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  األردن والقدس

 ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية: الملك

 اتفق جاللة الملك عبداهللا الثاني ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خالل مباحثاتهما -لندن 
االت كافة، في لندن امس الخميس، على مواصلة العمل لتوسيع التعاون بين األردن وبريطانيا في المج

 .خصوصا االقتصادية واالستثمارية منها

وخالل المباحثات، أعرب جاللة الملك عن تقديره للمملكة المتحدة على استضافتها مؤتمر ... >>
مبادرة لندن لدعم االقتصاد األردني والذي عقد بالشراكة مع األردن، مثلما ثمن الدعم الذي تقدمه بريطانيا 

 .وية في المملكة وللتخفيف كذلك من تبعات أزمة اللجوء السوريللعديد من البرامج التنم

وتناولت المباحثات التطورات الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها عملية السالم، حيث أكد جاللته ضرورة 
تكثيف الجهود إلعادة إطالق المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين، كسبيل 

  .ء الصراع بينهماوحيد إلنها

وفي هذا الصدد، شدد جاللته على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
  .الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

وتم خالل المباحثات استعراض المساعي المبذولة لتحقيق األمن واالستقرار والسالم في .. >>
 .قليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب ضمن استراتيجية شموليةالمنطقة، إضافة إلى الجهود اإل

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، والسفير 
  ).بترا.(األردني في بريطانيا، وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين

  ٣ ص١/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

   الدعم األردني لما كان هذا الثبات المقدسيلوال: البكيرات

 

كشف نائب المدير العام للشؤون اإلدارية والوقفية للقدس الشيخ  -  حيدر المجالي- عمان  
عبر إتصال هاتفي من القدس، ظروف إعتقاله من قبل قوات اإلحتالل ) الرأي(الدكتور ناجح البكيرات، إلى 

 الماضي، على خلفية فتح المصلين باب الرحمة عنوة، بعد أن اإلسرائيلي في الثاني والعشرين من شباط
  .ًكان مغلقا أمام المصلين لسنوات طويلة

ًوثمن المرابط المقدسي منذ ثالثة وأربعين عاما، دور جاللة الملك عبداهللا الثاني والحكومة األردنية 
ن اإلعتقال، ومعه مدير ممثلة بوزارتي الخارجية واألوقاف في اإلفراج عنه بعد أربعة عشرة ساعة م

  .الشؤون اإلدارية للقدس الشيخ عبد العظيم سلهب



 
٥

ُوقال إن الدور األردني بقيادة جاللة الملك لم يتغير، رغم ما يحاك من مؤامرات ضد هذه األمة 
ًوخاصة األردنيين والفلسطينيين، مؤكدا على أحقية الهاشميين في الوصاية على القدس والمقدسات 

مسيحية؛ ولوال الدعم األردني ألوقاف القدس ورعايته للمسجد األقصى، لما كان هذا الثبات اإلسالمية وال
  .المقدسي الكبير، وبهذه الروح النضالية المطمئنة

إن المرابطين والمرابطات يستمدون القوة والثبات في الدفاع عن قبلتهم األولى من اهللا : وأضاف
 جاللة الملك معتبرا أن ذلك يغيض قوات اإلحتالل، التي فشلت ًأوال، ثم من وقوف الشعب األردني بقيادة

  .مخططاتها في تهويد القدس

وأشار إلى أن إعتقاله ليس األول وأنما سبق لقوات اإلحتالل اإلسرائيلي أن سجنته ثالث عشرة 
 مرة، حيث كان يستمر حبسه من إسبوعين إلى أكثر من شهر، كما تم إبعاده عن المسجد األقصى ثماني

  .عشرة مرة، ومنها ما كان يمتد لستة شهور

أنه في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر السبت، :وحول إسلوب اإلعتقال ووقته، قال البكيرات
جاءت قوة إسرائيلية إلى بيتي، وطرقوا الباب بقوة طالبين فتحه، لكنني طلبت اإلنتظار لدقائق حتى أهيء 

 طلبوا بطاقتي الشخصية، ثم اصطحبوني إلى مكتب تحقيق في نفسي وتتهيأ العائلة، وبعد فتح الباب
  .بعد أن أخبروني بأنني رهن اإلعتقال) المسكوبية(منطقة 

وروى البكيرات بأن رجال التحقيق كانوا من األمن والمخابرات، وضعوه في غرفة وطلبوا منه 
 شعرت بحركة غريبة من :الجلوس على كرسي ووجهه إلى الحائط، لكي ال يرى ما يحدث من خلفه؛ يقول

  .خلفي، وعندما نظرت وجدت بانهم قد اعتقلوا الشيخ عبدالعظيم سلهب

وبعد أن عرضوا علي فيديوهات مسجلة لي عما تحدثت به لم أنكر ذلك، وأكدت لهم ضرورة فتح 
 ال تحاولوا ان تثيروا: باب الرحمة، وهو ليس تحريضا انما حق للمسلمين في الصالة داخله، وقلت لهم

إشكاليات حول المسجد االقصى والقدس، ألنه ليس حق للمقدسيين فقط، وانما للعرب والمسلمين، فال 
  .تجعلوا المسجد االقصى ذريعة للدخول في صراع، وتشعلوا نار الغضب اإلسالمي

أذكر بأن قلت لرجال التحقيق اإلسرائيلي، : وعن الحوار الذي أغضب لجنة التحقيق، قال البكيرات
ان ما فعلتموه : ن تفعلوا بالقدس ما فعلتم بالحرم اإلبراهيمي، وعندما تساءلوا عن السبب، قلت لهمإياكم ا

كان في غفلة من هذا الزمن آنذاك، وبعيد عن الحديث القرآني بشكل مباشر، ولذلك في مسألة القدس 
 القدس، وفنيتم عليكم ان تفهموا وتدركوا ان األقصى آية تتلى كل يوم، ولذلك لو فنيتمونا نحن في

الفلسطينيين والعرب، ثم فنيتم مليار مسلم، فسيبقى هناك مسلمون يطالبونكم بحقهم في المسجد االقصى 
  .إلى يوم القيامة

ونوه إلى أن الهم األكبر عند المقدسيين، هو أن تبقى عروبة المسجد األقصى، وأيضا المحافظة 
السالم في المسجد األقصى، في ظل التخلي عن على الوصاية الهاشمية للقدس، كعنوان للعروبة وا



 
٦

وقال ان دولة اإلحتالل تريد أن تلغي الدور الهاشمي في .المسجد االقصى من كثير من الدول العربية
ٕرعاية المسجد االقصى والمقدسات من خالل تعطيل مشاريع وابعاد رموز المسجد األقصى، وهذه المرة كان 

  .اف، وهو الشيخ عبدالعظيم سلهباالعتقال إلى أعلى منصب في االوق

وعن األسباب الحقيقية لإلعتقال، أشار الى أنها كانت على خلفية فتح باب الرحمة، وهو جزء ال 
يتجزأ من الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى ، كان الموقف األردني وعلى رأسه جاللة الملك، إن 

نه، ونحن بدورنا كمقدسيين دافعنا عن هذا هذا هو مكان مقدس عند المسلمين وال يمكن التنازل ع
ونوه إلى أن هذا األمر ال يعجب االحتالل اإلسرائيلي، وأن الدعوات لهم بضرورة ترميم باب الرحمة .المكان

والمنطقة التي حوله لم تفلح، وهي أيضا كانت مبادرة من جاللة الملك و األمير غازي، لترميم هذا المكان 
ة عن كرسي لإلمام الغزالي، من أجل منح شهادة الماجستير والدكتوراه في المقدس، بحيث يكون عبار

دراسات اإلمام الغزالي، وهي دراسات تحث على محاربة التطرف والعنف، بحكم ان فكر اإلمام الغزالي هو 
  .فكر وسطي

هذا لم يوافقوا على ذلك واخلفوا في كل مواعيدهم وقراراتهم، رغم انهُ طلب منهم ان يكون : وزاد
المكان دائرة من دوائر األوقاف، الى ان وصل بهم األمر أن قام أحد الضباط لقوات االحتالل بوضع جنزير 
وقفل على باب الرحمة، وهو ما أثار غضب المقدسيين بصورة كبيرة، وهي الشرارة التي من خاللها تم 

 اإلحتالل اإلستمرار في إغالق وعن األسباب التي تدفع.إعادة باب الرحمة الى حاضنة األوقاف بشكل كامل
باب الرحمة، أكد البكيرات، أنهم يريدون أن يصبح أحد معتقداتهم الدينية المزعومة، مشيرا الى كتاباتهم 

المزعوم؛ وحسب » الهيكل«وتصريحاتهم باللغة العبرية، التي تؤكد بأنهم يعتبرون باب الرحمة جزءا من 
 يأتي مسيح اليهود بجيشه ويدخله، وهي خرافة اعتمدوا عليها ًمعتقداتهم ان يظل هذا الباب مغلقا حتى

، عندما ظهر شخص ١٦٦١ووثقوها في كتبهم حتى يقنعوا العالم بها، كما أن هذه الخرافة تعود الى عام 
ًان باب الرحمة هو ليس تابعا للمسجد األقصى وانما هو باب للهيكل، : الذي قال) سلومو بن دايفد(يسمى 

ًيا اليهود بإيجاد موضع قدم لهم، للتوسع في السيطرة على باب الرحمة وما حوله، ايضا وهذا يعكس نوا
هناك استفزازات اسرائيلية، تتمثل في مرور المتطرفين من عند الهيكل وحتى باب الرحمة، وممارسة 

ْصلواتهم هناك، وهي لم تعد كما يقولون زيارة وسياحة، وانما جزءا من معتقدات مزعومة عي وحول س.ُ
ّلممارسة دور معطل لمشاريع وزارة االوقاف في القدس، وكذلك المشاريع التي دعا لها جاللة  اليهود

أنها محاولة لخنق هذا الدور األردني، ولذلك فإن المقدسيين فهموا هذا الدور ووقفوا : الملك، قال البكيرات
قصى والدفاع عنه وخدمته، ولذلك معه والتفوا حوله، كون الهاشميين جديرين بالوصاية على المسجد اال

يريد المقدسيون ارسال رسالة الى اليهود، بأنهم لن يستطيعوا تغيير عروبة هذا المكان و إسالميته، ودور 
  .الدولة الهاشمية في الوصاية عليه



 
٧

وحول موقف مجلس أوقاف القدس، أكد أن تواجد مجلس أوقاف القدس في هذا المكان وهو باب 
ّيه، إنما يريدون إرسال رسالة، مفادها أنه البد من ترميم هذا المكان، كونه معرضا الرحمة والصالة ف ُ

ُللخطر نتيجة هجره، وأنه البد من أن يعاد فتحه امام المصلين؛ ولذلك قام الناس بالدعوة والتجمهر لفتح  ْ
ًهذا الباب، وتجمعوا يوم الجمعة باآلالف، فكان قرارا حكيما من مجلس االوقاف بفتحه ، حتى ال يتم تكسير ً

: وأضاف.المكان وتخريبه، ولذلك فان االوقاف قامت بامتصاص غضب آالف المقدسيين وفتح هذا الباب
ٕحينها دخل الناس وأدوا صالتهم بدون أي أعمال شغب أو مظاهرات كما يدعي االسرائيليون، واذا ما ارادت  ّ

ة ولذلك نحن في هذا اإلجراء إنما نريد ان ندافع دولة االحتالل فتح باب الرحمة، فإنما تريد إشعال المنطق
ّعن حقنا في الصالة في باب الرحمة وهو ما يؤكد عليه جاللة الملك، وتؤكد عليه وزارة االوقاف ولذلك 
فإن منع المصلين من قبل قوات االحتالل الصالة في المسجد االقصى، وضع ال يقبله المسلمون وال 

سواء قامت قوات االحتالل بإبعادي أو لم تقم، : ًهاجسا لدى البكيرات، قالوفيما إذا كان اإلبعاد .غيرهم
فهذا ال يهمني مثلما يهمني ثبات القدس، ولذلك نحن نقوم بجهود مدعومة من الشعب األردني بمواقفه 

 وهم ورفضوا النزول) األقباط(المشرفة؛ وهنا ال بد من التذكير بالجنود األردنيين الذين احتموا بمئذنة باب 
يقاومون المحتل، إلى أن جاءت طائرات العدو وقصفت المئذنة، فهؤالء الشهداء ظلوا مدافعين حتى لقوا 
ًاهللا، أيضا بطوالت الجنود األردنيين الذين كانوا يدافعون ببسالة على أسوار القدس، ورفضوا اإلنسحاب 

  .ود عنه المسلم بالمهج واألرواححتى الطلقة األخيرة، فكانت الشهادة على اسوار القدس، فهي مكان يذ

وفيما يتعلق باستمرار قوات االحتالل باإلستفزازات بحق المقدسيين والمسجد االقصى، في ظل هذا 
هو : الثبات وقناعتهم بفشل خططهم، أكد البكيرات إن ذلك يمكن النظر إليه عبر ثالثة مسارات، االول

أما المسار .جاه أفعالهم بحق المسجد االقصى والمقدسيينّقياسهم لمدى ردات الفعل العربية واإلسالمية، ت
اما المسار .فهو محاولتهم ترويض الشارع الفلسطيني والعربي على قبول حق لليهود في االقصى: الثاني
يحتم إدراك بأن وعود الرئيس األميركي دونالد ترمب، ونقل السفارة األميركية للقدس، واالعتراف : الثالث

ولة االحتالل، وصفقة القرن، وبعض األعراض األخرى، التي تتناغم مع صفقة القرن، بالقدس عاصمة لد
ًومدى ممارسة ضغوطها على االردن وعلى فلسطين؛ مؤكدا في ذات السياق أنهم يريدون ان يمرروا هذه 

 قد الصفقة، وخلق عاصمه يهودية لمشروع الدولة اليهودية التي يقودها نتنياهو، ولذلك فإن هذه األحالم
تحطمت، نتيجة إصرار المقدسيين على الدفاع عن االقصى والتمسك به، لذلك نحن مدركون لهذه 
المسارات الثالثة، سواء على المستوى الدولي، أوعلى مستوى الترويض والنفسي، أو على مستوى 

  .الحكومة، وايضا على مستوى قياس النبض العربي

  ١٤ص/٣/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  



 
٨

  شؤون سياسية

  الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس امانة تؤديها المملكة بكل قدراتها: ديالصف

 

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الوصاية  -  الرأي–أبو ظبي    
وأكد . الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف أمانة تؤديها المملكة بكل قدراتها

 في كلمة المملكة بالدورة السادسة واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي الصفدي
حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية والمسيحية أولوية الوصي "اليوم الجمعة، أن 

  ."عليها، جاللة الملك عبداهللا الثاني

لحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في وشدد على أن األردن سيظل يكرس كل إمكاناته ل
األماكن المقدسة، ولضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بموجب القانون الدولي، اللتزاماتها 
ٕولضمان سالمة المصلين وسالمة المكان، وعدم المساس بحرية دخولهم الحرم والخروج منه، وابقاء 

  ."فيها باب الرحمة، مفتوحةبوابات الحرم الشريف، بما 

تحرر القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط "وأضاف الصفدي أن 
، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، هو السبيل الوحيد لحل ١٩٦٧الرابع من حزيران 

ذكرى الخمسين إلنشاء منظمتنا، ما تزال في ال"وقال ."الصراع وتحقيق األمن واالستقرار والسالم الشامل
القدس الشريف، التي قامت منظمتنا من أجل حمايتها، تعاني االحتالل ومحاوالت تغيير هويتها العربية 

القضية "وزاد ."وهذا حال ال يمكن أن يتحقق معها السالم الذي ننشد جميعا. اإلسالمية والمسيحية
 وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق شرط الفلسطينية هي قضيتنا المركزية األولى،

وأكد أهمية تأسيس الصندوق الوقفي اإلنمائي لدعم الالجئين الفلسطينيين، ."السالم الذي تقبله الشعوب
" األونرو"ليسهم في تلبية االحتياجات المالية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .ها القيام بدورها إزاء الالجئين الفلسطينيينوتمكين

يجب ان تستمر الوكالة بدورها وفق تكليفها األممي، ضرورة إنسانية، ورسالة أن العالم "واضاف 
لم ينس قضية الالجئين، التي يجب حلها في اطار حل شامل للصراع، وفق القرارات الدولية، ومبادرة 

  >>..."لعودة والتعويضالسالم العربية، وبما يلبي الحق في ا

  ١ص/٢/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  

  



 
٩

  االتحاد البرلماني العربي يلتئم اليوم تحت شعار القدس.. برعاية ملكية

 

 تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في عمان اليوم أعمال الدورة - عمان -جهاد المنسي
 "لقدس العاصمة األبدية لدولة فلسطينا"التاسعة والعشرين لالتحاد البرلماني العربي والتي تحمل عنوان 

ويتسلم خالل المؤتمر االردن . رئيس برلمان عربي، اضافة لممثلين عن برلمانات عربية اخرى١٦بمشاركة 
ممثال برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رئاسة االتحاد البرلماني العربي للدورة المقبلة، خلفا لرئيس 

مجلس النواب عددا من رؤساء البرلمات العربية ممن وصلوا الى واستقبل رئيس .مجلس النواب المصري
تدلل على مدى الثقة "المملكة امس، وقال في تصريحات صحفية إن المشاركة الواسعة بأعمال المؤتمر 

والمكانة التي يحظى بها األردن بين أشقائه العرب، حيث كانت المملكة على الدوام بقيادة جاللة الملك 
ونوه الى إن االتحاد البرلماني ."ي، تنادي بوحدة الصف العربي وتعظيم المشتركات بين أقطارهعبد اهللا الثان

وسط ظروف عربية دقيقة، وملفات عالقة، وقضايا تتطلع شعوبنا لحلها، على “ّالعربي يجتمع بعمان 
لجامعة، أسس من العدالة واستعادة األمن واالستقرار لمنطقتنا العربية، ما يتطلب تكثيف جهودنا ا

وتسليحها باإلرادة الصلبة، من خالل إعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تمثل البرلمانات 
يشكل فرصة إلعادة اللحمة للعمل البرلماني العربي، "وأكد الطراونة أن المؤتمر ."العربية واحدة من أعمدتها

ا األمة المركزية، وعلى رأسها القضية ُوتوحيد المواقف بما يمكن من التنسيق والتحشيد لقضاي
ً، معربا عن أمله في أن يمثل المؤتمر بارقة أمل حقيقية لحشد الطاقات البرلمانية وتعزيز "الفلسطينية

التعاون البرلماني العربي؛ لتجاوز الواقع العربي الراهن ومواجهة األخطار والتحديات التي تهدد األقطار 
، يتطلب "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين"الدورة الحالية والذي يحمل وأشار إلى أن عنوان .العربية

من البرلمانات العربية العمل على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، بعد أن تراجعت أولويتها على طاولة 
، حتى ًالقرار العربي، مؤكدا أننا في األردن بقيادة الملك سنواصل جهودنا في دعم األشقاء الفلسطينيين

وقال الطراونة إن األردن يفخر بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية .ينالوا حقوقهم المشروعة
ًوالمسيحية في القدس الشريف، نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية، ولن يقبل حلوال أحادية تستهدف 

مر الذي تستمر أعماله على مدار ويشارك بالمؤت.تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة
رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المصري، رئيس المجلس الوطني : يومين، كل من

االتحادي االماراتي، رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس مجلس الشورى السعودي، رئيس الهيئة 
 مجلس الشعب السوري، رئيس مجلس التشريعية القومية، رئيس المجلس الوطني السوداني، رئيس

الشعب الصومالي، رئيس مجلس النواب العراقي، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني، رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس البرلمان االتحادي في جزر القمر االتحادية االسالمية، 

ناني، رئيس مجلس النواب المغربي، نائب رئيس رئيس مجلس األمة الكويتي، رئيس مجلس النواب اللب
مجلس النواب اليمني، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني 
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وكانت اجتماعات اللجان .الجزائري، عضو مجلس النواب الجيبوتي، واألمين العام لالتحاد البرلماني العربي
رة والفريق القانوني لالتحاد رفعت قراراتها وتوصياتها الى اللجنة الخاصة المكونة من اللجنة المصغ

وقررت اللجنة .التنفيذية بدورتها الخامسة والعشرين التي انهت اعمالها في عمان الخميس الماضي
التنفيذية وضع ما توصلت اليه من قرارات وتوصيات امام رؤساء وفود البرلمانات العربية خالل 

تمر فرصة امام رؤساء الوفود البرلمانية لعقد لقاءات تشاورية فيما بينهم، سيما وان وسيكون المؤ.المؤتمر
المؤتمر ياتي في ظل ظرف عربي واقليمي بالغ الحساسية، وفي ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن قرب اعالن 

 دونالد الواليات المتحدة بشكل نهائي عن تصورها لما عرف بصفقة القرن التي بشر بها الرئيس األميركي
وستكون القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية حاضرة في اعمال .ترامب

القدس العاصمة االبدية لدولة (ومداوالت المؤتمرين سيما وان المؤتمر ينعقد في هذه الدورة تحت شعار 
ة االعتداءات اليومية على وفي ظل ارتفاع وتيرة التصعيد الصهيوني ضد المدينة المقدسة وزياد) فلسطين

وجاء اختيار عنوان المؤتمر .المسجد االقصى والمرابطين فيه واعتقال القائمين على االوقاف في القدس
ردا على قيام الواليات المتحدة باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، االمر الذي وجد نقدا ورفضا 

  . االوروبيمن دول دول عربية واسالمية وعالمية واالتحاد

  ٦ص/٣/٣/٢٠١٩الغد 

*** 

  الوصاية الهاشمية على المقدسات قرار سيادي أردني: السفير السعودي

 

أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي بإسم الحكومة  -  نيفين عبدالهادي-  الدستور -عمان 
ين خلقوا للشدائد وتجاوزوا الدكتور محمد المومني أن األردن يمر بتحديات اقتصادية كبيرة لكن األردني

مراحل أكثر شدة مما نمر فيه اآلن، معربا عن تقديره للمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية 
واعاد المومني التأكيد على جوهرية القضية الفلسطينية وأن حلها مقدم على القضايا األخرى .لألردن

تراتيجي وهو ما تم التأكيد عليه في القمة العربية في البحر والسالم بالنسبة لنا وللعرب جميعا هو خيار اس
وقال المومني أننا مستهدفون بالعمق في منظومتنا القيمية واستقرار مجتمعاتنا من خالل منصات .الميت

التواصل اإلجتماعي وغيرها وهناك من يعمل على نشر الفتن واإلشاعات بيننا وبين أشقائنا في الدول 
 أكد سمو السفير بما يخص الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس بأنها قرار بدوره،. العربية

سيادي أردني ولم تطالبنا الدولة األردنية االعتراف به وهي دولة ذات سيادة مستقلة وهذا ما أكدته جامعة 
لمملكة للموقف الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي والتي تعتبر المملكة جزءا منهم، مشيرا الى دعم ا

  .مليون دوالر) ١٥٠(ًالمسؤول عنه األردن والذي برز مؤخرا بتقديم 
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واستعرض السفير السعودي العالقات السعودية األردنية وتطورات الوضع في المنطقة خاصة 
القضية الفلسطينية والتدخالت االيرانية في الدول العربية، حيث أجمع المشاركون على خطورة التدخالت 

نية المستمرة في العديد من الدول العربية وضرورة وقف هذه التدخالت مثلما أكدوا على جوهرية اإليرا
وقال أن القضية .القضية الفلسطينية، معتبرين أن حلها يشكل ركيزة أساسية لألمن واإلستقرار في المنطقة

ر وهو إيران وتدخالتها الفلسطينية هي قضيتنا الرئيسية ولكن ال يعني ذلك أن نغض النظر عن الخطر اآلخ
في الدول العربية، مشيرا إلى أن المملكة تعاني من الخطر اإليراني منذ ثالثين عاما، وأن إيران لم تقدم 

من جانبه، دعا السفير اليمني لدى األردن الدكتور علي .للعالم العربي سوى السالح والدم ونشر الفوضى
 األخطار والتحديات التي تواجه الدول العربية بما فيها العمراني إلى ايجاد مشروع عربي موحد لمواجهة

  .إيران واسرائيل، مشيرا إلى إن إيران باتت تتغلغل في أربع دول عربية

  ٨ ص١/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  القدس بشأن المتحدة األمم بقرارات ملتزمة التشيك
 

 البرلمـان رئـيس إلـى ةرسـال فـي بيتريتـشيك، تومـاش التـشيك، خارجية وزير أكد – اإلخباري عروبة
 األمــم أقرتــه بمــا الفلــسطينية القــضية تجــاه التــام التــشيك جمهوريــة التــزام الــسلمي، فهــم بــن مــشعل العربــي

ــس المتحــدة ــدولي األمــن ومجل ــرارات مــن ال ــة صــلة ذات ق ــدس، بمدين ــرام الق ــرارات واحت ــس ق ــشؤون مجل  ال
  .الطرفين بين المباشرة للمفاوضات ًاستنادا الدولتين حل ضمنها ومن األوروبي لالتحاد الخارجية

 الجـانبين مـع المـستوى رفيعة ثنائية محادثات تعقد التشيك جمهورية إن إلى الخارجية وزير وأشار
 والـدول التـشيك جمهوريـة بـين واإلسـتراتيجية التاريخية العالقات عمق على ًمشددا واإلسرائيلي، الفلسطيني

  .العربية

 تـصريحات العربي البرلمان رفض بشأن السلمي، رسالة على ردا بيتريتشيك، الوزير رسالة وجاءت
 بـاالحتالل القائمـة القـوة لـدى التـشيك جمهوريـة سفارة نقل بتعهده زيمان، ميلوش التشيك جمهورية رئيس

  .القدس مدينة إلى )إسرائيل(

 تـشيكال سـفارة نقـل عـدم التـشيكية الحكومـة مـن رسـالته فـي طالـب قد العربي البرلمان رئيس وكان
 القـدس لمدينـة القـائم والقانوني التاريخي بالوضع المساس وعدم المتحدة األمم بقرارات وااللتزام القدس إلى

  .المحتلة

 كافـة وعلـى والدوليـة اإلقليميـة الـساحة فـي لجهـوده البرلمـان مواصـلة العربـي، البرلمان رئيس وأكد
ــى الحفــاظ أجــل مــن المــستويات ــانوني الوضــع عل ــاريخي الق ــة والت ــة، القــدس لمدين ــا المحتل ــه لمــا ًوفق  أقرت

 الـصادر القـرار عكـسه الذي الدولي باإلجماع وااللتزام الدولي، األمن ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعية
 إجــراءات أو قــرارات أيــة أن أكــد الــذي م،٢٠١٧ ديــسمبر ٢١ بتــاريخ المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة عــن
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 الغيـة وأنهـا قانوني، أثر أي لها ليس الديمغرافية تركيبتها أو المحتلة دسالق مدينة طابع تغيير إلى تهدف
 مدينــة فــي دبلوماســية بعثــات إنــشاء عــن االمتنــاع إلــى الــدول جميــع القــرار ودعــا إلغاؤهــا، ويجــب وباطلــة،
  .القرارات لتلك مخالفة تدابير أو إجراءات بأية االعتراف وعدم المحتلة، القدس

  ٢٨/٢/٢٠١٩موقع عروبة اإلخباري 

*** 

  الحمد اهللا يطالب االتحاد االوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف إقتطاع الضرائب

 

نطالب المجتمع الدولي ال سيما : "رامي الحمد اهللا. قال رئيس حكومة تسيير األعمال د: رام اهللا
واعادتها بالكامل، االتحاد األوروبي بالضغط على اسرائيل لوقف االقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، 

 ."ٕفهذه ليست قضية مالية وانما قضية سياسية، أموالنا حق لنا واسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا

جاء ذلك خالل لقائه اليوم في مكتبه برام اهللا، مبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق 
 .ية ومستجدات األوضاع في فلسطيناألوسط سوزان تريستال، حيث بحث معها آخر التطورات السياس

من الضروري قيام االتحاد االوروبي باالعتراف بالدولة : "وأضاف رئيس حكومة تسيير األعمال
الفلسطينية، لدفع عملية السالم الى األمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخرا في القمة العربية 

 ."االوروبية التي عقدت في شرم الشيخ

د اهللا االنتهاكات اليومية االسرائيلية، واعتداء جيش االحتالل ومستوطنيه على واستعرض الحم
المقدسات سواء في القدس او الخليل، والتوسع االستيطاني ومساعي اسرائيل لتدمير حل الدولتين، واقامة 

 .١٩٦٧الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 

لمستمر لفلسطين، معتبرا أنه رغم قيام العديد من الدول وثمن الحمد اهللا الدعم األوروبي ا
 .بتخفيض دعمها او وقفه عن فلسطين، إال أن الدعم األوروبي في ازدياد سواء ماليا أو سياسيا

  ١٠ ص١/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 
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   السياسية االسرائيلية من التذمر

 تحقيق دولي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

  

 في ردها على "جرائم ضد اإلنسانية"اعلنت األمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت  -   وكاالت- عواصم 
ً حيث استهدف قناصة أطفاال وعاملين طبيين وصحافيين٢٠١٨تظاهرات غزة  ٌ.  

وكانت لجنة شكلها مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات محتملة منذ 
، قد قالت في ٢٠١٨ كانون األول ٣١ آذار حتى ٣٠ في "مسيرات العودة"ة بداية االحتجاجات السلمي

 في ردها على تظاهرات "جرائم ضد اإلنسانية"تقرير أعدته لذلك، إن هناك أدلة على ان إسرائيل ارتكبت 
ً حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون٢٠١٨غزة  ٌ.  

، "للجنة الدولية المستقلة للتحقيق في االحتجاجات في األراضي الفلسطينية المحتلةا"وقال رئيس 
. الجنود االسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني"سانتياغو كانتون، إن 

  .ق فيها فوراوتشكل بعض هذه االنتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية ويجب على اسرائيل التحقي

ًقناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آالف متظاهر أعزل اسبوعا "وقالت اللجنة إن 
  ".بعد أسبوع في مواقع التظاهرات

ًوجدت أسبابا منطقية تدفع إلى االعتقاد أن القناصة اإلسرائيليين أطلقوا النار على "وأضافت أنها 
  ". ذوي إعاقةصحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص

  .ورفض فريق األمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية

  ".التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة"وقال التقرير إن 

 لم تشكل رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات"وأضاف التقرير أنه 
  ".حمالت قتالية أو عسكرية

، معظمهم خالل ٢٠١٨ فلسطينيا على األقل بنيران الجيش اإلسرائيلي منذ آذار ٢٥١واستشهد 
االحتجاجات األسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما استشهد عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية 

  .التي جاءت ردا على العنف من غزة

 تشكيل لجنة تحقيق "مجلس حقوق اإلنسان"ّه هي المرة الثالثة التي يقرر فيها يذكر أن هذ
  .مستقلة لتقصي الحقائق في االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل ضد قطاع غزة

من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير محققي االمم المتحدة الذي أشار الى أدلة حول 
  .٢٠١٨ملة ضد االنسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في ارتكاب اسرائيل جرائم محت

هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بان اسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد "وأكدت الرئاسة في بيان أن 
  ".أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
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الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه المطلوب االن من المحكمة الجنائية "وقالت الرئاسة 
األوان لمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم وأن ال تبقى دولة فوق " مشددة على انه آن"الجرائم المرتكبة

  ".القانون

كما دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية ومحاسبتها بعد التحقيق 
  .االممي بشأن غزة

حماس ترحب بنتائج تحقيق األمم المتحدة وتدعو المجتمع "عيم القيادي في حماس إن وقال باسم ن
التقرير يؤكد أن " مبينا أن "الدولي لتحميل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته

  ".االحتالل ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين

ي قام بها االحتالل لوقف عمل اللجنة إال أن األمم المتحدة رغم كل العقبات الت"وأضاف نعيم 
تمكنت من التواصل مع جميع المواطنين والمسؤولين المعنيين وخرجت بتقرير مهم، وندعو إلى األخذ 

  ".بالتوصيات في التقرير واستكمال اإلجراءات ضد مجرمي االحتالل

ولية أمام اختبار حقيقي للقيام بمعاقبة الهيئات الد"من جهته قال حازم قاسم الناطق باسم حماس 
  ".االحتالل، المطلوب ترجمة عملية لتوصيات تقرير األمم المتحدة

  .ورحبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة بالتقرير األممي حول غزة

كات العدوانية وأكدت الهيئة في بيان، ان ما ورد في التقرير يكشف جزءا من حجم حقيقة االنتها
البشعة التي يمارسها جنود االحتالل وقناصته بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي في 

  .دولة االحتالل

من جهته اعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن ارتياحه التام لما عرضته لجنة التحقيق 
ًوللتقرير الصادر عنها والذي يقدم عرضا موضوعيا وشفا ًفا لحقيقة االنتهاكات التي اقترفتها قوات االحتالل ً

  .اإلسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين

  ".عدائي وخادع ومنحاز"من جهتها، رفضت إسرائيل نتائج التحقيق ووصفته بأنه 

إسرائيل ترفض التقرير رفضا "وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان ردا على التقرير، أن 
  ".قاطعا

ال يمكن ألي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن " وأضاف
  ".مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة

حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال، نحو األسيجة "وقال كاتس إن 
  ". أن تتحمل المسؤوليةوهي منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل، وهي التي يجب. الحدودية

  ٩ ص١/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  اعتداءات

  انهيار أرضي في سلوان بالقدس نتيجة حفريات االحتالل

 

 وقع انهيار أرضي، صباح أمس السبت، في أرضية ملعب حي وادي حلوة –فلسطين المحتلة 
ة األعمال جاء ذلك نتيج. ببلدة سلوان، على بعد عدة أمتار من السور الجنوبي للمسجد األقصى

  . الموصلة إلى أسوار المسجد األقصى وساحة البراق من الجهة الغربية"شبكة األنفاق"اإلسرائيلية لحفر 

وأوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أن أهالي الحي استيقظوا على انهيار جديد 
ات المكان، وتشققات في أرضية ملعب الحي، وسوره واألسالك المحيطة، إضافة إلى هبوط ارضي في ذ

  .وتصدعات واسعة باألسوار المحيطة به

وأضاف صيام في بيان أصدره المركز أن أعمال المستوطنين في محيط أرض الملعب وأسفله ال 
تتوقف، حيث يقومون يوميا بعمليات حفر بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، وخالل ذلك يتم أفراغ األتربة من 

صصة، ما يعني ذلك أن سلطات االحتالل تحفر األنفاق وتفرغ أسفل أسفل األرض ونقلها بشاحنات مخ
 اآلف نسمة، والذين ٥الحي لصالح المشاريع االستيطانية متناسية سالمة سكان الحي البالغ عددهم 

وأضاف صيام أن محيط ملعب وادي حلوة .يعيشون بخطر حقيقي نتيجة توسع رقعة التشققات واالنهيارات
وأوضح صيام أن المنخفض األخير والذي .ع الرئيسي المركزي لحفر األنفاق في الحيالمتضرر يعتبر الموق

تشهده مدينة القدس منذ نهاية االسبوع الماضي، كشف عن حجم الحفريات وخطورتها على حياة سكان 
الحي، حيث ظهرت انهيارات ارضية جديدة خاصة في الشوارع الرئيسية وفي ملعب حي وادي حلوة وفي 

. ، إضافة إلى توسع تشققات جدران وأسقف المنازل في الحي"لكنيسة للروم األرثوذكس"ة أرض تابع
وأضاف صيام أن أعمال حفر األنفاق متواصلة، رغم توجه السكان للمحاكم اإلسرائيلية مطالبين بإيقاف 

ب  صاحب أرض ملع من جهته أوضح محمد عطاهللا. أعمال الحفر أسفل الحي التي تهدد بخطر االنهيار
 عاما من عمليات الحفر وتفريغ األتربة ١٢وادي حلوة أن االنهيار الواسع الذي وقع اليوم هو حصيلة 

ان سلطات االحتالل حاولت مصادرة األرض لتحويلها الى موقف للمستوطنين، حيث توجهنا "وقال . أسفله
لمنطقة لألماكن المخصصة للمحاكم لحمايتها، وتمكنا من تحويلها لملعب الطفال وشبان الحي حيث تفتقر ا

وطالب عطاهللا بتأمين المكان واجراء التصليحات . "لهم، واليوم أصبح الملعب غير آمن بعد االنهيار
في السياق، أكد المكتب الوطني للدفاع .والترميمات الالزمة له ليتسنى الطفال المنطقة اللعب فيه بأمان

ير الفلسطينية، أمس السبت، ان سلطات االحتالل عن االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحر
  .تسعى إلحكام السيطرة على األغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وسط هجوم استيطاني متواصل

وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب الى ان األغوار تتعرض الى هجمة استيطانية 
وطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات متواصلة كان أخرها االسبوع الفائت إقدام المست



 
١٦

. في االغوار الشمالية» السويدة»و» خلة العقدة«المهددة بالمصادرة من قبل قوات االحتالل في منطقتي 
واضاف التقرير ان قوات االحتالل نصبت الكاميرات على كافة االراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 

عت عشرات المواطنين من الوصول الى اراضيهم، على الرغم من ان معظم  دونم، وبهذه االجراءات من٦٠٠
، "امالك غائبين" وقوات االحتالل ال تعترف به، وتعتبر هذه االراضي "طابو"هذه االراضي تحمل كوشان 

ٕإضافة الى تغول االحتالل العسكري واستفراده باألرض الفلسطينية في األغوار واغالق مساحات واسعة 
وفي هذا . وذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليهامنها بحجج

يش "تحالف  ("كاحول الفان«السياق قال رئيس أركان جيش االحتالل األسبق، والمرشح الرابع في قائمة 
ى استمرار سيطرة ، غابي أشكنازي إنه يجب وضع حدود إلسرائيل، مع التأكيد عل)"مناعة إلسرائيل" و"عتيد

 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب ٣واضاف التقرير في الوقت نفسه تواجه .االحتالل على غور األردن
الخليل خطر الترحيل واإلخالء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا اإلسرائيلية، طالبت من 

ون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة خالله إخالء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت د
النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق 
ّالحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا، وتركز السلطات اإلسرائيلية مساعي التهجير 

بية منها جنوب جبال الخليل، حيث شبح الترحيل ما زال بشكل عام في ثالث مناطق في الضفة الغر
من جهة ثانية، قام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح أمس السبت، بهدم منزله في حي رأس .باقيا

واستدعت بلدية االحتالل المواطن العباسي مؤخرا . العامود ببلدة سلوان، بيده بحجة البناء دون ترخيص
ٕزله، واال ستقوم آلياتها بهدمه وعليه دفع تكاليف الهدم لطواقم وجرافات البلدية وأخبرته بضرورة هدم من

 هدم المنزل، فالشقة هي عبارة عن طابق أجبرت على تنفيذ": وقال العباسي. ولقوات االحتالل المرافقة لها
 وأوضح ".ثالث في بناية سكنية ولمنع الضرر للعائلة والجيران وأطفال الحي، اضطررت هدم المنزل بيدي

.  مترا مربعا، ويعيش فيها مع زوجته وطفله٧٠العباسي أنه قام ببناء منزله قبل حوالي عام، ومساحته 
، في مدينة القدس، حيث تجبر "الهدم الذاتي"ام الجاري من سياسة وصعدت بلدية االحتالل منذ مطلع الع

 على هدمها بأيديهم مهددة بفرض الغرامات المالية أو "السكنية أو التجارية أو الزراعية"اصحاب المنشآت 
  ).وكاالت.(عقوبة السجن عليهم في حال عدم تنفيذ القرارات

 ١٦ ص٣/٣/٢٠١٩الدستور 

***  
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   طلب بناء للمقدسيين٢٠رفض المصادقة على بلدية االحتالل ت

  

ــة القــدس  رفــضت –  وفــا٢٠١٩-٣-٣القــدس  ــة االحــتالل بمدين ــاء فــي بلدي ــة التخطــيط والبن لجن
 طلــب بنــاء للمقدســيين، بحجــة أن اإلجــراءات التــي كانــت متبعــة حتــى ٢٠المحتلــة مــؤخرا، المــصادقة علــى 

 .اليوم لم تعد مقبولة

ها الصادر اليوم األحد، أن قرار بلدية االحتالل يعني منعا شبه في عدد" هآرتس"وأوضحت صحيفة 
تام لبناء المقدسيين في المدينـة، التـي يعـانون فيهـا مـن تـضييقات كبيـرة ورفـض لالعتـراف بملكيـتهم علـى 

  . األرض والبيوت

والليكـــود وقائمـــة " البيـــت اليهـــودي"ّوأضـــافت، انـــه صـــوت ضـــد المـــصادقة علـــى الطلبـــات منـــدوبو 
ّالعلمانية، بينما صوتت األحزاب الحريدية لصالح المصادقة عليها" ممئوحدي" ّّ.  

  ٣/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 

***  

  ٢٠٤٠ ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة بحلول ١٢٥

 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي " قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن -عمان -نادية سعد الدين
ًأعدت مخططا ً استيطانيا لمخزون احتياطي من مساكن المستوطنين في القدس المحتلة حتى العام ّ

 ".ً وحدة استيطانية سنويا٢٥٠٠ ألف وحدة استيطانية جديدة، بمعدل ١٢٥، بإقامة "٢٠٤٠

وأضافت المنظمة، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لها، إن 
 وحدة ٩٩٤٥ّ السكني االحتياطي، وفق المخطط اإلسرائيلي، يكفي لفترة قادمة، ويتضمن إقامة المخزون"

 في منطقة "رمات شلومو" وحدة استيطانية في مستوطنة ١٢٠٠ و "غيلو"استيطانية جديدة في مستوطنة 
  ."شعفاط، بالضفة الغربية المحتلة

ً مخططا ٦٢ة كشفت النقاب عن أن شركة حماية الطبيعة اإلسرائيلي"ونوهت إلى أن ما يسمى 
ّاستيطانيا، ضمن هذا المشروع االستيطاني الضخم، قيد البناء، وستة منها في مرحلة التوطين، بينما  ّ ً

   ."ً مخططا طور التجهيز٢٧٠ً مخططا التراخيص الالزمة لبدء التنفيذ، فيما يجتاز ٢٢٠ينتظر 

فيذ الحفريات واألنفاق في جنوب البلدة القديمة يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار سلطات االحتالل بتن
، التي تمارس "جمعية العاد"وفي سلوان، بالقدس المحتلة، والتي تقوم بها الجمعيات االستيطانية، خاصة 

الحفر في األنفاق باتجاه البلدة القديمة والقصور األموية وساحة البراق، بالمسجد األقصى المبارك، ضمن 
  >>...ّشبكة أنفاق متشعبة
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إلى الدعم "ّورصد التقرير انتهاكات االحتالل في مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية، مشيرة ... >>
 "إن ذيز تايمز"األمريكي لسلطات االحتالل الذي ال يقتصر على المستوى الرسمي فقط، حيث كشف موقع 

لح المستوطنات اإلسرائيلية األمريكي عن قيام عدد من الشركات األمريكية الكبرى تبرعات مالية سخية لصا
  ."في األراضي الفلسطينية المحتلة

ًهناك شبكة كبيرة من المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية التي تجمع سنويا "وقالت إن 
الماليين لصالح االستيطان باألراضي المحتلة، على حساب الحقوق الوطنية الشرعية للفلسطينيين، في 

  ."دوليانتهاك واضح للقانون ال

 ٢٣ص/٣/٣/٢٠١٩الغد 

***  

  إصابة بقمع االحتالل للمواطنين خالل مشاركتهم في مسيرة العودة١٧

  

ً متظاهرا بالرصاص الحي، وآخرون باالختناق نتيجة استنشاق الغاز ١٧ وكاالت أصيب - غزة 
وأفادت . جمعةالمسيل للدموع، خالل قمع االحتالل لمسيرات العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة امس ال

 منهم بجراح متوسطة ١٧وزارة الصحة أن قوات االحتالل أطلقت النار تجاه المتظاهرين وأصابت 
 من المسعفين وصحفي بقنايل غاز مباشرة في القدم من قبل قوات ٢كما م استهداف . بالرصاص الحي

لنا إنه تم نقل إصابتين وقال مراس.  لمسيرات العودة٤٩االحتالل االسرائيلي خالل فعاليات الجمعة الـ
وجددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات .  مسعفين٣حاالت اختناق بينهم ٦برصاص حي بينهم وطفل و

، وذلك احتجاجا على "جمعة باب الرحمة"العودة وكسر الحصار، دعوتها الجماهير للمشاركة اليوم في 
وكانت الهيئة قالت في . زنا بأرضنا وقدسناالمساس بأبواب المسجد األقصى وبمقدساتنا، وتعبيرا عن اعتزا

لن نكتفي باإلدانة واالستنكار لجريمة االحتالل بالعدوان على بوابة الرحمة وغيرها من األبواب "بيان سابق 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وسنقاوم العدوان بما يردعه، ولن تمر المؤتمرات على قدسنا وأرضنا 

ووجهت التحية إلى شهداء المسيرة األبرار ". يرضع أو شيخ يركع أو مقاومة تردعوشعبنا ما دام فينا طفل 
ٕوالى جرحاها البواسل، داعية جماهير شعبنا إلى التالحم والتكافل والتعاضد لمواجهة آثار الحصار واحباط  ٕ

كما دعت فصائل المقاومة أمس . مخطط المحاصرين الذي يهدف لضرب الروح المعنوية لشعبنا البطل
جماهير شعبنا في محافظات غزة للحشد والمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار اليوم تحت عنوان 

كما دعت لالحتشاد . ً، نصرة ودفاعا عن المسجد االقصى والمقدسات في المدينة المقدسة"باب الرحمة"
ك مع االحتالل على والرباط في األقصى، وتصعيد االنتفاضة في وجه هذا المحتل وتفعيل كل أشكال االشتبا

وشهدت مدينة القدس المحتلة مؤخرا توترا ومواجهات مع االحتالل، بعد وضع قواته . كافة خطوط التماس
وصدرت . في الجهة الشرقية من المسجد األقصى" باب الرحمة"سالسل على بوابة حديدية، تؤدي إلى 

. ، مما اضطر االحتالل لفتحه"حمةباب الر"دعوات لشد الرحال للمسجد وأداء صالة الجمعة قرب ساحة 
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بدعوى وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وتجدد أمر " باب الرحمة"، أغلقت قوات االحتالل ٢٠٠٣وفي 
وتقترب المسيرات من .  استمرار إغالقه٢٠١٧اإلغالق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في 

ماضي، وأسفرت اعتداءات قوات االحتالل على  مارس ال٣٠إكمال عامها األول منذ انطالقها في 
ٕ مواطنا، بينهم نساء وأطفال، واصابة أكثر من ٢٥٠المتظاهرين السلميين عن استشهاد نحو  ً ألفا ٢٣ً

  . آخرين بجراح متفاوتة الخطورة

وهاجم مستوطنون امس الجمعة، منطقتي عين سامية ومرج الذهب في قرية المغير شمال شرق 
المقامة على أراضي القرية، هاجموا المزارعين " جبعيت"وذكرت مصادر محلية أن مستوطني . مدينة رام اهللا

  . وحاولوا رعي أغنام في أراضيهم، حيث تصدى لهم األهالي وطردوهم من المكان
  

وأضافت المصادر أن القرية تتعرض بشكل دائم لهجوم من قبل المستوطنين المدعومين والمحميين من 
   .سرائيلي، وذلك بهدف االستيالء على أراضي القريةجيش االحتالل اإل

 ٥ص/٢/٣/٢٠١٩األنباط 

***  

  مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس

  

المواطن أمين النتـشة، مـن سـكان بيـت حنينـا شـمال مدينـة القـدس  أصيب – الوطن دنيا – رام اهللا
مـستوطنين  ضـه العتـداء وحـشي مـن مجموعـةليلة أمس الجمعـة، بالرضـوض والكـدمات، بعـد تعر المحتلة،

  .قرب مكان عمله بحي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة

  .إن النتشة نقل إلى المستشفى؛ لتلقي العالج: وقالت مصادر محلية في القدس

  ٢/٣/٢٠١٩ دنيا الوطن

***  

  أيام ٧ لـ "الرحمة مصلى" عن ًموظفا يبعد االحتالل :األولى للمرة
 

 عابـدين عمـاد اإلطفـاء بقـسم اإلسـالمية األوقـاف موظـف إبعاد أمس، ليلة تالل،االح سلطات قررت
 فيهـا يـتم التـي األولـى المـرة وهـي أيـام سـبعة لمـدة المبـارك المـسجد األقـصى داخل الرحمة باب مصلى عن

 .عام بشكل األقصى المسجد دون المنطقة هذه عن اإلبعاد

 جهـة مـن األقـصى المـسجد مـن أمـس يـوم خروجـه أثناء عابدين الموظف اعتقل قد االحتالل وكان
  .حطة باب

 ١/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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   بسبب تشغيله عامال بدون تصريحأيام ١٠االحتالل يغلق مطعما وسط القدس لـ 

 
مطعـم "سـلطات االحـتالل، فـي سـاعة مبكـرة مـن صـباح اليـوم الجمعـة،  أغلقـت – PNN – القـدس
  أيـام بحجـة تـشغيل عامـل فلـسطيني يحمـل هويـة١٠ح الـدين لمـدة  فـي شـارع صـال"اشـتي أبنـاء أبـو علـي

 .ومطعم أبو علي، يعتبر من أقدم المطاعم في المدينة وقبل احتاللها.الضفة الغربية بدون تصريح

 ١/٣/٢٠١٩شبكة فلسطين اإلخبارية 

***  

  شؤون مقدسية

  نقابة الصحفيين الفلسطينية تطالب باإلفراج عن الصحفي الخاروف

 

رت نقابة الصحفيين طلب النيابة العامة االسرائيلية بابعاد المصور الصحفي الفلسطيني استنك
عن القدس، ونفيه خارج فلسطين، واستمرار اعتقاله منذ الثاني والعشرين )  عاما٣٣(مصطفى الخاروف 

ار واعتبرت النقابة ان استمر. المخصص لترحيل االجانب" جفعون "من كانون الثاني الماضي في سجن 
اعتداء فظ، ووقح على حقه بالعيش والعمل "اعتقال الصحفي الخاروف والنية إلبعاده عن وطنه وعائلته 

ًفي مدينة القدس التي ينحدر منها، ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاما، ويشكل اعتداء جديدا على 
وكافة الجهات المعنية وطالبت النقابة االتحاد الدولي للصحفيين ."حرية العمل الصحفي والحق بالحركة

ًبالضغط جديا على االحتالل لمنع تنفيذ هذه الجريمة "بحقوق االنسان وحماية حرية العمل الصحفي 
االنسانية واالخالقية التي تتعارض مع القوانين الدولية، واطالق سراحه فورا ليعود ألسرته وأطفاله ويواصل 

  ."عمله في القدس

  ٨ ص٢/٣/٢٠١٩الدستور  

***  

  رتقاري

  )باب الرحمة(و) األقصى(ًألفا يؤدون الجمعة في  ٥٠
 

رغم االجراءات اإلسرائيلية المشددة في محيط مدينة القدس المحتلة  - الراي–القدس المحتلة 
نحو ) امس(وابواب المسجد األقصى المبارك واألجواء الباردة والعاصفة، أم المسجد ألداء صالة الجمعة 

 المصلين إلى مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى، لتأدية الصالة فيه  الف مصل، كما توافد مئات٥٠
لألسبوع الثاني على التوالي، فيما أدى مبعدون عن المسجد األقصى من علماء ومرابطين ومرابطات 

عند باب االسباط، معبرين عن رفضهم لالبعاد ومتمسكين بحقهم ) الصالة(وحراس وسدنة ومواطنين 
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 ورحابه الطاهرة، حيث أم بالمصلين مدير الوعظ واالرشاد سابقا الشيخ رائد دعنا، بالصالة في األقصى
  . شهور٦الذي صدر بحقه قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة 

 من عناصرها في البلدة القديمة ووسعت من ٣٠٠وكانت شرطة االحتالل االسرائيلية زجت بنحو 
اب المسجد األقصى، كما سيرت دوريات راجلة ومحمولة في كافة انتشارها على أبواب البلدة القديمة وابو

الطرق المؤدية للمسجد األقصى تدقق في بطاقات هويات المصلين وتحتجز بعضها لحين الخروج من 
  .المسجد

ًوندد خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد سليم بتدخل االحتالل بمصلى وباب الرحمة مؤكدا أن 
ى بكافة مصلياته ومساجده واروقته هي لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، وال الوالية على المسجد األقص

  .)ًدونما١٤٤(عالقة لالحتالل واجهزته بما هو في داخل اسوار الحرم القدسي الشريف 

واستنكر خطيب األقصى اعتداء القوات االسرائيلية على المصلين، واالعتقاالت واإلبعادات التي 
ودعا الشيخ محمد سليم إلى االلتفاف حول المرجعيات . علماء المسجد األقصىطالت المصلين وحراس و
  .الدينية في مدينة القدس

 من ٢ فلسطينيا بجراح متوسطة بالرصاص الحي و استهداف ١٨من جهة اخرى، اصاب 
 ٤٩المسعفين وصحفي بقنايل غاز مباشرة من قبل قوات االحتالل االسرائيلي خالل فعاليات الجمعة ال

  .سيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزةلم

 اذار المقبل سيكون يوما مشهودا في ٣٠وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إن يوم 
التاريخ، وستدخل مسيرة العودة وكسر الحصار عامها الثاني بكل قوة حتى تحقيق كافة أهدافها بكسر 

  .الحصار المفروض على قطاع غزة

ي بيان مشترك، على استمرار حراكها المتواصل في مسيرات العودة وكسر وأكدت الفصائل ف
  .الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية

بدوره قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء امس خالل تواجده 
ف إلزام االحتالل بهد» جادة«على الحدود بين المتظاهرين في مسيرة العودة، إن هناك جولة مصرية 

  .بالتفاهمات التي تم التوصل إليها لرفع الحصار عن قطاع غزة

ويرجح أن يصل وفد أمني من المخابرات المصرية خالل أيام إلى غزة، لبحث تطورات ما توصلت 
  .إليه اتصاالت التهدئة

وأكد الحية في تصريحات لفضائية األقصى، على أن الفعل الشعبي سيتصاعد في ظل تلكؤ 
ًمشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ستسنح الفرصة مرة أخرى . االحتالل من تنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني

  .للجهود المصرية لمحاولة إلزام االحتالل
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شعبنا يقول للعالم إن في جعبتنا الكثير ليظهره، وعلى االحتالل أن يستجيب لمطالب شعبنا، «وقال 
شار إلى أن مصر تراقب عن قرب تلكؤ االحتالل في تنفيذ ، وأ»ٕواال فإن المسيرات ستستمر وبقوة

  .التفاهمات التي تم التوصل إليها

مقدرا جهود مصر في . وأشاد بالعالقة بين حركة حماس ومصر وتطورها حتى أصبحت إستراتيجية
  .إعادة المختطفين األربعة

دة عزون شرق وفي الضفة الغربية تحصنت قوة من جيش االحتالل أمس في عدد من منازل بل
 .قلقيلية لعدة ساعات وانسحبت باتجاه القوة العسكرية غربي البلدة المعروفة بنقطة المنطار

 

شهود عيان اكدوا تحصن القوة لعدة ساعات قبل انسحابها بهدف نصب كمائن للشبان واعتقالهم بزعم 
  .القاء الحجارة والزجاجات الحاقة واألكواع اليدوية المتفجرة

اهرة التحصن في المنازل واسطحها اصبحت مألوفة إضافة إلى استخدام طائرات ظ» :واضافوا 
صغيرة للتصوير داخل األحياء والمنازل، فاإلجراءات األمنية ال تتوقف داخل البلدة وخارجها، واصبحت 

   ".تشكل كابوسا للمواطنين

 ويتم اغالق البوابة يشار أن بلدة عزون محاصرة بست بوابات أمنية وأبراج حراسة وكاميرات امنية
  . بشكل دائم٥٥الشمالية وهي المدخل الرئيس للبلدة والمطلة على الطريق االلتفافي رقم 

 ٧ص/٢/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

  فعاليات

  "الرحمة باب" أمام وقفة ينظمون األقصى عن مبعدون
 

 الرحمـة ببـا  مقبـرة فـي المغلق الرحمة باب أمام وقفة المبارك، األقصى المسجد عن مبعدون نظم
  .المبارك األقصى عن أمتار بعد على

ــم لكــن المقبــرة اقتحمــت االحــتالل جنــود مــن معــززة قــوة إن القــدس فــي مراســلنا وقــال ــغ ل  عــن يبل
  .اعتقاالت

 مبنـى فـتح إعـادة منـذ المبـارك األقصى المسجد عن المقدسيين عشرات أبعد االحتالل أن إلى ُيشار
 العظـيم عبـد الـشيخ األوقـاف مجلـس رئـيس مقدمتهم في أيام، نيةثما قبل األقصى في الرحمة باب ُومصلى
  .بكيرات ناجح الشيخ اإلسالمية لألوقاف العام المدير ونائب سلهب،

 ٢/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  آراء عربية
  

 !!انتهاكات بهدف الدعاية

  

 محمد الرصاعي .د

تصعيد واضح لالنتهاكات اإلسرائيلية في األماكن المقدسة وباحات المسجد األقصى مع اقتراب 
ًانتخابات الكنيست المقررة في التاسع من نيسان المقبل، في سباق محتدم بين األحزاب اإلسرائيلية سعيا 

صوات الناخبين وذلك للظهور بمظهر القدرة على تحقيق طموحات وتطلعات اإلسرائيليين في تغيير للفوز بأ
  .الوضع القائم في القدس

حالة انتهاك وتدنيس للمقدسات في ) ٣٠٠(وبين تقرير يرصد الممارسات اإلسرائيلية أن ما يقارب 
ليين على المواطنين الفلسطينيين عدا عن اعتداءات الجنود اإلسرائي (٢٠١8(القدس الشريف في عام 

وتدمير منازلهم، وقد تصاعدت هذه االنتهاكات بشكل واضح مع بداية العام الحالي كان آخرها قبل أيام، 
حيث عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى إغالق بوابات المسجد االقصى واالعتداء على المصلين واعتقال 

ًالممارسات مذكرة إلى الخارجية اإلسرائيلية احتجاجا على ما بعضهم، وقد سلمت الحكومة األردنية إثر هذه 
تقوم به إسرائيل من اعتداء على األماكن المقدسة، كما طالبت لجنة فلسطين بمجلس النواب طرد السفير 

  .اإلسرائيلي في األردن وسحب السفير األردني

مر قادتها وزعماؤها إسرائيل التي تدعي وتتبجح بأنها دولة ديمقراطية ودولة قانون يستث
السياسيون االعتداء على المقدسات ومضايقة الناس في أماكن العبادة كورقة رابحة في االنتخابات 
المقبلة، مؤكدين بهذا الفعل أن هذا الكيان أنشئ على قيم االعتداء واالحتالل ومخالفة الشرائع السماوية 

  .واألخالق اإلنسانية

لنهج وتكريس االعتداء على المقدسات كمادة للدعاية االنتخابية انتهاج القادة السياسيون لهذا ا
مؤشرا على الرغبة الشعبية لدى المجتمع اإلسرائيلي بكافة أطيافه في المضي في سياسة تهويد القدس 
وتفريغها من أهلها وسكانها األصليين، وهي داللة على أن اليهود شعب ال يقبل السالم والتعايش مع 

وعلى أرض الواقع نرى من يحظى بأصوات الناخبين اليهود هي أحزاب اليمين المتطرف حتى الفلسطينيين، 
ًأصبح التنافس السياسي مقصورا بين هذه األحزاب، ففي األيام القليلة الماضية أعلن الوزيران في حكومة 

ما غادرا الحزب  أنه"أيليت شاكيد" ووزيرة العدل "نفتالي بينيت"اليمين الحالية وزير التعليم المتطرف 
 وفي "اليمين الجديد" أو "هيامين هحداش" إلطالق حزب جديد هو حزب "البيت اليهودي"اليميني المتطرف 

تصريحات لقادة الحزب أنهم سيعملون من أجل إسرائيل وضد قيام دولة فلسطينية، وهذه الظاهرة باتت 
ً أحزاب جديدة أكثر تشددا وتنتقد " بيتناإسرائيل"متكررة أن ينفصل عن احزاب اليمين كالليكود أو حزب 

  .قصور أحزاب اليمين وضعفها في تنفيذ سياسات ووعود منع إقامة دولة فلسطينية
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الممارسات للقادة السياسيين والمواطنين في إسرائيل تؤشر لضعف فرص إعادة إحياء عملية 
يما يخص خطة السالم الجديدة في السالم، وضرب لكل الجهود التي قد تبذل بما فيها الجهود األمريكية ف

 .الشرق األوسط

  ١٦ ص١/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  ؟لماذا يوسع الفلسطينيون نفوذهم داخل الحرم
  

  )١/٣/٢٠١٩إسرائيل اليوم  (نداف شرغاي

الجديد في مجلس األوقاف، الشيخ عكرمة صـبري، الـذي مـع زمالئـه مـن فـتح، ) !(المندوب التركي
 الفلسطينية ومن حماس، يقف خلف االستفزاز في باب الرحمـة، نـشر فـي أثنـاء واليتـه بـصفته من السلطة

فقـد أوضـح . "الحرم القدسي الـشريف"مفتي القدس فتوى شديدة المعنى عن المسجد األقصى، الذي يسمى 
 بالنــسبة لكــل نطــاق الحــرم والحيطــان "المــسجد األقــصى"صــبري بأنــه يجــب الحــرص علــى اســتخدام تعبيــر 

 في وجه الـصلة "للدفاع"لقد كانت هذه طريقة صبري وزمالئه الكثيرين ممن اتخذوا هذا الخط . المحيطة به
إن التعريـف المتجـدد لألقـصى، الـذي .ًاليهودية الواضحة بالحرم، التي كما هو معـروف، يـرون فيهـا تهديـدا

ــم يبــق كلمــة فارغــة فقــط ــه، ل ــى النطــاق كل ــذ .اتــسع مــن المــسجد فــي جنــوب الحــرم إل  يــصب ١٩٦٧ فمن
لقـد تمكنـا مـن النـسيان، . المحـارب، المـآذن والمـساجد: "البـاطون واإلسـمنت"المسلمون في التعبير الجديـد 

ومنذئـذ أضـيف أربعـة مـساجد . األقـصى: ولكن بعد حرب األيام الستة لم يعمل في الحرم سوى مـسجد واحـد
للحـرم مـن تحـت  الـشرقية – اوية الجنوبيةالمسجد المرواني في إسطبالت سليمان، الذي بني في الز: أخرى

سطح األرض، في ظل المس الشديد بآثار الحرم؛ والمسجد األقصى القديم، الذي أقـيم فـي الفـضاءات التـي 
ًتحــت المــسجد األقــصى العلــوي، ومبنــى قبــة الــصخرة الــذي لــم يكــن مــسجدا فــي األصــل ولكنــه اســتخدم فــي 

كمـا بلـط . ٕواليهـا ينـضم اآلن المـسجد فـي بـاب الرحمـة. ظمـةالسبعينيات من القرن الماضي للـصلوات المنت
ً كبيـر جـدا "وابـل"يـدور الحـديث عـن .ًحيـث يـصلون هنـاك أيـضا. المسلمون مناطق واسعة من ساحة الحرم

غيـر أن . بالنسبة لمـن يفتـري صـبح مـساء علـى إسـرائيل بأنهـا هـي التـي تمـس بالوضـع الـراهن فـي الحـرم
ًمـة، وبتـصميم وبـدهاء، وفـي ضـوء اإلهمـال والـضعف اإلسـرائيليين، زادوا جـدا بحك.المسلمين لم يكتفوا بذلك

نفوذهم على ما يجري في الحرم بعدة أشكال، ونجحوا في إحداث سياقات كلها مثابة تغييـرات واضـحة علـى 
بقـوة تفاهمـات مختلفـة واتفـاق الـسالم مـع إسـرائيل، حـول .فـي صـالحهم، بـالطبع. الوضع الراهن فـي الحـرم

ن، من مشغل يدفع الرواتب لرجال األوقاف، مـن خـالل وزارة المقدسـات األردنيـة، إلـى الـشريك الهـادئ األرد
ًفقد اكتسب األردنيون نفوذا كبيرا لدرجة أن إسرائيل استجابت إلى الفيتو المـزدوج الـذي . إلسرائيل في الحرم ً
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ــاء ســواء – اســتخدموه ــا البن ــى إخــالء نفاي ــة أم عل ــرميم جــسر المغارب ــى ت الحــائط " والقمامــة مــن زقــاق عل
ًوعمليا اكتسبوا نفوذا على ما يجري داخل الحرم بـل ). التواصل للحائط الغربي في الحي اإلسالمي ("الصغير ً

ًهكذا، مـثال، تلقـوا فـي أيـديهم مهامـة . ًوأيضا على ما يجري في الجانب الخارجي من األسوار وفي سفوحها
 بالـشر "يـردون الجميـل"أما اآلن فإنهم .  اللذين وقعت شقوق فيهماترميم الحائط الشرقي والحائط الجنوبي،

ًإلسرائيل من خالل إدخال عناصر معادية ومتطرفة إلى مجلس األوقاف، خوفا مـن أن تـسلبهم خطـة ترامـب 
أغلقت منذ قبل سنين في وجه  فقد – أما األوقاف نفسها، كما يجدر بالذكر.من مكانتهم الخاصة في الحرم

كمـا . سياح بـاب السلـسلة والقطـانين، اللـذين كـان يمكـن عبرهمـا فـي الماضـي الـدخول إلـى الحـرماليهود وال
قلــصت األوقــاف ســاعات زيــارات اليهــود والــسياح، التــي كانــت أكثــر مرونــة بأضــعاف فــي الماضــي، وكــذلك 

 ال وبخـالف الماضــي. قلـصت التنـسيق مــع الـشرطة المجــاالت التـي يــسمح فيهـا لليهـود لزيارتهــا فـي الحــرم
والمجـال المقـصر اليـوم . يمكن اليوم زيارة الحرم في يومي الجمعة والسبت، وكـذا لـيس فـي داخـل المـساجد

إن التغيير الوحيد الذي طرأ فـي الحـرم فـي .محدود، ضيق ومتشدد) وال سيما للمتدينين منهم(للزوار اليهود 
 فـي ١٩٦٧ًم وفقا للوضع الراهن منـذ ًصالح اليهود هو التحقق المتأخر جدا للحقوق الكاملة، الممنوحة له

وفي أثناء والية جلعاد أردان كوزير لألمن الداخلي ويورام هليفـي كقائـد .زيارة الحرم دون قيد بالعدد والكمية
هذا اإلنجاز يجب الحفاظ . ً ألفا٣٠لواء القدس ازداد عدد الزوار اليهود في السنة من آالف قليلة إلى نحو 

الوقـت يجـب أن نـصد، بعقـل وحكمـة، هجمـة التغييـرات فـي الوضـع الـراهن فـي عليـه وتعظيمـه، وفـي نفـس 
 .الحرم من جانب المسلمين، والتي ال يجب التسليم بها

  ١/٣/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  والقداسة الجاذبة.. الحرم

  

 ٢٨/٢/٢٠١٩ عميرة هاس -  هآرتس

ط الشارع وعدد من اسالك شائكة في وس: أحد الجنود المسلحين ظهر من خلف متاريس الجيش
ومثلهم اعتقدت أنه في يوم السبت . سائقو السيارات انسحبوا بسرعة. الحواجز البالستيكية سهلة االزالة

، لقد )حاجز بيت ايل(المقدس فإن السيد العسكري سيظهر الرحمة وسيفتح الحاجز في شرق البيرة 
أن هناك عصيان مدني يتم تنظيمه على اخطأنا، الجندي الذي ازعجت قافلة السيارات راحته ربما اعتقد 

أيضا الجندي أخطأ، ).تصعيد، بلغة الشباك التي تحتل الوعي واللغة(صورة مبادرة لرفع الحواجز 
الفلسطينيون يصكون اسنانهم، يبددون الكثير من الوقت على االنتظار في الحواجز وعلى تجاوزها، وال 

ح منذ ثالثين سنة، منذ بدأت إسرائيل في اتباع نظام هذا صحي. يناضلون من اجل استعادة حرية حركتهم
  .منع الحركة الذي يذكر بما كان موجود في جنوب افريقيا في عهد االبرتهايد
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جندي مسلح، علبة مستديرة مرعبة، كاميرات : كم هي االهانة كانت في هذا المشهد الصامت
م يكن مئات آالف ابناء البشر، بوسعها وحواجز معدنية وبالستيكية متحركة تسيطر على وقت عشرات اذا ل

وهل ستفقد هذه الشركة . أن تحدد اذا كان على هذا الشخص تبديد اربع ساعات من يومه أو أقل من ذلك
  . في المئة٥٠ في المئة من قدرة انتاجية عملها بسبب الساعات الضائعة، أو فقط ٦٠

. فعات اساف استمر أكثر من شهريناالنتقام الجماعي لقتل جنديين قرب البؤرة االستيطانية ج
حاجز بيت ايل الذي ضعف فيه منع العبور بالتدريج، تم اغالقه تماما، وبعد بضعة اسابيع فتح فقط من 

المخرج الجنوبي لرام اهللا عبر مخيم قلندية لالجئين تحول إلى كتلة من . حين آلخر وليس امام الجميع
  . مخنوق كالعادةجيب رام اهللا. المعدن الزاحف، صافرات ودخان

إسرائيل بارعة في اغالق الفضاء . العجز في حاجز بيت ايل يقرب نفسه لمئات الصيغ المختلفة
االنتقال من جيب مسور ويقع تحت االشراف إلى جيب آخر مقترن دائما . لمن تسيطر عليهم وفي تقليصه

هذا القليل المطلوب من بالشك والخوف، مختلط باالهانة والغضب المحبوس والدهشة والتساؤل حول 
. الزمن: المحتل من أجل أن يصرف المورد الخاص والجماعي، الذي هو خالفا لالرض ال يمكن استعادته

ما ال تفعله اغالقات تفصل قرى عن مدن المحافظة، وقرى عن اراضيها وينابيعها، غزة عن الضفة الغربية 
 احتفظ بالحياة للرد الطبيعي لشعب تحت سيطرة الحرم. وكلهم عن القدس، عاد ليفعل ذلك المسجد االقصى

التزامن للصلوات الخمس اليومية يفرض اجندته الخاصة على المحتل، . المقاومة الشعبية: اجنبية معادية
. أيضا مبادرة تحرير الفضاء، ولو جزئيا مثل مبنى في باب الرحمة، ولو مؤقتا ورمزيا مثل تحطيم السالسل

القداسة . ولكن قوة الموقع الديني هي أيضا ضعفه.ون تذكرها واستعادتهاهذه لحظات يحب الفلسطيني
حرية الحركة، الحق في الرعي : الجاذبة له تجذب معظم االهتمام والطاقات الشعبية التي تهمل كل الباقي

والحراثة، السفر بدون ازعاج إلى عند االصدقاء والعائلة في مدينة اخرى، الحق في السفر إلى البحر 
جبال، الحق في االنتاج والتسويق بدون حواجز، الحق في البناء وشق الطرق، الحق في التنزه وال

إن االبتالغ غير المتوقف من قبل االدارة المدنية والمستوطنين ال يحظى برد جماعي فلسطيني .واالنتاج
العداء بين وباعتباره كذلك يمكن تجاهل . النضال الجماعي من اجل الحرم هو باالساس عفوي. مناسب

في المقابل، المقاومة للكولونيالية . هو مقدسي جدا، مقدسي إلى حد كبير. التنظيمات الفلسطينية
االستيطانية تحولت إلى أمر فردي، في حين أنها يجب أن تكون منظمة، وفي نفس الوقت التغلب على 

  .الشلل الذي تسببه العداوة بين الفصائل

كامنة في النضال الشعبي غير المسلح، وقدرة الفلسطينيين على الحرم يعود ويظهر االمكانيات ال
 .ولكن بدون علمنة المقاومة وتنظيمها سيبقى الحرم رمزا معزوال. توحيد الصفوف

 ١٨ ص١/٣/٢٠١٩الغد 

***  
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  اخبار با�نجليزية
Kingdom exerts all its might to safeguard Jerusalem holy sites — Safadi 

FM delivers speech at OIC session, holds talks with counterparts 
 
AMMAN — The Hashemite Custodianship over Islamic and Christian holy sites in Jerusalem is 
a mandate that the Kingdom fulfils with all its might, Foreign Minister Ayman Safadi said on 
Saturday. 
During the UAE-hosted 46th session of the Organisation of Islamic Cooperation's (OIC) Council 
of Foreign Ministers (CFM), Safadi added that safeguarding the Islamic and Christian holy sites 
in Jerusalem and preserving the city’s Arab and Islamic identity is a top priority for its guardian, 
His Majesty King Abdullah, a Foreign Ministry statement said.  
Liberating Jerusalem as a capital for the independent Palestinian state along the lines of June 4, 
1967, in accordance with the resolutions of international legitimacy and the Arab Peace 
Initiative, is the only path to resolving the Israeli-Palestinian conflict and achieving security, 
stability and comprehensive peace, he said. 
During an address delivered in the conference, Safadi stressed the importance of establishing the 
endowment fund of the Palestine refugees to mobilise the financial needs for the UNRWA and 
enable it to perform its role of supporting the Palestinian refugees. 
During the two-day conference that concluded on Saturday, Safadi said that the Syrian crisis is a 
"bleeding wound" that has caused suffering and destruction that must be ended through a 
political solution that would restore Syria's security and stability, preserve its unity and allow the 
voluntary return of refugees to their homeland. 
He also underlined that the Kingdom hosts 1.3 million refugees, noting that the international 
community must bear its responsibility towards the refugees as well as Jordan and other host 
countries.  
The conference needs to transmit a clear message reiterating the necessity of Houthi’s 
commitment to the Stockholm agreement as a key step towards a political solution restoring 
Yemen’s stability, referring as well to the need for resolving the Libyan crisis, Safadi added. 
Safadi noted the necessity of launching a systematic institutional action to face the phenomenon 
of Islamophobia, along with enhancing efforts to counter the distortion of the image of Islam. 
He also shed light on the issue of the Rohingya Muslim minority in Myanmar’s Rakhine state, 
stressing the need for exerting more efforts to protect them and facilitate their return to their 
home country, along with supporting the communities hosting them and holding those who are 
responsible for the violations committed against them accountable. 
The top official thanked the UAE for hosting the conference and its hospitality, congratulating 
the UAE’s Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Sheikh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan on the chairmanship of the OIC’s CFM session. 
The council renewed at the end of its session its rejection of Israel’s overstepping of the 
Hashemite Custodianship over Jerusalem, commending Jordan and the Jerusalem Awqaf 
Department for their stance on Bab Al Rahmah (Gate of Mercy) of Al Aqsa Mosque complex, 
and their efforts to keep the building open for worshippers, the Jordan News Agency, Petra, 
reported. 
On the conference’s sidelines, Safadi and his Emirati counterpart discussed means of enhancing 
cooperation and bolstering brotherly ties between the two countries, which are witnessing 
continued development in all fields. 
Safadi acquainted Sheikh Abdullah with the outcomes of the London initiative, which was held 
on Thursday in the UK capital to support the Jordanian economy, thanking the UAE for taking 
part in the conference and valuing its supporting stances. 
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Sheikh Abdullah underlined the UAE’s strategic relationship with Jordan, expressing his 
country’s keenness to develop economic and investment cooperation with the Kingdom. 
Also on the conference’s sidelines, the foreign minister held meetings with his Kazakhstani and 
Kosovan counterparts over widening scopes of cooperation. 
Safadi and Kazakhstani Minister of Foreign Affairs Beibut Atamkulov discussed the efforts 
aimed at reaching a political solution for the Syrian crisis as Astana hosts Syria peace talks in 
which Jordan is taking part as an observer. 
During his meeting with Kosovo’s Foreign Minister Behgjet Pacolli, Safadi went over means of 
enhancing bilateral cooperation, with Pacolli commending the Kingdom’s support for his 
country, according to the statement. 
Also on Saturday, Safadi met with UNRWA Commissioner General Pierre Krahenbuhl on the 
sidelines of the Abu Dhabi meetings. 
Safadi and Krahenbuhl reviewed steps taken by Jordan and UNRWA, along with the 
international community, to secure funding to offset the UNRWA budget deficit and warned of 
the serious consequences of the agency’s inability to provide vital services to Palestinian 
refugees in its areas of operations. 
In a separate meeting, Safadi and his Maldivian counterpart Abdulla Shahid discussed bilateral 
relations and boosting cooperation between the two countries.  
The top diplomats underscored their countries’ mutual interest in exploring prospects for 
economic, trade and tourism cooperation and reviewed regional developments, stressing the need 
for more coordination on issues of mutual concern within the OIC framework. 
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A Palestinian resident of Jerusalem forced to demolish his own home 
  
JERUSALEM, Saturday, March 02, 2019 (WAFA) – A Palestinian resident of the East 
Jerusalem neighborhood of Ras el-Amoud embarked today on tearing down his own home after 
he was informed by the Israeli municipality of West Jerusalem that unless he demolishes it 
himself, the municipality would demolish it and force him to pay a large amount in fees. 
The homeowner, Husam Abbasi, told WAFA that he was informed by the municipality one 
month that that his home is going to be demolished within 14 days because he did not have a 
building permit and gave him a choice of either doing it himself or the municipality crews would 
demolish it and he has to pay over $20,000 in fees. 
He said he built his 65-square meter home a year ago on the top of his family's two-story 
building to accommodate his family that includes his wife and baby child. 
Palestinians in occupied Jerusalem say they are forced to build without permit because the Israeli 
municipality rarely issues permits for the city’s Palestinian residents as a way to reduce their 
number in the city by forcing them to leave it and find accommodation elsewhere. 
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Rain, underground Israeli excavations threaten life of Silwan residents 
.  

JERUSALEM, Saturday, March 02, 2019 (WAFA) – Rain and Israeli excavations under the 
homes in the East Jerusalem neighborhood of Silwan has caused collapse of earth and cracks in 
walls that seem to threaten life of residents, according to local sources. 

They said the recent heavy rain has brought to the surface the fragility of the foundations of 
homes and buildings in Silwan, particularly Wadi Hilweh area, which Israel refers to as City of 
David, located next to the historic wall of the Old City of Jerusalem. 

A playing ground collapsed today, the latest in the collapses in the neighborhood that resulted 
from the rain and the underground Israeli excavations. 

Residents, who say they hear the heavy underground drilling all the time, have expressed fear 
that their homes may one day collapse after they spotted cracks in the walls, the ceiling and in 
the floor. 

They said they went to Israeli courts to stop the excavations under their homes but were told that 
the excavations were more important because they search for Jewish history on this land. 
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Israelis assault Palestinian resident of Jerusalem in what appears to 
be a hate crime 

  
JERUSALEM, Saturday, March 02, 2019 (WAFA) – A group of Israelis assaulted last night a 
Palestinian resident of Jerusalem near his place of work in Sheikh Jarrah neighborhood in what 
appears to be a racist and hate crime, according to WAFA correspondent. 
He said Amin Natsheh, a resident of Beit Hanina neighborhood of occupied East Jerusalem, was 
brutally beaten up by Jewish Israelis in Sheikh Jarrah and had to be transferred to hospital for 
treatment. 
It was not clear if police made any arrests in this case. 
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