة لدائرة األوقاف اإل
 . المصلىإغالقبشأن طلب الشرطة 

يتعـاطى مـع طلـب   األسـبوع الماضـي علـى انـه لـنأكـدية فـي القـدس سـالملكن مجلس األوقاف اإلو
  .المسجد األقصى ية علىسرائيل القوانين اإلأوالمحكمة حيث ان ال سلطة للمحاكم 

  ١٣/٣/٢٠١٩األيام 

*** 

  بالضفة االستيطان ألغراض الفلسطينية األراضي سرقة تتم هكذا

 
 االحـتالل يـستخدمها التـي الطـرق عـن عبريـة، صـحيفة تحـدثت – رصق أحمد – ٢١ عربي – غزة
 ألغـراض اليـد وضـع أمـر وأهمهـا المحتلة، الغربية الضفة في الفلسطينية األراضي على للسيطرة اإلسرائيلي
  .المستوطنات لصالح الساحقة أغلبيتها حول والذي عسكرية،

 عميـرة العربيـة بالـشؤون المختـصة ةللكاتبـ نـشرته تقريـر في اإلسرائيلية "هآرتس" صحيفة وكشفت
ــر أصــدرت االحــتالل، ســلطات أن هــاس، ــد لوضــع أمــرا ١١٥٠ مــن أكث ــذ الي ــى ١٩٦٩ من  علــى اآلن وحت

 بحــث ســياق فـي جــاءت المعلومـات هــذه أن إلـى منوهــة المحتلــة، الغربيـة الــضفة فـي الفلــسطينية األراضـي
  .آتكس درور ائيليةاإلسر االستيطان سياسة في للباحث األسبوع هذا سينشر جديد

 األراضــي مــن دونــم ألــف ١٠٠ مــن أكثــر علــى إســرائيل ســيطرت" األوامــر تلــك بواســطة أنــه وأكــدت
ــي الفلــسطينية، ــتم والت ــى وتحويلهــا ســرقتها ت ــد مــن ســواء يهــودا؛ لكــونهم اليهــود إل  مــن أم إســرائيل موالي

 النهائيـة، النتيجـة إلى للوصول ةالعسكري البيروقراطية وتوجدها أوجدتها التي الطرق" أن موضحة ،"الخارج
  ".التفاصيل كثرة من والخوف والحرج التشويش لدرجة ومتنوعة كثيرة

 ،"والعـسكرية األمنيـة االحتياجـات هـو اليـد وضـع ألوامـر المعلـن الهـدف" أن إلـى الصحيفة، ونوهت
 الـدولي لقـانونل الحربيـة اليـد وضـع لقـوانين وفقـا :يلـي مـا جـاء البحـث مـن طويـل اقتباس في" أنه مضيفة
 تحــت الواقعــة المنــاطق فــي المحليــين للــسكان خاصــة أمــالك مــصادرة المحتلــة الدولــة علــى يحظــر العرفــي،
 كانـت إذا الخاصـة األراضـي علـى االسـتيالء صـالحية المنطقـة قائـد يد في ولكن ،..قبلها من حربية سيطرة
  ".لذلك عسكرية حاجة هناك

ــة حــق دريــصا ال الــصالحية هــذه اســتخدام" :وتابعــت ــدي مــن الملكي ــان ٕوان األرض، أصــحاب أي  ك
 يمكـن العـسكرية الحاجـة وكـذلك مؤقتا، يكون أن يمكن االحتالل ألن مؤقتة، بصورة استخدامها من يمنعهم
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 عــسكرية ألغــراض رســميا عليهــا اليــد وضــع تــم التــي األرض مــن بالمئــة ٤٠ نحــو" أن كاشــفة ،"تتغيــر أن
  ".لالستيطان السنين خالل خصصت

 ٦٢٨٠ للمــستوطنات وخصــصت التقليــد، بهــذا بــدأت العمــل حــزب حكومــات" أن "هــآرتس" توذكــر
 إلـى منوهـة ،"الـسنين تلك في عسكريا عليها اليد وضع تم التي دونم ألف ٢٢ الـ من المئة في ٢٨ دونما،

 عليهــا اليــد وضــع تــم التــي األراضــي تخــصيص فــي كبيــرة قفــزة هنــاك كانــت الليكــود، حــزب صــعود مــع" أنــه
  ".االستيطان لغرض رياعسك

 مـا الغربيـة، الـضفة فـي اإلسـرائيلي العـسكري القائـد يصدرها زال ما التي اليد وضع أوامر أن وأكدت
 ألغـراض األوامـر تلـك إصـدار الليكـود حكـم تحـت المنطقـة قـادة واصـل سـنوات ثـالث" وخـالل مـستمرة، زالت
  ".االستيطان مشروع أفادت أمنية

 مـن الـشرق إلـى "موريـه ألـون" مـستوطنة حـول العليـا المحكمـة قرار دبع أنه إلى الصحيفة، ولفتت
 عـن اإلعالن وهي ضمانة، أكثر للسلب طريقة إسرائيل وجدت" المحتلة، الغربية الضفة شمال نابلس مدينة

  ".لليهود أي دولة، كأراضي الفلسطينية األراضي

 عـن الثمانينيـات منـذ أعلنـت لإسـرائي" أن الباحـث قـدر فقـد البحـث، فـي الـواردة المعلومات وبحسب
 أوردتـه مـا وفـق ،"الـضفة فـي دونـم مليـون ٥.٧ بـين مـن )اليهـود لـصالح( دولـة كأراضـي دونـم ألف ٧٥٠

  .الصحيفة

 تمــت الــضفة فــي مــستوطنة ٤٥ لـــ خصــصت تقريبــا دونــم ألــف ٤٠ بــين مــن أنــه الباحــث وأوضــح
 المئـة في ٥٧الـ والباقي المئة في ٤٣ نحو فعلي بشكل منها يستخدم اليد، بوضع أمر ٧٣ عبر مصادرتها

 كــل بواســطة عليهــا اليــد وضــع تــم التــي األراضــي إجمــالي مــن المئــة فــي ٤٥" أن مؤكــدا فارغــة، زالــت مــا
  ".االستخدام قيد ليست عسكرية ألغراض فيها بما األوامر؛

 ضـعالو وهـذا انتهـاء، تـاريخ األوامـر لهـذه يكـن لـم ١٩٨٩ نهايـة حتـى" أنـه إلـى الصحيفة وأشارت
 قطعـة علـى اليـد وضـع ضـد جحـا، نعـيم لحـم، بيت سكان أحد التمس عندها ،١٩٨٩ عام قطعه تم المؤقت
 بفتــرة بتقييــده أمــرت لكنهــا اليــد، وضــع أمــر علــى اإلســرائيلية العليــا المحكمــة صــادقت حيــث لعائلتــه، أرض

 الحاجـة، بحـسب مديـدهت يـتم لكـن انتهـاء، تـاريخ مـع تظهر الجديدة األوامر صارت الحين ذلك ومنذ زمنية،
  ".نهاية بال مؤقتة فبقيت جحا التماس قبل صدرت التي األوامر أما

  ١١/٣/٢٠١٩ -٢١عربي

***  
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  فعاليات

  (BDS)  تؤكد أهمية دعم حركة المقاطعة الدولية لالحتالل" القوى الوطنية"
 

لمقاطعـــة القـــوى الوطنيـــة واإلســـالمية أهميـــة دعـــم حركـــة ا أكـــدت –  وفــا٢٠١٩-٣-١١رام اهللا   
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات التي تحقـق نجاحـات مهمـة، رغـم محـاوالت ) BDS(الدولية لالحتالل 

االحتالل توفير كل اإلمكانيات والتهديدات إلجهاض هذه المواقف التـي تـدين سياسـاته اإلجراميـة والعدوانيـة 
  .والمتنكرة لحقوق شعبنا

ثنين، عقب االجتمـاع القيـادي الـذي عقدتـه وبحثـت فيـه جاء ذلك في بيان أصدرته القوى، اليوم اال
آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، بحضور ممثلي لجنة المقاطعة، ولجنة الدفاع عن حق 

  .العودة، والهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين

  (BDS) وطني للمقاطعـةودعت القوى إلى المشاركة الفاعلـة علـى كـل المـستويات فـي المـؤتمر الـ
الذي سيقام مركزيا في مقر الهـالل األحمـر الفلـسطيني بمدينـة رام اهللا، فـي الـسادس عـشر مـن شـهر آذار 

 ظهـرا، مبينـة أن هـذا المـؤتمر يعتبـر محطـة هامـة لتـضافر كـل ١١الجاري، الموافق ليـوم الـسبت، الـساعة 
معـة، فــي إطـار الموقــف الـوطني لفــرض مقاطعــة  وطنيــة جاإســتراتيجيةالجهـود فــي المرحلـة المقبلــة لتنفيـذ 

  . شاملة على االحتالل وأهمية محاكمته على جرائمه

وتوجهت بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني الذي يواجه كل محاوالت المساس بحقوقـه ومحاولـة تمريـر 
ض الوقـائع ٕاألميركية وتصعيد وعدوان االحـتالل واجراءاتـه اإلجراميـة ومحـاوالت فـر" صفقة القرن"ما يسمى 

على األرض، كما توجهت بالتحية بشكل خاص إلى شعبنا الصامد في القـدس عاصـمة دولتنـا الفلـسطينية، 
الذي يرفض ويتحدى كل سياسات االحتالل الهادفة للمس باألماكن المقدسة اإلسالمية والمـسيحية، خاصـة 

  .المسجد األقصى المبارك، ويرفض أي تدخل احتاللي أو فرض وقائع عليه

أكدت أن معارك الدفاع عن المسجد األقصى ستـستمر بجهـد وموقـف موحـد، بمـا فيـه الـدفاع عـن و
بــاب الرحمــة الــذي يحــاول االحـــتالل فــرض أجنــدة عليــه بــالتزامن مـــع سياســة هــدم البيــوت واالعتقـــاالت 

  . واالستدعاءات، التي لن تفت في عضد شعبنا العظيم المصمم على التمسك بالحقوق والثوابت

القوى مجددا، في بيانها، على رفضها لكل محاوالت الترويج لحلـول ال ترتقـي إلـى مـستوى وشددت 
تــضحيات وعدالــة قــضيتنا، ســواء مــن خــالل الموقــف األميركــي المعــادي لحقــوق شــعبنا، أو تــصعيد جــرائم 
وعدوان االحتالل مستفيدا من الموقـف األميركـي، فـي محاولـة لفـرض وقـائع يعتقـد أنهـا سـتنجح بالمـساس 

  . بحقوقنا

ــين األبطــال،  ــات األســرى والمعتقل ــي فعالي ــة للمــشاركة الواســعة ف ــة التحــضيرات الجاري وأكــدت أهمي
وتكثيف الفعاليات أمام مقرات الصليب األحمر والمنظمات الدوليـة، رفـضا لـسياسات االحـتالل الهادفـة للنيـل 

ــضا ــازين االحــتالل، ورف ــين داخــل زن ــصمود األســطوري لألســرى والمعتقل ــزل مــن ال ــذيب والع ــسياسات التع  ل
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واإلهمــال الطبــي واالعتقــال اإلداري، ومــا يجــري فــي ســجن النقــب مــن وضــع أجهــزة مــسرطنة، وفــي ســجن 
  . الدامون لألسيرات

كمــا شــددت علــى أهميــة التحــضيرات الجاريــة للمــشاركة الواســعة فــي يــوم األرض الخالــد، الــذي 
ألراضـي المحتلـة ضـد االسـتيطان والحـواجز واألراضـي يصادف الثالثين من آذار، وتوحيد الفعاليات في كل ا

  .المهددة باالستيطان

أحمـد حلـس لمحاولـة اغتيـال، وأكـدت " فـتح"واستنكرت القوى تعرض عضو اللجنة المركزيـة لحركـة 
أهمية تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومحاسبة ومالحقة الفـاعلين، رافـضة محـاوالت خلـط األوراق وبـث الـذعر 

  . ذه األفعال الخارجة عن تقاليد وأعراف شعبناوالخوف من خالل ه

وتوجهت بالتحية إلى روح القائد الوطني والقومي الشهيد أبـو العبـاس الـذي تحـل ذكـرى استـشهاده 
في سجن أميركي بالعراق، مؤكدة دوره القيادي والوحدوي منذ انطالقة الثورة الفلسطينية كـأمين عـام جبهـة 

نظمـة التحريـر الفلـسطينية الممثـل الـشرعي والوحيـد لـشعبنا، والـذي تقلـد التحرير الفلسطينية، وفـي إطـار م
  . عضوية اللجنة التنفيذية لسنوات طويلة

لمناســبة حلــول ) فــدا(كمــا توجهــت القــوى بالتحيــة إلــى الرفــاق فــي االتحــاد الــديمقراطي الفلــسطيني 
رهم الوحدوي والنضالي في إطار ذكرى انطالقتهم، مؤكدة دورهم في مسار ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، ودو

  .منظمة التحرير

 ١١/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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