
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة
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٢

  المحتوى

  األردن والقدس
  

  ٤  للبرلمان العربي دور في توحيد المواقف حيال التحديات اإلقليمية: الملك •

  ٤  األردن يرفض إجراءات االحتالل ضد مجلس أوقاف القدس •

  ٥  عن األقصىتدين قرارات اإلبعاد اإلسرائيلية " فلسطين النيابية •
  

  شؤون سياسية
  

  ٥  الواليات المتحدة تدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس •

  ٦   توحد البرلمانات العربية"فلسطين" •

  ٧  ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس: لجنة الشؤون السياسية •

و رؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة ونصرة القدس ورفض التطبيع مع العد •

  ٩  اإلسرائيلي

  ١١  تحذر من مخاطر شبكة األنفاق أسفل القدس المحتلة" الخارجية الفلسطينية •

  

  اعتداءات
  

  ١٢  األقصى المسجد ّورواد وحراس مسؤولي من انتقامه دائرة ّيوسع االحتالل •

ّالفلسطينيون ينددون بقرار االحتالل إبعاد سلهب ورموز وطنية ودينية عن  •
  ١٢  يستبيحون باحات الحرم القدسي وينكلون بالمصلينالمستوطنون  "األقصى"

  ١٥  االحتالل يرفض المصادقة على عشرات طلبات البناء بالقدس •
  

  شؤون مقدسية
  

  ١٧  بكيرات يصف قرارات اإلبعاد عن األقصى بالمجحفة والعنصرية. د •

  ١٨  لةيدعون لالعتصام أمام أبوابه الجمعة المقب" حراس األقصى"  باب الرحمةإغالقعقب  •

  

  



 
٣

  تقارير
  

  ١٩  األردن في صف تضامن أشقائه.. نجاح قمة االتحاد البرلماني العربي •
  

  آراء عربية
  

  ٢٠  القدس عاصمة فلسطين األبدية.. إجماع عربي •

  ٢١  هذا هو الرد •
  

  اراء عبرية مترجمة

  ٢٣  الصحف اإلسرائيلية متعاونة مع سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan rejects new Israeli ‘escalation’ barring awqaf officials 
from Aqsa  ٢٥  

King discusses joint Arab action with heads of parliaments  ٢٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  األردن والقدس

  للبرلمان العربي دور في توحيد المواقف حيال التحديات اإلقليمية: الملك
  

 عبد اهللا الثاني خالل استقباله أمس في قصر الحسينينة أكد جاللة الملك ... <<– بترا –عمان 
في السعي لتوحيد  لالتحاد البرلماني العربي ٢٩رؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال الدورة 

ت المواقف العربية حيال التحديات اإلقليمية، مشددا جاللته على ضرورة توثيق التعاون العربي في المجاال
  .>>...كافة

وأعاد جاللة الملك التأكيد على موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر ... <<
قضيته المركزية، مشيدا جاللته بمواقف االتحاد البرلماني العربي الداعمة لحقوق األشقاء الفلسطينيين 

  .>>...والدفاع عن القدس وتقديم الدعم لالجئين الفلسطينيين

وخالل اللقاء، قال رئيس مجلس الشعب المصري رئيس االتحاد البرلماني العربي الدكتور .. .<<
إنه لمن حسن الطالع أن تعقد أعمال الدورة التاسعة والعشرين لالتحاد البرلماني العربي : علي عبد العال

  .>>...لقدس عربيةفي األردن، الدولة التي احتضنت القضية الفلسطينية وقدمت الكثير من أجل أن تبقى ا

بدورها، قالت رئيسة المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة الدكتورة ... <<
إننا شهدنا الكثير من المبادرات من لدن جاللة الملك لدعم القضية الفلسطينية والعمل : أمل القبيسي

  .>>...العربي المشترك، ونشد على أزر األردن في هذه الجهود

 ٢ ص٤/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

 األردن يرفض إجراءات االحتالل ضد مجلس أوقاف القدس
 

قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األستاذ الدكتور عبدالناصر  -  أنس صويلح- عمان 
أبوالبصل إن قرار سلطات االحتالل امس بإبعاد سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف 

. ًلذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوما عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك إبعاد دالقدس، وا
ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر، واستدعاء شرطة االحتالل لعدد آخر من أعضاء 

ضاء المجلس، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف الى تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب ألع
   . المقدسات اإلسالمية والمسيحية مجلس األوقاف، وهو مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على

 ٢ص/٤/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  



 
٥

  تدين قرارات اإلبعاد اإلسرائيلية عن األقصى" فلسطين النيابية
  

وقاف لجنة فلسطين النيابية قرار االحتالل اإلسرائيلي بإبعاد رئيس مجلس األ  دانت–  بترا–عمان 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب، عن المسجد األقصى لمدة 

ً يوما، وحارس ٤٠ شهور، ومدير نادي األسير في القدس لمدة ٤ً يوما والشيخ ناجح بكيرات لمدة ٤٠
واعتبر رئيس .ًما يو٤٠ أشهر، والمواطن حسني الكيالني لمدة ٦المسجد األقصى عرفات نجيب لمدة 

اللجنة النائب المحامي يحيى السعود في بيان اليوم األحد، أن ما تقوم به سلطات االحتالل الغاصبة تجاه 
حراس المسجد األقصى والقائمين عليه، تصعيد خطير ومساس مباشر للوصايا الهاشمية األردنية على 

لقرار الصهيوني بإبعاد القائمين على وأكد رفض اللجنة ل.المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
ًالمسجد األقصى، واصفا القرار بأنه صنف من صنوف اإلرهاب الفكري والعقائدي وممارسة واضحة 
للعنصرية والطائفية والالإنسانية التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان التي حفظتها القوانين 

 الصارخة ضد هوية القدس العربية واإلسالمية والفلسطينية كما أكد السعود أن مثل هذه االنتهاكات.الدولية
تعطل كل مساعي السالم التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني من أجل إحقاق حق الشعب الفلسطيني 

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف االنتهاكات الصهيونية .بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
ى والتصدي لسياسات حكومة الكيان الصهيوني الغاصب الساعية إلى تهويد أولى في المسجد األقص

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكذلك للقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني الذي 
ًتتعرض مقدساته إلى أخطر انتهاكات خالفا لكل معاني األخالق والحقوق التي حثت عليها الشرائع 
السماوية وحماية المسجد األقصى التي أكدت كل قرارات هيئة األمم المتحدة بمجالسها ومؤسساتها األمنية 

  .والسياسية والثقافية بأنه عربي إسالمي فلسطيني

  ٣ ص٤/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

  شؤون سياسية

  الواليات المتحدة تدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس
 

وزارة الخارجية األميركية أن قنصليتها فـي القـدس، التـي  أعلنت – اآلن فلسطين – القدس المحتلة
، اليـوم اإلثنـين، فـي قـرار أثـار غـضب "إسـرائيل"تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع سـفارتها الجديـدة فـي 

وكان قرار إنـشاء بعثـة دبلوماسـية واحـدة فـي القـدس، الـذي أعلـن عنـه وزيـر الخارجيـة .القيادة الفلسطينية
ـــك بومبيـــو، فـــي تـــشرين األولاألميركيـــة ـــوبر الماضـــي، متوقعـــا/، ماي ـــدمج مخـــاوف .أكت ـــارت عمليـــة ال وأث

الفلــسطينيين مــن أن إدارة الــرئيس دونالــد ترامــب تقلــل مــن شــأن التعامــل مــع مخــاوفهم فــي مدينــة القــدس 



 
٦

 نجاعـة وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة األميركيـة، روبـرت بـاالدينو، إن القـرار جـاء مـن أجـل .المحتلة
  ".استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية األميركية"العمل، ولكي تكون هناك 

ال يــشير إلــى تغييــر فــي سياســة الواليــات المتحــدة بــشأن القــدس والــضفة "وزعــم فــي بيــان أن هــذا 
وضع النهـائي بـين الغربية وقطاع غزة، الحدود المحددة للسيادة اإلسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات ال

  ."الجانبين

  ٤/٣/٢٠١٩فلسطين اآلن 

***  

  توحد البرلمانات العربية"فلسطين"
  

 البرلمانيين العرب في المؤتمر "فلسطين"وحدت قضية العرب االولى  -  محمد الزيود- كتب 
  .التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي المنعقد في عمان

  . أن القضية الفلسطينية هي قضية عابرة للقاراترؤساء البرلمانات العربية اجمعوا

ولم يغفل رؤساء البرلمانات العربية عن التأكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب 
  .األولى والجوهرية لألمة بالرغم من كل االنشغاالت العربية كل دولة بشؤونها الداخلية

قضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة التي رؤساء البرلمانات كانوا واضحين من خطاباتهم ان ال
  .تحظى باجماع بال ادنى أي خالف كما هو الحال تجاه بعض القضايا الخالفية العربية األخرى

وشدد البرلمانيون على ضرورة تأمين الحماية للشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مهما كان نوعه 
  .مع الكيان الصهيوني الغاصب

القدس العاصمة األبدية "ات العربية في هذا المؤتمر الذي حمل عنوان الحضور لرؤساء البرلمان
 والذي تحتضنه العاصمة عمان برعاية مجلس النواب األردني دليل على االحترام الذي "لدولة فلسطين

  ."الوفاق واالتفاق"يتمتع به األردن من الدول العربية الشقيقة فعمان طالما كانت بلد 

نوا في كلماتهم الجهود األردنية الدؤوبة والتي ال تخفى على احد بقيادة والبرلمانيون العرب ثم
  .جاللة الملك عبد اهللا الثاني

رؤساء البرلمانات العربية اكدوا على خطورة استمرار االجراءات وممارسات الكيان الصهيوني 
الكيان الصهيوني االستفزازية سواء في القدس أو في غيرها من األراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربا 

  .القانون وقرارات الشرعية الدولية الصادرة من األمم المتحدة عرض الحائط

ولم يتجاوز البرلمانيون العرب التأكيد على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، النهم يعتبرون هذه 
  .التفرقة بين االشقاء هي وجع في خاصرة القضية الفلسطينية واضعاف لها

 الكيان الصهيوني نادى بعض رؤساء البرلمانات بعدم التطبيع مع هذا الكيان وال اما التطبيع مع
  .بأي شكل من األشكال



 
٧

  .واعتبر بعض رؤساء البرلمانات العربية أن ثمن المقاومة أقل من ثمن الرضوخ والمهانة

ورفض البرلمانيون اطالق وصف الدولة على هذا الكيان الغاصب لالراضي الفلسطينية، غير 
القدس عاصمة «ترفين بالقرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة لهذا الكيان، الن كلمتهم قالوها مع

  .«فلسطين األبدية

وكان واضحا من ان البرلمانيين مدركون أن المؤتمر هذا يأتي في ظل متغيرات اقليمية ودولية 
 والحساسية تستوجب منهم متسارعة واوضاع وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بالغة الدقة

تكثيف التعاون من أجل االبقاء على القضية الفلسطينية في سلم االولويات العربية وعدم الرضوخ 
للمخططات الصهيونية للمساس بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس، خاصة في ضوء تبني الجمعية 

ا بأحقية الشعب الفلسطيني الحصول  قرار٢٠١٨العامة لالمم المتحدة في شهر تشرين الثاني من عام 
  .على حماية دولية

االجماع البرلماني العربي من عمان عاصمة الوفاق واالتفاق األقرب تاريخيا للقدس قلب فلسطين 
دليل على المكانة التي يتمتع به األردن قيادة وشعبا من احترام وتقدير عربي للجهود األردنية المبذولة 

  .تجاه القضية الفلسطينية

األردن الذي سيرأس االتحاد البرلماني العربي لمدة عام كامل والذي سيتسلم رئاسته رئيس مجلس 
النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم اإلثنين لن يدخر جهدا كالعادة لالنطالق بالهم العربي األول 

 ممارسات ً، فاضحاًانيا ومكًالى المحافل العربية والدولية للحفاظ على القدس والمقدسات زمانيا» فلسطين«
 .الكيان الصهيوني وعنجهيته امام المجتمع الدولي

  ٢ ص٤/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

 ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس: لجنة الشؤون السياسية
 

أكدت لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية في االتحاد البرلماني  –  ماجد االمير–عمان 
 دعم االتحاد البرلماني العربي للوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في العربي على

  .القدس

وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة دعم الوصاية الهاشمية للحفاظ على المقدسات االسالمية 
  .والمسيحية في القدس

اللجنة دعم الوصاية ووافقت اللجنة على مقترح قدمه العين صخر دودين بان يتضمن قرارات 
  .الهاشمية للمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

وقالت اللجنة في توصياتها التي سيقرها االتحاد ان االتحاد يؤكد مجددا على ان القضية 
الفلسطينية هي القضية المركزية االولى لالمة العربية وانه ال سالم وال استقرار في المنطقة بدون حل دائم 



 
٨

قضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية بانهاء االحتالل االسرائيلي لكافة االراضي وشامل لل
العربية المحتلة ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس 

لحقهم من خسائر جراء وعودة الالجئين الفلسطينيين الى منازلهم التي هجروا منها والتعويض لهم عما 
  .احتالل فلسطين

وقدم النائب خميس عطية عضو اللجنة السياسية لالتحاد مقترحا يدعو فيه البرلمانيين العرب بان 
يستخدموا مصطلح قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني 

عن الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران الفلسطيني وان يتوقف البرلمانيين العرب عن الحديث 
  .الن فلسطين كلها محتلة

  .ووافقت اللجنة السياسية على مقترح عطية واقروا المقترح في قراراتهم

" صفقة القرن"كما عبرت اللجنة عن رفضها التام لكل المبادرات االميركية وعلى راسها ما يسمى 
يادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في رفضه القاطع والعمل على دعم الشعب الفلسطيني بق

لتلك المبادرات التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في العوده واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
كما دانت اللجنة اعتداءات االحتالل على . ١٩٦٧وعاصمتها القدس على خدود الرابع من حزيران عام 

  .التي كان اخرها اغالق باب الرحمةباته والمسجد االقصى وبوا

وعبرت اللجنة عن رفضها لقرار حكومة االحتالل االسرائيلي قرصنة اموال الشعب الفلسطيني 
  .باقتطاعها جزء من عائدات الضرائب

وقالت اللجنة ان االتحاد يدعو البرلمانات العربية الى العمل مع حكوماتها العادة تفعيل شبكة 
 العربية التي اقرتها القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية في مواجهة االمان المالية

  .الحصار المالي االميركي والقرصنة االسائيلية الموال الشعب الفلسطيني

وقالت اللجنة ان االتحاد يدعو الى تنفيذ الخطط التي اقرها االتحاد البرلماني العربي خاصة خطة 
شعب الفلسطيني برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس االمه الكويتي لتجميد عضوية عمل لجنة صمود ال

  .٢٠١٩الكنيست االسرائيلي في االتحاد البرلماني الدولي لتكون من اهداف البرلمان العربي لعام 

كما طالب االتحاد بتفعيل الصناديق العربية لدعم القدس وخاصة الصناديق المالية كما عبرت 
سية عن ادانة االتحاد لسياسة التطهير العرقي والعنصري التي يمارسها االحتالل االسرائيلي اللجنة السيا

 .ضد اهل القدس وخاصة البلدة القديمة من خالل سياسة مصادرة المنازل المقدسية

  ٢ ص٤/٣/٢٠١٩الرأي 

***  



 
٩

  رائيليرؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة ونصرة القدس ورفض التطبيع مع العدو اإلس

 
 أجمع رؤساء برلمانات عربية على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها، منوهين -الغد-عمان

 .إلى أهمية عقد المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي الذي بدأ أعماله في عمان أمس

القضية وشدد البرلمانيون العرب بكلماتهم على أهمية تعزيز التضامن العربي، بما يخدم 
 .الفلسطينية، وبما يحول دون تنفيذ المخططات الصهيونية ضد القدس

القدس "وقال رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم، خالل الجلسة المسائية للمؤتمر، ان 
لو قدر لي أن أضيف كلمة إلى العنوان لقلت القدس “ً، مضيفا "عاصمتنا كانت وما تزال وستظل عاصمتنا

 ."ية واألزلية لفلسطينالعاصمة األبد

أقول لمن يحاول تزوير التاريخ متسلحا باألساطير والخرافات ال تحاول أن تعبث بالتاريخ ": وتابع
 .ً، داعيا إلى تبني الدعوة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”ألنك ستتعب

ن تصدع وأكد الغانم أهمية المصالحة الفلسطينية، قائال إن ما تشهده الساحة الفلسطينية م
 ."لم يعد مقبوال، فإخوة الدم والنضال والكفاح والمرابطة يعيشون فرقة وخالفا وتناحرا"وخالف 

ال على رفض خطوة التطبيع فقط، بل "كما دعا أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر التأكيد صراحة 
نة الحرام السياسي أننا يجب ان نصنف هذا الموضوع بخا"ً، موضحا "رفض مجرد الحديث عنه والتسويق له

 ."والممنوع األخالقي وبشكل واضح ودون مواربة

ال للتطبيع مع محتل ومجرم، وال للتطبيع مع قتلة األطفال ومغتصبي األرض ومخربي ": وزاد الغانم
الزرع ومدمري الحجر، ال للتطبيع ألنه العنوان الفاضح لالستسالم والخنوع، ال للتطبيع الننا ال نريد أن 

 ."لتاريخ، ال للتطبيع ألن الحلم ماثل والنصر قادم واألمة والدة واأليام حبلى والوعد حقيلعننا ا

بدوره دعا رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم احمد عمر للعمل على تجديد فكرة تكوين لجنة 
وضاع لتنقية األجواء العربية، ورأب الصدع العربي، تأخذ باالعتبار الظروف السياسية التي أدت لأل

 .الحالية

فيما قالت رئيسة المجلس الوطني االتحادي في اإلمارات أمل القبيسي ان البرلمانيين العرب 
 .مطالبون بالتحرك سريعا نحو المستقبل واحتياجاته ومتطلباته، التي تتماشى مع تطلعات الشعوب العربية

وقدسها، والعالم كله القدس جوهر العروبة "وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ ان 
لقد جئتكم اليوم "، وأضاف "مفتون بالقدس، وفوق رأس هذه المدينة تتعامد الرماح مذ كان للبشر تاريخ

  ."من شعب عربي سوري عاشق للقدس ويعتبرها محور معركة الوجود العربي

الشعب السوري يرسم مالمح ملحمة جديدة استكماال لمالحمه التي سطرت "وأوضح صباغ أن 
ٕسينتصر على اإلرهاب وان النصر في "، مشددا على أن الشعب السوري "أحرف من فخر في سفر التاريخب
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من أجل العروبة وفلسطين ليس "، مشيرا إلى أن "سورية سيكون إيذانا لوالدة نظام عالمي جديد اكثر توازنا
 .، كما أكد ضرورة تحرير فلسطين والجوالن السوري"امامنا سوى المقاومة

 اكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي الحاجة إلى بعد النظر االستراتيجي بينما
  .ٕوالتخطيط المحكم، ومجابهة الواقع وادراك حجم المخاطر المحدقة باألمة وبالقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية كانت وما “وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبداهللا زينل إن 
 تشكل وجدان كل بحريني، بدءا من ملك البالد الذي لم تغب قضية فلسطين عن خطبه السامية زالت
، مشدده على أن الدفاع عن القدس باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية مسؤولية المجتمع الدولي "يوما

 .برمته وليست مسؤولية الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين فقط

شورى والنواب وانطالقا من ايماننا العميق والمطلق بعدالة القضية فقد اننا في مجلسي ال"وقالت 
اوليناها االهتمام الذي تستحقه حيث شكل مجلس النواب منذ الفصل التشريعي االول لجنة برلمانية 

 ."لمناصرة الشعب الفلسطيني نظرا لعظم القضية واهميتها المصيرية

الشيخ عبد الرحمن ان المؤتمر المنعقد في ظل وقال رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل 
متغيرات اقليمية ودولية متسارعة واوضاع وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بالغة الدقة 
والحساسية يستوجب علينا التعاون ومواجهة التحديات وبذل كافة الجهود لتحقيق رغبات وطموحات 

 .م الى تعزيز وتقوية العمل العربي المشتركشعوبنا والحرص على العمل على كل ما يلز

فيما اعرب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبداهللا آل الشيخ عن أمله ان يشكل المؤتمر 
يتعين على البرلمانيين العرب العمل جاهدين على "نقطة تحول في مسيرة العمل البرلماني العربي، وقال 

  ."اد خدمة للمصالح شعوبناتوثيق آفاق التعاون وتحقيق أهداف االتح

وأكد رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان خالد المعلولي أهمية الحوار والتفاهم وحل الخالفات 
 .والجلوس لطاولة المباحثات كأسس كفيلة برأب الصدع وتقريب وجهات النظر ووحدة الصف ولم الشمل

 محمود إن القدس هي وقال رئيس مجلس الشورى في دولة قطر أحمد بن عبد اهللا بن زيد آل
غاية سامية يسعى لتحقيقها كل عربي ومسلم وكل نصير "ًالعاصمة األبدية لدولة فلسطين، مؤكدا أنها 

ٕواجب شرعي وان دعم إخوتنا المرابطين في أكنافها ضرورة ومسؤولية “، وأن دفاعنا عن القدس "للحق
 ."ألنهم يدافعون عن مقدسات األمتين العربية واإلسالمية

ًأننا إذا لم نجاهر برفضنا ونتخذ موقفا موحدا حيال أي صفقات ال تعيد الحقوق المسلوبة "ح وأوض ً
ألهلها، فإن هذه المحاوالت قد تنجح في هدر ما تم تقديمه من تضحيات ولن تحقق العدالة وتحرر األسرى 

 ."فوال تداوي الجرحى أو تكرم دماء الشهداء، بل تؤدي إلى دوامة عدم االستقرار والعن
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ِودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى عدم ادخار أي جهد لمواصلة مساعينا  ٍ  ِ ِ
لوضع حد لسياسات الكيان اإلسرائيلي الغاصب، الهادفة إلى طمس هوية القدس فضال عن مواجهة كل  ِِ ِ ِ ًِ ِ ِ ِ ُ ِ

ِاإلجراءات المنحازة التي تتخذ من هذا الطرف لترسيخ هذا ال ِ ُِ َ ِوضع المرفوضِ ِ.  

ٕوأكد ضرورة دعم واسناد وتبني أي موقف يصدر من إخواننا في فلسطين، مقترحا أن يعقد االتحاد 
بأننا لن نترك قضيتنا ولن "اجتماعا في األراضي الفلسطينية لتصل رسالة واضحة وصريحة الى السجان 

 ."يبقى السجين تحت قيد هذا السجان الغاصب

  ٥ ص٤/٣/٢٠١٩الغد 

*** 

 تحذر من مخاطر شبكة األنفاق أسفل القدس المحتلة" ارجية الفلسطينيةالخ
  

مخاطر الحفريات التهويدية ونتائجها " حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من -  بترا-رام اهللا 
ُالكارثية أسفل المسجد األقصى والبلدة القديمة وبلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة فيما بات يعرف 

  )". شبكة األنفاق (إعالميا بـ

هذه الحفريات جزءا ال يتجزأ من عمليات التهويد المتصاعدة "واعتبرت الوزارة في بيان اليوم األحد، 
للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ومحاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، 

ٕصى من سكانه الفلسطينيين، واجبارهم على الرحيل خاصة العمليات المستمرة لتفريغ جنوب أسوار األق
بشتى الوسائل واألساليب سواء ما يتعلق باألنفاق، أو تحت األرض، وفوقها، بهدف إغراق محيط المسجد 

  ". بالمستوطنين

وحملت الوزارة حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الحفريات، ونتائجها، 
لى حياة المواطنين الفلسطينيين، وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقف الحفريات وتوفير وتداعياتها الخطيرة ع

  . الحماية لشعبنا

ُاالنحياز األميركي والصمت الدولي يشجعان سلطات االحتالل على التمادي في "ورأت الوزارة أن 
 ."تنفيذ مشاريعها التهويدية والتهجيرية

 ٤/٣/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية بترا 

***  
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  اعتداءات

  األقصى المسجد ّورواد وحراس مسؤولي من انتقامه دائرة ّيوسع االحتالل
 

 ٕوادارة مجلــس مــن انتقامــه دائـرة األحــد اليــوم "الــشرطة" المتقـدم وذراعهــا االحــتالل، ســلطات ّوسـعت
 مبنـى فـتح إعـادة خلفيـة علـى ّورواده المبـارك األقصى المسجد في والعاملين ،اإلسالمية والشؤون األوقاف
ًمغلقا كان والذي أيام، عشرة قبل الرحمة باب ُومصلى  .م٢٠٠٣ العام منذ االحتالل من بقرار ُ

 كـوادر مـن لعـدد األقـصى المـسجد عـن ٍإبعاد قرارات اليوم ّسلم االحتالل ان القدس في مراسلنا وقال
  .أسبوع لمدة يةاإلدار إبعادهم مدة انتهاء بعد المقدسيين، والنشطاء األقصى، وحراس األوقاف

 ونائـب يومـا، أربعـين المـدة سلهب العظيم عبد الشيخ األوقاف مجلس رئيس اإلبعاد قرارات وشملت
نـادي  ومـدير شـهور، ألربعـة بكيـرات نـاجح الـشيخ األقصى والمسجد اإلسالمية األوقاف لدائرة العان المدير
 لمـدة نجيـب عرفـات والحـارس مـا،يو ٤٠ لمـدة قوس ناصر القديمة القدس في فتح حركة سر أمين األسير

 .شهور ٦

 عــضو اإلســالمية األوقــاف مجلــس عــضو اليــوم االحــتالل مخــابرات اســتدعت نفــسه، الوقــت فــي
 الـصالحي محمـد الحـارس اليـوم ظهـر بعـد واعتقلـت للتحقيـق، القـادر عبد حاتم فتح لحركة الثوري المجلس

  .السلسلة باب جهة من األقصى من خروجه خالل

  ٣/٣/٢٠١٩لقدس موقع مدينة ا

*** 

 "األقصى"ّالفلسطينيون ينددون بقرار االحتالل إبعاد سلهب ورموز وطنية ودينية عن 

  المستوطنون يستبيحون باحات الحرم القدسي وينكلون بالمصلين
 

ّ ندد الفلسطينيون بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إبعاد رئيس -عمان -نادية سعد الدين
 والمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة، الشيخ عبد العظيم سلهب، عن مجلس األوقاف والشؤون

المسجد األقصى المبارك لمدة أربعين يوما، وذلك على وقع اقتحام عشرات المستوطنين لألقصى وتنفيذ 
 .جوالت استفزازية داخل باحاته واالعتداء على المصلين

ّمرا جديدا بإبعاده عن المسجد األقصى يعد واعتبر الفلسطينيون أن تسليم االحتالل للشيخ سلهب أ
، وذلك عقب اعتقاله على "ّعدوانا ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية"

 في المسجد األقصى ومن ثم اإلفراج عنه شريطة إبعاده عن "باب الرحمة"ُخلفية إعادة فتح مبنى ومصلى 
 .أمساألقصى لمدة أسبوع انتهت 
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ولحق بهذا القرار إجراءات مماثلة بإبعاد حارس المسجد األقصى، عرفات نجيب، عن مركز عمله 
 بالمسجد، بعدما أفرجت "باب الرحمة"ُفي االقصى لمدة ستة أشهر بحجة المشاركة في فتح مبنى ومصلى 

 . أيام٧عنه من بعد اعتقاله قبل أسبوع بشرط اإلبعاد لمدة 

ل مدير نادي األسير، أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة في القدس كما سلمت سلطات االحتال
المحتلة، ناصر قوس، قرار إبعاد عن المسجد األقصى لمدة أربعين يوما، بعدما كانت قد اعتقلته عقب 

 ."باب الرحمة"أحداث 

ّوينضم هؤالء المبعدون  ئرة ّ قرار بحق مقدسيين ونشطاء وموظفين في دا١٠٠ إلى زهاء "ّقسرا"ُ
ّاألوقاف اإلسالمية وأئمة من مدينة القدس المحتلة، خالل أألسبوعين الماضيين، إلبعادهم عن البلدة 
القديمة والمسجد األقصى، لفترات متفاوتة قابلة للتجديد، على خلفية المشاركة في إعادة فتح مبنى 

غلقا بأمر من االحتالل منذ ّ، يوم الجمعة الماضي، ورباطهم في مصاله الذي كان م"باب الرحمة"ُومصلى 
 . عاما١٦

من جانبه؛ استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، قيام 
 .سلطات االحتالل بإبعاد الشيخ سلهب وعدد من قادة العمل الوطني في المحافظة والحراس عن األقصى

نة القدس المحتلة، إزاء التطورات الواقع الحالي في مدي"وأضاف ادعيس، في بيان صحفي، إن 
السياسية األخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها، لربما هي األكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتاللها 

 ."١٩٦٧في العام 

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك إلنقاذ القدس ومسجدها األقصى ومقدساتها 
، وحاثا " أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته وقضيته وقيادتهبصمود"اإلسالمية والمسيحية، مشيدا 

 ."المزيد من اليقظة والمرابطة في األقصى لتفويت الفرصة على أعداء السالم"على 

بدوره، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، جامعة الدول 
ى اتخاذ اإلجراءات العاجلة لمتابعة أوضاع القدس المحتلة، وبخاصة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إل

المسجد األقصى، والتحرك السياسي الالزم مع أعضاء المجتمع الدولي قبل تفجر األوضاع بفعل سياسات 
 ."االحتالل

وحث عريقات، في رسالة رسمية وجهها أمس إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
العربية، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين والدول اإلسالمية، على إلزام والدول 

بتحمل مسؤولياته الكاملة عن خروقاته المنظمة لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعب "االحتالل 
  ".ُالفلسطيني، ومساءلته قبل جر المنطقة إلى حرب دينية ال تحمد عقباها

باب "السيطرة على ساحة ومبنى "الحتالل ضد المسجد األقصى تستهدف وأكد أن انتهاكات ا
، واقتطاع جزء من المسجد وتحويله إلى كنيس يهودي، وتوفير مساحة لنشاط المستوطنين وأداء "الرحمة
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شعائرهم، وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، وبسط السيطرة 
 المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات اإلسالمية والمسيحية، في مخالفة للقوانين والشرائع الشاملة على

 ."الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، وتحويل الصراع إلى صراع ديني

، عبر ١٩٦٧إجراءات االحتالل تعمل على تغيير الواقع في القدس المحتلة، منذ العام "وقال إن 
 مقابل إلغاء الوجود الفلسطيني، مصحوبة بالقوانين العنصرية لضمها، واستغالل خلق أغلبية يهودية

ٕالغطاء األميركي لتغيير الحدود وتوسيعها، واستمرار تنفيذ حفريات أسفل األقصى، واخالء السكان 
  ."المقدسيين قسرا من بيوتهم وممتلكاتهم، وتوسيع وتكثيف المشاريع االستيطانية االستعمارية فيها

 األميركية تشريع الرواية التوراتية اليهودية "صفقة القرن"الهدف من خطة "ضاف عريقات، إن وأ
 ."لمدينة القدس واألماكن المقدسة فيها، وخاصة الحرم القدسي الشريف، تحت ذريعة حرية العبادة وغيرها

نيا ووطنيا، الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية، باعتباره واجبا إنسانيا ودي"ودعا إلى 
وحماية القدس التي تشكل إرثا انسانيا وحضاريا عالميا، وحماية شعبها وممتلكاتها ومقدساتها وتراثها 

 ."العربي اإلسالمي المسيحي قبل فوات األوان

من جانبها؛ قالت حركة الجهاد اإلسالمي، إن قرار االحتالل بإبعاد الشيخ سلهب، عن المسجد 
 العدو من معركة القدس المستمرة، ومن نفير الشعب الفلسطيني لحماية ٕدليل قلق وارباك"األقصى، 

 ."المسجد األقصى والمقدسات

إبعاد العلماء والمشايخ والقيادات "وأضافت، على لسان المتحدث باسمها مصعب البريم، أن 
ي المرابط في والمرابطين والمرابطات لن يؤخر االنتفاضة في وجه االحتالل والتهويد، حيث الشعب الفلسطين

 "القدس عصي على اإلنكسار

الدعوة بالنفير الشعبي من الضفة الغربية، بما فيها القدس " استمرار "الجهاد اإلسالمي"وأكدت 
 ."المحتلة، نحو المسجد األقصى، للتصدي إلرهاب العدو الصهيوني بحق المقدسات الدينية

لباحات المسجد األقصى، من جهة يأتي ذلك على وقع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين 
  .، وقيامهم بتنفيذ جوالت استفزازية داخل باحاته، بحماية قوات االحتالل"باب المغاربة"

، أمس، بعدما كان المصلون الفلسطينيون "باب الرحمة"فيما قامت قوات االحتالل بإغالق مصلى 
 .ا عام١٦ّقد تمكنوا قبل أيام قليلة من إعادة فتحه بعد إغالق دام 

على صعيد متصل؛ حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر الحفريات اإلسرائيلية 
ُالتهويدية ونتائجها الكارثية أسفل المسجد األقصى والبلدة القديمة وبلدة سلوان، فيما بات يعرف إعالميا 

 ."شبكة األنفاق"بـ

ات جزء من عمليات التهويد المتصاعدة هذه الحفري"واعتبرت الوزارة، في بيان لها أمس، أن 
للقدس المحتلة ومحيطها، ومحاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، خاصة 
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ٕالعمليات المستمرة لتفريغ جنوب أسوار األقصى من سكانه الفلسطينيين، واجبارهم على الرحيل بشتى 
نفاق، أو تحت األرض وفوقها، بهدف إغراق محيط المسجد الوسائل واألساليب سواء ما يتعلق باأل

 ."بالمستوطنين

حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الحفريات، ونتائجها، "وحملت الوزارة 
بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الحفريات “، مطالبة "وتداعياتها الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين

 ."ية للشعب الفلسطينيوتوفير الحما

ُاالنحياز األميركي والصمت الدولي يشجعان سلطات االحتالل على التمادي في تنفيذ "ورأت أن 
 ."مشاريعها التهويدية والتهجيرية في األراضي المحتلة

  ٢٢ ص٤/٣/٢٠١٩الغد 

*** 

 االحتالل يرفض المصادقة على عشرات طلبات البناء بالقدس
  

 ٢٠ًطيط والبناء في بلدية االحتالل بالقدس، مؤخرا، المصادقة على رفضت لجنة التخ -وكاالت 
ّطلب بناء للمقدسيين، بحجة أن اإلجراءات التي كانت متبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة، بحسب ما ذكرت  ّ

  .، أمس األحد"هآرتس"صحيفة 

ّويعني قرار بلدية االحتالل منعا شبه تام لبناء المقدسيين في المدينة، التي  يعانون فيها من ً
ّوصوت ضد المصادقة . ّتضييقات كبيرة ورفض لالعتراف بملكيتهم على األرض والبيوت من قبل االحتالل

ّ العلمانية، بينما صوتت األحزاب الحريدية "مئوحديم" والليكود وقائمة "البيت اليهودي"على الطلبات مندوبو  ّّ
  .لصالح المصادقة عليها

ّ ألفا من أزمة خانقة في قضية المسكن، سببها رفض ٣٣٠عددهم ّويعاني المقدسيون البالغ  ّ ً
ّاالحتالل اإلسرائيلي االعتراف بملكيتهم على أرضهم واإلهمال التام الذي تتعرض له المدينة بعد إتمام  ّ

  .، وعدم وجود أي خطط لإلسكان١٩٦٧احتاللها عام 

ّي المئة من األراضي غير مسجلة  ف٩٠ّوتتخذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي من واقع أن أكثر من 
ًرسميا بأسماء مالكها في الطابو ذريعة لرفض طلبات البناء ّ ّوللتغلب على هذه األزمة، اكتفت سلطات . ً

ّاالحتالل اإلسرائيلي خالل العقود األخيرة بحصول مقدمي طلبات البناء على إقرار من المخاتير أو من 
ّ تعترف بهم البلدية، قبل أن تنقلب البلدية على هذه اإلجراءات ّالشخصيات االعتبارية في األحياء الذين ّ

ّبحجة أن    ."ّقائمة المخاتير والشخصيات االعتبارية الموجودة عند البلدية قديمة وبحاجة إلى تغيير"ّ

ويعني عدم االعتراف اإلسرائيلي بأن البيوت التي هدمت بالفعل ولم تحصل على ترخيص من 
  .ّاالحتالل معرضة للهدم
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ّوبينت إحصائيات فلسطينية أن قوات االحتالل هدمت نحو خمسة آالف مسكن فلسطيني منذ عام  ّ ّ
 مساكن بين ١٧٠٦باإلضافة إلى هدم .  ألف مقدسي، ومنعتهم من العودة١٢٠ّ، وشردت أكثر من ١٩٦٧
  . طفال٥١٦٣ فردا، بينهم ٩٤٢٢، وتشريد ٢٠١٧ و٢٠٠٠عامي 

 صباح أمس األحد، أوامر اإلبعاد للمقدسيين عن ساحات وجددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
المسجد األقصى، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحراسة مشددة لقوات االحتالل 

  .التي واصلت فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم

مسجد األقصى من جهة باب وجددت مجموعات من المستوطنين صباح أمس اقتحاماتها لل
المغاربة، حيث استنفرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين ووفرت الحماية 

باب الرحمة، فيما أدى بعضهم "للمستوطنين، خالل جوالتهم االستفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى 
  .صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة

كما شن جيش االحتالل فجر أمس األحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، 
. تخللها اعتقال العديد من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود االحتالل

تحقيق لدى  فلسطينيين جرى تحويلهم لل٩ووفقا لبيان صادر عن جيش االحتالل، فإن جنوده اعتقلوا 
  .بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين) الشاباك(جهاز األمن العام 

إلى ذلك، أصدر مركز عبد اهللا الحوراني للدراسات والتوثيق، تقريره الشهري حول أبرز انتهاكات 
  .٢٠١٩االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خالل شهر شباط العام 

 فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال برصاص قوات ٨ التقرير، أنه استشهد خالل شباط الماضي ويبين
.  شهداء من قطاع غزة وشهيدين في الضفة الغربية٦االحتالل في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، 

ال عاما الذي استشهد في سجون االحتالل نتيجة اإلهم) ٥١(ومن بين الشهداء األسير فارس بارود 
عاما في األسر، وما زالت سلطات االحتالل تحتجز جثمانه وترفض ) ٢٨(الطبي المتعمد بعد قضائه 

جثمانا لشهداء ) ٣٧(تسليمه لعائلته في قطاع غزة، حيث ال تزال سلطات االحتالل تحتجز في ثالجاتها 
  .من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخة للقانون اإلنساني الدولي

 فلسطينيا في كل من الضفة ٥٠٠التقرير، أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل شباط نحو ويشير 
الغربية والقدس وقطاع غزة، وتركزت عمليات االعتقال في مدينة القدس المحتلة، عقب قيام المقدسيين 

  .بفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ سنة عشر عاما

مقدسيين، كما قامت قوات االحتالل بإصابة وجرح وطالت االعتقاالت قيادات ورجال دين ومحامين 
 مواطنا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من خالل إطالق الرصاص الحي ٨١٠نحو 

 مواطنا أصيبوا على حدود قطاع غزة ٧١٠والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، منهم 
الحدود، دون أن يشكلوا خطرا على سلطات االحتالل، ونحو خالل مشاركتهم في المسيرات السلمية على 
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 مواطن أصيبوا في الضفة الغربية والقدس نتيجة ممارسات االحتالل في اقتحام القرى والبلدات ١٠٠
  .والمخيمات

 ٤٣وحول هدم منازل ومنشآت المواطنين بين التقرير، أن سلطات االحتالل هدمت خالل شباط 
 منشأة، من بينها سبع عمليات هدم ذاتي في مدينة القدس شملت ٢٦تا، و بي١٧بيتا ومنشأة، شملت 

هدم خمسة بيوت ومنشأتين، قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في بلدات سلوان، 
وتركزت عمليات الهدم األخرى في بلدات وأحياء جبل المكبر، والثوري، ورأس . وجبل المكبر وصور باهر

ود، وصور باهر، وبيت حنينا، والجيب ومخماس بمحافظة القدس، وقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية، العام
وخربة الرأس األحمر في األغوار الشمالية بمحافظة طوباس، وقرية الولجة وبئر عونه بمحافظة بيت لحم، 

لفيت، وقرية بيت دجن ومنطقة مسافر يطا وبلدة سعير والفوار بمحافظة الخليل، وبلدة كفر الديك غربي س
  .شرقي محافظة نابلس

 بيتا ومنشأة بالهدم ووقف البناء والترميم، وشملت اإلخطارات ٣٢وأخطرت سلطات االحتالل 
مسافر يطا وبلدتي أذنا والشيوخ بمحافظة الخليل، ومنطقة بئر عونه شمالي مدينة بيت لحم، وبلدة 

المحتلة، وقرية سبسطية غربي نابلس، وقرية رافات العيساوية وأحياء الصوانة والثوري بمدينة القدس 
 .غربي محافظة سلفيت، وقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية

 ٤/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون مقدسية

 بكيرات يصف قرارات اإلبعاد عن األقصى بالمجحفة والعنصرية. د
  

ــاف  ــب مــدير عــام دائــرة األوق ــشيخ نــاجحاألقــصى والمــسجد اإلســالميةوصــف نائ ــرات قــرار  ال  بكي
، يـراد منـه تجفيـف "العنـصري"و" المجحـف"بــ المقدسـيين االحتالل بإبعاده ورئيس مجلس األوقاف وعدد مـن

 .وتعطيل دورنا وعملنا داخل المسجد األقصى المسجد األقصى وجودنا في

مبـررات وتنتمـي لقـانون   وسياسـات اإلبعـاد دونالقـراراتوأوضح، في تصريح لمراسلنا، ان كل هذه 
  .أبناء المدينة المقدسة  الذي تمارسه هذه الدولة بحقاإلرهابلعنصرية وقانون ا

 ٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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 الرحمة باب إغالق عقب

  المقبلة الجمعة أبوابه أمام لالعتصام يدعون "األقصى حراس"
 

 أبــواب لــىع لالعتــصام المبــارك األقــصى المــسجد حــراس دعــا – المحتلــة القــدس – اليــوم فلــسطين
 أو القــسمة يقبــل ال أقــصانا" أن علــى مــشددين المبعــدون، يدخلــه حتــى وذلــك المقبــل الجمعــة يــوم المــسجد

 ".ًا مرصوصواحدا صفا عضبنا يواجه أن المحتل على فإن ٕواال جميعا ندخله فإما المناصفة

 شـأن يعنيـه ٍشـريف ومـسلم عربـي كـل إلـى" اليـوم مـساء األقـصى، حـراس وجهـه نداء في ذلك جاء
 ".األرض أنحاء كل في األقصى المسجد

 بــاب مــصلى فتحــوا ألنهــم ًحارســا ١٤ اآلن حتــى اعتقلــت اإلســرائيلي االحــتالل قــوات أن وأوضــحوا
 الحــراس، لــبعض اإلبعــاد مــددت واليــوم األقــصى، عــن اإلبعــاد علــيهم وفرضــت الماضــية، األيــام فــي الرحمــة
 .أشهر وستة أسبوعين بين تراوحت ٍلمدد األوقاف، طواقم من ولغيرهم

 اإلسـالمية األوقـاف مجلس محاسبة تحاول )االحتالل قوات( اليوم هي ها" بيانهم في الحراس وقال
 مـدير ونائـب سـلهب العظـيم عبـد الـشيخ فـضيلة المجلـس رئـيس بإبعـاد الرحمة باب مصلى بفتح قراره على

 شـؤون كافـة إلدارة الوحيـد المرجـع هـي تبقـى أن ويجـب كانت األوقاف أن مع بكيرات ناجح الشيخ األوقاف
 سـواء قراراتهـا أو إلرادتهـا وال اإلسـرائيلي االحتالل لسلطة ذلك في تخضع ال وهي المبارك، األقصى المسجد

 ".شرطة أو محكمة أو حكومة قرارات كانت

 الرحمـة بـاب لهبـة األولـى األيـام خـالل والمبعـدين الحـراس مثلـوا الـذين المحـامين إلى نداء ووجهوا
 النـاس ركـن ولقد الرحمة، باب بإغالق االحتالل محكمة من قرار يوجد ال أنه المأل على أعلنتم لقد" :ائلينق

 شــرطة واصــلت بينمــا ذلــك، علــى بنــاء ٍخطــر فــي يعــد لــم الرحمــة بــاب مــصلى أن وظنــوا هــذا إعالنكــم إلــى
 ".يوم بعد ًيوما الحراس ٕوابعاد اعتقال االحتالل

َنستنزف الميدان في َوحدنا ُِتركنا" نللمحامي ندائهم في وأضافوا  أن النـاس ظـن بينمـا الثمن، وندفع ُ
 ".زال قد الرحمة باب على الخطر

 قـضائي، قـرار مجـرد ولـيس سياسـية إرادة مـصدره الرحمـة باب على الخطر أن األقصى حراس وأكد
 تحتـاج وال األمنيـة لـصالحيةبا لهـم تمنح إدارية قرارات هي اإلسرائيلية الشرطة تفرضها التي اإلبعاد وقرارات

 .محكمة قرار إلى

 حولنـا، التفـافهم يواصـلوا كي للناس الحقيقة هذه وتوضيح جانبنهم إلى بالوقوف المحامين وطالبوا
 ".الخطر عين في زال ما الرحمة فباب" أن على مشددين

ــداء الحــراس ووجــه ــى ن ــسطينيين إل ــي الفل ــذين القــدس ف ــاب فتحــوا ال ــإرادتهم الرحمــة ب ــافهموا ب  لتف
ِتفــرغ بــأن ٕوانجــازكم نــصركم علــى االلتفــاف تحــاول االحــتالل شــرطة" إن قــائلين الجمــاهيري،  مــن األقــصى ُ

 ".األقصى يحرس من أو الرحمة، باب يفتح من هناك يبقى ال حتى يوم، بعد ًيوما الحراس
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 بهـــذه نـــصركم علـــى يتحايـــل بـــأن لالحـــتالل ستـــسمحون هـــل" قـــائلين للمقدســـيين الـــسؤال ووجهـــوا
 ؟"الميدان في وحدنا ستتركوننا وهل البساطة؟

 بأموالنــا األقــصى نفــدي بنــا عهــدكم علــى أننــا أمتنــا ولكــل لكــم نؤكــد" بيــانهم األقــصى حــراس وخــتم
 ".تنتهي لم الرحمة باب مصلى على الهجمة لكن وأوقاتنا، حياتنا له ونكرس وأجسادنا

 ٕوابعـادهم األقصى بحراس باالستفراد إغالقه إلعادة تتطلع اإلسرائيلي االحتالل شرطة أن إلى ونبهوا
 .عنهم

 قـرارات ُتكـسر كـي حولنـا، والتفـافكم معنـا بوقـوفكم إال هـذا مسعاهم إفشال يمكن ال أنه على وشددوا
  .المكاني التقسيم قبلها من ُكسر وكما البوابات، قبلها من كسرت كما الباطلة، المنع

  ٣/٣/٢٠١٩ اليوم فلسطين

*** 

  تقارير

 األردن في صف تضامن أشقائه..  االتحاد البرلماني العربينجاح قمة
 

ًظل األردن على الداوم بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، مناديا بوحدة الصف العربي، باذال في  ً 
مختلف المحطات كل الجهود التي من شأنها توثيق اللحمة العربية، وتعزيز تضامنها خدمة لقضايا األمة 

  .ى رأسها القضية الفلسطينيةالمركزية وعل

 جاللة الملك عبد اهللا الثاني، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين  وعلى هذا النحو يأتي استقبال
القدس العاصمة األبدية « لالتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في عمان تحت شعار ٢٩بأعمال الدورة 
ئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أهمية ً، مؤكدا في اللقاء الذي حضره ر»لدولة فلسطين

الدور الذي يضطلع به االتحاد البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال التحديات 
  .اإلقليمية

ويؤمن األردن كما يشير جاللة الملك بضرورة توثيق التعاون العربي في المجاالت كافة، حيث إن 
مة العربية تتطلب التعاون وتوحيد المواقف وبما يخدم مصالح الدول العربية التحديات التي تواجه األ

ويحقق األمن واالستقرار في المنطقة، ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود إليجاد حلول سياسية لألزمات التي 
  .تعاني منها بعض الدول العربية في إطار البيت الداخلي العربي

ّه األشقاء العرب في عمان، يعيد جاللة الملك التأكيد على وعلى ذات العنوان الذي اجتمع علي
ًموقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر قضيته المركزية، مشيدا بمواقف االتحاد 
البرلماني العربي الداعمة لحقوق األشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس وتقديم الدعم لالجئين 

  .الفلسطينيين
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بر عنه رؤساء البرلمانات المشاركة من نجاح غير مسبوق ألعمال الدورة، هو رسالة بأن ّإن ما ع
ًاألردن حاضنة العرب، وأن المملكة مناصرة وداعمة للحمة الصف العربي ولن تدخر جهدا في سبيل جمع 

  .طنياألشقاء على طاولة جامعة لدعم الشعب الفلسطيني حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الو

ّإن ما قام به مجلس النواب من جهد، وما قدمه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة  ّ
ًفي حشد الصف البرلماني العربي دعما للقضية الفلسطينية، يستحق اإلشادة والدعم والثناء، ويؤكد أن 

شأنها إبراز الصورة الدبلوماسية البرلمانية األردنية قد قفزت بشكل نوعي، إلى مربعات التأثير، ومن 
ُاإليجابية عن دور مجلس النواب، وهو دور يتوجب أن ينظر إليه في الشارع األردني، على أنه دور  ّ
وطني، مقصده لم الشمل العربي، في وقت بدت األمور مستعصية، إال أن هذا الجهد الكبير، جعل الصعب 

  .ّ على طاولة واحدة في عمان الوفاق واالتفاقسهال، فاجتمع ممثلو أقطار عربية عدة، رغم كثرة الخالفات،

  ١٤ص/٤/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عربية

 القدس عاصمة فلسطين األبدية.. إجماع عربي

 كمال زكارنة

ًحاد البرلماني العربي إجماعا عربيا رسميا وشعبيا، وعندما يقرر باالجماع من اقرب مكان يمثل االت ً ً ً
لفلسطين ومدينة القدس المحتلة من توأمها عمان، بأن القدس العاصمة االبدية للدولة الفلسطينية 

ات، التي العتيدة، فان هذا يعني ردا واضحا وصريحا، على جميع المشاريع والمخططات والخطط والصفق
تحاول االدارة االمريكية بالتعاون والتفاهم والتنسيق والتوافق مع الكيان المحتل، تمريرها وفرضها على 

  .الشعب الفلسطيني واالمة العربية

شعار وعنوان اجتماع االتحاد البرلماني العربي في عمان العرب، عمان الوفاق واالتفاق واالجماع 
 لفلسطين، يحمل دالالت ومعان عميقة ومهمة، اهمها ان القضية العربي، القدس العاصمة االبدية

الفلسطينية ما تزال تشكل القضية المركزية واالولى عربيا، وان جميع الدول العربية دون استثناء، تجمع 
على موقف واحد موحد من القضية وجوهرها وقلبها النابض القدس، يرفض القرار االمريكي القاضي 

الموحدة عاصمة للكيان المحتل، كما يرفض ويعارض نقل السفارة االمريكية اليها، وهذا باالعتراف بالقدس 
الموقف ينسف صفقة القرن التصفوية من جذورها، ويفرغها من مضمونها ويرفض التعاطي معها رغم كل 

  .ّالضغوطات واالغراءات االفتصادية التي تمارسها االدارة االمريكية وتروج لها

ية االردنية في هذا السياق واضحة ومقدرة فلسطينيا وعربيا، واحتضان عمان لهذا الجهود البرلمان
االجماع العربي، يؤكد التالحم ااالردني الفلسطيني العربي ازاء القدس والقضية الفلسطينية عموما، ويوجه 

  .رقهمرسالة لجميع االطراف االخرى، بأن القدس تجمع االمة العربية حولها وقضيتها توحدهم وال تف
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الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعا، تنتظر قرارات برلمانية عربية بشأن القدس بحجم 
شعار وعنوان المؤتمر، وان يؤكد المؤتمرون رفضهم المطلق والشامل لصفقة القرن بوضوح وليس 

 المستقلة بالتلميح، والرفض العربي الجامع للتطبيع مع الكيان المحتل قبل اقامة الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف، والدعوة الفورية الى تفعيل صندوق القدس، من اجل دعم صمود المقدسيين 
وتعزيز وجودهم في القدس التي تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية شعواء ال تبقي وال تذر، ودعم االردن 

 االحتالل الصهيوني في والسلطة الوطنة الفلسطينية وهما يتصديان لممارسات واعتداءات وسياسات
المدينة المقدسة، واسناد الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية فيها، ومخاطبة العالم 
اجمع بأن القدس خطا احمر وانها عربية اسالمية فلسطينية، وال يمكن السماح وال قبول المساس بها 

  .ا لالتحاد البرلماني العربيمهما كانت الظروف واالسباب، واعالن القدس مقرا دائم

هذا االجتماع المهم، يجب ان يعقبه تحرك برلماني عربي مشترك من خالل يشكلها المؤتمر، 
اسالميا واقليميا ودوليا، لحشد التأييد للقرارات التي سيتخذها لتصبح دولية بعد ان يتبناها االتحاد البرلماني 

  .ية، وافشال المشاريع التصفوية التي تستهدفهاالدولي، من اجل نصرة القدس والقضية الفلسطين

  ١٤ص/٤/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

 هذا هو الرد

 ةحمادة فراعن

خمسون ألف مصل من فلسطينيي القدس ومن أه الي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل ُ
المختلطة المتاح لهم الوصول إلى المسجد األقصى، لبوا النداء، وأدوا صالة الجمعة، استجابة لدعوة 
ًمجلس األوقاف اإلسالمية ومفتي القدس، ردا على سفالة حكومة وأجهزة وأمن المستعمرة اإلسرائيلية الذين 

ُبإعادة إغالق بوابات مصلى باب الرحمة الذي تم فتحه بإرادة وقرار مجلس تلقوا تعليمات رئيسهم نتنياهو 
األوقاف لدوافع دينية وطنية سياسية وقومية، بهدف الحفاظ على قدسية المكان كمسجد مقدس للمسلمين، 
وللمسلمين فقط، ال يجوز المساس به، ورفض تدنيسه من قبل االحتالل األجنبي وسياسييه من الوزراء 

ب واألجهزة والمستوطنين، ورفض ما يقوم به هؤالء لدوافع سياسية استعمارية، أو دينية عدائية والنوا
جائرة غير جائزة، طالما أن المسلمين يحترمون قدسية وطهارة وأحادية الكنيسة للمسيحيين، وما يماثلها 

ان، وعلى أي من احترام ومكانة للكنيس اليهودي، ال تجوز إساءات التطاول على المسجد من أي ك
أولى القبلتين، وثاني : مسجد، فكيف يكون ذلك حينما يتم التطاول على أقدس مقدسات المسلمين

  . المسجدين، وثالث الحرمين، ومسرى ومعراج سيدنا محمد رسول المسلمين وهاديهم ومصدر إلهامهم ؟؟

ُسفالة االحتالل وانحطاطه، أنه ال يضع حدا لتجاوز المحرمات، بل يصر عل ى انتهاك المحرمات نحو ً
المساس بالمساجد والكنائس، ونحو البشر، لألطفال والنساء، للكهول كما للشباب، للمرضى مثل 
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األصحاء، ال يفرق بين فلسطيني وفلسطيني، وبين عربي وعربي، وبين مسلم ومسيحي، طالما أنهم من 
قع، ولذلك لم تكن نظرة المجتمع الدولي ًاألغيار، أي أنهم ليسوا يهودا، بكل وقاحة التمييز العنصري الفا

ومؤسساته ومعاييره أن سلوك االحتالل وأجهزته وجيشه وقوانينه عنصرية غارقة في فاشيتها وحقدها على 
اآلخر، وهو سلوك تعلموه من النازيين والفاشيين األوروبيين الذين كانوا يضطهدونهم و يكرهونهم ألنهم 

ُر من النازيين والفاشيين والعنصريين في أوروبا، ولذلك وصفت يهود، فورثوا هذا الكره نحو اآلخ
ًالصهيونية بالنازية والعنصرية ألن قادتها يمارسون نفس األساليب العنصرية بأدوات أكثر حدة وتأثيرا 
وأذى، متوهمين أنهم قادرون على هزيمة الفلسطيني والعربي والمسلم والمسيحي والدرزي، ومن ينتمي 

   البالد وتاريخها وتراثها كان واليزال وسيبقى هللشعب فلسطين أ

ًخمسون الفا لبوا نداء األقصى لحمايته، مثلما لبى خمسون من حراس المسجد من النساء 
ُوالرجال لفتح بوابات مصلى باب الرحمة بعد أن رصدت أجهزة العدو اإلسرائيلي ثالثة من حراس المسجد 

ًم، فكان الرد بدال من ثالثة حضر خمسون من موظفي أوقاف فتحوا األبواب فتمت إحالتهم إلى المحاك
ًالمسجد من المتفرغين لحساب وزارة األوقاف األردنية، وال أذيع سرا أن أقول أن الصراع األردني اإلسرائيلي 
بات كسر عظم بما يتعلق بالمسجد األقصى والرعاية الهاشمية له، فسلسلة القرارات التي عمل لها وزير 

أيمن الصفدي، في المؤتمرات المتتالية من مؤتمر دبلن، إلى مؤتمر شرم الشيخ، إلى اجتماع الخارجية 
وزراء خارجية البلدان اإلسالمية التي أقرت ودعمت الوصاية الهاشمية لم تتم، ولن تتم، ولن يكون لها 

التفاهم معنى وال صدى بدون أفعال أهل القدس وصالبتهم واستجابتهم لنداء ورسائل عمان، وبدون 
األردني الفلسطيني، وبدون التنسيق مع لجنة المتابعة العليا لقيادة الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 

، من قبل رئيسها محمد بركة ، ومضر يونس رئيس اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية ، ٤٨
من الحركة اإلسالمية بجناحيها، والنواب العرب الفلسطينيين لدى الكنيست االسرائيلي، وأحزاب المواجهة 

والجبهة الديمقراطية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والعربية للتغيير، والحزب الديمقراطي العربي، والحزب 
القومي العربي، وحركة كرامة ومساواة وغيرهم من فعاليات الوسط العربي الفلسطيني الذين يؤدون دورهم 

ٕأعباء المشاركة حفاظا على القدس وعروبتها وفلسطينيتها واسالمها بالتناوب والتنسيق والتفاهم وتحمل  ً
  .ومسيحيتها في مواجهة التهويد واألسرلة األحادية الضيقة االستعمارية العنصرية

  ١٧ص/٤/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  الصحف اإلسرائيلية متعاونة مع سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين
 

 هاسعميرة  /هآرتس

هذا االسبوع سيحصل موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على راتب مقلص، وهذه مرة 
ٕوالى أي درجة . أخرى فرصة لمحاولة التذكير إلى أي درجة لغتنا الصحفية ملوثة بمفاهيم تشوش الواقع

 في اوساط الصحف اإلسرائيلية متعاونة رئيسية في جهاز السيطرة على الفلسطينيين وتشجيع الجهل
 .اإلسرائيليين

الذين رواتبهم تقل عن ألفي شيكل، كما يبدو سيواصلون الحصول على كامل هذا المبلغ 
اآلخرون سيكتشفون أنه وصل إلى البنك فقط نصف المبلغ، مع خصم الدفعات المحددة للبنك . المضحك

ع بضع عشرات أو مئات عن القروض المختلفة، فإن الكثيرين من موظفي القطاع العام سيبقون فقط م
مع ذلك، عليهم اطعام اطفالهم والسفر إلى العمل والمدرسة ودفع فواتير الكهرباء . الشيكالت في حساباتهم

أجر الحد . بالمناسبة، اسعار المياه والوقود والكهرباء في الضفة تشبه االسعار في إسرائيل. واالنترنت
 .ث اجر الحد االدنى في إسرائيلاالدنى الفلسطيني هو تقريبا أكثر بقليل من ثل

وهم اشخاص عملوا  .USAID الموظفون سينضمون بضائقتهم هذه إلى مئات كثيرة من الجئي
والتي تم وقفها بعد أن أمر ترامب بوقف . في عشرات المشاريع التي مولتها وكالة التنمية األميركية

تنافس بضع عشرات من هؤالء العاطلين في كل عطاء لعمل جديد في القطاع العام أو الخاص، ي. تمويلها
 .الجدد

وهذه . الرواتب في القطاع العام ستقلص بسبب زيادة حدة العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية
المبلغ الذي ) أو تقليص(سنجد صياغات مثل خصم "ماذا فعال؟ في اعالننا … الحدة في العجز تنبع من

هذا هو اذا، هذا . "التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينيةيوازي مخصصات السجناء من اجمالي المبالغ 
ليس تقليص أو خصم، هذا سرقة وسطو في وضح النهار تقوم به إسرائيل على اموال ليست لها، يدفعها 

 .مستوردون فلسطينيون عن منتوجات هدفها الجيوب الفلسطينية

هذه الجمارك .  من التجار االموالوألن إسرائيل تسيطر على كل الحدود والموانئ، فهي التي تجبي
من يقررون . الخصم هو سرقة.  في المائة اذا لم يكن اكثر من مداخيل وزارة المالية الفلسطينية٥٠تشكل 

موظفو المالية الذين ينفذون االمر . الخصم هم لصوص، أي رئيس الحكومة ووزير األمن ووزير المالية
 ."خصم"ة في سرقة الرأي عندما تكتب الصحف شريك. هم شركاء في موضوع المخالفة

 أو كرامة ثمنها مرتفع أو تطلع عبثي ألن يجعل هذا العالم تضغط على –في خطوة عصيان مدني 
 قرر محمود عباس رفض تسلم المبلغ كله الذي كان على إسرائيل تحويله إلى حساب وزارة –إسرائيل 
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صدقوني، قال لي موظف فلسطيني .  كل االمورعباس هو الذي يقرر في. المالية الفلسطينية هذا الشهر
أي، كان هناك في الحكومة الفلسطينية من اعتقدوا أن كرامة متمردة ليست في . كبير ولم يأت بجديد

السبب االساسي في أن نسبة مرتفعة جدا من مداخيل السلطة تأتي من : لنذكر للمرة المائة ألف.محلها
اجية، هو السيطرة اإلسرائيلية على مناطق ج والقيود البناء الجمارك وليس من نشاطات اقتصادية انت

هكذا تسرق إسرائيل مداخيل وزارة المالية الفلسطينية، بعد أن تمنع . والزراعة والرعي وحرية الحركة
المشوش اللغوي الشعبي مرة اخرى في االسبوع الماضي كان .الفلسطينيين من تطوير مصادر دخل اخرى

من يسيطر على . وقت الذي كان القصد هو احتجاج عنيف محتمل للفلسطينيين في ال"تصعيد"مفهوم 
مع ذلك، ما يزال أمرا . المياه الموجودة أو غير الموجودة للفلسطينيين، من الطبيعي أن يسيطر على اللغة

يثير االعصاب، السهولة التي فيها العنف البيروقراطي ألوامر البناء ال يتم تعريفه من قبل االعالم 
 "يمام"لننتقل إلى التشويش اللغوي الذي يعرض الجيش اإلسرائيلي أو وحدة ."قانون وتنظيم"، بل"تصعيد"
في نشاط مشترك . المتحدثون يقولون، واعالم الجماهير يتبنى كالعادة. "نشطاء"كـ ) الشرطة الخاصة(

 يغطي على العمل كما "نشاط". للجيش اإلسرائيلي ويمام والشباك اعتقلوا زكريا الزبيدي في وسط رام اهللا
ابن الالجئين . ال يجب أن نقدم الزبيدي للجمهور اإلسرائيلي. اقتحام لمسلحين، هجوم، فرض الرعب: هو

هذا الذي قام جندي إسرائيلي بقنص وقتل والدته في مخيم جنين لالجئين، عرف جيدا نفسية المراسلين 
 .ن فلسطينيين، ألن هذا يرفع اسهمهم المهنيةهم يحبون اجراء المقابالت مع مسلحي. اإلسرائيليين

جدعون ليفي . (هذا دائما اكثر اثارة من البحث عن جنود ضربوا شخصا اعمى ومقعدا في سريره
هل هناك عالقة مباشرة بين مؤهالت الزبيدي كمقاتل ضد االحتالل ). ١/٣، "هآرتس"واليكس لبيك، 

وال حتى تأثير المقابالت على . ذا ليس موضوعنا اآلناإلسرائيلي وبين عدد المقابالت التي أجراها؟ ه
الرؤية العامة للزبيدي، وال حتى على الطريقة التي فيها االعالم اإلسرائيلي أدانه وأدان المحامي طارق 

موضوعنا هنا هو مغسلة الكلمات التي تصف بمفاهيم ايجابية . برغوث بكل ما ادعاه الشباك ضدهما
 .سلحة والمخيفة في اوساط السكان الحضرييناالقتحامات العسكرية الم

في المكان الذي اعتقل فيه الزبيدي في مركز رام اهللا توجد مدرسة للبنات على اسم عزيز شاهين 
االطفال لن ينسوا الغاز المسيل للدموع الذي تسرب عندهم، وصوت االنفجارات المخيفة . وروضة اطفال

بعد ذلك . ئهم القلقين من االقتراب من اجل اخذهم إلى البيتوالمسلحين الوقحين الذين لم يسمحوا آلبا
دبلوماسيون إسرائيليون يرتدون ربطات العنق يشرحون بلهجة جنوب افريقية أو اكسفوردية بأن جهاز 

 .التعليم الفلسطيني يعلم الكراهية

  ٢٠ ص٤/٣/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Jordan rejects new Israeli ‘escalation’ barring awqaf officials from Aqsa 
 
Palestinian Muslims attend Friday prayers outside the Bab Al Rahma in Al Aqsa Mosque 
complex in Jerusalem's Old City on Friday (Reuters photo) 
AMMAN — The Awqaf Ministry on Sunday expressed its rejection of Israel’s decision to bar 
top officials of the Jerusalem Awqaf Department from Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, 
describing it as “new escalation”.Israel on Sunday barred Sheikh Abdul Azim Salhab, head of 
the Jerusalem Awqaf Council, from accessing Al Aqsa Mosque complex for 40 days and Najih 
Bkirat, the deputy director general of the Jerusalem Awqaf Department, for four months, the 
Jordan News Agency, Petra reported.Occupation forces also decided to detain a number of 
officials from the awqaf, including Mahdi Abdul Haddi, and raided the residence of another, 
Hatim Abdul Qader, according to Petra.Minister of Awqaf and Islamic Affairs Abdul Nasser 
Abul Bassal described the Israeli measures as “a new escalation aimed at impeding the work of 
the Jerusalem Awqaf and intimidating the members of the council, which the Jordanian Cabinet 
has recently restructured”. 
Abul Bassal added that taking such arbitrary measures by Israeli authorities constitute a 
systematic targeting of Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, the administration and members of 
the council, the Jordan News Agency, Petra, reported. 
Using the barring of awqaf officials as a tool to pressure the council in order to interfere in Al 
Aqsa Mosque affairs is “unacceptable”, the minister added, stressing that such acts “reinforce 
our determination that Bab Al Rahma is an indivisible and integral part of Al Aqsa Mosque and a 
non-negotiable issue”.  The Lower House’s Palestine Committee also condemned the decision, 
noting that it is a direct violation of the Hashemite Custodianship over Islamic and Christian holy 
sites in Jerusalem. Salhab and Bkirat were arrested by Israeli forces last month after the former 
reopened the gate leading into Bab Al Rahma (Gate of Mercy), in Al Aqsa Mosque complex, 
which has been sealed by Israel since 2003, and hundreds of Muslims went inside to pray for the 
first time in years, according to Reuters.Last week, Abul Bassal instructed the Jerusalem Awqaf 
Department to study the best possible means of utilising the Bab Al Rahma building with the aim 
of keeping it permanently open. 
The Jerusalem Awqaf Department, which is affiliated with Jordan’s Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs, has the sole authority to manage the affairs of Al Aqsa Mosque/Al Haram Al 
Sharif. 

Jordan Times Mar 03,2019 
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King discusses joint Arab action with heads of parliaments 
 
AMMAN — His Majesty King Abdullah on Sunday received the heads of Arab parliaments 
participating in the 29th session of the Arab Inter-Parliamentary Union, held in Amman under 
the theme “Jerusalem: the eternal capital of the Palestinian state”. 
Deputising the King, Lower House Speaker Atef Tarawneh inaugurated the 29th conference of 
the Arab Inter-Parliamentary Union, during which heads of Arab parliamentary delegations will 
be discussing building a unified Arab stance on various issues on the agenda of regional and 
international parliamentary unions, efforts to combat terrorism as well as issues related to women 
and children.During the meeting, held at Al Husseiniya Palace and attended by Speaker of the 
House of Representatives Atef Tarawneh, King Abdullah highlighted the importance of the Arab 
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Inter-Parliamentary Union’s role in seeking to unify Arab positions on regional challenges, 
stressing the need to bolster Arab cooperation, a Royal Court statement said. 
His Majesty said the challenges facing the Arab nation require cooperation and unified positions 
to further Arab interests and achieve regional security and stability. 
The King urged stepping up Arab efforts to reach political solutions to crises facing Arab 
countries. 
His Majesty reaffirmed Jordan’s steadfast position on the Palestinian cause, praising the Arab 
Inter-Parliamentary Union for its advocacy of Palestinian rights, its defence of Jerusalem and its 
support for Palestinian refugees. 
The meeting also covered efforts to counter terrorism and extremists and their ideology. 
During the meeting, Egyptian House of Representatives Speaker and Arab Inter-Parliamentary 
Union President Ali Abdel Aal commended Jordan for embracing the Palestinian cause and 
defending the Arab identity of Jerusalem, according to the statement. 
For his part, the Saudi Shura Council Speaker Abdullah Al Sheikh expressed gratitude to the 
King on behalf of the participants, for sponsoring the meetings of Arab parliamentarians and for 
meeting with them, noting that the conference represents an important opportunity for 
exchanging views on regional issues. 
For his part, Speaker of the Kuwaiti National Assembly Marzouq Alghanim praised Jordan’s 
exceptional effort in hosting Palestinian and Syrian refugees, stressing the need to support 
Jordanians for welcoming refugees to their homes despite their limited resources. 
Speaker of the UAE’s Federal National Council Amal Al Qubaisi commended His Majesty’s 
commitment to the Palestinian cause and joint Arab action, voicing hope that the Arab Inter-
Parliamentary Union and Arab governments can capitalise on growth opportunities to create a 
better future for the next generations, the statement added. 
Chairman of the Omani Shura Council Khalid Hilal Nasser Al Maawali emphasised that the 
success of the Arab Inter-Parliamentary Union session demonstrates Jordan’s key role in creating 
Arab consensus.Royal Hashemite Court Chief Yousef Issawi and Adviser to His Majesty and 
Director of the Office of His Majesty Manar Dabbas attended the meeting. 
In a separate meeting on Sunday, the King and Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri 
discussed the need to maintain coordination and consultation between Jordan and Lebanon on 
issues of mutual concern.Discussions at the meeting, attended by HRH Prince Ali, also covered 
efforts to reach political solutions to crises facing Arab countries, the Royal Court said. 
His Majesty asked Speaker Berri to convey his greetings to Lebanese President Michel Aoun. 
Also on Sunday, the King received Speaker Alghanim of the Kuwaiti National Assembly, who 
conveyed the greetings of Emir of Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. 
His Majesty asked Speaker Alghanim to convey his greetings to Sheikh Sabah, and thanked 
Kuwait for supporting Jordan and Arab causes. 
Discussions covered the “historical and strong ties” between Jordan and Kuwait, and keenness to 
advance them further, according to the statement.At a meeting with Iraqi Parliament Speaker 
Mohammed Al Halboosi, discussions addressed the importance of expanding Jordanian-Iraqi 
economic cooperation in trade and investment. 

The King asked Speaker Halboosi to convey his greetings to Iraqi President Barham Saleh, 
noting Iraq’s pivotal role in the region and reiterating that Jordan stands by Iraq’s efforts to 

safeguard its security and achieve further progress and prosperity. 
Jordan Times Mar 03,2019 
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