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  ٤  األردن يواصل الدعم لتعزيز صمود األشقاء الفلسطينيين •
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  ٢٠  !!النار ستحرقه
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  ٢٢  األردن في مواجهة اسرائيل •
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  القدساالردن 

  األردن يواصل الدعم لتعزيز صمود األشقاء الفلسطينيين
 

يواصل األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، تقديم شتى أشكال الدعم والصمود للمقدسسين   
ت اإلسالمية واألشقاء الفلسطينيين، فمن إسناد سياسي وحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسا

ٕوالمسيحية في القدس وترميم واعادة اإلعمار في المدينة المقدسة، والدفاع عن القضية الفلسطينية في 
مختلف المنابر، إلى رفض كل أشكال التسوية المجزوءة، إلى تقديم مختلف أشكال الرعاية الصحية عبر 

الخطوات ما أعلنته دائرة األحوال المستشفيات الميدانية في غزة، يتواصل هذا الدعم، بأن كانت آخر 
المدنية والجوازات بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد األردني عن البدء بقبول معامالت 

  .جوازات سفر المقدسيين في المحكمة الشرعية بالقدس

المقدسيين ودعما ًإن هذه الخطوة، تأتي تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبد اهللا الثاني، للتخفيف من معاناة 
لصمودهم، وعلى النحو الذي أوضحه القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشيخ واصف البكري، فقد 

 دينارا، وبهذا تمت ٥٠ دينار أردني الى ٢٠٠تم تخفيض رسوم اصدار وتجديد جوازات السفر األردنية من 
  . المقدسي معاملة األردني بهذا الشأنالمساواة بين المقدسيين واألردنيين بالرسوم المدفوعة، ويعامل

ًإننا في األردن وبتوجيهات ملكية مستمرة، لن ندخر جهدا في سبل دعم صمود أهلنا في القدس،   
وهم الذين يحملون راية الدفاع والصمود عن أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي ومهد المسيح 

اشمية بقي جاللة الملك األمين القوي على حملها نيابة عليهما السالم، مستندين بصمودهم على وصاية ه
  .عن األمتين العربية واإلسالمية، غير مكترث للضغوطات مهما تعالت

ًيبرهن األردن دوما عندما تشتد الخطوب، أنه راسخ قوي، وأن قيادته الواعية الحكيمة ال تفرط بثوابتها  ُ
، وهذا هو معدن الملك وشعبه العظيم، معدن الوفاء ومبادئها، فحين تشتد األزمات يمتاز المرء بمعدنه

  .واإلخالص لألشقاء، معدن الثبات على جبهة الحق مهما تعالت أصوات الباطل

إننا نجدد التأكيد على تمسكنا بثوابتنا، فال مساومة على القدس، وال تفريط فيها، وال قبول للتقسيم أو 
ٌ خالد أبدي، ولن نقبل بأي حلول تهضم حق األشقاء في المشاركة فيها، فحق المسلمين والمسيحيين فيها

نيل حقوقهم التاريخية والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة، ونحن على العهد مع أرض األنبياء 
ّومهبط الرساالت، ندعم صمود أهلها، ونوفر لهم مختلف أشكال الدعم واإلسناد، وانا على العهد باقون ٕ. 

  ١٩ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

***  
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 "يدعم صمودهم"تجديد جوازات سفر المقدسيين في القدس 

 

 المحكمــة فــي المقدســيين ســفر جــوازات تجديــد معــامالت قبــول بــدء إن مختــصون قــال –المملكــة 
 أي خـارج القـدس يعتبـر األردن أن ويؤكـد ،"القدس أهالي يدعم" إجراء الثالثاء المحتلة القدس في الشرعية

 .إسرائيلية سيادة

 األردنـي الحـرص مـع ينـسجم القـرار تطبيـق بـدء أن إلى "المملكة" مع منفصلة مقابالت في شارواوأ
 .لألردن بالنسبة الفلسطينية القضية مركزية إلى ًاستنادا بسكانها، واالهتمام القدس مدينة على

 عن ردنياأل البريد وشركة القضاة قاضي دائرة مع بالتنسيق أعلنت والجوازات المدنية األحوال دائرة
 صـباح مـن اعتبـارا القـدس فـي الـشرعية المحكمـة فـي المقدسيين سفر جوازات تجديد معامالت بقبول البدء

 .أغسطس /آب ٦ الثالثاء

 "وصريح ثابت" أردني موقف

 لـه القدس داخل المقدسيين سفر جوازات تجديد قرار إن قال المصري، طاهر األسبق الوزراء رئيس
 تهجيـر اإلسـرائيليين محاولـة ظـل فـي معهـم األردنيـة الجنسية ٕوابقاء القدس هلبأ يتعلق ألنه خاصة أهمية

 .متعددة بطرق المقدسيين

 .المقدسيين صمود دعم في "وصريح ثابت أردني موقف" بأنه القرار ووصف

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان، قال إن القرار يأتي ضمن دور األردن تجاه 
 ".مركزية بامتياز"فلسطينية باعتبارها القضية ال

أن القرار ينطلق من الهدف األردني وحرص جاللة الملك عبـداهللا الثـاني " المملكة"وأضاف كنعان لـ 
 .على دعم أهل القدس ومساندتهم في شتى المجاالت

مـن تيجة تضييق قوات االحتالل اإلسرائيلية على أهـل القـدس فـي الخـروج أو العـودة ومـا يالقونـه "
مــضايقات مختلفــة علــى جميــع الــصعد، جــاءت مكرمــة الملــك باتخــاذ قــرار تجديــد جــوازات ســفر المقدســيين 

 .، بحسب كنعان)"إلى األردن(دون الحاجة للحضور ) أردني دائم أو مؤقت(

 طلبــات ستــستقبل القــدس فــي الــشرعية المحكمــة إن قــال المدنيــة األحــوال لــدائرة اإلعالمــي المكتــب
 فـي المتبعـة القانونيـة لإلجـراءات وفقـا كافـة، المطلوبة الثبوتية األوراق بها مرفقا مقدسيينال السفر جوازات
 .الدائرة

 ستـستلم األردني البريد شركة أن االثنين، والجوازات، المدنية األحوال دائرة عن صادر بيان وأوضح
 تـسليمها ٕواعـادة السفر جوازات وطباعة إلصدار األحوال لدائرة إليصالها شركائها مع بالتنسيق الطلبات تلك

 .القدس في ألصحابها لتسليمها تمهيدا للبريد،



 
٦

 ألف فلسطيني، يحمل ٣٥٠وكشف كنعان أن القرار يخدم أهالي القدس الشرقية التي يسكنها نحو 
عدد كبير منهم الهوية الزرقاء، وهي وثيقة إسرائيلية تمكن حاملها من الدخول والخروج من الضفة الغربية 

 .ع غزة، والدخول إلى األراضي المحتلةوقطا

ُالقرار يغني المواطنين المقدسيين عن السفر إلى األردن لتجديد جـوازاتهم لتكلفتهـا "وتابع كنعان أن 
 ".المالية المرتفعة من ناحية الرسوم والخروج

 "كبير يسير ت"

 إن "المملكــة" لـــ قــال البكــري، واصــف الــشيخ القــدس، فــي األردنــي القــضاة قاضــي بأعمــال القــائم
 الـسفر، جـوازات لتجديـد األردن إلـى الـسفر أعبـاء مـن وتخفيـف المقدسـيين علـى "كبير تيسير" فيها الخطوة
 خاصـة األردن، إلـى الـسفر كلـف مـن أيـضا تخفيـف ذلك في أن مضيفا واألعياد، الصيف مواسم في خاصة

 .للمقدسين "المتردية" االقتصادية األوضاع ظل في

 أن إلـى مضيفا أيام، ١٠ من أكثر المقدسيين سفر جوازات تجديد عملية تستغرق أال البكري وتوقع
 وادي فــي موقعهــا فــي ســنة ١٦ دون للقاصــرين مــرة ألول ســفر جــوازات باستــصدار أيــضا ســتبدأ المحكمــة

 .القدس في الجوز

ــال أخــرى، جهــة مــن ــر ق ــة وزي ــد إن حباشــنة ســمير األســبق الداخلي ــسفر جــوازات تجدي ــة ال  األردني
 .المقدسة المدينة بأهالي الخاص األردني االهتمام إلى يشير القدس في الشرعية المحكمة في مقدسيينلل

 التكـاليف ودفـع التنقـل أعبـاء علـيهم ويخفـف القـدس أهـالي على يسهل القرار" إن "لمملكة" لـ وقال
 االحـــتالل امقيـــ إمكانيـــة مـــن ويحمـــيهم ... االحـــتالل مـــع واالحتكـــاك الجـــسر مـــن والخـــروج الـــسفر وعنـــاء

 ".المغادرة بعد بلدهم إلى إدخالهم بعدم اإلسرائيلي

ــى وأشــار ــة األردن مــسؤولية إل ــة تجــاه التاريخي ــاظ وســكانها، ومقدســاتها القــدس مدين ــى والحف  عل
 ".ًأردنيا زال ما المقدسي" أن اعتبار على الظالمة اإلسرائيلية للقوانين وفقا للتهجير التعرض بعدم أبنائها

 وفــق ،"أردنــي مــواطن أي مثــل المقدســي ٕوالــى ... أردنيــة مدينــة أي مثــل القــدس إلــى رينظــ ألردن"
 تجديــد لعمليــة مماثــل مــدينتهم، داخــل المقدســيين ســفر جــوازات تجديــد قــرار أن إلــى أشــار الــذي الحباشــنة،

 .المحافظات في األردنيين سفر جوازات

 أهـالي علـى اإلجراءات تسهيل الطرق بكل يبحث األردن ... بحت إجرائي القرار" أن الحباشنة وبين
 ".القدس

 "إسرائيلية سيادة أي ارجخ"

ــألردن بالنــسبة تعنــي" القــدس داخــل المقدســيين ســفر جــوازات تجديــد أن إلــى أشــار المــصري  أن ل
 داخل حقوقهم ممارسة في المقدسيين حق ويعزز ،"عربية سيادة وضمن إسرائيلية، سيادة أي خارج القدس
 .ومدينتهم بلدهم



 
٧

 عاصــمة الغربيــة أو الــشرقية ســواء القــدس بــأن اعتــراف ال أنــه يعنــي المــصري، بحــسب لقــرار،ا
 .فلسطين عاصمة الشرقية القدس أن على "واضحة" بصورة القرار يؤكد بل إلسرائيل،

 القــرن صــفقة عــن يقــال مــا وجــه فــي "ومــدينتهم بلــدهم فــي المقدســيين صــمود فــي ُيــساهم ألردن"
 بهــذه والملــك األردن تمــسك يثبــت القــرار أن إلــى أشــار الــذي المــصري، وفــق نهــا،وقواني إســرائيل ٕواجــراءات
 "المبادئ

 صـمود فـي ويـساهم جـرأة بكـل التهويديـة اإلسـرائيلية السياسات يواجه األردن" أن المصري ويضيف
 ".المقدسيين

ــة وزيــر ــران ١٩ فــي أصــدر حمــاد ســالمة الداخلي ــو/حزي ــى يوني ــرة تعليمــات إل ــةالمدن األحــوال دائ  ي
 المقدسـيين سـفر جـوازات وتجديـد إصـدار إجـراءات فـي للسير الوزراء، رئاسة موافقة على وبناء والجوازات،

  "األردني البريد شركة عبر

 يـأتي وأنـه خاصـة ،"ًجـدا مهـم ومغـزى معنى ذو" القرار بتطبيق البدء توقيت أن إلى أشار المصري
 لورشـة أخـرى تكميليـة جلسة وقبل سبتمبر،/أيلول في قدتع أن المقرر من التي اإلسرائيلية، االنتخابات قبل

 ".العربية الدول إحدى في البحرين عمل

 ال الفلــسطينيين، لــدعم وواضــحة عديــدة يوميــة قــرارات يتخــذ الــذي األردن،" إن قــال المــصري لكــن
 جانــب إلــى بــالوقوف األردن مــساعدة علــى العــرب يعمــل أن ويجــب وحــده، الفلــسطينيين مــساعدة يــستطيع

  ".لسطينف

  ٧/٨/٢٠١٩قناة المملكة 

***  

 أالعيب السياسة لن تغير موقف األردن تجاه فلسطين: لنسورا

ة اليرموك ال تصنع الخريجين أكد العين الدكتور عبداهللا نسور رئيس الوزراء األسبق أن جامع   
ٕالمتميزين فقط، وانما تحتضن أيضا األساتذة القيادين من خريجي الجامعات األخرى، الذين عملوا فيها 

  .وأصبحوا من أساطير وقادة ورموز مهنهم المختلفة

الذي نظمه نادي خريجي " متميزون من خريجي جامعة اليرموك"وأعرب خالل رعايته حفل تكريم   
، بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور أحمد العجلوني، ووزيرة السياحة واالثار مجد شويكة، الجامعة

عن شكره لنادي الخريجين على تكريمه لرعاية هذا الحفل الذي يزهو بثلة من خريجي جامعة اليرموك 
 إلى االلتفات إلى المتميزين، الذين أسهموا في بناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية المختلفة، داعيا المكرمين

وطننا األردن، وأن يقفوا للدفاع عن قضايا الوطن واألمة، وأن ال يبخسوا الوطن حقوقه عليهم، وأن ال 



 
٨

يتذرعوا بندرة الموارد، فهم من يعظم الموارد واالنجازات، وهم األقدر على قيادة مقدرات الوطن األكاديمية 
  .واالدارية والعلمية واالنتاجية

ور مراحل إنشاء جامعة اليرموك والجهود المبذولة من المعنيين آنذاك، إلى أن تكللت واستذكر النس  
، من قبل الملك الراحل الحسين بن طالل رحمه اهللا، معربا عن ١٩٧٦بصدور اإلرادة الملكية السامية عام 

رئاسة الوزراء، فخره بتخريج اليرموك للفوج األول من طلبة كلية الطب التي تم إنشاؤها خالل فترة توليه ل
وأضاف أن األردن وشعبه على العهد والوعد، وأن أالعيب السياسة ومداهنات اإلعالم أبعد ما تكون عن 
أن يتغير موقف األردن إزاء قضايا األمة كلها، كالقضية الفلسطينية، والدفاع عن اإلسالم، ال سيما وأن 

ٕوعلمية، وأدبية، واحصائية، وبحثية دقيقة، الدين االسالمي يتعرض في الوقت الحاضر لتنظيمات فكرية، 
تسعى لإلساءة إليه وتشويه صوره حاملي رسالته، ألمر الذي يوجب علينا تسخير كافة الجهود ليبقى 

  >>...األردن منيعا عصيا على كل من يسعى للنيل منه ومن قضايا األمة جمعاء

  ١٢ص/٦/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تجديد جوازاتنا يعزز صمودناقرار األردن: "الدستور"مقدسيون لـ

 : محمـد الرنتيسي-القدس المحتلة 

ثمن قياديون فلسطينيون، وفعاليات مقدسية، قرار األردن، البدء بتجديد جوازات سفر المقدسيين،   
مؤكدين أن هذه الخطوة، تهدف لتمكين المقدسيين وتعزيز صمودهم، ال سيما في ظل ما تتعرض له مدينة 

  .ت احتاللية تهويدية، لتسهيل ابتالعها، وشطبها من معادلة الصراع العربي اإلسرائيليالقدس، من إجراءا

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للعالقات الدولية، الدكتور نبيل شعث، إن هذا الموقف متوقع   
اناة ًمن أشقائنا في األردن، الذين لم يتخلوا يوما عن دعم الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن يخفف من مع

  .ًالمقدسيين، ويدعم صمودهم، ويأتي امتدادا للدور الهاشمي المشهود في القدس

أن هذا القرار يأتي في وقت يحتاج فيه أهل القدس لمن » الدستور»واعتبر شعث في تصريحات لـ  
 يرفع معنوياتهم، ويعزز صمودهم وثباتهم، ال سيما وقد أثقلتهم إجراءات االحتالل العنصرية، عالوة على
ًمحاوالت تهويد المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية واإلسالمية، الفتا إلى أهمية هذا القرار الذي 
ُيبقي على تواصل أهل القدس مع العالم، في الوقت الذي يحاول فيه االحتالل عزلهم، واقتالعهم من 

  .أرضهم

ة بالنسبة لألردن، أهمية هذا موقف أردني ثابت وأصيل، يؤكد بأن القضية الفلسطيني«: وأضاف  
وأولوية، وينطلق من حرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني، وشعب األردن الشقيق، على دعم صمود أهل 

ّبدوره، ثمن محافظ القدس عدنان غيث، القرار األردني، الذي . »ٕالقدس، واسناد موقفهم في شتى المجاالت
ر الذي يؤكد بأن القدس ستبقى خارج السيادة يفضي إلى معاملة المقدسيين كمواطنين أردنيين، األم



 
٩

ًاإلسرائيلية، معربا عن تقدير أهل القدس وفعالياتها، لألردن، ملكا وحكومة وشعبا، على مواقفهم الثابتة  ً ً
ًوالراسخة، حيال القدس وأهلها المرابطين، مبينا أن أهمية هذا الدور تكمن في توقيته، حيث يتعرض 

ع والعنصرية، عالوة على كونه من سليل المكارم الهاشمية، التي تؤكد بأن المقدسيون ألبشع صور القم
  .العالقات التاريخية الفلسطينية األردنية ال تنفصم عراها

ًيوما بعد يوم، تتوالى مواقف األردن الواضحة والجلية، في دعم المقدسيين، الفتا إلى أن «: وقال غيث ً
ضع ألي نوع من السيادة اإلسرائيلية، وستظل ضمن السيادة تجديد جوازات سفرهم تعني أن القدس ال تخ

العربية، ومن شأن هذا الموقف أن يعزز حق المقدسيين، في ممارسة حقوقهم المشروعة، وهم مرابطون 
  .في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس

بد من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس، الشيخ ع  
العظيم سلهب، أن هذه الخطوة الهامة، سيكون لها انعكاسات إيجابية على أهل القدس، من قبيل توفير 
ًالجهد والوقت وتكبد عناء السفر، وتسهيل حياة المقدسيين، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، مشيرا 

ة لحماية المدينة المقدسة، إلى أن األردن، كان وال يزال، خير سند للفلسطينيين، في معركتهم المستمر
  .ًمثمنا مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني، بإيالء مدينة القدس أولوية وأهمية خاصة على الدوام

ويعكس قرار تجديد جوازات سفر المقدسيين، في هذه المرحلة الحرجة، أهمية تعزيز صمود أهل   
س ستظل عنصرا ثابتا في برامج األردن، كما ًالقدس، وتمكينهم في أرضهم، ويثبت يوما بعد آخر، أن القد

ستظل على الدوام حاضرة في وعي وتفكير القيادة الهاشمية، فيما شعب فلسطين لن ينسى مواقف الدعم 
  .واإلسناد والتضامن، التي ما انفكت تقدمها المملكة األردنية الهاشمية، لفلسطينن وقضاياها العادلة

أروع مشاهد الوفاء واإلخالص، والحب الصادق والنقي ورسخ المقدسيون على وجه الخصوص،   
ًلألردن، ملكا وحكومة وشعبا، وهم يواكبون البدء بتجديد جوازات سفرهم، وما مظاهر الفرح والبهجة، التي  ً
ّارتسمت على محياهم، إال رجع صدى لحالة العشق السرمدي المتبادلة، التي تسكن قلوب وعقول ومهج 

  .ن سواء بسواءالفلسطينيين واألردنيي

ويستحضر الفلسطينيون إزاء المواقف األردنية المناصرة للحق الفلسطيني، المقولة الخالدة حول   
التي توارثتها األجيال، وحرصت على » دم ينبض في العرقين.. شعب واحد ال شعبين«: األردن وفلسطين

 .ممارستها، واخضاعها إلى حيز التطبيق األمين

  ٢ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  



 
١٠

  شؤون سياسية
 

  الصفدي وأوغلو يبحثان فتح آفاق أوسع لتعاون األردن وتركيا
  

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير الخارجية التركي  - بترا -  أنقرة
مولود شاووش أوغلو في أنقرة امس الثالثاء، محادثات ركزت على سبل فتح آفاق أوسع للتعاون بين 

الشقيقين في جميع المجاالت تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس رجب طيب البلدين 
  .أردوغان، كما بحث الوزيران المستجدات اإلقليمية والجهود المستهدفة حل أزمات المنطقة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكد الصفدي وأوغلو، أن المملكة وتركيا 
في اتخاذ خطوات عملية لتعميق التعاون االقتصادي واالستثماري والسياحي والدفاعي، الفتين ماضيتان 

إلى أن استكمال المباحثات حول اتفاقية التعاون االقتصادي خطوة هامة على طريق زيادة التعاون 
  .االقتصادي

جراها الوزيران وفيما يتعلق باألوضاع في المنطقة، تقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أ
ّاللذان أكدا وحدة موقف البلدين حول مركزية القضية الفلسطينية وشروط حلها المتمثلة بتلبية جميع 
حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من 

  . وفق قرارات الشرعية الدولية١٩٦٧حزيران 

س وقدسيتها في العالمين العربي واإلسالمي وضرورة الحفاظ على وأكد الوزيران مركزية القد
الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها بما في ذلك مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، فيما شدد أوغلو على 

أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتوالها جاللة الملك عبداهللا الثاني على المقدسات اإلسالمية «
  . »في القدس في حماية هذه المقدساتوالمسيحية 

وثمن الصفدي عاليا الموقف التركي الواضح إزاء القدس والتنسيق الدائم مع المملكة في الجهود 
  .>>..المشتركة لحماية المدينة المقدسة وهويتها

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصالح البلدين والقضايا 
  .سالميةاإل

  ٣ ص٧/٨/٢٠١٩الغد 

***  
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  تحذر من دعوات المستوطنين القتحام األقصى في العيد" منظمة التعاون اإلسالمي"
 

المنطقـة برمتهـا إلـى حـرب دينيـة ال تحمـد   فـي فلـسطين مـن جـراإلسـالميحـذرت منظمـة التعـاون 
فــي القــدس المحتلــة ســيما  األوضــاعومــستوطنيه بتــصعيد " اإلســرائيلي "عقباهــا فــي حــال اســتمر االحــتالل

 في أول أيام عيد األضحى في ة وأداء صلوات تلمودياألقصى اقتحام المستوطنين المتطرفين لتكثيف دعوات
وقــال ممثــل المنظمــة بفلــسطين أحمــد الرويــضي اليــوم . مــساعيها إلقامــة مــا يــسمى الهيكــل المزعــومإطــار

 ار فـي انتهاكــاتهم وجــرائمهم ســيما فــي القــدسوجــيش االحــتالل يتبــادلون األدو الثالثـاء، إن المــستوطنين

وشـدد الرويـضي علـى ".إسـرائيل "المحتلة، األمر الذي يدخل في إطار الدعاية االنتخابية ألحزاب اليمـين فـي
 والمسيحية على حد اإلسالميةدعم األوقاف .االحتالل،  أهمية صمود المقدسيين في معركتهم المفتوحة مع

  .رهما في المدينةبدو سواء لالستمرار بالقيام

 ٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات

  ًاالحتالل يهدم أسوارا استنادية في القدس ومواطن يهدم منزله بضغط من االحتالل

 

 بلـدة فـي ريالـة أبـو حـسين المـواطن لمنـزل اسـتنادية ًسـورا الثالثـاء اليـوم االحـتالل جرافـات هدمت
 قيـد منزلهـا رميلـة أبـو عائلـة هدمت نفسه، الوقت في.الترخيص عدم بحجة المحتلة القدس سوط العيسوية
 بحجـة منزلهـا بهـدم العائلـة أخطـرت التـي االحـتالل بلديـة مـن بـضغط القـدس شـمال حنينا بيت في اإلنشاء

  .ترخيص دون البناء

 ٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  عتقالاالحتالل يعتقل شابا من مصلى باب الرحمة ويهدد مواطنة باال: القدس
 

الرحمـة،  شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، شابا مـن مـصلى بـاب اعتقلت – وفا – القدس
، بـأن شــرطة "وفـا"مــصادر محليـة، لــ وأفـادت.وهـددت مواطنـة باالعتقـال فـي حـال عودتهــا للمـسجد األقـصى

مواطنـة نفيـسة خـويص تواجـده فـي المـصلى، كمـا أوقفـت ال االحتالل اعتقلت الشاب يوسف الشاويش أثنـاء
  .المسجد األقصى، وهددتها باالعتقال في حال عودتها يوم غد  خروجها من عند باب المجلس فور

 ٧/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  



 
١٢

  خالل األضحى" األقصى " جماعة يهودية يطالب باقتحام 

امات وحذرت شخصيات دينية من خطورة دعوات جماعات الهيكل المزعوم من تنفيذ اقتح... >>
  .االقصى يوم العيد األكبر للمسلمين، واعتبرته سابقة خطيرة جدا

  ّأسرى يعلقون إضرابهم ٦

 أسرى يواصلون خوض معركة االمعاء الخاوية ٧إلى ذلك أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 
ف اإلداري  اسرى آخرين اضرابهم بعد وعود بتلبيه مطلبهم بوق٦ضد االعتقال اإلداري التعسفي بعد تعليق 

  .بحقهم

 بأن اوضاع االسرى المضربين وخاصة "رياض األشقر"وكشف الناطق اإلعالمي للمركز الباحث 
القدامى منهم تراجعت بشكل كبير، وبدت واضحة عليهم عالمات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة 

  .ث اال بصعوبةوالمشي، ويعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل وال يستطيعون الحدي

 المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ األسرى المضربين قبل "األشقر"وطالب 
  .فوات االوان حيث ان اوضاعهم الصحية في خطر، واعتقالهم تعسفي وغير قانوني

ر إلى ذلك قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس أن حالة من التوتر وعدم االستقرار تسيط
على أسرى سجن عوفر منذ ثالثة أيام وذلك بعد اقتحام عدة أقسام في السجن بوحدات القمع واالعتداء 

  .على األسرى بالضرب والعزل

وأوضحت الهيئة، أن األسرى لم يخرجوا من مهاجعهم منذ ثالثة أيام اال لالستحمام والعودة، وأن 
  .تر ما تزال مستمرةاألسرى أعادوا جميع وجبات الطعام، وأن حالة من التو

ولفتت الهيئة، الى أن هناك عدة إصابات في صفوف األسرى عقب عملية القمع واالعتداء على 
  . األحد الماضي"المتسادا"األسرى وأقسام األسرى األشبال من قبل قوات 

وبينت، أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمة لألسرى داخل المعتقل حيال عملية القمع 
  .ء التي جرت بحق األسرى ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات التنظيمية في المعتقلواالعتدا

وفي سياق آخر قال مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري إن إجراءات 
ً محال تجاري٤٣٠االحتالل اإلسرائيلي في البلدة القديمة من القدس المحتلة أدت إلى إغالق ما يقارب  ا ً

وأكد في تصريحات صحفية أول من أمس أن التصدي إلجراءات االحتالل التي تستهدف .خالل عقدين
الوجود الفلسطيني في القدس يتطلب العمل على تعزيز القطاع التجاري للحيلولة دون إنجاح مخططات 

لبية على وأوضح أن إجراءات االحتالل أثرت بصورة س.االحتالل بتعزيز وجود المستوطنين في المدينة
القطاع التجاري، من خالل عزل المدينة عبر جدار الضم والتوسع العنصري، والحمالت الضرائبية المكثفة 

، وشرعنة قوانين عنصرية لوضع اليد على المحالت ”األرنونا“خاصة المسقفات، المعروفة بضريبة 
  .ات االحتاللوالبيوت، خاصة التي يعجز أصحابها عن دفع كامل الضرائب التي تفرضها سلط



 
١٣

 منشأة اقتصادية شرقي مدينة القدس خالل ٥٠٠يذكر أن سلطات االحتالل االسرائيلي أغلقت 
ّوكانت سلطات االحتالل هدمت .ّاألعوام الثالثة المنصرمة لغاية االن وسرحت المئات من العاملين فيها

كيتها للمواطن محمد األحد الماضي خمسة محال تجارية في حي سلوان جنوب المسجد األقصى تعود مل
وأكد عضو لجنة الدفاع عن .حمدان العباسي تنفيذا لقرار بلدية االحتالل بحجة البناء من دون ترخيص

 أن المقدسيين يعيشون حياة "القدس العربي"أراضي وعقارات سلوان في القدس المحتلة فخري أبو دياب لـ 
ّبة البطالة ومحدودية فرص العمل، وتدني اجتماعية واقتصادية صعبة جدا، وهم يعانون من ارتفاع نس

ّاألجور في المجاالت التي يعمل فيها المواطن المقدسي إلى جانب اآلثار السلبية التي خلفها بناء الجدار 
وأضاف أن االحتالل يواصل .ّعلى التبادل التجاري مع الضفة المحتلة واالستثمار وقطع أوصال المدينة

مقدسيين من أجل دفعهم لترك المدينة والخروج منها بحثا عن الرزق، مفاقمة األوضاع االقتصادية لل
ًمشيرا إلى أن وسائل التضييق على المقدسيين متعددة أبرزها فرض الضرائب التعجيزية على حوانيتهم 

  .ودكاكينهم الصغيرة

د وأوضح أن ممارسات االحتالل تتعاظم وتيرتها كلما كانت المنشأة االقتصادية قريبة من المسج
ِاألقصى، وأن الحرب طالت حتى البسطات الصغيرة التي بالكاد يعتاش أصحابها من دخلها عبر منعها من 

  .التجول والقيام بمصادرتها تحت ذرائع واهية كالمحافظة على نظافة الشوارع وغيرها

ُه ّونوه أبو دياب الى أن االحتالل يستخدم أساليب أخرى فمن يعجز عن قهره بفرض الضرائب، يهدد
ّبهدم منشأته الصناعية بحجة عدم استيفاء التراخيص أو أنها ال تلبي شروط السالمة أو النظافة التي 

ّوأضاف أن االحتالل يضيق على سبل العيش والتطور والبناء في القدس حتى أن .تفرضها بلدية االحتالل
  .كنيةالمنطقة الصناعية الوحيدة تواجه إخطارات إلخالئها وتحويلها إلى مناطق س

من المنشآت االقتصادية في القدس المحتلة قد أغلقت أبوابها وأوقفت % ٢٥وأشار أن نحو 
 بسبب اجراءات االحتالل وتعسفه بحق التجار والسكان، ١٩٩٣أعمالها منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام 

ًمضيفا بأن االحتالل أفقد المقدسيين األمان االقتصادي والشخصي الفتا الى أن  َ الهدف من المعاناة ً
وأوضح أن وزارة السياحة في دولة .االقتصادية للمقدسيين هو دفعهم لمغادرة المدينة وتركها للمستوطنين

االحتالل تشارك في تلك الحرب من خالل تجهيز جيش من المرشدين السياحيين اليهود بهدف صرف 
لمبيت في الفنادق التي يمتلكها ٕالسياح األجانب عن الذهاب للفنادق الفلسطينية، واجبارهم على ا

 .المستوطنون الصهاينة

  ٣٠ ص٧/٨/٢٠١٩الغد 

  

***  
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  ألف شيكل كفاالت لإلفراج عن المعتقلين في العيسوية ٦٠
 

فرضت محاكم االحتالل اإلسرائيلية كفاالت مالية باهظة مقابل اإلفراج المشروط عن عشرات   
 .ة خالل شهر تموز الماضيالشبان والفتية من بلدة العيساوية شرق القدس المحتل

 ألف شيكل بلغت ٦٠أكثر من «وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين، محمد محمود، إن 
  .كفاالت اإلفراج عن شبان وفتية بلدة العيسوية الذين اعتقلتهم شرطة االحتالل اإلسرائيلي الشهر الماضي

 من بلدة العيساوية تعرضوا للضرب ووفقا لمركز معلومات وادي حلوة، فإن معظم المعتقلين  
  .ّوالتنكيل من قبل قوات االحتالل، كما صعد االحتالل من استدعاء القاصرين للتحقيق واعتقال عدد منهم

وتفرض قوات االحتالل على العيسوية حصارا عسكريا منذ أكثر من شهرين، يتخلله اقتحامات   
بات والمارة وتحرير مخالفات والتنكيل بالمواطنين بشتى يومية للبلدة ودهم منازلها ومتاجرها وتوقيف المرك

الوسائل، فضال عن تصعيد استهدافها مؤخرا لألطفال واستدعاء قاصرين للتحقيق معهم واعتقال عدد 
  .منهم

  ١٧ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 استيطان ال يتوقف.. الضفة

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

مجلس التخطيط «اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان إن » الم اآلنس«اعلنت حركة 
في نهاية األمر «صادق على معظم مخططات البناء التي نظر فيها أمس، وأكدت الحركة أنه » األعلى

تقع في عمق الضفة وفي مستوطنات ستضطر % ٨٨ وحدات سكنية، ٢٣٠٤تمت المصادقة على 
  .«)إسرائيل وفلسطين( إخالئها في إطار اتفاق بين الدولتين إسرائيل، على ما يبدو، إلى

 وحدة سكنية، كما تمت ٨٣٨أنه تمت المصادقة بشكل نهائي على » سالم اآلن«وأضافت 
 وحدة سكنية، وهي المرحلة األولى في إصدار التصاريح ١٤٦٦المصادقة على إيداع مخطط لبناء 

وقسم من المخططات هي . ر استيطانية عشوائيةوصادق المجلس على شرعنة ثالث بؤ. التخطيطية
  .شرعنة مبان أقيمت بدون تصاريح بناء

هي جزء من سياسة «على أن المصادقة على هذه المخططات االستيطانية » سالم اآلن«وشددت 
  .«)المحتلة(هدامة للحكومة وغايتها منع إمكانية التوصل إلى سالم وحل الدولتين ومن أجل ضم المناطق 



 
١٥

غوش عتصيون، «اإللكتروني اليميني عن رئيس المجلس االستيطاني » ٧القناة «وقع ونقل م
 وحدة سكنية يؤدي إلى مضاعفة عدد سكان مستوطنة ٢٠٠شلومو نئمان، قوله إن المصادقة على بناء 

  .«ببناء عشرات الوحدات السكنية«سيسمح » غفاعوت«ثالث مرات، وأن شرعنة المبنى في » ميتساد«

المصادقة النهائية على البناء في إيبي هناحال تشكل عمليا شرعنة «ن أن وأضاف نئما
وهذه بشرى هائلة لجنوب شرق غوش .  وحدة سكنية دائمة٩٦المستوطنة وتشمل بداخلها بناء 

، ولغوش عتصيون عموما ولجميع )برية الخليل(عتصيون، ولالستيطان اليهودي في صحراء الضفة 
  .« التطوير والبناء في المستوطنات سيستمر بكامل القوةونأمل أن اتجاه. المستوطنين

مجموعة من القرارات » جلعاد أردان«من جهة اخرى، اصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
التعسفية الجديدة من بينها حظر أي نشاطات للسلطة الفلسطينية وكافة التنظيمات والحركات الوطنية 

  .ةواإلسالمية في مدينة القدس المحتل

عمال «واعتبر أردان ان أي نشاط فلسطيني رسمي او من فصائل العمل الوطني واإلسالمي 
  .)منع اإلرهاب(، يقع منظمه والقائم به تحت طائلة قانون »إرهابيا

ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة «ان أي نشاطات «وجاء في نص القرار 
  .«تبر مس بالسيادة والقانون اإلسرائيليالفلسطينية، بمحيط مدينة القدس يع

وكانت قوات من الشرطة والقوات الخاصة والمخابرات اقتحمت العديد من الفنادق من بينها فندق 
وجمعية الشبان المسيحية في شارع نابلس في القدس المحتلة بقوات كبيرة، وكذلك اقتحمت » الليجسي «

 النشاطات الثقافية واالقتصادية، واالجتماعية منها في شارع الزهراء ومنعت عدد من) يبوس(مؤسسة 
  .«صبحي غوشة«تكريم المرحوم الدكتور 

كما قرر أردان المحسوب على اليمين المتطرف تمديد إغالق كافة المؤسسات الفلسطينية الخاصة 
 مقر مسؤول ملف القدس» بيت الشرق«والعامة وتلك التابعة للسلطة في المدينة المقدسة بما فيها 

الراحل فيصل الحسيني ومقر الطواقم الفنية للوفد الفلسطيني المفاوض قبل أوسلو، ومقر جمعية الدراسات 
  .العربية ومكتبتها، والغرفة التجارية ومقر نادي األسير الفلسطيني وغيرها من المؤسسات الفلسطينية

ت حفل تخريج وشددت حكومة االحتالل من قبضتها األمنية الحديدية في مدينة القدس ومنع
لروضة أطفال في البلدة القديمة واعتبرته يهدد امن إسرائيل، كما تمنع سلطات االحتالل منذ معركة بوابات 
المسجد األقصى المبارك أي نشاطات فلسطيني مهما كان وتحارب على الهوية والرواية وتعمل على 

عمال «لمتطرف أردان يعتبر ذلك استهداف كل نشاط للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة، ووفق ا
  .)منع اإلرهاب(، يالحق ويعتقل منظمي تلك النشاطات يخضعوا للعقاب وفق قانون االحتالل »إرهابيا



 
١٦

اليهودية اليمينية المتطرفة رسالة إلى رئيس » طالب ألجل الهيكل«من جهتها، وجهت جماعة 
د باقتحام المسجد األقصى المبارك خالل عيد وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو، طلبت فيها السماح لليهو

  .«خراب الهيكل«األضحى، لتوافقه مع ما يسمى بذكرى 

العبرية في عددها الصادر امس أن ) اسرائيل اليوم(واشترطت الجماعة حسب ما نشرت صحيفة 
، وأن »نٕيتعهد نتانياهو ويعلن السماح لليهود بدخول األقصى يوم األحد، حتى وان كان يوم عيد للمسلمي

تتم زيادة أوقات الزيارات، حتى تشمل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط المتوقع على األبواب، «
  .«وخصوصا مع صعوبة الصيام في يوم حار

ويعتبر ما يسمى ذكرى خراب الهيكل من األيام التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية لألقصى، 
  .لف مستوطنويتجاوز عدد المقتحمين سنويا في هذا اليوم أ

ويتم عادة اغالق باب المغاربة، الذي من خالله يجري اقتحام األقصى كل يوم باستثناء ايام 
  .الجمعة والسبت، في عيدي الفطر واألضحى

  االحتالل يهدم منزلين بالقدس

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، منزلين في مدينة القدس المحتلة، وقالت هيئة مقاومة 
ستيطان في بيان، إن سلطات االحتالل أجبرت المقدسي صباح ابو رميلة على هدم منزله، الجدار واال

كما هدمت جرافات االحتالل منزال آخر في حي بيت . بضغط من بلدية االحتالل؛ بحجة عدم الترخيص
  .حنينا، يعود للمواطن إياد خليل الكسواني، عقب محاصرة المكان، واعالنه منطقة عسكرية مغلقة

ت الهيئة إنه لم يتم تسليم الكسواني أي إخطار بالهدم، وقوات االحتالل أخرجت زوجته وأوالده وقال
  . مترا، ويقطن فيه مع زوجته وثالثة أطفال١٤٠بالقوة قبل هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 

من جهة اخرى، قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل االسرائيلي شنت امس حملة دهم 
  . فلسطينيا من مناطق في الضفة الغربية المحتلة٢٢تقاالت واسعة طالت واع

وذكر نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس والخليل 
  .وجنين وأريحا ورام اهللا وأعتقلت مواطنين بزعم أنهم مطلوبون

  ١١ص/٧/٨/٢٠١٩الرأي 

***  
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 "تصفية قضية فلسطين"  وباطنها "الشفافية"ظاهرها .. د بالفسا"أونروا"اتهامات 
 

 يرى مراقبون أن توقيت تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة وكالة غوث وتشغيل الالجئين -غزة 
ٕ، ويخدم رؤية إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، واسرائيل، »ليس بريئا«، »أونروا«الفلسطينيين 

  .«صفقة القرن«فلسطينية، وتنفيذ خطة التسوية المعروفة باسم الساعية إلنهاء القضية ال

وبحسب المراقبين، فإن اإلدارة األمريكية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الالجئين 
الشاهد السياسي والدولي على «الفلسطينيين، وتسعى إلغالق أبواب الوكالة األممية، باعتبارها 

   .«قضيتهم

 مكتب األخالقيات في أونروا، إن أعضاء باإلدارة العليا للوكالة، وقال تقرير سري، صادر عن
وتعرضت . أساؤوا استغالل سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي

، كامل مساعدات بالدها ٢٠١٨الوكالة إلى ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت اإلدارة األمريكية، في أيلول 
   . مليون دوالر٣٠٠و المالية البالغة نح

ّوال تخفي واشنطن، واسرائيل، رغبتهما في حل وكالة أونروا، ونقل صالحياتها للمفوضية السامية  ٕ
  .لشؤون الالجئين، التابعة لألمم المتحدة

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، أن توقيت تسريب اتهامات الفساد، تشوبه 
ال شك أن هناك شبهات كثيرة حول وقت وآليات تسريب » :اضولوقال عفيفة لوكالة األن. الشبهات

) الخطة األمريكية المرتقبة(معلومات حول وجود فساد في أونروا، ولكن مما ال شك فيها أن هذا يخدم 
   .«صفقة القرن، ومن أجل محاربة الوجود والحقوق الفلسطينية

تقودها الواليات المتحدة، على جاءت هذه المعلومات في ظل هجمة من جهات وأطراف، «: وأضاف
. »الوكالة األممية؛ ألنها الشاهد على اللجوء الفلسطيني، وبالتالي تؤثر على الكيان الوجودي إلسرائيل

» :وأردف عفيفة. »ما حدث يأتي إللغاء اإلطار السياسي واألممي الذي يحمي حق الفلسطينيين» :وتابع
 حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وهذا ما بدأ يحدث على أحد البنود األساسية لصفقة القرن هي إلغاء

  .«أرض الواقع

يعيشون نكبة جديدة، وأوضاع «ورأى عفيفة أن تقويض عمل وكالة أونروا، سيجعل الفلسطينيين 
: واستدرك. مأساوية، خاصة وأن هناك عشرات آالف األسر تعتمد على مساعدات الوكالة بشكل شبه كامل

لها عن أونروا بسبب الفساد، فإن قرارها مشبوه، وما يجب حدوثه هو إصالح الخلل أي جهة تقطع تموي«
   .«داخل الوكالة األممية، فالشعب الفلسطيني بأكمله ال يجب أن يكون الضحية

، الثالثاء الماضي، في أعقاب نشر »اونروا«وأوقفت كل من هولندا وسويسرا تمويلهما، لوكالة 
ورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في بيان له األربعاء، من وقف التمويل، قائال ّوحذر المرصد األ. االتهامات

وأوضح المرصد، . »إن الخاسر األكبر جراء القرار هم مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين المشردين«
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اشر إن الفساد ال يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة واإلشراف المب«ومقره جنيف، أن 
   .«لزم األمر

إنهاء «بدوره، يتفق المحلل السياسي، تيسير محيسن، مع عفيفة، بأن نشر االتهامات يهدف إلى 
تصفية القضية » :وأضاف محيسن لوكالة األناضول. ، عبر تصفية قضية الالجئين»القضية الفلسطينية

 القوي على نكبة الفلسطينيين، لذلك الفلسطينية يتم بتدمير المرتكزات التي تقوم عليها، وأونروا الشاهد
ًتسعى أطرافا دولية لتدميرها، من خالل تسريب تقارير حول فساد فيها الذي يجب معالجته، وليس انهاء 

   .«العمل بسببه

الرمزية السياسية للوكالة تعبر عن بقاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين، ولكن مع تولى » :وتابع
: واستدرك. »ت المتحدة األمريكية، سار في مسارات إلنهاء القضية الفلسطينيةدونالد ترامب، رئاسة الواليا

سابقا استهدف ترامب، المرتكز األول للفلسطينيين، وهو إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، واآلن استهدف «
عمل «وأشار محيسن إلى أن هناك . »الساق األخرى للفلسطينيين، من خالل محاولة إنهاء وكالة أونروا

  )األناضول ( .»٢٠٢٠ٕتواصل من قبل إدارة ترامب، واسرائيل، إلغالق أونروا مع حلول عام م

  ١٨ص/٦/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  دعوات متطرفة القتحام األقصى في عيد األضحى: اإلسالمية المسيحية تحذر
 

 الموافق الثالثاء اليوم توالمقدسا القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الهيئة حذرت – الوطن دنيا – اهللا رام
 المشاركة إلى المستوطنين وجمهور أنصارها المتطرفة، المزعوم "الهيكل" منظمات دعوات من ٦/٨/٢٠١٩

 مــا ذكــرى مــع ًتزامنــا وذلـك األضــحى، عيــد أيــام خــالل المبـارك، األقــصى للمــسجد الجماعيــة االقتحامــات فـي
  ".الهيكل خراب" يسمى

 خـالل المبـارك األقـصى لباحـات المتطرفـة الـدعوات بيانهـا فـي سيحيةالم اإلسالمية الهيئة واعتبرت
 لكافـة التصدي مواصلة إلى ًداعية المبارك، المسجد بحرمة المساس على متطرف إصرار األضحى عيد أيام

  .المبارك المسجد عن والذود واالعتداءات االنتهاكات

 لوجـود تكثيـف إلـى الهـادف سـرائيلياإل المخطـط علـى عيـسى حنـا الدكتور للهيئة العام األمين وأكد
 متطـرف بـشكل واالقتحامـات االعتـداءات حـدة زيـادة إلى ًمشيرا يومي، وبشكل المبارك المسجد في اليهودي
 علـى ًمؤكـدا العبـادة، دور ويقـدس الـدين يحتـرم مـن وكـل ومـسيحييه بمـسلميه أجمـع العالم وأمام وعنصري

 باحات في بحرية يتجولون والمتطرفين اليهود مشهد اللهخ من أضحى الذي التهويدي المخطط هذا خطورة
  .واالقتحام التهويد إجراءات من بالمزيد مهددين ًعتيادياا ًأمرا األقصى المسجد



 
١٩

ــة وأشــارت ــى الهيئ ــدي االحــتالل ســلطات أن إل ــى تعت ــسطينيين مقــدس هــو مــا كــل عل ــصورة للفل  ب
 الــشقق عــشرات بهــدم مروعــة جريمــة تنفــذ خــرىأ ًوتــارة المبــارك، لألقــصى اقتحامــات تــؤمن ًفتــارة همجيــة،
 كافـة كـل علـى لعدوانه والتصدي االحتالل خططات إفشال إلى ًداعية باهر، بصور الحمص واد في السكنية
  .الجبهات

 المحتلـة، القـدس مدينـة فـي رئيـسية وشـوارع طرقـات بـإغالق سـتقوم االحتالل شرطة أن إلى يشار
  ".الهيكل خراب ذكرى" بـ الخاصة الطقوس بسبب المقدسيين، على والتضييق

  ٦/٨/٢٠١٩ الوطن دنيا

*** 

  عنصرية

 االحتالل يمنح الحصانة الكاملة لجنوده عند قتل الفلسطينيين

منح االدعاء العسكري في الجيش اإلسرائيلي الحصانة الكاملة للجنود ممن تورطوا في قتل   
لسطينية المحتلة، وذلك عبر دعمهم وتوفير الفلسطينيين خالل مواجهات أو أي أحداث باألراضي الف

بحسب ما أفادت . الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية
  .صحيفة هآرتس

 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، ٢٠١٨وأظهر تقرير االدعاء العام العسكري لعام   
تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خاللها إظهار الوعي بالنتائج القانونية ، »السايبر»واالستخبارات و

أي جندي «التي نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن » هآرتس«ألفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة 
  .يتعرض للخطر ويقتل فلسطينيا فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية

مارس / قضية حدثت منذ آذار١١ي العام العسكري، أمر بالتحقيق في وذكرت الصحيفة أن المدع  
، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خالفا لقواعد إطالق النار ومخالفة لإلجراءات ٢٠١٨

وبحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق .التي وضعها كبار ضباط الجيش
ة إلى أي أحد من الضباط في قراره، واكد أن الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية النار دون العود

  .نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل

وبناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من   
   .المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة

  ١٧ ص٧/٨/٢٠١٩تور الدس

*** 

  



 
٢٠

  شؤون مقدسية

 بيان صادر عن الهيئة اإلسالمية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس

  !!من يلعب بالنار فإن النار ستحرقه

  

ًلقد نشرت وسـائل اإلعـالم مـؤخرا بـأن جماعـات يهوديـة يمينيـة متطرفـة مـن خـالل وسـائط / القدس
بتمديــد فتــرات اقتحــام ) وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيليِ(مى بـــًالتواصــل االجتمــاعي قــد قــدمت طلبــا لمــا يــس

كمـا طـالبوا برفـع يـد األوقـاف اإلسـالمية عـن !! المسجد األقصى المبارك، بهدف القيـام بـالجوالت والـصلوات
  !!)جبل الهيكل(ـِمن إدارة ما وصفوه ب) وزارة األديان اإلسرائيليةِ(األقصى، وتمكين ما يسمى بـ

وهـذا يعنـي أن هـؤالء المتطـرفين قـد بـدءوا اللعـب !! وهكذا يتخيلـون وهكـذا يطـالبونهكذا يفكرون، 
بالنار، وأن النار ستحرقهم بإذن اهللا تعالى؛ وذلك لتماديهم وغطرستهم وغرورهم وتجاوزهم وتعديهم الـسافر 

  ...لحقوق غيرهم

س لتؤكـدان علـى الثوابــت إزاء ذلـك كلـه، فـإن الهيئـة اإلسـالمية العليـا وهيئـة العلمـاء والـدعاة بالقـد
  :اإليمانية اآلتية

وجــل بالــسماء، بقــرار الهــي ربــاني مــن ســبع  ّإن المــسجد األقــصى المبــارك قــد ربطــه اهللا عــز: أوال
  .سموات لبيان رفعة منزلته

ــا  ــة المكرمــة، : ثاني ــضا بالمــسجد الحــرام بمك ــالى أي ــد ربطــه اهللا تع ــارك ق ًإن المــسجد األقــصى المب
مدينــة المنــورة، وعليــه فــإن االعتــداء علــى األقــصى المبــارك هــو اعتــداء عليهمــا، وأن وبالمــسجد النبــوي بال

  . التفريط باألقصى هو تفريط بهما

 نحمل الحكومة اإلسرائيلية االحتاللية مسؤولية المساس بحرمة األقصى المبـارك؛ ألن هـذه  :ثالثا 
  .ولمصالح سياسيةالحكومة تدعم هذه الجماعات المتطرفة وتحميهم ألهداف انتخابية 

ًنحمــل أيـضا األنظمــة والحكومـات فــي العــالم العربـي واإلســالمي المـسؤولية بواجــب الحمايــة : رابعـا 
لألقــصى المبــارك؛ ألنــه أمانــة فــي أعنــاق المــسلمين جمــيعهم فــي أرجــاء المعمــورة، ونعلــن رفــضنا للتطبيــع 

  .والهرولة مع االحتالل اإلسرائيلي

ى بأن الذي يقترب من األقصى المبارك فإنـه يلعـب بالنـار، وأن النـار نكرر للمرة تلو األخر: خامسا 
وأن الرواية اإلسرائيلية بحق األقصى المبارك والمقدسات مزورة ومزيفة فهي مرفوضة وال نعترف !! ستحرقه

  .بها

ًنكرر أيضا للمرة تلو األخرى أن األقصى ال يخضع ألي تفاوض وال محـاكم وال مقايـضة وال : ًسادسا
  .زل عن ذرة تراب منه، وأنه خالص للمسلمين وحدهمتنا

َ والله غالب على َأمره ولـكن َأكثر الناس ال يعلمون * ُ َ َ َْ َ َ ٌَ ِ  ََ َْ ِ َِ َِِ ْ ُ   ٢١سورة يوسف آية *        ّ



 
٢١

َوسيعلم الذين ظلموا َأي منقلب ينقلبون" * َُ َ َِ َِ ْ َ َ ْ َ ٍَ ُ ُ َ  ُ ْ َ   ٢٢٧سورة الشعراء آية *" َ

   الهيئة اإلسالمية العليا                                 المقدس بيت – دعاةهيئة العلماء وال

   القدس                                                   فلسطين        

  هـ ١٤٤٠/ذو الحجة/٤  القدس في

  م٥/٨/٢٠١٩        :وفق

*** 

 ٕلرحال إليه واعمارهالمفتي العام يدعو للتصدي القتحامات المسجد األقصى وشد ا

 

  دنيا الوطن- رام اهللا 

دعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى 
المبارك، كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك؛ للتحرك إليهما من 

إلسرائيلي واعتداءاتها التي تستبيح من خاللها مسرى أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات االحتالل ا
  .نبينا، صلى اهللا عليه وسلم

وبين سماحته أن المطالبات بالسماح لليهود باقتحام المسجد األقصى المبارك يوم األحد القادم 
م والذي يوافق يوم عيد األضحى المبارك، هي مطالبات خطيرة تمس عقيدة ١١/٨/٢٠١٩الموافق 

ً العالم أجمع، فالمرحلة خطيرة جدا، وسلطات االحتالل بتسهيلها اقتحامات المستوطنين المسلمين في
  .للمسجد األقصى المبارك تتحمل عواقب هذه االنتهاكات التي تسيء إلى مشاعر مسلمي العالم كله

ًودعا أبناء شعبنا إلى التصدي لها، مؤكدا على أن هذا االعتداء ما هو إال استمرار لمسلسل 
ًويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على األرض، مبينا أن المسجد األقصى الته

هو حق خالص للمسلمين، وال يحق لسلطات االحتالل وال غيرها التدخل في شؤونه، وال العمل على إفراغه 
   .من رواده

تحامات التي زادت بشكل كبير ّوحمل اإلدارة األمريكية والصمت الدولي عواقب هذه االنتهاكات واالق
في اآلونة األخيرة، وأن سياسة اإلدارة األمريكية والصمت الدولي وهرولة المطبعين مع االحتالل ساهم في 

  .تبجح وغطرسة االحتالل وزيادة عنجهيته

ودعا الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية والعربية واإلسالمية في العالم أجمع إلى حماية 
قصى المبارك والمقدسات الفلسطينية، والتدخل الفوري والسريع لوقف االعتداءات المتزايدة على المسجد األ

  .المسجد األقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه

 ٧/٨/٢٠١٩دنيا الوطن 
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 آراء عربية

 األردن في مواجهة إسرائيل

 علي ابو حبلة

تعمل إسرائيل لتنفيذ غاياتها وأهدافها القومية من خالل إستراتيجية ذات مستويين، مستوى أعلى  
وترسم الخطة ). مشاكل األمن الجاري(، ومستوى أدنى يعالج ما تطلق عليه )الخطة الكبرى(تطلق عليه 
ًتيجية تنفيذ الغايات واألهداف العليا بعيدة المدى، والتي تسعي إسرائيل لتحقيقها طبقا لمراحل الكبرى إسترا

ًوالتي تجري حاليا خاصة –) مشاكل األمن الجاري(زمنية خمسية وعشرية مخططة، أما إستراتيجية معالجة 
ها الحالي، وما تحتله  فهي ترسم أسلوب التعامل لتأمين دولة إسرائيل في كيان–على الساحة الفلسطينية

 .من أراض عربية، ومواجهة مشاكلها األمنية اآلنية

تسعي إلجبار خصوم إسرائيل على الكف عن العمل ) الردع(وفي المقابل، فإن إستراتيجية  
ٕالتي تستهدف القضاء على إسرائيل واستعادة كل فلسطين، واجبارهم على اتباع سياسات ) بخطتهم الكبرى(

واضعة وأقل طموحا في تعاملهم مع إسرائيل، وذلك ألن تخلي خصوم إسرائيل عن العمل ٕواستراتيجيات مت
ًلفترة زمنية طويلة سيؤدي تلقائيا إلى إسقاطها من حساباتهم نهائيا، وهو ما نجحت ) بخطتهم الكبرى(

سرائيلية وال تعدم السياسة اإل. ١٩٩٣إسرائيل في تحقيقه فعليا من خالل عملية السالم التي بدأت في عام 
ًوسائل ضغط وخداع عديدة إلجبار العرب على ذلك، بدءا بالتلويح بالردع العسكري والعمل به عند اللزوم، 
ًوانتهاء بالضغوط األميركية السياسية واالقتصادية، مرورا بتصدير االضطرابات والمتاعب إلى الجبهات  ً

 .الداخلية في الدول العربية، ال سيما من خالل عمالئها

 لخدمة إستراتجيتها في التوسع وتسعى من خالل  « الدين  «البا ما تسخر الحركة الصهيونية وغ 
 . ذلك لتحقيق حلمها في إسرائيل الكبرى

األردن المستهدف من قبل غالة المتطرفين اإلسرائيليين حيث تزور التاريخ ضمن مسعاها لتحقيق  
المنا العربي الن حلم اسرائيل ال يقتصر على اهدافها وبسط سيطرتها ونفوذها على اوسع منطقة في ع

حدود فلسطين التاريخية وانما يتعداها الوسع مدى وبوجهة الحركة الصهيونية أن اسرائيل الكبرى حدودها 
 . من النيل الى الفرات

  ١٨ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 )ج(الصراع على المنطقة 

 عريب الرنتاوي

) أ(ّتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، بتحويل كامل الضفة الغربية إلى منطقة   
طق الضفة الغربية ًوفقا لتقسيمات أوسلو وتصنيفاته، األمر الذي يعني محو الخرائط الوهمية بين منا

يصلح » التعهد«مثل هذا ... الثالث، ومد سيادة السلطة الفلسطينية األمنية والمدنية على هذه المناطق 
ًأن يكون شعارا لمرحلة نضالية كاملة، وال أحسب أن اشتية بغافل عن القيود والمصاعب التي تحول دون 

  .ترجمة شعاره

يمين واليمين المتطرف في إسرائيل حول مستقبل الضفة في المقابل، يحتدم الجدل داخل معسكر ال  
ًوفقا » المنطقة ج«فريق يريد إخضاع كامل الضفة الغربية ألحكام ... الغربية، وصمت أمريكي متواطئ 

فيما ائتالف اليمين المتطرف بزعامة إيليت شاكيد، يتعهد ... للتقسيمات والتصنيفات ذاتها، توطئة لضمها 
إن فاز في االنتخابات، وهو المطلب الذي يدعمه نتنياهو من منظور عقائدي » قة جالمنط«لناخبيه بضم 

  .وانتخابي سواء بسواء

 بالمائة من إجمالي مساحة الضفة، وتضم ٦٠التي تتشكل من » المنطقة ج«الصراع يحتدم على   
 جميع مستوطنات تتركز فيها.... قرابة ربع مليون فلسطيني كما أوضحنا في مقال سابق في هذه الزاوية 

ًمجاال حيويا«االحتالل، وتشكل  ٕلالستيطان اليهودي الزاحف، وتتبع إسرائيل فيها سياسات واجراءات، » ً ّ
  .تقوم على التهجير القسري والقضم المتدرج واالقتطاع المنهجي المنظم ألجزاء متزايدة منها

 سيكون بمقدور نتنياهو أن ال ندري كيف ستكون نتائج انتخابات الكنيست القادمة، وما إن كان  
ٌيشكل حكومة يمينية متطرفة، وهو احتمال ال يجوز بحال إغفاله أو إسقاط من الحسبان، فإن حصل أمر 

أو مساحات واسعة منها، » المنطقة ج«كهذا، فمن المرجح أن يكون القرار األول للحكومة المقبلة، ضم 
ذا النوع، من كبار أركان إدارة الرئيس دونالد حيث سبق إلسرائيل أن حصلت على ضوء أخضر لقرار من ه

إسرائيل في الضم، وبرر بعضهم اآلخر » حق«عن » اإليديولوجيا»ًترامب، الذين تحدث بعضهم مدفوعا بـ
ًاألمر بدوافع أمنية براغماتية، فيما فريق ثالث، عبر عن قناعته بأن قرارا من هذا النوع، ال يتعارض مع 

  .ندرجاتهاوم» صفقة القرن«مقتضيات 

وغيرهما، فليس » أبيض أزرق»بين الليكود و» حكومة وحدة وطنية«وحتى في حال تشكيل   
، من بين أول وأهم القرارات التي ستتخذها »الحيوي«ًمستبعدا أن يكون ضم الكتل االستيطانية ونطاقها 

مها، وما إن كان ربما يدور نقاش أو يندلع خالف حول مساحة المناطق التي يتعين ض... تلك الحكومة 
ّقرارا كهذا، سيعجل أم سيبطئ عملية  ُ  –أبيض «عن الفلسطينيين، وهي المقاربة التي يفضلها » االنفصال«ً

  .يهودية الدولة وديمقراطيتها«وثنائية » التهديد الديموغرافي«ً، ودائما في سياق الجدل حول »أزرق
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لنهائي للقضية الفلسطينية، وحصولها بعد اطمئنانها لتحول الموقف األمريكي من قضايا الحل ا  
والقدس والالجئين واألونروا والجوالن وحرب » الدولة«مثل » الهدايا المسمومة«دفعة واحدة على جملة من 

التجويع والحصار التي تشنها واشنطن على السلطة والمنظمة، لم يبق أمام إسرائيل سوى هدف استراتيجي 
ضم أوسع مساحة من الضفة الغربية :  االستعماري–ستيطاني واحد، حتى تكتمل حلقات مشروعها اال

  .المعركة تنعقد هنا) ... الفلسطينيين(بأقل عدد من سكان البالد األصليين ) منطقة ج في الغالب(

لم يعترف العالم بخطوات واشنطن وتل أبيب العدوانية أحادية الجانب، ولن يعترف بها   
وثمة ... ً القرن، ويتعاظم إصرارهم على إحباطها يوما إثر آخرالفلسطينيون الذي يتعمق رفضهم لصفقة

من التطورات المحيطة بفلسطين، ما يرفع األمل بتزايد فرص إسقاط الصفقة، بعد أن أخفق كوشنير في 
ًلحل القضية قافزا من فوق رؤوس الفلسطينيين أنفسهم، وفي ظل مؤشرات على » اإلطار اإلقليمي«خلق 

أدوار القوى اإلقليمية، وبصورة ال تنسجم مع متطلبات » توزين«ي الخليج، بما يعيد فشل أمريكي محتوم ف
  .الحل األمريكي

إن صمدت إيران في وجه أعتى حمالت الحصار األمريكية عليها، فمعنى ذلك ببساطة أن الرهانات   
 يكفي أن ، إذ»إن انتصرت«إيران وليس » إن صمدت«على الجواد األمريكي ستكون قد تداعت، ونقول 

ً، حتى يكون ذلك كافيا للقول بفشل مشاريع » رابح–رابح «تخرج طهران باتفاق مع واشنطن على قاعدة 
الناتو العربي، مؤتمر وارسو، توسيع الشقة بين ضفتي الخليج، اإلطار : هذه اإلدارة جميعها، دفعة واحدة

هي إذا، مفارقة غريبة عجيبة، بعض . ..اإلقليمي، ورشة المنامة بما هي أولوية االقتصاد على السياسة 
الفلسطينيين والعرب ممن يعارضون صفقة القرن، باتوا يدركون في قرارة أنفسهم على أقل تقدير، أن 

 .ًمصير هذه الصفقة بات مرتبطا، من بين عوامل أخرى، بنتائج المواجهة األمريكية اإليرانية ومآالتها

  ٢٤ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

 )أ(ة الغربية منطقة كل مساحة الضف

 كمال زكارنة

بدأت القيادة الفلسطينية بتطبيق االجراءات والقرارات العملية التي اتخذتها ردا على سياسة  
وجرائم الهدم الجماعي في االحياء الفلسطينية في القدس المحتلة وغيرها ،واعتبرت االحتالل االستيطانية 

،ملغية بذلك التقسيمات التي اقرتها اتفاقية اوسلو » أ«كامل مساحة الضفة الغربية المحتلة منطقة 
الموقعة مع االحتالل الصهيوني ،منذ ربع قرن مضى ،ولم ينفذ منها اي بند حتى االن ،وكانت تلك 

التفاقيات نصت على تقسيم االراضي المحتلة الى ثالثة اقسام أ و ب و ج ،على ان تنتقل جميعها ا
 ،لكن هذه االراضي امتألت بالمستوطنات والمستوطنين بدال ١٩٩٩للسيطرة الفلسطينية الكاملة في العام 

 الجانب الفلسطيني من ذلك ، وذهب االحتالل ابعد بكثير عندما الغى من جانب واحد جميع االتفاقات مع
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،واخذ يتصرف على اساس ان االراضي الفلسطينية ليست محتلة بل هي اراض اسرائيلية وعلى 
 الفلسطينيين مغادرتها ،ويقوم حاليا بعملية تكثيف غير مسبوقة لالستيطان في جميع االراضي الفلسطينية

. 

 اشتية ،جميع مناطق الضفة اعتبار القيادة الفلسطينية كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد 
،يدخل في اطار سياسة العين بالعين والسن بالسن والباديء اظلم ،وفي سياق الصراع » أ«الغربية منطقة 

المرير والضاري على االرض التي تحتلها اسرائيل من اكثر من نصف قرن،فاالحتالل يعتمد سياسة القضم 
ي بحجم االهمية االستراتيجية لالرض الفلسطينية التي تمهيدا للضم والتهويد ،وكان ال بد من رد فلسطين

تعني الحياة او الموت ،البقاء او الفناء ،الوجود او االندثار ،وال بد ايضا من مواجهة الصلف الصهيوني 
بمواقف وخطوات عملية شجاعة وحاسمة ،وعدم ترك االحتالل وحيدا في الميدان ،ويجب مواجهة البناء 

السكاني الفلسطيني في كل شبر على االرض الفلسطينية المحتلة ،وتوفير الدعم االستيطاني بالبناء ا
الالزم للمواطنين وتثبيتهم على ارضهم بالبناء،والقيام بنهضة عمرانية غير مسبوقة في جميع االراضي 
الفلسطينية ،وهنا يجب تحميل الدول العربية مسؤولية الدعم المالي للشعب الفلسطيني وكذلك الدول 

صديقة في العالم، لتمكين ابناء الشعب الفلسطيني من االنتشار السريع والكثيف وتغطية معظم ال
 . المساحات وقطع الطريق على المحتلين والمستوطنين

تجاهل الدوائر والجهات االحتاللية من قبل الفلسطينيين وعدم التعامل معها والرجوع اليها ،يعني  
اللتزام بكل ما يصدر عنها فهي جهات محتلة مغتصبة لالرض والحقوق تلقائيا عدم االعتراف بها ،وعدم ا

الفلسطينية ال اكثر وال اقل ،والشعب الفلسطيني يعمل في حدود دولته المحتلة التي يتوجب على االحتالل 
الرحيل عنها ومغادرتها على الفور ،فهو ال يمثل اكثر من قوة احتالل غير معترف بها وكل ما قام ويقوم 

 . باطل وغير قانوني وغير شرعي ،وال قيمة فعلية وحقيقية له  ويصدر عنه وكل ما صدر  به

هذا االجراء الفلسطيني يعني سحب االعتراف باالحتالل تدريجيا ،ويمهد للتعامل معه على قاعدة  
الكيان الغاصب،وهنا يجب توحيد الخطاب الفلسطيني » دولة« مقابل -وان كانت محتلة - دولة فلسطين

لعربي واالسالمي والعالمي ،للتعامل مع الصراع الفلسطيني الصهيوني على اساس دولة فلسطين المحتلة وا
 وعاصمتها القدس العربية ،واالعتراف بهذه الدولة المحتلة ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران عام 

لة الفلسطينية  الدو والتعامل معها على هذا االساس واعتبار جميع المنشآت الصهيونية داخل حدود
 . المحتلة ،تابعة لها النها مقامة على اراضيها عدوانا واغتصابا

هذه الخطوة من قبل القيادة الفلسطينية ،ال شك انها االهم ،وتشكل القاعدة واالرضية الصلبة  
 . للخطوات الالحقة على طريق االنفكاك عن االحتالل واالنفصال عنه تماما

  ١٤ ص٦/٧/٢٠١٩الدستور 
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 عوات اليهود القتحام األقصى يوم العيدد

 كمال زكارنة

تصاعدت دعوات الجماعات اليهودية المتشددة لرئيس حكومة االحتالل نتنياهو االكثر تشددا   
نها ،المنادية بالسماح العضائها وانصارها واتباعها باقتحام المسجد االقصى المبارك يوم االحد وتطرفا م

المزعوم عند هذه » خراب الهيكل«الذي يصادف عيد االضحى ،بحجة ان هذا التاريخ يتصادف مع مناسبة 
مسلمين ال تعنيها الجماعات الخرافية والخزعبالوية ،التي تؤكد ان مناسبة عيد االضحى المبارك عند ال

  .  بامكانهم اداء صالة وشعائر العيد خارج المسجد االقصى ،وانهم اي المسلمين

انه تصعيد لسلوك ارهابي ليس جديدا من قبل المتطرفين الصهاينة ،لكن الجديد فيه والذي يحمل   
اسبات يهودية خطورة كبيرة ،هو االستيالء على باحات واروقة ومصليات المسجد االقصى المبارك ،في من

معينة واغالقه امام اصحابه الشرعيين المسلمين بوصفه اقدس االماكن للعبادة في فلسطين وفي العالمين 
العربي واالسالمي ،واالخطر ان تصبح هذه العادة والمناسبات اليهودية نهجا دائما للجماعات المتطرفة 

  . بدعم كامل من حكومة وجيش وشرطة االحتالل في القدس المحتلة

  في صفوف هذه الجماعات االرهابية عنفا وتشددا ،بالتزامن مع اهم يزداد التطرف الديني  

المناسبات الدينية لدى المسلمين ، مثل االعياد وشهر رمضان الفضيل ومواسم الحج وغيرها من 
اولة اثبات المناسبات المهمة واالكثر قدسية ،بهدف استفزاز مشاعر المسلمين وتقييد الحريات الدينية ومح

ان السلطة الدينية بأيدي تلك المجموعات ،وانها هي صاحبة القرار والسيادة على اماكن العبادة الواقعة 
تحت االحتالل الصهويني ،وهي تحاول يوميا التسلل الى المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة 

،وتمارس سلوكيات تمس القيم والحريات واقتحامهما بحماية مباشرة من جيش االحتالل واجهزته االمنية 
  . الدينية ،وتعيث الخراب والفساد في كل مكان تستطيع الوصول اليه

هي في االساس تسعى الى خلق واقع ديني جديد في المسجد االقصى ،يتيح لها التواجد المنتظم   
ومقاومة تلك والدائم فيه ومنع المسلمين من االعتراض على ذلك ،والحد من قدرتهم على التدخل 

  . المجموعات والتصدي لها وحماية االقصى من رجسها وتدنيسها

ال تمانع حكومة االحتالل قيام هذه الجماعات المتطرفة باقتحام باحات االقصى في اي وقت ،بل   
توفر لها الدعم والحماية وتقوم بتكريم المجرمين المتطرفين والحاخامات الذين يمجدونهم ويمجدون 

هابهم ،وقد يكون يوم عيد االضحى داميا في مسرى النبي الكريم ،وفي القدس المحتلة عموما جرائمهم وار
،اذا حاول المتطرفون الصهاينة اقتحامه وأداء طقوسهم التلمودية فيه ،او اذا قامت قوات االحتالل باغالق 

  .باحات وبوابات االقصى في وجه المصلين المسلمين صباح العيد

 حاليا ،الهدف الرئيس للمحتلين الصهاينة،اعتقادا منهم بأن الفصل بينه وبين يشكل المسجد االقصى
المسلمين ،قد يؤدي الى إضعاف تعلقهم به تدريجيا وانتزاعه من قلوبهم ووجدانهم مع مرور الوقت 
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،متناسين ان قدسية واهمية االقصى لدى المسلمين وتمسكهم به وحرصهم عليه تزداد قوة وصالبة يوما 
م ومستمرة حتى قيام الساعة ،تشعل وقودها الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية بعد يو

  . والمسيحية في المدينة المقدسة

الموقف العربي االسالمي من ممارسات وسلوك االحتالل الصهيوني في القدس ومقدساتها   
نجم عن تلك السياسات االسالمية والمسيحية ،يجب ان يتطور صعودا بما يتناسب مع المخاطر التي ت

 . وضرورة التصدي لها والحفاظ على هوية القدس الفلسطينية العربية االسالمية

  ١٩ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

  آراء عبرية مترجمة

   عبقرية إسرائيلية وبراءة فلسطينية-" ج"مناطق 
  

   ٦/٨/٢٠١٩هآرتس  -  عميره هاس: بقلم

مع كل المناطق وكأنها مناطق ونتعامل  ).ج(مناطق  تتعامل إسرائيل مع كل المناطق وكأنها“
بيان . ، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لعائالت هدمت إسرائيل بيوتها في وادي الحمص”)أ(

قوي، إذا تجاهلنا حقيقة أن التقسيم المصطنع للضفة الغربية، حسب مناطق المسؤولية اإلدارية والشرطية 
ومن أجل أن يكون لهذه األقوال تغطية، سيحتاج اشتية . ١٩٩٩والعسكرية، كان يجب أن ينتهي في عام 

 .إلى الكثير من التعويضات للمتضررين

جندت العبقرية لخدمة عمل . تجسد عبقرية التخطيط اإلسرائيلية وسذاجة القيادة الفلسطينية” ج“
ء من استكمال السيطرة االستيطانية اإلسرائيلية وخلق محميات فلسطينية معزولة، بغطا: مخادع هدفه

وألن العالم تعهد بتأييد إقامة دولة فلسطينية فإن كبار قادة منظمة التحريرالفلسطينية . نشوة المفاوضات
السذاجة تبخرت وتحولت . الذين جاؤوا من تونس صدقوا أن التقسيم المصطنع للضفة هو تقسيم مؤقت

خدم . سرائيل واضحة مثل الشمسإلى غباء، أي الموافقة على التعاون مع الخداع حتى عندما كانت نوايا إ
ًوجبت ثمنا باهظا أيضا. هذا الغباء مصالح مادية لطبقة حاكمة ومقربيها ً الشعب فقد الثقة بالقيادة، إلى : ً

  .درجة االشمئزاز منها واحتقار حركة فتح

هي الخط المباشر والمنطقي الذي يمتد بين اسحق رابين وشمعون بيرس واهود باراك ” ج“
ي قاموا بتعيينها من أجل التفاوض على االتفاق المرحلي وتطبيقه، وبين بتسلئيل سموتريتش والطواقم الت

كان هناك على األغلب منطق في السحب التدريجي للجيش من مناطق . وبنيامين نتنياهو وموشيه يعلون
ية بيرس ولكن لو أن ن. ًمختلفة في الضفة الغربية، طبقا لتشكيل وانتشار مؤسسات السلطة الفلسطينية
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ٕالمدنية للتخطيط والبناء واعادة تأهيل –ورابين كانت خالية من الكولونيالية لكانت كل الصالحيات اإلدارية
  .المناطق الزراعية وتوسيعها وتطوير البنى التحتية للمياه وغيرها، أعيدت إلى الجانب الفلسطيني

هذا ما خطط له عباقرة .  صدفةالجيوب الفلسطينية والمستوطنات المتوسعة التي تبتلعها لم تحدث
 رخصة بناء التي ٧٠٠الـ . سموتريتش ونتنياهو تعلما منهم.  رؤساء حزب العمل–المشروع الصهيوني 

ولم تخف الحكومة الحقيقة بأن . تعد نكتة) لمبان فلسطينية قائمة(وعدت بها إسرائيل في األسبوع الماضي 
يشع “الحكومة في المناطق واإلدارة المدنية ومجلس منسق أعمال . ما يجري هو ذر للرماد في العيون

سيواصلون حملتهم الصليبية من أجل منع السلطة الفلسطينية من تمديد خطوط المياه والكهرباء ” ستان
وبناء منشآت لتكرير مياه المجاري وشق الطرق الحتياجات البلدات الفلسطينية وبناء مدارس وتطوير 

  .مشاريع سياحية

ًحقائق واضحة جدا، يجب على رئيس الحكومة الفلسطيني اإلثبات بأن أقواله ليست عندما تكون ال
كخطوة أولى، يجب عليه وعلى الرئيس محمود عباس إعطاء األمر آلالف رجال أجهزة . شعارات فارغة

األمن باالنتشار خارج المدن والقرى بدون سالح وزي رسمي من أجل عدم إعطاء اإلسرائيليين ذريعة 
بأمر من عباس واشتية سيرافقون الرعاة في المراعي ويرافقون العمال الذين يبنون . بسفك دماءللقيام 

المدارس ويربطون القرى بشبكة المياه وينضمون إلى نشاطات إعادة تأهيل األراضي وزراعة األشجار 
ون يهود وسيحرسون القرى والبيوت التي يهددها مشاغب. ويرافقون الشاحنات التي تنقل مواد البناء

: وعليهم الدخول بالعشرات والمئات في كل يوم إلى البلدة القديمة في الخليل. وموظفو اإلدارة المدنية
الصالة في الحرم اإلبراهيمي ومرافقة السياح وزيارة األبطال المحاصرين في تل الرميدة ويدافعون عن 

جمهم المستوطنون وحرس الحدود بشكل الذين يقومون بترميم المباني القديمة ومرافقة الطالب الذين يها
  .متكرر

ماجد فرج، وزياد هب الريح، : يمكن الشتية وعباس إصدار أوامر لكبار قادة األجهزة وفتح، مثل
مقاولين “ من –وحسين الشيخ، الذهاب بشكل دائم إلى هذه المناطق، وتغيير تعريف وظيفة األجهزة 

 يندمج مع إعالن عباس لوقف العمل باالتفاقات القديمة –” حماة الشعب واألرض“إلى ” ثانويين لالحتالل
واألهم من ذلك هو أنه يمكن للتغيير في اللحظة األخيرة أن يساعد الفلسطينيين في التصديق . مع إسرائيل

  .بأن قيادتهم مهتمة بهم

  ٢٣ ص٧/٨/٢٠١٩الغد 
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  خطوة لتعميق السيادة"ج"إقرار البناء للفلسطينيين بالمنطقة 

 نوعا لنداو : بقلم/ هآرتس  

 تستهدف "ج"اكن للفلسطينيين في المنطقة بناء مس" بأن خطوة "هآرتس"مصادر مطلعة قالت لـ  
ابعاد السلطة الفلسطينية عن التدخل في خطوات تخطيطية على االرض، الى جانب محاولة مواجهة انتقاد 

  قانوني ودولي متزايد السرائيل

 وحدة سكنية في قرى ٧١٥صادق أول من أمس على بناء ) مجلس الوزراء االسرائليلي(الكابنت   
 جهات مطلعة على تفاصيل القرار قالت للصحيفة بأن هذه الخطوة هي جزء من "ج"اطق فلسطينية في من

تغيير اساسي في السياسة من جانب حكومة اسرائيل، استهدفت ابعاد السلطة الفلسطينية عن التدخل في 
 والذي هذا الى جانب محاولة مواجهة االنتقاد القانوني والدولي المتزايد. الخطوات التخطيطية على االرض

  .يقول إن اسرائيل فقط تدمر مبان وبلدات فلسطينية في المنطقة وال تسمح ألي زيادة طبيعية للسكان هناك

ليس . الخطة صودق عليها من خالل اتصاالت هاتفية فيها كل وزراء الكابنت صوتوا لصالحها  
 صدر ضدها أمر هدم واضحا اذا كان االمر يتعلق بوحدات فلسطينية جديدة أو فقط مصادقة على وحدات

الى جانب ذلك، حسب جهات مطلعة على التفاصيل، تمت المصادقة للمستوطنين على . في هذه االثناء
  . آالف وحدة سكنية٦بناء 

الوزير بتسلئيل سموتريتش أكد أمس أن هدف البناء الفلسطيني هو تعميق السيادة في مناطق   
أخيرا حدثت االنعطافة في "بوك كتب سموتريتش بأنه  في التعليق الذي نشره أمس في صفحته في فيس"ج"

للمرة االولى دولة اسرائيل تقرر أنه في … حكومة اسرائيل في مواجهة سرطان االرهاب المتفشي داخلنا
اتفاق  (١٩٩٤مناطق ج سيتم تنفيذ بناء، لكن فقط للعرب الذين هم سكان اصليون في المنطقة منذ العام 

وحسب اقواله فان اسرائيل تقرر بأن . "ين جاؤوا بعد ذلك من مناطق أ و ب، وليس للعرب الذ)اوسلو ب
وال يخلقون . فقط في المناطق التي ال يضرون فيها االستيطان واألمن"الفلسطينيين يمكنهم التطور، لكن 

مناطق ال تخدم المصالح الوطنية للعرب، بل المصالح . تواصل أو ينتجون دولة فلسطينية في الواقع
للمرة االولى، اسرائيل ستطبق سيادتها ومسؤوليتها على كل المنطقة وتتحمل . راتيجية لدولة اسرائيلاالست

  ."المسؤولية عما يحدث فيها

المصادقة على خطط البناء للعرب تأتي على خلفية زيارة جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس 
. م االميركية بين اسرائيل والفلسطينييناالميركي، السرائيل قريبا، كوشنر هو المسؤول عن خطة السال

  .جاء بضغط من اميركا” ج“جهات سياسية تقدر بأن النقاش حول البناء الفلسطيني في مناطق 

، ارسل رؤساء المجالس االقليمية في المناطق ”كان“أول أمس، بعد نشر خطة البناء في قناة   
 البيانات خرجت في فترات زمنية متقاربة جميع. بيانات شديدة الى الصحف ضد رئيس الحكومة نتنياهو

رئيس مجلس متيه بنيامين، اسرائيل غانتس، ورئيس مجلس . وظهر أنها منسقة الواحدة مع االخرى



 
٣٠

التقرير عن وجود نقاش في الكابنت بهدف "السامرة يوسي بغان، اصدرا بيان مشترك جاء فيه أن 
 السلطة الفلسطينية بمساعدة وتمويل جهات .المصادقة على خطة بناء للعرب في مناطق ج مقلق جدا

اجنبية تقوم بالبناء الكثيف وغير القانوني في هذه المناطق لهدف واحد وواضح وهو اقامة دولة ارهاب في 
نحن نأمل أن هذا االمر ال يشكل، ال سمح اهللا، اشارات على توجه الحكومة التي سيتم . قلب البالد

  .تشكيلها بعد االنتخابات

، "تفاجأ من اكتشاف ما نشر“لمجلس االقليمي لجنوب جبل الخليل، يوحاي دمري، قال إنه رئيس ا  
مخيب لآلمال أنه في الوقت الذي ندير فيه نضال متصلب ضد الحلقة الخانقة الفلسطينية الموجودة "وأنه 

راء حول مستوطناتنا، وفقط من اجل ذلك يجدر عقد الكابنت، نحن نحصل على كتف باردة من جانب وز
اجزاء الوطن التي تسمى "رئيس المجلس االقليمي غوش عصيون، شلومو نئمان قال . "الكابنت والحكومة

مناطق ج منذ كارثة اوسلو هي كبش الفداء الذي خلفه اليسار النائم تحت السيطرة الكاملة لشعب 
  ."ثمارهاببساطة تؤتي … لقد اكتشفنا أن المقاربة العربية لسرقة دونم وراء دونم… اسرائيل

على االغلب تطالب جهات سياسية بالمصادقة . في نقاشات الكابنت لم يتم تفصيل خطة البناء  
 مثال، عندما يقومون بشرعنة بناء قائم أو –على بناء واسع في المناطق، الذي يظهر بعد ذلك بأنه مكرر 

 .عندما يكررون مناقصات تم اغالقها وهكذا

  ٧/٨/٢٠١٩الغد 

  ةاخبار باالنجليزي
  

Israel’s ethnic cleansing of Palestinians 
 

Aug 06,2019 - Last updated at Aug 06,2019 

Late last June, as part of its continuing ethnic cleansing scheme of Palestine, Israel carried 

out another outrage in the Palestinian village of Sur Baher, near Jerusalem. At dawn on 

June 22, hundreds of Israeli soldiers moved with bulldozers to the Sur Baher 

neighbourhood of Wadi Al Hummos to start a demolition operation of dozens of residential 

apartments, sending their inhabitants into the street. 

That day, millions around the world watched on TV screens heavy Israeli destruction 

machinery tear down multistorey residential buildings housing no less than 100 apartments 

openly and shamelessly. The Israeli outrage was approved by the supreme court of the 

“only democracy in the Middle East”. 

Sixteen buildings were raised to the ground that day. Some were still under construction. 

Inhabitants were woken up and forced to evacuate their dwellings as the destroyers were 

ready to crush the concrete structures on top of their contents. 

Of course, there were protests from the Palestinians, Arab countries, some international 

circles and others. But Israel pays no attention to such perfidious bleats. Israel knows that 

any such empty and meaningless expressions of regret are specifically made to evade 

blame. Neither does Israel pay any attention to the rule of law, the UN resolutions or the 

provisions of the international conventions that govern the relationship between the 

occupier and the occupied; thus distinctly prohibit such acts. Those Palestinians were 

building on their own land. Israel’s pretext for the destruction of Palestinian homes, a 
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process that has been continuing since 1967, is that they build without permit; permit from 

the occupier who has no right to be there to start with. 

It is the Israeli colonies, the settlements, that cover more than 60 per cent of the occupied 

Palestinian land, in the West bank and East Jerusaelm, that are built without permit, and 

in flagrant violation of international law, and should, therefore, be legally removed. 

But sadly the United Nations’ authority has long been critically compromised, if not 

completely paralysed, particularly with respect to Israel’s constant violations and crimes. It 

has not been able to enforce to its own resolutions. The current day, UN actions are hardly 

compatible with its own principles or with the very provisions of its own Charter. 

Though shockingly spectacular, the demolitions of the Sur Baher buildings are not the first. 

Neither will they be the last. The demolitions, intended essentially to cleanse the land of its 

original inhabitants to make room for additional Israeli Jewish settlers, are an integral part 

of the Jewish colonisation process that has been ongoing for decades. 

Since 1967, when the UN Security Council passed its famous resolution 242, that required 

Israel to end its occupation of the Arab lands occupied that year, including in the West 

Bank and East Jerusaelm, as basis for an Arab Israeli conflict settlement, Israel started a 

process of colonisation of those lands rather than respecting the UN resolution and 

withdraw. Since then, every Israeli announcement for constructing a Jewish settlement on 

those occupied lands, or for adding some thousands of new Jewish homes to an already 

existing settlement, was followed by a chorus of Palestinian, Arab and foreign protests but 

without any effect. Israel got used to the feeble objections, if not even encouraged by their 

routine repetition. 

Currently, Israel seems to feel that its taken-for-granted impunity is more secure than ever 

before: with the US, also more than ever before, fully backing Israel’s colonisation process. 

Only recently members of the US peace team were making statements endorsing Israel’s 

right to annex parts of the West Bank, demanding that the names of settlements be 

changed to neighbourhoods, and claiming that international law, “fiction of international 

consensus” as US Middle East Peace Envoy Jason Greenblatt called it in front of a Security 

Council session, should not apply to the Palestinian-Israeli situation. Greenblatt also 

informed the council session that Palestinian aspirations for Jerusalem do not constitute a 

right. 

The colonisation frenzy must also be boosted by the Arab situation, which is gravely 

divided, ineffective and disoriented. 

Domestically, where Netanyahu is fighting for his political life in a critical electioneering 

battle, the embattled Israeli Prime Minister must be willing to do anything to win the 

upcoming elections. One way is to appease the extreme right in his country by inflicting 

more serious harm on the Palestinians, even if such desperate struggle for power involves 

serious harm to Israel’s long-term interests.  

Encouraging Israel’s defiance of international law and continued aggression is the perfect 

prescription for continued instability, uncertainty, radicalisation and, eventually, violence 

in the entire region and beyond. For the interest of all the region’s countries and peoples, 

such dangerous policies should be stopped. 

 

Hasan Abu Nimah 

Jordan Times 6/8/2019 
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