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  القدساالردن 

   ويحذر من ممارساته االستفزازيةقصىاألردن يدين االقتحامات اإلسرائيلية لأل

 

ــين – عمــان ــد نيف ــس – الهــادي عب ــت – صــويلح ان ــة وزارة دان ــربين وشــؤون الخارجي  بأشــد المغت
 لخـال مـن الـشريف القدسـي الحـرم /قـصىاأل المـسجد ضـد الـسافرة يةسـرائيلاإل االنتهاكـات استمرار العبارات

وقــاف األ وكــوادر المــصلين علــى واالعتــداء يةســرائيلاإل الــشرطة بحمايــة االســتفزازية المتطــرفين اقتحامــات
  .أمس صباح

 التـصعيدية االسـتفزازية يةسـرائيلاإل للممارسـات الخطـرة التبعـات مـن أمـس صحفي بيان في وحذرت
  .برمتها المنطقة أمن هددست العنف من جديدة دوامة إلى المنطقة ستجر والتي والمرفوضة المدانة

 علـى القـضاة سـلمان سـفيان السفير المغتربين وشؤون الخارجية وزارة باسم الرسمي الناطق وشدد
 ووقـف وتنفيـذها، الـدولي القـانون بموجـب التزاماتهـا بـاحترام بـاالحتالل، قائمـة كقـوة ، إسـرائيلإلـزام ضرورة

 المقـدس، المكـان هـذا فـي المسلمين مشاعر واحترام فالشري الحرم على واعتداءاتها االستفزازية إجراءاتها
 مـسؤولياته ّوتحمـل بـالتحرك الـدولي المجتمـع وطالـب.المبـارك رمـضان شهر من األخيرة األيام في ًخصوصا

 هـذه لجميـع الفوري بالوقف يةسرائيلاإل السلطات المغتربين وشؤون الخارجية وزارة طالبت كما .الشأن بهذا
 ّوحملتهـا المبـارك،قـصى األ المـسجد فـي والمدانة والمرفوضة المسؤولة غير والتصرفات العبثية االستفزازات

 توجيـه تـم أنـه القـضاة وأوضـح.التـصرفات لهـذه الخطيـرة والتـداعيات المـسجد سـالمة عـن المـسؤولية كامل
 ســاتالممارردن األ رفــض تؤكــد الدبلوماســية القنــوات عبــر يةســرائيلاإل للحكومــة دبلوماســية احتجــاج مــذكرة

 وعلــى.تبعاتهــا مــن وتحــذر فــوري بــشكل بوقفهــا وتطالبهــا المقدســة األمــاكن لحرمــة وانتهاكاتهــا يةســرائيلاإل
 ان البــصل أبــو الناصــر عبــد الــدكتور يةســالماإل والمقدســات والــشؤونوقــاف األ وزيــر قــال  ذاتــه، الــصعيد

قـصى األ للمـسجد باقتحامهـا أمـس، صـباح يسـرائيلاإل االحـتالل سـلطات بها قامت التي المستفزة التصرفات
 وخاصــة للمــصلين وضــربها المبــاركقــصى األ المــسجد إلــى بــالقوة والمــستوطنين المتطــرفين ٕوادخــال المبــارك
 وفــق ومــدان مرفــوض عمــل رمــضان مــن األواخــر بالعــشر المباركــة األيــام هــذه فــي هللا والمتعبــدين النــساء
 ضـربت عنـدما االحـتالل قـوات بـه قامـت مـا الـوزير واسـتهجن كافـة، العـالم فـي والقوانين والمبادئ األعراف
 واالعتــداء والمروانــي القبلــي المــصلى داخــل إلــى ومالحقــتهم اآلمنــين المعتكفــينطفــال واأل والــشيوخ النــساء
 بإسـعافهم الـسماح وعـدم الحـراس وضـرب المـسقوفة المساجد داخل للدموع المسيلة بالغازات ورشهم عليهم
 أبـواب بـإغالق قامـت والتـي باألسـلحة المدججين والشرطة الحدود وحرس صةالخا القوات بحماية كله وذلك

 حقهم من والمعتكفين المصلين حرمان مع العبادة أماكن في ًتدخال يعد الذي األمر المتعبدين على المساجد
 ملــك هــو الــذي المبــاركقــصى األ بالمــسجد يتــدخل ال ان االحــتالل علــى ان البــصل أبــو وأكــد.مــسجدهم فــي

 القائمــة الــسلطة علــى وان التقــسيم، وال للمــشاركة قابــل غيــر وانــه احــد فيــه يــشاركهم ال وحــدهم ينللمــسلم



 

٥

ــاالحتالل ــي التــاريخ دروس مــن االتعــاظ ب  تحريــر وان تعــالى اهللا شــاء ان زوال إلــى االحــتالل ان تؤكــد الت
 الـدول لبـصلا أبـو الـوزير ودعـا.األرض هـذه وجـه علـى مـسلم لكـل غايـة هو وتعسفهم ظلمهم منقصى األ

 إلـى سـتؤدي والتـي المـسؤولة غيـر التـصرفات هـذه عن للكف االحتالل سلطات على الضغط للسالم المحبة
 واقتحامـات التطـرف يـدعم ال ان االحـتالل علـى وان اسـتمرت، مـا إذا المنطقـة فـي الدينيـة الـصراعات إذكاء

ــاركقــصى األ للمــسجد المــستوطنين ــك الن المب ــد ذل ــة شــرارة يع ــة ســتلهب قوي ــا المنطق  اســتمرت إذا بأكمله
 مليـون )٨٠٠(و مليـار لدى المقدس المباركقصى األ والمسجد يسالماإل الوقف في والتدخالت االستفزازات

 ٕوادارة المبـاركقـصى األ المـسجد ولحـراس والمعتكفـين والمـصلين للمرابطين الكامل الدعم الوزير وأكد .مسلم
 لكــنهم عـزل أنهـم مــن الـرغم علـى بقـوة المــسجد عـن دافعونيـ الـذينوقــاف األ ومجلـس يةسـالماإلوقـاف األ

  .وقوته وعتاده االحتالل أسلحة كل سيقهرون ٕوايمانهم بإرادتهم

   ٣/٦/٢٠١٩الدستور 

*** 

   لوفاة الشريف الحسين بن علي ٨٨الذكرى 

 

 االثنين الثالث من حزيران الذكرى الثامنة والثمانون لوفاة   اليوميصادف  -  الرأي–عمان  
ريف الحسين بن علي المنقذ األعظم وقائد أول ثورة عربية كبرى في مطلع القرن العشرين، التي الش

ولد الشريف الحسين بن علي .استهدفت تحرير األرض واإلنسان وتأسيس الدولة العربية الواحدة المستقلة
مكة وينشأ فيها  اثناء وجود والده هناك، وتلقى علومه األولى فيها ليعود الى ١٨٥٢في اسطنبول عام 

على العروبة وقيم االسالم، فبرزت مواهبه وتوجهاته التي تدعو الى التخلص من الحكم األجنبي وتحقيق 
 ١٩٠٨ الى اسطنبول ليمكث فيها حتى عام ١٨٩٣االستقالل العربي، فكان ان نفي النفي االول عام 

لى االستقالل العربي التام الذي كان فيعود اميرا على مكة يدير شؤون البالد بعدالة وحكمة وهو يتطلع ا
وحين واتت الظروف إلعالن الثورة العربية الكبرى خاصة بعد نجاح سمو األمير فيصل في .يعمل من اجله

مسعاه مع األحرار العرب في دمشق وغيرها اطلق الشريف الحسين طيب اهللا ثراه رصاصة الثورة العربية 
 معلنا بدء العمليات العسكرية بقيادة أنجاله األمراء علي ١٩١٦الكبرى يوم العاشر من حزيران من عام 

وعبداهللا وفيصل وزيد التي تقدمت وهي تحقق االنتصارات التي توجت بتأسيس الدولة العربية االولى في 
والحسين بن علي طيب اهللا ثراه كان ثابتا عند مواقفه .سورية ومن ثم العراق ومن ثم كانت الدولة االردنية

صة حين الحديث عن فلسطين والقدس، ورفض كل المعاهدات واالتفاقيات التي ال تنص صراحة حازما خا
وكان الشريف الحسين بن علي طيب اهللا ثراه قدم تبرعا سخيا إلعمار .على عروبة فلسطين والقدس

 جاوز ثالثين الف ليرة ذهبية، والذي جاء في فترة دقيقة حين كانت جدران ١٩٢٤المسجد األقصى عام 
  .المسجد االقصى وسقوفه تتعرض للتلف



 

٦

ويستذكر اهل فلسطين والمجلس اإلسالمي األعلى في القدس هذا التبرع واإلعمار خاصة بعد 
 والذي لوال لطف اهللا اوال واإلعمار الهاشمي وترميم االقصى لحدث ما ال ١٩٢٧حدوث الزلزال المدمر عام 

 ونقل الى قبرص ليقيم فيها، ١٩٢٦ن جديد عام وتعرض الشريف الحسين بن علي للنفي م.تحمد عقباه
لكنه عاش فترة حياته هناك ملكا قائدا ال ينقطع عن التواصل مع اعيان األمة يزورونه ويستذكرون مجده 
وهو يواصل خدمته لألمة، وكان على عالقة وثيقة مع المجتمع المحلي، وقد تبرع الشريف الحسين في 

والشريف الحسين بن علي الذي أراده العرب قاطبة قائدا لثورتهم .هاقبرص إلعمار الكنيسة األرمنية في
ٕوحمل مشعل الحرية وناضل بصدق واخالص ال يبتغي غير مرضاة اهللا سبحانه وتعالى، نستذكر سيرته 

وتوفاه .العطرة التي تشكل تاريخا مجيدا ناصعا وصفحة عز في تاريخ االشراف العرب وقادتها المخلصين
 في عمان في قصر رغدان، ويأبى أعيان القدس اال أن يكون سكين ١٩٣١ اليوم من عام اهللا في مثل هذا

األقصى في المدينة التي احبها وتبرع إلعمار مسجدها وأخلص لقضيتها، فينقل الملك الثائر يوم الرابع من 
 المشهور الذي حزيران الى القدس ليوارى الثرى في المسجد األقصى وكأننا مع جاللته رحمه اهللا نردد قوله

، ونستذكر قول "مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها.. "أفصح به حين نفيه الثاني
ايها المولى العظيم فخر كل العرب، "العرب في جنازته الشهيرة العظيمة من القدس حين كانوا يرددون 

ر أمير الشعراء احمد شوقي بقصيدة ، وقد رثاه الشاعر العربي الكبي"ملكك الملك الفخيم ملك جدك النبي
عبرات الكتاب فيها جوار وعيون .. لك في األرض والسماء مأتم قام بها ابو المالئك هاشم"طويلة مطلعها 

وال تزال تتجدد في آل هاشم ."قعد اآلن للعزاء وقامت باكيات على الحسين الفواطم.. الحديث فيها سواجم
مة، فتنتقل الراية من كابر الى كابر تتعزز رفعة وشموخا، ترتفع في روح النهضة وعزيمة البناء وخدمة اال

االنجاز الموصول الذي يتعزز اليوم بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، فتكون خطوات التقدم واإلعمار 
ية واالهتمام بإرث االجداد وايالء القدس ومنبرها العظيم االهتمام الخاص والتوجه لخدمة قضايا االمة العرب

واالهتمام باالصالح والتنمية الشاملة في االردن والتوجه لالستثمار في االنسان تدريبا وتأهيال وتعليما، 
والتأكيد على قيم االسالم السمحة التي تحترم االنسان وتنبذ العنف واإلرهاب والدعوة للحوار للوصول الى 

 اختطتها القيادة الهاشمية منذ فجر العالم الذي يخلو من المخاطر، كل هذه إنما هي توجهات ثابتة
  .النهضة العربية الكبرى وتمضي قدما في ركب البناء والتطوير والتحديث نحو المستقبل االفضل

  ٦ص/٣/٦/٢٠١٩الرأي 

  

  

*** 

  
  



 

٧

  ّاألردن ثابت على مواقفه الداعمة إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس: غنيمات
 

ّ الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ّأكدت وزير -  محمد سالمة- عمان 
ّأن األردن ثابت على مواقفه الرافضة لالحتالل، والداعمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  ّ ّ

 .ّم، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الرابع من حزيران لعام 

ّصحف اليومية ومديري األخبار في القنوات وأشارت غنيمات خالل لقائها رؤساء تحرير ال 
ّالتلفزيونية المحلية، إلى مشاركة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في القمة العربية الطارئة والقمة اإلسالمية  ّ ّ ّّ ّ
ّالمنعقدتين نهاية األسبوع الماضي في مكة، حيث أكد جاللته على الموقف األردني الثابت والراسخ،  ّ

ّلقضية الفلسطينية والقدس الشريف، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلةّالمؤمن بمركزية ا ّ ّ. 

ّوشددت على أن هذه الثوابت حق مقدس، وهي تطبيق حقيقي لقرارات الشرعية الدولية والقانون   ّ ّ ّ ّّ
ّ مؤكدة أن الموقف األردني يستند على الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية الدولي ّّ ّ ّ والمسيحية ّ

 .في القدس

ّوجددت غنيمات إدانة الحكومة الشديدة الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى  ّ /
ّالحرم القدسي الشريف، واصفة االقتحامات واالعتداءات على المصلين وكوادر األوقاف التي نفذها 

ّمتطرفون إسرائيليون صباح اليوم بـ ّأنها تتم تحت حماية الشرطة اإلسرائيليةًخصوصا و» ّاالستفزازية»ّ ّ ّ. 

ّوحذرت من التبعات الخطرة للممارسات اإلسرائيلية، التي قد تجر المنطقة إلى دوامة جديدة من   ّ ّ
ّالعنف، من شأنها أن تهدد أمن المنطقة بأسرها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك وتحمل مسؤولياته بهذا  ّ

 . قائمة باالحتالل، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذهإالشأن، والزام إسرائيل، كقوة

ّوأشارت غنيمات إلى أن الحكومة قامت بتوجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة   » اإلسرائيلية«ّ
ّعبر القنوات الدبلوماسية، أكدت من خاللها رفض األردن لهذه االنتهاكات االستفزازية، وضرورة احترام  ّّ

ًاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، خصوصا في األيام األخيرة من شهر رمضان المباركمش ّ. 

ّوحول قضية األونروا، أكدت أن األردن يدافع بقوة من أجل اإلبقاء على دور األونروا، ومستمر في   ّ ّ ّ
في أداء واجباتها بذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي لها، وتمكينها من االستمرار 

 .كونها تخدم الماليين من الالجئين الفلسطينيين

  ٣/٦/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  



 

٨

  شؤون سياسية

  المسجد األقصى إسالمي خالص: الحسيني

 

رئـيس دائـرة شـؤون القـدس فـي منظمـة التحريـر عـدنان الحـسيني أن  أكـد – الـوطن  دنيا–رام اهللا 
غالة المـستوطنين  لليهود فيه مطالبا حكومة االحتالل بلجماألقصى مسجد إسالمي خالص وال حق  المسجد

  .ووقف اقتحاماتهم للمسجد األقصى

فــي المــسجد  ، إن مــا يجــرياألحــدالرســمية صــباح اليــوم " صــوت فلــسطين"وقــال الحــسيني إلذاعــة 
مواجهـة حالـة الـصمود فـي القـدس التـي  األقصى يأتي كردة فعل تشير إلى أن حكومة االحتالل عجزت عـن

المبارك كمـا أنـه رسـالة لترامـب بـأن اعترافـه بالقـدس عاصـمة  دة ما تعود لها عروبتها في شهر رمضانعا
  .ينجح في فرض ذلك وتحقيقه لدولة االحتالل لن

   ٢/٦/٢٠١٩ دنيا الوطن

*** 

   اإلسرائيلية ويصفها بالحقد العنصريتالوطني الفلسطيني يندد باالنتهاكا

  

كسر "ووصف مدير المسجد األقصى الحوادث بأنها  .... – ت وكاال–  الرأي–القدس المحتلة 
  ." اتفاق الوضع القائم في المسجد األقصى ومحاولة من االحتالل فرض أمر واقع جديد"للستاتوكو

ّهذه االقتحامات تعكر على المسلمين صفو أجواء السكينة والهدوء التي تمتاز بها العشر "وأضاف 
  ."فرحة العيد، وكل هذا إرضاء لليمين المتطرفاألواخر من رمضان وتنغص عليهم 

  . مصليا، أحدهم إصابته بالغة٤٥وبحسب الكسواني، أدت االشتباكات إلى إصابة 

االقتحامات المسعورة والواسعة للمسجد "واستنكر مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس في بيان 
  ."األقصى المبارك

ا األمنية ومن خلفها مجموعات المتطرفين التي نستنكر تصرفات شرطة االحتالل وأذرعه"وقال 
  ."بلغت حدا من الصالفة والغطرسة

يهدف "، معتبرا أن التصعيد "التعسفية بحجة األعياد اليهودية"وأكد المجلس عدم قبوله باإلجراءات 
  ."إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد األقصى

حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن انجرارها وتماهيها مع "المية وحمل مجلس األوقاف اإلس
  ."دعوات غالة المتطرفين لتنفيذ هذا االقتحام

إسرائيليا، قال وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد أردان إن سياسته تتمحور حول بذل كل ما بوسعه 
  ."إلبقاء على الموقع مفتوحا للزيارة وخصوصا في يوم القدس



 

٩

االستعدادات لتجنب االضطرابات الخطيرة شملت تنفيذ حملة من االعتقاالت "وزير إلى أن وأشار ال
  ."قبل األحد بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات متعلقة باالشتباكات

 مواطنا من القدس بينهم أمين سر حركة التحرر ٤٠وأفاد بيان لنادي األسير الفلسطيني باعتقال 
  . شادي مطور"حفت"الوطني الفلسطيني 

وقال النادي إن االعتقاالت طالت أيضا مصلين أجانب ومجموعة من المصلين من الضفة الغربية 
  .المعتكفين في المسجد

وتعتبر البلدة القديمة بالقدس الشرقية من أكثر المواقع توترا، وينتشر الجنود اإلسرائيليون في 
  .أزقتها بشكل دائم

  .تعزيزات األمنية داخل البلدة القديمة وتغلق محيطهاوفي رمضان، تزيد إسرائيل من ال

من جهته، وصف المجلس الوطني الفلسطيني انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحرمات 
ّعدوان أرعن تملكته عقلية الحقد العنصري، وت "المسجد األقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، بــ 

  ."رهابيةحركه أطماع عمياء تحميها آلة قتل إ

إن مسلسل االقتحام والعدوان على المقدسات : أمسوقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه 
المسيحية واإلسالمية وتدنيس حرمة المسجد األقصى من جنود االحتالل ومستوطنيه، والتعرض لحياة 

مقدسات المصلين داخله، هي قمة العنجيهة والغطرسة، داعيا إلى حماية المسجد األقصى وباقي ال
  .اإلسالمية المسيحية

وثمن موقف المملكة األردنية الهاشمية؛ ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن المقدسات، وبذلها كل 
ما تستطيع في سبيل صد الهجمة االحتاللية التي تستهدف تغيير الطابع اإلسالمي للمسجد األقصى 

  .المبارك

م وقبلتهم األولى، وعن مدينة القدس وطالب المجلس نحو ملياري مسلم الدفاع عن عقديته
ومسجدها األقصى، وتدنيس وانتهاك حرمة المسجد األقصى واالعتداء على المصلين وضربهم واعتقالهم، 

  .معتبرا هذا العدوان استخفافا وتحديا سافرا لقرارات قمة التعاون اإلسالمي األخيرة في مكة

االحتالل على جرائمها بحق القدس كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته بمحاسبة دولة 
والمقدسات باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة، وان استمرار احتاللها وباقي األراضي الفلسطينية األخرى 

  .مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

م الحصار ٕوحيا المجلس صمود المقدسيين في مدينتهم وثباتهم عليها، واصرارهم على البقاء رغ
  .واالعتقال والقمع اليومي والضغوط االقتصادية التي يمارسها االحتالل القتالعهم من مدينتهم المقدسة



 

١٠

 الفلسطينية المحتلة عدوان األراضيمن جهتها، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل 
ك وعلى انتهاك حرمة المسجد من جيش االحتالل اإلسرائيلي، على المصلين في المسجد األقصى المبار

  .قبل المستوطنين المتطرفين

 إن إلىوحذرت اللجنة في بيان من تمادي االحتالل اإلسرائيلي باالعتداء على األقصى مشيرة 
  .االحتالل يبحث عن استفزاز جديد،ونحن في أواخر الشهر الفضيل، ومع اقتراب عيد الفطر السعيد

ختار هذا االستفزاز في أولى القبلتين، وثالث الحرمين وقالت اللجنة انه ليس صدفة أن ي
  . الذي يشكل عدوانا خطيرا وسافرااألمرالشريفين، 

  ٨ص/٣/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  ّتحذير مقدسي من مساعي االحتالل تغيير الوضع القائم في األقصى
  

 مـن أن قـوات هيئات مقدسـية، اليـوم األحـد، حذرت – الفلسطيني لإلعالم  المركز–القدس المحتلة 
  .االحتالل اإلسرائيلي تسعى إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة

جـاء ذلــك فــي بيـان مــشترك لمجلــس األوقـاف والــشؤون والمقدســات اإلسـالمية، والهيئــة اإلســالمية 
  .العليا، ودار اإلفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة األوقاف اإلسالمية

لهيئـات تـصرفات شـرطة االحـتالل التـي مكنـت مئـات المـستوطنين، مـن اقتحـام المـسجد واستنكرت ا
األقــصى واالعتــداء علــى المــصلين وحــراس المــسجد، مــشيرة إلــى أنــه يهــدف إلــى زعزعــة الوضــع التــاريخي 

  .والقانوني والديني القائم في الـمسجد األقصى

عهــا األمنيــة ومــن خلفهــا مجموعــات تــصرفات شــرطة االحــتالل وأذر"إن : وقالــت الهيئــات المقدســية
  ."ًالمتطرفين بلغت حدا من الصالفة والغطرسة كل مبلغ في اليوم الثامن والعشرين من رمضان

ّحولــت باحــات المــسجد األقــصى إلــى ثكنــة عــسكرية، مــن خــالل " "اإلســرائيلية"وأضــافت أن الــشرطة 
ــي ــة، الت ــشر وحــداتها العــسكرية واألمنيــة واالســتخباراتية المختلف ــالتزامن مــع ٤٠٠ زادت عــن ن ــصر، ب  عن

ًفرضها حصارا مطبقا على كامل الـمدينة الــمقدسة والبلـدة القديمـة، وتـشديد إجراءاتهـا القمعيـة علـى أبـواب  ً
  ."الـمسجد باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين

ً متطرفا باقتحام المسجد األقـصى، إلـى جانـب االعتـداء علـى ١١٧٦وأضافت أن الشرطة سمحت لـ 
  .ٕالـمعتكفين والـمصلين بالضرب والتكسير ورشهم بالغاز، واغالق أبواب الـمصلى القبلي والـمرواني عليهم

وأكـــدت الهيئـــات أنـــه ال يمكـــن القبـــول بمثـــل هـــذه اإلجـــراءات التعـــسفية بـــدعوى األعيـــاد اليهوديـــة 
ًالـمشؤومة، ولن تصبح حدثا عابرا، خاصة في العشر األواخر مـن شـهر رمـضان الـذي  ً طالمـا رفـضت دائـرة ُ

  .األوقاف اإلسالمية أي وجود فيه لغير الـمسلمين، بحسب البيان



 

١١

حلقــة مــن "ّوعـدت دائــرة األوقــاف اإلســالمية وجميــع الـمؤســسات اإلسـالمية هــذا التــصعيد الـــممنهج 
 سلسلة متصلة من االنتهاكات الهادفة إلى زعزعـة الوضـع التـاريخي والقـانوني والـديني القـائم فـي الـمـسجد
ّاألقــصى منــذ أمــد بعيــد، مــا يــستدعي دق نــواقيس الخطــر ورص الــصفوف علــى مــستوى حكومــات وشــعوب 

  ."العالم اإلسالمي

ّوحملت الهيئات حكومة االحتالل المسؤولية كاملة عن انجرارها وتماهيهـا مـع دعـوات المـستوطنين 
  .لتنفيذ هذا االقتحام

، وســمحت لمئــات المــستوطنين باقتحــام "ةبــاب المغاربــ "– األحــد صــباح – وفتحــت شــرطة االحــتالل
  .باحات األقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين

ّوحاصــرت قــوات االحــتالل المعتكفــين داخــل المــصلى القبلــي، وأغلقتــه بالــسالسل الحديديــة لتــأمين 
  .االقتحامات، واعتقلت عددا من المصلين

ــأتي عقــب دعــوات جماعــات  ــك االقتحامــات ت ــشار أن تل ــل"ُي ــع مناصــريها مــن " الهيك المزعــوم جمي
؛ وهــو ذكــرى احــتالل الــشطر "يــوم توحيــد القــدس"المــستوطنين باقتحــام المــسجد األقــصى فــي مــا يــسمونه 

  .١٩٦٧الشرقي من مدينة القدس عام 

 ٢/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

***  

  اعتداءات

  اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس

  

 فلسطينيا من مناطق مختلفة ٥٨سرائيلي فجر اليوم األحد اعتقلت قوات االحتالل اإل - رام اهللا
 .بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان جيش االحتالل اعتقل ثالثين فلسطينيا بمناطق مختلفة 
مقاومة بالضفة خالل حملة مداهمات واسعة حيث جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال 

 .شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

 مواطنا مقدسيا خالل اقتحام سلطات االحتالل أحياء ٢٨وأضاف ان قوات االحتالل اعتقلت كذلك 
  .عدة بالقدس الشرقية المحتلة وذلك بذريعة مقاومتهم القتحامات المستوطنين للمسجد االقصى المبارك

  ٨ص/٣/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  



 

١٢

  "األقصى"فة مع االحتالل في باحات اشتباكات عني

 

 اشتباكات أمسباحات المسجد األقصى المبارك  شهدت –  وكاالت–  الرأي–القدس المحتلة 
عنيفة بين مصلين فلسطينيين وشرطة االحتالل اإلسرائيلية خالل اقتحامات استفزازية للمستوطنين، تتزامن 

  .مينمع األيام األخيرة من شهر رمضان المقدس عند المسل

وأثار دخول يهود إلى باحة المسجد غضب مصلين مسلمين معتكفين في المسجد خالل األيام 
  .العشر األخيرة من شهر رمضان

ونفذت سلطات االحتالل منذ السبت سلسلة اعتقاالت في صفوف الفلسطينيين تحسبا لهذه 
تاللها للقدس الشرقية في  أي اح"يوم توحيد القدس" اليهود لما يسمى بذكرى إحياءاالشتباكات خالل 

١٩٦٧.  

، "مستوطن اقتحموا المسجد" ١٢٠٠وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني إن نحو 
  .وهو العدد الذي أكده الجانب اإلسرائيلي على لسان المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد

ّوبحسب شرطة االحتالل، تحصن المصلون المحتجون على اقتحامات اليهود  داخل المسجد، وألقوا ّ
  .الكراسي والحجارة باتجاه عناصر الشرطة التي تمكنت من تفريقهم

ّ بالسالسل الحديدية، وقد فك المصلون ما "المصلى القبلي"وأغلقت عناصر الشرطة اإلسرائيلية 
  . شخص داخل المسجد لبعض الوقت٢٠٠٠تبقى منها عقب انسحاب القوات التي حاصرت نحو 

األوقاف اإلسالمية المشرفة على الموقع أن شرطة االحتالل اإلسرائيلية استخدمت وأفادت دائرة 
  .الرصاص المطاطي وقنابل صوتية ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين قبل أن تعتقل سبعة منهم

ويضم الحرم القدسي المسجد األقصى وقبة الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
  .لدى المسلمين

يشهد المسجد بين الحين واآلخر توترات بين المصلين وشرطة االحتالل بسبب رفض الفلسطينيين و
  ...اقتحامات اليهود له، معتبرين هذه الخطوة استفزازا لمشاعرهم

 ٨ص/٣/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  تقارير

 "نسخة إلكترونية من نقد أفكار هيكل سليمان الواردة في النص التوراتي
  

مؤســسة القــدس الدوليــة النــسخة اإللكترونيــة مــن  نــشرت – الفلــسطيني لإلعــالم ركــز الم–بيــروت 
مــن إعـــداد أســتاذ التــاريخ الحــديث والمعاصــر " نقــد أفكــار هيكــل ســليمان الــواردة فــي الــنص التــوراتي"كتــاب 

  .زكريا إبراهيم السنوار. بالجامعة اإلسالمية بغزة د

 فـي الفكـر التـوراتي، ويـدرس التناقـضات الـواردة فـي "الهيكـل"ويتناول الكتاب مكانة بيت المقـدس و
 إلـى التوقـف عنـد أبـرز أقـوال باإلضـافةالذي بنـاه سـليمان عليـه الـسالم، " الهيكل"النصوص التوارتية حول 

ويوضــح الكتــاب ادعــاء اليهــود حــول وجــود أثــار لهــم فــي مدينــة القــدس، ."الهيكــل" حــول اآلثــارعلمــاء 
  .ً، موضحا التناقض عند الفكر اليهودي حول مكانة القدسواعتقادهم أن الهيكل كان فيها

للقــدس مكانتــان متناقـضتان عنــد اليهـود؛ إحــداهما أنهــا هـي مركــز العــالم، وأن : "وجـاء فــي الكتـاب
اليهود كانوا يحجون إليها ثالث مـرات كـل عـام، وهـي المدينـة التـي سـيفيض منهـا الخيـر مـن الـسماء، أمـا 

اليهود، فهـي مدينـة ملعونـة، وعاصـية، فبعـد أن عـاد اليهـود مـن الـسبي، يـذكر المكانة الثانية للقدس عند 
لـيعلم الملـك أن اليهـود الـذين صـعدوا مـن عنـدك إلينـا، قـد أتـوا إلـى أورشـليم، ويبنـون المدينـة : "سفر عـزرا

َالعاصــية الرديــة  ِ ".م، وأخــرى ّوبــين الكتــاب أنــه ال يوجــد اتفــاق علــى ســبب بنــاء الهيكــل، فتــارة يعــود إلبــراهي
ليعقوب، وثالثـة لـداود علـيهم الـسالم، وبالنـسبة لموقـع الهيكـل، أوضـح الكتـاب أن جبـل صـهيون تبـدل مـن 
جبــل آلخــر فــي العــصر الحــديث، فقــد ورد اســم صــهيون ليــدل علــى جبــل يقــع عنــد الطــرف الجنــوبي للــتالل 

وس، الذي عاش في القرن الجنوبية الشرقية للقدس، وهو في المنطقة التي سماها المؤرخ اليهودي يوسفي
ٍاألول للميالد باسم المدينة السفلى، وفي الوقت ذاته فقـد وصـفت التـوراة صـهيون بأنـه مكـان عـال وبـارز، 

وأكد الكتاب أن التوراة أورد في مواضع عدة أن .؟"سفلي"ًفكيف يمكن لشيء أن يكون عاليا، ويوصف بأنه 
م أن عين الماء الوحيدة في القدس هـي عـين جيحـون، الهيكل إنما بني عند عين الماء في القدس، ومعلو

ٍوقد ذكر شاهد عيان مـن مـصر يـدعى أريـستياس أنـه شـاهد الهيكـل نحـو . ًوقد ظهر ذلك جليا في المزامير
فإذا علمنا أن .ٍم؛ أن الهيكل كان يقوم على نبع ال ينضب، ويتدفق في الجزء الجنوبي للهيكل. ق٢٨٥سنة 

 السفلى من القدس، وأنها بعيدة عن مكان المـسجد األقـصى بمـا فيـه مـسجد عين جيحون تقع في المنطقة
ًقبة الصخرة، وأن منطقة المسجد األقصى ال يوجد فيها عين ماء أبـدا، تبـين أن الهيكـل لـم يكـن مطلقـا فـي  ً
ــدر، وأرض  ــى بي ــة اتــضح أن الهيكــل بنــي عل ــا إلــى النــصوص التوراتي ُمنطقــة المــسجد األقــصى، واذا رجعن ٕ

  .ليست كذلك بل هي ربوة جبليةالمسجد 

 ١/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

***  
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  فعاليات

  تدعو الجتماع عاجل لمجلس النواب" اإلصالح النيابية"

  

 المـسجد علـى اإلسرائيلية واالعتداءات االقتحامات إن النيابية اإلصالح كتلة قالت – الرأي – عمان
 ومواثيــق، اتفاقيـات أو ديـن أي يحتــرم ال العـدو هـذا ان دليــل ،فيـه والمـرابطين والمعتكفــين المبـارك األقـصى

 فيها مكان وال الحقوق، الغتصاب األدوات كل فيها سخرت التي المظلمة، االستعمار عهود بقية يشكل وأنه
 والمنطقـة األردن بهـا يمـر التـي الظـروف أن األحـد، اليـوم بيـان فـي النيابيـة الكتلة وأضافت.اإلنسان لكرامة
 تنتهــك التــي والــصفقات التــسويات لكــل الــرافض األردنــي الموقــف تجــاه الــضغوطات ٕوان ومتــسارعة، كبيــرة

 وفي لذا.المنطقة في األمريكية اإلدارة مبعوث جوالت وما قائمة، زالت ما القدس في الثابتة ومواقفه سيادته
 الحكومة، بحضور نوابال لمجلس عاجل باجتماع نطالب النيابية اإلصالح كتلة في فإننا يجري ما كل ضوء

 بـذلك تتعلـق ولقـاء ورشـة أو مـؤتمر بـأي المـشاركة ولرفض الشأن، هذا في المستجدات آخر على للوقوف
 ٕوان ودوليــا، إقليميــا مــستهدف فـاألردن الموقــف، ووحــدة التكــاتف، الجميـع علــى توجــب اللحظــة إن.االتجـاه

 نحملهـا التـي الموقـف مـسؤولية المـسؤولية، من أحدا يعفي ال الوقت هذا في دستوريا المجلس انعقاد عدم
 مـستمرة، فلـسطين لتحرير معركتنا إن.التضحيات كل أمامها تهون التي األردن وسيادة الشعب، ثم اهللا أمام
 التــضحية وروح اإلرادة وســتبقى بالحريــة، ومرادهــا الحــرة الــشعوب وجــه فــي الوقــوف قــوة أي تــستطيع ولــن

 األرض السـتعادة نـضالها فـي األمـة حريـة رأس والمقاومـة الجهاد قوى وستبقى المعركة، هذه وقود والفداء
  .والمقدسات

  ٣ صفحة ٣/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

 ِكانت قبلتهم قبل النكبة

  عايش حسني

فهو وبخاصة . ًكانت قبلته أو حلمه أيضالم تكن فلسطين قبل النكبة زهرة الوطن العربي فقط، بل   
ً لم يكن يعرف غيرها مكانا للعمل أو التعليم وال أقرب منها إليه، وليس للتعليم فقط كما –في آسيا العربية 
كما . لقد استقبلت فلسطين الشريف حسين بأعظم المحبة والتقدير وقبره ما يزال هناك. في مصر ولبنان

كما كان . ومن حيفا تم نقله إلى بغداد. عد وفاته في أوروبا بالبكاء واألحزاناستقبلت جثمان الملك فيصل ب
ًوكان كثير منهم ضباطا وجنودا وفالسفة ومفكرين في الثورة . نحو نصف جمعية العربية الفتاة فلسطينيين ً

ة العربية كانت فلسطين تعج بالعرب القادمين من سورية واألردن ولبنان والعراق والجزير. العربية الكبرى
وقد علمت . ًأذكر ذلك وال أنساه طفال .ٍالباحثين عن عمل أو تعليم أو سياحة وترويح أو لتقديس الحج

ًفيما بعد أن والدي سمى ابنته األولى في أوائل عشرينيات القرن الماضي سورية تيمنا بقيام الدولة 
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ًبا كثرا في المواسم مثلالسورية الفيصلية وأن كل مدينة أو قرية فلسطينية كانت تستقبل عر موسم قطف : ً
في حينه وحتى  …أو قطف الزيتون، أو البرتقال، أو للعمل في حيفا ويافا والقدس واللد) البيضاء(الذرة 

ّمن أرض فلسطين ملكا للفلسطينيين، فال ينبرين أحد ليدعي أنه كان يأتي إلى  % ٩٤ كان نحو ١٩٤٨ ً
 مشلحين وحريصين على العزلة - ً إجماال–ظم اليهود آنذاك كانوا العمل في المستعمرات اليهودية، ألن مع

ٍترى لو كان اليهود واالنتداب البريطاني يعمالن في بلد عربي آخر فكم سنة كان اليهود  .والعمل السري
 أي ١٩٤٨لقد كان كل ما حصل عليه اليهود من أرض فلسطين حتى سنة . سيحتاجون إلى امتالك أرضه

 ١٩٤٨ولما بليت فلسطين بنكبة .ن االنتداب ومحاوالت التهويد أقل من ستة في المائةبعد ثالثين سنة م
 وتشتت كثير من أهلها في اآلفاق العربية، وطال شتاتهم، صاروا يرون ويسمعون من ١٩٦٧ثم بكارثة 

بل . بعض األشقاء االتهامات واإلهانات والشتائم، ويرونهم يتقربون إلى العدو ويطبعون معه على حسابهم
ًإن رئيس جمهورية لبنان ادعى أن بقاء الفلسطينيين في لبنان سيؤدي إلى ضياع لبنان، ناسيا أو 
ًمتناسيا أن لبنان لم يكن شيئا مذكورا اقتصاديا قبل النكبة، وأنه تم على أيدي فلسطينيين عدهم األستاذ  ً ً ً

ًطالل سلمان واحدا واحدا، في إحدى مقاالته ليذكره بذلك ن مصير الفلسطينيين في بالد يبدو ا   .ً
قد يحاكي مصير أبي مسلم الخراساني الذي قامت الدولة العباسية على أكتافه، فقد ) أوطاني(العرب 

واهللا إن ابن عمك ما : اغتاله الخليفة أبو جعفر المنصور ألنه قال في جلسة خاصة ألحد أبناء عمومته
يتناسون أحداث األمس القريب وأن جيوشهم ) أوطاني(صار بعضهم في بالد العرب  .أكل الخبز إال بفضلي

ً واال لوال الهزيمتان ما رأوا فلسطينيا الجئا عندهم، وال ١٩٦٧ ، ١٩٤٨: هي التي ضيعت فلسطين مرتين ً ٕ
ًأحدا منهم واقفا بالباب ينتظر زكاتهم إن لسان حاله يقول لهم من ال يعجبه وجوده بينهم أو عندهم يجب . ً

ال نلوم   .يها وسيقيم لهم التماثيل واألفراح والليالي المالح في كل قرية ومدينة مستعادةعليه أن يعيدهم إل
ٕاألجيال الجديدة والجاهلة التي تتفلت ضدهم وانما نلوم اآلباء واألجداد والمدرسة والجامعة الذين لم 

على رأسها ورقصت بهم لو كانت األجيال العربية منصفة أو تعرف التاريخ لوضعت الفلسطينيين . ّيعلموهم
بين هذا وذاك ظل  .إلى يوم يعودون بعد كل الدمار الذي تسبب به أجدادهم وآباؤهم لهم في الهزيمتين

أنهما توأمان متماثالن . الشعب األردني التوأم لشعب فلسطين وليس مجرد شقيق أو أخ تضيق عينه بهم
في فلسطين منذ آالف السنين واألخرى ضربت فلقة منها ضربت جذورها : نبتا من بذرة واحدة ذات فلقتين

وكثير . إنك لوال سايكس بيكو ما كنت تفرق بين الواحد واآلخر منهم. جذورها في األردن في الوقت نفسه
من العائالت والعشائر الفلسطينية أصلها أردني أو لها امتداد في األردن، وكثير من العائالت والعشائر 

ويجب أن يخرس لسان وتشل يد كل من يحاول .. لها امتداد في فلسطيناألردنية أصلها فلسطيني، أو 
 .ٕالتفريق والتمزيق واثارة الفتن بينهم

 ١٢ ص٣/٦/٢٠١٩الغد 

***  
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 فلسطين حاضرة

 دة فراعنةحما

ثالثة أسباب جعلت فلسطين حاضرة في مهرجان مدينة بورجيه السنوي في بلجيكا من خالل  
مشاركة فرقة كشافة شباب وشابات مدينة بيت لحم، ليكون فريق فلسطين األجنبي الوحيد المشارك ويقوده 

ا قادة المهرجان لفرقة العلم الفلسطيني برفقة حرس الشرف البلجيكي، بل هي المرة األولى التي يسمح به
   :أجنبية لتكون ضيف الشرف في حفل االفتتاح وهذا يعود لألسباب التالية

ألن الفريق من بيت لحم مدينة السيد المسيح، مما يعكس أهمية فلسطين الحضارية التراثية : ًأوال  
، وفلسطين أولى التاريخية، مهد الشهيد الفلسطيني األول، كما كان يصفه الرئيس الراحل ياسر عرفات

القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ومسرى سيدنا محمد ومعراجه، والعهدة العمرية بين الدولة 
اإلسالمية والمسيحيين، تلك هي الصورة المشرقة التي نحتاج لتسويقها أمام العالم من المسلمين 

ر الذي يمثله المشروع االستعماري والمسيحيين، في مواجهة التضليل والعنصرية واالحتالل واالستعما
  . التوسعي اإلسرائيلي

ٕعدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالبها بالعودة والحرية واالستقالل، واذا لم يسمع : ًثانيا  
بعضهم ولم يقرأ خطاب رأس الدولة جاللة الملك عبد اهللا أمام القمة اإلسالمية في مكة، فليقرأ أربع فقرات 

  :  أصل ست فقرات يقول فيهامن خطابه من

نلتقي في هذا الشهر الفضيل، ومن هذه األرض المباركة من مكة وحرمها الشريف، نـتوجه   
بأنظارنا وقلوبنا إلى قبلتنا األولى، المسجد األقصى المبارك، ونحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد المواقف 

  .لة ودعم صمودهموالجهود لتمكين أشقائنا الفلسطينيين من نيل حقوقهم العاد

إن المبادرة العربية للسالم، التي تبنتها دول منظمة التعاون اإلسالمي، تؤكد التزامنا بخيار السالم العادل 
والشامل على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن حقوق األشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧من حزيران عام المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع 
  .الشرقية، ويعالج جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس والالجئون

يواجه أشقاؤنا الفلسطينيون ظروفا اقتصادية صعبة تستدعي منا جميعا تكثيف جهودنا لدعم   
لـتستمر ) األونروا(سطينيين صمودهم، بما في ذلك دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفل

في تقديم خدماتها ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، الذين يجب ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في 
  .العودة والتعويض

ونحن في األردن، وانطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس   
 الفلسطينيين وبدعمكم ومساندتكم، العمل على تعزيز صمود الشريف، سنواصل، وبالتنسيق مع أشقائنا

إخواننا الـمقدسيين والتصدي ألي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها 
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، وقد زاد اهتمامي ما قالته لي األخت سهى عرفات من أوروبا وحملتني رسالة االحترام لكل األردنيين « 
جاللة الملك عبد اهللا أمام القمة اإلسالمية، وكما قال لي وليد العوض عضو المكتب السياسي على خطاب 

ًلحزب الشعب الفلسطيني من غزة، ليقول لي نقال عن جلسة عصف فكري حصلت عندهم لم تجد أكثر من 
ًالخطاب األردني وضوحا ودعما لفلسطين ً .  

الفاشي الذي تمارسه مؤسسات المستعمرة التطرف والعنجهية والعنصرية والسلوك : ًثالثا   
ًاإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وضد مقدساته اإلسالمية والمسيحية، مما يشكل استفزازا تدريجيا  ً

ًمتواصال لكل من يحمل ضميرا حيا يرفض هذا السلوك العدواني الجرائمي بحق الشعب الفلسطيني ً ً .   

مؤتمرات مكة الثالثة، مسيرات :  يتقدم إلى األمام عبر في يوم القدس، ينتصر الشعب الفلسطيني،  
يوم القدس في طهران وبغداد وبيروت واليمن وبرلين، مهرجان برجيه البلجيكي، ربع مليون يؤدون صالة 
الجمعة األخيرة في ساحات المسجد األقصى، أحداث متكاملة تصب في مجرى واحد العمل على انتصار 

شروعه الوطني الديمقراطي، في مواجهة ظلم وعسف وعنصرية المشروع تدريجي للشعب الفلسطيني وم
 .االستعماري التوسعي اإلسرائيلي

 ٣/٦/٢٠١٩الدستور 

***  

 !!....فركش

 عوني الداوود

جوالت وصوالت كوشنر في ... ّحتى اآلن لم تأت كما خطط لها) صفقة القرن(يبدو أن ترتيبات  
األوضاع في منطقة » كركبة«المنطقة لترتيبات صفقة ما بعد رمضان والتحضير لمؤتمر البحرين، ثم 

 انتخابات بعد أن أعلن عن حل الكنيست االسرائيلي واجراء) فركش( كل ذلك ... الخليج ودق طبول الحرب
  . ايلول المقبل، بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في سابقة هي األولى ربما عند االسرائيليين١٧جديدة 

ما لم يبذله غيره ممن سبقوه « الصديق ترامب «كل شيء تم تخطيطه من أجل فوز نتنياهو، وبذل  
كان أكثر اخالصا « الترامب «من رؤساء أميركيين من الحزبين كانوا حلفاء أيضا السرائيل، لكن هذا 

ّفي امريكا لكرسي الرئاسة، فنفذ كل وعوده بدءا من نقل السفارة » لوبياتها«السرائيل التي أوصلته 
ّاالمريكية الى القدس، ثم اعالن اعترافه بضم اسرائيل للجوالن، وكان مستعدا العالن اعترافه بضم الضفة 

ع مستشاريه لصفقة القرن، وطي القضية الفلسطينية بكل ّالسرائيل، واعالن الدولة اليهودية، وخطط م
ولكن عوامل عدة أفشلت كل .. «االونروا «من الغاء لملف الالجئين وشطب لوكالة ... تفاصيلها الى األبد

كان أولها الموقف األردني الصلب في مواجهة كل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، بدءا من .. شيء
 األمريكية الى القدس، والتحرك األردني بقيادة جاللة الملك ، عربيا واسالميا مواجهة قرار نقل السفارة

  .ودوليا، وحشد موقف مضاد لكل تلك المخططات
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وآخرها الالءات الثالث المدوية التي أكد فيها األردن موقفه المؤكد للعالم أجمع، أنه لم ولن .. 
ربي واالسالمي األولى و المركزية، أال وهي القضية ّيكون يوما إال نصيرا ومدافعا عن قضية العالمين الع

  . الفلسطينية

فروسيا ... »ما بعد العيد«كل برنامج وسيناريو ) فركش(سيناريو أحداث الواقع في رمضان  
ودخلت اسرائيل .. ثم اعتذرت االمم المتحدة عن المشاركة.. والصين اعتذرتا عن حضور مؤتمر المنامة

 نتنياهو بتشكيل حكومة واعالن حل الكنيست واجراء انتخابات اسرائيلية ايلول في فراغ سياسي بعد فشل
وحتى ذلك الحين، سيكون ترامب الذي سيعلن ترشحه مرة أخرى للرئاسة االمريكية منتصف .. المقبل

  .ِولذلك يبدو أن األمور لم تأت على هوى مخططيها... حزيران الحالي منشغال بهمومه ووضعه االنتخابي

موقف االردني الصلب بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني نجح في قراءة المشهد، وواجه ال 
ثم اتصاالت وجوالت .. التحديات بصالبة الموقف وثباته، وبجبهة داخلية موحدة خلف القيادة الحكيمة

ة للمشهد من ومباحثات مع القادة العرب، وقادة العالم، نجح من خاللها األردن بإعادة القضية الفلسطيني
 - العربية ( جديد كأولوية، وكقضية مركزية للعرب والمسلمين، فكانت كلمات جاللة الملك في قمتي مكة 

بارزة في البيان الختامي للقمتين مؤكدة بأن القضية الفلسطينية أولوية، وبإعادة توجيه ) واالسالمية 
بما تحمله من » االونروا« استمرار دعم البوصلة نحو القدس، وأن ال مساس بالوصاية الهاشمية، وضرورة

  .رمزية االبقاء على ملف الالجئين

... ّفركشة المخططات المدبرة لهذه المنطقة، ولهذه األمة ال تعني أن الطرف اآلخر ألقى سالحه  
 .ّولكنها تؤكد أن القضية الفلسطينية قادرة على توحيدنا مرة أخرى في مواجهة األعاصير مهما كانت شدتها

  ٣/٦/٢٠١٩لدستور ا

*** 

 

  آراء عبرية مترجمة

 نعم للمسيرة ولكن بكبح جماح

  درور يميني–بن  /يديعوت أحرونوت

كان يفترض بهذا أن يكون يوم وحدة، ولكن احتفاالت يوم القدس أصبحت مع السنين من نصيب   
م ليسوا األغلبية ه. الحدث المركزي، مسيرة اإلعالم، أصبحت منصة دائمة للزعران. الصهيونية الدينية
فلتحرق لكم “، أو ”الموت للعرب“ٕواذا انطلقت اليوم أيضا هناك الصراخات على نمط . ولكنهم البارزون

  .، عندها فإن مهامة الالساميين وكارهي القدس سينفذها اليهود”القرية

نصيب تسعة منها كانت من - عشرة أثقال من التوترات هبطت على إسرائيل . القدس ليست مدينة سهلة
القدس كانت وما تزال . هناك نبت الفهود. ذات مرة كان هذا مركز التوتر بين االشكناز والشرقيين. القدس
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 –والقدس هي أيضا مركز النزاع اإلسرائيلي. مركز التوتر األساس بين األصوليين ومعظم اإلسرائيليين
ؤون على الدخول الى كثير من مدينة معظم يهودها ال يتجر. مدينة موحدة ليس فيها وحدة. الفلسطيني

  .أحيائها

استطالعات مختلفة أشارت في الماضي الى أن أغلبية عرب شرقي القدس يريدون البقاء في   
وفي المسيرة التي تجرى اليوم أيضا فإن األغلبية ال . األقلية العنيفة تقرر. ولكن األغلبية ال تقرر. إسرائيل

فهم الذين سيقررون - قليلة ممن سيطلقون هتافات عنصرية إذا كان بين آالف السائرين عشرات. تقرر
النبرة، وهم الذين سيلونون الصهيونية الدينية بألوان ظالمية، ألن قادتها ال يفعلون ما يكفي كي يقتلعوا 

  .النباتات الضارة التي تنمو في داخلهم

. داخل األحياء العربيةأحد الجداالت حول المسيرة يكمن في مسألة اذا كان ينبغي السير أيضا في   
كيف كان الناس في حي يهودي . فالنتيجة هي استفزاز-اذا كان هذا هو ما يصر عليه منظمو المسيرة 

؟ ”اذبح اليهود“سيشعرون اذا كانت تجري في داخله مسيرة النكبة التي تضم مؤيدي حماس ممن يهتفون 
ار على إجراء المسيرة في داخل حي فمجرد اإلصر. كان سيرد باحتقار” هذا ال شيء“فاالدعاء بأن 

  .رجاء اال نفعله لآلخرين-وما نكرهه . إسالمي، هو المشكلة

، إحياء ”مسيرة البرتقاليين“ففي كل سنة تجري في بلفاست . للزعران من هذا النوع ال يوجد تميز إسرائيلي
البرتقاليون، . ي الذي حققه وليم الثالث من أورنج على الملك جيمز الكاثوليك١٩٦٠لالنتصار في 

. البروتستانتيون مؤيدو الحكم البريطاني، أصروا على العبور في األحياء الكاثوليكية من المدينة المتنازعة
  .، ما تزال المسيرة تشكل بؤرة للتوتر والعنف”اتفاق يوم الجمعة الطيب“حتى بعد توقيع 

ي إسرائيل؛ حيث جرت هكذا أيضا ف. في بلفاست كانت هذه مسيرة نظمتها مجموعة سياسية  
، ومطالبتها العبور بالذات في الحي اإلسالمي القت إسنادا من محكمة ”عام كلفي“المسيرة برعاية جمعية 

ولكن في السنوات األخيرة يأتي أساس التمويل من بلدية . العدل العليا، بما في ذلك العتبارات حرية التعبير
هكذا بحيث أن تغيير المسار، تخفيفا من . ث رسمييدور الحديث عن حد. القدس ومن وزارات حكومية

. مهما يكن من أمر، فإن طبيعة الحدث لمسيرة اليوم هي اختبار للصهيونية الدينية. التوترات، هو واجب
 .الضرر سيكون للقدس فقط. فالضرر لن يكون لهم فقط-اذا لم ينجحوا في لجم الزعران 

 ١٧ ص٣/٦/٢٠١٩الغد 

***  
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  زيةاخبار باالنجلي
  

Ultra-nationalist Jews' storming stokes Palestinian anger at 

Jerusalem holy site 
 

By Reuters - Jun 03,2019 - OCCUPIED JERUSALEM — Hundreds of ultra-nationalist 

Jews guarded by riot police streamed their way into the occupied Jerusalem compound 

revered in Islam on Sunday, resulting in violence between Israeli forces and outraged 

Muslim worshippers.  

The highly provocative visit came during the final days of the holy month of Ramadan 

when Muslims flock to pray at the compound's Al Aqsa Mosque, the third-holiest site in 

Islam where non-Muslim prayer has been banned since 1187.  

Occupation forces fired tear gas and rubber-coated bullets to disperse worshippers, some 

of whom threw stones and chairs as the Jewish groups walked across the esplanade in front 

of the Al Aqsa to angry calls of 'Allahu Akbar' (God is great). 

One Palestinian man suffered a head injury, while others were treated from gas inhalation 

inside the compound, a medic from the Palestinian Red Crescent said.  

Revered by Jews as Temple Mount and by Muslims as Al Haram Al Sharif/Al Aqsa 

Mosque, it is one of the most sensitive sites in the Palestinian-Israeli conflict. 

The director of Al Aqsa Mosque, Sheikh Omar Al Kiswani, said the action by the Jewish 

groups broke with the status quo of the Israeli authorities not allowing such visits in the 

last 10 days of Ramadan. 

But Sunday coincided with Israel’s annual Jerusalem Day, when Jewish pilgrims, including 

ultra-nationalists who claim an exclusive right to the site, walk through the complex under 

heavy Israeli guard. 

Kiswani said the visit of what he described as up to 800 Jewish extremists had not been 

coordinated with the Muslim authorities at the compound and accused riot police of 

attacking worshippers.  

Security at the site has been heavy since an alleged stabbing attack in occupied Jerusalem 

on Friday in which a Palestinian teenager was killed and two Israelis were reportedly 

injured. 

On Friday, tens of thousands of Muslims attended prayers at Al Aqsa Mosque, hearing a 

message of defiance against Israeli control of the venue. 

Israel claims all of occupied Jerusalem, including the eastern sector captured in the 1967 

conflict, as its capital. Palestinians want East Jerusalem to be the capital of the state they 

seek in the occupied West Bank and Gaza. 

Peace talks between Israel and the Palestinians collapsed in 2014 and both sides are still 

awaiting a promised peace proposal from US President Donald Trump that he has termed 

the “deal of the century”. 

Palestinians have boycotted the Trump administration since it broke with decades of US 

policy and international consensus by recognising occupied Jerusalem as Israel’s capital in 

2017. They fear the Trump plan will fall short of their core statehood demand. 

Jordan Times Jun 03,2019   
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Jordan condemns recurrent raids on Al Aqsa Mosque, worshippers 
 

By JT - Jun 03,2019 - AMMAN — Jordan on Sunday condemned the ongoing Israeli 

assaults on Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif and the recurrent raids by Jewish 

extremists under the protection of the occupation forces. 

In a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, the Foreign Ministry denounced 

the provocative Israeli practices against worshippers and awqaf employees, warning 

against the repercussions of the rejected Israeli escalation that threatens the region's 

security. 

Foreign Ministry Spokesperson Sufian Qudah reiterated that Israel, as an occupying 

power, must abide by its obligations under international law, which considers East 

Jerusalem an occupied territory and to which the provisions of international law and 

international humanitarian law apply. 

Qudah also urged respecting the sentiments of Muslims at the holy shrine, particularly 

during the holy month of Ramadan, calling on the international community to fully uphold 

its responsibility in this regard. 

The ministry also asked the Israeli authorities to immediately end their provocative 

actions, holding them fully responsible for the safety of Al Aqsa Mosque/Al Haram Al 

Sharif and the worshippers. 

A formal protest note condemning the transgressions was delivered to Israel through 

diplomatic channels, he added. 

Meanwhile, the Awqaf Ministry also slammed the provocative Israeli measures, including 

the beating of worshippers, especially women, children and the elderly, as well as firing 

tear gas at them during Ramadan, the holy month of fasting, the Jordan News Agency, 

Petra, reported.  

Awqaf Minister Abdul Nasser Abul Bassal stressed that Al Aqsa Mosque “cannot be 

divided or shared”, highlighting that the occupation forces must not intervene in Al 

Haram’s affairs and expressing full support for the Islamic Waqf Council, guards and 

worshippers. 

Abul Bassal called on “peace-loving nations” to exercise pressure on the occupation 

authorities to put an end to “irrational transgressions”, which will fuel religious conflicts. 

Meanwhile, on behalf of the professional associations, Jordanian Engineers Association 

President Ahmad Samara Zu’bi also condemned the Israeli attacks on religious freedoms, 

according to Petra. 

Jordan Times Jun 03,2019  

*** 

'Jordan adamant on stance regarding Palestinian state and Jerusalem' 
 

By JT - Jun 03,2019 - AMMAN — Minister of State for Media Affairs and Government 

Spokesperson Jumana Ghunaimat on Sunday reiterated Jordan’s unaltered stances that 

reject the Israeli occupation of Palestine and support the establishment of an independent 

Palestinian state, along the June 4,1967 lines, with East Jerusalem as its capital.  

In a meeting with chief editors and representatives of media outlets, the minister shed light 

on His Majesty King Abdullah’s participation in the emergency Arab and Islamic summits, 

held in Mecca last Thursday, during which he reaffirmed the Kingdom’s solidarity with 

the Palestinians, the centrality of the Palestinian cause and that of the holy city and the 

Palestinians’ right to statehood. 
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She explained that these stances are in line with international law and legislation and in 

accordance with the Hashemite Custodianship over Islamic and Christian holy sites in 

Jerusalem. 

Ghunaimat reaffirmed the government’s condemnation of the incessant transgressions 

against Al Aqsa Mosque, describing the attacks that were carried out against Aqsa cadres 

on Sunday as “provocative”. 

The government will continue to “strongly defend” the UNRWA’s mandate and its role, 

while also rallying international political and financial support, Ghunaimat said.  

Jordan Times Jun 03,2019  
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President’s spokesman: Arab and Islamic summits sent a clear 

message to the US administration 
  

RAMALLAH, Saturday, June 01, 2019 (WAFA) - The decisions of the Arab and Islamic 

summits held in Makkah were a victory for the Palestinian position and sent a clear 

message to the American administration that this position is firm and clear in spite of all 

the conspiracies and attempts to liquidate its national cause, today said Nabil Abu 

Rudeineh, spokesman for President Mahmoud Abbas. 

He said that “the adoption by the Arab and Islamic nations of the Palestinian position sent 

a very clear message to the US administration that the only way to achieve a just and 

comprehensive peace is by implementing the United Nations resolutions while rejecting any 

deal that does not conform to the legitimate rights of the Palestinian people to establish 

their independent state with East Jerusalem as its capital on the 1967 borders," he said in a 

press statement. 

"Everyone must understand that the road to peace is clear and its address is the legitimate 

leadership of the Palestinian people, not through imaginary deals or economic projects not 

worth the ink they were written with," said Abu Rudeineh. 

"The Palestinian leadership has not authorized anyone to speak on its behalf or in the 

name of the Palestinian people, nor will it accept any conferences or deals aimed at 

undermining the rights of our people," he said. "The rights of our people and their 

constants, foremost is Jerusalem and its holy places, are not for sale. The Palestinian people 

will win regardless of the magnitude of the challenges and difficulties they will face.” 

He concluded by stating that “the courageous Palestinian position affirmed by President 

Mahmoud Abbas at the Makkah summits that we will not agree to the sale of Jerusalem 

nor abandon our national constants and will not bow to anyone other than God alone is the 

position of the Palestinian, Arab and international consensus and the position of all the free 

world in the face of arrogance, bias and the destruction of international legitimacy pursued 

by the American administration and behind it the Israeli occupation, which will end sooner 

or later.” 

WAFA June 01, 2019 
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League of Arab States demands international community to end its 

silence, shoulder responsibilities toward Jerusalem 
  

CAIRO, Sunday, June 2, 2019 (WAFA) – The League of Arab States warned on Sunday of 

the dangers of storming al-Aqsa Mosque by Israeli settlers under the protection of Israeli 

forces, demanding the international community and relevant UN organizations to end their 

silence and promptly move and shoulder their legal and moral responsibilities towards 

Jerusalem and its holy sites. 

The pan-Arab organization also urged the international community to take practical 

measures that would compel Israel to comply with international law and the resolutions of 

international legitimacy before it is too late. 

In a statement, Arab League Assistant Secretary-General for Palestine and the occupied 

Arab territories, Said Abu Ali, said the storming of al-Aqsa Mosque by 1200 settlers, under 

the heavy protection of Israeli occupation forces, is a new escalation that reveals the 

intentions of the Israeli occupation to Judaize the city of Jerusalem and its plans to impose 

a new reality on the ground. 

Abu Ali warned of the consequences of the practices of "the settler government", which he 

stressed harms the feelings of around 1.5 billion Muslims around the world, pointing out 

that the occupation authorities are planning and pushing toward a new bloodshed in al-

Aqsa. 

Earlier today, a number of Palestinian Muslim worshippers were injured by Israeli police 

officers who were escorting dozens of Jewish fanatics to allow them to perform a 

provocative tour inside the holy al-Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem. 

Some 400 Jewish fanatics led by Ehuda Glick, a hard-line rabbi and MK, entered the 

flashpoint compound before the police officers scuffled with worshippers who chanted 

"Allahu Akbar" (Allah is the Greatest) to express their anger at the settlers' move. 

WAFA June 2, 2019  

***  

Mecca summit supports Palestinians, backs Saudis in Iran stand-off 

57-member bloc calls for ‘boycott’ of countries that opened 

diplomatic missions in occupied Jerusalem 
 

By AFP - Jun 02,2019 - This handout photo from the Saudi royal court shows a general 

view of the Arab leaders during the 14th Islamic summit of the Organisation of Islamic 

Cooperation in Mecca, Saudi Arabia, on Saturday (Reuters photo) 

MECCA, Saudi Arabia — A Saudi-hosted Islamic summit on Saturday threw its support 

behind Palestinians ahead of a US-led peace plan suspected to be skewed in favour of 

Israel, as Muslim states rallied around Saudi Arabia over tensions with Iran. 

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) meeting, the third and final Iran-focused 

summit in the holy city of Mecca this week, denounced controversial US moves to transfer 

its embassy to occupied Jerusalem and recognise Israel's sovereignty over the Golan 

Heights.The summit of the 57-member bloc, marked by the notable absence of Iranian and 

Turkish leaders, called for a "boycott" of countries that have opened diplomatic missions 

in the city. Trump broke with decades of bipartisan policy to recognise occupied Jerusalem 

as the capital of Israel in December 2017. 
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The plan, which has been heavily talked up by Trump and dubbed his "deal of the 

century", has already been rejected by the Palestinians, who say the president's policies 

have shown him to be overwhelmingly biased in favour of Israel. 

The Palestinians see the eastern part of the city as the capital of their future state. 

Kushner, who was in occupied Jerusalem on Friday on the latest leg of a regional tour to 

sell the plan, had looked to an alliance with Saudi Arabia against Iran as a way to gain 

Arab support.But Saudi King Salman told leaders of the OIC countries gathered at the 

summit: “the Palestinian cause is the cornerstone of the works of the Organisation of 

Islamic Cooperation, and is the focus of our attention until the brotherly Palestinian people 

get all their legitimate rights.” 

“We reaffirm our unequivocal rejection of any measures that would prejudice the 

historical and legal status of Quds [Jerusalem].” 

‘Aggressive threats’ The OIC also backed Saudi Arabia in escalating tensions with Iran, as 

King Salman warned that “terrorist” attacks in the Gulf region could imperil global energy 

supplies.The remark came after sabotage attacks damaged four vessels, two of them Saudi 

oil tankers, off the UAE and twin Yemeni rebel drone attacks shut down a key Saudi oil 

pipeline.“We confirm that terrorist actions not only target the kingdom and the Gulf 

region, but also target the safety of navigation and world oil supplies,” the king told 

Muslim leaders. 

Tehran has strongly denied involvement in any of the incidents. 

In a Tweet just before the start of the summit, the king vowed to confront “aggressive 

threats and subversive activities”.“Undermining the security of the kingdom effectively 

undermines the security of the Arab and Islamic world,” said OIC Secretary General 

Yousef Bin Ahmed Al Othaimeen, voicing solidarity that was shared by other members. 

In back-to-back summits on Friday, Gulf and Arab allies similarly threw their support 

behind Saudi Arabia, which drew accusations from Iran of “sowing division”. 

The summits came after Trump’s hawkish National Security Adviser John Bolton said 

Wednesday that Iranian naval mines were “almost certainly” responsible for the damage to 

the four ships off the United Arab Emirates on May 12. 

The findings of a five-nation inquiry into what happened have yet to be released. 

Tehran dismissed Bolton’s accusation as “laughable” and accused him of pursuing “evil 

desires for chaos in the region”. 

Erdogan absent Regional tensions have risen sharply since US the Trump administration 

reimposed crippling unilateral sanctions against Iran, after he abandoned a landmark 2015 

nuclear deal between major powers and Iran in May last year. 

But Trump has appeared to soften his tone towards Tehran, saying that his government 

does not seek “regime change”. 

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan was notably absent from the key OIC summit, 

an AFP photographer said.A regional heavyweight, Turkey — which maintains close ties 

with Iran — was instead represented by Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. 

Iran’s President Hassan Rouhani was also not present but sent a representative to the 

talks, an AFP reporter said. 

Jordan Times Jun 02,2019  
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