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  ١٣  .ثبات الموقفين األردني والفلسطيني ضرورة لمواجهة أي صفقة قادمة: سياسيون •

  ١٣  .ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: ييسالملك والس •

  ١٧  .الملك والرئيس التركي يعقدان مباحثات في اسطنبول •

  ١٨  .اعتداءات االحتالل على األقصى لعب بالنار: فاألوقا •

ًالمسيحيون يشكلون جزءا أصيال في المنطقة وحضارتها: الملك • ً.  ١٩  

  ١٩  .مفتي القدس يطلع رئيس مكتب التمثيل األردني على انتهاكات االحتالل •

  ٢٠  .الملك هو الرائد والمبادر في الدفاع عن فلسطين: الشؤون الفلسطينية •

  ٢١  .اإلجراءات اإلسرائيلية في الحرم القدسي مرفوضة ومدانة: األردن •

  ٢١  .الوضع االقتصادي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه األردن: الملك •

  ٢٢  .نرفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني في القدس: القيسي •

  ٢٣  .عطية يطالب البرلمان العربي بدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس •

  ٢٣  . يثمنون التصدي األردني لمحاوالت طمس هوية القدس٤٨سطينيو الـ فل •

  ٢٤  .لدعم الحق الفلسطيني" وارسو"حضور مؤتمر : الصفدي •

" أوقـــاف القـــدس"توســـيع مجلـــس : بـــأمر مـــن صـــاحب الوصـــاية علـــى المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية •
  ٢٥  .واستراتيجية لصمود المقدسيين

  ٢٦  .الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتينضرورة إنهاء الصراع : الملك •

  ٢٧  .الموقف األردني ثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس: الفايز •

  ٢٨  . يؤكد موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي لن يحيد عنه مهما بلغت الضغوطاتالملك •

  ٢٨  .ء على المصليناألردن يدين إغالق األقصى واالعتدا  •

  ٢٩  . يحذر من تبعات إغالق سلطات اإلحتالل أبواب المسجد األقصى المبارك:أبو البصل •

  ٢٩  . شباط الحالي١٤ وأعيد تشكيله ١٩٦٧مجلس أوقاف القدس مؤسس منذ : أبو البصل •

  ٣٠  .يستنكر إغالق باب الرحمة بالمسجد األقصى) العمل اإلسالمي( •

  ٣١  ."صفقة القرن"ردني فلسطيني جديد بالقدس إلحباط تحرك أ: تقرير إسرائيلي •

البـاب جـزء مـن األقـصى وال سـيادة لــ : "أوقـاف القـدس ".."بـاب الرحمـة"جهود أردنية تثمر عن حـل أزمـة  •
  ٣٢  .االحتالل عليه

  ٣٣  .الوصاية الهاشمية حق ديني وتاريخي وستكون بالمرصاد للتصرفات اإلسرائيلية •
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  ٣٦  .بطرد السفير اإلسرائيلي وسحب سفيرنا من تل أبيبالردني  مجلس النواب امطالبات •

  ٣٧  .بتوجيهات ملكية تم تشكيل مجلس األوقاف اإلسالمي الموسع في القدس الشريف: أبو البصل •

  ٣٧  .فلسطين النيابية تدعو الجامعات لتشكيل لجان تعنى بالقضية الفلسطينية •

  ٣٨  .زال األغالل عن أبواب األقصىالضغط األردني على دولة االحتالل أ: مقدسيون •

  ٣٩  .إسرائيل تفرج عن شيخي األوقاف اإلسالمية في القدس نتيجة لجهودنا: الحكومة األردنية •

  ٤٠  .برنامج لصيانة باب الرحمة وتعيين إمام ثابت للمصلى: وزير األوقاف •

  ٤٢  .ًباب الرحمة مقرا لوقفية الملك عبد اهللا الثاني •

  ٤٢  .ة الفلسطينية أولوية أردنيةدعم القضي: الطراونة •

  ٤٣  .ورموزه" األقصى"المقدسيون يلهجون بالشكر والثناء للجهد األردني في الدفاع عن  •

  ٤٤  .األردن يرفض خضوع األقصى لقـوانيـن االحتـالل •

  ٤٦  .باب الرحمة رباط مقدسي أردني يبشر بفرج قريب: متحدثون •

  ٤٧  .مة لصيانتهتطلب حصر األضرار في باب الرح" األوقاف" •

  ٤٨  .األحزاب اإلصالحية تستنكر استهداف المقدسات في القدس •

  ٤٨  ".األقصى"يشيد بإعادة فتح باب الرحمة بـ " النقباء" •
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  ٤٩  .بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس حول مشاريع التهويد اإلسرائيلية األخيرة في القدس •

  ٥١  .عمل يرسخ ويصون الهوية الحضارية لفلسطين والقدس.. الفلسطينيةالموسوعة  •

  ٥٢  .جهود الملك أحاطت المقدسات في القدس بسور منيع حماها من الضياع: كنعان •

  ٥٥  .إعادة بناء الكنيس من أكثر القضايا المستغلة للكذب واإلفتراء اإلسرائيلي تجاه تهويد القدس: كنعان •

  ٥٦  .القدس لمن؟ •

  ٥٧  .الرحمةباب  •
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  ٥٨  .الجامعة العربية تحذر من خطورة مصادقة إسرائيل على قطار هوائي في القدس •

  ٥٩  .تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل إلغاء بعثة المراقبين الدوليين في الخليل •

  ٦٠  .ًوقف المساعدات األميركية ألجهزة األمن الفلسطينية بدءا من اليوم •

  ٦١  .تدين قرار االحتالل إنهاء عمل البعثة الدولية بمدينة الخليل" التعاون اإلسالمي" •

  ٦١  .مجلس العالقات العربية والدولية يؤكد رفضه محاوالت التطبيع مع إسرائيل •

  ٦٢  .فلسطين النيابية تدعو أستراليا لاللتزام بحل الدولتين والقرارات الدولية •
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  ٦٣  .ق األقصىالمفتي يدين إطالق االحتالل طائرات شراعية فو •

  ٦٣  .إجراءات إسرائيل في القدس أهم الملفات خالل اجتماعات أممية •

  ٦٤  .فشل حل الدولتين الخطر األكبر على استقرار المنطقة: الصفدي •

  ٦٥  .مجلس األمن يبحث قرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين باألراضي المحتلة •

  ٦٦  .االعتراف بدولة فلسطينالجامعة العربية تطالب الدول األوروبية  •

  ٦٧  .السفير التشيكي يثمن الدور األردني تجاه القضايا اإلقليمية والدولية •

  ٦٧  .عباس يدعو االتحاد األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين •

  ٦٨  .المبعوثة األوروبية تزور أوقاف القدس وتطلع على انتهاكات االحتالل للمسجد األقصى •

  ٦٨  .ارتنا لدى إسرائل إلى القدسال ننوي نقل سف: روسيا •

  ٦٩  .برلمانيون أندونيسيون يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٧٠  .تنديد فلسطيني بمنع واشنطن صدور بيان أممي بشأن طرد المراقبين الدوليين من الخليل •

  ٧١  .بناء تلفريك في مدينة القدس مرفوض: وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية •

  ٧٢  ".صفقة القرن"واشنطن تحشد لتأييد ": الغد"مسؤول فلسطيني لـ  •

الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي مواجهـة التحـريض علـى شـعبنا وقيادتـه بمنتهـى  •
  ٧٣  .الجدية

  ٧٤  .الصفدي وعريقات يبحثان اآلفاق السياسية لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي •

  ٧٤  . لن يخضع لإلبتزاز ونحن أصحاب حق واالحتالل إلى زوالشعبنا: الحسيني •

  ٧٥  .الهيئة اإلسالمية العليا في القدس تستنكر إقامة كنيس يهودي في باحة البراق •

  ٧٥  .للشركات العاملة بالمستوطنات" القائمة السوداء"نشر .. الشهر المقبل •

  ٧٦  ". القدس الشرقيةمستقلة عاصمتها"خادم الحرمين يجدد دعمه لدولة فلسطينية  •

  ٧٧  .ٕالسفير منصور يدعو مجلس األمن للتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي وانهاء االستيطان •

  ٧٧  .جاهزة وترامب راض عنها ونشرها بعد االنتخابات اإلسرائيلية" صفقة القرن: "مسؤوالن أميركيان •

  ٨٠  .ًا لحل الدولتينًالموقف األردني تجاه القضية الفلسطينية كان دائما مؤيد: عريقات •

  ٨٠  .إسرائيل ترفض زيارة دول مجلس األمن لألراضي الفلسطينية •

  ٨١  .ًاألردن األكثر تأثرا بأزمات المنطقة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته •

  ٨٢  ".وارسو"االحتالل من خالل " تطبيع"الفلسطينيون يتهمون واشنطن بـ  •

  ٨٣  .ة مصدر عدم االستقرار في المنطقةعدم تسوية القضية الفلسطيني: السيسي •

ًالحاجـة لربيـع عربـي إصـالحي بعيـدا عـن فوضـى " الغـد"األسـبق يؤكـد بحـوار مـع " الجامعـة العربيـة"أمين  •
  ٨٣  ".األول"

  ٨٧  .أشعر أنني فلسطيني وجزء من القضية: مادورو يوجه تحية لألسرى •

  ٨٧  .نييننتنياهو يبحث عن عالقات عربية لتحسين عالقاته بالفلسطي •
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  ٨٨  .تدين قرار إسرائيل مصادرة رواتب األسرى الفلسطينيين" التعاون اإلسالمي" •

  ٨٩  .اتصاالت أردنية مكثفة إلزالة القفل والسالسل عن باب الرحمة: لخطيبا •

  ٩١  . مليون دوالر من مستحقات للسلطة١٣٨تنديد فلسطيني بقرار االحتالل اقتطاع  •

  ٩٢  .يستهدف تهويد أولى القبلتين" األقصى"العدوان على ": الدستور"فعاليـات مقدسية لـ  •

  ٩٣  .األزهر يدين إغالق االحتالل للمسجد األقصى •

  ٩٤  .الجامعة العربية تدين إجراءات االحتالل بالمسجد األقصى •

  ٩٤  .االحتالل يستغل االنحياز األمريكي لتقسيم األقصى: "الفلسطينية "الخارجية •

  ٩٤  .ب بوقف اسرائيل حربها على القدسالوطني الفلسطيني يطال •

  ٩٥  ."صفقة القرن"وزير إسرائيلي يكشف موعد إعالن  •

  ٩٥  .اجتماع دبلن يتفق على اطالق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي •

  ٩٦  .وارسو تنتظر اعتذارات من إسرائيل بعد اتهامها بمعاداة السامية •

  ٩٧  . الماليزيتلتقي السفير" فلسطين النيابية" •

  ٩٨  .آفاق السالم في فلسطين تتالشى: األمم المتحدة لمجلس األمن •

  ٩٩  .واشنطن تغلق قنصليتها في القدس الشهر المقبل •

  ٩٩  .ً يحذر من تقسيم المسجد األقصى مكانيا"الحسيني" •

  ١٠٠  .ًالصفدي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية وحل األزمة السورية سياسيا •

  ١٠٠  ."صفقة القرن"رارات األميركية اإلسرائيلية استمرار لتنفيذ ما يسمى الق: عريقات •

  ١٠٢  .تعقد مؤتمرها بعمان لنصرة القدس" البرلمانات العربية" •

  ١٠٢  .تواصل دعوات اليمين لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على الضفة •

  ١٠٣  .عن األقصى" بكيرات"و" سلهب"تدين إبعاد " التعاون اإلسالمي" •

  ١٠٤  .يريد إعادة القضية الفلسطينية للواجهة) البرلمان العربي: (الرأيس مجلس النواب لـ رئي •

  ١٠٤  .ّاالستقرار بالمنطقة سيحل إذا حلت القضية الفلسطينية: السيسي •

  ١٠٥  .قمة شرم الشيخ تنتصر للوصاية الهاشمية وتوجه صفعة لمحاوالت االحتالل العبث بالقدس •

  ١٠٥  .في الخليج) صفقة القرن(ن لـ كوشنر وغرينبالت يروجا •

  ١٠٧  .جاهزون ألي محاوالت صهيونية إلغالق مصلى باب الرحمة: صبري •

  ١٠٧  .األردن يتجاهل رسالة إسرائيل لتهدئة المسجد األقصى: إعالم عبري •

  ١٠٨  .بوتين يزور القدس بدعوة من نتنياهو •

  ١٠٨  .تقسيم فلسطين وتشريد أهلها يؤسس لمشرق جديد: عون •

  ١٠٨  .ليبيريا توضح موقفها من نقل سفارتها إلى القدس •

  ١٠٩  .ًالسلطة الفلسطينية ترفض استالم أموال الضرائب المحمولة رفضا للخصومات اإلسرائيلية •

  ١١٠  .بالقوة" باب الرحمة"تحذيرات أمنية إسرائيلية من إخالء مصلى  •
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  ١١٠  .ت بالضفة الغربيةًمنافس نتنياهو يبدي انفتاحا على إزالة مستوطنا •

  ١١١  .ذراع آخر لالحتالل البتالع الضفة والقدس: السياحة االستيطانية •

  ١١٤  .ًشخصا الشهر الماضي) ٣٨٠(االحتالل يواصل التنكيل بالفلسطينيين ويعتقل  •

  ١١٦  .االحتالل يوفر الحماية لجرائم المستوطنين: المكتب الوطني •

  ١١٧  .ًة السياسية األردنية أساسا لحل قضايا المنطقةحراك بقيادة الملك يجعل من المدرس •

  ١١٩  .١٩٤٨منهاج إسرائيلي جديد يدعي أن فلسطين خالية من السكان قبل  •

  ١١٩  .مساع إسرائيلية واسعة لتطبيق قرار بنهب أموال الضرائب الفلسطينية •

  ١٢١  .إلى إسرائيل" ج"لن نتحالف مع نتنياهو وسنضم مناطق : شاكيد •

  ١٢١  . مليون يهودي بالضفة٢يمين اإلسرائيلي لتوطين وثيقة لل •

  ١٢٢  .االعتقال العائلي الجماعي للفلسطينيين أصبح ظاهرة خطيرة: هيئة األسرى •

  ١٢٣  .شراكات انتخابية واسعة بين األحزاب الصهيونية لتعزيز قوتها •

  ١٢٤  .بالضفة" خطة شامير"يتعهدون بتطبيق " كنيست"وزراء وأعضاء  •

  ١٢٤  .ولة في تراث الرحالت المغربيةج.. القدس •

  ١٢٦  .فقط من رخص البناء للفلسطينيين% ٤إسرائيل وافقت على  •

  ١٢٨  .ًعائلة مقدسية تمهيدا لترحيلها) ٢٠٠(المحاكم اإلسرائيلية تالحق  •

  ١٢٩  .االحتالل يسلب بيوت الفلسطينيين لصالح االستيطان •

  ١٣٠  .قة بسور القدس التاريخي؟المالص" مقبرة اليوسفية"كيف يستهدف االحتالل  •

  ١٣٠  .السياحة االستيطانية تمنع تواصل الفلسطينيين مع قراهم •

  ١٣٣  .٤٨المستوطنون يتحالفون والفرقة تهدد فلسطينيي : االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية •

  ١٣٤  .مركز اإلنسان يدين استمرار تهويد مدينة القدس •

  ١٣٥  ".األقصى "لفتح كنيس في قلب" إسرائيلي"مخطط  •

  ١٣٦  .االحتالل اإلسرائيلي يرفض زيارة وفد مجلس األمن الدولي لألراضي الفلسطينية •

  ١٣٧  .بعد قطع المساعدات األميركية" األونروا" دولة ضاعفت تمويلها لـ ٤٠ •
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  ١٣٨  .الجنود بالضفة الغربية تحولوا لوحوش برية: إعالمية إسرائيلية".. هجوم حاد"تعرضت لـ  •

  ١٣٩  .ً مبنى فلسطينيا١٩٣تزايد االستيطان في القدس الشرقية وهدم  :٢٠١٨ •

  ١٤٠  ماذا يحدث في حي الشرف في القدس؟ •

  ١٤١  .لكن الهجرة السلبية اليهودية من القدس مستمرة: الفجوة تضيق •

  ١٤٢  .وزارة الجيش اإلسرائيلي تكشف عن ملفات سرية لتوسيع نفوذ المستوطنات •

  ١٤٣  . وثيقة سرية لمذابح ارتكبتها في فلسطين ألف٣٠٠ُإسرائيل تخفي  •

  ١٤٥  .هبة باب الرحمة أضاعت ما سعينا إليه في السنوات الثالث الماضية: المستوطنون •

  ١٤٥  .ً عاما١٦ المغلق منذ "األقصى" في "باب الرحمة"المقدسيون يفتحون •

  ١٤٧  .تغييب مقصود لمجسم قبة الصخرة.. بمتحف إسرائيلي  •

  ١٤٩  .ة عالمية تنتقد تحالف نتنياهو مع حركة كاخ اإلرهابيةمنظمات صهيوني •

  ١٥٠  .ميزان هجرة سلبي في القدس للسنة الثالثة على التوالي •

  ١٥١  .خطوة لحفظ ماء الوجه" الرموز المقدسية"والتطاول على  "باب الرحمة"االحتالل لم يتجرع انتصار  •

  ١٥٣  .١٩٦٧داخل معتقالت االحتالل منذ عام   شهداء ارتقوا٢٠٦ •

  ١٥٣  .هكذا قرأ كاتب إسرائيلي إعادة فتح باب الرحمة في المسجد األقصى •

  ١٥٤  .ً يشعل المدينة المقدسة غضبا"األقصى"إبعاد سلهب وبكيرات عن  •

  ١٥٦  .رسائل لألردن والفلسطينيين: االحتالل يستهدف مجلس األوقاف بالقدس •

  ١٥٨  .ًاالعتقاالت ال تستثني أحدا.. في القدس المحتلة •

  ١٥٩  .اإلجراءات في الحرم وضد السلطة ستقود النفجار: تقديرات إسرائيلية •

  ١٦٠  .ً شهيدا منذ انطالق مسيرات العودة٢٦٧ •

  ١٦١  .االحتالل يسرع في عملية تجنيس المقدسيين •
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  ١٦٢ .تتواصل" األقصى"واقتحامات .. مداهمات واعتقاالت في الضفة •

  ١٦٣  .يستدعي آخر من مدينة القدسًاالحتالل يعتقل ناشطا و •

  ١٦٣  .ًاالحتالل يعتقل طفال من سلوان جنوب المسجد األقصى: القدس •

  ١٦٣  .بالطائرات الشراعية" األقصى"االحتالل ينكل بالمسيرات السلمية الفلسطينية ويستبيح سماء  •

  ١٦٤  .االحتالل يمدد حظر أنشطة منظمة التحرير بالقدس المحتلة •

  ١٦٥  .في القدس رغم معارضته من بعض جهات" القطار الهوائي"المصادقة على  •

  ١٦٦  .ٕواطالق طائرات شراعية فوقه" األقصى"الفلسطينيون ينددون باقتحام المستوطنين لـ  •

  ١٦٧  ".األقصى"مفتي القدس يدين اطالق طائرات شراعية فوق  •

  ١٦٨  .االحتالل يمدد قرار حظر أنشطة مؤسسات فلسطينية بالقدس •
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  ١٦٨  . كبرى للمستوطنين بمحيط المسجد األقصى مساء اليوممسيرة •

  ١٦٨  ".باب الرحمة" مقدسيين عن المسجد األقصى بسبب جلوسهم عند ٧االحتالل يبعد  •

  ١٦٩  .واالحتالل يغلق باب المغاربة" األقصى"مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات  •

  ١٦٩  .مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مسجد في دير دبوان •

  ١٦٩  .الوزير أرئيل يتقدم عشرات المستوطنين باقتحام األقصى •

  ١٧٠  .تعمل على إلغاء الطابع الفلسطيني للقدس" إسرائيل" •

  ١٧٠  .ًاالحتالل يجبر مقدسيا على إزالة أنقاض منزله.. ًبعد هدمه ذاتيا •

  ١٧٠  .مستوطنون يقتحمون األقصى بقيادة وزير حكومة االحتالل •

  ١٧١  .الستيالء على أراضي خلة عبد جنوب شرق القدسمخطط إسرائيلي ل •

  ١٧١  .مخططات إسرائيلية لتحويل مسجد طبرية لكنيس أو متحف •

  ١٧٢  .االحتالل يخطط لتهجير عائالت مقدسية لصالح بناء استيطاني بحي الشيخ جراح في القدس •

  ١٧٢  .نيتين في سلوانمقدسي يهدم غرفة من منزله وآخر يستكمل هدم شقتين سك.. بضغط من االحتالل •

  ١٧٣  . وحدة استيطانية جديدة بالقدس وطرد الفلسطينيين منها١٣االحتالل يقرر إقامة  •

  ١٧٤  .ٕواخطارات بهدم منازل في العيسوية.. مستوطنو الضفة يواصلون اعتداءاتهم •

  ١٧٥  .جنود االحتالل يعتدون على متظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس •

  ١٧٦  .نزله في القدس بضغط من االحتاللفلسطيني يشرع بهدم م •

ًاالحتالل يقيم كنيسا ضخما في ساحة البراق • ً.  ١٧٦  

  ١٧٧  .فلسطيني يستكمل هدم منزله ومنشأته التجارية بضغط من االحتالل: القدس •

  ١٧٨  .االحتالل يقتحم أبو ديس ويعتقل شقيقين •

  ١٧٨  .نةوسط المدي" العيسوية"االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين من بلدة  •

  ١٧٨  .والطلبة لم يسلموا من بطشهم.. المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين •

  ١٨٠  ".السلطة"نتنياهو يتعهد بتجميد جزء من عائدات ضرائب  •

  ١٨١  .بالقدس" مقبرة مأمن اهللا"االحتالل يخطط لشق شارع في  •

  ١٨٢  .منزل فلسطيني ينتظر قرار اإلخالء لصالح المستوطنين •

  ١٨٢  .مستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحماية مشددة •

  ١٨٣  ."شجرة زيتون في األغوار) ٥٠٠(األقصى واالحتالل يدمر "مستوطنون يقتحمون  •

  ١٨٤  .ًاالحتالل يهدم ثالثة منازل ومخزنا في مدينة القدس المحتلة •

  ١٨٥  .ً فلسطينيا في مواجهات مع االحتالل شرقي القدس١٧إصابة  •

  ١٨٥  .ً مقدسيا على هدم منازلهم بأيديهم١١جبر االحتالل ي •

  ١٨٥  .ًاالحتالل يهدم منزال جنوب المسجد األقصى بحجة عدم الترخيص •

  ١٨٦  . منازل بالقدس واعتقاالت بالضفة طالت إمام األقصى٣هدم  •
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  ١٨٦  .البؤر االستيطانية بالضفة الغربية" شرعنة"ًاالحتالل ينفذ مخططا لـ  •

  ١٨٨  .الع األراضي الفلسطينيةاالحتالل يواصل ابت •

  ١٨٩  .مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى •

  ١٨٩  .من منزلها في القدس" أبو عصب"االحتالل يطرد عائلة  •

  ١٩٠  ."العيسوية"االحتالل يعتقل شابين ويحطم نوافذ مسجد في : القدس •

  ١٩٠  .ً يوما١٥قصى االحتالل يفرج عن قاصر ويبعد موظفة أوقاف عن األ •

  ١٩١  .االحتالل اإلسرائيلي يعتقل إمام مسجد مقدسي •

  ١٩١  . جديد بالقدساستيطانيمشروع  •

  ١٩٢  .يختطفون طفلين من شعفاط" مستعربون" •

  ١٩٣  .في القدس إلى ثكنة عسكرية" باب الرحمة"ّاالحتالل اإلسرائيلي يحول  •

  ١٩٣  .ابات واعتقاالت واسعةعشرات اإلص: ًاالحتالل يجدد اقتحامه لألقصى ليال •

  ١٩٤  .االحتالل يعتقل المعلمة المقدسية هنادي حلواني.. استدعى المعلمة خويص •

  ١٩٥  .سلطات االحتالل تهدم منزلين في القدس •

  ١٩٥  . منزال بأيدي اصحابها في مدينة القدس١١هدم  •

  ١٩٦  . وحدة استيطانية بالقدس٤٤١٦المصادقة على  •

  ١٩٦  .عد اقتحام المستوطنين لألقصىإغالق باب المغاربة ب •

  ١٩٨  ."الوفاء لألقصى وشهداء مجزرة الحرم اإلبراهيمي"شهيد وعشرات الجرحى في جمعة  •

  ١٩٩  .ّتجريف ونبش ما تبقى من مقبرة مأمن اهللا •

  ٢٠٠  .االحتالل يعتقل رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس •

  ٢٠١  ."باب الرحمة" مقدسي منذ بداية أزمة ١٠٠االحتالل اعتقل  •

  ٢٠٣  .قرار بإبعاد الشيخين سلهب وبكيرات عن األقصى لمدة أسبوع •

  ٢٠٤  .ارتفاع عدد الحراس المبعدين عن المسجد األقصى خالل أزمة باب الرحمة •

  ٢٠٥  .جولة استفزازية للوزير أرئيل وللمستوطنين باألقصى وقبالة باب الرحمة •

  ٢٠٥  .ود األقصى وانتشار كثيف لقوات االحتاللأجواء التوتر واالحتقان الشديدين تس •

  ٢٠٦  .ٕواخالئه من محتوياته" باب الرحمة"نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغالق  •

  ٢٠٧  .تحذير من تصعيد جديد في األراضي الفلسطينية •

  ٢٠٨  . مقدسيا بينهم محافظ القدس وأحد المحامين٢٢االحتالل يعتقل  •

  ٢٠٨  .د تغيير شرطة االحتالل ألقفالهالمرابطون يفتحون باب الرحمة بع •

ًاالحتالل يستدعي طفال قاصرا من القدس للتحقيق • ً.  ٢١٠  

  ٢١٠  .ً فلسطينيا في الضفة٣٤االحتالل يعتقل محافظ القدس و •

  ٢١١  .المتطرف غليك يدنس األقصى واعتقاالت في القدس •
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  ٢١٢  .لتراثسنعرض مشروع التلفريك التهويدي على اجتماع لجنة ا: إيسيسكو •

  ٢١٢  . مليون شيكل لتطوير الحي اليهودي في القدس٢٠٠إسرائيل تستثمر  •

  ٢١٢  ).ج(يجب أن نسيطر بشكل كامل على مناطق : وزيرة القضاء اإلسرائيلي •

  ٢١٣  .مليون دوالر لتهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها ٥٥ •

  ٢١٤  .يطانية بالقدس آالف وحدة است٤االحتالل يصادق على بناء .. تهويد متسارع •
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  ٢١٤  ".سلب مخصصات عائالت الشهداء واألسرى"يبحث تطبيق " الكابينيت" •
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  ٢١٥  ".كارلوس التوف"غضب إسرائيلي من كاريكاتير جديد للرسام  •

  ٢١٥  .قدس الشرقيةبعثات االتحاد األوروبي تعرب عن أسفها لتمديد إغالق مؤسسات فلسطينية في ال •

  ٢١٦  األمم المتحدة تبدي القلق إزاء االستيالء على منزل أسرة فلسطينية بالقدس •

  ٢١٦  رئيس وزراء بولندا يلغي مشاركة بالده في قمة مجموعة فيشيغراد في إسرائيل •

  ٢١٧  .باريس تندد بدعوة االحتالل ليهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل •
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  ٢١٨  .ً الجمعة جنوب األقصى تضامنا مع السكان ضد هدم منازلهممقدسيون يؤدون •

  ٢١٨  .الشيخ عكرمة صبري يصدر فتوى بخصوص حائط البراق •

  ٢١٩  .مفتي عام الديار المقدسة يحذر من المساس بمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية بالقدس •

  ٢٢٠  .قدس المحتلةاألوقاف اإلسالمية تطالب بالتدخل العاجل إلنقاذ مقبرة مأمن اهللا في ال •

  ٢٢٠  .من قبور مقبرة مأمن اهللا دون شواهد لطمسها وتهويدها% ٩٥: رعاية المقابر في القدس •

  ٢٢١  .االحتالل فشل في حسم التفوق الديمغرافي في القدس: الحسيني •

  ٢٢١  .النتشة يطلع المفتي العام إلسطنبول الكبرى على أوضاع القدس •

ّمن يطبع مع االح: ّاألب مسلم •   ٢٢١  .تالل يخون فلسطينُ
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  ٢٢٢  .المؤدي لألقصى" باب الرحمة"تدعو إلى النفير للدفاع عن " قوى القدس" •

  ٢٢٣  .نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة الفتتاحه أمام المصلين: مجلس أوقاف القدس •

بــاب األوقــاف تؤكــد رفــضها اإلجــراءات والقيــود التــي فرضــها االحــتالل علــى العبــادة والــصالة فــي مــصلى  •
  ٢٢٤  .الرحمة

  ٢٢٥  .مدير األقصى يؤكد أن االحتالل يسعى لفرض أمر واقع وجديد في المسجد المبارك •

  ٢٢٥  .لمقر للمحاكم الشرعية" باب الرحمة" مقترح بتحويل : القدس •

  ٢٢٥  .ً عاما من نفيه٣٠وفـاة خطيـب المسجـد األقــصــى محمد صيام بعد : السـودان •

  ٢٢٦  .ظون على تعيين لجنة رئاسية عليا جديدة لشؤون الكنائسرؤساء كنائس القدس يتحف •

  ٢٢٦  .ً خطراًالمفتي العام يوجه رسالة هامة للفصائل ويؤكد المسجد األقصى يشهد توترا •

  ٢٢٧  ."هبة باب الرحمة"الفلسطينيون ينفرون اليوم للمرابطة باألقصى في  •

  ٢٢٨  .خطيب األقصى ينفي إغالق قوات إسرائيلية باب الرحمة •

  ٢٢٨  .مواقع للصالة بالمسجد األقصى) ٣.. (بعد فتح باب الرحمة •

  ٢٢٩  .انتزاع قرار بإيقاف إجراءات شرطة االحتالل في باب الرحمة بالمسجد األقصى •

  ٢٢٩  .المسيحيون والمسلمون عائلة واحدة في دفاعهم عن القدس ومقدساتها: عطا اهللا حنا •

  ٢٣٠  .ت في القدس كسر إرادة المقدسيينهدف االحتالل من حملة االعتقاال: صيام •

  ٢٣١  .تحفز المقدسيين النتزاع مزيد من الحقوق باألقصى" الرحمة"ّهبة  •

  ٢٣٢  .اعة في حكومة االحتالل ساحات المسجد األقصىرادعيس يستنكر اقتحام وزير الز •

  ٢٣٣  .والمقدسيون يتحديان أوامر نتنياهو إلعادة إغالق باب الرحمة" األوقاف" •

  ٢٣٤  .الشرق األوسط الجديد" مهندسي" في األقصى سيقلب الطاولة في وجه ما يحدث:  ثابت.د •

  ٢٣٦  .النقابة تستنكر نية االحتالل إبعاد الصحفي الخاروف عن فلسطين وتطالب باإلفراج الفوري عنه •
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  ٢٣٦  .١٩٩٤ٍإمام المسجد اإلبراهيمي يستذكر مذبحة عام  •
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  ٢٣٧  .ًبو لبن مديرا لمركز دراسات القدسأ •

  ٢٣٨  .الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته وليس كسب التعاطف: التميمي •

  ٢٣٨  .وافتتاح معرضها ببهو االتحاد.. القدس حاضرة في فعاليات القمة األفريقية •

  ٢٣٩  .في المنتدى الثقافي في بيت عنان" القدس تجمعنا"ندوة بعنوان  •

  ٢٤٠  ".القدس القديمة"يحذرون من نسيان " ندوة القدس"مشاركون في  •
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  ٢٤١  .ًعشرات المقدسيين يؤدون الجمعة في خيمة االعتصام بسلوان احتجاجا على هدم منازلهم •

  ٢٤١  .االستيطان كان وال زال الخطر األكبر على مشروع الدولة الفلسطينية: عساف •

  ٢٤٢  . تهويد المسجد األقصىلعبة فلسطينية تواجه مساعي" حارس المسجد األقصى" •

  ٢٤٣  .تتخذ إجراءات تمنع بيع أراض فلسطينية لليهود" المحامين" •

ًمؤسسة القـدس الدوليـة تعقـد مـؤتمرا صـحفيا • األقـصى بمكوناتـه المكانيـة والبـشرية أمـام أخطـار التهويـد : ً
  ٢٤٤  .والتقسيم والتفريغ

  ٢٤٥  . المسجد األقصىقيادات الداخل الفلسطيني تحذر من مخطط عدواني جديد ضد •
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  والقدس ألردنا

الملك والرئيس التركي يعقدان مباحثات في 
 اسطنبول

  

اتفق جاللة الملك عبداهللا  -  بترا-اسطنبول 
الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خالل 
مباحثاتهما في اسطنبول اليوم السبت، على توسيع 
التعاون بين البلدين، خصوصا في المجاالت االقتصادية 

  .اريةواالستثم

وركزت مباحثات جاللة الملك مع الرئيس 
التركي، التي عقدت في قصر هوبر، على العالقات 
المتينة التي تربط األردن وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها 

  .في المجاالت كافة

وجرى التأكيد، خالل المباحثات التي حضرها عدد 
من كبار المسؤولين في البلدين، على إدامة التنسيق 

ور بين األردن وتركيا إزاء القضايا ذات االهتمام والتشا
المشترك، وما تشهده منطقة الشرق األوسط من 

  .تطورات

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جاللة 
الملك ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى 

ة المستقلة وعاصمتها القدس إقامة الدولة الفلسطيني
  .الشرقية

وتم خالل المباحثات التأكيد على أهمية مواصلة 
الجهود المبذولة لدعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

، لتمكينها من )األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
االستمرار في تقديم خدماتها اإلغاثية والتعليمية والصحية 

  .لالجئين

مباحثات التطورات المرتبطة كما تناولت ال
باألزمة السورية، حيث أكد جاللة الملك أهمية التوصل 
إلى حل سياسي لألزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، 

  .ويضمن عودة آمنة لالجئين إلى وطنهم

وتم استعراض الجهود اإلقليمية والدولية في 
  .الحرب على األرهاب، ضمن استراتيجية شمولية

 وزير الخارجية وشؤون وحضر المباحثات
المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، 
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وعن الجانب التركي وزير . والسفير األردني في تركيا
  .الخارجية، ووزير التجارة، والسفير التركي في عمان

وأقام الرئيس التركي مأدبة عشاء تكريما لجاللة 
 .الملك والوفد المرافق

 ٢ ص٣/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ثبات الموقفين األردني والفلسطيني : سياسيون

  ضرورة لمواجهة أي صفقة قادمة
 

 أكد سياسيون على - عمان - محمد ابو بكر. د
ضرورة تعزيز التنسيق بين األردن والسلطة الفلسطينية 
لمواجهة أية مخططات أميركية لفرض تسوية سياسية 

المشروعة للقضية الفلسطينية ال تلبي الحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن أي تسوية مجحفة بحق 
الشعب الفلسطيني هي في الوقت ذاته تضر بالمصالح 

  .األردنية العليا

ويرى هؤالء أن هناك شكا وريبة تجاه السياسة 
األميركية، وهناك حذر واضح في كل ما يصدر من تسريبات 

، ذلك أن ّتنقلها وسائل اإلعالم ذات االطالع الواسع هناك
األردنيين والفلسطينيين هم أصحاب العالقة المباشرة تجاه 
التعامل مع أي مبادرة تخص النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
وال يمكن أن يكون األردن بمنأى عن أي مفاوضات قادمة؛ 
فهو على تماس دائم بالشأن الفلسطيني؛ حيث يدرك 

  .الفلسطينيون التخوفات والهواجس األردنية

ذ مجيء اإلدارة األميركية الحالية برئاسة ومن
دونالد ترامب وهي تتخذ اإلجراءات والقرارات الفردية، خاصة 
ما يتعلق منها بالموضوع الفلسطيني، فأعلنت انحيازها التام 
إلسرائيل، واعترفت بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقلت 

ر كما أغلقت مكتب منظمة التحري. السفارة األميركية إليها
، وكذلك حصر )األونروا(في واشنطن، وأوقفت تمويل وكالة 

أعداد الالجئين الفلسطينيين بخمسة وأربعين ألفا فقط، وفق 
  .ما أكده السياسيون

وتأتي هذه الخطوات والقرارات العدائية واالحادية 
في ظل الحديث عن مبادرة ستطلقها هذه اإلدارة لحل النزاع 

صفقة “ل ما يسمى بـ الفلسطيني اإلسرائيلي من خال
ّ، وهي الصفقة، التي تم تأجيل اإلعالن عنها عدة ”القرن

مرات ألسباب متعددة أمام رفض حاسم من الجانب 
على اعتبار ” تصفية للقضية“الفلسطيني الذي يرى فيها 

أن بوادر هذه الصفقة ظهرت من خالل اإلجراءات األحادية 
  .سابقة الذكر

 بعض وسائل ومؤخرا ظهرت تسريبات من خالل
اإلعالم األميركية مفادها أن الرئيس ترامب قد يوافق على 
إقامة دولة فلسطينية على تسعين بالمائة من مساحة 
الضفة الغربية مع ضم المستوطنات الكبيرة لدولة االحتالل، 
ٕوامكانية بحث موضوع القدس والالجئين، ولكن حتى هذه 

يركية بهذا اللحظة ما يزال الغموض يكتنف السياسة األم
  .االتجاه

ّويقف األردنيون والفلسطينيون اليوم على قمة 
المواجهة بانتظار لحظة الحقيقة، فالمصير المشترك الذي 

  .يربطهما يحتم عليهما هذه المواجهة سويا

يقول رئيس مجلس النواب األسبق عبد الهادي 
حتى هذه اللحظة لم يردنا أي شيء بخصوص “المجالي؛ 

موضوع برمته يمكن اعتباره من باب هذه الصفقة، فال
النظريات ليس إال، ولكن ما رشح منه صحيح وهو يهم 
األردن وفلسطين بالدرجة األولى وكذلك العرب والمسلمين 
بدرجة ثانية، وفي كل األحوال نحن معنيون بهذا الموضوع 

  .”بكل أشكاله وتفاصيله

ويرى المجالي ان التصور الفلسطيني األردني 
 عدم اإلخالل بالعالقات الحالية، والمطالب يتطابق مع“

 ١٩٦٧واضحة باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
وعاصمتها القدس، وهذا موقف استراتيجي أردني فلسطيني 
ال يمكن أن يتغير على الرغم من وجود أطراف تحاول 
التشكيك به، عدا عن الضغوط الكبيرة التي تمارس على 

  .”األردن
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ما تزال “ الخطة األميركية المزعومة ّوأضاف، إن
غير معلومة، ومن الصعب مناقشة أمر غير معلوم، ولكن 
التنبه والحذر مطلوب وواجب تحسبا لما قد يأتي، ولكن 

هل هذه الخطة ستحتوي مثال على انسحاب “السؤال؛ 
إسرائيلي من الضفة الغربية وتكون القدس عاصمة 

انية الجلوس ، حينها يمكن القول بإمك”لفلسطين؟
لكن ما رأيناه وسمعناه ال “ويستدرك المجالي . والتباحث

يقود إلى أي تفاؤل أبدا، فاإلدارة األميركية اعترفت بالقدس 
عاصمة إلسرائيل ونقلت سفارتها إليها وأوقفت الدعم المالي 

ّوغير ذلك من قرارات أحادية التبشر أبدا بأي ) األونروا(عن 
  .”خير او تفاؤل

ّمجالي إلى أن اإلدارة االميركية أعلنت ويشير ال
تأجيل هذه الصفقة عدة مرات، وهذا أنتج ضبابية في 
الموقف األميركي ربما ألنها غير قادرة على اتخاذ أي قرار 
ّفي هذا الموضوع الهام، وفي المحصلة، فاألردنيون 
والفلسطينيون في قارب واحد ألن الخيارات واألهداف واحدة، 

ّن يتنبها من الضغوط القادمة، والثبات عند وعلى الطرفين أ
خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها مهما كان حجم هذه 
الضغوط، فالجانبان ال يمكن لهما ان يوافقا على كل ما 

  .تقوله اإلدارة األميركية، ألننا حين ذاك نمارس االنتحار

الوضع “ّويؤكد رئيس مجلس النواب األسبق أن 
، وفي ”د معلومات كافية وواضحةمثير للقلق فعال لعدم وجو

ظل هكذا اجواء تكثر التكهنات، وعلينا إزاء ذلك ان نعمل 
للمحافظة على هذا الوطن سالما معافى، مؤكدين قدرة 
القيادتين في األردن وفلسطين على اتخاذ كل ما من شأنه 

  .ّبقاء القضية حية ودون التنازل عن الثوابت والمطالب

ق سمير الحباشنة يذهب لكن وزير الداخلية األسب
إلى التأكيد على أن إدارة ترامب بدأت بتنفيذ صفقة القرن، 
وأن معالمها اتضحت؛ كإغالق مكتب منظمة التحرير 
بواشنطن ووقف الدعم عن السلطة الفلسطينية وعن 

وقبل ذلك نقل السفارة االميركية للقدس، واعتبار ) األونروا(

ا عن قانون القومية الشهداء إرهابيين وقتلة ومجرمين، عد
  .اليهودية

اإلدارة األميركية تتعامل “ّويضيف الحباشنة، إن 
ّمع الصفقة على هيئة شرائح وتعطينا إياها قطعة قطعة 

، فالصفقة معلنة منذ عامين وهي تحت التنفيذ ”بالتدريج
الفعلي، وهي في واقع األمر لم تنل أي موافقة أو تأييد 

فلسطيني وال حتى العالم سواء من الجانب األردني أو ال
  .أجمع، ولنا في قرارات هيئة األمم المتحدة خير دليل

ّويجزم الحباشنة انه لن يكون هناك أي طرف 
فلسطيني يمكن ان يوقع على قرارات ونتائج ال ترضي 
الشعب وتهضم حقوقه، والرئيس محمود عباس قطع 
االتصال مع اإلدارة األميركية منذ أكثر من عام ورفض 

بال مبعوثيها إلى المنطقة، وهذا يؤكد رفض القيادة استق
فإذا كان عباس المعتدل يرفضها بقوة “الفلسطينية للصفقة، 

ويأبى الجلوس إليهم؛ فأين ستجد من هو على استعداد 
  .”للتوقيع؟

ّويركز الحباشنة على أهمية تفعيل المبادئ 
والتمسك بها من خالل التأكيد الدائم على عدم شرعية 

ّل وحل الدولتين مع إشارته الى أن الصفقة مصيرها االحتال
الفشل، ولكن األهم من كل ذلك البحث في كيفية تثبيت 
الشعب الفلسطيني على أرضه ألن حيوية القضية تكمن 
ّهنا، وكذلك رؤية أفضل السبل كي تنهض االمة من كبوتها 

  .وتعمل على لملمة جراحها

وط من وبشأن التوقعات حول إمكانية ممارسة ضغ
قبل بعض الدول العربية على األردنيين والفلسطينيين 

ماذا يمكن للعرب ان “للقبول بأي حل، تساءل الحباشنة 
ّيطلبوا منا؟ هل نقبل التخلي عن مسؤولياتنا التاريخية في  ّ
ّالقدس ونعترف بغزة دولة مستقلة؟ حتى العربي الراغب 

را الى ، مشي”بالتطبيع مع كيان االحتالل لن يستطيع ذلك
ّنمر اليوم بمرحلة قاسية جدا وسوف تنتهي هذه “أننا 

المرحلة، ولدينا الكثير من إمكانيات الخروج، وعلى رأسها 
تكاتف جهود القيادتين والشعبين في األردن وفلسطين 
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لمواجهة ما هو قادم، والثبات على صالبة الموقفين 
  .”والمبادئ

. دوبين هذا وذاك، يصف وزير الخارجية األسبق 
تسريبات “كامل أبو جابر األخبار الواردة من واشنطن بأنها 

، مؤكدا أن اإلدارة ”تهدف إلى تخدير األعصاب ال أكثر
األميركية تضع نصب عينيها األردن وفلسطين بالدرجة 
األولى في عملية تخدير األعصاب هذه، إال أنه عول على 
وعي القيادتين الفلسطينية واألردنية من حيث التمسك 

  .بالثوابت وعدم التنازل مهما كانت الظروف

ويضيف أبو جابر، حتى هذه اللحظة لم يصلنا 
، معربا عن اعتقاده بأن ”الصفقة“شيء مكتوب حول 

الواليات المتحدة تعمل على منح إسرائيل مزيدا من الوقت 
لتثبيت أقدامها في الضفة الغربية، في وقت أشار إلى أن 

جب صك االنتداب وتم  بمو١٩٢٢اسرائيل أقيمت عام 
، ومنذ ذلك التاريخ وهي ١٩٤٨االعتراف بها عالميا عام 

ّتصر على رفض وجود دولتين بين النهر والبحر، فإسرائيل 
ّاآلن تقوم بعملية شراء للوقت، وعلينا التنبه لذلك جيدا وأن 

  .نكون حذرين بصورة أكبر

وبخصوص إمكانية اعتراف الرئيس ترامب بإقامة 
عين بالمائة من أراضي الضفة، يؤكد وزير دولة على تس

ّال توجد نية أبدا لذلك، فإسرائيل “الخارجية األسبق أنه 
اليوم تطالب العالم باالعتراف بضم الجوالن لها، وهي لن 
تسمح بقيام الدولة ال على تسعين بالمائة وال حتى أقل من 

  .”ذلك

ويوضح أن األردن ثابت في مواقفه تجاه األخوة 
ن؛ فهو مع أي قرار يتخذونه ويقبلون به، ولكن في فلسطي

ّحتى اآلن لم يعرض على الفلسطينيين أي خطة أو مبادرة 
لنعلن نحن والفلسطينيون الرفض أو القبول بها، مستبعدا 
أي ضغوط عربية قد تمارس على الفلسطينيين لعدم وجود 
أي شيء بين أيديهم، وهذا يحتم التنسيق الكامل بين 

دني والفلسطيني واالستعداد ألي تطورات الجانبين األر
  .قادمة

. ٕوالى حد كبير يتفق نائب رئيس الوزراء األسبق د
 السابق، ويشير إلى الخطوات التي الرأيجواد العناني مع 

اتخذتها إدارة ترامب منذ وصولها للحكم في البيت األبيض؛ 
كتنفيذ قرار نقل السفارة األميركية للقدس وهو القرار الذي 

 ولم ينفذه سوى الرئيس ترامب ١٩٩٥ذه الكونغرس عام اتخ
مدعوما من المحافظين الجدد، والذين يتفقون مع إسرائيل 

  .في العديد من المواقف مع إختالف األهداف

ثم كانت خطوة إقرار قانون القومية في الكنيست 
اإلسرائيلي والذي منح اليهود صالحيات كبيرة في بناء 

، )االونروا(ك قرار إلغاء الدعم عن المستعمرات وغيره، وكذل
ٕوهذا بالطبع مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والحاق 
الالجئين الفلسطينيين بالمفوضية العليا لشؤون الالجئين، 
وحينها ستضيع القضية لألبد، عدا عن إغالق مكتب 
ّمنظمة التحرير في واشنطن والغاء الدعم المقدم للسلطة  ٕ

  .الفلسطينية

ناني أن الوضع الفلسطيني الداخلي ويوضح الع
، فسحب موظفي السلطة من غزة بعد ”بات مقلقا جدا“

حادثة تلفزيون فلسطين يعمل على تكريس حالة االنقسام 
ثم كانت تصريحات نتنياهو “والفصل بين الضفة وغزة، 
الى أنه ليس بحاجة لموافقة ” التي أشار فيها بكل صالفة

ي الضفة الغربية ما دام بنى الدول العربية لفعل ما يشاء ف
بعض العالقات مع أنظمة عربية مؤخرا، لذلك فالسلطة 

  .الفلسطينية اليوم تواجه ضغطا رهيبا

ويؤكد العناني أن األردن يسعى بكل جهوده إلنشاء 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود 

وأن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، معربا عن امله 
صول القمة العربية القادمة إلى توافق كامل فيما يتعلق بو

وعدم االنسياق وراء مقولة ان “بالقضية الفلسطينية تحديدا 
  .”إيران هي العدو وبما يخدم األهداف اإلسرائيلية واألميركية

والعناني يدعو العرب إلى أن يعودوا ألخذ المكانة 
وخاصة ٕالالئقة بهم، واعادة بناء عالقاتنا مع المحيط 

  .إفريقيا التي تشهد غزوا إسرائيليا هذه األيام
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ويضيف، إن مخرج األردن األساسي هو الثبات 
على المواقف وأن يكون منفتحا على الجميع ويعمل على 
ّنقل هذه الروح إلى القمة العربية القادمة ومحاولة الخروج 
من حالة الفرقة، فإسرائيل هي التحدي األكبر، مؤكدا أن 

ّ يمكن له الخضوع ألي ابتزاز سياسي من أي األردن ال
وأي صفقة قادمة تنتقص من حقوق “طرف كان، 

، دون ”الفلسطينيين فإن األردن سيكون رافضا لها بالتأكيد
التقليل من أهمية التنسيق والتشاور الدائم بين الطرفين 
الفلسطيني واألردني ألنهما أصحاب العالقة في كل ما 

  .ةيخص القضية الفلسطيني

بدوره يشيد الكاتب الصحفي والنائب األسبق 
حمادة فراعنة بالموقف الفلسطيني المدعوم أردنيا والذي 

ّأحبط خطة الرئيس ترامب التي تم تأجيلها عدة مرات “
بسبب الموقف الفلسطيني الرافض لها أساسا، وكذلك إحجام 
مسؤولي السلطة الوطنية عن استقبال مبعوثي ترامب، وهذا 

ّ، كما حظي بدعم القمة ”ظي بدعم أردني مباشرالموقف ح
اإلسالمية في استانبول وكذلك االتحاد البرلماني العربي في 

  .الماضي) إبريل(الظهران في نيسان 

لن تكون هناك أي صفقة بل “ّويؤكد فراعنة؛ أنه 
ّصفعة فلسطينية ألي مشاريع أميركية تهدف إلى تصفية 

 على إفشال المشاريع القضية، وأن الشعب الفلسطيني قادر
المشبوهة كما حصل في السابق في عهد إدارات كلينتون 

، ألن كل مبادراتهم ال تستجيب ”وبوش االبن وأوباما
للمطالب الفلسطينية وحقوقه الشرعية، وها هم الفلسطينيون 

  .يحبطون مخططات إدارة ترامب أيضا

وجود خالفات فيما يتعلق بالموضوع “ويؤشر إلى 
، ويستشهد على ذلك بالزيارة األخيرة لوزير ”الفلسطيني

الخارجية األميركي مايك بومبيو لعمان؛ حيث لم يصدر بيان 
مشترك بين الطرفين ما يشير إلى وجود خالفات واضحة 
بينهما، فاألردن متمسك بالثوابت وال يمكن له التنازل، 

  .وسيقبل بما يقبل به الفلسطينيون

ها اإلدارة وأوضح أن اإلجراءات التي اتخذت
األميركية منذ وصولها إلى البيت األبيض، اعتداء وتطاول 
على حقوق الشعب الفسطيني وخاصة في موضوعي 
القدس والالجئين، حيث أن هذه اإلدارة تحاول شطب قضية 

، ولكن في المقابل فإن )األونروا(الالجئين من خالل إفقار 
اعدات اليابان وكندا ودول الخليج قامت بتعويض هذه المس

حتى تتمكن هذه الوكالة الدولية من االستمرار في أداء 
عملها، وهذا يدلل على فشل السياسة األميركية التي تحاول 
ممارسة االبتزاز على كل من يعارض سياستها، فيما 

المعطيات تؤكد أن فلسطين ومعها األردن لن يتجاوبا ولن “
ع يرضخا للشروط األميركية التي ستواجه الفشل الذري

  .”حتما

لكن النائب عبداهللا زريقات يبدي تخوفه من أي 
تداعيات على األردن إذا ما تم إعالن صفقة القرن 

هذا البلد قد يدفع ثمنا غاليا وتكلفة باهظة “األميركية ألن 
إذا ما سارت األمور حسب ما تريده إدارة ترامب واليمين 

  .”المتطرف في إسرائيل

لصفقة باتت ويقول زريقات، إن بوادر هذه ا
ّأمة عربية مهزومة، “واضحة حتى قبل إعالنها في ظل 

وهرولة باتجاه التطبيع، وهذا من شأنه أن يدفع الجانبين 
ّاألردني والفلسطيني للتكاتف وصد أي مشاريع لن تستهدف 

، ألن التدقيق في السياسة ”فلسطين فقط بل األردن أيضا
ي تل أبيب ّاألميركية الحالية وتصرفات حكومة اليمين ف

ّيؤكد أن األردن سيكون مستهدفا وقد نواجه ابتزازا “
سياسيا، ولكننا نثق بقدرتنا على المواجهة والخروج من هذا 

  .”النفق

ّوعبر زريقات عن تشاؤمه مما آلت إليه أحوال 
ّاألمة العربية التي لم تعد تدرك حجم األخطار القادمة، معربا 

ّأسوأ في ظل عن الخشية من وصول األوضاع لما هو 
النزاعات والتناحر واالقتتال في أكثر من أي مكان في 
الوطن العربي، مشددا على ضرورة حماية بيتنا الداخلي 

  .ّوالحذر من أي مخططات مشبوهة
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  ١٠ ص٣/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الملك والرئيس التركي يعقدان مباحثات في 

  اسطنبول
  

 اتفق جاللة الملك عبداهللا -  بترا-اسطنبول 
الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خالل 
مباحثاتهما في اسطنبول اليوم السبت، على توسيع 
التعاون بين البلدين، خصوصا في المجاالت االقتصادية 

  .واالستثمارية

وركزت مباحثات جاللة الملك مع الرئيس 
التركي، التي عقدت في قصر هوبر، على العالقات 

ردن وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها المتينة التي تربط األ
  .في المجاالت كافة

وجرى التأكيد، خالل المباحثات التي حضرها عدد 
من كبار المسؤولين في البلدين، على إدامة التنسيق 
والتشاور بين األردن وتركيا إزاء القضايا ذات االهتمام 
المشترك، وما تشهده منطقة الشرق األوسط من 

  .تطورات

القضية الفلسطينية، أكد جاللة وعلى صعيد 
الملك ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

  .الشرقية

وتم خالل المباحثات التأكيد على أهمية مواصلة 
األمم المتحدة إلغاثة الجهود المبذولة لدعم وكالة 
، لتمكينها من )األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

االستمرار في تقديم خدماتها اإلغاثية والتعليمية والصحية 
  .لالجئين

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة 
باألزمة السورية، حيث أكد جاللة الملك أهمية التوصل 

سوريا أرضا وشعبا، إلى حل سياسي لألزمة يحفظ وحدة 
  .ويضمن عودة آمنة لالجئين إلى وطنهم

وتم استعراض الجهود اإلقليمية والدولية في 
  .الحرب على األرهاب، ضمن استراتيجية شمولية

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، 

ب التركي وزير وعن الجان. والسفير األردني في تركيا
  .الخارجية، ووزير التجارة، والسفير التركي في عمان

وأقام الرئيس التركي مأدبة عشاء تكريما لجاللة 
 .الملك والوفد المرافق

 ٢ ص٣/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اعتداءات االحتالل على األقصى : األوقاف
 لعب بالنار

  

حذر وزير االوقاف والشؤون  –عمان 
مية الدكتور عبد الناصر ابو البصل في والمقدسات اإلسال

بيان امس، سلطات االحتالل من تعدياتها المستمرة على 
موظفي األوقاف اإلسالمية والمسجد األقصى بكافة 
مرافقه، وتحليق الطائرات الشراعية في سماء المسجد 

  .المبارك وحوله

كما حذر من مصادقة لجنة البنى التحتية لبناء 
لقديمة والذي يربط جبل الزيتون بالقدس ا» التلفريك«

  .بساحة البراق

الى جانب تضاعف أعداد المقتحمين للمسجد 
ًاألقصى المبارك بستة أضعاف ما كانت عليه سابقا، 

) ٥٠٠٠( نحو ٢٠٠٩حيث بلغت اعداد المقتحمين عام 
، وقيام سلطات االحتالل بنصب )٣٠٠٠٠ (٢٠١٨وفي 

بي للمسجد سقائل على الجزء الجنوبي من الجدار الغر
األقصى بهدف ترميم الجدار أسفل المتحف اإلسالمي، 
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في الوقت الذي تمنع سلطات االحتالل فيه كوادر لجنة 
  .اإلعمار من الوصول للمكان للبدء بأعمال ترميمه

وقال أبو البصل إن هذا العمل تدخل سافر في 
عمل اإلدارة العامة ألوقاف القدس ولجنة إعمار األقصى، 

 صالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية الجهة ًوتعديا على
الوحيدة المخولة بأعمال الترميم، ويعد ذلك سابقة خطيرة 
للسيطرة على المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني 

  .القائم

ّوعبر ابو البصل عن رفضه الشديد لهذه 
التصرفات االستفزازية ولغيرها من االعتداءات 

المتطرفون ووزراء ونواب واالقتحامات التي يقوم بها 
الكنيست والعسكريون المتطرفون الذين أصبحوا يدخلون 
إلى األبنية المسقوفة في المسجد األقصى المبارك عنوة 
وبقوة السالح، وطالب الوزير بوقف هذه االستفزازات التي 
تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في كافة أرجاء 

ًا عن المسجد العالم وتذكرهم بواجبهم المقدس دفاع
األقصى والذي يحظى األردن بقيادته الهاشمية بشرف 
رعايته والوصاية عليه، خاصة بعد تصاعد وتيرة 

  .االقتحامات

واشار إلى قيام سلطات االحتالل بنشر أعداد 
كبيرة من القوات الخاصة وقوات حرس الحدود والشرطة 
اإلسرائيلية حول قبة الصخرة المشرفة ومنع الحراس 

رسات المتواجدين بداخلها من فتح أبوابها للخروج والحا
ًمنها وتكرار دخول الضباط عنوة وبالقوة إلى المباني 
المسقوفة، واعتقال عدد من الحراس والحارسات 
ٕوالتحقيق معهم وابعادهم عن المسجد األقصى في محاولة 
للسلطة المحتلة إلرهاب الموظفين العزل والضغط عليهم 

  .دس من ساكنيه واهله وزوارهلتفريغ المكان المق

واستنكر ابو البصل اقتحامات المتطرفين 
والوزراء في حكومة االحتالل من أمثال وزير الزراعة 
ووزير األمن الداخلي وأعضاء الكنيست، واقتحام مقبرة 

باب الرحمة الوقفية اإلسالمية وما جرى خالل ذلك من 
في واجراء الحفريات ، اعتالء للقبور والرقص عليها

المنطقة الجنوبية لألقصى وقيامهم بأعمال صب 
الخرسانة في منطقة قصور االمارة االموية الوقفية جنوب 
المسجد االقصى المبارك، كل ذلك من شأنه أن يؤجج 
ًمشاعر المسلمين ويثير غضبهم ويعد لعبا بالنار ودعوة 
مفتوحة للمسلمين في العالم بأن قبلتهم األولى ومسجدهم 

لث الحرمين الشريفين في خطر حقيقي الثاني وثا
وسيؤدي إلى ما ال يحمد عقباه، حيث اصبح المسجد 

  .االقصى ضحية للتسابق االنتخابي والصراع السياسي

وناشد دول العالم المحبة للسالم ومنظمة 
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية والدول 

ولية اإلسالمية والعربية ومنظمة اليونسكو والمنظمات الد
المعنية أن تضغط على السلطة القائمة باالحتالل للكف 
عن إجراءاتها التصعيدية ووقف تعدياتها على األوقاف 
اإلسالمية والمسيحية في القدس ودعم األردن وقيادته 
الهاشمية في التصدي لهذه االعتداءات التي ستجر 

إلى حرب دينية لطالما حذر  – إن استمرت – المنطقة
  .الملك عبداهللا الثاني ابن الحسينمنها جاللة 

  ٥ ص٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًالمسيحيون يشكلون جزءا أصيال في : الملك ً
  المنطقة وحضارتها

جاللة الملك عبداهللا الثاني أمس  استقبل –عمان 
األربعاء، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، حيث جرى 

سالمية استعراض جهود األردن في حماية المقدسات اإل
والمسيحية في القدس، والحفاظ على هوية المدينة المقدسة 

  . ًبوصفها رمزا للسالم

ًوأكد جاللة الملك أن المسيحيين يشكلون جزءا 
ًمهما وأصيال في المنطقة وحضارتها، وأن األردن يمثل  ً
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ًأنموذجا للتآخي بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة 
  . والعالم

األردن في تعزيز الحوار وتناول اللقاء جهود 
والعيش المشترك بين أتباع األديان، وفي هذا اإلطار، أشاد 
رئيس أساقفة كانتربري بمساعي جاللة الملك من أجل 
تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار 
والتسامح عبر العديد من المبادرات ومنها مبادرة أسبوع 

لتي تبنتها األمم المتحدة الوئام العالمي بين األديان، ا
  . مناسبة سنوية في أول أسبوع من شهر شباط من كل عام

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، 
ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، والسفير 

  .البريطاني في عمان

  ٢ص ٧/٢/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

مفتي القدس يطلع رئيس مكتب التمثيل 
  ى انتهاكات االحتاللاالردني عل

 

اطلع المفتي العام للقدس والديار  -بترا 
الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
محمد حسين، رئيس مكتب التمثيل االردني في فلسطين 
محمد أبو وندي في مقر الممثلية بمدينة رام اهللا، اليوم 
االربعاء، على آخر االعتداءات التي تتعرض لها مدينة 

لقدس المحتلة بشكل عام، والمسجد األقصى المبارك ا
  .على وجه الخصوص

وحمل الشيخ حسين سلطات االحتالل المسؤولية 
كاملة عن االعتداءات، وعن إشعال فتيل التوتر بالمنطقة 
ًبأكملها، مؤكدا أن المسجد األقصى المبارك يخص 

  . ًالمسلمين جميعا دون سواهم

د عن المقدسات وأشاد بالدور األردني في الذو
ًاإلسالمية والمسيحية في القدس، استنادا إلى الوصاية 

  . والرعاية األردنية الهاشمية

بدوره أثنى السفير أبو وندي على هذه الزيارة، 
ًمؤكدا عمق العالقات األخوية بين الشعبين الشقيقين 

  .االردني والفلسطيني

  ٧/٢/٢٠١٩المدنية نيوز 

* * * * *  

الملك هو الرائد والمبادر : الشؤون الفلسطينية
 في الدفاع عن فلسطين

 

ــرا -عمــان   قــال مــدير عــام دائــرة الــشؤون - بت
الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ان مناسبة تولي قائـد 
الـــوطن الملـــك عبـــداهللا الثـــاني ســـلطاته الدســـتورية التـــي 
تصادف غدا الخميس، ستبقى راسخة في الوجدان وقلـوب 

سيرة الخيــــر والجهــــد الموصــــول االردنيــــين ليــــستذكروا مــــ
وأضــاف . ليكــون االردن اوال عمــال وشــعارا نعتــز بــه دائمــا

لقد أولى جاللة الملك عبداهللا الثاني أبـن الحـسين "خرفان 
القـــــضية الفلـــــسطينية أعلـــــى درجـــــات العنايـــــة والرعايـــــة 
واالهتمـــــام، وظلـــــت فلـــــسطين وقـــــضيتها االلـــــم والجـــــرح 

لـف المنـابر الدوليـة والمعاناة التي حملها جاللته الـى مخت
واالقليميــة، ومــن هــذه الرؤيــة األردنيــة الهاشــمية العربيــة 
ًاألصيلة كان وما زال جاللة الملك هو الرائد والمبادر دوما 
في الذود والدفاع عن فلسطين وقضيتها في كافة المحافل 
ًالدوليـــــة واإلقليميـــــة، ســـــعيا وعمـــــال الســـــتعادة األشـــــقاء  ً

ٕ المــشروعة، واقامــة الدولــة الفلــسطينيين حقــوقهم الوطنيــة
  . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وأكــــد أن األردن وبقيــــادة جاللتــــه وانطالقــــا مــــن 
الوصاية الهاشمية على المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية 
فــي القــدس، تــصدى لكافــة االنتهاكــات واالعتــداءات التــي 
تقـــوم بهـــا ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي لطمـــس هويـــة 

  .ً سعيا لتهويدها وفرض سيادتهاالمقدسات

وبـــين أن قـــضية الالجئـــين الفلـــسطينيين تحظـــى 
بأهميـة كبيـرة فـي الـسياسة األردنيـة بقيـادة جاللـة الملــك، 
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والتمــــسك بحقــــوقهم اإلنــــسانية والقانونيــــة التــــي أقرتهــــا 
المواثيق الدولية ذات الصلة والمتمثلة بالعودة إلى وطنهم 

لمعانــاة التــي لحقــت وديــارهم وتعويــضهم عــن األضــرار وا
ــة الغــوث  ــه المتواصــل لوكال ــى دعــم جاللت بهــم، اضــافة ال

للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الالجئين ) االونروا(الدولية 
الفلـــسطينيين فـــي كافـــة منـــاطق عمليـــات الوكالـــة ومنهـــا 
األردن، والرعايــــة واالهتمــــام الملكــــي بأبنــــاء المخيمــــات 

لمخيمات بالعديـد المنتشرة في المملكة، حيث حظيت هذه ا
من المبادرات والمكـارم الملكيـة منهـا مكرمـة جاللـة الملـك 

ــات الرســمية بتخــصيص  ــة فــي الجامع ــه الطلب  ٣٥٠ألبنائ
ــدا ومكــارم جاللتــه للفقــراء فــي المخيمــات مــن خــالل  ًمقع
توزيع طـرود الخيـر وكـذلك المبـادرات الملكيـة تجـاه قطـاع 

اكــــز الــــشباب بإنــــشاء مالعــــب، إضــــافة إلــــى إنــــشاء المر
ــــز  ــــشاطات النــــسائية ومراك ــــشاملة ودعــــم الن ــــة ال التنموي
ــع  ــي رف ــر والمباشــر ف ــر الكبي ــه األث ــا كــان ل المعــاقين، مم

  .مستوى معيشة أبناء المخيمات

ــة  وأشــار نحــن نتفيــأ ظــالل هــذه المناســبة الغالي
ـــادة  ـــي حققهـــا االردن بقي ـــرة الت ـــستذكر االنجـــازات الكبي ون

ين في كافة الميـادين جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحس
وعلــى كافــة المــستويات مــن اجــل رفعــة االنــسان االردنــي، 
الـــذي هـــو محـــط الرعايـــة واالهتمـــام الملكـــي، حيـــث يؤكـــد 
جاللتـه علـى الــدوام بـأن االولويـة هــي تـأمين حيـاة أفــضل 
لجميع االردنيـين، وقـد كـان للمخيمـات حيـز مهـم مـن هـذا 

  .االهتمام والرعاية

  ٤ ص٧/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اإلجراءات اإلسرائيلية في الحرم : األردن

  القدسي مرفوضة ومدانة
  

 قالت وزارة الخارجية وشؤون - عمان  
المغتربين، إنها تتابع بشكل حثيث كل اإلجراءات 

اإلسرائيلية أحادية الجانب والمرفوضة والمدانة، في محيط 
الحرم القدسي الشريف، ومنها / المسجد األقصى المبارك

ُالتهويدي والمدان " بيت هاليباه"ُما يسمى بـ مشروع 
  .بالقرب من ساحة البراق

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان 
القضاة، إن وزارة الخارجية عملت خالل السنوات القليلة 
الماضية بالتنسيق مع األشقاء الفلسطينيين، على 

اليونسكو أدانت / استصدار عدة قرارات من األمم المتحدة
امة هذا المشروع وغيره من المشاريع والحفريات غير إق

القانونية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في 
محيط المسجد األقصى المبارك، حيث طالبت القرارات 
الصادرة خالل األعوام األربعة الماضية عن المجلس 
التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو، 

تها القوة القائمة باالحتالل، بالتخلي عن إسرائيل، بصف
هذا المشروع، ووقف بنائه بما ينسجم مع التزامات 

  .إسرائيل بموجب اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعددة

وشدد أن على إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، 
ّالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر 

، وتنطبق ١٩٦٧لة منذ العام القدس الشرقية أراضي محت
 .عليها أحكام القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي

ّوحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه 
اإلجراءات االستفزازية وعن سالمة المسجد األقصى 

  .ًالمبارك، وطالب بوقفها فورا

وطالب الناطق باسم الخارجية سفيان القضاة 
ّائمة باالحتالل، التقيد بالتزاماتها بموجب كقوة ق" إسرائيل"

القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة 
 وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي ١٩٦٧منذ عام 

والقانون اإلنساني الدولي، محمال دولة االحتالل 
اإلسرائيلي كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه 

سالمة المسجد األقصى اإلجراءات االستفزازية وعن 
  .ًالمبارك، وطالب بوقفها فورا



  
  ٢٢ 

 ١ ص١٠/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الوضع االقتصادي هو التحدي الرئيسي : الملك

 الذي يواجه األردن
  

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني أهمية أن  - عمان
يكون هناك خارطة طريق توضح لألردنيين الخطوات 

وير األوضاع السياسية واإلجراءات التي من شأنها تط
 .واالقتصادية واالجتماعية

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أعاد جاللة 
الملك التأكيد على أن موقف األردن ثابت وال يتغير تجاه 
القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت وستبقى قضية 
األردن الرئيسية، مشددا جاللته على أن االردن يقف 

ه إلى جانب األشقاء الفلسطينيين ٕوبكل طاقاته وامكانات
في نيل حقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .وعاصمتها القدس الشرقية

  ٤ ص١١/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

نرفض أي محاولة لتغيير الوضع : القيسي

  القانوني في القدس
  

  األردنياب النائبقال نائب رئيس مجلس النو
أي محاولة لتغيير الوضع  نصار القيسي ان المجلس يرفض

 القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة

على المحتل أن يدرك بأن هذه  ان": وقال القيسي
األرض، وقف إسالمي وحائط البراق جزء من المسجد 
األقصى وأي أعمال ترميم أو صيانة لها هي من اختصاص 

  ".المسجد األقصى المبارك وأوقاف القدسلجنة إعمار 

  :وتاليا نص الكلمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  لزميالت والزمالء الكراما

  قبل أن نشرع في جدول األعمال

أود التأكيد أننا في مجلس النواب، نرفض أي 
محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس 

موقف قيادتنا ُالمحتلة، وهو موقف نتناسق فيه مع 
ٍومختلف مؤسساتنا، حيث تشهد المدينة المحتلة محاوالت 
مستمرة للتهويد، وآخرها العمل على إقامة كنيس ضخم في 

  .ساحة البراق جنوب غرب المسجد األقصى المبارك

على المحتل أن يدرك بأن هذه األرض، وقف 
إسالمي وحائط البراق جزء من المسجد األقصى وأي أعمال 

 صيانة لها هي من اختصاص لجنة إعمار ترميم أو
المسجد األقصى المبارك وأوقاف القدس، والتي نفخر في 
ًاألردن بحمل األردن ألمانة حمايتها انطالقا من الوصاية 

  .الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

وندعو من على هذا المنبر الحكومة إلى اتخاذ 
ات ذات العالقة لوقف الخطوات الالزمة بالتواصل مع الجه

تلك المحاوالت، التي يسعى من خاللها المحتل إلى تغيير 
  .الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

كما من الواجب مخاطبة الهيئات والمنظمات 
الدولية وعلى رأسها اليونسكو التي صنفت الجدار الجنوبي 
للمسجد األقصى بأنه جزء من المسجد وللمسلمين وحدهم، 
ٌوهو وقف وجزء من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه  ٌ

  .وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه

ًمؤكدا في الختام، أن تلك الممارسات من شأنها 
تقويض مساعي السالم، ولن تجلب األمن واالستقرار 
ٍللمنطقة، وهي تبرهن للعالم أن االحتالل ما زال غير مكترث 

ق الدولية، وهو بمحاوالته تلك إنما بكل المعاهدات والمواثي
يرفض االنصياع لرغبة األسرة الدولية في إحالل السالم 
بالمنطقة، وعليه على المجتمع الدولي الضغط على هذا 
المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن 
مسلسل اقتحاماته للمسجد األقصى، ومحاوالت تغيير 

قدس، فحق المسلمين الوضع القانوني القائم في ال
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ٌوالمسيحيين فيها أبدي خالد، ولن تنال منه كل تلك  ّ
  .المحاوالت

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

من جانبه قال المعشر ان الحكومة ستقوم باتخاذ 
االجراءات واالتصاالت لوقف االعتداءات المرفوضة على 

 "ثابت"المقدسات، مؤكدا ان الموقف االردني تجاه القدس 
  .ويرفض أي محاولة لتغيير الواقع في مدينة القدس

وقال أن أية محاولة لتغيير الوضع القائم 
مرفموض وستقوم الحكومة بإجراء االتصاالت مع دول 
العالم للضغط على إسرائيل لوقف التجاوزات على األرض 

  .اإلسالمية المقدسة

وطلب النائب صالح العرموطي من الحكومة 
لعدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التوجه إلى محكمة ا

  .ضد اعتداءات االحتالل بحق المقدسات في القدس

 ١١/٢/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

  

  

  

عطية يطالب البرلمان العربي بدعم الوصاية 

 الهاشمية على المقدسات بالقدس
 

 طالـــب النائـــب المهنـــدس خليـــل عطيـــة -عمـــان 
ن العربـي التأكيـد علـى من البرلما" عضو البرلمان العربي"

الوصــاية الهاشــمية للمقدســات االســالمية والمــسيحية فــي 
  .القدس

ــي اجتمــاع البرلمــان  ــه ف ــة خــالل كلمت ــال عطي وق
العربي المنعقد حاليا في مقر الجامعة العربيـة فـي القـاهرة 
ان الوصــاية الهاشــمية تحــافظ علــى المقدســات االســالمية 

 .ائيليوالمسيحية من اجراءات االحتالل االسر

ــــة  واضــــاف اتوجــــه بالــــشكر الــــى اعــــضاء اللجن
السياسية في البرلمان العربي على التاكيـد علـى الوصـاية 

الهاشــمية ودعمهــا باعتبارهــا احــد اهــم الــضمانات للحفــاظ 
علــى المقدســات والوجــود العربــي الفلــسطيني فــي مدينــة 

 .القدس المحتلة

ـــدعم البرلمـــان  ـــى ضـــرورة ان ي ـــة عل ـــد عطي  واك
 االردن فــــي دعــــم وكالــــة الغــــوث الدوليــــة العربــــي جهــــود

ــروا" ــامين االمــوال الالزمــة الســتمرارية عملهــا " االون فــي ت
وتعويض العجز جراء قرار الرئيس االميركي دونالـد ترامـب 

وطالب مـن  .بقطع المساعدات االميركية عن وكاله الغوث
ــــادة  ــــى دعــــم موقــــف القي ــــي ان يؤكــــد عل البرلمــــان العرب

 رفـــضها للمـــشاركه فـــي مـــؤتمر الفلـــسطينية الـــشرعية فـــي
 .وارسو

ارجــو ان يتــضمن تقريــر لجنــة فلــسطين "وقــال  
ــف القيــادة  ــي يقــف خل ــى ان البرلمــان العرب ــد عل ــرة تؤك فق
الفلــسطينية الــشرعيه والممثــل الوحيــد للــشعب الفلــسطيني 

التــي هــي  فــي موقفهــا المــشرف فــي رفــض صــفقة القــرن
 ".صفقة تصفية القضية الفلسطينية

ب بدعوة الحكومات العربية بـان ال اطال"واضاف  
تتجـاوز موقـف القيـادة الفلـسطينية مـن صـفقة القـرن وان 
تقف بكل قوة خلفها بـدعم موقفهـا المـشرف الـرافض بقـوة 
لهــذه الــصفقة التــي لــن تجلــب اال الخــزي والعــار لكــل مــن 
يعترف بها وان ندعوها بعدم حضور المؤتمر الذي سيعقد 

 الثالثـــاء تحـــت رعايـــة فـــي وارســـو عاصـــمة بولنـــدا اليـــوم
امريكا لبحث صفقة القرن والتطبيع مع العدو وان ندعوها 
ـــدعي بانهـــا تمثـــل الـــشعب  ـــة ت ـــاي جه ـــدم االعتـــراف ب بع

  ".الفلسطيني قد تحضر المؤتمر

ـــدعو  ـــي ان ي ـــن البرلمـــان العرب ـــة م ـــب عطي وطال
الحكومات العربية بتـوفير االمـوال الـى الـشعب الفلـسطيني 

 الشرعية خاصة في ضوء القرارات عبر القيادة الفلسطينية
االميركيـــــة بقطـــــع المـــــساعدات االميركيـــــه عـــــن الـــــشعب 

 .الفلسطيني
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واكد اهمية ان يوجه البرلمان العربـي تحيـة الـى  
وخاصـة  الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة علـى صـمودهم

مسيرات العودة التي تؤكد على حـق العـودة لالجئيـين الـى 
  .فلسطين التاريخية

  ٦ ص١٣/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 يثمنون التصدي األردني ٤٨فلسطينيو الـ 
 لمحاوالت طمس هوية القدس

  

ثمـن رئـيس لجنـة  - فتحـي االغـوات . د-عمان 
 محمـد ٤٨المتابعة العليـا للوسـط الفلـسطيني فـي منـاطق 

البركة الدور التاريخي الذي يقوم به االردن وجاللة الملـك 
ــسطينيي  ــداهللا الثــاني تجــاه فل بينــا أن الوصــاية ، م٤٨عب

الهاشــــمية علــــى المقدســــات االســــالمية والمــــسيحية فــــي 
القدس الشريف كان لها الدور في حمايتهـا مـن محـاوالت 

  .طمس الهوية العربية للمدينة

خـالل لقـاء حـواري نظمتـه الجمعيـة  وقـال البركـة،
اعتقـد ان فـتح االردن لنافـذة مـن "االردنية للعلوم والثقافـة 

نيـة نحـو فـضاء العلـم البنـاء الـداخل خالل الجامعـات االرد
، تمثــل شــكال مــن اشــكال لــيس فقــط تلقــي ٤٨الفلــسطني 

وانما ايضا ان يعيش ابناؤنا الروح العربية المتوثبة  العلم،
وهــذا االنتمــاء الــذي ال يتزعــزع فــي وقــت كــان يعــيش فيــه 

وبـين انـه منـذ العـام ". الهجـوم والخطـر هذا االنتماء تحـت
  طيب– ه الملك الحسين بن طالل، ايام المغفور ل١٩٧٨
االردن اذرعه البناء شعبنا من اجـل القيـام   فتح– اهللا ثراه

بواجبهم الديني االساسي وهو الحج والعمرة التـي قـام بهـا 
  .٤٨ عشرات االلوف من عرب

وقال البركة إن االردن بمثابـة الرئـة التـي نتـنفس 
 بهـــا، والمكـــان الـــذي نلتقـــي بهـــا بأبنـــاء الـــشعب االردنـــي

 :واضــاف. الـشقيق واخوانــا لنــا مــن الـدول العربيــة االخــرى
ــا االردن فــي وجــه الحــصار والجــدار " هــذه الكــوة فتحهــا لن

المعنوي الذي احاطه االسرائيليون بشعبنا في الـداخل بعـد 
وقـال ". ان كانوا معزولين عـن الفـضاء العربـي واالسـالمي

مـين البركة انا اشعر بغيرة وقلق مما يحيكه الـصهاينة والي
االسرائيلي تجاه االردن خاصة فـي هـذه المرحلـة، واضـاف 
اذا جمعنــا الخيــوط فانــه مــن الواضــح ان هنالــك اســتهدافا 

  .لالردن

 نحـــن نريـــد االردن صـــامدا معتـــزا وان ال" :وتـــابع
ـــــة االســـــرائيلية  ـــــسياسة االجرامي ـــــات ال ـــــى عليـــــه تبع تلق

، مـــشيرا لمخــــاطر "الـــصهيونية ضــــد الـــشعب الفلــــسطيني
وقــــال إن  .ـقـــــرن وقـانـــــون الـــــقومية اليهــــوديصفــقــــــة ال

الموقف الفلـسطيني رافـض لـصفقة القـرن وموقـف القيـادة 
ــوا  ــد إلــى عــدم لقــاء االميركــان بعــد ان نقل الفلــسطينية امت

ـــى القـــدس، ـــة ال ـــسفارة االميركي ـــذا الموقـــف  ال واضـــاف ه
 .ينطوي على شجاعة كبيرة وهو مكلف كثيرا

  ٣ ص١٣/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

لدعم الحق " وارسو"حضور مؤتمر : الصفدي
 الفلسطيني

 

 يشارك وزير - نفين عبدالهادي - عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في المؤتمر 

" تعزيز مستقبل السالم واألمن في الشرق األوسط"لـ  الوزاري
والذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو اليوم بدعوة 

ارجية األميركي مايك بومبيو ووزير مشتركة من وزير الخ
تشابوتوفيتش وبحضور ممثلي  خارجية بولندا ياتسيك

 .سبعين دولة

هذا واجرى الوزير الصفدي من وارسو مقابلة 
ْتلفزيونية مع تلفزيون المملكة حول مشاركة االردن في 

 :المؤتمر، وتاليا نص المقابلة
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 ن أيمنبيرون المغتؤ الخارجية وشرقال وزي
 ل مستقبزيزتع "رتمؤ إن مشاركة األردن في ميدالصف

ي تستضيفه ذال، "طق األوسر في الشنالسالم واألم
األردن ف قومد وري لتأكيرضو، ية وارسدلنوالعاصمة الب

 .ينيةطل القضية الفلسوحت الثاب

ر األردن وأن حض" المملکة"ل دي وأضاف الصف
 لسب"تجاه بت قفه الثاوعلى مد وري أيضا للتأكيرض

ار ر واالستقن األمققة بما يحقطيات المند تح معلالتعام
 ".ر كبيل علينا بشکرثؤ األزمات التي تلفيها ويح

قفًا ثابتًا بأن القضية ولألردن م"وتابع أن 
 وال نوأن ال أم، قةطاع في المنرينية أساس الصطالفلس
طيني اع الفلسر الصل دون حنار وال سالم مراستق
 االحتالل ي ينهيذ النولتيد اللائيلي على أساس حراإلس

وفي ، ينيطالفلسب وعة للشعرق المشوويلبي جميع الحق
ني طوالم ابهرولة على تدية والرفي الحم متها حقهدمق

 لعام ونيو ينابع مرط الوطس وعلى خدوعاصمتها الق
١٩٦٧." 

 نكة مرة مشتوعد نشارك بننح: "رزيو النوبي
ه ر دولي تحضرتمؤا في مدلنوكا وبري خارجية أميروزي
 ن األملمستقبث بية لبحر عرى غيربية وأخر دولة ع٧٠

 ".ي المنطقةوالسالم ف

. نينييط مع اشقائنا الفلسق ننسننح: "وقال
ك  جاللة الملن دومًا بيريني األردني مستمط الفلسقالتنسي

 ".نيد في البلنوليؤيني والمسطالفلسس ئيروال

 ر األردن تحضرما يحضدعن: "يدوأضاف الصف
راسخ ت ثابف قومت واضح وو صرية ويحضومحاججة ق

 ".ينيط الفلسقللحم داع

 يفاوض دال أح، ل دائمًاوكما نق: "رزيو النوبي
 نلک، نينييط الفلسمث باسديتحد  وال أحنينييط الفلسنع
يني طاألردني الفلسق قو المر األردن يحضرما يحضدعن

ينية هي األساس ط تام بأن القضية الفلسلبشکم المنسج

 ل والسالم الشامن األمقلتحقيد حيو الل السبيووأن حلها ه
 ".قةطفي المن

ر وة لتصداليات المتحوح الطرل احتمال ووح
هناك ، ىرونظر سننت: "قال، ينيةطل القضية الفلسوحد يدج

د وجوكي مراألميس ئيرالب نائ، يوكي قرر أميوحض
كي المعني راألميس ئير الخارجية ومستشار الرووزي

ماله أ أعد يبرتمؤالم: "وقال". دانوجوبعملية السالم م
ة جلسات تتناول دهناك ع)  سالخمي( ًا د غرالليلة ويستم

نا دوكما أك، نوكيرل األميوماذا يقظر وسننت، ةرقضايا كثي
ة ط الخلف ماهي تفاصير ال نعننح، دائما في األردن

 ".عليهاًدا ن أحوكيرلع األميطيم كية ولراألمي

ف رف ويعرلکننا نع: "يدوأضاف الصف
قفنا واألردني ومف قو الموأجمع ما هم ن والعالوكيراألمي
 نيني ال يمکطاع الفلسر للصله دومًا بأن أي حدكؤكما ن
ق و سالمًا شامًال إال إذا لبى جميع الحققوم ويحقدأن ي
 ".وعةرينية المشطالفلس

ه ذ دولة وه٧٠ر و اجتماعًا بحضر نحضننح"
اغا رك فريع أن نتطوال نست، اقفناو من عرصة لنا لنعبرف

اسخة راقفنا الثابتة الو مرض وتحرنحض، ونره اآلخؤيمل
 فعًال في مح رؤًى وأفکارا تسهرطون، فها الجميعرالتي يع

،  سالما حقيقيان منهجية تضمرقة عبط قضايا المنلح
ب وق الشعو إال إذا لبى حقق يتحقنوالسالم الحقيقي ل

ه ذ سالمًا ال يلبي هل تقبنب لووالشع، بووقبلته الشع
 ".ينيةطا القضية الفلسديدق وتحوالحق

ل قضية وفي جلسة حًدا ث غدسأتح: "أضافو
وثمة ، ر مباشله قضية تعنينا بشکذوه، نالالجئي

 في نينييط الفلسن الالجئيقع األساس في حوضوالم
 في رومستمت ح أردني ثابطرا ذوهض، يودة والتعوالع

 ".وليةد اللجميع المحاف

ري التي وء السوءهناك قضية اللج: "يدوتابع الصف
ة و في دعنن واضحيو وسنکهاباء األردن أعليتحم

ف ويقك، ذلزاء ولياته إؤ مسلولي في تحمدالمجتمع ال
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 نملألشقاء يع ط ما يستلم كد يقواألردن وهب بجان
م ط على األردن ورغو ضغنمك ما يضعه ذلم مات رغدخ
 ".وفنا االقتصادية الصعبةظر

  ٣ ص١٤/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

بأمر من صاحب الوصاية على المقدسات 
أوقاف "توسيع مجلس : مية والمسيحيةاإلسال

 واستراتيجية لصمود المقدسيين .."القدس
  

صرح رئيس مجلس األوقاف  –القدس المحتلة  
اإلسالمية في القدس المحتلة سماحة الشيخ عبد العظيم 
سلهب، انه استنادا لتوجيهات صاحب الوصاية على 

اني المقدسات اإلسالمية والمسيحية جاللة الملك عبداهللا الث
ابن الحسين بتعزيز صمود المقدسيين والتفافهم حول 
المسجد األقصى المبارك، قرر مجلس الوزراء األردني 
الموافقة على إعادة تشكيل مجلس األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية في القدس بتركيبة موسعة، حيث 

 عضوا، وأن أولى ١٨ الى ١١ارتفع عدد األعضاء من 
يد انعقدت أمس بحضور األعضاء جلسات المجلس الجد

  :التالية أسماؤهم

 فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيسا للمجلس -١

  المهندس عدنان غالب الحسيني -٢

  الدكتور هاني عبد المحسن عابدين -٣

  المهندس مازن توفيق سنقرط -٤

 حاتم عبد القادر -٥

 الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي -٦

 الشيخ محمد احمد حسين  -٧

 الشيخ عكرمة صبري -٨

 الدكتور واصف البكري  -٩

 الشيخ يوسف أبو سنينة - ١٠

 الشيخ محمد مصطفى سرندح - ١١

 الدكتور عماد فائق أبو كشك - ١٢

 المهنس محمد زكي نسيبه - ١٣

 الدكتور محمد مهدي عبد الهادي - ١٤

 الدكتور مصطفى محمود أبو صوي - ١٥

 المحامي فهد كامل الشويكي - ١٦

 خليل أحمد العسلي - ١٧

  عالء عمران سلهب - ١٨

جلسة كل من ووفق بيان رسمي للمجلس حضر ال
المهندس عبداهللا العبادي أمين عام وزارة األوقاف والشؤون 
والمقدسات األردنية ومنسق عمل المجلس مع الوزارة، 
الدكتور وصفي كيالني المدير التنفيذي للـصـنـدوق 

  .الـهـاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك

ناقش «: وجاء في بيان مجلس األوقاف الجديد
اتيجية أولية لعمله في مواجهة ظروف المجلس خطة استر

استثنائية تتمثل باستمرار تصاعد وتيرة انتهاكات االحتالل 
ضد المسجد األقصى واألوقاف اإلسالمية والهوية التاريخية 
لمدينة القدس، مؤكدين أن دعم صمود المقدسيين هو 

  .«أساس تعزيز عمل األوقاف والحفاظ على المقدسات

د جزء من الجلسة وأداء وقام أعضاء المجلس بعق
جماعة في مبنى باب الرحمة لالطالع ) امس(صالة الظهر 

الميداني وسماع تقييم خبراء االعمار الهاشمي لحالة 
  .الحفاظ على المبنى والحاجة الملحة لترميمه

وبين الشيخ عبد العظيم سلهب أنه يأمل بأن 
يشكل المجلس الجديد نموذجا لتكثيف الرباط والعمل 

ي المقدسي لخدمة المسجد األقصى وأن يكون الجماع
التفاف المقدسيين حول األقصى محركا إلعادة وحدة بوصلة 

  .العالم اإلسالمي باتجاه حماية قبلة المسلمين األولى

  ١ص ١٥/٢/٢٠١٩الرأي

* * * * *  

ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني : الملك
 اإلسرائيلي وفق حل الدولتين
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لة الملك عبداهللا التقى جال –بترا  – عمان
الثاني، في قصر الحسينية اليوم األحد، وفدا من كبار 

زمالء (الضباط بجامعة الدفاع الوطني األميركية 
برئاسة الفريق أول المتقاعد وليام غورتني، ) كابستون

 .في اجتماع تناول التطورات الراهنة في المنطقة

وتم خالل اللقاء الذي حضره سمو األمير فيصل 
سين، استعراض مواقف األردن تجاه مختلف بن الح

القضايا اإلقليمية، ومساعيه من أجل تحقيق السالم 
ٕواالستقرار، وايجاد حلول سياسية لألزمات التي تمر بها 

 .المنطقة

كما تطرق اللقاء إلى عملية السالم، حيث أكد 
جاللة الملك ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

وبما يفضي إلى إقامة الدولة وفق حل الدولتين، 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش 

 .بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

وجرى استعراض التطورات المرتبطة باألزمة 
السورية، وجهود الحرب على اإلرهاب، ضمن استراتيجية 

 .شمولية

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك، مدير مكتب 
 .جاللته

 ١ ص١٨/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الموقف األردني ثابت تجاه إقامة : الفايز
  الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 

 ثمن رئيس مجلس األعيان فيصل -بترا  - ّعمان
الفايز، امس، جهود مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل 

 في األردن روجر ديفيز، "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
ولفت الفايز خالل . ًهى مهامه رسميا في المملكةالذي أن

ُاجتماع عقدته لجنة فلسطين في مجلس األعيان برئاسة 
لدى » األونروا«العين حيا القرالة، مع مدير عمليات 

المملكة روجر ديفيز، بحضور مدير عام دائرة الشؤون 
الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إلى أن قرار الواليات 

 أثر بشكل كبير "األونروا "الدعم المالي لـالمتحدة بوقف 
  .على خدمات الوكالة

وأشار إلى جهود المملكة التي قادها جاللة الملك 
عبداهللا الثاني لجمع الحشد الدولي بهدف دعم الوكالة، 
ّوتكللت بالنجاح، واستطاعت المملكة تخفيض العجز المالي 

 ٥إزاء للوكالة، لتمكينها من االستمرار بأداء واجباتها 
  .ماليين الجئ فلسطيني وفق تكليفها األممي

وأكد الفايز ثوابت الموقف األردني المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، التي تتمثل بحق الشعب الفلسطيني 
بإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 
وعاصمتها القدس، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب 

ل الدولتين وفق القرارت الشرعية أن يقوم على أساس ح
 .الدولية، ويحافظ على الثوابت األردنية

من جهته قال العين القرالة بحضور أعضاء 
اللجنة وعدد من األعيان، إن اجتماع لجنة فلسطين اليوم 
ًجاء تكريما وتقديرا لجهود ديفيز، الذي أنهى مهامه  ً

ضاع الرسمية في األردن، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع أو
الالجئين والخدمات المقدمة لهم بمختلف المخيمات، وتقوم 
بزيارات ميدانية متكررة لالطالع على جودة الخدمات 

 .واستمراريتها

وأكد العين القرالة أن قضية الالجئين الفلسطينيين 
تحتل أولوية عليا في السياسة األردنية بقيادة جاللة الملك 

ت األردنية تجاه القضية ًعبداهللا الثاني، مشددا على الثواب
الفلسطينية وعلى رأسها القدس والمقدسات اإلسالمية 

ودعا القرالة مدير عام دائرة الشؤون . والمسيحية
الفلسطينية إلى ترتيب آليات عمل الدائرة، وعقد اجتماعات 
ًدورية لمتابعة تنفيذ األولويات، ليكون عمال مؤسسيا يبنى  ً

 .عليه في فترات الحقة

ار ديفيز إلى حجم الجهود التي تبذلها بدوره أش
المملكة بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني لحشد الدعم 
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 وسد عجزها المالي الذي كان "األونروا"الدولي لحماية 
  .األكبر في تاريخ الوكالة

وأوضح حجم العبء الكبير الذي تتحمله المملكة 
على مر  جراء موجات اللجوء الفلسطيني التي عاشتها

لعقود، إلى جانب موجات اللجوء من العالم العربي التي ا
 . ألف الجئ سوري٣٠٠كان أخرها استقبال نحو مليون و

ًمن جانبه قدم المهندس خرفان عرضا توضيحيا  ً
، ١٩٨٨ّحول دائرة الشؤون الفلسطينية، التي تأسست عام 

بعد فك االرتباط بين الضفتين، الفتا الى مهام الدائرة، وعلى 
اإلشراف على شؤون الالجئين والنازحين والمخيمات، رأسها 

، إلى جانب تعزيز الشراكات "األونروا"واإلشراف على عمل 
 .مع الدول المانحة

 ٥وبين أن للدائرة باإلضافة إلى مقرها الرئيس، 
مكاتب ميدانية تدير العمل في مخيمات المملكة البالغ 

ً مخيما، الفتا إلى وجود ١٣عددها  تشارية  هيئة اس١٣ً
ً، فضال عن لجان ٢٠١٣للمخيمات، التي تأسست عام 

  .ُخدمات المخيمات، التي تعد مؤسسات تطوعية

وذكر المهندس خرفان أن مدير عمليات وكالة 
الجديد، في » األونروا«غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

األردن، محمد عبدي أدار، ويحمل الجنسية الصومالية، 
ًسيتولى مهامه رسميا   . في األول من شهر آذار المقبلّ

  ١ ص١٨/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 يؤكد موقف األردن الثابت تجاه القضية الملك
الفلسطينية الذي لن يحيد عنه مهما بلغت 

  الضغوطات

 

 التقى جاللة الملك عبداهللا - بترا -  عمان
الثاني، في قصر الحسينية اليوم االثنين، مع رؤساء 

اجتماع جرى خالله مناقشة عدد من وزراء سابقين، في 
 .القضايا المحلية والمستجدات اإلقليمية

وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين زيد 
الرفاعي، وأحمد عبيدات، وطاهر المصري، والدكتور 
عبدالسالم المجالي، وعبدالكريم الكباريتي، والدكتور فايز 
الطراونة، وعبدالرؤوف الروابدة، والمهندس علي أبو 
الراغب، والدكتور عدنان بدران، والدكتور معروف 
البخيت، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، والدكتور 

 .عبداهللا النسور

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء، أن الحديث عن 
ٕاإلصالح السياسي ليس شعارا، وانما هناك إرادة حقيقية 
لتطوير الحياة السياسية في المملكة، الفتا جاللته إلى 

ؤيته بهذا الخصوص التي تضمنتها األوراق ر
 .>>...النقاشية

وعلى الصعيد اإلقليمي، شدد جاللته ... <<
على موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي 
لن يحيد عنه مهما بلغت الضغوطات، والتأكيد على الدعم 
الكامل لألشقاء الفلسطينيين بنيل حقوقهم المشروعة في 

م المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها إقامة دولته
 .>>...القدس الشرقية

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي ... <<
 .الهاشمي، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته

 ٧ ص١٩/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

األردن يدين إغالق األقصى واالعتداء على 
 المصلين

  

أدان األردن،  -  األناضول -  عمان
،  اإلسرائيلية ألبواب المسجد األقصىإغالق الشرطة نين،اإلث

 .واالعتداء على المصلين في باحاته

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة 
  .الخارجية، سفيان القضاة
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وقال إنه تم تقديم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية 
  ".هذا التطور الخطير"ُاإلسرائيلية؛ تدين 

قوة قائمة وطالب المتحدث األردني، إسرائيل، ك
بإعادة فتح األبواب فورا، "باالحتالل، وفقا للقانون الدولي، 

واحترام حرمة المكان المقدس، وعدم أعاقة دخول 
  ".المصلين

وأشار إلى ضرورة سحب جميع المظاهر األمنية 
  .في المسجد األقصى واحترام مشاعر المسلمين

هذه اإلجراءات تعد انتهاكا سافرا "وأوضح أن 
ئم التاريخي والقانوني، واللتزامات إسرائيل كقوة للوضع القا

قائمة باالحتالل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي 
  .”اإلنساني

ّوحمل المسؤول األردني، إسرائيل كامل المسؤولية 
  .عن سالمة المسجد األقصى

وفي وقت سابق اإلثنين، أعلن الشيخ عمر 
ة االسرائيلية الكسواني، مدير المسجد األقصى، أن الشرط

أعادت بعد ظهر اليوم، فتح أبواب المسجد األقصى بعد 
  .إغالق استمر أكثر من ساعة

وأغلقت الشرطة اإلسرائيلية، أبواب المسجد ومنعت 
الدخول إليه، واعتدت بالضرب على مصلين وحراس 
وموظفين في دائرة األوقاف، بعد يوم واحد من وضعها 

الواقع على رأس الدرج سالسل حديدية مع قفل على الباب 
  .المؤدي إلى مبنى باب الرحمة، ما أثار حفيظة المصلين

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف 
والمقدسات والشؤون اإلسالمية في األردن، هي المشرف 

، )الشرقية(الرسمي على المسجد األقصى وأوقاف القدس 
آخر سلطة محلية بموجب القانون الدولي الذي يعد األردن 

مشرفة على تلك المقدسات قبل احتاللها من جانب 
  .إسرائيل

كما احتفظ األردن بحقه في اإلشراف على الشؤون 
اتفاقية (الدينية في القدس، بموجب اتفاقية وادي عربة 

  ).١٩٩٤السالم األردنية اإلسرائيلية الموقعة في 

ّ، وقع العاهل األردني ٢٠١٣آذار / وفي مارس
عبد اهللا الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الملك 

الوصاية والدفاع عن القدس “اتفاقية تعطي األردن حق 
  .في فلسطين” والمقدسات

  ١٩/٢/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

 يحذر من تبعات إغالق سلطات :أبو البصل
  اإلحتالل أبواب المسجد األقصى المبارك

 

دسات حذر وزير االوقاف والشؤون والمق - عمان
اإلسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل من تبعات إغالق 
سلطات االحتالل أبواب المسجد األقصى المبارك في محاولة 

  .يائسة منها للنيل من المرابطين فيه

  :وقال في تصريحات صحفية اليوم االثنين

إن الدفاع عن المسجد األقصى المبارك هو واجب  
ض والذين عليهم أن على كل مسلم على وجه هذه األر

  ."يتحركوا من أجل مسجدهم المبارك

واستنكر الوزير قيام سلطات االحتالل بإغالق باب 
مبنى الرحمة بالسالسل الحديدية واعتقال موظفي األوقاف 
وحراس المسجد االقصى المبارك والمرابطين الذين تصدوا 
بأجسادهم العارية لشرطة االحتالل وقواته الخاصة المدججة 

  .سالح وذلك للدفاع عن قبلتهم األولىبال

 أن مبنى باب الرحمة هو أحد مباني وغرف ،وأكد
المسجد األقصى المبارك الذي هو للمسلمين وحدهم، وهو 
غير قابل للتجزئة أو التقسيم، ويشمله النص القرآني إلى 
ًيوم الدين، ما يجعله جزءا من عقيدة كل مسلم على وجه 

  .هذه األرض

حاولة إغالق مبنى باب الرحمة أو ونبه الى أن م
مصادرته يمس هذه العقيدة التي يؤمن بها أكثر من مليار 

 مليون مسلم مستعدين للتضحية من أجله بدمائهم ٨٠٠و
  .وأرواحهم للحفاظ عليه
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ودعا كافة الدول العربية واإلسالمية وشعوب العالم 
اإلسالمي ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

الضغط على سلطات   والشعوب المحبة للسالماألخرى
االحتالل اإلسرائيلي لقيامها بمحاولة تغيير الوضع التاريخي 
القائم في المسجد األقصى المبارك ومبانيه وغرفه وأبوابه 

كما حذر وزير األوقاف .وموظفيه ومصليه والمرابطين فيه
سلطات االحتالل من مغبة تصرفاتها وظلمها المستمر ألهل 

دس والمصلين والمرابطين في المسجد األقصى المبارك، الق
واستمرارها باالعتداء على موظفي األوقاف اإلسالمية 

  .وحراس المسجد األقصى المبارك

  ١٩/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مجلس أوقاف القدس مؤسس منذ : أبو البصل
   شباط الحالي١٤ وأعيد تشكيله ١٩٦٧

 

 االوقاف اكد وزير - منال القبالوي-عمان 
والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالناصر أبو 
البصل ان للوزارة مجلسين لالوقاف، احدهما في عمان 
واالخر في القدس الشريف، موضحا ان هذين المجلسين 

  .١٩٦٧موجودان منذ عام 

وقال في معرض توضيحه لما ورد في صحيفة 
ا تم اسرائيلية عن تشكيل مجلس جديد في القدس، ان م

في الرابع عشر من شباط الجاري هو إعادة تشكيل 
المجلس وزيادة اعضائه، بهدف شمول جميع الجهات 

في  المقدسية المعنية بالحفاظ على المقدسات االسالمية
القدس بمظلة واحدة، ومن ضمن هؤالء شخصيات 

واوضح الدكتور ابو البصل ان مدة  .فلسيطينية معروفة
ن وكذلك في القدس سنتان عمل مجلس االوقاف في عما

يسرائيل (وكانت الصحيفةاالسرائيلية  .ثم يعاد تشكيلة
في خطوة تاريخية أقام الفلسطينيون «قالت إنه ) هيوم

ًواألردنيون مجلسا مشتركا إلدارة األماكن المقدسة في  ً

ًالقدس، الفتة إلى أن ذلك خطوة تمهيدية لمواجهة خطة 
  .«)صفقة القرن( السالم األميركية

وبين ابو البصل ان مهمة المجلس الرئيسية 
تتمثل في رسم السياسات العامة في الحفاظ على االوقاف 
االسالمية في القدس واالشراف على عمل إدارة اواقف 
القدس وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع وزير 
االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية، الى جانب 

قصى والعقارات والثار االشراف على شؤون المسجد اال
االسالمية في مدينة القدس وترميمها والحفاظ عليها، 
وكذلك االشراف على اجهزة الوعظ واالرشاد والمساجد 
والنشاط االسالمي العام والحفاظ على التراث االسالمي 
في القدس وعلى الكليات والمعاهد والمدارس ودور االيتام 

المجلس وضع وبين الوزير ان من مهام  .االسالمية
الخطط الالزمة الستثمار االموال الوقفية وادارتها وتنميتها 
وتحصيل ريع العقارات الوقفية واقرار االيجارات واقرار 
إنشاء االبنية على االراضي الوقفية وادارتها وتنميتها 
وتحصيل ريع العقارات الوقفية واقرار االيجارات واقرار 

ومن صالحية  .ةغنشاء االبنية على االراضي الوقفي
المجلس، بحسب ابو البصل، إحالة العطاءات والمقاوالت 
على المتعهدين وفق االنظمة والتعليمات واستبدال 
العقارات الوقفية وترتيب مواضيع االحكار حسب االسس 
المعتمدة، الى جانب الرد على الدعاوى المقامة على 
االوقاف االسالمية والنظر في االمور التي تتعلق 

  .مواضيع القانونيةبال

  ١ص ١٩/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يستنكر إغالق باب الرحمة ) العمل اإلسالمي (
  بالمسجد األقصى

استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي االعتداءت 
الصهيونية المتواصلة على المسجد األقصى من قبل قوات 
االحتالل الصهيوني، واالقدام على إغالق باب الرحمة في 
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مالية من المسجد األقصى بالسالسل الحديدية الجهة الش
واستمرار اقتحام باحات المسجد من قبل قطعان 
المستوطنين، في تحد واضح لمشاعر العرب والمسلمين 

  .والوصاية األردنية على المقدسات

وأكد مسؤول الملف الفلسطيني بالحزب منير رشيد 
في تصريح أمس أن هذا االعتداء السافر على جزء أصيل 

ن الـمسجد األقصى هو اعتداء صارخ على األمة وعلى م
ثوابتها وتدنيس لمقدساتها وفي مقدمتها المسجد األقصى 
وانتهاك للوصاية األردنية على المقدسات في مدينة القدس، 
مطالبا الحكومة اتخاذ موقف حازم تجاه االعتداءات 

  .الصهيونية على المسجد األقصى

لصهيونية هذه االعتداءات ا"وأضاف رشيد 
المتكررة على المسجد األقصى تتطلب من الحكومة موقفا 
حازما يتناسب مع األمانة التاريخية التي وضعتها األمة في 
أعناقنا لوقف هذه االنتهاكات، كما أن صمت األنظمة 
العربية واإلسالمية تجاهها يعتبر تواطؤا بالجريمة وضوءا 

 واعتداءاته أخضر لالحتالل لالستمرار في جرائمه البشعة
  ."المتكررة وتهويده للمقدسات

  ٤ص ١٩/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تحرك أردني فلسطيني جديد : تقرير إسرائيلي
 "صفقة القرن"بالقدس إلحباط 

 قالت إسرائيل ان - الناصرة -  برهوم جرايسي
التحرك األردني مع الجانب الفلسطيني في القدس المحتلة، 

، وهي الخطة "قة القرنصف"يهدف إلى احباط ما تسمى 
التي يعدها مساعدا الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
بالتنسيق مع اليمين الصهيوني االستيطاني وفقا لتقرير 

  .نشرته صحيفة اسرائيلية

جاء ذلك، عقب اثارة قضية توسيع اعضاء 
المجلس المشترك إلدارة الحرم القدسي الشريف، واألماكن 

قال تقرير آخر، إن إدارة وفي المقابل . المقدسة امس

ترامب، تخطط لمساعدة بنيامين نتنياهو بحملته االنتخابية، 
  . إياها"الصفقة"وفي صلب هذا 

 اإلسرائيلية، أمس، "يسرائيل هيوم"ونشرت صحيفة 
 أجراه "بحث"تقريرا حول المجلس المشترك، بناء على 

الباحث اإلسرائيلي يوني بن مناحيم، الذي عمل لسنوات 
في اإلذاعة والتلفزيون اإلسرائيليين، وهو متخصص طويلة 

 اإلسرائيلي "يروشاليم"بشؤون الشرق األوسط، في مركز 
للشؤون العامة والسياسية، وهو من األشخاص الذين لهم 

  .حضور في أطر بلورة االستراتيجيات اإلسرائيلية

وفي صلب البحث، تفسير قرار األردن والسلطة 
يع عدد أعضاء المجلس الفلسطينية المشترك، لتوس

 عضوا إلى ١١المشترك إلدارة شؤون األماكن المقدسة من 
وأن هذا جاء بناء على تفاهمات تم التوصل .  عضوا١٨

اليها بين األردن والسلطة الفلسطينية، في شهر آب 
، في أعقاب محاولة حكومة االحتالل ٢٠١٧) أغسطس(

فرض بوابات الكترونية على مداخل المسجد األقصى 
المبارك، وهي المؤامرة التي تم احباطها بالغضب الشعبي، 

  .والحراك الرسمي األردني الفلسطيني المشترك

ويقول بن مناحيم، عن المجلس المشترك، إنه 
خطوة تعد خرقا التفاق اوسلو ويمس بشكل خطير وجسيم “

في حين نقلت الصحيفة عمن . ”بسيادة اسرائيل في القدس
 الرئيس أبو مازن، وحركة فتح،  في مكتب"مصادر"أسمتها 

صفقة "قولها، إن التحرك األردني الفلسطيني تسارع إلحباط
  ".القرن

وقالت الصحيفة في تقريرها، الذي يستند على 
  الخطوة االولى اتخذت قبل "بحث بن مناحيم، إن 

بضعة ايام، حين أقرت الحكومة االردنية زيادة 
 . عضو١٨ عضو الى ١١عدد اعضاء المجلس من 

يضاف الى ذلك انه الول مرة ادخل الى المجلس، بموافقة 
اردنية، محافل سياسية فلسطينية رفيعة المستوى من 

  ".السلطة ومن حركة فتح
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 "مسؤول"ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني 
  .بحسب وصفها، إن هذا القرار يعد تغييرا استراتيجيا

ومن بين األعضاء الجدد في المجلس المشترك، 
ون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان وزير شؤ
هاني . ووزير الصحة الفلسطيني السابق د. الحسيني

إضافة إلى . عابدين، ووزير االقتصاد السابق مازن سنقرط
عماد فايق . مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس، د

  .ابو كشك، والقيادي حاتم عبد القادر، مهدي عبد الهادي

، فقد ”صفقة القرن“مى وفي سياق متصل بما تس
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، إن مستشاري الرئيس ترامب، 
للشرق األوسط، جارد كوشنير، وجيسون غرينبالت، 
سيصالن الى الشرق األوسط، للقيام بحملة مكوكية، بهدف 

  .التمهيد لإلعالن عن صفقتهما

وفي المقابل، نشر المحلل السياسي في صحيفة 
حوم بارنيع امس مقاال، أشار فيه إلى  نا"يديعوت أحرنوت"

أن الرئيس دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري، سيعمالن على 
دعم نتنياهو في حملته االنتخابية، إذ سيتم استقباله في 

ادارة ترامب "وقال بارنيع، إن . واشنطن في الشهر المقبل
زيارته . ستفعل كل شيء كي تساعد نتنياهو في االنتخابات

في اذار، عشية االنتخابات، ستكون رحلة الى واشنطن 
نصر، مغلفة بمناسبات المعة وبمدائح مبالغ بها على لسان 

وأشار الى احتمال، ليس مؤكدا، لنشر . "الرئيس ترامب
 بتزامن مع االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجري يوم "الخطة"

ما نشر حتى "وقال بارنيع، إن . المقبل) ابريل( نيسان ٩
. الخطة يفيد بأنها ال تشكل نقطة انطالقاليوم عن 

الفلسطينيون لن يقبلوا بها، ولن يقبل بها شركاء نتنياهو 
 ".من اليمين أيضا

  ١ ص١٩/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

باب "جهود أردنية تثمر عن حل أزمة 
الباب جزء من : "أوقاف القدس".. "الرحمة

 األقصى وال سيادة لـ االحتالل عليه
 

أعلن الشيخ عزام  -  بترا- القدس المحتلة
الخطيب مدير عام االوقاف االسالمية بمدينة القدس 
المحتلة ان جهود األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
والضغوط التي مارستها الدولة األردنية خالل االيام الماضية 
اثمرت بإزالة شرطة االحتالل االسرائيلي امس الثالثاء 

عن الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي السالسل واألقفال 
  .إلى مبنى باب الرحمة بالمسجد االقصى المبارك في القدس

في رام اهللا ان » بترا«وقال الخطيب لمراسل 
ٍاألوقاف اإلسالمية ستعمل على اصالح الباب الحديدي 

  .ووضع أقفال جديدة عليه

وأكد أن باب الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد 
ن تكون السيادة عليه اال لدائرة األوقاف األقصى، ول

اإلسالمية التابعة للحكومة األردنية تحت وصاية جاللة 
  .الملك عبداهللا الثاني

وقال الشيخ واصف البكري القائم بأعمال قاضي 
القضاة أن اتصاالت مكثفة جرت خالل اليومين الماضيين 

دنية أجرها جاللة الملك عبد اهللا الثاني وكافة السلطات األر
ووزارة األوقاف ووزارة الخارجية والسفارة األردنية ودائرة 
ٍاألوقاف اإلسالمية في القدس ومجلس األوقاف اإلسالمي، 

  .لحل أزمة باب الرحمة

وقال ان دفاع المقدسيين عن باب الرحمة يدل 
ٍعلى االنتماء الحقيقي للمسجد األقصى والدين اإلسالمي 

  . يرفع الرأس به عالياكما يؤكد على الحس الوطني الذي

من جهته، قال رئيس مجلس األوقاف االسالمية 
الجهود ستتواصل » في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب إن

لتمكين األوقاف من ممارسة حقها الطبيعي في ترميم 
ُمصلى باب الرحمة وافتتاحه للصالة فيه، وستعمل ما تراه 
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أن يكون مناسبا للحفاظ على المكان والمصلى؛ وال يجوز 
  .«هذا المكان مهجورا تتهدده المخاطر

وشدد الشيخ سلهب خالل تفقده وأعضاء من 
داخل األقصى، على » باب الرحمة«مجلس األوقاف منطقة 

أن المسجد المبارك خط أحمر، وال يمكن ألي مسلم أن 
  .يتنازل عن ذرة تراب منه

من جهته، حذر المجلس الوطني الفلسطيني من 
لشاملة والمفتوحة التي تشنها دولة تداعيات الحرب ا

االحتالل اإلسرائيلي في القدس، خاصة ضد المسجد 
  .األقصى والمواطنين الفلسطينيين بالمدينة المحتلة

واكد رئيس المجلس سليم الزعنون، أن اعتداءات 
االحتالل على األقصى، وبواباته خاصة إغالق باب الرحمة 

مات اليومية له، بالسالسل الحديدية، إلى جانب االقتحا
ومنع المصلين من الوصول إليه، وتوفير الحماية 
للمستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد، مقدمة عملية لفرض 

  .التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف

وأضاف المجلس إن ذلك يترافق مع حملة التطهير 
العرقي ضد المواطنين المقدسيين وطردهم من منازلهم، 

ل مستوطنين متطرفين مكانهم، إلى جانب هدم ٕواحال
المنازل وتشريد سكانها الذي ارتفعت وتيرته في اآلونة 
األخيرة، مشيرا الى أن تلك االعتداءات ارتفعت في أعقاب 

  .نقل سفارة الواليات المتحدة األميركية إلى القدس المحتلة

وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومؤسساته 
لفوري للجم عدوان االحتالل على القدس المعنية بالتحرك ا

المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية فيها، وحماية المواطنين الفلسطينيين 
ٕمن خطر التطهير العرقي وافراغ المدنية المقدسة من 

كما دانت الجامعة العربية اإلجراءات . سكانها األصليين
التي تمارسها سلطات االحتالل االحتاللية الخطيرة 

  .اإلسرائيلي وأذرعه المختلفة في المسجد األقصى وبواباته

ّوحذر األمين العام المساعد لقطاع فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد 

أبو علي، من مواصلة سلطات االحتالل تنفيذ مخططاتها 
 واإلغالق التعسفي لتنفيذ زمانيا ومكانيا،» األقصى«لتقسيم 

المخططات اإلسرائيلية اإلجرامية التي تستهدف الحرم 
القدسي الشريف تدنيسا وتقسيما وهوية القدس العربية 

  .وووضعها التاريخي والقانوني القائم فيها تغييرا وتهويدا

وطالب أبو علي المجتمع الدولي بتحمل 
 ما تتعرض له مسؤولياته بإنفاذ قواعد القانون الدولي، إزاء

مدينة القدس من عدوان سافر، وانتهاك جسيم للقانون 
  .الدولي والقانون الدولي اإلنساني

من جهتها، اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة 
في شرطة االحتالل امس، ثالث فلسطينيات أثناء خروجهن 
من المسجد األقصى من جهة باب األسباط بمدينة القدس 

  .المحتلة

ي االسير الفلسطيني في القدس وقال رئيس ناد
ناصر قوس في بيان إن قوات االحتالل اعتقلت سماح 
ٕمحاميد، واسالم مناصرة، وأم طارق داعور من سكان 

،عقب خروجهن ١٩٤٨االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .من إحدى بوابات األقصى المبارك

من جهة اخرى، هدمت قوات االحتالل االسرائيلي 
  . منطقة االغوار الشمالية منشآت في٨امس، 

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 
الغربية غسان دغلس في بيان ان قوات االحتالل اقتحمت 

 منشآت بين سكنية وحظائر حيوانات ٨المنطقة وهدمت 
  .ووحدات صحية ودمرت خزانات مياه بالستيكية

 فلسطينيا خالل ٢٦كما اعتقلت قوات االحتالل، 
  .اطق بالضفة الغربية المحتلةاقتحامها من

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان ان قوات 
االحتالل اعتقلت هؤالء المواطنين بزعم انهم مطلوبون 
خالل اقتحامها مناطق متفرقة في مدن نابلس وقلقيلية 

وفي قطاع غزة، . وبيت لحم وجنين والخليل ورام اهللا والبيرة
جراح مختلفة وآخرون ًأصيب أكثر من عشرين فلسطينيا ب
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بحاالت اختناق جراء اعتداء قوات االحتالل على المسير 
  .البحري والتظاهرة البرية المساندة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات االحتالل 
اطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه االف 
المتظاهرين الذين خرجوا لمساندة المسير البحري الذي 

ات القوارب شمال بيت العيا شمال قطاع شاركت فيه عشر
  .غزة

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور 
ًاشرف القدرة ان عشرين مواطنا اصيبوا بجراح برصاص 

  .قوات االحتالل االسرائيلي شمال غزة

  ١ص ٢٠/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

القدس تتعرض لتهويد المكان والزمان واإلنسان 
  دينية ي سيقود لحربوالتمادي الصهيون

الوصاية الهاشمية حق ديني وتاريخي 
 وستكون بالمرصاد للتصرفات اإلسرائيلية

  

المرحلة الحالية  تشهد – القبالوي منال – مانع
أوضاعا خطرة تتعلق بالمسجد األقصى والمقدسات 

 الجانب األحاديةاإلسالمية في القدس تتمثل باإلجراءات 
ل للهيمنة على المقدسات التي تقوم بها سلطات االحتال

  .اإلسالمية، في محاولة لتهويدها

وتتمثل ابرز هذه اإلجراءات بإقامة المواصالت 
منطقة الثوري لجبل الزيتون  من – التلفريك – المعلقة

مرورا بمحاذاة المسجد األقصى حتى حائط البراق، التجرأ 
) حائط البراق(على ترميم الجدار الغربي للمسجد األقصى 

 الترميم تعد من أعمالان  رغم – المتحف اإلسالميأسفل 
واجبات األوقاف األردنية وليس لالحتالل حق بعمل ذلك 

جانب مواصلتهم الحفريات تحت المسجد األقصى  إلى –
  .أطرافهوفي 

إضافة إلعالن سلطات االحتالل عن فتح مدينة 
 بواقع خمسة ٢٠٢٠يهودية كاملة تحت القدس سنة 

 ماليين شخص وتدشين القطار ٦  قاعة ستستقبلآالف
 مليارات ونصف ٧السريع من تل ابيب للقدس بقيمة 

  . دقيقة٢٨مليار ينقل الراكب بـ 

 المعنيين بشأن المقدسات آراءرصدت ) الرأي(
اإلسالمية في القدس محليا، حيث اجمعوا على ان 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

د حقا دينيا تاريخيا، ستكون لهذه في القدس، التي تع
الممارسات بالمرصاد، محذرين بالوقت نفسه من خطورة 
اإلجراءات التصعيدية لسلطات االحتالل لتهويد المكان 
والزمان واستبدال السكان المقدسيين باليهود وان ما 

  ."ُ ترحلٕوانماال تحتضر فقط "يجري يجعل القدس 

ومنظمة وناشدوا دول العالم المحبة للسالم 
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية وكافة الدول 
اإلسالمية والعربية في العالم ومنظمة اليونسكو 
والمنظمات الدولية المعنية بأن تضغط على سلطة 

 للكف عن إجراءاتها التصعيدية ووقف تعدياتها االحتالل
على األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس ودعم 

ه الهاشمية في التصدي لهذه االعتداءات األردن وقيادت
  .التي ستجر المنطقة إن استمرت إلى حرب دينية

  أبو البصل

وأكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
ان األردن ال "اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل 

 ومساطبه أروقتهيقبل تقسيم المسجد األقصى بكامل 
نما وربع كما قال  دو١٤٤ وبمساحته الكاملة وأبوابه

جاللة الملك عبداهللا الثاني كحق للمسلمين ال يقبل 
  ."التقسيم وال التفاوض وال التنازل

وحذر أبو البصل سلطات االحتالل من مغبة 
تصرفاتها وظلمها المستمر ألهل القدس وللمصلين 
والمرابطين في المسجد األقصى، واالعتداء على موظفي 
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ٕمسجد واغالق أبواب األوقاف اإلسالمية وحراس ال
كما . المسجد األقصى كما حذرها من االستمرار في ذلك

" التلفريك"حذرها من مصادقة لجنة البنى التحتية لبناء 
بالقدس القديمة والذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق 

 -المستوطنين المتطرفين-و تضاعف أعداد المقتحمين 
ًابقا، إذ للمسجد األقصى بستة أضعاف ما كانت عليه س

مستوطن ) ٥٠٠٠( حوالي ٢٠٠٩ هؤالء عام أعدادبلغت 
 مستوطن ألف) ٣٠( إلى ٢٠١٨متطرف لترتفع عام 

 بنصب سقائل على الجزء االحتاللمتطرف، وقيام سلطات 
الجنوبي من الجدار الغربي للمسجد األقصى بهدف ترميم 
الجدار أسفل المتحف اإلسالمي، في الوقت الذي تمنع 

الل فيه كوادر لجنة اإلعمار في المسجد سلطات االحت
  .األقصى من الوصول للمكان للبدء بأعمال ترميمه

وبحسب أبو البصل فان اقتحامات المستوطنين 
 ٢٠٠٩للمسجد األقصى بازدياد والتي بلغت منذ مطلع 

 الترميم أعمالوشدد ان .  اقتحامألف ١١٣ اآلنلغاية 
" لي عنها مؤخرا  الجانب اإلسرائيأعلنلحائط البراق التي 

هو تدخل سافر في عمل اإلدارة العامة ألوقاف القدس 
ًولجنة إعمار المسجد األقصى، وتعديا على صالحيات 
دائرة األوقاف اإلسالمية الجهة الوحيدة المخولة بأعمال 
الترميم هذه، ويعد ذلك سابقة خطيرة للسيطرة على 

  .المسجد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم

وعبر عن رفضه الشديد لهذه التصرفات 
مؤكدا ان هذه المحاوالت للسلطة المحتلة ، االستفزازية

.  وزوارهوأهلهتأتي لتفريغ المكان المقدس من ساكنيه 
وناشد دول العالم المحبة للسالم ومنظمة التعاون 
اإلسالمي وجامعة الدول العربية وكافة الدول اإلسالمية 

ظمة اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية في العالم ومن
 للكف باالحتاللالمعنية، بأن تضغط على السلطة القائمة 

عن إجراءاتها التصعيدية ووقف تعدياتها على األوقاف 
اإلسالمية والمسيحية في القدس ودعم األردن وقيادته 

الهاشمية في التصدي لهذه االعتداءات التي ستجر 
ة لطالما حذر منها المنطقة إن استمرت إلى حرب ديني

  .جاللة الملك

  يالعباد

 عام وزارة األوقاف أمينمن جهته، قال 
ان األوقاف تقاتل وحدها "المهندس عبداهللا العبادي 

بالقدس بعدما منعت سلطات االحتالل المرابطين 
 ألفوالمرابطات من دخول المسجد األقصى وسجنت 

 تاإلعاقامؤكدا ان األوقاف تعمل رغم كل ". شخص منهم
موظفا بأوقاف القدس ) ٩٣٨(والعراقيل ولدى األوقاف 

  .موظفا قريبا دعما للقدس) ٩٩( وسيتم تعيين

وبين ان الوصاية الهاشمية على المسجد 
األقصى والمقدسات الدينية في القدس الشريف مهمة 
وهي حق تاريخي وديني للمسلمين للرد على كل الروايات 

 األنفاق من األخطراليهودية المزيفة والتي تعد 
  .والحفريات على القدس

وقال أن الحفريات في مدينة القدس أظهرت عدم 
.  كسرة فخار واحدة تحت القدس تعود لليهودأيةوجود 

 الهاشميون على اعمار المسجد أنفقهونوه إلى ان ما 
األقصى والمقدسات اإلسالمية في القدس منذ عهد 

لمليار  يتجاوز ااآلنالشريف الحسين بن علي ولغاية 
  .دوالر

ودعا العبادي كل العالم العربي واإلسالمي إلى 
ًوانعاشاالحج إلى القدس دعما لصمود المقدسيين   ولو ٕ

يسيرا القتصادهم العربي في ظل التضييق و الحرب 
االقتصادية التي يشنها االحتالل عليهم كي ال يتم تفريغ 

  .القدس من ساكنيها

قدس من ندعو كل من يستطيع الوصول لل"وقال 
 ٕوانعاشمسلمين ومسيحيين عرب الذهاب لزيارتها 

 في الفنادق العربية هناك والشراء من باإلقامةاقتصادهم 
 وبقائهم فيها حيث أهلها لدعم صمود وأسواقهادكاكينها 
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كل الرحالت التي تنظمها سلطات االحتالل ال تشتري من 
  ."إضعافهاالمراكز االقتصادية الفلسطينية بهدف 

مفتي العام السابق للمملكة الدكتور عبد وكان ال
الكريم الخصاونه صرح حول حكم زيارة المسجد األقصى 

 تأكيد على ضرورة اإلسراءانه ورد في سورة "بالقول 
 للمكانة التي يتمتع بها، وعقيدة ًوأيضازيارة األقصى، 

القدس جزء من عقيدة المسلمين بالعالم كله ويجب ان 
ساجد من بينها المسجد األقصى تشد الرحال إلى ثالثة م
  ."لتثبيت هويته اإلسالمية

 الوصاية الهاشمية أهميةولفت الخصاونه إلى 
على المسجد األقصى، ودورها في حمايته وثبات 

 أشكال أهمالمقدسيين، ذلك ان صالتهم وثباتهم أحد 
 إلى أعمال الصيانة والترميم إضافةالصمود وحمايته، 

سجد، وبطبيعة الحال هو امر التي يقوم بها األردن للم
  .يثمنه الفلسطينيون وواجب يؤكده األردن

الشرعية ) وزارة األوقاف(و )دائرة اإلفتاء(وتؤكد 
المقدسة لكل شبر في المسجد األقصى، كما تؤكد 
الوصاية الهاشمية الدينية والتاريخية للمسجد األقصى 
والمقدسات في القدس الشريف، مشددة على ان المسجد 

 األرض أسفلى وقف إسالمي خالص يشمل األقص
وسماءها ويشمل كل الملكيات التابعة للمسجد األقصى 
رغم أنها خارج سور المسجد، مثل ساحة البراق وحارة 

وحذر مراقبون من مغبة . المغاربة وطريق باب المغاربة
 سكان القدس ومحالهم التجارية ومدارسهم أعدادتراجع 

ل والتي تهدف لترحيل ومساكنهم بسبب سياسة االحتال
 الفلسطيني، مؤكدين ان إسرائيل تعمل على اإلنسان

 في القدس وليس اإلسالمي ًأيضا الوجود المسيحي إعاقة
ويبلغ عدد المسيحيين في القدس حاليا اقل من . فقط

 لتقليص عدد الكنائس وصوال إضافة شخص آالفخمسة 
 )١٠٧(كنيسة حاليا في القدس و )٥٦( إلى وجود

 مسجدا بالبلدة القديمة مقابل) ٤٣( إلى جانبمساجد 

واستبدال المدارس . كنيس يهودي بالقدس )٢١٠٤(
ويبلغ .  دينية يهودية متطرفةبأخرىالعربية اإلسالمية 

 مستوطنة حاليا يتجاوز ٢٩عدد المستوطنات في القدس 
  . مستوطنألف ٤٠٠فيها عدد المستوطنين 

 ١ص ٢٠/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 بطرد السفير اإلسرائيلي وسحب مطالبات
 سفيرنا من تل أبيب

  

وفي الجلسة ... << - عمان - جهاد المنسي
تبنى مجلس النواب بيان لجنة فلسطين النيابية التي 
ثمنت فيه الجهود الملكية المكثفة التي افضت الى إزالة 
األقفال الحديدية التي فرضها االحتالل الصهيوني على 

  .ثاءباب الرحمة امس الثال

وقالت اللجنة في بيانها الذي القاه رئيسها 
اللجنة إذ تقدر عاليا لجاللة “النائب يحيى السعود ان 

الملك عبداهللا الثاني وكافة السلطات األردنية ووزارة 
األوقاف ووزارة الخارجية والسفارة األردنية ودائرة األوقاف 
ٍاإلسالمية في القدس ومجلس األوقاف اإلسالمي، لحل 

ة باب الرحمة، كما عبرت عن إدانتها وقلقها مما تقوم أزم
به سلطات االحتالل الصهيوني الغاشم والكيان الغاصب 
وقطعان المستوطنين من محاوالت غادرة ومتكررة بحق 
األقصى المبارك واعتدائها على المصلين وموظفي 

  .”األوقاف االسالمية في القدس

ني ودعت اللجنة الحكومة لسحب السفير األرد
تأكيدا “من تل ابيب وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان 

منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى 
مع أبسط القواعد اإلنسانية والشرائع السماوية والمواثيق 
الدولية، لتؤكد ان ما تقوم به سلطات االحتالل الغاصبة 
من ممارسات ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

لقدس الشريف يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز ا
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مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم ما يثير النعرات 
العنصرية واإلقليمية والطائفية في المنطقة ويساهم كذلك 
بخلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد 

  .”الشعوب برمتها

وطالبت اللجنة كافة البرلمانات العربية 
المحافل االقليمية والدولية باتخاذ ما يلزم ضد واالسالمية و

اإلجراءات الصهيونية للحيلولة دون اآلثار الخطيرة لتلك 
الممارسات العنصرية ومواجهة محاوالت االحتالل 
االسرائيلي فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد 

  .”األقصى المبارك مما يهدد الوضع القائم

ر االسرائيلي في وهاجم النائب خليل عطية السفي
عمان، معربا عن رفضه لما تقوم به سلطات الكيان 

يؤمن بفلسطين من رأس “الصهيوني، كما اكد انه 
، فيما طالبت ”الناقورة شماال وحتى ام الرشراش جنوبا
التعامل بسوية “النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بـ 

، أما النائب احمد ”واحدة في قضيتي المحطة وجناعة
فقد انتقد هجوم بعض الشخصيات التي كانت هميسات 

  .في سدة المسؤولية سابقا على الدولة

 ٧ ص٢٠/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

بتوجيهات ملكية تم تشكيل مجلس : أبو البصل
 األوقاف اإلسالمي الموسع في القدس الشريف

 

  أوضح وزير األوقاف والشؤون- بترا  - عمان
د الناصر أبو البصل، أنه والمقدسات اإلسالمية الدكتور عب

يوجد في الوزارة مجلسان لألوقاف، مجلس األوقاف في 
ًعمان، ومجلس األوقاف في القدس، مشيرا إلى أن وزارة 

األوقاف تقوم باإلشراف على هذا المجلس وتنفيذ قراراته، 
 .ألن مديرية أوقاف القدس تنفذ قرارات المجلس

لى عين ع«وقال أبو البصل في حديثه لبرنامج 
الذي بثه التلفزيون األردني، مساء أمس األول » القدس

 عضوا، ولكن ١١االثنين، إن عدد أعضاء المجلس كان 
ً عضوا تقريبا برئاسة ١٨رأينا توسيع هذا المجلس إلى  ً

  .رئيس المجلس السابق وعدد من أعضائه السابقين

ّونوه إلى أن جميع أعضاء مجلس األوقاف الجديد 
العلماء المعتبرين والشخصيات ذات هم من القدس، ومن 

الخبرة في هذا الشأن، مشيرا الى أن المجلس يقوم بمهامه 
واختصاصاته، ألن هذا جزء من الخطة الموضوعة للقيام 

 .بواجبنا تجاه المسجد األقصى

إن هذا المجلس اإلشرافي الذي : وقال أبو البصل
يرسم البرامج والخطط المتعلقة باألوقاف اإلسالمية، 

المسجد األقصى، جاء بناء على توجيهات جاللة الملك و
عبد اهللا الثاني، وامتدادا للعمل والواجب الديني والتاريخي 
للمملكة، مؤكدا دعم الجميع لمجلس األوقاف الجديد ودائرة 
األوقاف اإلسالمية التي تنفذ القرارات المتعلقة بالمجلس، 

 .ولدينا الموازنة الالزمة لعملنا ضمن خطتنا

بدوره أشار وزير القدس األسبق في السلطة 
الوطنية الفلسطينية، وعضو مجلس أوقاف القدس الجديد 
حاتم عبد القادر، الى أن مجلس أوقاف القدس يشكل رأس 
الحربة في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية وعن عروبة 
ًالقدس، مؤكدا الدور المهم للمجلس في إدارة األوقاف 

لى شؤونها وشؤون المسجد األقصى اإلسالمية والوقوف ع
المبارك من الناحية الدينية والناحية اإلدارية، وأيضا الناحية 

 .السياسية

ورأى عبد القادر أن المجلس الجديد هو مجلس 
متوازن، ويضم خيرة أبناء القدس من أصحاب الكفاءات، 
ًوأيضا مجلس متنوع يعكس إلى حد ما، التعاون والتنسيق 

. ومة األردنية والسلطة الوطنية الفلسطينيةالكبير بين الحك
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك دور مؤثر لمجلس 
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األوقاف الجديد في حشد الدعم والتأييد من أجل الحفاظ 
على المسجد األقصى المبارك، ومنع أي مخطط اسرائيلي 

 .ًلتقسيمه مكانيا او زمانيا

وقال القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس 
ريف، الشيخ واصف بكري، إنه يأمل أن يحدث هذا الش

ًالمجلس تغييرا في سياسته أوال، وأن يكون له دور فاعل  ً
في الدفاع عن المسجد األقصى وعن األوقاف االسالمية 
بشكل عام، تحقيقا لرؤية جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

  .صاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 ٣ ص٢٠/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية تدعو الجامعات لتشكيل لجان 
  تعنى بالقضية الفلسطينية

 

لجنة فلسطين النيابية،   دعت–  بترا–عمان 
الجامعات الحكومية والخاصة إلى تشكيل لجان خاصة 
تعنى بالقضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل 

  .خاص

م جاء ذلك خالل لقاء عقدته اللجنة اليو
االربعاء، مع عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم 
اإلسالمية الدكتور ياسين المحارمة ووفد طالبي من لجنة 

  .القدس بالجامعة

إن جاللة : وقال رئيس اللجنة يحيى السعود
الملك عبداهللا الثاني يولي القدس اهتماما واضحة، ويعيد 

يرا إلى الزخم اليها في كل المحافل الدولية واالقليمية، مش
أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحة في القدس الشريف

إن القضية الفلسطينية هي : وقال المحارمة
قضية العرب االولى، وهي القضية المركزية لألردن، 
ٕمشيدا بالدور الذي يقوم به جاللة الملك تجاهها واعادة 

  .الزخم اليها

طلقت أخيرا برنامج وبين ان الجامعة كانت قد ا
، يسلط الضوء على دور االردن في "اردن وطن ومسيرة"

  .المحافظة على المقدسات اإلسالمية والقضية الفلسطينية

 ٢١/٢/٢٠١٩وكالةاالنباء االردنية 

* * * * *  

الضغط األردني على دولة االحتالل : مقدسيون
  أزال األغالل عن أبواب األقصى

  

أكدت فعاليات  -  محمـد الرنتيسي-رام اهللا 
مقدسية، أن الجهود التي قادها األردن، بقيادة جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني، وتناغمت مع الهبة الشعبية 
للمقدسين والمرابطين على أرض القدس، أثمرت عن فتح 
بوابات المسجد األقصى أمام المصلين، بما في ذلك باب 

  .ً عاما١٦الرحمة المغلق منذ 

د حسين مفتي القدس والديار وقال الشيخ محمـ 
المقدسة، خطيب المسجد األقصى المبارك، أن حماية 
المسجد األقصى، واجب ديني على كل مسلم، غير أن 
ًالموقف األردني يتميز دائما في هذا اإلتجاه، حيث يواكب 
األردن بقيادة جاللة الملك، األوضاع والتداعيات في 

ارك، في إطار ًالقدس وتحديدا في المسجد األقصى المب
الرعاية والوصاية الهاشمية، ويظهر هذا اإلهتمام من 
خالل التواصل الدائم مع أوقاف القدس، من قبل الحكومة 
األردنية ووزارة األوقاف والشؤون الدينية، وكل األشقاء 
في المملكة األردنية الهاشمية، الذين يضطلعون بدور 
 طيب وجهد مبارك ومتقدم، في الدفاع عن القدس

  .تهاومقدسا

 على أن "الدستور "وشدد حسين في تصريحات لـ
مواقف األردن تجاه القدس، غير مستغربة، فهي تأتي في 
إطار التوافق على تقديم الدعم والعون لكل المواقف 
الشعبية والرسمية لنا في فلسطين، وهي تمضي بخطوات 
منظمة، وبتوازن كامل وشامل، للوصول بهذه الرعاية إلى 
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 القيام به، ضمن الواجب الديني والحضاري ما يجب
  .والسياسي

نحن واألردن في خندق واحد، في ": وأضاف 
الدفاع عن القدس، ولجاللة الملك دور متميز في هذا 
اإلطار، ومواقف األردن ال تخرج عن المسؤولية 
اإليمانية، والواجب القومي والديني تجاه القدس 

  ".ومقدساتها

جح بكيرات، مدير أكاديمية بدوره، أكد الدكتور نا
األقصى للوقف والتراث، مدير التعليم الشرعي في المسجد 
األقصى المبارك، أن الدور األردني في الدفاع عن القدس 
ًومقدساتها، كان واضحا منذ البداية، وعلى رأس 
ًالداعمين لفتح باب الرحمة، الفتا إلى أن هذا الموقف 

 القدس، من قبل َتجلى في التواصل الدائم مع أوقاف
جاللة الملك، ووزارة الخارجية األردنية، الذين تمكنوا من 
ٕالضغط على دولة االحتالل، وازالة اإلغالل عن أبواب 
ًالمسجد األقصى المبارك، مشددا على أن هذا الجهد الذي 
حافظ على الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها، 

مع التناغم الشعبي والذي نكن له االحترام والتقدير، التقى 
الذي أصر على أن باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من 

ال زلنا على ": "الدستور "وقال بكيرات لـ .المسجد األقصى
يقين بأن المطالب الشعبية ضد اإلجراءات االحتاللية في 
القدس والمسجد األقصى، تتناغم مع جهود جاللة الملك، 

اع عن القدس، والموقف الرسمي الهاشمي في معركة الدف
ً مؤكدا أن التواصل "ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

الدائم مع الديوان الملكي الهاشمي، والثقة المتبادلة بين 
الموقف الرسمي السياسي لألردن، والشعبي على أرض 
القدس، عالوة على وحدة الرؤية والهدف، ووحدة القيادة 

  .اب القدسوالمرجعية، قادت إلى هذا اإلنتصار، بفتح أبو

وأبان بكيرات أن إقامة الصالة في باب الرحمة،  
ًكانت مطلبا إردنيا هاشميا، و ً هذا الموقف يحفظه "ً

المقدسيون، وأعاد إلى األذهان الجهد الهاشمي في 

ًمعركة البوابات اإللكترونية، ويأتي منسجما مع الوصاية 
الهاشمية بكامل تنفيذاتها، حتى يأذن اهللا بتحرير القدس 

  ".مسجدها األقصى المبارك، من دنس المحتلينو

آن لألمة العربية واإلسالمية، أن ": واستطرد 
تلتف حول الحكومة األردنية، وجهود جاللة الملك في 

أولى "معركة الدفاع عن المدينة المقدسة، وحماية 
 وال سبيل لذلك، سوى باإللتفاف حول الجهد "القبلتين

ًسجما مع الموقف الهاشمي، الذي عادة ما يأتي من
 ".والقرار الشعبي

 ١ ص٢٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إسرائيل تفرج عن شيخي : الحكومة األردنية
  األوقاف اإلسالمية في القدس نتيجة لجهودنا

  

قالت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم، الناطقة 
، جمانة غنيمات، الحكومة األردنية  الرسمية باسم

أفرجت، مساء األحد، عن  رائيليسلطات االحتالل اإلس إن
المقدسات رئيس مجلس األوقاف والشؤون و

في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب  اإلسالمية
القدس ناجح بكيرات، اللذين تم اعتقالهما مدير أوقاف 

اليوم، وذلك بعد اتصاالت وجهود قامت بها الحكومة 
  .األردنية، منذ صباح األحد

احترام " وشددت الوزيرة األردنية على ضرورة
إسرائيل لسلطة دائرة األوقاف؛ الجهة الحصرية صاحبة 

 المسجد األقصى االختصاص في إدارة جميع شؤون
 الحرم القدسي الشريف، بموجب القانون /المبارك
  ".الدولي

األردن  المغتربين وشؤون  الخارجية وزارة  وأعلنت
 رسمي احتجاج تقديم األحد، ية، في وقت سابق

 اعتقاالت على
شرطة إقدام  ودانت  األقصى،  المسجد  في  األوقاف موظفي



  
  ٤٠ 

الشي  اعتقال  على  األحد،  اليوم فجر اإلسرائيلي،  االحتالل 
  .معه والتحقيق خسلهب،

سلما سفيان  الوزارة، باسم الرسمي الناطق وأكد
لم  المطلق األردن رفض صحافي،  تصريح في القضاة، ن
 أن على ًمشددا ُلمدانة،وا االستفزازية اإلجراءات هذه  ثل
 صاحبة الحصرية الجهة هي القدس أوقاف إدارة"

 األقصى المسجد ؤون شجميع إدارة في االختصاص
 القانون بموجب الشريف،  القدسي الحرم /المبارك
 األحادية اإلسرائيلية اإلجراءات جميع  وأن ،"الدولي

 الشريف القدسي والحرم األوقاف  ومجلس بإدارة المتعلقة
 إلى  إال تؤدي  لن والتي مبررة،  وغير قانونية  وغير ةباطل"

   ".واالحتقان التوتر من مزيد

 المغتربين وشؤون الخارجية ةوزار وطالبت
 عن الفوري اإلفراج" بـ  من جهتها، إلسرائيلية،السلطات ا

 اإلسالمية، األوقاف دائرة موظفي  من  وغيره سلهب الشيخ
  اإلجراءات هذه  مثل نتائج عن المسؤولية كامل ّوحملتها

  ".المبررة غير

 والشؤون األوقافر وزي وصف  جهته، من
 البصل، أبو الناصر عبد األردني، اإلسالمية والمقدسات

 أوقاف في مسؤولين اإلسرائيلي الحتاللا سلطات اعتقال
  ".بالنار  واللعب الخطير  التصعيد" بـ  األقصى المسجد

 تصريح في األردني، األوقاف وزير واستنكر 
 الشيخ اإلسرائيلي االحتالل سلطات اعتقال صحافي،

  .سلهب

 مذكرة بتوجيه االحتالل قيام البصل أبو واعتبر
 عزام مدمح الشيخ القدس أوقاف عام لمدير جلب

 اإلطالق، لى عمقبول وغير طيرخ صعيدت" بأنه لخطيب،ا
 القدس في المقدسات رعاية في األردني الدور ويمس

 مطالبا ،"العصيبة الظروف هذه في بالنار ولعب الشريف،
 مدير استدعاء طلب ٕوالغاء المعتقلين، عن فورا اإلفراج" بـ

  ".في القدس األوقاف

  ٢٥/٢/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

برنامج لصيانة باب الرحمة : وزير األوقاف
 وتعيين إمام ثابت للمصلى

  

قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات  - عمان
اإلسالمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل إن اعتقال 
سلطات اإلحتالل لرئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ 
عبدالعظيم سلهب، فجر األحد، جاء إثر زيارة المجلس 

  .ً الرحمة الذي يعتبر جزءا من المسجد األقصىلباب

ونوه إلى أن الحكومة أعادت تشكيل المجلس  
ًمؤخرا، فيما تولى الشيخ سلهب رئاسته باإلضافة إلى 

إنه تم » :ًمجموعة من الذوات المقدسية المعروفة، قائال
زيادة عدد أعضاء المجلس لتوحيد الكلمة واإلستفادة من 

  .خبرات الجميع

عبر » هذا المساء«في حديث لبرنامج وقال،  
ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إن » التلفزيون األردني«

سلطة اإلحتالل أرسلت رسالة عقب تشكيل المجلس 
تمثلت بإعتقال الشيخ سلهب ونائب مدير أوقاف القدس 

  .ومدير التعليم الشرعي الدكتور ناجح بكيرات

 باإلفراج وأكد الوزير، أن الجهود األردنية تكللت 
  .عن الشيخ سلهب والدكتور بكيرات

وقال إن مجلس أوقاف القدس انعقد في باب  
الرحمة وقت إعتقال الشيخ سلهب وتم أخذ قرارات مهمة، 
ومنها بحث وضع برنامج لصيانة باب الرحمة، باإلضافة 

  .إلى تعيين إمام ثابت لمصلى باب الرحمة

دوام وأشار الوزير، إلى أن األردن يقف على ال 
لجانب القدس، والشيخ سلهب شخصية رسمية تمثل 
األردن كرئيس لمجلس أوقاف القدس، ولن يمر أمر 
اعتقاله دون الغاء قرار اإلبعاد المتخذ بحقه من قبل 
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كونه أمر مرفوض ويمنع أحد أبناء «سلطات اإلحتالل؛ 
  .ممارسة عمله المدينة عن

وأثنى الوزير، على دور مجلس أوقاف القدس  
إن باب الرحمة « : ًي بدأ عمله بالمسجد بقوة، قائالالذ

ٌوقف مملوكي، وله حمايته كسائر األوقاف المحمية والتي 
تقوم األوقاف األردنية وأوقاف القدس والمجلس بخدمتها 

  .من خالل الوصاية الهاشمية على المقدسات

ٍوقال إن فتح باب الرحمة بدأ بأمر ايجابي قوٍي،   ٍ
ًرحمة أن يكون مفتوحا للمصلين، وهذا والبرنامج لباب ال

  .ما ستتمخض عنه قرارات مجلس أوقاف القدس

وأشار إلى أنه سيصار إلى نقل مكتب وقفية  
وقفية الملك (تكون مفتوحة للدوام، وكرسي اإلمام الغزالي 

وأكد أن الدور  .ستكون في باب الرحمة) عبداهللا الثاني
ٍاألردني في القدس، يتأتى من واجب شرعي  يتطلب من ٍ

العالم العربي واإلسالمي الوقوف مع األردن في أداء دوره 
  .تجاه األقصى

بدوره قال رئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ  
عبدالعظيم سلهب، عبر اتصال هاتفي من القدس، إن 
جهود المملكة األردنية الهاشمية، بتوجيه من جاللة 

  .الملك ال ينكرها أحد

ً دوما هي السند وأضاف أن الجهود األردنية 
بالدفاع عن المسجد األقصى المبارك وتوفير الحماية 
للمسجد وللعاملين فيه، خاصة وأن تصرفات سلطات 

  .اإلحتالل تناقض كل األعراف

ُوبين أنه طلب لسلطات اإلحتالل إثر فتح باب  
ُمصلى الرحمة الجمعة الماضية، والذي جاء قرار فتحه 

، وأن فتح الباب جاء ًنظرا إلكتظاظ المسجد بالمصلين
ًلتجنيب المسجد األقصى اقتحاما من قبل قوات اإلحتالل 

  .والعبث بمقدراته

وأكد أن فتح الباب حافظ على دماء الشباب في  
ضوء هذا اإلكتظاظ والعدد الكبير من قبل قوات اإلحتالل، 

ولن يسمح بإراقة قطرة دم برحاب المسجد األقصى «
  .طالما من الممكن تجنب ذلك

ًوقال إن سلطات اإلحتالل سلمته أمرا باإلبعاد  
عن المسجد األقصى، فيما رفض التوقيع على أمر 
ًاإلبعاد، معبرا عن أمله أن يفضي التدخل األردني لوقف 

  .قرار ابعاده

بدوره، قال نائب مدير أوقاف القدس مدير  
التعليم الشرعي الدكتور ناجح بكيرات إن الدور األردني 

  .بجديد على األردن فة مع القدس ليسالهاشمي بالوق

وأضاف، خالل اتصال هاتفي من القدس، أنه  
ثبت أنه ال يوجد قرار بإغالق باب الرحمة، وهو من 
صالحيات أوقاف القدس، وذلك من خالل قرار قضائي 

  .من قبل سلطات اإلحتالل

لوال الدعم األردني ودعم جاللة «وأكد أنه  
ه المواجهة في اعادة الملك، لن نستطيع أن نخوض هذ

ٌفتح باب الرحمة إلى ما كان عليه، وهذا دور ال يمكن أن 
ُينسى، ويأتي إلى مصاف المشاريع الهاشمية التي 

  .شملت جوانب المسجد األقصى كافة

أبدت استعدادها » األوقاف«وأشار إلى أن  
ًأيضا، لدعم حلقات العلم ومسابقة لحفظ القرآن الكريم 

  .بين وزارة األوقاف والديوان الملكيوتجويده، وبتنسيق 

وقال إن مشروع الدفاع عن المسجد األقصى  
مرتبط باألمتين العربية واإلسالمية ويحتاج أن تلتف األمة 
خلف القيادة الهاشمية، وتدرك أن ما قام به األردن هو 

  .دور متقدم ويشكر عليه

 وسعيه ألن ،وأشار إلى أن توغل اإلحتالل 
ُدني يحتم اإللتفاف حول القيادة يسرق الدور األر

الهاشمية والدور األردني ألنه يعبر عن وحدة القرار 
  .والقيادة والفهم والرؤية

كما بين المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي  
العمار المسجد االقصى وصفي الكيالني، أن األردن 
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مرة إلعادة موظفين ) ٢٠(تدخل العام الماضي أكثر من 
  .ة وسدنة وسواهمبينهم عمال نظاف

وأكد أن التدخل األردني مباشر وسريع على  
الدوام ترجمة للوصاية الهاشمية، حيث تنتفض الدولة 
األردنية على الدوام إليقاف أي قرار من قبل سلطات 

  .اإلحتالل يمس بموظفي القدس

وقال إنه وبتوجيهات جاللة الملك يوجد حوالي  
حياتهم  موظف في أوقاف القدس، وباتت) ١٠٠٠(

  .مرتبطة بأوقاف القدس

ونوه إلى أن سمو األمير غازي بن محمد عام  
م، وخالل زيارته للمسجد األقصى، صلى في زوايا ٢٠١٣

الحرم كافة، وأطال المكوث في باب الرحمة، ووضع حجر 
  .األساس لكرسي دراسات فكر اإلمام الغزالي

ًوأشار إلى أن سلطات اإلحتالل، الحقا، منعت  
لكرسي مصطفى أبوصوي وتالميذه من ممارسة أستاذ ا

دوره وذلك بذريعة وجود أمر بإغالقة، بما يشير إلى أن 
ٍالهاشميين تنبهوا باكرا لباب الرحمة كجزء من المسجد  ً

  .األقصى

وأكد على أن اإلعمارات الهاشمية متواصلة منذ  
م، صانت المسجد األقصى حتى اليوم، ومنذ ١٩١٧عام 

  .ٍعام) ١٠٢(

 على أهمية اإلعمار األخير الذي قام به وشدد 
 والذي تمثل بإعادة المنبر ،جاللة الملك عبداهللا الثاني

ِوترميم فسيفساء المسجد األقصى والمصلى القبلي، 
  .مشروع يجري تنفيذها باألقصى) ٢٠(باإلضافة إلى 

ونوه إلى أهمية تشكيل مجلس أوقاف القدس  
ة، لتجاوز ما يحدث بتوحيد كلمة المقدسيين بأطيافهم كاف

  .على الساحة السياسية الفلسطينية

وأكد أن المجلس يقف وراء وصاية جاللة  
 .الملك، واستكمال اإلعمار الهاشمي باألقصى

 ٤ ص٢٦/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  لوقفية الملك عبد اهللا الثانيًباب الرحمة مقرا
 

اوعز وزير األوقاف الدكتور عبدالناصر ابو 
مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد البصل الى 

األقصى باتخاذ االجراء المناسب، لبقاء مبنى باب الرحمة 
  .مفتوحا على الدوام

الحقا : ووجه أبو البصل كتابا، االحد، جاء فيه
لكتاب سابق بخصوص تنفيذ الترميم والصيانة اللزمة 

للعمل على دراسة أنسب أوجه " :لمبنى باب الرحمة
  ."لرحمة بهدف فتحه على الدواماستخدام مبنى ا

ليتم استخدامه كمكتبة وقفية ": واردف الكتاب
ًومقرا الجتماعات مجلس االوقاف ومقرا لوقفية جاللة  ً

وقفية الكرسي المكتمل (الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 
وبحيث يتم اقامة صالة ) لدراسة فقه االمام الغزالي

  ".ٕمناسبا واعالميالجماعة فيه أو ألي استخدام ترونه 

وعلى رأسهم  - يذكر ان مئات الفلسطينيين 
 أعادوا الجمعة فتح المصلى - القيادات الدينية المقدسية

األموي عند باب الرحمة شرقي المسجد األقصى رغم قرار 
  . عاما١٦االحتالل اإلسرائيلي إغالقه قبل 

  ٢٦/٢/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

أولوية دعم القضية الفلسطينية : الطراونة
 أردنية

  

 قال رئيس مجلس النواب المهندس - عمان
إن دعم القضية الفلسطينية يشكل : عاطف الطراونة

ًأولوية أردنية، ونسعى دوما إلعادتها الى صدارة أجندة 
  . القرار العربي

واكد الطراونة خالل استقباله أمس االثنين رئيس 
ملك وأعضاء مجلس النقباء، أن المملكة بقيادة جاللة ال

ًعبد اهللا الثاني، ما ادخرت جهدا في سبيل نيل األشقاء 



  
  ٤٣ 

الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة، والتحشيد لها في 
  . مختلف المحافل الدولية

إن على الحكومة تكثيف الجهود لمتابعة : وقال
أوضاع األسرى والمفقودين، والعمل على ترتيب زيارات 

ًن يدخر جهدا ًدورية ألهاليهم، مؤكدا أن مجلس النواب ل
عن المتابعة مع وزارة الخارجية في سبيل متابعة شؤونهم 

  . وأوضاعهم

وأضاف إن المجلس يبرز في مختلف مشاركاته 
البرلمانية الدولية معاناة األشقاء الفلسطينيين وحجم وأثر 
ًالقوانين العنصرية التي أقرها الكنيست اإلسرائيلي، الفتا 

ي العربي الذي سيعقد في إلى ان مؤتمر االتحاد البرلمان
ّعمان مطلع الشهر المقبل يحمل عنوان القدس العاصمة 
األبدية لدولة فلسطين، سعيا من المجلس إلى إعادة 
اللحمة للعمل البرلماني العربي، وتوحيد المواقف بما 
ُيمكن من التنسيق والتحشيد لقضايا األمة المركزية، 

  . وعلى رأسها القضية الفلسطينية

يس مجلس النقباء نقيب المهندسين وأكد رئ
الزراعيين المهندس عبد الهادي الفالحات أهمية 
الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضية الفلسطينية، 
ًداعيا إلى موقف نيابي لمتابعة أوضاع وشؤون األسرى 

  . والمفقودين األردنيين في سجون االحتالل

ب وأكد الفالحات أهمية التنسيق بين مجلس النوا
ومجلس النقباء حيال مختلف القضايا الوطنية، على 
ًطريق تحقيق تطلعات ورغبات المواطنين، مشيرا إلى أن 
ًالتحديات الماثلة تتطلب تنسيقا وتعاونا وتحمال مشتركا  ً ً ً

  . للمسؤولية كي نكون عند ثقة المواطن وبحجم تطلعاته

من جهتهم أكد أعضاء مجلس النقباء تقديرهم 
نواب حيال مختلف القضايا الوطنية لدور مجلس ال

واإلقليمية، ال سيما في إطار الدبلوماسية البرلمانية 
والسعي إلى كلمة جامعة بين المنظومة العربية 
ًالبرلمانية، والدفع بها قدما إلى البحث عن المجاميع، 

مشيرين إلى دور رئيس مجلس النواب في إيجاد أرضية 
لعربية بخاصة مع صلبة من التنسيق مع البرلمانات ا

  .دول العمق للمملكة، منها سوريا والعراق

  ٢٦/٢/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

المقدسيون يلهجون بالشكر والثناء للجهد 
 ورموزه» األقصى«األردني في الدفاع عن 

  

بين  ما –  محمـد الرنتيسي–القدس المحتلة 
الغضب الفلسطيني، واإلحتجاج الرسمي األردني، تلهج 

 القدس، بالشكر والثناء والعرفان، للجهد ألسنة أهل
األردني بكل مستوياته، بعد إعادة فتح مصلى باب 
الرحمة، والضغط الذي أثمر اإلفراج عن رئيس مجلس 
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس، 
الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة 

يرات، بعد اعتقالهما األوقاف االسالمية الشيخ ناجح بك
أمس، والتحقيق معهما لعدة ساعات، على خلفية فتح 

  .باب الرحمة، داخل أسوار المسجد األقصى المبارك

نجاح المرابطين في المسجد األقصى، في إعادة 
فتح مصلى باب الرحمة، إستند إلى جملة من العوامل، 

قوة وصالبة الموقف األردني، الذي رفض : لعل أبرزها
 بدوره في رعاية المقدسات في القدس، فكان من المساس

الطبيعي أن يصيب النجاح، وقد أصابه بالفعل، رغم 
غطرسة وجبروت االحتالل، الذي يخطط منذ زمن، لسحب 

  .الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها

لقد قاد األردن، سفينة الدفاع عن المسجد 
 بالعديد ُاألقصى المبارك ورموزه، رغم أنها كانت مثقلة

من التحديات، ويصطف في مقدمتها عنجهية االحتالل، 
ُالذي كان يثقل كاهلها باقتحام المسجد األقصى بشكل 
ًشبه يومي، وتدنيس ساحاته، وأخيرا تجاوز كل الخطوط 
الحمراء، بخطوة محمومة، تمثلت باعتقال مشايخ 



  
  ٤٤ 

ٕاألقصى، وحراسه والمدافعين عنه، واصدار أوامر اإلبعاد 
  .بحقهم

وجلي أن معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها، 
ًمن شأنها أن تتراكم وتتعاظم، لكونها تشكل تناغما مثاليا  ً
بين ما يجسده المرابطون في المدينة المقدسة من صمود 
وتضحيات، وما تبذله القيادة الهاشمية، التي تدخلت 
ًبأعلى مستوياتها، بدءا من جاللة الملك عبد اهللا الثاني، 

 بالديوان الملكي الهاشمي، ووزارة األوقاف ًمرورا
والشؤون الدينية، الذين نجحوا في مهامهم، وفكوا 

  .األغالل عن المسجد األقصى ورموزه الدينية والوطنية

في السياق، وصف مدير عام أوقاف القدس، 
الشيخ عزام الخطيب، قرار إبعاد رئيس مجلس أوقاف 

الشيخ ناجح القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه 
ًبكيرات، بالصعب والمجحف، الفتا إلى أن هذا القرار 
تزامن مع حملة منظمة طالت العديد من حراس المسجد 
ًاألقصى والفعاليات المقدسية، منوها إلى أن هذه  ّ
ًاإلجراءات جاءت ردا على فتح مبنى باب الرحمة أمام 

  .المصلين

أن » الدستور»وأوضح الخطيب في تصريحات لـ
ًاالحتالل صعدت مؤخرا من استهدافها للمسجد قوات  ّ

األقصى المبارك، مثيرة بذلك الغضب الفلسطيني، 
ًواالحتجاج الرسمي األردني، مشددا على أن باب الرحمة 
: ًجزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، مضيفا

سنرد على هذه اإلعتداءات، بإقامة وقفية في المكان، «
سي اإلمام الغزالي، أو وقفية أكانت مكتبة، أم مقر كر

الملك عبد اهللا الثاني، ولن نرضج للممارسات والتهديدات 
  .«اإلسرائيلية، وسنتقدم باعتراضات على قرارات اإلبعاد

ورفض رئيس مجلس أوقاف القدس، الشيخ عبد 
العظيم سلهب، التوقيع على قرار إبعاده عن المسجد 

 وغيره من ًاألقصى المبارك، مشددا على أن االعتقال
لن «اإلجراءات العنصرية التي تنتهجها سلطات االحتالل 

تثنينا عن اإلستمرار في الدفاع عن المسجد األقصى 
ً، مبينا أن التحقيق معه خالل ساعات »المبارك وحمايته

اعتقاله، تمحور حول مصلى باب الرحمة، وعدم تجاوز 
 الصالحيات المزعومة لقوات االحتالل في المسجد األقصى

  .المبارك

نحن «: »الدستور»وقال سلهب في تصريحات لـ
في مجلس أوقاف القدس، ال نعترف بأي دور لسلطات 
االحتالل في المسجد األقصى، ونرفض كل القرارات 
الصادرة عن محاكمه، ولن نتراجع عن قرار فتح مصلى 
باب الرحمة وترميمه، وهذا من صالحيات وزارة األوقاف 

  . »ردنية الهاشميةالتي تتبع المملكة األ

ال يحق لهم منعي أو أي مسلم من «: واستطرد
الوصول للمسجد األقصى المبارك، والصالة فيه، والرعاية 
الهاشمية هي صاحبة الوالية والوصاية على القدس 
ومقدساتها، ولن نقبل بقرارات االحتالل الظالمة وغير 
القانونية، فدورهم خارج أسوار المسجد، وال رجعة عن 

تح باب الرحمة وترميمه، وهذا من صالحياتنا الممنوحة ف
  .من الحكومة األردنية وجاللة الملك

بدوره، قال الشيخ ناجح بكيرات، رئيس وقفية 
األقصى للتراث، إن قوات االحتالل تجاوزت الخطوط 
ًالحمراء بقراراتها الظاملة وغير الشرعية، معتبرا أن 

للمساومة، موضوع فتح مصلى باب الرحمة ال يخضع 
ّنحن مصرون »وهو جزء من المسجد األقصى المبارك، و

  . »ٕعلى فتحه واعماره

باب الرحمة يمثل «: »الدستور» وأضاف لـ
بالنسبة لنا محراب المسجد األقصى، وقد بادرنا لفتحه لرد 
أطماع المستوطنين المتطرفين، الذين حاولوا اإلستيالء 

ردنية عليه بشتى السبل، ونثمن دور المملكة األ
ٕالهاشمية، ووقفتها الشجاعة، واحباطها للهجمة الشرسة، 

  . »التي استهدفت المسجد األقصى ومشايخه وقياداته



  
  ٤٥ 

وأبان بكيرات أن سلطات االحتالل، تسعى جاهدة 
الوجود الفلسطيني في المسجد األقصى المبارك،  إللغاء

وسحب الوصاية الهاشمية عليه، وستفشل في ذلك، أمام 
سيين، الذي يتعانق مع الجهد األردني، صمود المقد

ًوسيبقى باب الرحمة مفتوحا أمام المصلين، طبقا للقرار  ً
 .األردني الهاشمي، ولن نقبل بغير ذلك

  ٥ ص٢٦/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن يرفض خضوع األقصى لقـوانيـن 
  االحتـالل

 

اصدرت دائرة االوقاف االسالمية في القدس التابعة 
الوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية بيانا لوزراة ا

يتسائل البعض، : توضيحيا يتعلق بباب الرحمة قالت فيه
عاما أنه ال يوجد  ١٦لـماذا لم تكتشف أوقاف القدس منذ 

أمر قانوني يمنع على األوقاف استخدام باب الرحمة 
  وفتحه؟

  :وجوابا عن السؤال نوضح التالي

لقدس تتبع لحكومة نذكر الجميع أن أوقاف ا: ًأوال
 ١٩٦٧المملكة األردنية الهاشمية ولم تعترف منذ عام 

بالـمحاكم والقوانين اإلسرائيلية، مع إدراك األوقاف أن من 
يذهب للمحاكم اإلسرائيلية قد يكسب، ومن يذهب للقانون 
الدولي ال يمكن أن تعترف بحقوقه الشرطة وال سلطة 

  .راالحتالل اإلسرائيلي وتعمل على أن يخس

لهذا السبب، لم يكن لدى أوقاف القدس مدار بحث 
موضوع قانونية اإلغالق، ففي جميع البيانات ومذكرات 
االحتجاج بخصوص باب الرحمة وغيره، أكدت الهيئات 
اإلسالمية جميعها بما فيها دائرة األوقاف ومجلس األوقاف 
أنها ال تعترف وال تخضع وال تقبل أن يخضع أي جزء من 

قصى واألوقاف التابعة له لقوانين القوة القائمة الـمسجد األ
  .باالحتالل

عدم االعتراف بالقانون اإلسرائيلي هو الـمبدأ : ًثانيا
الذي أكدته جميع البيانات ورسائل االحتجاج الصادرة عن 
الحكومة األردنية بين دولتين، أو تلك الـموجهة لـمؤسسات 

ً استنادا للقانون دولية مثل األمم الـمتحدة واليونسكو، وذلك
الرباني أوال، وللقانون الدولي ثانيا، ولـمبادئنا الوطنية 

  .ًالفلسطينية ثالثا

ومن الجدير بالذكر أن حكومة الـمملكة األردنية 
الهاشمية رفضت جميع االستشارات القانونية الـمتعلقة 
بأوقاف القدس والتي تنصح بالتوجه للمحاكم اإلسرائيلية إال 

فراد الشخصية وعند الضرورة القصوى في في قضايا األ
حاالت االعتداء الـمباشر مثال عندما حاول متطاولون 

  .اغتصاب أمالك األوقاف عنوة

تدرك أوقاف القدس أن منع استخدام باب : ًثالثا
 قرار احتاللي عسكري تعسفي باطل لم ٢٠٠٣الرحمة منذ 

  حينما٢٠١٧يتم تأطيره بغطاء قانوني إسرائيلي حتى عام 
ٕأصرت األردن وأوقاف القدس على حقها بفتح واغالق  ّ
واستخدام باب الرحمة بحرية، وسأمت كل الوعود الكاذبة 
بإعادة فتح باب الرحمة على مدار سنوات طويلة وخصوصا 
بعد أن وضع سمو األمير غازي بن محمد حجر األساس 
لوقفية الـملك عبد اهللا الثاني للكرسي الـمكتمل لدراسة فكر 

 بهدف فتح الباب ٢٠١٣ام الغزالي في باب الرحمة عام اإلم
بحلقات العلم والصالة في الباب، وكانت ردة فعل إسرائيل أن 
داهمت شرطة االحتالل باب الرحمة وهددت أستاذ كرسي 
اإلمام الغزالي وتالميذه باالعتقال أكثر من مرة بحجة أن 

عام الباب مغلق بأمر عسكري وتم ربط األمر العسكري في ال
  . بقوانين منه اإلرهاب زورا وبهتانا٢٠١٧

أدركت دائرة األوقاف اإلسالمية مطامع : ًرابعا
الـمتطرفين اليهود في الساحة الشرقية للمسجد األقصى 

 ٢٠١٦ومنها باب الرحمة بشكل متزايد منذ بداية عام 
عندما بدأت جوالت الـمتطرفين اليهود الـمقتحمين لألقصى 

 صلوات يهودية تلمودية بحماية ًتتضمن توقف وأحيانا
 وحرصت على مقاومة أي محاولة متطرفة ،شرطة االحتالل



  
  ٤٦ 

ًللوصول لباب الرحمة خصوصا وأن الـمسجد األقصى غالبا 
ما يخلو من كثافة بشرية للمسلمين خالل ساعات الصباح 

ولهذا السبب . التي تتكثف فيها اقتحامات الـمستوطنين
عدم ترك باب الرحمة مفتوحا حرصت األوقاف وال تزال على 

  .إذا لم يكن مشغوال من قبل األوقاف أو جموع الـمسلمين

لم تتم مصادرة باب الرحمة منذ عام : خامسا
 على اإلطالق، وبقيت مفاتيح الباب وال تزال بأيدي ٢٠٠٣

أوقاف القدس، وتعقد امتحانات مدارس أوقاف القدس في 
 شرطة باب الرحمة كل عام مرتين دون اعتراض من

  .االحتالل

تتخوف دائرة أوقاف القدس من أي رأي : سادسا
قانوني مغر قد يجر األوقاف للخضوع للقوانين اإلسرائيلية 

وقد واجهت . مهما كانت حكومة أم بلدية أم محاكم 
  .األوقاف عدة إغراءات قانونية احتاللية بالرفض الـمطلق

تعتبر دائرة أوقاف القدس أن مرجعيتها : أخيرا
انونية هي قوانين حكومة الـمملكة األردنية الهاشمية، الق

حيث إنها إحدى دوائر وزارة األوقاف األردنية، وتتمسك 
بنص قرارات األمم الـمتحدة التي تعتبر جميع القوانين 

  .واإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية باطلة والغية

  ٢٧/٢/٢٠١٩المقر 

* * * * *  

  

سي أردني باب الرحمة رباط مقد: متحدثون
  يبشر بفرج قريب

 

 قال متحدثون ان فتح باب -بترا  - عمون
الرحمة والصالة فيه للمرة األولى منذ إغالقه من قبل 

، تأكيد على أنه جزء ال يتجزأ ٢٠٠٣سلطات االحتالل 
من المسجد األقصى المبارك، هو رباط رباني مقدسي 
فلسطيني أردني، يبشر بفرج وفتح قريب للقدس والمسجد 

ألقصى المبارك، ويشكل تتويجا لتضافر الجهود ووحدة ا

الموقف بين المقدسيين، ومجلس األوقاف الجديد ودائرة 
  .األوقاف اإلسالمية

واعتبر الوزير األسبق الدكتور ممدوح العبادي، 
أن ما جرى يشكل عالمة نستطيع أن نأخذ منها الكثير 
، من الدروس والعبر للعالم العربي والشعب الفلسطيني

أهمها أن الوحدة الوطنية الخالصة المجردة من 
الفصائلية والحزبية هي القوة الحقيقية، والربح الحقيقي 

  .الذي جنته القدس

عين على "وأشار العبادي في حديثه لبرنامج 
الذي بثه التلفزيون األردني مساء امس اإلثنين، " القدس

الى أنه ال يوجد قضية فيها تطابق كامل بين القيادة 
والبرلمان والشعب األردني، كقضية القدس واألقصى، 
مشيدا بالموقف األردني الرسمي والبرلماني المتميز، فيما 

  .جرى ويجري في القدس

وأكد أن معركتنا مع اإلسرائيليين هي معركة 
الصمود على األرض اوال، وأهم ما يجب فعله في القدس 

ا هو هو تثبيت المواطنين على األرض، مشيرا الى أن هذ
أقصى غايات النضال في هذه المرحلة، التي تأتي فيها 
الوصاية الهاشمية ودائرة األوقاف بدور طليعي في هذه 

  المهمة

وقال مساعد مدير أوقاف القدس، المقرر المالي 
لمجلس األوقاف الجديد، الدكتور محمد ابراهيم ناصر 
الدين، ان باب الرحمة هو رباط رباني مقدسي اردني 

رج رحماني قريب لحماية المقدسات، مشيرا الى يبشر بف
أن فتح المصلى بدأ بركعتي صالة من قبل مجلس 
األوقاف الجديد، كبداية مباركة جديدة بدأت من باب 
الرحمة، للتأكيد على أنه جزء ال يتجزأ من المسجد 
األقصى المبارك بكامل مساحته التي يدور حولها السور، 

    الصالة فيهاوكل جزء من هذه المساحة يجب

وأوضح الدور الذي تضطلع به دائرة األوقاف 
االسالمية في القدس والمهام الموكلة إليها وحجم العمل 



  
  ٤٧ 

الذي تقوم به، وانعكاس ذلك على صمود المقدسيين 
والحفاظ على المسجد األقصى المبارك واألوقاف 
اإلسالمية في القدس، مشيرا الى أن دائرة األوقاف 

 بأن لها أربعة مصادر تمويل لوارداتها، اإلسالمية تمتاز
غير موازنة وزارة األوقاف األردنية، فموازنة لجنة إعمار 
المسجد األقصى المبارك، موازنتها ترصد من وزارة 
المالية، ومورد آخر هو الصندوق الهاشمي إلعمار 
المسجد األقصى، وهو مصدر ثالث لتنفيذ المشاريع وما 

صدر الرابع الهام هو المبادرات تحتاج إليه الدائرة، والم
الملكية السامية التي ترصد مبالغ كبيرة لدعم المسجد 

   األقصى المبارك

وأكد عضو لجنة القدس في القائمة العربية 
المشتركة النائب في الكنيست طلب ابوعرار، أن عرب 
الداخل الفلسطيني يلتفون على الدوام حول أخوتهم 

س األقداس والمسجد ٕالمقدسيين، وتجمعهم واياهم قد
األقصى المبارك، الذي كانوا وما يزالون وسيبقون من 
حراسه، والمحافظين عليه والمتشبثين به والمرابطين فيه، 
ولن يحول بينهم وبين األقصى أي قرار، سواء كان 
عسكريا او صادرا من المحاكم االسرائيلية او الحكومات 

شعب االسرائيلية العنصرية الظالمة المضطهدة لل
الفلسطيني، والمحتلة ألرضه، وسيبقى عرب الداخل 

   يشدون الرحال الى المسجد األقصى في كل يوم

ّوثمن ابوعرار الموقف األردني الهاشمي الذي 
يستحق كل التقدير والثناء، ألنه في كل أزمة واعتداء 
وانتهاك يتعرض له األقصى، يظهر الموقف األردني 

ذه االنتهاكات الصلب الذي يرفض ويتصدى لكل ه
والتجاوزات، مشيرا الى أن حكومات االحتالل يؤلمها وحدة 
الموقف بين عرب الداخل مع المقدسيين والموقف 
األردني الثمين الذي يشكل رباطا وصمودا واحدا إلفشال 
كل المحاوالت البائسة التي نراها بألوان مختلفة من قبل 

   سلطات االحتالل بحق المقدسات

ي شؤون القدس الدكتور جمال ووصف الخبير ف
عمر، لحظة فتح مصلى باب الرحمة باللحظة المباركة 

 عاما، والظالمون ١٥المبهجة بعد أن طال انتظارها مدة 
يغلقون باب الرحمة، الى أن قدر اهللا عز وجل، وتالحمت 
الجهود وتوحدت األهداف، مشيرا الى أن المواطن الصابر 

ا ال يتجزأ من رسالة المرابط في رحاب األقصى كان جزء
األقصى، ومعه األوقاف االسالمية والهيئة االسالمية 
العليا وكافة مؤسسات القدس وجميع أهلها، الذين توحدوا 
نحو هدف واحد في حركة تاريخية مفصلية، وأجمعوا على 
فتح باب الرحمة مجددا، ألنه جزء عزيز من المسجد 

   األقصى المبارك

 الفلسطينية الشيخ وأشار مفتي القدس والديار
محمد حسين، الى ان سلطات االحتالل تقوم بالتصعيد 
من إجراءاتها وتقوم باعتقال أعضاء من المجلس 

 االسالمي وبعض حراس المسجد األقصى، وبعض

المرابطين والمصلين والمصليات في المسجد األقصى 
المبارك، مؤكدا الرفض الكامل لهذه اإلجراءات االسرائيلية 

، سواء بحق المسجد األقصى او بحق المصلين التعسفية
  .فيه والمسؤولين عنه

فيما أكد رئيس الهيئة االسالمية العليا في 
القدس الشيخ عكرمة صبري الحق العربي االسالمي في 

  .مصلى باب الرحمة وفي كل ذرة تراب من األقصى

فيما أشار مدير المسجد األقصى السيخ عمر 
 لمجلس األوقاف الذي بادر الكسواني الى القرار الحكيم

الى الصالة في باب الرحمة، وأرسل رسالة واضحة بأن 
هذا المصلى سيبقى مفتوحا مهما بلغ األمر، وأكد 
ممارسة الوصاية الهاشمية لحقها عبر مجلس األوقاف 

  .على كامل مساحة المسجد األقصى المبارك

وتحدث عضو رابطة علماء األردن الدكتور شاكر 
عن المنزلة " القدس في عيون األردنيين"قرير العاروري لت

العظيمة للقدس عند أهل اإلسالم، والتي أكد عليها 



  
  ٤٨ 

الكتاب والسنة، مشيرا الى ما يتعرض له أهل القدس 
والمقدسات من محاوالت التهويد واإلعتداء على 
الحرمات، إال أن أهل القدس ما زالوا ثابتين مرابطين، 

  .وسيبقون كذلك

اذ كلية الشريعة في الجامعة فيما أكد أست
األردنية الدكتور بسام العموش، أن العيش في ظل 
االحتالل هو رباط، وفق النصوص الشرعية التي تؤكد لنا 
أنه سيأتي يوم نواجه فيه هذا االحتالل، ونحرر فيه هذه 
المدينة، مشيرا الى أصوات من قبل الصهاينة تدرك أن 

  .وجودهم وجود مؤقت

  ٢٠ ص٢٧/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 تطلب حصر األضرار في باب الرحمة "األوقاف"
  لصيانته

 

كشفت مصادر في  - عمان ـ أنس صويلح
مجلس أوقاف القدس أن المجلس عقد جلسة طارئة يوم 
امس لدراسة تكاليف صيانة باب الرحمة احد ابواب 

  .المسجد االقصى

وبينت المصادر ان الجلسة جاءت بناء على 
وزير االوقاف والشؤون والمقدسات كتاب اصدره 

االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل والذي طلب 
مجلس اوقاف القدس ودائرة اوقاف االقصى  فيه من

التابعين لوزارة االوقاف االردنية بضرورة حصر االضرار 
الموجودة في باب الرحمة وتكلفة صيانتها للبدء فورا 

  . االردنيةبصيانتها على نفقة وزارة االوقاف

واضافت المصادر ان مجلس اوقاف القدس 
تواجد في باب الرحمة يوم امس لالطالع على باب 
الرحمة بالتزامن مع الظروف الماطرة ليتأكد من حجم 

  .االضرار ويحصرها بشكل كامل

يذكر ان االردن يخصص موازنة مالية تصل الى 
 مليون دينار سنويا يتم صرفها العمال صيانة ١٥

 االقصى ورواتب لموظفي وحراس وسدنة المسجد المسجد
االقصى المبارك كجزء من الوصاية الهاشمية التي تقوم 
على حماية وصيانة المسجد االقصى المبارك على كامل 

  . دونما١٤٤مساحته البالغة 

  ١ص ٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 
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األحزاب اإلصالحية تستنكر استهداف 
 المقدسات في القدس

  

استنكر تيار  - حمد الخصاونة م- عمان 
األحزاب اإلصالحية ما يجري على أرض األقصى والقدس 
من انتهاكات لقطعان الكيان الصهيوني واستهداف 

  .للمقدسات اإلسالمية والمسيحية

وعبر التيار في بيان أصدره أمس، عن استنكاره 
الشديد للغطرسة الصهيونية التي تخالف كل مواثيق األمم 

رات مجلس األمن وحقوق اإلنسان وحقوق المتحدة وقرا
  .االديان

وثمن التيار الوقفة الشامخة للشعب الفلسطيني 
وصموده في مواجهة الكيان الغاصب ومقارعته بكل 
الوسائل احقاقا للحق الفلسطيني والعربي واالسالمي في 

  .األقصى والقدس

وقدر الدور الذي تقوم به دائرة اوقاف األقصى 
قصى دفاعا عن القدس والمقدسات؛ وحراس المسجد األ

معبرا التيار عن اعتزازه بمواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الذي يقف بقوة وحزم وثبات للحفاظ على المسجد 
األقصى والقدس وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
بالرغم من تخاذل الدول العربية في الدفاع عن أهلنا 

  .ومقدساتنا في فلسطين
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لتيار على الوصاية الهاشمية على كافة وأكد ا
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس؛ مناشدا كافة 
االحزاب األردنية وكافة منظمات المجتمع المدني في 
األردن؛ وكافة الشعوب العربية واإلسالمية إلى اتخاذ 
مواقف عملية داعمة للصمود الفلسطيني كل من موقعه 

 على المقدسات اإلسالمية لوقف هذا التغول الصهيوني
  .والمسيحية

يشار إلى أن رئيس تيار االحزاب االصالحية 
أمين عام حزب المستقبل االردني الدكتور صالح القضاة؛ 

هي االنصار االردني والعدالة االجتماعية : وأحزاب التيار
والبلد االمين وجبهة العمل الوطني والوعد والشباب 

 .والمستقبل

 ٤ ص٢٨/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يشيد بإعادة فتح باب الرحمة بـ " النقباء"
  "األقصى"

اشاد رئيس مجلس  -   ايهاب مجاهد-عمان 
النقباء نقيب المهندسين الزراعيين بالجهود الجبارة التي 
ًبذلت على كافة الصعد بدءا من الحكومه االردنية 
والمرابطين داخل المسجد االقصى باالضافة الى مابذله 

من انتزاع قرار باعادة فتح باب الرحمة في المحامون 
 . المسجد االقصى

وأكد الفالحات في بيان للمجلس أن الصمود 
االسطوري من مختلف االطراف أثمر عن إعادة قتح البوابة 

 ،٢٠٠٣بعد قرار المحكمه الصهيونية بإغالقة منذ عام 
وهو ما يدفع الى التفاؤل بكل هذة التحركات التي ستوقف 

مرات على تصفية القضيه الفلسطينية وفي مقدمتها كل المؤا
 .قضية القدس والمقدسات

وقال الفالحات أن االجراءات الصهيونية التي 
تبعت فتح باب الرحمة من اعتقاالت طالت محافظ القدس 
وابرز المحامين الذين ترافعوا في قضية باب الرحمه 

تي باالضافة لمدير الوعظ واالرشاد في المسجد االقصى وال
ال تثني موظفي االوقاف وال المرابطين عن التمسك بحقوقنا 
المشروعة في القدس والمقدسات وفي كل فلسطين من 

 . بحرها الى نهرها

وحذر رئيس مجلس النقباء من االجراءات 
االستفزازية المتتالية من قبل أمن الكيان الصهيوني التي 

دس وعدد كان اخرها قيام قائد آمن الكيان الصهيوني في الق
من كبار الضباط فيها بجوالت داخل مصلى باب الرحمة 
وفي محيطه والتي يحذر مسؤولو االوقاف بأنها قد تكون 

  . مقدمة لخطوات الحقة تسعى العادة اغالق المصلى

وأهاب الفالحات بموظفي االوقاف وكل المرابطين 
  .بمواصلة الجهود الجبارة التي يبذلونها لمنع هذه االجراءات

٢٨/٢/٢٠١٩ستور الد

* * * * *  
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بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس حول 

 مشاريع التهويد االسرائيلية االخيرة في القدس
  

قال األمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس 
عبداهللا كنعان، إن مشروع القطار الهوائي المعلق 

ططات اإلسرائيلية االستيطانية ، أحد تلك المخ)التلفريك(

ًالهادفة لتهويد مدينة القدس يالحظ مباشرة إسرائيل مؤخرا 
تنفيذ العديد من المشاريع الخطيرة، والتي من شأنها 
تهديد عروبة وتاريخ المدينة وتحاول من خاللها طمس 

 .الهوية الحضارية والمعالم التاريخية والدينية الروحية
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 اإلسرائيلي تستمر في وبين أن سلطات االحتالل
سياستها القمعية الشاملة التي تطال اإلنسان والجغرافيا 
داخل األراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتعتمد 
السياسة االزدواجية المخادعة المبنية على المواقف 
المتناقضة، فهي من جهة تعلن للعالم احترامها القانون 

اري، ومن جهة الدولي وتبنيها للنهج الديمقراطي الحض
أخرى تمارس رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
والنداءات اإلقليمية والعالمية لها بضرورة إيقاف 
االعتداءات واالنتهاكات اليومية، كما تسارع في تشريعها 

، "يهودية الدولة"للكثير من القوانين العنصرية مثل قانون 
المية وتنفذ مخططها التهويدي للقدس والمقدسات اإلس

والمسيحية عبر العديد من المشاريع التي خصصت لها 
 .ماليين الدوالرات

خصصت له ) التلفريك(وبين أن هذا المشروع 
 مليون شيكل، ويبلغ ٢٠٠ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 

كلم، في حين تبلغ ) ١.٤(طول خطوطه أو كابالته حولي 
كلم في الساعة، ومن المتوقع ان ) ٢١(سرعته حوالي 

 .٢٠٢١أ التشغيل في سنة يبد

بحسب التبريرات اإلسرائيلية المزيفة التي "وقال 
) التلفريك(تحاول بها شرعنة إجراءاتها فان الغاية من 

الربط بين القدس الغربية بباب المغاربة المدخل األقرب 
لحائط البراق، إضافة إلى االدعاء بأنه وسيلة لتنشيط 

ًسائح، مبينا أن ألف ) ١٣٠(السياحة وجلب ما يزيد عن 
الهدف الحقيقي لهذا المشروع التهويدي هو تعميق 
السيطرة اإلسرائيلية على حوض البلدة القديمة، وتأكيد 
القدس الكاملة الموحدة عاصمة إلسرائيل بربط شقيها 
ٕالشرقي والغربي معا والى زيادة التواجد اليهودي في  ً

 .القدس الشرقية

ًا لآلثار وأضاف أن هذا المشروع يعني تدمير
وللتراث العربي اإلسالمي وتشويه معالم المكان وطمس 
هويته سواء على مستوى سطح األرض أو األفق 

والفضاء الذي يعلو سماء القدس والتي سيخفى القطار 
جماليتها وصورتها البادية للعيان، وفي هذا مخالفة 
صريحة لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس مدينة 

من قائمة التراث العالمي التي ال يجوز تغيير محتلة وض
مالمحها الحضارية، كما سيمنع مشروع القطار الزائر 
للمسجد األقصى والبلدة القديمة أثناء طريقه من المرور 
باآلثار والمعالم اإلسالمية والمسيحية، بل يكون ركوبه 
ًفي التلفريك بديال عن الطريق المار بها وبالتالي يمنعه 

ادة على عروبتها وهويتها والتواصل مع أهلها من الشه
 .أصحاب الحق

ًوأشار إلى أن هذا المشروع يشكل استكماال 
لسياسة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته المتجذرة في بناء 
األنفاق والقيام بالحفريات المستمرة تحت المسجد 
ٕاألقصى، واقامة المصاعد الكهربائية كبديل لألدراج 

 الجهة الجنوبية من المسجد األقصى القديمة الواصلة
 .بالبلدة القديمة

وأضاف انه وبالتزامن مع مشروع التلفريك فإن 
ًإسرائيل نفذت مشروعا آخر خطر أيضا هو شارع  رقم (ً

ويسمى االبرتهايد أي الفصل العنصري، الذي ) ٤٣٧٠
كم ويقع بين مفرق التلة ) ٣.٥(يمتد على مسافة حوالي 

يصل (المؤدي إلى جبل المشارف الفرنسية وبين النفق 
 - أو شارع تل أبيب) ١(بين مستعمرتي آدم وشارع رقم 

) ٨(، ويتم فصل شقيه بواسطة جدار بارتفاع )القدس
أمتار تعلوه أسالك شائكة، ويسعى لعزل خط سير 
السائقين الفلسطينيين عن خط سير المستوطنين الذين 

لشارع يسمح لهم دخول مدينة القدس، بينما ال يسمح ا
عبر مساره المخصص للسائقين الفلسطينيين من 

 .دخولها

وأضاف أن هذا المنع والتضييق عزز بوجود 
ٕوادارة جيش االحتالل اإلسرائيلي له، وتزعم إسرائيل أن 
الشارع سيخدم السكان الفلسطينيين في مخيم شعفاط 
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ًويخفف أيضا من أزمة المرور، علما بأنها هي من تفتعل  ً
عبر إجراءات اإلغالق والتضييق، إضافة أزمات المرور 

إلى سياستها التهويدية واالحتاللية التي تسعى لفرض 
سلطتها على اإلنسان واألرض بما يخدم مصالحها 
االستيطانية، ومما يزيد من المعاناة واأللم اليومي ألهل 

 .فلسطين والقدس

وتساءلت اللجنة الملكية لشؤون القدس عن 
ولي على ممارسات إسرائيل، سبب الصمت والسكوت الد

كما تتساءل إلى متى ستستمر إسرائيل في مسلسالت 
اإلجرام المتواصلة بحق األرض واإلنسان والمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في فلسطين والقدس غير آبهة بكل 

السلطة (قرارات الشرعية الدولية التي ال تجيز إلسرائيل 
 .رسات واالعتداءاتالقيام بتلك المما) القائمة باالحتالل

وبين أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تستنكر 
هذه المشاريع والمخططات التي تشوه جمال وقدسية 
وتاريخ القدس، كما وتقف خلف القيادة الهاشمية في 
سعيها المتواصل لوقف هذه االعتداءات واالنتهاكات 
اإلسرائيلية، وتضم صوتها للمطالبات الرسمية والشعبية 

ية والفلسطينية والعربية واإلسالمية والعالمية التي األردن
تطالب إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتطالب 
الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي التحرك 
ّالفوري والفعال لدفع منظمة اليونسكو القيام بواجبها 
بشكل جدي ودون انتظار، لمنع إسرائيل من تنفيذ هذه 

 التهويدية التي تهدد األمن والسلم في المنطقة المشاريع
 .والعالم أجمع

وقال خبير القانون الدولي المحامي انيس فوزي 
ًالقاسم، انه إلى غاية اآلن لم تجد القدس قرارا سياسيا  ً
ًعربيا لتنفيذ الحمايات القانونية بشأنها، كما لم يتم اتخاذ 

دولية قرارات ذات صبغة تنفيذية لتنفيذ القرارات ال
  .والمتعلقة بالقدس

  ٣/٢/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

عمل يرسخ ويصون .. الموسوعة الفلسطينية
 الهوية الحضارية لفلسطين والقدس

  

 عبداهللا كنعان

يقوم المنهج العلمي المتبع عند المؤرخين على 
أسس وقواعد دقيقة، هدفها الخروج بدراسات علمية 
متزنة تتصف بالجدية والصدق، لذا فإن الباحث والمؤرخ 
المعني بتتبع تفاصيل تاريخ فلسطين والقدس يستند في 
دراسته وتحليله لتاريخها العريق على الموضوعية 

ولية، حيث يبني موضوعيته على الصدق القائم والشم
على الدالئل واإلشارات الثابتة التي ترد في الروايات 
التاريخية المجمع على صحتها وعلى المضامين التي 
يستقيها من النقوش والوثائق وغيرها، في حين نجده 
يهدف في شموليته إلى اإلحاطة بجميع المجاالت 

ة واالقتصادية لفلسطين والنواحي االجتماعية والسياسي
والقدس، طوال فتراتها المتجذرة في عمق التاريخ 

  .اإلنساني العالمي

ًوانطالقا من هذا المنحى والوعي التاريخي لألمة 
وحضارتها الممتدة عبر قرون، نستشعر نداء األمير 
الحسن بن طالل حفظه اهللا من خالل كلمات وكتابات 

الفلسطيني ومقابالت ومتابعات سموه حول الشأن 
والمقدسي الذي يؤكد ضرورة بذل الجهود الفردية 
والمؤسسية في مجال إنتاج المؤلفات العلمية التاريخية 
التي من شأنها تدوين تاريخ وهوية فلسطين والقدس، 
ًمشيرا سموه الى أن هذا الواجب الذي ينبغي تبنيه من 
الجميع وبجدية، يأتي ونحن نقف اليوم أمام نتاج علمي 

 تقوم على إخراجه والترويج له إسرائيل وتنشره هائل
ًمكتوبا أو في وسائل األعالم التابعة لها، أو المؤيدة 
لسياستها المخادعة، وبشكل تحاول فيه إسرائيل 
ومؤيدوها تأييد ادعاءاتها الزائفة، وتشكيك األجيال العربية 



  
  ٥٢ 

واإلسالمية بتاريخها وثوابت هويتها الحضارية األصيلة 
ًكيك والتضليل المتعمد من إسرائيل يشكل خطرا وهذا التش

  .يجب مجابهته والتصدي له

ًوال يخفى على أحد أن مدينة القدس تحديدا 
حظيت دون غيرها من مدن فلسطين بدراسات أجنبية 
كثيرة بخاصة في مجاالت التاريخ والجغرافيا، إلى جانب 
زيارتها من قبل عدد كبير من الرحالة والمستشرقين الذين 

ون، معظمهم مشاهدات وأخبار حولها، ووضع العديد د
منهم وبشكل غير علمي أو موضوعي أخبار ومشاهدات 
غير صحيحة أو دقيقة، جاء بعضها نتيجة ميولهم 
المؤيدة للحركة الصهيونية وخدمة لمصالحها الباطلة، 
ولكن يتوجب االلتفات إال أن البعض اآلخر من هذه 

مت معلومات تؤكد على الرحالت األجنبية المدونة ض
عروبة المدينة، وتشير إلى عدم وجود ما تدعيه إسرائيل 
من مزاعم وأكاذيب حول كثافة وجودهم وآثارهم فيها، مما 
يتطلب من المؤرخين والباحثين االهتمام بمثل هذه 
الدراسات المحايدة واالستشهاد بها في مؤلفاتهم لدحض 

حقائق يذكرها زيف إسرائيل، وتدعيم دراساتهم بأقوال و
ويدونها غير العرب، مما يظهر أن حقيقة تاريخ وهوية 
فلسطين العربية األصيلة متفق على صحتها من العرب 
وغيرهم، وهنا يمكن صياغة المشروع القومي والعلمي 
الذي يؤكد حقنا في فلسطين ويعمل كما يقول األمير 

إثبات عروبة أرض فلسطين ((الحسن بن طالل على 
 وثقافي أصيل، يؤكد بلغة علمية واضحة ال وبجهد فكري

جدال حولها أن فلسطين عربية ولها أصل وشعب يعرف 
  )).باسمها ولهم تاريخ طويل حافل

هذه الحقيقة ال تنكر التنوع الذي ساد المجتمع 
في ظل السيادة العربية اإلسالمية، بل إن الحضارة 

ه العربية اإلسالمية في فلسطين والقدس قدمت للعالم كل
ًنموذجا للمجتمع المتنوع المتجانس، الذي كانت حالة 
الوئام واأللفة سمته العامة طوال تاريخه، ويلتفت األمير 

ًالحسن بن طالل دوما إلى خاصية ايجابية في المجتمع 
اإلنساني وهي ظاهرة التنوع في المجتمعات ويعتبرها 
دعامة قوة ال عنصر ضعف وتناحر، ولكنه يشدد على 

ابية واالستفادة منها في سبيل تقدم مسيرة جعلها ايج
ًاإلنسانية مما يتطلب ضرورة رفعها شعارا وعمال يقوم  ً
على نشر ثقافة حضارة التسامح وقبول اآلخر، ومن 

ال بد من االعتراف أن هناك ((أقوال سموه في هذا الصدد 
ًثراء عظيما في التنوع والتعدد في المجتمع والذي يمكن 

ً نبيلة ويجب أن ال يكون سببا للفرقة، النظر إليه كغاية
ًبل يتعين أن يكون أساسا لنشأة رابطة شعوب متكاملة 

، وهذا يدفعنا إلى حقيقة مهمة وهي دعوة ))ومتجانسة
الجميع إلى المشاركة في بناء الهوية الوطنية والمحافظة 

  .على الكرامة اإلنسانية النبيلة ونشر ثقافتها

بن طالل قبل أيام وقد لفت سمو األمير الحسن 
وخالل افتتاحه مؤتمر تاريخ وآثار األردن في ايطاليا إلى 
دور المؤسسات والمنظمات المعنية بالثقافات والهويات 
الحضارية للشعوب في تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية 
في الحفاظ على تراثها وهويتها وتأهيلهم وتدريبهم في 

ى زيادة الصلة هذا المجال، وهذا من شأنه التأكيد عل
والعالقة والروابط الوطنية بين المكان واإلنسان، وهنا 
تجدر اإلشارة إلى أن سياسة إسرائيل التهويدية تقف 
ًحاجزا ضد عالقة اإلنسان الفلسطيني والمقدسي بأرضه 
وحقوقه الشرعية فيها، األمر الذي يتطلب من المنظمات 

لزامها بقبول ٕالثقافية العالمية الحد من تعديات إسرائيل وا
قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، بما فيها قرارات 
منظمة اليونسكو والتي رفضت في قراراتها جميع 
اإلجراءات اإلسرائيلية التي تطال القدس ومقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية وتهدد الهوية الفلسطينية وابرز 

  .هذه اإلجراءات سياسة االستيطان والتهويد المستمرة

من هنا وبسبب جميع المنطلقات والمضامين و
السابقة التي أوضحناها، نجد أن صاحب السمو الملكي 



  
  ٥٣ 

األمير الحسن بن طالل ومن خالل رعايته حفل إشهار 
الموسوعة الفلسطينية الصادرة باللغة االنجليزية للدكتور 
ًمحمد هاشم غوشة، ال يألو جهدا على اإلطالق تجاه 

والقدس وحق الشعب الفلسطيني دعم القضية الفلسطينية 
  .في تقرير مصيره ونيل حقوقه على الدوام

  ١٣ص ٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

جهود الملك أحاطت المقدسات في : كنعان
 القدس بسور منيع حماها من الضياع

  

أكد أمين عام اللجنة  -   حيدر المجالي-مان ع
الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان الدور المحوري 

لة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القدس والمسجد لجال
األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، في ظل تعرضها 
لهجمة اسرائيلية مستمرة وبشكل يومي، حتى أصبح 
مسلسل االعتداء واالنتهاك واالجرام، هو الهوية السياسية 

ًوالدبلوماسية التي تعرف بها اسرائيل اقليميا وعالميا ً. 

أن » الرأي«اوضح كنعان في مقابلة خاصة إلى و
سياسة إسرائيل تسعى إلى االسراع بتنفيذ مخططاتها 
الصهيونية الممنهجة الهادفة الى تهويد القدس ومقدساتها، 
وبالرغم من قسوة الهجمة االسرائيلية المستندة على 
عنجهيتها ورفضها للشرعية الدولية، اال أن الموقف 

متمثل اليوم بجهود جاللة الملك في الهاشمي التاريخي ال
الوصاية والرعاية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
أحاط هذه المقدسات بسور منيع حماها من الضياع 
والطمس والزوال، على يد آلة قمعية استعمارية هي األكثر 

 .شراسة في التاريخ االنساني

ّوحول مفهوم الوصاية الهاشمية على القدس، بين 
 أن جذورها تعود الى تاريخ عميق من الصالت كنعان

والواجبات الدينية واالهتمامات المرتبطة بالنبي الهاشمي 
محمد عليه الصالة والسالم، حيث سرى اليها ومنها عرج 

واليها وجه المسلمين بأمر من اهللا سبحانه وتعالى بالصالة 
 .ّحيث كانت القبلة األولى ومهوى االفئدة والضمائر الحية

ّشار إلى أن التاريخ الهاشمي المشرف للرعاية وأ
والوصاية كان له إمتداد منذ عهد الشريف الحسين بن علي 
قائد الثورة العربية الكبرى، وعلى منبر المسجد االقصى، 
وكان الدعاء له بإمامة وخالفة العرب ومبايعته بها، فما 
ًكان منه اال رعايتها سياسيا برفض جميع المعاهدات 

ارية بما فيها وعد بلفور ومحاوالت فصل فلسطين االستعم
والقدس عن الجسد العربي واالسالمي، والعناية بها 
وباعمارها من خالل تبرعه باالموال لصيانتها وترميم ما 

 .تعرض منها لألذى

ولفت إلى أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني سار 
على نهج أجداده، برعاية القدس والمقدسات واعمارها حيث 

إن الحفاظ على المقدسات االسالمية (( :بدأ عهده بقوله
ٕواعمارها أمانة في عنقي وسأستمر في دعمها على خطى 

ً، وتمثل ذلك عمليا بتشرف جاللة الملك ))اآلباء واألجداد
عبداهللا الثاني بوضع اللوحة الزخرفية األولى على جسم 
 /منبر صالح الدين االيوبي بتاريخ األول من كانون األول

، هذا المنبر الرمز والشهير الذي تعرض ٢٠٠٢ديسمبر 
 .١٩٦٩للحرق في حادثة اليمة عام 

وحول الدعم المباشر والرعاية للمسجد األقصى، 
ّبين كنعان أنها اشتملت، على ترميم األعمال الفنية في 
مختلف مرافق قبة الصخرة المشرفة، إذ تعد هذه الواجهات 

از الفني اإلسالمي الذي الفنية الزخرفية من كنوز اإلنج
يعود للعصر األموي، ومنها إعادة الرخام الداخلي لجدران 
القبة، وصيانة شاملة للمسجد األقصى شملت تجديد فرش 
قبة الصخرة المشرفة، وتنفيذ مشاريع االنارة والصوتيات 
وتحسين الخدمات في المسجد االقصى، كذلك انشاء كرسي 

اسة فكر اإلمام الغزالي في جاللة الملك عبداهللا الثاني لدر
 .المسجد األقصى وجامعة القدس

ولفت إلى أن ثمة العديد من الهيئات والصناديق 
المعنية بعمارة وصيانة المسجد االقصى التي إستمر عملها 



  
  ٥٤ 

لجنة اعمار المسجد االقصى وقبة الصخرة : بعهده، منها
المشرفة، والصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى 

ليكون ذراعا ماليا لدعم مشاريع اإلعمار الهاشمي المبارك 
وموظفي أوقاف القدس وصمود المقدسيين، واللجنة الملكية 

 .لشؤون القدس

كما شملت الرعاية الهاشمية لجاللته المقدسات 
ًالمسيحية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الوصاية والرعاية 
الهاشمية للقدس والمقدسات، حيث قام في الرابع من 

 وبمكرمة ملكية سامية، بالتبرع ٢٠١٦ابريل عام  /يسانن
وعلى نفقته الخاصة، لترميم القبر المقدس في كنيسة 

 .القيامة في القدس

وعن الجهود الدبلوماسية لجاللة الملك في حماية 
ًالقدس، يرى كنعان أن لجاللته دورا كبيرا في الدفاع عن  ً

صعدة القدس من خالل الحراك المستمر وعلى كافة اال
والمحافل بالسعي الصدار القرارات الدولية، ومتابعة تنفيذها 
سواء في الجمعية العامة ومجلس األمن واليونسكو أو على 

 .صعيد اللقاءات الدولية األخرى

وأكد أن هذه الدبلوماسية قد نجحت في تجميد 
العديد من اإلجراءات االسرائيلية تجاه القدس منها ايقاف 

والبوابات االلكترونية والتضييق على تركيب الكاميرات 
القائمين بمهام االعمار، والشك أن وزارة االوقاف االردنية 
تتابع شؤون المسجد االقصى المبارك وكافة األوقاف 
ًاالسالمية في القدس مما شكل اليوم سدا منيعا يكفل  ً

 .حمايتها ومنع التعدي عليها

 نصرة أما عن دور جاللة الملك عبد اهللا الثاني في
ًالقدس عالميا، ومواجهة االنتهاكات االسرائيلية والمطالبة 
بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقدس 
الشرقية عاصمة لها؛ قال كنعان ان المكانة العالمية 
ًوالتقدير الذي يحظى بهما جاللة الملك، شكال رصيدا 

قضية ًاضافيا للدفاع عن القضايا القومية ومن ضمنها ال
الفلسطينية وجوهرها القدس، كما أفاد في محاوالته 
وتصميمه كسب استحقاقات سياسية تساهم في حلها والحد 

من آثارها الجانبية على المنطقة واالقليم، خاصة أن هذه 
القضايا أصبحت سمتها وخاصيتها البارزة اليوم، وبسبب ما 
تشهده المنطقة من أحداث ومخاطر غير معهودة التشابك 

 .والتعقيد

أن مطالب جاللة الملك عبد اهللا الثاني : وأضاف
بالحقوق الفلسطينية جاءت مقترنة باعتراف عالمي واقليمي 
بشرعية مطالبته بصفته صاحب الوصاية على القدس 
والمقدسات االسالمية، ومن القرائن والدالئل القانونية 
والدبلوماسية على شرعية وقانونية الوصاية الهاشمية 

ًعتراف بها، التصريحات الرسمية األميركية، مشيرا إلى واال
 صرح وزير خارجية اميركا ٣٠/٤/٢٠١٨أنه في تاريخ 

في مؤتمر صحفي بان الواليات المتحدة ) مايك بومبيو(
االميركية تستمر بدعم الوضع الحالي في الحرم القدسي بما 
في ذلك الدور التاريخي لألردن، وتكررت التصريحات 

ًية االميركية الحقا حول نفس المضمون، وفيما الدبلوماس
يخص اسرائيل نفسها فان اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 

 تنص في المادة التاسعة منها والتي سميت ١٩٩٤
تحترم : (على) األماكن ذات االهمية التاريخية والدينية(

اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة االردنية الهاشمية 
، واالحترام يعني االلتزام )السالمية في القدسفي األماكن ا

واالعتراف بالدور التاريخي والرعاية الهاشمية للمقدسات 
ًاالسالمية، وبخصوص االعتراف عربيا واسالميا فقد ورد  ً

من البيان الختامي الصادر عن الدورة ) ١٣(في المادة 
االستثنائية السابعة لمؤتمر القمة االسالمي في اسطنبول 

نؤكد دعم الوصاية ((:  ما نصه٢٠١٨/ مايو/ ١٨في 
الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني ابن الحسين على األماكن المقدسة االسالمية 
والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها االتفاق الموقع بين 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، 

  )).٢٠١٣ مارس ٣١دولة فلسطين بتاريخ رئيس 

وعن اإلعترافات اإلسرائيلية ومدى سرعة 
اإلستجابة األردنية، قال كنعان انه ما من شك في أن هذه 



  
  ٥٥ 

اإلعترافات ساعدت في سرعة اتخاذ االردن للتدابير 
واالجراءات الكفيلة بالحد من االنتهاكات االسرائيلية المتمثلة 

االبعاد وسحب الهويات في القدس، بالقتل والتهجير والطرد و
إضافة الى االقتحامات اليومية لساحات المسجد االقصى 
والتي تسير الى جانب عمليات التهويد المتمثلة في حفر 
ًاالنفاق واقامة شوارع الفصل العنصري ومنها أخيرا شارع 
االبرتهايد الواصل بين التلة الفرنسية وجبل المشارف بطول 

) التلفريك( ومشروع القطار المعلق كلم،) ٣.٥( حوالي
كلم، والذي سيربط القدس الشرقية بالغربية ) ١.٤(بطول 

ًتنفيذا لمخطط ضمهما واالسراع في اقامة القدس الكاملة 
  .والموحدة عاصمة السرائيل

وحول النهج الملكي في التعامل مع ملف القضية 
 على الفلسطينية، قال كنعان إن جاللة الملك عبد اهللا الثاني

ًوعي تام بتشعبات القضية الفلسطينية، مدركا أن متطلبات 
السالم الحقيقي الجاد تتطلب صناعة وحرفية دبلوماسية 
عالية قوامها الرعاية الدولية، والعزيمة نحو ضرورة ايجاد 
الحل الذي يرضي جميع االطراف، مع تأكيده على أن حالة 

ني على الرضا هذه يجب أن تقترن بحصول الطرف الفلسطي
حقوقه كاملة غير منقوصة، ففي القمة االستثنائية لمنظمة 

م قال ١٨/٥/٢٠١٨التعاون اإلسالمي في اسطنبول بتاريخ 
. ّالقدس توأم عمان. فالقدس قبلتنا األولى: ((... جاللته

والسالم سبيله الوحيد هو . القدس مفتاح السالم والوئام
المستقلة على إنهاء االحتالل، وقيام الدولة الفلسطينية 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 
، وأؤكد من جديد أن منطقتنا ...الشرقية، وفق حل الدولتين

لن تنعم بالسالم الشامل، إال بحل الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

  .))...العربية

لدولي على وعن مدى تأثير الخطاب الملكي ا
الصعيدين اإلقليمي والعالمي، أكد أن هذا الخطاب االقليمي 
كان يسير بموازاته خطاب عالمي يقوم على نفس المطالب 
والثوابت، ونقتبس هنا قول جاللته في الجلسة العامة 

لالجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 
 ٢٠١٨ ايلول ٢٥في الواليات المتحدة االميركية بتاريخ 

ان جميع قرارات االمم المتحدة : ((... عن القدس ما يلي
التي صدرت منذ بداية هذه القضية، جميعها دون استثناء 
سواء الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس األمن، تقر 
بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه 

دولتين، الذي السالم والكرامة واالمل، وهذا هو جوهر حل ال
يشكل السبيل الوحيد لسالم شامل ودائم، ان حل الدولتين، 
ًوفقا للقانون الدولي وقرارات االمم المتحدة ذات الصلة، هو 
الوحيد الذي يلبي احتياجات الطرفين بانهاء الصراع واقامة 
دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة على 

  )). الشرقية وعاصمتها القدس١٩٦٧خطوط عام 

وحول تبني جاللته لمفهوم السالم العالمي 
المقرون بفكرة الوئام واحترام االخر ومدى التأثر العالمي 

أن ذلك واضح وجلي من خالل التفاعل العالمي : بذلك قال
مع توجهات الملك بهذا المجال، فقد نال جائزة تمبلتون، 

 أكد ١٣/١١/٢٠١٨وخالل حفل تسلمه الجائزة بتاريخ 
وعندما نتحدث عن األمل : ((ًلى القضية الفلسطينية قائالع

والوئام، فما من مسألة أكثر أهمية من القدس الشريف، 
، ...وهي المدينة المقدسة لدى أكثر من نصف سكان العالم

ويربطني ويربط كل األردنيين واجب جليل تجاه القدس 
الشريف ضمن الوصاية الهاشمية على المقدسات 

لمسيحية فيها ويتوجب علينا جميعا المحافظة اإلسالمية وا
على القدس الشريف، بتاريخها العريق المبني على تعدد 

  )).األديان، كمدينة مقدسة تجمعنا وكرمز للسالم

ًوأكد كنعان أن الموقف األردني يأتي انسجاما مع 
موقفه الثابت في رفض قرار الرئيس االميركي االعتراف 

قل سفارة الواليات المتحدة بالقدس عاصمة السرائيل ون
اليها، خاصة أن تداعيات هذا القرار اوجدت ازمات سياسية 
وانسانية شجعت اسرائيل المضي في ارتكاب جرائمها 
وعدوانها على القدس ومقدساتها، على الرغم من تحذير 
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جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين مما قد تعانيه 
  .اذا لم يلغ هذا القرارعملية السالم والمنطقة برمتها 

وبين أن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تدعم 
توجهات وتوجيهات جاللة الملك عبد اهللا الثاني في رعاية 
القدس ومقدساتها والدفاع عنها، ونؤكد على عمق التاريخ 
والرابط الروحي الذي يربطنا بمدينة القدس والمقدسات 

طالبة المنظمات االسالمية والمسيحية، وهو ما يدفعنا لم
االقليمية والعالمية المعنية بالسالم الضغط على اسرائيل 
والزامها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لننعم في العالم 
بالوئام والسالم الذي ينشده ويدعو له عالمنا االنساني 

 .اليوم

 ٢ ص٩/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

كنعان اعادة بناء الكنيس من اكثر القضايا 
غلة للكذب واالفتراء االسرائيلي تجاه المست

 تهويد القدس
  

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون  - عمان
من أكثر " الكنيس"إن إعادة بناء  القدس عبداهللا كنعان

القضايا المستغلة للكذب واالفتراء اإلسرائيلي باتجاه 
" الكنيس"سياسة التهويد لمدينة القدس، العتقادهم أن 

  . المزعومبديل عن الهيكل

ًأصبح نوعا من البديل " الكنيس"وأشار إلى أن 
ًللهيكل بالنسبة للفرد اليهودي، مبينا أن هذا التغيير حدث 
ًبعد ما يسمونه زيفا خراب الهيكل، والالفت أن السعي في 
بناء الكنيس طال االعتداء على األوقاف اإلسالمية 
 والمسيحية واألماكن األكثر قدسية عند المسلمين في
فلسطين وعموم العالم اإلسالمي وهو المسجد األقصى 

  .المبارك

وأضاف في بيان صحفي اليوم األربعاء، أن 
إسرائيل تستمر اليوم في سياستها التهويدية المتواصلة 

لمدينة القدس بشكل يومي وفي مختلف المجاالت بخاصة 
الجغرافية والمعمارية منها، والمالحظ أنها في سياستها 

على جملة من التبريرات والحيل العديدة، ولكن هذه تعتمد 
ًنجد أن التبريرات األكثر مراوغة واستغالال منها، هي تلك 

ًالمبنية زيفا وباطال وتحريفا على الدين ً ً.  

وبين أنه في الفترة األخيرة وبالتزامن مع مشاريع 
االستيطان واالستعمار المدنية مثل حفر األنفاق وبناء 

في ) ٤٣٧٠شارع رقم (ع االبارتهايد شبكة التلفريك وشار
القدس وحولها، أقيمت مشاريع استيطان واستعمار دينية 

، الذي )بيت هاليباه(أخرى مثل بناء كنيس ما يسمى 
يجري إقامته في ساحة البراق جنوب غرب المسجد 

  .باب المغاربة/ األقصى في حارة الشرف

وأوضح أن االحتالل االسرائيلي أعلن سابقا من 
خداع العالم بأنه يستهدف إنشاء مبنى خدمات أجل 

ومرافق عامة وحمامات وغرف دراسية فقط، في حين أن 
المشروع عبارة عن بناء متكامل يتكون من عدة طبقات 

ً مترا، بمساحة بناء إجمالية قدرها ٢٣على ارتفاع نحو 
 ٥٠ متر مربع، وبتكلفة مالية ضخمة تقدر بنحو ١٤٠٠

  ). مليون دوالر١٣أي حوالي (مليون شيكل 

وقال إن البناء يشتمل على اقامة أماكن عبادة 
ّللنساء والرجال ومتحف تدعي إسرائيل بأنه يحتوي على 
آثار يهودية تؤرخ لهذا الكنيس، كما يشتمل البناء على 
مرافق عامة وخدمات، وهذا انتهاك من شأنه تعريض 
بناء المسجد األقصى إلى عدة انزالقات وتشققات تؤثر 

ى قواعده وجدرانه، وهو سياسة تهويدية استفزازية عل
الهدف منها تغيير الجغرافيا والتاريخ في مدينة القدس 

  .ُوبشكل يتجاوز جميع األعراف والمثل االنسانية الرفيعة

ودعت اللجنة الملكية لشؤون القدس، الجامعة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الشرعية 

ها منظمة اليونسكو، إلى الضغط على العالمية بما في
ٕإسرائيل واجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
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وتنبيهها أن سياسة التهويد التي تنتهجها بعنجهية 
وباسم الدين ال تقود المنطقة والعالم إال نحو حالة من 

 .التوتر والصراع الذي يهدد األمن والسالم

  ٢ ص١٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  دس لمن؟الق

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدسأمين عام / عبد اهللا كنعان

ًدائما ان هذا السؤال يجب ان يثار في االعالم 
بل هي الكثر  فالقدس ليست البن القدس او فلسطين فقط

من مليار وسبعمائة مليون مسلم الى جانب المسيحيين 
العرب واالجانب في جميع انحاء العالم، ولهذا وجب 

ًميعا الدفاع عن القدس ودعم الدور االردني عليهم ج
  في مجال الوصاية واالعمار والذي ماالتاريخي وابرازه

 من منطلق ايماننا قيادة وحكومة ،يزال مستمرا دون كلل
 بان دورنا وطني وقومي نحرص عليه فضال عن ًاوشعب

استمرار االردن في تقديم العون المادي والمعنوي نصرة 
وهذا الدور يكاد .  وعاصمتها القدسالهلنا في فلسطين

 . يكون منفردا ويشكل الجهد االردني فيه الجزء االكبر ان

وحتى تبقى حقوقنا في فلسطين والقدس راسخة 
تكثيف من  العربي واالسالمي ينثابتة ال بد للعالم

 ودعم الجهد  مع االردنجهودهم في مجال الوقوف
   . س قويةاالردني فاالردن القوي يعني فلسطين والقد

ان التشاؤم ال يصنع النصر وال يحقق الهدف 
، وأكد على ضرورة تبني العالم من الجهود التي تبذل

الرؤية الملكية للملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حيث أكد 
على أن هناك اولوية في الدفاع عن الحق الفلسطيني 
وتمهيد الطريق الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية 

فع الظلم عن الفلسطينيين، ويكفل قيام دولة يكفل ر
فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني 

  .وعاصمتها القدس الشرقية

لقد آن األوان أن تخجل الدول الكبرى من 
موقفها الداعم السرائيل وصمتها عن الجرائم واالنتهاكات 
االسرائيلية اليومية ضد شعبنا االعزل في فلسطين 

  .والقدس

 محاوالت اسرائيل المتكررة في التدخل ان
واالقتحامات للمسجد االقصى المبارك سيؤدي ذلك في 
ًالنهاية الى حرب دينية ال تحمد عقباها وستكون وباال 
على االسرائيليين قبل غيرهم اينما وجدوا وحيثما كانوا 
ولن تحقق لهم االمن واالستقرار وعلى اسرائيل االلتزام 

  .دولية كي تعيش االجيال بأمن وسالمبقرارات الشرعية ال

  ٢٦/٢/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

  الرحمة باب

  

 األقصى المسجد أبواب أحد الرحمة باب يعتبر
 عدة الرحمة ولباب باب،) ١٥ (حوالي وعددها المبارك
 الباب هذا ويقع ،)التوبة وباب الذهبي الباب (منها أسماء

 ١١ ارتفاعه ويبلغ األقصى، جدللمس الشرقي السور في
 بابين من يتكون مزدوج باب وهو المتر، ونصف ًمترا

 والرحمة، التوبة باب باسم ُيعرفان مغلقين متجاورين قديمين
 مجير المؤرخ أن حتى مهمة قدسية الباب لهذا أن ويبدو
 قوله في به المقصود هو الباب هذا أن ذكر الحنبلي الدين
َفضرب(:تعالى ِ ُ َبين َ ْ ٍبسور ُهمَ ُ ُله ِ  ٌباب ُباطنه َ ُ ِ ِفيه َ ُالرحمة ِ َ ْ  

ُوظاهره ُ ِ َ ِقبله ِمن َ ِ ُالعذاب َِ َ َ  قبله ًأيضا إليه أشار ما وهو ،)ْ
  .الطبري الشهير المفسر

 الطراز فإن الباب هذا بناء وعهد تاريخ وبخصوص
 شاكلة على بني أموي بأنه يفيد الباب لهذا المعماري
 الشمالي الجدار في أقيمت لتيا األموية األبواب تصميم
 المنطقة من أي للباب األخرى الجهة ومن الشريف، للحرم

 التي اإلسالمية الرحمة باب مقبرة فتقع السور خارج الواقعة
 الصالة عليه محمد الرسول صحابة من العديد فيها ُدفن

 بن وشداد الصامت بن عبادة أبرزهم من ولعل والسالم،
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 يرد الذين المسلمين العلماء من العديد إلى إضافة أوس،
 جانب إلى الرحمة باب مقبرة وتتعرض المصادر، في ذكرهم
 ومقبرة الساهرة باب مقبرة (مثل القدس في أخرى مقابر

 وانتهاكات لحمالت) مامال أو اهللا مأمن ومقبرة اليوسفية
 لتحويلها يسعى استعماري بهدف ممنهجة يومية إسرائيلية

  .متنزهاتإلى 

 احتالل منذ المبنى في االحتالل امعمط وبدأت
 عسكري أمر بإصدار ُوتوجت ١٩٦٧ عام المقدسة المدينة

 التراث لجنة "جمعية حظر بعد المبنى بإغالق ٢٠٠٣ عام
 الباب، مبنى داخل بالمصلى مكتب لها كان التي" اإلسالمي

 االحتالل مقاومة في مهمة رمزية الباب هذا اليوم ويشكل
 القدس مدينة تهويد على القائمة استهسي ورفض اإلسرائيلي

 التي الزائفة الباطلة الدينية لمزاعمها الترويج سياسة ضمن
 باب مبنى في يهودي كنيس لبناء خاللها من تسعى

 الدولية الشرعية لقرارات إسرائيل من اعتبار دون الرحمة،
 المسجد عروبة على تؤكد التي اليونسكو منظمة ومنها

  .بالخطر المهددة العالمي التراث مةقائ ضمن وانه األقصى

 المقدسات على الهاشمية الوصاية من ًوانطالقا
 عديدة اتفاقيات في وثقت والتي والمسيحية اإلسالمية
 كله والعالم واإلسالمية العربية األمة بشرعيتها واعترفت

 إسرائيل به تقوم ما فان وحكوماته، قادته تصريحات عبر
 جميع مع تتعارض عنجهية سياسة هو ًغدا وربما اليوم

 األردن أسس وقد القائم، الوضع وسياسة االتفاقيات
 عمان في أحدهما ١٩٦٧ منذ القدس في لألوقاف مجلسين
 باب فتح وبعد ًمؤخرا إسرائيل عمدت وقد القدس، في واآلخر
 رئيس اعتقال إلى المصلين قبل من والمصلى الرحمة
 رسالة جيهتو إلى إضافة وأبعاده، القدس أوقاف مجلس
 باب إغالق على إسرائيل إصرار استمرار مفادها لألردن
 المحكمة عن الصادر السابق لقرارها ًتنفيذا الرحمة

ّأصرت األردن وأوقاف وقد  بذلك، والقاضي اإلسرائيلية

ٕالقدس على حقها بفتح واغالق واستخدام باب الرحمة 
ة مت كل الوعود الكاذبة بإعادة فتح باب الرحمئبحرية، وس

على مدار سنوات طويلة وخصوصا بعد أن وضع سمو 
األمير غازي بن محمد حجر األساس لوقفية الـملك عبد اهللا 
الثاني للكرسي الـمكتمل لدراسة فكر اإلمام الغزالي في باب 

 بهدف فتح الباب بحلقات العلم والصالة ٢٠١٣الرحمة عام 
في الباب، وكانت ردة فعل إسرائيل أن داهمت شرطة 

حتالل باب الرحمة وهددت أستاذ كرسي اإلمام الغزالي اال
وتالميذه باالعتقال أكثر من مرة بحجة أن الباب مغلق بأمر 

 بقوانين ٢٠١٧عسكري وتم ربط األمر العسكري في العام 
 وال باطل قرارها بان ًعلما  اإلرهاب زورا وبهتاناا تهمةمنه

 قدسات،الم على األردنية بالوصاية االعتراف ظل في يجوز
 اإلسرائيلية المركزية الصلح محكمة قاضي ان إلى إضافة
 شرطة إجراءات كافة بإيقاف يقضي قرار ًمؤخرا اصدر

 وعودته الرحمة باب مصلى بحق اإلسرائيلية االحتالل
 الملكية اللجنة فإن كله لذلك. القدس في اإلسالمية لألوقاف
 دوليةال والشرعية العالمية المنظمات تدعوا القدس لشؤون
 التهويد مسلسل عن للتوقف إسرائيل على الضغط

 المنشود للسالم والعالم المنطقة يقود لن الذي االستعماري
 الشعب حق على والقائم األجيال به تطالبنا الذي واآلمن

 أرضه على دولته ٕواقامة مصيره تقرير في الفلسطيني
  .الدولتين حل وفق لها عاصمة الشرقية والقدس المحتلة

 وزيري، يحيى: التالية المراجع إلى العودة يمكن طالعلإل* 
 ،١٢٩ص القدس، لمدينة المعماري والتراث العمراني التطور
 ،١٣ آية الحديد، سورة تفسير الطبري، تفسير الطبري،

 ،٤١٠ص ،٢ج العثماني، العهد في القدس الجبوري، أحمد
 شهر أعداد اليومي، التقرير القدس، لشؤون الملكية اللجنة
  .شباط

٢٧/٢/٢٠١٩ اللجنة الملكية لشؤون القدس

  

* * * * *  
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الجامعة العربية تحذر من خطورة مصادقة 
  اسرائيل على قطار هوائي في القدس

  

حذرت الجامعة العربية من خطورة  – بترا – القاهرة
مصادقة اسرائيل على قطار هوائي في مدينة القدس 

بحائط البراق والذي يهدف إلى المحتلة ليربط القدس الغربية 
 .السيطرة على المدينة القديمة، وأرض المدينة المقدسة

ٕودانت مواصلة إسرائيل انتهاكاتها واجراءاتها 
 .التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة

وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
 واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد
أبو علي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إسرائيل 
إستغلت االنحياز األمريكي لها وصمت المجتمع الدولي 
لتغيير وجه المدينة والطابع العربي الفلسطيني وتزييف 

 .التاريخ والمعالم الدينية والحضارية

وطالب اليونسكو بتحمل مسؤولياتها بالتدخل 
شروع االستيطاني السريع والعاجل لوقف تنفيذ الم

التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري 
اإلنساني وأهم معالم القدس التاريخية الحضارية اإلسالمية 

  .والمسيحية

 ١/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بعثة إلغاءتنديد فلسطيني بقرار إسرائيل 
  المراقبين الدوليين في الخليل

  

نـدد  - وكـاالت– كامـل إبـراهيم -القدس المحتلة 
 الخمــــيس بقــــرار حكومــــة أمــــسمــــسؤولون فلــــسطينيون 

االحـــتالل اإلســـرائيلية عـــدم تمديـــد مهمـــة بعثـــة المـــراقبين 
ــه يعطــي الــضوء  ــرين أن ــل معتب ــة الخلي ــدوليين فــي مدين ال

 األراضـــــيمزيـــــد مـــــن الجـــــرائم فـــــي "األخـــــضر الرتكـــــاب 

وكـان رئـيس وزراء ". الفلسطينية بدون وجود رقابـة دوليـة
اإلسـرائيلي بنيـامين نتانيـاهو أعلـن االثنـين عـدم االحتالل 

  .تمديد مهمة البعثة بعد أن اتهمها بالتحيز

وصـــرح أمـــين ســـر منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية 
صــائب عريقــات خــالل مــؤتمر صــحافي مــشترك مــع نائــب 

 ردينــه أبــو الفلــسطيني نبيــل اإلعــالمرئــيس الــوزراء وزيــر 
ـــر ـــي رام اهللا إن ق ـــر ف ـــة التحري ـــي مقـــر منظم ـــة ف ار حكوم

ارتكاب مزيد من الجرائم ضـد الـشعب "االحتالل يهدف إلى 
الفلــــسطيني وخاصــــة فــــي الخليــــل التــــي يــــسكنها مئــــات 

".  فلسطينيألف يمائتالمستوطنين فيما يسكنها أكثر من 
ــل بموجــب  ــي الخلي ــراقبين هــذه ف ــة الم ــم نــشر بعث وكــان ت
اتفاق بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل اليه بعـد 

 عنــدما قــام مــستوطن يهــودي بقتــل ١٩٩٤مجــزرة شــباط 
  . فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم اإلبراهيمي٢٩

يعطــي الــضوء "وتــابع عريقــات أن قــرار نتانيــاهو 
األخــضر للمــستوطنين الرتكــاب جــرائم فــي الخليــل وعمــوم 

ــدون وجــود  ــسطينية ب ــى أياألراضــي الفل  رقابــة دوليــة عل
  ."جرائمهم

خليـــل هـــو اتفـــاق فلـــسطيني اتفـــاق ال"وقـــال إن 
 وال يحـق لطـرف واحـد أشهرإسرائيلي دولي يجدد كل ستة 

ـــد  ـــر وقعـــت تجدي ـــده علمـــا ان منظمـــة التحري رفـــض تجدي
  ."االتفاق يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي

يلغــي االلتــزام "وأضــاف أن نتانيــاهو وبهــذا القــرار 
سطيني باالتفاق الوحيد الذي كان متبقيا بين الجانبين الفل
  ."واإلسرائيلي وهو بذلك ينهي كل االتفاقيات الموقعة

ومهمة بعثـة المـراقبين المـدنيين رصـد التجـاوزات 
ـــا المـــستوطنون  ـــي يرتكبه  الفلـــسطينيون، وال يحـــق أوالت

وتـضم البعثـة . لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث
 ةنرويجيــ مراقبــا مــن جنــسيات ٦٤، جالنــرويالتــي تقودهــا 
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وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها وسويدية 
مـــن جانـــب آخـــر، اتهـــم عريقـــات إدارة . أشـــهركـــل ســـتة 

تقدم الدعم والحماية "الرئيس األميركي دونالد ترامب بأنها 
مــن جهتــه، طالــب أبــو ردينــه مجلــس ". الكاملــة إلســرائيل

اتخـــاذ خطـــوات فوريـــة وعاجلـــة لـــضمان تـــوفير "ـ بـــاألمـــن
  ." الفلسطينيحماية حقيقية للشعب

 اتفـــاق الخليـــل يـــشير إلـــى إلغـــاءوحـــذر مـــن أن 
ـــل " ـــاء شـــعبنا فـــي الخلي ـــى أبن التهديـــد بخطـــر حقيقـــي عل

  ."وعموم األراضي الفلسطينية

ــسطينية فــي الــضفة  ــر مدينــة فل والخليــل هــي أكب
ــــا نحــــو  ــــيش فيه ــــة المحتلــــة ويع ــــستوطن ٦٠٠الغربي  م
 ٢٠٠ مـــن أكثــريحمــيهم آالف الجنــود اإلســرائيليين بــين 

والمــستوطنات اإلســرائيلية غيــر قانونيــة . لــف فلــسطينيأ
بموجــب القــانون الــدولي وتعتبــر عقبــة كبيــرة أمــام الــسالم 
ًنظرا ألنها بنيت على أراض يعتبرها الفلـسطينية جـزءا مـن 

  ....دولتهم المستقبلية

ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر 
ــــسطينية د ــــان عــــشراوي، . الفل ــــسحن ــــرار حكوأم مــــة ، ق

االحــتالل اإلســرائيلي ووزيــر أمنهــا الــداخلي جلعــاد أردان 
تمديد إغالق عدد مـن المؤسـسات الفلـسطينية فـي مدينـة 
القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية فيهـا 

  .بالخطير وغير المسؤول

إن هـذه : "وقالت في بيان باسـم اللجنـة التنفيذيـة
ن المـستمر علــى الخطـوة المـستفزة تـأتي فـي سـياق العـدوا

ـــصفية الوجـــود  ـــدس ومؤســـساتها ومواطنيهـــا بهـــدف ت الق
الفلسطيني فيها تطبيقا إلستراتيجية دولة االحتالل القائمة 
علـــى تهويـــد المدينـــة المقدســـة وتعزيـــز سياســـة التطهيـــر 
ـــع  ـــسيطرة علـــى جمي العرقـــي والتهجيـــر القـــسري وبـــسط ال

  ."مناحي الحياة فيها

يشمل مؤسـسات وأشارت إلى أن هذا القرار الذي 
ـــس  ـــة، والمجل ـــة التجاري ـــشرق والغرف ـــت ال ـــة هـــي بي وطني

األعلــى للــسياحة، والمركــز الفلــسطيني للدراســات، ونــادي 
ــأتي  األســير ومكتــب الدراســات االجتماعيــة واإلحــصائية، ي
نتيجة الغطاء األميركي السياسي والقانوني والمالي لدولـة 

حاديـة وغيـر االحتالل وقرارات وخطوات اإلدارة األميركية األ
المـــسؤولة تجـــاه الحقـــوق الفلـــسطينية المـــشروعة ومنهـــا 
االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل ونقـل سـفارتها إليهـا، 
وغيرهـــا مـــن القـــرارات الهادفـــة إلـــى إنهـــاء جميـــع قـــضايا 
ــسطينية  ــى منــع إقامــة دولــة فل الوضــع النهــائي وصــوال إل

 وعاصـمتها ١٩٦٧مستقلة وذات سيادة على حدود العـام 
  .س الشرقيةالقد

  ٥ص ١/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

وقف المساعدات األميركية ألجهزة األمن 
   من اليومًالفلسطينية بدءا

 

قال أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلـــسطينية، صـــائب عريقـــات، يـــوم أمـــس الخمـــيس، إن 
المساعدات األميركيـة ألجهـزة األمـن الفلـسطينية سـتتوقف 

م، الجمعــــة، بنــــاء علــــى طلــــب القيــــادة ابتــــداء مــــن اليــــو
 .الفلسطينية، ولتجنب دعاوى قضائية بدعم اإلرهاب

ـــسيير  وأشـــار عريقـــات إلـــى أن رئـــيس حكومـــة ت
ـــال، رامـــي الحمـــد اهللا كـــان قـــد أرســـل رســـالة إلـــى  األعم
الخارجيــة األميركيــة طلــب فيهــا إنهــاء التمويــل فــي أواخــر 

ــاني ــانون الث ــدعاوى قــضا/ ك ــاير، خــشية التعــرض ل ئية ين
بموجب قانون جديد أقـره الكـونغرس نهايـة العـام الماضـي 

، وســيدخل "أتكــا"لمكافحــة اإلرهــاب، يعــرف اختــصارا باســم 
 .حيز التنفيذ اليوم الجمعة

وأشار عريقات إلـى أن القـانون األميركـي الجديـد 
ينص علـى أن أي حكومـة تتلقـى تمـويال خاضـعة لقـوانين 

 نفـسه أضــاف أن وفــي الوقـت. مكافحـة اإلرهـاب األميركيـة
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لكننـا سنواصـل المـشاركة فـي "األميركيين قد اتخذوا قرارهم 
 ."مكافحة اإلرهاب في المنطقة

وبحـــــسبه، فـــــإن وقـــــف المـــــساعدات األميركيـــــة 
لألجهــزة األمنيــة لــن تــؤثر علــى عمــل هــذه األجهــزة خــالل 

 .٢٠١٩عام 

وأشار إلى أنه سيتم، اليوم، إغالق جميع مكاتب 
 لـة األميركيـة للتنميـة الدوليـةومؤسـسات ومـشاريع الوكا

(USAID)  ــذ عــام ــل ١٩٦٧المفتوحــة من ، وســيتم ترحي
مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تـم وقـف 
ـــــا طـــــالب  ـــــي حـــــصل عليه ـــــنح الدراســـــية الت ـــــع الم جمي

 .فلسطينيون

ــل، أشــارت صــحيفة  ــى أن " هــآرتس"فــي المقاب إل
" ايشتعــ"القــانون األميركــي الجديــد ســوف يطــال منظمــات 

إســـرائيلية وفلـــسطينية، حيـــث ستخـــسر ماليـــين الـــدوالرات 
التي كانـت قـد تعهـدت بهـا الواليـات المتحـدة أيـضا بـسبب 
قــرار الــسلطة الفلــسطينية وقــف كــل المــساعدات األميركيــة 
حتى ال تكون معرضـة لـدعاوى ضـخمة تقـدم فـي المحـاكم 

 .األميركية

ـــــة وقـــــف  ـــــساعدات األمريكي ـــــف الم ـــــشمل وق وي
 منظمــات تــدفع ١٠منظمــات المدنيــة لنحــو المــساعدات لل

ــين اإلســرائيليين والفلــسطينيين، بينهــا  باتجــاه الحــوار ب

"Kids4Peace" منتدى العائالت الثكلى"و". 

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس األميركي، دونالد 
ترامــب، حــاول إيجــاد معادلــة تتــيح مواصــلة دعــم أجهــزة 

ق أمنـي وثيقـة األمن الفلسطينية، التي تقيم عالقات تنـسي
 .مع إسرائيل، ولكن دون جدوى

عن ) كان(وعلى صلة، نقل التلفزيون اإلسرائيلي 
رئـــيس الـــسلطة الفلـــسطينية، محمـــود عبـــاس، قولـــه فـــي 
اجتمـــاع مـــع رجـــال أعمـــال إســـرائيليين، إنـــه يأمـــل تجـــدد 
المفاوضات مع اإلسرائيليين بعد االنتخابات، كما أكد على 

ي علــى الــرغم مــن عــدم ضــرورة اســتمرار التنــسيق األمنــ

إننـا نحتـرم األمـن "التقدم على الصعيد الدبلوماسـي، وقـال 
ـــا،  ـــرم الجـــيش اإلســـرائيلي أمنن اإلســـرائيلي ونأمـــل أن يحت
ونحــن ضــد العنــف واإلرهــاب والتطــرف والتحــريض فــي كــل 

 .، على حد قوله"مكان في العالم

إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن القانون األميركـي 
ه بعـد أن رفـضت المحـاكم األميركيـة دعـاوى قد تمت بلورت

ــــل مــــواطنين  ــــسطينية مــــن قب ــــسلطة الفل ضــــخمة ضــــد ال
أميــركيين أصــيبوا فــي عمليــات خــالل االنتفاضــة الثانيــة، 
وذلـــك ألن أجهــــزة القــــضاء غيـــر مخولــــة قــــضائيا بــــإلزام 
السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات، ألن الواليات المتحدة 

 .ال تعترف بها كدولة

ب ذلــك عمــل ســناتورات مــن الحــزبين، وفــي أعقــا
بــدعم مــن منظمــات يمينيــة يهوديــة أميركيــة، علــى قــانون 
ينص علـى أن كـل كيـان سياسـي يحـصل علـى مـساعدات 

فـــي " اإلرهـــاب"أميركيـــة يكـــون معرضـــا للـــدعاوى بـــشأن 
 .المحاكم األميركية

ـــانون  ـــد دعمـــت اقتـــراح الق ـــت إدارة ترامـــب ق وكان
 أدرك كبــار المــسؤولين وفقــط بعــد الموافقــة عليــه،. بدايــة

ـــة  ـــى المـــساعدات األمني ـــركيين أبعـــاده اإلشـــكالية عل األمي
للــسلطة الفلــسطينية، كمــا عبــرت إســرائيل عــن قلقهــا مــن 

ولـــــم تـــــؤد المفاوضـــــات بـــــين اإلدارة األميركيـــــة . أبعـــــاده
 .والكونغرس إلى تحقيق تقدم بهذا الشأن

عن مـصدر فـي الكـونغرس قولـه " هآرتس"ونقلت 
الحالية تشير أيضا إلـى أن منظمـات مجتمـع إن التقديرات 

 ٩ســـوف تخـــسر مـــا يقـــارب ") تعـــايش"منظمـــات (مـــدني 
  .مليون دوالر سنويا نتيجة للقانون المشار إليه

 ٢/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب

* * * * *  

تدين قرار االحتالل إنهاء " التعاون اإلسالمي"
  عمل البعثة الدولية بمدينة الخليل
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التعاون اإلسالمي أدانت منظمة  - بترا - عمان 
قرار االحتالل اإلسرائيلي إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي 
المؤقت بمدينة الخليل في دولة فلسطين، معتبرة أن هذا 

 .اإلجراء خرق التفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية

" يونا"حسب اتحاد وكاالت التعاون اإلسالمي و
 من خطورة حذرت األمانة العامة للمنظمةأمس السبت، 

ًهذا القرار االسرائيلي الذي يشكل انتهاكا لالتفاقيات 
الموقعة وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ال سيما القرار 

 الصادر عن مجلس األمن الدولي بعد مجزرة الحرم ٩٠٤
  .م١٩٩٤اإلبراهيمي المروعة عام 

ودعت المجتمع الدولي إلى إبقاء بعثة التواجد 
اية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ الدولي وتوفير الحم

التدابير الالزمة لوضع حد لالنتهاكات واالعتداءات التي 
يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون وقوات االحتالل 

  .اإلسرائيلي

 ٤٠ ص٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مجلس العالقات العربية والدولية يؤكد رفضه 
 محاوالت التطبيع مع إسرائيل

  

أكد مجلس العالقات العربية  - را بت-عمان 
والدولية رفضه لمحاوالت التطبيع مع إسرائيل على حساب 
ٕالقضية الفلسطينية دون إنهاء االحتالل واقامة الدولة 

  .الفلسطينية كاملة السيادة

وأعاد المجلس في اجتماعه الدوري الثامن الذي 
عقد في الكويت، بحضور رئيس الديوان الملكي السابق 

ر فايز الطراونة ورئيس الوزراء األسبق الدكتور الدكتو
ًطاهر المصري التذكير بالمبادرة العربية للسالم، مؤكدا 
رفضه لما أقره الكنيست اإلسرائيلي بما سمي قانون 
ًالقومية اليهودي والذي يمثل تطرفا عنصريا يتنكر لحقوق  ً
الشعب الفلسطيني في فلسطين ويهدد فرص السالم 

ودان المجلس أنشطة االستيطان . طقةالعادل في المن
االستعماري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية وكل 
محاوالت تهويد القدس او االعتراف بها كعاصمة إلسرائيل 
ًوكذلك مخططات ضم الجوالن المحتل الذي يمثل جزءا ال 

  .يتجزأ من األراضي السورية

ووجه المجلس دعوة إلى كافة القوى الفلسطينية 
ل على إنهاء االنقسام الداخلي وتوحيد الصف للعم

الوطني الفلسطيني على أساس اتفاقات المصالحة 
الوطنية لمواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية 

  .ومحاوالت تهويد القدس واألراضي المحتلة

كما وجه الدعوة لتحقيق أهداف الشعب 
الفلسطيني في إنهاء االحتالل ونظام الفصل العنصري 

ٕاإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية " بارتهايداال"
 ١٩٦٧المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام 

  .وعاصمتها القدس وتأمين حقوق الالجئين الفلسطينيين

وكان رئيس مجلس العالقات العربية والدولية 
محمد الصقر ترأس االجتماع الثامن، حيث جرى بحث 

لماضية، باإلضافة جميع قرارات المجلس خالل السنة ا
الى البنود المدرجة على جدول األعمال، والتي كان أهمها 

  .القضية الفلسطينية واألوضاع العربية الراهنة

وحضر االجتماع كذلك؛ النائب األول اياد عالوي 
والنائب الثاني محمد بن عيسى، واألعضاء الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني وعبدالرحمن شلقم وعمرو 

وغانم النجار وفؤاد السنيورة والمستشار ماجد موسى 
جمال الدين والشيخ محمد الصباح ومصطفى البرغوثي 
ومصطفى عثمان إسماعيل ونبيل فهمي والمدير العام 

  .للمجلس محمد الصالل

  ٧ ص٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية تدعو أستراليا لاللتزام بحل 
 الدولتين والقرارات الدولية
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التقت لجنة فلسطين النيابية في دار  - عمان
مجلس النواب، امس، السفير األسترالي لدى المملكة مايلز 

 .ارميتاج

وأكد رئيس اللجنة النائب يحيى السعود مركزية 
القضية الفلسطينية وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، 

 .لكسر حالة الجمود في العملية السلمية

على تحقيق السالم الشامل ال بد من العمل : وقال
المستند إلى حل الدولتين ويعالج جميع قضايا الوضع 
النهائي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
  .وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

تمرار بااللتزام بحل ودعا السعود، أستراليا إلى االس
الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية 

 .باعتبارها دولة فاعلة في العالم

وأكد موقف األردن الثابت بقيادة جاللة الملك عبد 
ًاهللا الثاني من القدس، قائال إنها تعتبر خطا أحمر وقضية  ً
 من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها في مفاوضات
الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن 

  .القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

وحذر السعود من تبعات أي مساس بالوضع 
ًالقانوني والتاريخي القائم في القدس، الفتا إلى أن هذا 
ًاألمر يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر  ً ُ

امتداد العالمين العربي المسلمين والمسيحيين على 
 .واإلسالمي والعالم

وحول قرار أستراليا بنقل سفارتها إلى القدس، بين 
السعود أن هذا القرار أثار استياء الشارع األردني، معتبرا 
ًذلك اعترافا رسميا بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل، وخرقا  ً ً

ًللقانون الدولي وقرارات الشرعية وانحيازا واضحا إلسرا ئيل ً
  .وسياساتها التي تكرس االحتالل

ًوأشاد السعود بالعالقات القائمة بين البلدين، مثمنا 
ًدور أستراليا في دعم المفاوضات وحل الدولتين فضال عن 

، »االونروا«دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 .ًمتطلعا لمزيد من الجهود بهذا الخصوص

عمق العالقات من جهته، أكد السفير ارميتاج 
ًالقائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن بالده حريصة على 
ًتعزيز تلك العالقات وتطوير سبل التعاون تحقيقا لمصلحة 

 .البلدين والشعبين الصديقين

وأشاد ارميتاج بالدور األردني والمحوري واإلنساني 
ًالذي يقوم به تجاه الالجئين، مؤكدا استعداد بالده لدعم 

وبخصوص نقل سفارة أستراليا إلى . ا الشأناألردن بهذ
القدس، بين ارميتاج أن تركيز اإلعالم ذهب باتجاه نقل 
السفارة دون النظر إلى موقف أستراليا الداعي إلى حل 

 .الدولتين

  ٩ ص٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

المفتي يدين إطالق االحتالل طائرات شراعية 
  فوق األقصى

ام للقدس والديار  أدان المفتي الع– وكاالت
الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد 
حسين، سماح سلطات االحتالل بتحليق ثالث طائرات 
شراعية فوق المسجد األقصى المبارك، في سابقة خطيرة 
واستفزازية لمشاعر الفلسطينيين، وانتهاك جسيم لحرمة 

 .المسجد األقصى المبارك، وتعد صارخ على قدسيته

سلطات االحتالل "ّوحذر الشيخ حسين في بيان، 
من أن مثل هذه االعتداءات من شأنها أن تشعل فتيل 
التوتر في المنطقة برمتها، وجرها إلى مربع العنف، ألن 
المسجد األقصى المبارك يخص المسلمين كافة في العالم 
أجمع، وليس الفلسطينيين وحدهم، محمال حكومة االحتالل 

  ".لة عن نتائج أفعالهاالمسؤولية كام

كما طالب المجتمع الدولي، بضرورة الوقوف 
بجدية أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وأماكن 
عبادته، وأال يكتفي بمجرد إدانة االنتهاكات، بل اتخاذ 
إجراءات جدية كفيلة بردع سلطات االحتالل عن اعتداءاتها 
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ا وجرائمها وممارساتها اليومية، ومحاسبتها على إرهابه
المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وثوابته الوطنية 

  .غير القابلة للتصرف

  ٣/٢/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

إجراءات إسرائيل في القدس أهم الملفات خالل 
  اجتماعات أممية

 

 أعلن مسؤول فلسطيني اليوم االثنين، –رام اهللا 
الملفات  أن إجراءات إسرائيل في مدينة القدس أهم

الفلسطينية على جدول اجتماعات منظمات األمم المتحدة 
 .الجاري ومارس المقبل في شهري فبراير

 وقال مسؤول ملف األمم المتحدة في وزارة

الخارجية الفلسطينية عمر عوض اهللا، في تصريحات 
القدس كمحور في حراكها  إذاعية، إن وزارته تضع ملف

 ه مجلس حقوق اإلنسانالدولي على كافة األصعدة بما في

 فبراير ٢٥التابع لألمم المتحدة الذي يفتتح أعماله في 
 .الجاري

عوض اهللا أن وزير الخارجية الفلسطيني  وأضاف
الفلسطيني في  رياض المالكي، الذي سيرأس الوفد

االجتماعات سيضع المجلس في صورة االنتهاكات 
 .األراضي الفلسطينية، خاصة في القدس اإلسرائيلية في

لقاءاته مع  وتابع أن المالكي سيركز في
المسؤولين الدوليين على ممارسات إسرائيل بحق الشعب 

كافة أماكن تواجده وكذلك هدم المباني في  الفلسطيني في
 .القدس بحجة البناء دون ترخيص

عوض اهللا أن القدس هي التحدي األكبر  واعتبر
االنتخابات  في الملف الفلسطيني وخاصة في ظل

سرائيلية المحمومة التي يتسابق فيها اإلسرائيليون على اإل
 .الفلسطينيين وتدمير أي أفق للسالم في المنطقة قتل

سيكون حاضرا كذلك على  وأشار إلى أن الملف
 جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة األمم

التي ستبدأ ) اليونسكو(المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
السيما أن المدينة المقدسة موضوعة على  لالشهر المقب

 .الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر

أن الجانب الفلسطيني سيطالب المجموعات  وذكر
رادعة لمحاسبة  والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات

 .ومساءلة إسرائيل على جرائمها في المدينة المقدسة

 والجمعيات إسرائيل الفلسطينيون ويتهم
المسجد األقصى  بتنفيذ أعمال حفريات تحتة نياالستيطا

شرق القدس وتكثيف عمليات التهجير وهدم البيوت لصالح 
 .االستيطاني البناء

ويريد الفلسطينيون إعالن الجزء الشرقي من 
عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل  مدينة القدس

لها، علما أنها احتلت  على اعتبار القدس الموحدة عاصمة
  ولم يعترف١٩٦٧لجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام ا

 .المجتمع الدولي بذلك

 والقدس هي واحدة من قضايا الوضع النهائي

ٕللمفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل والمتوقفة منذ نهاية 
بعد تسعة أشهر من المحادثات  ٢٠١٤مارس من عام 

متد الم برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع
  .بين الجانبين منذ عدة عقود

  ٤/٢/٢٠١٩وكالة القدس نت لألنباء 

* * * * *  

  

فشل حل الدولتين الخطر األكبر : الصفدي
  على استقرار المنطقة

وزير الخارجية وشؤون  قال – بترا – بروكسل
المغتربين أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية كانت 

كل الفشل في وستبقى القضية المركزية األولى التي يش
حلها على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق 
الفلسطينيين في الحرية والدولة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، الخطر ١٩٦٧حزيران العام 
   .األكبر على أمن واستقرار المنطقة
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وحذر في مداخلة له خالل اجتماع وزراء الخارجية 
روكسل أمس، من خطورة  األوروبي الخامس في ب–العربي 

تفجر األوضاع في فلسطين جراء غياب آفاق حل الصراع 
وفق حل الدولتين، الذي تستمر إجراءات إسرائيل األحادية 
والتي تشمل بناء المستوطنات الالشرعية والالقانونية، في 

  .تقويضه

وشدد على ضرورة أن يرسل هذا االجتماع رسالة 
جاد أفق للسالم الدائم مشتركة تؤكد التزام العمل على إي

الذي يلبي جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة ويحول 
دون تجذر مشاعر اليأس المتولدة من استمرار الوضع 

  .الراهن والذي يهدد باالنفجار

وقال الصفدي، إن االتحاد األوروبي والعالم العربي 
شركاء تاريخيون يواجهون تحديات مشتركة وأمامهم 

ناء المزيد من التعاون وتحقيق اإلنجاز الفرص الحقيقية لب
الذي يحمي أمنهم المشترك ويحقق التنمية االقتصادية 

  .واإلنسانية

وثمن دور االتحاد األوروبي الداعم لحل الدولتين 
ولوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 ، التي قال إن االستمرار في دعمها ضرورة لتلبية)األونروا(
احتياجات الالجئين الحياتية والتنموية وتأكيد أن قضيتهم 
قضية من قضايا الوضع النهائي تحل في إطار الحل 

  .>>...الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية

وقال إن ثمة نقاط التقاء وأرضيات توافق ... <<
عديدة بين العالم العربي وأوروبا يجب البناء عليها، مضيفا 

اري يشكل فرصة لتبني مواقف جامعة أن االجتماع الوز
تسهم في تعزيز العمل المشترك لحل أزمات المنطقة وتوفر 
ًطرحا وعمال إيجابيين في فترة يتعمق فيها اليأس والسلبية  ً

  .نتيجة تفاقم األزمات اإلقليمية والعجز عن حلها

ًإلى ذلك، التقى وزير الخارجية عددا من نظرائه 
ش االجتماع الوزاري، وبحث العرب واألوروبيين على هام

معهم مجموعة من القضايا اإلقليمية والمسائل ذات االهتمام 
  .المشترك والعالقات الثنائية

  ١ ص٥/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مجلس األمن يبحث قرار إسرائيل إنهاء عمل 
  المراقبين الدوليين باألراضي المحتلة

 

 تتفاعل التطورات – عمان – نادية سعد الدين
رتبطة بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إنهاء عمل الم

ًالمراقبين الدوليين في األراضي المحتلة، والمغادرة فورا، 
بزعم عدم حياديتهم، وذلك عبر عقد جلسة مغلقة لمجلس 

، الذي رفضه "األحادي"ًاألمن الدولي، غدا، لبحث القرار 
  .الفلسطينيون

ينية وتنعقد الجلسة األممية نتيجة جهود فلسط
ًدولية مكثفة تم بذلها مؤخرا لجهة إلغاء قرار سلطات 
االحتالل، الذي جاء استجابة لمطالب المستوطنين، وعودة 
عمل بعثة التواجد الدولي، التي تتخذ من مدينة الخليل 

ًبالضفة الغربية مقرا لها، وتضم نحو ستين مراقبا دوليا ً ً.  

رج ويهدف االحتالل، من وراء قرار طرد البعثة خا
األراضي المحتلة، إلى إبعاد مراقبتها الدولية عن عدوانه 
المتصاعد، واعتداءات المستوطنين المتواترة، ضد الشعب 
الفلسطيني، السيما في مدينة الخليل التي تضم خمس بؤر 

 مستوطن، ٦٠٠استيطانية متغلغلة في قلبها، تحوي 
معظمهم من المتطرفين المحميين بآالف الجنود 

 ألف مواطن ٢٠٠ين المتوزعين بين زهاء اإلسرائيلي
  .فلسطيني

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، 
إن جلسة مغلقة ستعقد يوم األربعاء "السفير رياض منصور 

في مجلس األمن الدولي، بخصوص إنهاء سلطات االحتالل 
لعمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل من جانب 

  ."واحد

أمله بنجاح "ور، في تصريح له، عن وأعرب منص
المشاورات التي تجري مع األشقاء في الكويت وأندونيسيا 
وأعضاء آخرين في مجلس األمن، الستصدار موقف 
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بالضغط على حكومة االحتالل لصالح عودة عمل بعثة 
  ".التواجد الدولي

ٕبعد انتهاء هذه الجلسة المغلقة، وان "وأوضح 
 سيصار إلى عقد مؤتمر حصل تعطيل من أي جهة، فإنه

صحفي خارج مجلس األمن لنقل صورة كل الجهود التي تم 
بذلها، باإلضافة إلى النتائج التي تمخضت عن هذه 

  ."الجلسة

الجهود التي بذلت في األيام "وأشار منصور إلى 
الماضية بهذا الشأن؛ إذ صدر موقف من النرويج بصفتها 

 صدر بيان من رئيس التواجد الدولي في الخليل، ومن ثم
ًوزراء خارجية الدول الخمس المكونة لهذا التواجد، فضال 
عن بيان من قبل األمين العام لألمم المتحدة الذي دعا فيه 

  ."سلطات االحتالل للتراجع عن موقفها

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ًقرر، مؤخرا، إنهاء مهمة بعثة المراقبين الدولية بزعم 

، بحسب قوله، ”انحيازها للفلسطينيين، وألنها تعمل ضدنا“
  .مما يشكل استجابة لمطالب المستوطنين

بينما اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
عدم تجديد الحكومة "الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن 

اإلسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها 
رعاية دولية، وتخليها عن عن تطبيق اتفاقيات وقعت ب

الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقيات، وهو أمر 
  ."مرفوض، ولن نقبل به إطالقا

وكانت بعثة المراقبين الدوليين في الخليل، التي 
ٕتضم جنسيات نرويجية وسويدية وايطالية وسويسرية 
وتركية ويتم تجديد انتدابها كل ستة أشهر، قد تم نشرها 

بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي جرى بموجب اتفاق 
 عندما قام ١٩٩٤) فبراير(التوصل إليه بعد مجزرة شباط 

ٕ فلسطينيا، واصابة آخرين ٢٩مستوطن إسرائيلي بقتل  ً
بجروح بليغة، كانوا يصلون داخل الحرم اإلبراهيمي 

  .الشريف

فيما واصلت قوات االحتالل عدوانها ضد الشعب 
بعاد سبع مرابطات من مدينة الفلسطيني؛ حيث قررت إ

القدس المحتلة عن المسجد األقصى المبارك لمدة 
أسبوعين، بعدما اعتقلتهن خالل خروجهن من أبواب 

، بحجة "الناظر"األقصى؛ حطة، واألسباط، والمجلس 
باب / الجلوس في المنطقة الشرقية داخل المسجد األقصى“

  ."الرحمة

قتحامات كما شنت حملة واسعة من المداهمات واال
في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، مما أدى إلى 
اندالع المواجهات العنيفة مع المواطنين الفلسطينيين، 

  .ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوفهم

ًوطالت االعتقاالت عددا من الشبان الفلسطينيين 
من الخليل، وطولكرم، ومخيم جنين، وقرية بيت تعمر شرق 

  .م قدورة وسط رام اهللابيت لحم، ومخي

واندلعت مواجهات عنيفة في قرية المزرعة 
الغربية، شمال غرب رام اهللا، عقب اقتحام قوات االحتالل 
للمنطقة ومداهمة عدد من منازل المواطنين، بالقوة 
العسكرية العاتية، مما أسفر عن وقوع اإلصابات بين 

  .صفوفهم

وفي غضون ذلك؛ يجري وفدا كل من حركتي 
 مباحثات مهمة مع المسؤولين "الجهاد اإلسالمي" و"سحما"

المصريين في القاهرة، تتناول تطورات القضية الفلسطينية، 
ٕوانهاء االنقسام، والتهدئة مع سلطات االحتالل، وعدوانها 

  .المتواصل ضد الشعب الفلسطيني

، حازم قاسم، ”حماس“وكان الناطق باسم حركة 
 برئاسة رئيس مكتبها ًإن وفدا من قيادة الحركة،"قال 

السياسي إسماعيل هنية، يجري في مصر مباحثات بشأن 
  ."الوضع في قطاع غزة

إن الوفد سيبحث مع المسؤولين "وأضاف قاسم 
ًالمصريين عددا من الملفات المهمة، خصوصا تفاصيل  ً
التفاهمات مع االحتالل اإلسرائيلي، ودور مصر في رفع 
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هود لترتيب البيت حصار غزة، إضافة إلى استئناف الج
  ."الفلسطيني الداخلي

 أن زيارة وفد الحركة "حماس"ّوعد الناطق باسم 
ًتمثل استمرارا للتطورات اإليجابية في العالقات "إلى القاهرة 

  ."بين الحركة ومصر

 ١٢ قد وقعتا، في "حماس" و"فتح"وكانت حركتا 
ً، اتفاقا في القاهرة، يقضي ٢٠١٧) أكتوبر(تشرين األول 

ين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها في قطاع بتمك
غزة، كما الضفة الغربية، إال أن تطبيقه قد تعثر في ظل 

  .الخالفات حول بعض الملفات الشائكة

  ١٨ص ٥/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الجامعة العربية تطالب الدول األوروبية 
  االعتراف بدولة فلسطين

ة الدول  طالبت الجامعة العربي- بترا -  القاهرة
األوروبية االعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 

  .وعاصمتها القدس الشرقية ،١٩٦٧

وثمنت الجامعة الدور األوروبي في مجال الدعم 
اإلنساني واالقتصادي للشعب الفلسطيني من خالل وكالة 

  ."األونروا"

وأشار األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو 
األوروبي / اع الوزاري العربيالغيط خالل أعمال االجتم

الخامس المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 
االهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية، للعمل 
على تعزيز اطر التعاون مع االتحاد األوروبي بما يخدم 

  .المصالح واألولويات العربية

 وحول األزمة السورية، أكد أبو الغيط ان الحل
ًالسياسي يظل هو المخرج الوحيد لألزمة السورية وفقا 
للقرارات األممية ذات الصلة، فيما أعرب عن قلقه إزاء 
ًاستمرار حالة االنسداد السياسي في ليبيا، مطالبا بمضاعفة 
الجهود الدولية بشكل متناسق من أجل حلحلة الوضع 

  .هناك

وفيما يخص األزمة في اليمن، أكد أبو الغيط 
ار الجامعة العربية في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، استمر

ًمشددا على ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات من أجل إنهاء 
المعاناة اإلنسانية وتقديم العون الصحي والمادي ألبناء 

  .الشعب اليمني

ودعا األمين العام للتعاون العربي واألوروبي في 
اب والهجرة التصدي للتحديات المشتركة مثل ظاهرتي اإلره

ًغير النظامية لمعالجة أسبابهما الجذرية، آخذا في االعتبار 
أن التهديد األخطر للمنطقة األورو عربية يظل هو خطر 

  .ّاإلرهاب في ضوء اتساع أبعاده وتعقدها وتمدده الجغرافي

  ٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

السفير التشيكي يثمن الدور االردني تجاه 
 والدوليةالقضايا اإلقليمية 

  

أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب  - عمان
الدكتور نصار القيسي أهمية تعزيز عالقات الصداقة 
القائمة مع دول أوروبا لمواقفها الداعمة لألردن على 

  .مختلف الصعد والمجاالت

وقال خالل لقائه في مجلس النواب امس السفير 
 لهالتشيكي لدى المملكة جوزيف كوتسكي، وبحث خال

تطوير العالقات بين البلدين الصديقين في المجاالت 
البرلمانية واالقتصادية والتجارية، إن البلدين الصديقين 
تجمعهما عالقات تاريخية وطيدة ما يتطلب العمل على 
تعزيزها عبر كل القنوات المتوافرة، الفتا إلى أن البرلمان 

ه، األردني يدعم كافة المبادرات التي تدعم هذا التوج
مثمنا الدور التشيكي الداعم لألردن خالل المحافل 
الدولية، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمه 

  .الموصول لألردن تجاه ملف الالجئين السوريين

من جهته، ثمن السفير التشيكي الدور الذي 
يضطلع به األردن تجاه القضايا اإلقليمية والدولية، مشيرا 



  
  ٦٨ 

لدين الصديقين العديد من التوجهات إلى أن لدى قيادة الب
 .اإليجابية التي من شأنها تطوير العالقات القائمة

وأضاف أن تنمية مستوى العالقات البرلمانية 
المتبادلة مطلب مهم يساعد على تقريب وجهات النظر 

 .حيال العديد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك

  ٥ ص٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االتحاد األوروبي لالعتراف بدولة عباس يدعو 
 فلسطين

  

 دعا الرئيس الفلسطيني -) أ ف ب (- رام اهللا 
محمود عباس الثالثاء النمسا وكافة دول االتحاد 
االوروبي الى االعتراف بدولة فلسطين على اساس حل 

التحدث باسم " يكلف أحدا"الدولتين، مؤكدا أنه لم 
 .الفلسطينيين

ئيس النمساوي الكسندر وقال في ختام لقائه الر
ندعو دول االتحاد االوروبي "فان دير بيلين في رام اهللا 

لالعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين الذي تؤيده 
دولهم والن ذلك يدفع بعملية السالم والمفاوضات الى 

 ."االمام

وأشار عباس خالل مؤتمر صحافي مشترك مع 
 فلسطين إلى أهمية انتخاب دولة"الرئيس النمساوي 

الصين،النها ترسخ مكانتها كدولة + ٧٧ًرئيسا لمجموعة 
 ."مهمة على الصعيد الدولي

ٕتعنت الحكومة االسرائيلية واصرارها "وندد ب 
على التنكر اللتزامات العملية السلمية والمضي قدما في 

 ."سياسة االستيطان واالقتحامات واالعتقاالت واالغتياالت

دارة األميركية قرارات اال"وأوضح عباس أن 
األخيرة المنحازة لالحتالل االسرائيلي بشكل كامل، يجعل 

 ."استمرار الدور األميركي كوسيط وحيد غير مقبول

آلية دولية متعددة األطراف  "ـوجدد المطالبة ب
 ."لرعاية العملية السلمية، مؤكدا أهمية الدور األوروبي

على رفض "وفي السياق ذاته، شدد عباس 
ي اي مؤتمر للسالم ال يكون على اساس المشاركة ف

  ."الشرعية الدولية

 ١٠ص ٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

المبعوثة األوروبية تزور أوقاف القدس وتطلع 
 على انتهاكات االحتالل للمسجد األقصى

  

 أطلع مدير عام األوقاف اإلسالمية وشؤون
المبارك الشيخ عزام الخطيب، اليوم  المسجد ا�قصى

األربعاء، المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي لعملية 
السالم في الشرق األوسط السيدة سوسانا تيرستال، 

براندت على ما ما  ريناصاب ومستشارتها السياسية السيدة
الحرم / تعرض وما يتعرض له المسجد األقصى المبارك

مدار سنوات  على انتھاكات من ومحيطه القدسي الشريف
تفاقم لهذه االنتهاكات في اآلونة االحتالل وما يواكبها من 

 .األخيرة

جاء ذلك خالل زيارة السيدة تيرستال 
ومستشارتها براندت اليوم لدائرة األوقاف االسالمية في 
القدس القديمة ولقائها بالشيخ الخطيب بحضور مدير 

 .يوسف النتشة .السياحة واآلثار في األوقاف د

 الخطيب على حكومات وفي حديثه، تمنى الشيخ
ًاالتحاد األوربي أن تمارس دورا أكثر فاعلية باتجاه 
الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم منذ أمد 
بعيد لألماكن المقدسة في مدينة القدس خاصة المسجد 
األقصى المبارك بهويته اإلسالمية كمسجد خالص 
للمسلمين وحدهم ال يقبل القسمة أو الشراكة بكل 

 . دونما والطرقات المؤدية اليه١٤٤مساحته البالغة 



  
  ٦٩ 

بدورها، أكدت السفيرة سوسانا على انحيازها 
المطلق لحقوق وحرية العبادة للمسلمين في المسجد 
األقصى، ومحاربة التطرف، والحفاظ على األماكن 
المقدسة كإحدى الركائز الضرورية للحفاظ على السلم 

 .واألمن في العالم

  ٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ال ننوي نقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى : روسيا
  القدس

  

 أكدت روسيا أنها ال تنوي نقل – وكاالت –تاس 
سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مشددة على 

  .التزامها بقرارات األمم المتحدة بشأن واقع المدينة المقدسة

وقال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناطولي 
، اليوم الخميس، ردا "تاس"روف، في مقابلة مع وكالة فيكتو

مسألة نقل سفارة روسيا : "على سؤال حول هذا الموضوع
من تل أبيب إلى القدس غير موجودة على اإلطالق في 

 ".جدول األعمال

تلتزم روسيا بالقاعدة القانونية : "وتابع فيكتوروف
 الدولية فيما يخص قضية القدس، بما في ذلك القرارات

 ".المناسبة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

وطفت قضية القدس إلى السطح بقوة على خلفية 
قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، نقل سفارة بالده لدى 
إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة والذي تم تطبيقه 

 مايو الماضي خالفا لجميع القرارات الدولية ١٤يوم 
 .لخاصة بهذا الموضوعا

ولقيت هذه الخطوة استنكارا شديدا من قبل دول 
كثيرة في العالم، مسفرة عن تصعيد حاد للتظاهرات 
االحتجاجية للفلسطينيين ما أدى إلى مقتل العشرات منهم 

 .جراء االشتباكات مع قوات األمن اإلسرائيلية

وبعد هذا التطور حذت دولتان حذو الواليات 
 غواتيماال والباراغواي، اللتان نقلتا أيضا المتحدة وهما

سفارتيهما إلى القدس، لكن السلطات الجديدة في 
الباراغواي تراجعت الحقا عن هذا القرار، بينما أعربت 
مجموعة من الدول األخرى على رأسها البرازيل والتشيك 

 .وأستراليا عن استعدادها التخاذ هذه الخطوة

  ٧/٢/٢٠١٩روسيا اليوم 

* * * * *  

برلمانيون أندونيسيون يؤكدون أهمية الوصاية 
  الهاشمية على المقدسات

  

ـــة  -عمـــان  ـــشؤون الخارجي ـــة ال ـــيس لجن أكـــد رئ
ـــة الـــدكتور نـــضال الطعـــاني أهميـــة تعزيـــز العمـــل  النيابي
الجماعي الدولي في الوصول لحلـول دوليـة مرضـية تجـاه 
كــل القــضايا القابعــة التــي مــن شــأنها إذا وجــدت الحلــول 

ــدولي المنا ســبة أن تــؤدي إلــى توطيــد األمــن واالســتقرار ال
  .سيما القضية الفلسطينية ومحاربة التطرف واإلرهاب

حـــديث الطعـــاني جـــاء لـــدى لقائـــه بـــدار مجلـــس 
النواب اليوم الخميس وفـدا برلمانيـا اندونيـسيا يمثـل لجنـة 
الشؤون الخارجية في مجلس النواب والسياسات الدفاعية 

كتور عبـــد الحـــارس المـــشهاري، االندونيـــسي برئاســـة الـــد
بحضور النواب الدكتور إبراهيم بني هاني ومنتهى البعول 
والــسفير االندونيــسي لــدى المملكــة أنــدي رحميــانتو، تــم 
خاللــه بحــث ســبل التعــاون البرلمــاني حيــال كافــة القــضايا 
ذات االهتمام المشترك في المجاالت كافة سيما البرلمانيـة 

  .منها

ئــــة الظــــروف المناســــبة وقــــال الطعــــاني إن تهي
وقنـــــــوات االتـــــــصال الناجعـــــــة مـــــــن شـــــــأنها النهـــــــوض 
ــــــة بــــــين األردن وكــــــل  بالدبلوماســــــية البرلمانيــــــة القائم
البرلمانات العربية واإلقليمية والدولية، الفتا إلى أن تعزيـز 

عبر اللقـاءات ' النواب االندونيسي'العالقات البرلمانية مع 
لـى تقريـب وجهــات المباشـرة والزيـارات المتبادلـة يـساعد ع

النظــر والتــصورات البرلمانيــة، وبمــا يــساهم علــى تــأطير 
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مواقـــف منــــسجمة تجـــاه العديــــد مـــن القــــضايا خــــصوصا 
القــضية الفلــسطينية التــي تمثــل بــدورها القــضية المركزيــة 

  .لألردن

ـــة  ـــضافة األردن قراب ـــق باست ـــا يتعل  ١.٣وزاد فيم
مليــون الجــئ ســوري أن المجتمــع الــدولي مطالــب بتحمــل 

ــة احتياجــاتهم مــن مــسؤ ولياته تجــاه األردن مــن اجــل تلبي
تعليم وصحة وبنية تحتية ولكي يتـسنى لـألردن االسـتمرار 

وقـال إن األردن سـاهم فـي دعـم  .بدوره اإلنـساني تجـاههم
كل المبادرات اإلقليمية والدولية الـسياسية الداعمـة إليجـاد 
حلول الزمتي اليمن وليبيـا انـسجاما مـع الموقـف الواضـح 

  .ثابت لقيادته الهاشمية تجاههاوال

مــن جهتــه، ثمــن الوفــد االندونيــسي الــدور الــذي 
يقوم به األردن لصالح القضية الفلـسطينية، مؤكـدا أهميـة 
الوصاية الهاشمية على المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية 

  .في القدس الشريف

ــسوريين  ــدر لــألردن استــضافته لالجئــين ال كمــا ق
لمتواضـعة، مؤكـدا أن اندونيـسيا رغم إمكاناته االقتصادية ا

تدعم كل الجهود الدوليـة الـساعية لتعزيـز اسـتمرار األردن 
  .بهذا الشأن

ــــسي  ــــاني االندوني ــــد البرلم ــــارة الوف ــــابع أن زي وت
لمجلس النواب األردنـي ولقائـه لجنتـه الخارجيـة تـأتي مـن 
منطلــق تعزيــز العالقــات البرلمانيــة بــين برلمــاني البلــدين، 

 المميـــزة التـــي تجمـــع كـــال البرلمـــانين موضـــحا أن العالقـــة
انعكــست علــى مــدى التقــارب فــي المواقــف ســيما المتعلقــة 

  .بالقضية الفلسطينية

  ٤ ص٨/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تنديد فلسطيني بمنع واشنطن صدور بيان 
 أممي بشأن طرد المراقبين الدوليين من الخليل

  

ندد الفلسطينيون  – عمان - نادية سعد الدين
ع الواليات المتحدة األميركية صدور مشروع بيان بمن

لمجلس األمن الدولي، كان سيعبر عن األسف للقرار 
اإلسرائيلي األخير بطرد المراقبين الدوليين من األراضي 

  .”عدم حياديتهم“الفلسطينية المحتلة، بذريعة 

واعتبر الفلسطينيون أن الموقف األميركي، الذي 
)  عضوا١٥(ن الدولي جاء خالل اجتماع مجلس األم

لمناقشة القرار اإلسرائيلي األخير بإنهاء عمل البعثة 
الدولية، التي تتخذ من مدينة الخليل بالضفة الغربية مقرا 

ينم عن موافقة الواليات “لها، ومغادرتها فورا، بأنه 
  .”المتحدة على هذا القرار

انحيازا أميركيا “وأوضحوا بأنه يعكس، أيضا، 
الحتالل اإلسرائيلي على حساب الحقوق سافرا لسلطات ا

  .”الوطنية الفلسطينية المشروعة

وكان مشروع البيان، الذي من المفترض أن يصدر 
عن مجلس األمن بعد جلسته التي عقدت، أول أمس، 
ٕبطلب من الكويت واندونيسيا، سيقر بأهمية البعثة 

وجهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة “المؤقتة 
لحساسية والوضع الهش على األرض، الذي شديدة ا

، وفق ما نقلت وكالة ”يخاطر بمزيد من التدهور
  .”رويترز“

الواليات المتحدة “وقال دبلوماسيون أميركيون إن 
ال تعتقد أن بيانا من مجلس األمن بشأن هذه القضية 

، بينما رأت النرويج، التي رأست بعثة المراقبة ”مناسب
القرار “ عاما، إن ٢٢مدى المتعددة الجنسيات على 

اإلسرائيلي أحادي الجانب، يمكن أن يعني توقف تنفيذ 
وكان رئيس الوزراء ” .جزء مهم من اتفاقات أوسلو

اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر، مؤخرا، إنهاء مهمة 
انحيازها للفلسطينيين، “بعثة المراقبين الدولية بزعم 

مما يشكل ، بحسب قوله، ”وقيامها بأنشطة معادية
  .استجابة لمطالب المستوطنين
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ويهدف االحتالل، من وراء قرار طرد البعثة خارج 
األراضي المحتلة، إلى إبعاد مراقبتها الدولية عن عدوانه 
المتصاعد، واعتداءات المستوطنين المتواترة ضد الشعب 
الفلسطيني، السيما في مدينة الخليل التي تضم خمس 

 مستوطن، ٦٠٠ قلبها، تحوي بؤر استيطانية متغلغلة في
معظمهم من المتطرفين المحميين بآالف الجنود 

 ألف مواطن ٢٠٠اإلسرائيليين المتوزعين بين زهاء 
  .فلسطيني

وكانت بعثة المراقبين الدوليين في الخليل، التي 
تضم جنسيات نرويجية وسويدية وايطالية وسويسرية 

تم نشرها وتركية ويتم تجديد انتدابها كل ستة أشهر، قد 
بموجب اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي جرى 

 عندما قام ١٩٩٤) فبراير(التوصل اليه بعد مجزرة شباط 
ٕ فلسطينيا، واصابة آخرين ٢٩مستوطن إسرائيلي بقتل 

بجروح بليغة، كانوا يصلون داخل الحرم اإلبراهيمي 
انتهاك االتفاقات وخرق “الشريف، حيث تراقب البعثة 

انون اإلنساني الدولي وقوانين حقوق اإلنسان الق
  .، بحسب موقعها االلكتروني”الدولية

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني، أن التصرف 
األميركي بشأن مشروع بيان مجلس األمن الدولي 

يكشف عن عجر المجتمع الدولي، وكذلك حجم الهيمنة “
وقال مجدالني، خالل . ”ميركية على المنظمة الدوليةاأل

لقائه أمس في رام اهللا سفير روسيا االتحادية لدى دولة 
فلسطين حيدر رشيد اغانين، إن البيت األبيض غير 

بين الجانبين الفلسطيني ” وسيطا نزيها“معني ألن يكون 
المجتمع الدولي إلى الخروج عن “واإلسرائيلي، داعيا 

وة لمؤتمر دولي للسالم بمشاركة كافة الدول صمته والدع
وثمن الدعوة الروسية للفصائل الفلسطينية إلى . ”المعنية

توقيت الدعوة وأهميتها في ظل “موسكو، مؤكدا حيوية 
ما تسعى إليه إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من 

عقد مؤتمر وارسو لبحث أمن الشرق األوسط وسط غياب 
ة والمهدد أمنها دولة فلسطين، بينما من األطراف المعني

يهدد أمن واستقرار المنطقة هي سلطات االحتالل وبدعم 
  .”أميركي واضح ومباشر

موسكو عبرت عن “وأشار مجدالني إلى أن 
بالقضية الفلسطينية عبر دعوة الفصائل، مما  اهتمامها

يعد استمرارا للجهود الروسية في المنطقة نحو ضمان 
  .”رار، ومواجهة التحدياتاالمن واالستق

بدوره؛ دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، تيسير خالد، موقف الواليات المتحدة 
األميركية الذي جاء مدافعا عن القرار اإلسرائيلي، بينما 

لي، أعربت بقية الدول األعضاء في مجلس األمن الدو
خالفا لها، عن أسفها لقرار االحتالل بإنهاء عمل بعثة 
المراقبين الدوليين المتمركزة في مدينة الخليل منذ العام 

١٩٩٤.  

الواليات المتحدة ال تريد أحدا يراقب “وأكد خالد أن 
جرائم المستوطنين وجيش االحتالل، في جميع أرجاء 

جون الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفي س
يثبت بأنها شريك لسلطات “، معتبرا أن موقفها ”االحتالل

االحتالل في جرائمها وجرائم مستوطنيها ضد المواطنين 
  .”الفلسطينيين

  ١٩ ص٨/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

بناء تلفريك :  الفلسطينيةوزارة السياحة واآلثار
  في مدينة القدس مرفوض

 

ــار، مــصادقة ســلطا ــسياحة واآلث ت أدانــت وزارة ال
االحتالل اإلسرائيلي علـى مـشروع بنـاء تلفريـك فـي مدينـة 
القدس القديمـة، والـذي يعتبـر أحـد المـشاريع االسـتيطانية 
الــــضخمة التــــي تنفــــذها ســــلطات االحــــتالل فــــي المدينــــة 
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المقدسـة، ســعيا لتعزيــز سياســاتها االســتيطانية التهويديــة 
 .فيها وفرض وقائع جديدة على األرض

ــا ن صــحفي يــوم الجمعــة، وأشــارت الــوزارة فــي بي
 ٧إلـــى ان طـــول مـــسار التلفريـــك المزمـــع انـــشاؤه يبلـــغ 

ــالقرب مــن أســوار القــدس القديمــة فــي  كيلــومترات ويمــر ب
منطقتي سلوان والطور وبـاب األسـباط علـى أراضـي مقبـرة 
ــاء محطــات وخــدمات ســياحية  ــاب الرحمــة، ويتــضمن بن ب
مختلفة على األراضي المقدسية المحتلة، وسيربط مختلف 

  .المشاريع االستيطانية التهويدية في القدس الشرقية

وأوضــحت الــوزارة ان المــشروع يهــدف إلــى تغييــر 
مظهر مدينة القدس ومشهدها الثقافي ذوو الطابع العربي 
اإلســالمي إلــى طــابع اســتيطاني كولونيــالي حــديث يعــزز 
الروايـــة االســــتيطانية التهويديــــة لمدينــــة القــــدس بحجــــج 

ــي مــ ــسياحي ف ــل ســلطات التطــوير ال ــن قب سعى ممــنهج م
االحتالل لبسط سيادتها على جميع أنحـاء القـدس وفـرض 

سياسية واستيطانية تهدف إلـى تهويـد القـدس  إيديولوجية
ـــر  ـــز المنـــشآت الـــسياحية والدينيـــة االســـتيطانية غي وتعزي

ـــز  ـــشرعية كمرك ـــراق، " شـــتراوس"ال ـــالقرب مـــن حـــائط الب ب
" لعـــادا"ومركـــز كيـــدم فـــي ســـلوان التـــي تمولهـــا مؤســـسة 

االستيطانية وغيرها في محاولة لتحويل الوجهـة الـسياحية 
للقدس إلى هذه المراكز بعيدا عن سكانها األصليين، وفي 

الــــــضغط علــــــيهم وتعقيــــــد حيــــــاتهم  المقابــــــل مــــــضاعفة
ــــــصادية  ــــــى مقــــــدراتهم االقت ــــــسيطرة عل ومحاصــــــرتهم وال
والسياحية لـصالح المؤسـسات االسـتيطانية غيـر الـشرعية 

ــة مــن ق ــام والممول ــذ الع ــل ســلطات االحــتالل من ، ١٩٦٧ب
والتـــي ترمـــي إلـــى تغييـــر طـــابع مدينـــة القـــدس المقدســـة 

  .ووضعها القانوني

  ٩/٢/٢٠١٩شبكة صدى األقصى اإلخبارية 

* * * * *  

واشنطن تحشد ": الغد"مسؤول فلسطيني لـ 
  "صفقة القرن"لتأييد 

  

 قال مسؤول - عمان -  نادية سعد الدين
الواليات المتحدة تعتزم طرح “إن ” الغد” فلسطيني لـ

صفقة “أفكار من خطتها لعملية السالم، المعروفة باسم 
، في مؤتمر وارسو حول الشرق األوسط، المقرر ”القرن

عقده األسبوع الحالي، والذي رفضت السلطة الفلسطينية 
 .ُحضوره وعدم تلبية الدعوة األميركية التي وجهت لها

اإلدارة “، إن ”الغد” وأضاف المصدر المسؤول، لـ
ُاألميركية تنوي أن تطلع عددا من المسؤولين الدوليين، 
خالل المؤتمر، على تطورات خطتها للسالم بين الجانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي، قبل إعالنها رسميا، لحشد التأييد 
الالزم لها، كما ستفعل ذلك خالل الجولة المرتقبة 

ب، للمنطقة، قريبا، لمبعوثي الرئيس األميركي، دونالد ترام
  .”صفقة القرن“لتسويق 

ومن المقرر، بحسب تصريحات صحفية لإلدارة 
األميركية، أن يبحث المؤتمر األميركي الذي تستضيفه 

 من الشهر الجاري حول ١٤ و١٢بولندا في الفترة بين 
منطقة الشرق األوسط، خطة السالم بين الجانبين 

  .الفلسطيني واإلسرائيلي

مستشار األميركي البارز للبيت فيما سيبحث ال
األبيض ومبعوث الرئيس ترامب للمنطقة، جاريد كوشنير، 

جهود اإلدارة األميركية لدفع عملية “خالل المؤتمر 
، والتي من ”السالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

المرجح أن يتم إعالنها رسميا بعد إجراء انتخابات 
  .القادم) إبريل(ن اإلسرائيلية في نيسا” الكنيست“

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، صائب عريقات، أن المسؤوليين الفلسطينيين 

لم يتم تفويض أحد للحديث ”لن يحضروا مؤتمر وارسو، و
، متهما اإلدارة األميركية بمساعي تغيير ”باسم فلسطين

  .٢٠٠٢المبادرة العربية للسالم، التي ُأطلقت العام 

واشنطن “وقال عريقات، في تصريح له، إن 
تحاول فرض حل إقليمي من خالل تغيير مبادرة السالم 
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تمارس ضغوطا على الشعب “، منوها إلى أنها ”العربية
الفلسطيني يوميا، بسبب صموده أمام محاولة تصفية 

الواليات المتحدة تسعى، “وأضاف إن . ”قضيته الوطنية
لة تقف إلى جانب فلسطين في دوليا، إلى معاقبة كل دو

األمم المتحدة، ومحاولة فرض حل إقليمي عبر تغيير 
ستفشل ألن الفلسطينيين والعرب “، إال أنها ”المبادرة

يرفضون تغييرها، وأن أي محاولة للتطبيع مع الجانب 
اإلسرائيلي من قبل أي عربي تعد طعنة في ظهر 

  .”الفلسطينيين

طينية لن تقبل أو القيادة الفلس“وأكد عريقات إن 
تسمح بتغيير مبادرة السالم العربية أو التالعب بها سواء 

، مضيفا أن المبادرة، ”من أميركا أو من أي جهة كانت
التي تهدف إلى إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط، 

  .تستند إلى أسس ال يمكن تغييرها

وكتب عريقات في سلسة تغريدات على موقع 
رة األميركية وبجميع قرارتها المخالفة اإلدا“، أن ”تويتر“

للقانون الدولي قد عزلت نفسها عن أي رعاية لعملية 
، فيما كان قد اتهمها، في وقت سابق، بتبني ”السالم

ٕمواقف اليمين اإلسرائيلي المتطرف وفرض وامالء الحل 
  .وفق رؤيتهم

وكانت أنباء قد تسربت عن أبرز مالمح خطة 
ي سيطرحها قريبا؛ والتي تتحدث الرئيس ترامب للسالم الت

عن إقامة حكم ذاتي فلسطيني محدود في قطاع غزة وما 
، ”الدولة“تبقى من مساحة الضفة الغربية، تحت مسمى 

ٕوانشاء عاصمة في إحدى القرى الفلسطينية بالقدس 
ٕالمحتلة، واقامة مشاريع اقتصادية حيوية في األراضي 

غوار تحت المحتلة، مع بقاء المستوطنات ومنطقة األ
  .السيادة اإلسرائيلية

وفي هذا السياق؛ قال عضو اللجنة التنفيذية 
جولة كل من كوشنير “لمنظمة التحرير، تيسير خالد، إن 

والمبعوث األميركي للمنطقة، جيسون غرينبالت، للمنطقة 

نهاية الشهر الجاري، وتشمل عدة دول عربية، بمرافقة 
س الوزراء طاقم اقتصادي، تستهدف تسويق خطة رئي

، بما ”للسالم االقتصادي“اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
  .”يتساوق مع اليمين المتطرف اإلسرائيلي الحاكم

ورأى خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة 
بمعزل عن “الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ذلك يتم 

تسوية سياسية تفضي النسحاب قوات االحتالل من 
، بما ١٩٦٧ية المحتلة بعدوان حزيران األراضي الفلسطين

فيها القدس، وتفكيك المستوطنات ورحيل المستوطنين 
وحل قضايا الوضع الدائم وفقا للقانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومنها 
حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم 

 بفعل العدوان الصهيوني العام ، قسرا”التي هجروا منها
١٩٤٨.  

منظمة التحرير، بوصفها ممثال شرعيا “وأكد أن 
ووحيدا للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحدا للحديث نيابة 
عنها في المحافل الدولية، ومنها مؤتمر وارسو الذي 

، مشددا على أن ”يهدف إلى خلط األوراق في المنطقة
  .>>...هالشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصير

  ١ ص١٠/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ُتطالب  الفلسطينية الخارجية والمغتربين
المجتمع الدولي مواجهة التحريض على شعبنا 

 وقيادته بمنتهى الجدية
 

وبـالتزامن مـع  ُيـصعد اليمـين الحـاكم فـي إسـرائيل
 مـن حملتـه التحريـضية العنـصرية علـى االنتخابيالسباق 
ن خالل رفع وتيـرة الهـاجس الفلسطيني وقيادته، م الشعب

اإلسـرائيلي، عبـر جملـة مـن  والجدل األمني داخل المجتمع
ـــوفراالتهامـــات ـــي ت ـــة الت ـــب المفتعل  ُ المختلقـــة واألكاذي

المناخــات لجمهــور اليمــين مــن المتطــرفين والمــستوطنين 
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 وتهجيــر الفلــسطينيين االســتيطان ٕواطــالق يــدهم لتعميــق
وممتلكـاتهم  هم والمساس بمقدسـاتأراضيهموالسيطرة على 

وارتكاب أفظع االعتداءات والجرائم بحقهم، بمـا يـؤدي إلـى 
مـصالح اليمـين وفـي مقـدمتها إغـالق البـاب أمـام  تحقيـق

إلعـادة إحيـاء األمـل فـي  أية فكـرة أو فرصـة أو جهـد يبـذل
  . السالم والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني

 هذا التحـريض العنـصري يـنعكس ارتدادات ترجمة
 اإلعــدامعمليــات  بــشكل يــومي ســواء مــن خــاللميــدانيا و

التي ينفـذها قناصـة االحـتالل علـى حـدود قطـاع غـزة ضـد 
 استـشهاد الطفلـين وآخرهـاالفلـسطينيين العـزل  المـواطنين

، ومـن " عاما١٧اشتيوي  حمزة" و" عاما١٤حسن شلبي "
 خـالل عمليـات القتـل واالعتـداءات التـي تنفـذها منظمـات

ــــــة وت هديــــــداتها ضــــــد المــــــواطنين المــــــستوطنين اإلرهابي
الـشهيدة األم عائـشة الرابـي،  الفلسطينيين، كما حـدث مـع

بالبلــدة  "تــل الرميــدة"وكمــا جــرى صــبيحة هــذا اليــوم فــي 
ــي  ــل، والمظــاهرات العنــصرية الت ــة الخلي ــي مدين القديمــة ف

  .  الرئيس محمود عباساستهدافدعت إلى 

 هذه الحملـة التحريـضية ليـست جديـدة إنمـا هـي

سياسة اليمـين الحـاكم الـذي يحـاول دائمـا توسـيع  لـامتداد
شــعبنا وحقوقــه وأرضــه ومقدســاته  دائــرة جمهــوره وتقــديم

  .قرابين لمؤيديه

ــــارات ــــدين بأشــــد العب حمــــالت  إن الــــوزارة إذ ت
التحريض العنصرية على قتـل الفلـسطينيين ونهـب المزيـد 

ُوتــرحيلهم، فإنهـا تحمــل الحكومـة اإلســرائيلية  مـن أرضـهم
المسؤولية الكاملة والمباشرة عـن  يامين نتنياهوبرئاسة بن

  . المستوطنين الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل وقطعان

ًتحذر الوزارة مجددا مـن نتـائج وتـداعيات حمـالت  ُ
الكراهيــــة والعنــــصرية والقتــــل ضــــد  التحــــريض علــــى

ـــة اليمـــين ـــذها ماكين الـــسياسية  الفلـــسطينيين التـــي تنف
رة مجلــس األمــن الــدولي لتحمــل ، وتــدعو الــوزاواإلعالميــة
 اتجاه ما يتعرض له شعبنا واألخالقيةالقانونية  مسؤولياته

تـــوفير الحمايـــة الدوليـــة  مـــن مخـــاطر، وتطالبـــه بـــسرعة
  .لشعبنا

  ١٠/٢/٢٠١٩موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 

* * * * *  

الصفدي وعريقات يبحثان اآلفاق السياسية 
  اإلسرائيليلحل النزاع الفلسطيني

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الصفدي، اليوم األحد، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة 

  .التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات

وبحث الصفدي وعريقات في االجتماع الذي جاء 
في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين 

جدات في جهودهما المشتركة بإيجاد أفق الشقيقين، المست
سياسي نحو حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس 
حل الدولتين الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة 
كاملة وفي مقدمها الحق في الحرية والدولة المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران للعام 
  . الشرقية

ي وعريقات من خطورة استمرار وحذر الصفد
الوضع الراهن، وشددا على ضرورة إطالق جهد دولي فاعل 
إلنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات 
ًالشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية سبيال وحيدا لتحقيق 

  . السالم الشامل في المنطقة

وأكد الصفدي أن المملكة ستستمر في توظيف كل 
اتها للتوصل لحل للصراع ينهي االحتالل وينصف إمكان

األشقاء الفلسطينيين ويلبي حقهم بالعيش بكرامة في 
  .دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني

من جهته، أكد عريقات تثمين دولة فلسطين 
للجهود المتواصلة التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني 

الثابتة في دعم لدعم الشعب الفلسطيني ولمواقف األردن 
  .الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة
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واتفق الصفدي وعريقات على استمرار التشاور 
ًوالتنسيق تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه 

  .فخامة الرئيس محمود عباس

  ١١/٢/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

شعبنا لن يخضع لالبتزاز ونحن : الحسيني
  حق واالحتالل إلى زوالأصحاب 

 

رئـــــيس لجنـــــة القـــــدس بمنظمـــــة   أكـــــد– اهللا رام
أن شـعبنا "التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني 

نحــــن : "، وقــــال"ًلــــن يخــــضع لالبتــــزاز، وال يخــــشى أحــــدا
أصحاب حق، والوطن أمانة فـي أعناقنـا وسـتنعم فلـسطين 

 ". الزوالإلىواالحتالل حتمنا مصيره .. بالحرية

 خـالل افتتاحـه، اليـوم االثنـين، مـشاريع جاء ذلك
ــوب  ــة جن ــدة العيزري ــدوي فــي بل ــا الب ــل الباب فــي تجمــع جب
شــرق القــدس المحتلــة، بحــضور رئــيس بلديــة العيزريــة 
عصام فرعون والمتحدث باسـم التجمـع عطـا اهللا جهـالين، 
ــــة  ــــي المدين ــــي المؤســــسات الرســــمية ف وعــــدد مــــن ممثل

 .المقدسة

م المـواطنين فـي وشدد الحسيني، على أهمية دعـ
مختلــــف التجمعــــات البدويــــة شــــرقي المدينــــة المقدســــة 
باعتبارهــــا البوابــــة والحاميــــة الــــشرقية للقــــدس، ولتعزيــــز 
ٕصــــمود وثبــــات المــــواطنين واحبــــاط مخططــــات االحــــتالل 

  .الخطيرة في المنطقة

أن االحـــتالل أعـــد مخططـــات قديمـــة "ولفـــت إلـــى 
إال أن جديدة للمنطقة، وقد يكـون نجـح فـي تنفيـذ بعـضها 

ٕصــحوة المـــواطنين مـــن العـــشائر البدويـــة واصـــرارهم علـــى 
 ".الصمود أعاق تنفيذ مخططات االحتالل

إن بلــدة العيزريــة وكــل المنــاطق المحيطــة "وقــال 
هي بوابة القدس الشرقية، وفيها آثار وتاريخ يـدحض كـل 

ــد مــن المــشاريع "ادعــاءات االحــتالل ، واعــدا بتقــديم المزي
  .معات البدوية في المنطقةلهذا التجمع وسائر التج

 ١١/٢/٢٠١٩اإلخبارية  ٢٤وكالة وطن 

* * * * *  

الهيئة اإلسالمية العليا في القدس تستنكر 
  إقامة كنيس يهودي في باحة البراق

 

استنكرت الهيئة اإلسالمية العليا في القدس إعالن 
ًسلطات االحتالل عن إقامة مجمع يضم كنيسا ضخما في  ً

يبدأ من جبل ) تلفريك( قطار هوائي ٕساحة البراق، واقامة
ًالطور بالقدس شرقا حتى يصل إلى ساحة المغاربة غربا ً. 

يتوجب على : "وجاء في بيان للهيئة، اليوم االثنين
االحتالل أن ال يقوم بتغيير أي واقع في مدينة القدس ألنه 
يمثل سلطة احتاللية، وبالتالي فإن ما يقوم به هو باطل، 

ل فهو باطل، هذا ما أكدته منظمة وما يبنى على باط
اليونسكو الدولية بأن مدينة القدس هي مدينة محتلة، وأن 

 ".ًأي إجراء يقوم به االحتالل يكون باطال

أن إقامة الكنيس "وشددت الهيئة، في بيانها، على 
في باحة البراق هو اعتداء على الوقف اإلسالمي؛ ألن 

هي أرض وقفية، األرض المحيطة بالمسجد األقصى المبارك 
ٕوان حائط البراق هو جزء ال يتجزأ من السور الغربي 

إن إقامة الكنيس هو : "وأضافت" للمسجد األقصى المبارك
 ".تغيير للطابع الحضاري العربي واإلسالمي

أن إقامة الكنيس هو اعتراف من "ّكما بينت الهيئة 
االحتالل أن ال عالقة له باألقصى، فلماذا يقيم هذا الكنيس 
ما دام أنه يدعي بأن األقصى المبارك هو الهيكل المزعوم 

  .!"لديهم؟

إن إقامة القطار : "وتابعت الهيئة في بيانها
هو اعتداء آخر على الوقف اإلسالمي ) التلفريك(الهوائي 

وعلى مقبرة باب الرحمة وعلى القصور األموية وعلى أجواء 
و تغيير ٕالمسجد األقصى المبارك، واقامة القطار الهوائي ه
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للطابع الحضاري اإلسالمي كما هو تغيير للنمط المعماري 
 ".للمنطقة

نؤكد على حقنا الديني : "وقالت الهيئة في بيانها
والعقدي والحضاري بمدينة القدس، وال نقر وال نعترف 

وعلى العالم العربي . بتهويدها مهما طال الزمان أو قصر
 ".كبوتهاإلسالمي أن يفيق من غفوته، وأن ينهض من 

نعلن للقاصي : "واختتمت الهيئة بيانها بالقول
والداني بأن مسؤولية القدس والمقدسات هي في أعناق 

ّوأن اهللا عز وجل . ًجميع العرب والمسلمين حكومات وشعوبا
سائلهم يوم القيامة عن تقصيرهم بل وتخليهم عن أرض 

 صلى اهللا –اإلسراء والمعراج، وعن مسرى سيدنا محمد 
  .سلمعليه و

 ١١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" القائمة السوداء"نشر .. ُالشهر المقبل
  للشركات العاملة بالمستوطنات

  

مجلــــس حقــــوق اإلنــــسان فــــي  يعكــــف – رام اهللا
للـــشركات " القائمـــة الـــسوداء"األمـــم المتحـــدة، علـــى نـــشر 

العالميــــــة واإلســــــرائيلية، التــــــي تعمــــــل وتقــــــدم خــــــدمات 
 .مة على األراضي العربية المحتلةللمستوطنات المقا

، فإنـــه مــــن )٤٨عـــرب (ووفـــق مـــا أورد موقـــع 
/ المتوقــــع الكــــشف ونــــشر أســــماء الــــشركات مطلــــع آذار

 ٦٠ شركة إسرائيلية و١٣٠مارس المقبل، وتضم القائمة 
 .شركة دولية

ــسوداء"وتحــوي  ــشركات " القائمــة ال أســماء كــل ال
رق التــي تعمــل بــشكل مباشــر أو عــن طريــق وكــالء أو طــ

التفافيــة فــي المــستوطنات اإلســرائيلية فــي الــضفة الغربيــة 
  .والقدس والجوالن السوري المحتل

وحاولت الواليات المتحدة، تغيير صياغة المبادرة 
ـــي  وجعلهـــا أخـــف وطـــأة، وكـــذلك حـــاول االتحـــاد األوروب
التوصل إلى تسوية يتنازل الفلـسطينيون مـن خاللهـا عـن 

 لكــن كلتــا المحــاولتين ،"القائمــة الــسوداء"مطلــب تحــضير 
  .باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها

) ميكــوروت(وبعــد التهديــد بــإدراج شــركة الميــاه 
علـــى القائمـــة الـــسوداء، أبلغـــت المفوضـــية العليـــا لألمـــم 
المتحــدة لحقــوق اإلنــسان شــركات إســرائيلية أخــرى أنهــا 
تنــــوي نــــشر القائمــــة الــــسوداء للــــشركات العاملــــة فــــي 

ــــشرقية المــــستو طنات بالــــضفة الغربيــــة، وفــــي القــــدس ال
ومرتفعات الجوالن المحتل، وذلك خالل االجتماع األربعـين 

  .لمجلس حقوق اإلنسان، الذي سيعقد الشهر المقبل

 ١٢/٢/٢٠١٨ دنيا الوطن

* * * * *  

خادم الحرمين يجدد دعمه لدولة فلسطينية 
  "مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"

  

ــاض  ــسعودية أمــس  جــ–) ب.ف.أ( –الري ددت ال
مــــع دولــــة فلــــسطينية » وقوفهــــا الــــدائم«الثالثــــاء تأكيــــد 

ــــشرقية« ــــدس ال ــــب بهــــا »مــــستقلة وعاصــــمتها الق ، يطال
الفلسطينيون، في وقت تسعى الواليات المتحـدة إلـى طـرح 
مقترحات بشأن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي تحت مـسمى 

  .»صفقة القرن«

 محمــــود وخــــالل اســــتقباله الــــرئيس الفلــــسطيني
عباس في قـصره بالريـاض، جـدد العاهـل الـسعودي الملـك 

تأكيــد وقــوف المملكــة الــدائم مــع «ســلمان بــن عبــدالعزيز 
فلـــسطين وحقـــوق الـــشعب الفلـــسطيني الـــشقيق فـــي قيـــام 

، بحـسب مـا »دولته المستقلة وعاصـمتها القـدس الـشرقية
   .»واس«أوردت وكالة األنباء السعودية 

نذ يوم اإلثنين زيـارة ويجري الرئيس الفلسطيني م
   .رسمية للسعودية تستمر يومين

ويـــأتي الموقـــف المتجـــدد للريـــاض قبيـــل مـــؤتمر 
ّتنظمــه الواليــات المتحــدة فــي وارســو اليــوم األربعــاء وغــدا 

مــــستقبل الــــسالم واألمــــن فــــي الــــشرق «الخمـــيس حــــول 
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وتدفع الواليات المتحـدة باتجـاه تعزيـز الـضغوط . »األوسط
   . دعمها الثابت إلسرائيلعلى إيران فيما تواصل

وفــي وارســو ســتطرح الواليــات المتحــدة مقترحــات 
صــفقة «ٕللــسالم بــين الفلــسطينيين واســرائيل تحــت مــسمى 

وقــد أعــدها صــهر الــرئيس األمريكــي ومستــشاره » العــصر
   .جاريد كوشنر

ومن المقرر أن يتحدث كوشنر غدا الخمـيس فـي 
ــــد ــــن تفاصــــيل مــــشروعه إال بع ــــن يعل ــــه ل  المــــؤتمر، لكن

   . أبريل٩االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية المقررة في 

وأفادت صحف خليجية بأن كوشنر سيجري جولة 
ـــسعودية ـــشمل ال ـــة أواخـــر فبرايـــر ست ـــي المنطق ـــربط . ف وت

كوشنر عالقات وثيقة بولي العهد الـسعودي األميـر محمـد 
وانتقــدت الــسلطة الفلــسطينية بــشدة اعتــراف  .بــن ســلمان

نالد ترامب بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل الرئيس األمريكي دو
مــــــــؤامرة «، وتعتبــــــــر مــــــــؤتمر وارســــــــو ٢٠١٧أواخــــــــر 
ــات  .»أمريكيــة ــسلطة الفلــسطينية إجــراء محادث وتــرفض ال

ّمـــع واشـــنطن مـــا لـــم تتخـــذ اإلدارة األمريكيـــة موقفـــا أكثـــر 
   .ٕاعتداال في النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل

 ٢٢ ص١٣/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

ور يدعو مجلس األمن للتدخل السفير منص
  ٕلوقف العدوان اإلسرائيلي وانهاء االستيطان

 

المنــدوب المراقــب لدولــة  بعــث – وفــا – نيويــورك
فلسطين في األمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثـالث 
رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس األمن لشهر فبرايـر 

 ورئيـسة ، واألمين العام لألمم المتحـدة،)غينيا االستوائية(
الجمعيــــة العامــــة، أطلعهــــم فيهــــا علــــى آخــــر مــــستجدات 
األحداث في فلسطين، مشددا علـى ضـرورة تطبيـق قـرارات 

مجلس األمـن المتعلقـة بحقـوق الفلـسطينيين غيـر القابلـة 
 .للتصرف

ودعا الـسفير منـصور فـي رسـائله مجلـس األمـن 
ــة كــي توقــف العــدوان اإلســرائيلي  إلــى إرســال إشــارات قوي

ين الفلــــسطينيين العــــزل، وتنهــــي أنــــشطتها علــــى المــــدني
االســـتيطانية، وتكـــف عـــن التـــصريحات التحريـــضية ضـــد 

 .الفلسطينيين

وأدان بأشـــد العبـــارات اســـتهداف قـــوات االحـــتالل 
األطفــال خــالل مــسيرة العــودة فــي قطــاع غــزة، وكــان آخــر 

وحمزة اشـتيوي )  عاما١٣(الضحايا الطفلين حسن شلبي 
ــذين أعــدما ب) ً عامــا١٧( رصــاص حــي أصــاب األجــزاء الل

 .العلوية من جسديهما

ال يكفــي أن غــزة محاصــرة، لكــن "وقــال منــصور 
إســرائيل تواصــل إجراءاتهــا القمعيــة علــى الحــدود، مــا أدى 
ٕإلـى استــشهاد واصـابة أعــداد كبيـرة مــن الفلـسطينيين منــذ 

 ".انطالق مسيرة العودة قبل نحو عام

وأضـــــاف، أن إســـــرائيل تنتهـــــز عجـــــز المجتمـــــع 
ٕي واصــابة مجلــس األمــن بالــشلل مــن أجــل مواصــلة الــدول

انتهاكاتهـــــا وتنفيـــــذ سياســـــاتها علـــــى األرض دون رادع، 
مــشيرا فــي رســائله إلــى إخفــاق مجلــس األمــن فــي إصــدار 

 .قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل

ــابع منــصور ــت : وت ــه الكوي ــذي أعدت ــان ال إن البي
ــشأن أ هميــة عمــل البعثــة ٕواندونيــسيا األســبوع الماضــي ب

ــة واحــدة، وهــي  حظــي بتوافــق دولــي، إال أن اعتــراض دول
الواليات المتحدة، عرقل إصدار القرار وبذلك تفلت إسرائيل 
مرة أخرى من المحاسبة، بل وتواصل سياسـاتها التعـسفية 

 .كسلطة قائمة باالحتالل

وأعتبــر الــسفير منــصور أنــه إلــى جانــب وحــشية 
الغربيـة والقـدس الـشرقية، قطعان المستوطنين في الضفة 

فــإن التــصريحات التحريــضية ضــد الفلــسطينيين مــستمرة، 
أبرزها تصريح رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو 
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ــل  ــن يزي ــه ل ــدما تعهــد للمــستوطنين بأن ــت عن الــشهر الفائ
البــؤر االســتيطانية غيــر الــشرعية ولــن يجمــد االســتيطان، 

ــــو ــــات برك ــــست عن ــــه عــــضوة الكني ــــا غــــردت ب ، مــــن وم
تــصريحات عنــصرية بــشأن طريقــة التعامــل مــع جثــامين 

 .الشهداء الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل

وطالب منـصور المجتمـع الـدولي باتخـاذ خطـوات 
ـــــد دولـــــة االحـــــتالل عـــــن ممارســـــاتها  ملموســـــة لكـــــف ي
ومحاسبتها على انتهاكاتها لضمان احترام القانون الدولي 

  .وحقوق اإلنسان

 ١٣/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

جاهزة وترامب " صفقة القرن: "مسؤوالن أميركيان

  راض عنها ونشرها بعد االنتخابات اإلسرائيلية
  

 قال – وكاالت – عمان –نادية سعد الدين 
المسودة “مسؤوالن في اإلدارة األميركية، أمس، إن 

النهائية لخطة السالم الخاصة برؤية الرئيس األميركي، 
، قد انتهت، ”صفقة القرن“ المعروفة باسم دونالد ترامب،

ًوباتت جاهزة، ولكن لن يتم اإلعالن عنها رسميا إال بعد 
، المقررة في شهر ”الكنيست اإلسرائيلي“إجراء انتخابات 

  .القادم) إبريل(نيسان 

وأضاف المسؤوالن، وفق ما جاء في تقرير 
األميركية بدون اإلفصاح ” فوكس نيوز“نشرته شبكة 

، ”صفقة القرن”المسودة النهائية لـ “هما، أن عن اسمي
 صفحة، تضمن األمن ٢٠٠ إلى ١٧٥الممتدة على نحو 

  .”اإلسرائيلي

بلورة خطة السالم الخاصة “وأوضح التقرير بأن 
ٕقد استكملت، وانه تم ” صفقة القرن“بالرئيس ترامب، 

إطالعه على مضامينها، وعبر عن رضاه بشأن ثوابت 
ً، مبينا ”يها خمسة مسؤولين فقطالصفقة، كما اطلع عل

  .”الخطة لن تنشر قبل االنتخابات اإلسرائيلية“أن 

الرئيس ترامب قد اطلع مرات كثيرة “وأفاد بأن 
على تفاصيل الخطة من قبل السفير األميركي لدى الكيان 
اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، ومستشاره وصهره جاريد 
 كوشنر، ومبعوثه إلى الشرق األوسط جيسون

واعتبر أن مشاركة كوشنر، هذا األسبوع، في . ”غرينبالت
مؤتمر وارسو الذي يبحث عدة قضايا إقليمية، بينها 
عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، تعد 

فرصة جدية لإلدارة األميركية لتذكير حلفاء الواليات “
المتحدة في المنطقة أن السالم بين الجانبين سيعزز 

وذكر .. ”ا في لجم نفوذ إيران بالشرق األوسطجهوده
التقرير أنه من المقرر أن يزور كوشنر، سوية مع 

 دول عربية خليجية في نهاية الشهر ٥غرينبالت، 
بهدف الحصول ” صفقة القرن“الجاري، وذلك لمناقشة 

  .على دعم هذه الدول

على صعيد متصل؛ قال مركز الزيتونة للدراسات 
من المرجح أن يتم “ بيروت، إنه واالستشارات، ومقره

قبل منتصف العام الحالي، ” صفقة القرن“اإلعالن عن 
  .”لكن تطبيقها سيستغرق فترة طويلة

وأفاد المركز، في تقرير استراتيجي أعده الخبير 
في الدراسات المستقبلية البروفيسور وليد عبد الحي، بأن 

ستعمل على تكييف “سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بأكبر قدر ممكن لصالحها، وهو ما ” الصفقة“ين مضام

قد يتعثر في حالة حدوث تحوالت عميقة في دول اإلقليم 
  .”باتجاه مناهضة الوجود اإلسرائيلي

وأضاف، في التقرير الذي يناقش الجهود 
خالل العام ” صفقة القرن”األميركية لإلعالن عما يسمى

قبلية الحالي والتحديات التي تواجهها وآفاقها المست
شبه اإلجماع الفلسطيني على رفض “المحتملة، إن 

الصفقة سيظل عقبة كأداء في وجه الصفقة وفي وجه 
  .”شرعنتها“
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فرص نجاح الرئيس ترامب “ومن هنا؛ اعتبر أن 
، ال سيما إذا تم الكشف عن ”صفقة القرن“في تطبيق 

مضمونها بعد شهرين أو ثالثة من اآلن، تبقى رهينة 
الصفقة تواجه “ً، منوها إلى أن ”وقاتعدة متغيرات ومع

  .”تحديات كبيرة، بينما إمكانات إفشال حقيقية

الرفض “وتحدث، في هذا السياق؛ عن 
الفلسطيني لها، وتراجع البيئة الرسمية العربية الراغبة في 
ًالتجاوب معها، وعدم حماسة المجتمع الدولي، وخصوصا 

افة إلى االتحاد األوروبي والصين وروسيا لها؛ باإلض
المشاكل الداخلية التي يواجهها ترامب، والمشاكل الداخلية 
التي يواجهها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين تنياهو؛ 
مع احتماالت تصاعد المقاومة الفلسطينية، وحدوث 
انفجارات في البيئة اإلقليمية التي تتميز بحالة من التوتر 

نود الصفقة ال َما تسرب من ب“وقال أن . ”والال استقرار
يصل إلى الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به أي طرف 
فلسطيني، بمن في ذلك األطراف المؤيدة لمسار التسوية 
ًالسلمية، إال أن الطرف األميركي سيسعى جاهدا إلى 
ٕإيجاد ميزان قوى محلي واقليمي ودولي يجعل من رفض 

ًالصفقة أمرا متعذرا؛ بينما ستظل االستجابة للمتطل بات ً
  .”والشروط اإلسرائيلية هي جوهر الصفقة

، ”الصفقة“وتوقف التقرير عند أبرز مالمح 
وفق ما يتردد من تسريبات أو إشارات عامة للمسؤولين 

ترك موضوع إقامة دولة “من ذوي العالقة، والمتمثلة في 
فلسطينية إلى جانب الكيان اإلسرائيلي، أو التوجه نحو 

يقررا ما يناسبهما في هذا دولة واحدة لطرفي النزاع ل
  .”الشأن، أي عدم التمسك بالضرورة بحل الدولتين

ًبيد أن الكيان الفلسطيني، أيا كان شكله 
النهائي، سيكون منزوع السالح، ويقوم، بحسبها، على 

من مساحة الضفة % ٦٠-٤٠مساحة تتراوح بين 
منها، % ٩٠الغربية؛ فيما تحدثت تسريبات جديدة عن 

عض ضواحي القدس المحتلة هي على أن تكون ب

عاصمة له، بينما القدس بكاملها عاصمة للكيان 
  .اإلسرائيلي

فيما تقع مناطق المقدسات اإلسالمية في القدس 
لدول ” إدارتها“ضمن السيادة اإلسرائيلية، على أن تترك 

ُإسالمية؛ مثل األردن وتركيا والسعودية، كما ستضم الكتل 
 للكيان اإلسرائيلي، مقابل االستيطانية بالضفة الغربية

تقديم مساعدات دولية لتوطين الالجئين الفلسطينيين 
ًتواجدا ” الصفقة“وتتضمن بنود . حيثما يتواجدون

ًعسكريا إسرائيليا على طول نهر األردن من الجانب  ً
بيهودية دولة “الغربي للنهر، واالعتراف الفلسطيني 

  .، بحسبها”إسرائيل

جهات العامة للرئيس وما يساعد على ذلك؛ التو
ترامب تجاه الصراع والتي تقوم على؛ أولوية ربط عدم 
االستقرار اإلقليمي بالدور اإليراني، وليس بانعكاسات 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، وهو ما يتضح في 
تزايد التنسيق األميركي العربي ضد إيران على حساب 

 وأولوية التطبيع ،”إسرائيل“التنسيق اإلقليمي العربي ضد 
العربي مع االحتالل اإلسرائيلي على التسوية السياسية 
ُللقضية الفلسطينية، فضال عن أولوية البعد التجاري  ً
المالي على البعد السياسي في العالقات مع الدول 

  .العربية

اإلعالن عنها واالنتقال “وبين التقرير أن 
رار اتفاق على غ(لتطبيقها قد يفصلهما فترة زمنية طويلة 

أوسلو الذي مضى على توقيعه قرابة ربع قرن ولم يتم 
ً، حيث سيعمل الرئيس ترامب على أن يحقق شيئا )تنفيذه

، ٢٠٢٠ًملموسا قبل انتهاء فترته الرئاسية، في نهاية 
ليستثمر ذلك في حمالته االنتخابية إذا نجا من 

  .”التحقيقات المختلفة الحالية

  ة القرنتوافق فلسطيني على رفض صفق

 كشف مصدر فلسطيني، امس، أن –موسكو 
ُالفصائل المجتمعة في العاصمة الروسية موسكو، توافقت 
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على رفض الخطة األميركية للتسوية في الشرق األوسط 
، كما أكدت تمسكها ”صفقة القرن“المعروفة باسم 

   .بالوساطة المصرية، في الملفات الفلسطينية المتعددة

لذي حضر جلسات اللقاء، وقال المصدر المطلع ا
ورفض الكشف عن هويته، إن مسودة البيان النهائي 
لالجتماع، طالبت أيضا بضرورة السعي إلنهاء االنقسام 

   .الفلسطيني

 :”ميدل ايست اونالين“وأضاف المصدر وفقا 
شددت مسودة البيان الختامي التي لم يتم إقرارها بعد، ”

  .”يةعلى رفض صفقة القرن والمخططات األميرك

وكانت السلطة الفلسطينية حذرت الدول من 
المشاركة في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن في 
وقت الحق هذا الشهر حول السالم واألمن في الشرق 

تهدف إلى ” مؤامرة أميركية“األوسط معتبرة أنه 
  .القضية الفلسطينية” تصفية“

االجتماع “وتستضيف الواليات المتحدة وبولندا 
ري لتعزيز مستقبل السالم واألمن في الشرق الوزا

فبراير لكن عدة /  شباط١٤ و١٣في وارسو في ” األوسط
أطراف وفي مقدمتها روسيا ووزيرة خارجية االتحاد 

  .األوروبي أعلنت عدم مشاركتها

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا المؤتمر 
مؤامرة أميركية تستهدف النيل من استقاللية قرارات “
لمشاركين بالمؤتمر السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد ا

على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية 
 وأكدت الخارجية أن الموقف الفلسطيني .الفلسطينية

مثل تلك المؤتمرات الهادفة إلى النيل من “واضح حيال 
قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات 

  .رعيةمؤتمرات غير ش

كما سيدعو البيان المنتظر للفصائل المجتمعة، 
. ”لعب دور أكبر في القضية الفلسطينية“روسيا إلى 

وأكدت مسودة البيان الختامي، على أهمية الدور 

المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن الدور 
  .، وليس بديال عنه”مكمال له“الروسي 

وتتوسط مصر منذ سنوات بين الفصائل 
لسطينية، بغرض إتمام المصالحة الفلسطينية، وكذلك الف

  .ٕبين الفصائل واسرائيل، في العديد من القضايا والملفات

وقال المصدر إن بنود البيان الختامي المنتظر، 
لم تتطرق إلى القضايا الداخلية التفصيلية، ومنها شكل 

  . ”الحكومة الفلسطينية الجديدة“

لعقوبات التي كما لم يتطرق إلى الفصائل إلى ا
  .فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة

 فصيال فلسطينيا، االثنين، ١٢وبدأ ممثلو 
حوارات تستمر حتى اليوم األربعاء لبحث األوضاع 
الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام 
القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، 

  .ة الروسيةالتابع لوزارة الخارجي

ومن المتوقع أن تعقد الفصائل، اجتماعا رسميا 
مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، 

ومن أبرز . الستعراض مجمل النقاشات التي أجرتها
” حماس“حركات : الفصائل المشاركة في حوارات موسكو

والجبهتان الشعبية ” الجهاد اإلسالمي”و” فتح”و
 .ر فلسطين، وحزب الشعبوالديمقراطية لتحري

 ٢٢ ص١٣/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الموقف األردني تجاه القضية : عريقات
 ً مؤيدا لحل الدولتينًالفلسطينية كان دائما

  

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة  - عمان
فتح صائب عريقات،األربعاء، أن الموقف األردني تجاه 

ٕل الدولتين واقامة القضية الفلسطينية كان دائما مؤيدا لح
 .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
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جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل 
، تعليقا على مقال يتحدث عن صفقة "تويتر"االجتماعي 

القرن واتفاق أوسلو وسياسة الرئيس األمريكي دونالد 
الموقف : "ترمب تجاه القضية الفلسطينية، حيث كتب

ني من القضية الفلسطينية كان دائما حل الدولتين األرد
ٕواقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 
لتعيش بسالم وأمان جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على 

 ".١٩٦٧حدود الرابع من حزيران لعام 

ووجه عريقات الشكر لجاللة الملك عبداهللا 
 لمقال آخر ًكما نشر عريقات رابطا الثاني بن الحسين

للقاء سابق جمعه ووزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد 
 .فيه على الموقف األردني الثابت من القضية الفلسطينية

 ٤ ص١٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إسرائيل ترفض زيارة دول مجلس األمن 
  لألراضي الفلسطينية

 

إسرائيل فكرة زيارة مقبلة  رفضت – نيويورك
 في مجلس األمن إلى الشرق لممثلي الدول األعضاء

األوسط تشمل زيارة إلى األراضي الفلسطينية، كما ذكرت 
 .مصادر دبلوماسية

لمثل " قالوا ال"وقال دبلوماسي، إن اإلسرائيليين 
وأعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس . هذه الزيارة

الواليات المتحدة لم تحتج حتى "األمن يوم األربعاء أن 
 ".انس برسحسب فر لالعتراض

وكان هذا اللقاء مخصصا لمناقشة قرار إسرائيل 
يناير إنهاء عمل المراقبين الدوليين  /نهاية كانون الثاني

  .في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة

وقال منصور العتيبي سفير الكويت الدولة 
نحتاج إلى "العضو غير الدائمة العضوية للصحافيين 

لزيارة لمجلس األمن واألعضاء لتنظيم مثل هذه ا" إجماع
  .١٥الـ

 / التي تتولى في شباطاالستوائيةوأعلنت غينيا 
ما زلنا نعمل حول "فبراير الرئاسة الدورية للمجلس 

  ".الموضوع

 أجرتهوخالل االجتماع قدمت الرئاسة عرضا لما 
من لقاءات مع الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد اجتماع 

حول وقع القرار مغلق أول للمجلس قبل أسبوع 
  .اإلسرائيلي في الخليل، بحسب دبلوماسيين

وخالل هذا اللقاء األول سجل المجلس دعم 
واشنطن التام لموقف إسرائيل إلنهاء مهمة المراقبين 

واختتم االجتماع بطلب بسيط للرئاسة بالتواصل . الدوليين
مع الجانبين لالستماع إليهما ونقل ردود فعل أعضاء 

  .المجلس

سبوع حركت بريطانيا مجددا خالل وقبل أ
االجتماع األول مسألة زيارة محتملة لمجلس األمن إلى 
الشرق األوسط، وهو اقتراح دعمته اندونيسيا وجنوب 

  .إفريقيا وألمانيا ودول غير دائمة العضوية

  ١٤/٢/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

  

ًاألردن األكثر تأثرا بأزمات المنطقة وعلى 
 مع الدولي تحمل مسؤولياتهالمجت

 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  -عمان 
أيمن الصفدي، أن تلبية االحتياجات االنسانية لالجئين 
هو معالجات آنية لتداعيات أزمات إقليمية يجب أن 
يحشد المجتمع الدولي جهوده للتوصل لحلول سياسية 
عادلة وفق القانون الدولي لها لتهيئة ظروف عودة 
. الالجئين إلى أوطانهم وشرط لتحقيق األمن واالستقرار

وقال خالل مشاركته امس الخميس في جلسة حول 
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الجوانب اإلنسانية ألزمات اللجوء في المؤتمر الوزاري 
لتعزيز األمن واالستقرار في الشرق األوسط الذي انهى 
أعماله في وارسو امس إن حل األزمات التي سببت 

 الحل الجذري لمشكلة الالجئين اللجوء هو الذي يضمن
  .التي تتحمل المملكة أعباء كبيرة بسببها

وزاد الصفدي أن هناك أكثر من خمسة ماليين  
الجئ فلسطيني يجب إيجاد حل عادل لقضيتهم في إطار 
حل شامل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق قرارات 
 الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وبما يلبي الحق

  .في العودة والتعويض

وحذر وزير الخارجية في الجلسة التي افتتحها 
نائب الرئيس األميركي مايكل بنس من تراجع الدعم 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

، مؤكدا ضرورة توفير الدعم الذي )األنروا(الفلسطينيين 
تها يمكن الوكالة من االستمرار في القيام بدورها وفق والي

ٕاألممية والى حين حل قضية الالجئين التي تشكل إحدى 
  .أهم قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية

وشرح وزير الخارجية الضغوط التي تمثلها 
أزمات اللجوء على المملكة التي تواجه أوضاعا اقتصادية 

  .صعبة

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء 
زاء األردن الذي يتحمل فوق طاقته ويقدم كل ٕالالجئين وا

ما يستطيعه لتلبية احتياجات الالجئين السوريين انسجاما 
  .ٕمع قيمه وارثه اإلنساني

وزاد ان تلبية احتياجات الالجئين وتوفير التعليم 
والخدمات والعيش الكريم لهم هو استثمار في األمن 

عدم تلبية اإلقليمي والدولي ذاك أن التخلي عن الالجئين و
ّاحتياجاتهم يجذر مشاعر الحرمان واليأس والجهل التي  ُ
ّتوجد البيئة التي يعتاش عليها التطرف والتي تستغلها 

  .القوى الظالمية لنشر ثقافة الكراهية التي تحملها

وقال الصفدي إن اإلرهاب هو نقيض قيم السالم 
والمحبة واحترام اآلخر التي يحملها ديننا اإلسالمي 

  .فالحني

وقال إن األردن كما يؤكد جاللة الملك عبداهللا 
الثاني سيظل يقوم بدوره ويدعم كل جهد حقيقي للتوصل 

  .لحلول عادلة ودائمة لهذه األزمات

وأضاف أن السالم الشامل والدائم هو السالم 
الذي تقبله الشعوب وأن الشعوب لن تقبل بحلول ال تلبي 

  .حقوقها المشروعة كاملة

خارجية أن حل الصراع الفلسطيني وأكد وزير ال
على أساس حل الدولتين الذي ينهي االحتالل ويضمن 
قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 ١٩٦٧الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام 
والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل وفق 

الم العربية هو القرارات الدولية ذات الصّ لة ومبادرة الس
السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السالم الدائم 

  .والشامل

هذا هو الحل الذي يجمع عليه العالم وهذا «وزاد 
وقال إن موقف المملكة الذي » .هو الحل الذي ال بديل له

يعرفه الجميع هو أن السالم حق وحاجة لجميع شعوب 
قوق ٕالمنطقة وان طريقه إنهاء االحتالل وتلبية الح

  .وبالتالي إنهاء العنف والخوف وضمان األمن

وشدد وزير الخارجية على أن أزمات المنطقة 
متداخلة ما يستوجب جهدا شموليا لمعالجتها لتحقيق 

  .األمن واالستقرار والرخاء

وأكد رفض التدخالت الخارجية في شؤون الدول 
العربية وضرورة أن تقوم عالقات الدول في المنطقة على 

  .بادئ حسن الجوارأساس م

والتقى وزير الخارجية على هامش المؤتمر عددا 
من نظرائه المشاركين فيه وبحث العالقات الثنائية معهم 
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ووضعهم في صورة مؤتمر لندن لدعم االقتصاد األردني 
 .إضافة إلى المستجدات اإلقليمية

  ٣ ص١٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" عتطبي"الفلسطينيون يتهمون واشنطن بـ 
  "وارسو"االحتالل من خالل 

  

ّ عبرت السلطة –) ب.ف.أ (–القدس المحتلة 
الفلسطينية الخميس عن استنكارها لمؤتمر وارسو الدولي 

" تطبيع"حول الشرق األوسط، الذي يهدف برأيها إلى 
 .االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني 
" هآرتس" في مقال نشرته صحيفة محمود عباس،

ّبوقوفها كليا في صف الحكومة اإلسرائيلية، "االسرائيلية،  ً
إلى تطبيع االحتالل اإلسرائيلي ) إدارة ترامب(تسعى 

. ّواإلنكار المنهجي للحق الفلسطيني في تقرير المصير
 ".ويدخل مؤتمر وارسو في هذا السياق

 ومن المتوقع أن يركز مؤتمر وارسو المخصص
ًرسميا لمناقشة الوضع األمني في الشرق األوسط، على 

لكن زوج ابنة ترامب ومستشاره جاريد كوشنر قد . إيران
ًيثير أيضا مسألة الجهود األميركية المستمرة منذ أشهر 

 - لطرح مبادرة دبلوماسية بشأن النزاع الفلسطيني 
 .اإلسرائيلي

ّوذكر شعث بأن السلطة الفلسطينية رفضت 
 .في المؤتمرالمشاركة 

عملية السالم ال يمكن تحويلها "وتابع بالقول إن 
إلى محاولة للحصول على عفو عن جرائم الحرب، أو 
محاولة إلجبار أحد األطراف للتخلي عن حقوقه األساسية 

 ".التي يضمنها ميثاق األمم المتحدة

وقرر الرئيس محمود عباس مقاطعة إدارة ترامب 
ون الثقة بدور الواليات التي جعلت الفلسطينيين يفقد

 ٢٠١٧المتحدة كوسيط، عبر اعترافها بالقدس عام 
 .عاصمة إلسرائيل

ومنذ ذلك الحين، وجهت إدارة ترامب عدة 
ضربات قاسية للسلطة الفلسطينية، أبرزها تعليق مئات 

 .ماليين الدوالرات من المساعدات إلى الفلسطينيين

 ١٩ ص١٥/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 تسوية القضية الفلسطينية عدم: السيسي
  مصدر عدم االستقرار في المنطقة

  

 قال الرئيس المصري، عبد – وكاالت –ميونخ 
 لمؤتمر ٥٥الدورة الـ الفتاح السيسي في كلمته أمام

 جدير بنا التأكيد"ميونيخ الدولي لألمن، أمس السبت، 

على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة 
الرئيس لعدم االستقرار في الشرق  مصدرونهائية يمثل ال

نحمله معنا  الوسط، فتلك القضية هي أقدم صراع سياسي
 ".إرثا ثقيال على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين

البد من تضافر حقيقي لجهود "وأضاف السيسي 
انتظاره لهذا الصراع وفقا  المجتمع الدولي لوضع حد طال

 ٕواعماال بمبدأ حلللمرجعيات الدولية ذات الصلة، 

الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧حزيران عام  /الرابع من يونيو

  ".الشرقية

  ١٧/٢/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

األسبق يؤكد بحوار مع " الجامعة العربية"أمين 
الحاجة لربيع عربي إصالحي بعيدا عن : "الغد"

 "األول"فوضى 
  

أكد األمين العام األسبق  -زايد الدخيل  - عمان
” صفقة القرن"لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن 
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ًالمطروحة حاليا ستتعدى معالجة وحل الصراع الفلسطيني 
االسرائيلي إلى اقامة نظام اقليمي جديد، مشيرا إلى انه 

  ".بالكثير من التخوف"ينظر إلى هذه الصفقة 

لمؤتمر الوزاري الدولي وربط موسى بين انعقاد ا
تعزيز مستقبل "في العاصمة البولندية وارسو بعنوان 

إقامة نظام "وبين " السالم واألمن في الشرق األوسط
  ."اقليمي جديد في المنطقة

وفيما أعرب السياسي المخضرم في حوار مع 
جرى بمقر الصحيفة االسبوع الماضي، عن " الغد"أسرة 

و وارتباطها المفترض تخوفاته من نتائج مؤتمر وارس
، رأى أن مواجهة صفقة "ربنا يستر"بصفقة القرن بالقول 

القرن عربيا يكمن في التوافق على مبادرة بيروت العربية 
، ألنها ٢٠٠٢للسالم التي طرحت في القمة العربية العام 

  ".وعدت وطلبت، واعطت وأخذت.. متوازنة"

هل تؤول األمور إلى ايران أم "وتساءل موسى 
، وهو "ركيا في ظل غياب دور عربي قائد ومتحدث قويلت

لماذا يفضل العالم التحدث مع "جزء يجيب عن سؤال آخر 
ألن لدى كل منهما قادة : والجواب. ايران او تركيا

  ".يتحدثون باسمهما

واعتبر أن التحشيد ضد ايران كخط سياسي 
لمسح القضية الفلسطينية من الوجدان العربي هي 

، مشككا في الوقت نفسه بأهداف تشكيل "مراهنة خاسرة
ًتوجها "ًلمواجهة ايران، ذاهبا إلى اعتباره ” ناتو عربي“

 ".ًخارجيا بحاجةن لصبغة عربية يتلون بها

 :وتاليا نص الحوار

االستاذ عمرو موسى، الدبلوماسي والسياسي * 
العربي المخضرم، والذي عايش كل جوالت المفاوضات 

لية والعربية لالشتباك مع القضية والجهود األميركية والدو
نقف اليوم عند .. الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي

الموعودة من قبل ” صفقة القرن“ما بات يطلق عليها 

.. كيف تقرأ هذا المشروع المرتقب.. الواليات المتحدة
 ٕوالى اين يمكن ان يمضي؟

ما تتحدث عنه الواليات المتحدة وادارة ترامب 
ى بصفقة القرن واألبعاد التي تعالجها غير فيما يسم

معروفة لغاية اآلن، وكل ما هو مطروح حتى اآلن هو 
الوعد او الحديث الذي صرح به الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عنها بأن في يده الحل للمسألة الفلسطينية 

   االسرائيلية

تابعت باهتمام بالغ كيفية عالج المسألة 
حتالل االسرائيلي في السنوات الفلسطينية ومشكلة اال

ًالماضية، واعتقد ان الصفقة المطروحة حاليا التي تفكر 
بها االدارة األميركية ستتعدى معالجة وحل الصراع 
الفلسطيني االسرائيلي إلى اقامة نظام اقليمي جديد وفق 

وانا حقيقة انظر إلى ما يدور من حدث . الرؤية األميركية
تخوف، خاصة في ظل حول الصفقة بالكثير من ال

  .”ربنا يستر“االنحياز األميركي السرائيل، ونقول 

األمور في الصراع الفلسطيني االسرائيلي عبر 
السنوات والعقود الماضية كانت تدار وفق مبدأ إدراة 
األزمة ال حلها، وهذا ما قمنا به كعرب ايضا لسنوات 
طويلة، ما أدى إلى تعمق اإلضرار بحقوق الفلسطينيين، 

 وقت كانت المستوطنات تبنى واألراضي تصادر، وفي في
غمرة ذلك كان يتم اإلعداد لالستيالء على القدس بشكل 

  .كامل

والحديث عن صفقة القرن يجيء ايضا اليوم في 
ظل مؤتمر وارسو الذي يهدف لتعزيز مستقبل السالم 
واألمن في الشرق األوسط، هو مؤتمر قد يسعى اصحابه 

لكن اية نظام؟ . مي جديد في المنطقةإلى اقامة نظام اقلي
نحن متخوفون من نتائج المؤتمر خاصة انه مسألة غير 
مفهومة رغم وجود تفاهمات على مستويات عالية واتوقع 
ان يكون بداية واضحة للتعامل مع اإلقليم والنظام 

  .االقيلمي الجديد
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العالم العربي غير متفهم لهذه االمور وال 
فقة، ولديه الكثير من عالمات للتفاصيل المرافقة للص

االستفهام التي تصل حد التحفظ على المسارات الجديدة 
في المنطقة، وال نعرف ان كان مؤتمر وارسو سيكون 

 العام العربي ال الرأيمقدمة لطرح صفقة القرن رغم أن 
  .ُيعلم ماهية الصفقة وسيصدم بها

اعتقد ان التفاهم العربي المنطقي لمواجهة 
التوافق على ضرورة التمسك بمبادرة بيروت الصفقة هو 

العربية للسالم التي طرحت في القمة العربية ببيروت 
، هذه المبادرة متوازنة ألنها وعدت وطلبت، ٢٠٠٢العام 

 .واعطت وأخذت

بخصوص صفقة القرن كيف يمكن ان ينجح * 
حل للقضية الفلسطينية وقد منحت أميركا إلسرائيل 

 صمة لالحتالل؟القدس باعترافها بها عا

نعم؛ إذا تم استبعاد قضيتي القدس والالجئين 
من الحل للقضية الفلسطينية، والتعامل مع المستوطنات 
كأمر واقع، فكيف لطرف فلسطيني أو عربي أن يقبل 

الثابت انه من دون حل القضية الفلسطينية ال ! بالصفقة؟
يمكن حل مشكالت الشرق األوسط، وال يعوض عن ذلك 

ران على وقف سياساتها الخشنة أو اقتناع تركيا إجبار إي
 .بأنها ال يمكن أن تقود العالم العربي

في مؤتمر وارسو االخير قاطع الفلسطينيون * 
المؤتمر ضمن نهجهم بمقاطعة االتصال مع االدارة 

اال .. األميركية منذ االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل
لخوض بهذه تعتقد ان على الفلسطينيين والعرب تجنب ا

اللحظة التاريخية في البحث عن اي حل للقضية في ظل 
االنحياز األميركي إلسرئيل وعدم وجود توزان قوة بين 

 الطرفين؟

المسؤولون الفلسطينيون يعدون انفسهم لمسار 
طويل المدى من الصعوبات، وسيتعاملون معها دون 
استسالم، وغير مستعدين لقبول وعود شكلية او معونات 

دية في ظل تنامي حركات داعمة لقضيتهم في اقتصا
الغرب ومحتجة على المسار الجديد للحل الذي تطرحه 

  .الواليات المتحدة

حل القضية الفلسطينية في أي لحظة هو امر 
مناسب لكن شريطة ان يكون معقوال ومقبوال ويمكن 

لكن هذا الحل غير موجود . التعامل معه اذا كان موجودا
 أشهر ٦وهو امر سنعرفه خالل في الوقت الحالي، 

قادمة، في ظل تقدير اصحاب الصفقة لصعوبة الموقف 
الحقيقي، رغم وعود التأييد من هذا الركن او ذاك في 

 العام الرأيالعالم العربي التي ال تكفي ابدا، خاصة وأن 
ًالعربي قوي ومنتبه جدا خاصة بعد ما يسمى بالربيع 

  .فلسطينيةالعربي ولن يسمح بتصفية القضية ال

يبدو لي ان الموقف العربي الرسمي سيكون 
متينا وال يمكن ان يقبل بأي تنازالت في أي حل للقضية 

 الرأيالفلسطينية دون مقابل فهذا شي غير مقبول لدى 
العام العربي، وثمة إجماع عربي شعبي حول اولوية 

 .القضية الفلسطينية

لكن كيف يمكن عربيا مقاومة صفقة القرن * 
طرحت تصفية القضية الفلسطينية او قفزت عن اذا 

 الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؟

فيما يتعلق بأدوات مقاومة الصفقة هي تكمن في 
 العام العربي وتمسكه بحل عادل للقضية الرأي

الفلسطينية، خاصة وأننا هنا ال نتحدث عن حرب او حرب 
ل دبلوماسية كبيرة جدا، إذ البد ان يكون هناك طرف يقب

بما يقدم له فكيف ستقبل حكومات عربية بصفقة ال 
وايضا فإن ما يعوق . تحقق حقوق الشعب الفلسطيني

نجاح الصفقة الموعودة هو الموقف االسرائيلي، وهو 
يتلخص اآلن باإلبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، 

 .بدون حل الدولتين او دولة وحدة

ضع لكن اسرائيل التي تريد الحفاظ على و* 
 .لديها خيارات عدائية اخرى مثل الترانسفير.. الالحل
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ال اعتقد ان خيار الترانسفير وتهجير 
ومن يقف اليوم ضد هذا . الفلسطينيين مطروح او ممكن

الخيار وتدفق الجئين جدد هي الدول االوروبية، والتي تم 
إغراقها بالالجئين من جميع دول العالم في السنوات 

افة إلى أنه ال يمكن إقناع اي دولة القليلة االخيرة، إض
عربية بأن تقبل ان يتم تهجير الفلسطينيين من ارضهم 
إلى اراضيها، والعالم اليوم متخم بالالجئين وال يريد أعدادا 
ًإضافية منهم، فضال عن رد الفعل المعارض لهذا االمر 

 . اوروبي- اسالمي- افريقي-المدعوم برأي عام عربي

 العام الرأيساسا على نفهم انك تراهن ا* 
لكن هل يكفي ذلك لمواجهة التحديات المصيرية .. العربي

 التي يواجهها العرب؟

 العام العربي الراهن ال يكفي لبلورة مستقبل الرأي
المنطقة، اذ ال بد من ريادة النخب العربية لصنع مستقبل 
العالم العربي في ظل غياب دور عربي قائد ومتحدث 

ما يطرح عن مستقبل منطقة الشرق قوي، بالتزامن مع 
االوسط وماذا سيحدث فيها، وهل تؤول األمور إلى ايران 
أم تركيا أم إلى العالم العربي الذي يفتقد القائد وصاحب 

لماذا يفضل " الحازم وهو جزء يجيب عن السؤال الرأي
ألن لدى كل : والجواب. العالم التحدث مع ايران او تركيا

  ".اسمهمامنهما قادة يتحدثون ب

المفروض واألصل ان يكون المتحدث باسم 
العالم العربي هي جامعة الدول العربية، المكان الذي 
يجتمع فيه العرب ويبحثون ويقررون قضاياهم وهو امر 
كان موجودا بالفعل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اذ 
كانت الجامعة ومجلسها في العقد االول من القرن 

تقرر قبول المفاوضات مع اسرائيل أو الحادي والعشرين 
 -عدمه، وفي حال توجهت لمجلس االمن الدولي فإنها 

  .ً تذهب بمفردها باسم العرب جميعا-أي الجامعة 

يجب خلق دور عربي جديد، يعيد له مكانته 
وحضوره في اإلقليم والخروج من حالة الفتور إلى 

ية كانت المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، الجامعة العرب
تؤدي الدور للقائد للعالم العربي، وال بد من استرجاع هذا 

  .الدور في الوقت الحالي والحفاظ عليه لعدم وجود بديل

ال يصح ان ندمر الجامعة العربية ونصبح بال 
  .غرفة نجلس فيها على االقل

وايضا يجب ان تفعيل عمل مراكز البحث العربية 
ي، وما يجب ان لوضع تصورات لمستقبل العالم العرب

يكون عليه الوضع في المنطقة العربية في المستقبل، 
باالضافة إلى ضرورة وجود مقترحات للجوار العربي 
وتعميق التعاون االقتصادي او البناء على اتفاقية اغادير 
التي تضم مصر، تونس، المغرب، األردن، وفتحها امام 

  .دولة او دولتين، وتوسيع عملها ليتعدى التجارة

ننا نعمل في اطار العالم العربي الواسع الذي ا
  .يضم عربا وأكرادا وأمازيغ

نحن امام فرصة حقيقية لعمل شي ملموس 
وواقعي في حال توفرت الجدية لتحديد تصورنا لمستقبل 
العمل العربي المشترك واألمن االقليمي، والعمل في هذا 
االطار وطرحها على مائدة الحوار لمعرفة رأي النخب 

ربية في مستقبل العمل العربي المشترك والوضع الع
  .االقليمي

ًالعالم العربي يواجه حاليا سياسة ايرانية نشطة 
خاطئة، باالضافة إلى سياسة تركية ضخمة في جوانب 
معينة، تسعيان من خاللهما إلى ان يكون لهما عنوان 
في الشرق االوسط، وممارسة دور اقليمي يستعدي العالم 

 .العربي

شكلة ان جزءا رئيسيا من السياسة الم* 
الرسمية العربية يتراجع لديه االهتمام بالقضية 
الفلسطينية وأولويتها لصالح الصراع مع ايران وربما تركيا 

 ايضا؟

بخصوص القضية الفلسطينية وتراجعها على 
سلم األولويات مقابل تنامي العداء اليران، اعتقد ان 
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هرية في المنطقة القضية الفلسطينية هي القضية الجو
والعالم، وبسبب السياسة االقليمية االيرانية والتركية في 

  .المنطقة اصبحت القضية الفلسطينية مهمة جدا

المبادرة العربية للسالم التي طرحت العام 
، ما تزال قائمة وعليها إجماع عربي فوق ٢٠٠٢

الطاولة، ولم يسمع انه سيتم التعديل عليها، وهو ما 
ل وتصر عليه في ظل وجود حاالت للتطبيع تطلبه اسرائي

  .معها

ًليس من السهل ابدا ان تتحول الذهنية والتأييد 
العربي واألنظار عن القضية الفلسطينية إلى التحشيد ضد 

هذا خطأ سياسي، اذ ليس من . ايران وننسى اسرائيل
 العام العربي ضد ايران كما يطرح الرأيالمنطق تعبئة 

 ان هذا الطرح سيمسح القضية حاليا، والمراهنة على
 .>>...الفلسطينية من الوجدان العربي هي مراهنة خاسرة

  ٧ ص١٧/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

أشعر أنني : مادورو يوجه تحية لألسرى
 فلسطيني وجزء من القضية

  

 أكد الرئيس الفنزويلي -   وكاالت- كاراكاس
نيكوالس مادورو في أول حديث لقناة عربية بمقابلة 

ة مع الميادين، أن الواليات المتحدة تريد وضع يدها خاص
على فنزويال واالستيالء على ثرواتها، مؤكدا أن تهديد 
ًترامب بالغزو خلق شعورا وطنيا عظيما ترجم بمزيد من  ً ً
ًالتماسك في صفوف القوات المسلحة، موجها رسالة 

عاهم فيها إلى التضامن مع للشعوب العربية واإلسالمية د
  .فنزويال

ّوحذر مادورو الواليات المتحدة األميركية من 
ًمغبة التجرؤ على مس ذرة تراب من البالد، مشيرا أن  ّ
ًبالده ستصبح فيتناما جديدة ضد اإلمبريالية داعيا  ً

الشعوب العربية واإلسالمية الى دعم فنزويال وهم يعرفون 
  .ما يجب القيام به في حاالت كهذه

 واإلسالمية وخاطب مادورو الشعوب العربية
أعلم أنكم سوف تتفاعلون وتنهضون لدعمنا، وستكون «

لإلمبريالية فيتنامات عديدة في أماكن أخرى من مختلف 
أنحاء العالم، لنردع الجنون اإلمبريالي، ولنوقف عدوان 
ًترامب على فنزويال، لنستعد جميعا ونحن نعتمد عليكم 

ًجميعا أيها األشقاء العرب واذا تعرضنا يوما  ما لعدوان ًّ
  . »ًمباشر ادعوكم لتهبوا فورا للدفاع عن فنزويال

وأبدى مادورو تأثره بتضامن الشعوب العربية مع 
فنزويال السيما تضامن الشعب الفلسطيني، وخاطب 

ّكل محبتنا لكم، "األسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالقول 
وان التزامنا معكم ثابت، وأريد أن . وأسأل اهللا أن يبارككم

طمئنوا إلى أن هذا الرئيس الذي ترونه أمامكم هنا في ت
ًفنزويال يعتبر نفسه رئيسا فلسطينيا ً" .  

أشعر أنني فلسطيني، أشعر أنني  "وأضاف
عربي، وأشعر بأنني جزء من هذه القضية التاريخية، 
ّأشعر بذلك بصدق وبعمق، وأنا أقدر كل دعمكم فنزويال 

ة ونمثل التضامن ًلن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطيني
الحقيقي مع فلسطين ومع استقاللها ومع حق الشعب 

  ."الفلسطيني بتقرير المصير والعيش بسالم

  ١٦ ص١٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نتنياهو يبحث عن عالقات عربية لتحسين 
  عالقاته بالفلسطينيين

 

 كشف تسجيل - الناصرة - برهوم جرايسي
بنيامين نتنياهو، صوتي لرئيس الحكومة االسرائيلية 

، ونشر أمس، قوله، إن إقامة "وارسو"خالل اجتماعات 
سعيه لعالقات عربية، من شأنها أن تدفع بالعالقات مع 

وقال إنه يجب عدم . الجانب الفلسطيني الى وضع افضل
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الحكم مسبقا على خطة البيت األبيض، التي اصطلح 
ّ، موجها الشكر لمساعدي "صفقة القرن"على تسميتها 

لرئيس دونالد ترامب، المحسوبين على اليمين ا
االستيطاني الصهيوني، كوشنير وغرينبالت، اللذين عمال 

  .على بلورة الصفقة

وكانت إذاعات إسرائيلية قد بثت الشريط 
القناة "الصوتي، وحسب ما نشر في إذاعة المستوطنين 

، فإن نتنياهو قال في احدى الجلسات المغلقة، "السابعة
لتقدم مع الفلسطينيين، سيساعدنا في العالم صحيح أن ا"

ولكن العكس أيضا . العربي وأيضا العالم اإلسالمي
فالعالقات مع الدول العربية، تدفع باتجاه . صحيح

إن عملية التطبيع التدريجي . العالقات مع الفلسطينيين
حسب . "مع العالم العربي، تساعد بالشأن الفلسطيني

  .تعبير نتنياهو

ٕد اآلن تفكير جديد ومنتعش، وانني يوج"واضاف 
أبارك جارد كوشنير وجيسون غرينبالت، اللذين أخذا على 

وأنا أتوقع ). بلورة الصفقة(عاتقيهما هذا الموضوع 
االطالع على الخطة، التي ستعرض بعد االنتخابات 
اإلسرائيلية، التي تستهلك غالبية وقتي، أكثر مما يمكن 

نبالت، هما من اليمين ويذكر ان كوشنير وغري. "تخيله
الصهيوني االستيطاني المتطرف، وهذا ما يقف في خلفية 

  .امتداح نتنياهو لهما

وتابع نتنياهو منتقدا الجانب الفلسطيني، الذي 
يقاطع اإلدارة األميركية، بسبب ممارساتها ضد السلطة 
الفلسطينية، واعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لكيان 

 ال اعتقد أنه من المناسب رفض إنني"وقال، . االحتالل
فصحيح أن لنا عالقات مع اإلدارة . الخطة قبل نشرها

. األميركية، ولكن هذا ليس مبررا للمعارضة الفلسطينية
فقد كانت لنا عالقات مع اإلدارة األميركية السابقة، أقل 
جودة من العالقات الحالية، ولكن، لم أفكر يوما بالقول 

 بالعملية بسبب مستوى عالقاتي إنني لست معنيا بالتقدم
  .مع الواليات المتحدة األميركية

ّويذكر أن نتنياهو شن معركة متشعبة ضد 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، وصلت الى حد 

كما أن . دعوة الكونغرس للتصويت ضد االتفاق مع إيران
نتنياهو وفريقه من اليمين االستيطاني دعما الحزب 

ملتي انتخابات، تارة من أجل اسقاط الجمهوري في ح
أوباما، تارة أخرى من أجل اسقاط الحزب الديمقراطي بعد 

  .أوباما

وكان نتنياهو قد قال في جلسة حكومته 
لقد عدت خالل نهاية "األسبوعية امس، عن لقاء وارسو، 

األسبوع المنصرم من مؤتمر السالم واألمن في الشرق 
حيث التقيت هناك . سواألوسط الذي انعقد في مدينة وار

بكل من نائب الرئيس األميركي مايك بنس ووزير 
إن العالقات ما بين . الخارجية األميركي مايك بومبيو

  ."إسرائيل والواليات المتحدة أشد من أي وقت مضى

رمز هذا المؤتمر إلى "وأضاف نتنياهو، لقد 
: حدوث تحول تاريخي ذي أهمية بالغة بالنسبة إلسرائيل

 وزير خارجية وممثال عن دول مختلفة، بما ٦٠ إذ حضره
فيها بعض الدول العربية التي ال تربطنا أي عالقات بها، 
والتي جلست مع إسرائيل واتخذت نفس الموقف الذي 

  ."حددناها من إيران

لقد قلت لهم إن التصرفات العدوانية "وقال، 
اإليرانية تشكل العنصر الرئيسي الذي يزعزع الشرق 

لعالم بأسره كما شددت على ضرورة منع إيران األوسط وا
من امتالك األسلحة النووية وكبح تموضعها العسكري في 

نحن سنواصل العمل في كل وقت في سبيل . سورية
  ."ضمان أمن إسرائيل

وأعلن نتنياهو، أنه سيلتقي قريبا، في موسكو 
وقال إن اللقاء . مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين

ز آلية التنسيق بغية تفادي االحتكاكات تعزي"يهدف الى 
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وأن هذه المحادثات . بين الجيشين اإلسرائيلي والروسي
ًتعد في غاية األهمية وتشكل جزءا من جهودنا المتواصلة  ّ
الرامية إلى ضمان حرية تصرف إسرائيل ضد إيران 
وأتباعها الذين يعلنون عن نيتهم االتخاذ من سورية 

، حسب تعبير "دمير إسرائيلًجبهة لشن حربهم من أجل ت
  .نتنياهو

  ٢٢ص ١٨/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تدين قرار إسرائيل مصادرة " التعاون اإلسالمي"
 رواتب األسرى الفلسطينيين

  

 أدانت منظمة التعاون اإلسالمي -  بترا-  عمان
اليوم اإلثنين، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي باقتطاع 

هداء والجرحى مخصصات عائالت األسرى والش
  .الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية

واعتبرت المنظمة االسالمية في بيان اليوم 
ًاالثنين، أن هذا اإلجراء يعد قرصنة وعقابا جماعيا ألبناء  ً
ًالشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي 
واللتزامات اسرائيل، سلطة االحتالل، بموجب االتفاقيات 

عة، وفق ما أورد اتحاد وكاالت التعاون اإلسالمي الموق
  .يونا

الى ، ودعت في الوقت نفسه، المجتمع الدولي
التحرك من أجل حمل اسرائيل على وقف إجراءاتها 
التعسفية التي تفاقم األزمة المالية واالقتصادية 

  .واإلنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني

 ٨ص ١٩/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اتصاالت أردنية مكثفة إلزالة القفل : طيبلخا
  والسالسل عن باب الرحمة

 

أعلن مدير  -   كامل ابراهيم-القدس المحتلة  
عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى الشيخ عزام 
الخطيب أن اتصاالت مكثفة وجادة تجري بين أعلى 
المستويات في الحكومة األردنية والسلطات اإلسرائيلية، 

 بإزالة القفل والسالسل عن باب الرحمة، مؤكدا للمطالبة
  .خطورة هذه الخطوة

يأتي ذلك في وقت اشتبك عشرات الشبان 
والمصلين في المسجد األقصى المبارك مع قوات االحتالل 
اإلسرائيلي بعد ان حطموا االقفال التي وضعتها شرطة 

  االحتالل على بوابة باب الرحمة شمال شرق المسجد،

 االحتالل امس المصلين في و هاجمت قوات
المسجد االقصى وطلبة المدارس الشرعية واجبرتهم على 

 مواطنين بينهم موظفة ٥الخروج من المسجد واعتقلت 
 ٤من دائرة األوقاف اإلسالمية وهي نظيمة بكيرات، و

شبان من البلدة القديمة وسيدة عن قبة الصخرة المشرفة 
  .برحًبعد االعتداء عليهم جميعا بالضرب الم

وقام شبان من البلدة القديمة بخلع السالسل 
الحديدة وكسر أقفال باب الرحمة الذي أغلقه االحتالل 
وقاموا بتأدية صالة الظهر والتجمع عند مدخل الباب، 
واندلعت اشتباكات باأليادي بين شبان مقدسيين وقوات 
االحتالل التي طلبت تعزيزات وضاعفت من عدد قواتها 

شرعت بطرد المصلين وطالب  وقصى،داخل المسجد اال
المدارس من المسجد وشنت حملة اعتقاالت، ثم إغالق 

  .أبواب المسجد األقصى كافة

المدينة المقدسة أجواء من  ووسادت المسجد
التوتر، بعد إغالق االحتالل البواب المسجد في وجه 

  .المصلين

ودعا مقدسيون للرباط والتواجد عند باب 
 ابوابه والعمل على فتح المباني الرحمة، والصالة على

والقاعات التي في مدخل هذا الباب التاريخي الذي يعتبر 
  .ًجزءا من المسجد األقصى المبارك
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وعمم النشطاء دعوته عبر وسائل التواصل 
ًاالجتماعي، موضحين ان االعتصام سيبدأ اعتبارا من 
ٕاليوم وحتى فتح المبنى بالكامل واعادته الى األوقاف 

مية كباقي مرافق ومصليات المسجد األقصى اإلسال
  .المبارك

وقال مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات 
اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة إن شرطة االحتالل 
أقدمت أول أمس على وضع سالسل حديدية مع قفل 
على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب 

  .الرحمة

ن له أمس، أن هذا الفعل واعتبر المجلس في بيا
هو اعتداء سافر على جزء أصيل من الـمسجد األقصى 
الـمبارك، ويأتي ضمن سلسلة االعتداءات التي يتعرض 
لها باب الرحمة من قبل شرطة االحتالل منذ عام 

٢٠٠٣.  

وأوضحت األوقاف اإلسالمية أن االحتالل أقدم 
 على اتخاذ قرار بإغالقه بحجة وجود ٢٠٠٣في عام 

ظمة إرهابية تدعى لجنة التراث والتي ال وجود لها من
ًنهائيا في هذا المكان، واستمرت الشرطة في تجديد قرار 
اإلغالق رغم اعتراضات دائرة األوقاف اإلسالمية المستمرة 

  .ومطالبتها مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار

 ٢٠١٧وأضاف أن شرطة االحتالل حولت عام 
ة ورفع دعوى ضد دائرة األوقاف األمر للمحكمة اإلسرائيلي

اإلسالمية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون 
مكافحة اإلرهاب واتخاذ قرار قضائي بإغالق باب الرحمة 
إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على 

  .سرية الملف

ها هي شرطة «وتابع مجلس األوقاف في بيانه، 
بالسالسل الحديدية االحتالل تأتي أمس لتغلق الباب 

لتؤكد أطماعها المبيتة والخبيثة اتجاه باب الرحمة واتجاه 
الـمسجد األقصى الـمبارك، في تصميم واضح على تغيير 

ًالواقع الديني والقانوني والتاريخي كليا في الـمسجد 
األقصى الـمبارك وبالقوة، في انتهاك واضح لعقيدة أكثر 

  .«ول العالممن مليار وسبعمائة ماليين مسلم ح

وأكد المجلس خالل انعقاده الدائم لـمتابعة هذا 
االنتهاك، أن باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من الـمسجد 
األقصى الـمبارك، والحرم القدسي الشريف، بجميع مبانيه 
ًوبمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعون دونما فوق 
األرض وتحتها، وهو مسجد إسالمي خالص للمسلمين 

  .موحده

من مغبة أي «وحذر مجلس األوقاف بالقدس 
مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد األقصى 

  .الـمبارك أو جزء من أجزائه

وطالب المجلس شرطة االحتالل بإزالة السالسل 
ًالحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة واحترام أنه جزء ال 

ي يتجزأ من الـمسجد األقصى الـمبارك والحرم القدس
الشريف، ووقف االعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة 
بحق الـمسجد األقصى ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين 

  .القادمين للصالة فيه

ودعا مجلس األوقاف لضرورة احترام الوضع 
 ١٩٦٧الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 

اثيق للمسجد األقصى الـمبارك، واحترام كافة العهود والمو
واالتفاقيات مع الحكومة األردنية الخاصة بالـمسجد 

  .األقصى الـمبارك والحرم القدسي الشريف

وحمل المجلس سلطات االحتالل الـمسؤولية 
الكاملة اتجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب 
الرحمة أو أي جزء من الـمسجد األقصى الـمبارك، كما 

ي أضرار معمارية يحمل سلطات االحتالل مسؤولية أ
تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية 
مشاريع إعمار الـمسجد األقصى الـمبارك في األوقاف من 
الدخول إلعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن 

  .ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم
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ًبا ً مستوطنا وطال٩٤في نفس السياق اقتحم 
ًيهوديا أمس المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، 

وذكرت . وسط حراسة مشددة لقوات االحتالل اإلسرائيلي
دائرة األوقاف االسالمية أن خمس مجموعات اقتحمت 
المسجد األقصى، رافقها خمسة عناصر من الوحدات 

  .الخاصة وشرطة االحتالل

قتحم وأشارت األوقاف الى ان الفترة الصباحية ا
ً سائحا اجنبيا من جنسيات مختلفة١١٥٠ًايضا  ً.  

ً طالبا يهوديا اقتحموا المسجد ٢٠ولفتت إلى أن  ً
األقصى ساروا في نفس مسارات المستوطنين، وتلقوا 

فيما أدت . شروحات استفزازية عن الهيكل المزعوم
ًمجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية في أماكن 

  .ألقصىمختلفة داخل سور المسجد ا

ًوفرضت شرطة االحتالل قيودا على دخول 
المصلين من خالل توقيف عدد من المصلين وفحص 

  .هوياتهم، واحتجاز بعضها خارج بوابات المسجد

  ٨ص ١٩/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 ١٣٨تنديد فلسطيني بقرار االحتالل اقتطاع 
  مليون دوالر من مستحقات للسلطة

  

 الفلسطينيون  ندد– عمان – نادية سعد الدين
 مليون دوالر ١٣٨بقرار الحكومة اإلسرائيلية اقتطاع نحو 

من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، 
، معلنين "قرصنة ألموال الشعب الفلسطيني"بوصفها 

رفضهم تسلمها منقوصة أو التخلي عن دعم عائالت 
  .أسرى وشهداء الوطن المحتل

ير؛ تكون سلطات وبهذا القرار اإلسرائيلي األخ
االحتالل قد أخرجت ورقة ضغط جديدة أمام الفلسطينيين 
بخصم جزء كبير من أموال الضرائب التي تجمعها لحساب 
ًالسلطة الفلسطينية، عمال بالقانون اإلسرائيلي الصادر 

 على رفضها التوقف "عقابي"العام الماضي، وذلك كرد 
ى عن تقديم الدعم المالي الشهري لعائالت األسر

  .والشهداء الفلسطينيين

يأتي ذلك في ظل مخطط إسرائيلي إلقامة منشأة 
عسكرية تحت األرض في مدينة القدس المحتلة، تضم 

 ٢٠كلية لجيش االحتالل، ومنشأة أمنية تغطي مساحة 
ألف متر مربع، بحيث تقام الخطة اإلجمالية على مساحة 

كريات "ً دونما عند المشارف الشمالية لمستوطنة ٣٩
، بالقرب من األحياء الكسنية المكتظة " اإلسرائيلية"ناحيمم

بعشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين الذين 
  .يعيشون في هذه المناطق

من جانبها؛ أكدت الرئاسة الفلسطينية أن 
ًاقتطاع سلطات االحتالل جزءا من أموال المقاصة "

ب ًالفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة ألموال الشع
  ".الفلسطيني

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو 
موقف الرئيس محمود عباس “ردينة، في تصريح له، إن 

ثابت ودائم حيال عدم قبول أي مساس بلقمة عيش 
  ".األبطال األسرى وعائالت الشهداء والجرحى

هذا القرار اإلسرائيلي التعسفي يمثل "وأضاف إن 
قيات الموقعة، ومن بينها ًنسفا من طرف واحد لالتفا

سيكون له تداعيات "، مثلما "اتفاق باريس االقتصادي
خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس 
أولويات اجتماع القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس 

  ".عباس، خالل أيام

قد ) المصغر(وكان مجلس الوزراء اإلسرائيلي 
 تحت ذريعة أن الرواتب "يالعقاب"ًأعلن، مؤخرا، هذا القرار

، طالمقاصة"المحولة للسلطة الفلسطينية من إيرادات 
وهي الضرائب التي تجبيها سلطات االحتالل نيابة عن 
وزارة المالية الفلسطينية نظير السلع الواردة لألخيرة من 

بدل جباية، تعزز % ٣الخارج والتي تقتطع منها 
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بدوره، .ه، ضدها، بحسب مزاعم"الهجمات الفلسطينية"
القرار اإلسرائيلي "اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني إن 

، "إرهاب سياسي ومالي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته
سرقة وابتزاز وسطو على أموال الشعب "مثلما يعد 
وقال المجلس الوطني، في بيان أمس، إن ".الفلسطيني

سيكون في حل من التزاماته، ولن "الجانب الفلسطيني 
ستمرار تنفيذ االتفاقيات مع االحتالل من طرف يقبل اال

وبالمثل؛ حذر رئيس حكومة تسيير األعمال ".واحد
الفلسطينية، رامي الحمد اهللا، من أن القرار اإلسرائيلي، 
يضع اقتصاد بالده في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة 
على دفع رواتب موظفيها، مثلما يعطل دوران العجلة 

وأكد الحمد اهللا، في تدوينه على .طيناالقتصادية في فلس
الفلسطينيين لن يقايضوا حقوقهم "موقع فيسبوك، إن 

ومواقفهم الراسخة بالمال، فموقفهم ثابت تجاه عائالت 
األسرى والشهداء، وهم مستعدون لكافة السيناريوهات في 

. "ًحال أقدمت الحكومة اإلسرائيلية فعليا على تنفيذ القرار
ٕدولي بالتحرك الجاد، والزام سلطات المجتمع ال"وطالب 

ٍاالحتالل بوقف تعاملها مع األموال الفلسطينية كأداة 
من جانبها؛ اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين ".عقابية

سرقة سلطات االحتالل ألموال الشعب "الفلسطينية أن 
ًالفلسطيني تعد جريمة، وفقا لمبادئ القانون الدولي 

هذا " إن "الخارجية الفلسطينية"وقالت ".واتفاقيات جنيف
القرار االستعماري جزء ال يتجزأ من مخطط أمريكي 
ٕإسرائيلي، يهدف إلى محاصرة واضعاف وخنق القيادة 

 الرامية إلى "لصفقة القرن"الفلسطينية بسبب رفضها 
ستعمل على "وأضافت أنها . "تصفية القضية الفلسطينية

بر فضح هذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني، ع
التنسيق مع األشقاء واألصدقاء في العالم، كما ستلجأ 
للمحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، 
ٕوالى المحاكم الوطنية في الدول، خاصة المتعاقدة على 
اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب 

اإلسرائيليين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
  ".وقه وأمواله المنهوبة بقوة االحتاللوحق

فيما وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرار اإلسرائيلي 

وقال عريقات، في ".بالعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"
مره أخرى، تتخذ الحكومة "تغريده على موقع تويتر، 

ة الرئيس األمريكي، دونالد اإلسرائيلية، بدعم كامل من إدار
ترامب، خطوه لزيادة زعزعه استقرار المنطقة، وتعزيز دور 
المتطرفين، ومعاقبة الشعب الفلسطيني المحتل بصوره 

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ".جماعية
التحرير، أحمد المجدالني، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل 

ًمن الجانب اإلسرائيلي، معتبرا استالم أية أموال منقوصة 
ونوه ".شكل من أشكال القرصنة والبلطجة اإلسرائيلية"أنه 

امتداد لسياسة الضغط واالبتزاز طإلى أن القرار 
اإلسرائيلية واألمريكية التي تمارس على القيادة 

ًمخالفا لكل االتفاقيات الموقعة "، مثلما يعد"الفلسطينية
وأفاد بأن القيادة ".رائيليبين الجانبين الفلسطيني واإلس

كل الوسائل واألشكال لرفض "الفلسطينية ستلجأ إلى 
، "القرار، ولن تقبل استالم أية أموال ناقصة، كإجراء أولي

من المؤكد ستلجأ إلى المحاكم الدولية "ًمشيرا إلى أنه 
  ".بهذا الشأن

إلى ذلك؛ قررت سلطات االحتالل تنفيذ مخطط 
األرض تضم كلية عسكرية إقامة منشأة عسكرية تحت 

لجيش االحتالل في منطقة عين كارم المهجرة، شمال 
غربي القدس المحتلة، وذلك بالقرب من األحياء الكسنية 
المكتظة بعشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين الذين 

 "هآرتسطًوطبقا لصحيفة .يعيشون في هذه المناطق
وما سيتبعها من بناء الكلية العسكرية، “اإلسرائيلية، فإن 

مرافق لها عالقة بالشأن العسكري واألمني، سيتم في 
 اإلسرائيلية "كريات مناحيم"منطقة مفتوحة بين مستوطنة 

، على الرغم من معارضة المواطنين "وعين كارم
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القاعدة "وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية أن .الفلسطينيين
 الجديدة ستشمل كلية للجيش، ومنشأة أمنية تحت األرض

 ألف متر مربع، بينما ستقام الخطة ٢٠تغطي مساحة 
ً دونما على المشارف ٣٩اإلجمالية على مساحة 

  "..... اإلسرائيليةطكريات مناحيم"الشمالية لمستوطنة 

 ٢٦ ص١٩/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

العدوان على : "الدستور"فعاليـات مقدسية لـ 
  يستهدف تهويد أولى القبلتين"األقصى"

  

اعتبرت  -  محمـد الرنتيسي- محتلةالقدس ال
فعاليات مقدسية، الممارسات العنصرية اإلسرائيلية، في 
المسجد األقصى، والتي أفضت إلى إغالق مبنى باب 
الرحمة، وعدد من أبواب المسجد المبارك، اليوم، بمثابة 

مشددة "أولى القبلتين"عدوان خطير، يستهدف النيل من 
ّجس النبض، ومراقبة رد على أن هذه الخطوة تهدف إلى 

الفعل الفلسطيني واإلسالمي والعربي، لمواصلة العدوان على 
  .المسجد

وشدد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، 
وخطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، 

 على أن مبنى باب الرحمة، هو "الدستور"في تصريحات لـ
 من المسجد األقصى حق خالص للمسلمين، باعتباره جزء

ًالمبارك، ولهم أن يتعبدوا بين جنباته، معتبرا إخضاعه 
ّلقرارات ما تسمى المحكمة اإلسرائيلية، باإلجراء العنصري،  ُ
الذي لن يقبله الفلسطينيون، ومن خلفهم كل العرب 

  .والمسلمين

ولفت صبري، إلى أن إقدام قوات االحتالل، على 
ّلسل، يعد سابقة خطيرة، إغالق المبنى، باإلغالل والسال

ومحاولة لفرض إجراءات عنصرية ووقائع جديدة في 
ًالمسجد األقصى المبارك، منوها إلى أن المقدسيين أفشلوا  ّ
من قبل مخططات االحتالل بتهويد المسجد المبارك، وتجلى 

   .ذلك بوضوح خالل معركة البوابات اإللكترونية

ينية بدوره، اعتبر مفتي القدس والديار الفلسط
الشيخ محمـد حسين، أن إغالق باب الرحمة، هو استهداف 
واضح للمنطقة الشرقية من المسجد األقصى المبارك، 
ومحاولة لتنفيذ مخططات االحتالل ببناء كنيس يهودي في 
المنطقة المطلة على مقبرة الرحمة، وتسهيل مهام 
المستوطنين المتطرفين، باقتحام المسجد كيفما شاءوا، وفي 

ًقت، مشددا على أن اقتحام األقصى المبارك اليوم، أي و
تزامن مع طرد عائلة أبو عصب المقدسية من منزلها، 
لصالح المستوطنين، ويندرج ضمن خطوات إسرائيلية 

صفقة "ًمتسارعة، لتهويد القدس ومقدساتها، تمهيدا لتنفيذ 
   . المشؤومة"القرن

 أن إغالق مبنى "الدستور "وأبان مفتي القدس لـ
اب الرحمة، يأتي في إطار التخبط اإلسرائيلي، بعد تشكيل ب

المجلس الفلسطيني األردني المشترك، إلدارة شؤون 
المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، في إطار سعي الجانبين إلسقاط المخططات 
التهويدية بحق المدينة المقدسة، وفي المقدمة منها 

قصى المبارك، وهو ما أفشل مخططات االحتالل المسجد األ
  .بسحب الوصاية الهاشمية، عن القدس ومقدساتها

ويقع مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية 
للمسجد األقصى المبارك، وكان أغلق من قبل سلطات 

ّ، إبان إنتفاضة األقصى، وكان في ٢٠٠٣االحتالل العام 
مت سلطات االحتالل ًحينه مقرا للجنة التراث اإلسالمي، وزع

ًاستخدامه ألغراض سياسية، كما أغلق المبنى مجددا العام 
، لتأمين عمليات اإلقتحام للمسجد األقصى المبارك، ٢٠١٧

 .من قبل مستوطنين إسرائيليين ووزراء متطرفين

  ٥ ص١٩/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  األزهر يدين إغالق االحتالل للمسجد األقصى

  

األزهر إغالق الكيان  أدان – شيماء عبد الهادي
الصهيوني لبوابات المسجد األقصى المبارك واالعتداء على 
ًالمصلين فيه، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير من قبل 
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للوضع التاريخي والقانوني للمسجد  سلطات االحتالل انتهاك
األقصى، ومحاولة لفرض واقع جديد لتغيير الهوية العربية 

لمقدسة عبر حصارها بالمستوطنات واإلسالمية للمدينة ا
 .والتضييق على المقدسيين إلجبارهم على مغادرة المدينة

وحيا األزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني 
ًوأبنائه المرابطين دفاعا عن القدس والمسجد األقصى، 
ًداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الشعب 

والضغط على الكيان الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، 
ًالصهيوني الحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرا من أن 
جرائم االحتالل والصمت الدولي تجاهها يزعزع االستقرار في 

  .المنطقة والعالم

  ١٩/٢/٢٠١٩بوابة األهرام 

* * * * *  

  

الجامعة العربية تدين إجراءات االحتالل 
 بالمسجد األقصى

العربية اإلجراءات  دانت الجامعة -مون ع
االحتاللية الخطيرة التي تمارسها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي وأذرعه المختلفة في المسجد األقصى المبارك 
وبواباته، خاصة باب الرحمة الذي تم إغالقه بالسالسل 

 .الحديدية واالعتداء على المصلين

ّوحذر األمين العام المساعد لقطاع فلسطين 
المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد واألراضي العربية 

أبو علي، من مواصلة سلطات االحتالل تنفيذ مخططاتها 
لتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانيا ومكانيا، واإلغالق 
التعسفي لتنفيذ المخططات اإلسرائيلية اإلجرامية التي 
تستهدف الحرم القدسي الشريف تدنيسا وتقسيما وهوية 

ضعها التاريخي والقانوني القائم فيها القدس العربية ووو
  . تغييرا وتهويدا

وطالب أبو علي المجتمع الدولي بتحمل 
مسؤولياته بإنفاذ قواعد القانون الدولي، إزاء ما تتعرض له 

مدينة القدس من عدوان سافر، وانتهاك جسيم للقانون 
 .الدولي والقانون الدولي اإلنساني

  ٢٠/٢/٢٠١٩عمون 

* * * * *  

االحتالل يستغل : "الفلسطينية "يةالخارج
  االنحياز األمريكي لتقسيم األقصى

وزارة الخارجية والمغتربين اليوم  أدانت –رام اهللا 
الثالثاء، التصعيد اإلسرائيلي الخطير في المسجد األقصى 
ًبالقدس، وقالت إن إسرائيل تفعل ذلك استغالال لالنحياز 

  .األمريكي الكامل

 واإلسالميمين العربي وحذرت الوزارة العال
والمجتمع الدولي من المخططات التي تنفذها دولة 

 األقصىاالحتالل بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد 
ًريثما يتم تقسيمه مكانيا، مشيرة إلى إقدام االحتالل على  ً
إغالق مبنى باب الرحمة بالسالسل الحديدية، وسط 

اإلسالمية تصعيد ضد المصلين وحراس المسجد واألوقاف 
  .في القدس

 ٢٠/٢/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

لوطني الفلسطيني يطالب بوقف إسرائيل ا
 حربها على القدس

  

 حذر المجلس الوطني -  بترا-عمان 
الفلسطيني من تداعيات الحرب الشاملة والمفتوحة التي 
تشنها دولة االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس، خاصة 

ك والمواطنين الفلسطينيين ضد المسجد األقصى المبار
 .بمدينة القدس المحتلة

واكد رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريح 
صحفي اليوم الثالثاء، أن اعتداءات االحتالل على 
المسجد األقصى، وبواباته خاصة إغالق باب الرحمة 
بالسالسل الحديدية، إلى جانب االقتحامات اليومية له، 
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، وتوفير الحماية ومنع المصلين من الوصول إليه
للمستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد، مقدمة عملية 
لفرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي 

  .الشريف

وأضاف المجلس إن ذلك يترافق مع حملة 
التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين وطردهم من 
ٕمنازلهم، واحالل مستوطنين متطرفين مكانهم، إلى جانب 

منازل وتشريد سكانها الذي ارتفعت وتيرته في هدم ال
اآلونة األخيرة، مشيرا الى أن تلك االعتداءات ارتفعت في 
أعقاب نقل سفارة الواليات المتحدة األميركية إلى مدينة 

 .القدس المحتلة

وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومؤسساته 
المعنية بالتحرك الفوري للجم عدوان االحتالل على مدينة 

لقدس المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ا
المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، وحماية المواطنين 
ٕالفلسطينيين من خطر التطهير العرقي وافراغ المدنية 

 .المقدسة من سكانها األصليين

  ٢٠/٢/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

صفقة "وزير إسرائيلي يكشف موعد إعالن 
  "القرن

 

ي بيلين الوزير اإلسرائيلي يوس كشف –وكاالت 
السابق، عن موعد إعالن الخطة األمريكية للسالم 

 .المعروفة إعالميا بصفقة القرن

صفقة القرن األمريكية سوف "وقال بيلين، إن 
يتم إعالنها في موعد جديد يرجح أنه بعد االنتخابات 
اإلسرائيلية القادمة، وقبل تشكيل الحكومة التي ستسفر 

  ".عنها

الرئيس األمريكي دونالد ترامب   لى أنوأشار إ
فضل أن يرجئ اإلعالن عن صفقته هذه كي ال يؤثر على 

نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، لكن مع مرور الوقت يتضح 
أكثر فأكثر أن الخطة سوف تعلن قبيل اإلعالن عن 

  ".طبيعة الحكومة اإلسرائيلية القادمة

قة الموعد الجديد إلعالن صف"أن   بيلين وأضاف
القرن يطرح تساؤالت حول رغبة البيت األبيض بأن يؤثر 
على مجريات مداوالت تشكيل الحكومة القادمة، من خالل 
تعيين مسؤول أمريكي كبير يمسك بزمام المبادرة، ويدفع 
باتجاه تنفيذها على األرض مع باقي األطراف، ما يعني 
أن صفقة القرن التي أعلنها ترامب مع استالم مهامه 

  ".ًا قبل عامين بات لها موعد جديدرئيس

وكشف بيلين، الذي شغل مهام عديدة في 
هذا "والحكومات، ومنها وزير القضاء، أن  الكنيست

الموعد المتوقع الجديد يتوافق مع ما أعلنه جيراد كوشنير 
المستشار الشخصي لترامب في قمة وارسو، من أن 

يلية، واشنطن ستعلن عن الصفقة بعد االنتخابات اإلسرائ
مما يتطلب من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي التوصل 

  ".إلى تسويات بينهما

هدف ترامب من عدم إعالن "وأشار إلى أن 
صفقته في ظل فترة االنتخابات يتمثل في أال تنشغل 
األحزاب اإلسرائيلية المتنافسة بها، وتقدم على اتخاذ 

ا بعد مواقف حادة من الصفقة، مما قد يعرقل قبولها به
  ".إعالن النتائج في أبريل القادم

 ٢٠/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

اجتماع دبلن يتفق على اطالق مفاوضات 
  جادة لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي

 

اتفق وزير الخارحية وشؤون  -   بترا-دبلن 
المغتربين أيمن الصفدي ووزراء خارجية عدد من الدول 

 الدول العربية اليوم على العربية واألوروبية وجامعة
أهمية اطالق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع 
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الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي 
أكدت المملكة أنه السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل 

 .والدائم

وأكد االجتماع التشاوري حول العملية السلمية 
ضره وزير الذي دعا إليه وزير خارجية ايرلندا وح

الخارجية الصفدي ووزراء خارجية مصر وفلسطين 
ٕوفرنسا والسويد وبلغاريا وقبرص واسبانيا إضافة إلى 
أمين عام جامعة الدول العربية، دعم كل جهد فاعل 

 .للتوصل لهذا الحل

وشدد المجتمعون على مركزية القضية 
الفلسطينية وعلى حل الدولتين في جهود تحقيق األمن 

وأكد . ّفي المنطقة ومواجهة التطرف واليأسواالستقرار 
الوزراء الذين كانوا بدأوا اجتماعهم على عشاء عمل 
مساء أمس بعد لقائهم الرئيس اإليرلندي ورئيس الوزراء 
اإليرلندي، دعمهم للسالم الشامل الذي يلبي حق 
ٕالفلسطينيين في الحرية والدولة واسرائيل في األمن 

 .والقبول وفق حل الدولتين

ّوعبر الوزراء عن قلقهم من الوضع الراهن 
وشددوا على أهمية إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل 

وحمل الصفدي الى االجتماع موقف المملكة . الصراع
المؤكد أن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس 
حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

 .الم الشامل الوحيدالعربية، هو سبيل الس

وحذر من تبعات حال الجمود التي تشهدها 
الجهود السلمية ومن غياب أفق التقدم نحو حل الدولتين 

 .وتجذر اليأس على حساب أمن المنطقة واستقرارها

وأكد أن المملكة ستظل تبذل كل جهد ممكن 
لتحقيق السالم الشامل الذي تقبله الشعوب والذي يلبي 

ِروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها جميع الحقوق المش
حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 

وأجرى الصفدي على .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

هامش االجتماع، محادثات مع نظرائه تناولت العالقات 
 .الثنائية والتطورات اإلقليمية

 ١ ص٢٠/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ت من إسرائيل بعد وارسو تنتظر اعتذارا
 اتهامها بمعاداة السامية

  

صورة مركبة تجمع  - توماس كينتسلي -ا ف ب 
 ١٧في ) يسار(وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي رئيس 
 ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ٢٠١٩فبراير  /شباط

 خالل مؤتمر ٢٠١٩فبراير  / شباط١٨في ) يمين(نتانياهو 
  .األمن الدولي في ميونيخ في جنوب ألمانيا

أعلنت وارسو الثالثاء أنها تنتظر اعتذارات من 
امها بمعاداة السامية، األمر الحكومة اإلسرائيلية بعد اته

الذي حمل بولندا على إلغاء مشاركتها في قمة مقررة في 
 .القدس

وأثار وزير الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس 
يرضعون معاداة "غضب وارسو باتهامه البولنديين بأنهم 

عددا من "، مضيفا أن "السامية مع حليب أمهاتهم
 ."البولنديين تعاونوا مع النازيين

ّوصرح نائب وزير الخارجية البولندي سيمون 
سينكوفسكي فيل سيك أن على السلطات اإلسرائيلية أن 

 ."ترفضه"عن هذا التصريح و" تعتذر"

وفي هذه المسألة، تلقت بولندا دعم الواليات 
 وكتبت .المتحدة التي تعتبر قريبة من اسرائيل بشكل عام

خر في تغريدة السفيرة االميركية لدى وارسو جورجيت موسبا
بين الحلفاء المقربين مثل بولندا واسرائيل، ليس هناك "

مكان لتعليقات مهينة مثل تصريحات االمس لوزير 
 ."الخارجية االسرائيلي اسرائيل كاتس

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي 
االثنين إلغاء مشاركة بالده في قمة مجموعة فيشيغراد 

التي كان من ) ية تشيكيا وسلوفاكياالمجر وبولندا وجمهور(
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ًالمقرر عقدها في القدس، واصفا تعليقات وزير خارجية 
إسرائيل حول دور بولندا خالل محرقة اليهود بأنها 

 ."عنصرية"

ّوحذر مدير مكتب رئيس الوزراء ماريك سوسكي 
ّالخاصة بأنه إذا لم يتم تقديم " بولسات نيوز"عبر قناة 
 .الثنائية" بالفعل فتور في العالقاتسيكون هناك "اعتذارات، 

واعتبر رئيس األمانة العامة لمجلس الوزراء 
البولندي مايكل دفورشيك أن من المناسب التحدث عن 

. العالقات البولندية اإلسرائيلية" توترات وليس عن انهيار"
ًشريكا "إن وارسو ال تزال " ام.اف.اف.ام.ار"وقال إلذاعة 

ًمضيفا " ّهم، إلسرائيل في أوروباًمهما جدا، إن لم تكن األ
 ."يدعمان بعضهما في مشاريع مختلفة"أن البلدين 

المعادي " ١٥كوكيز "وأشار رئيس حزب 
لمؤسسات النظام، باالتهام إلى وزير الخارجية البولندي 
ياتسيك تشابوتوفيتش الذي فشل برأيه في تنظيم مؤتمر 

رسو، وارسو حول الشرق األوسط األسبوع الماضي في وا
 .معتبرا أن عليه أن يقدم استقالته لرئيس الوزراء

وأدلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل هذا المؤتمر 
بتصريحات موضع جدل حول دور البولنديين في محرقة 

 .اليهود

ومضى نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان 
البولندي ستانيسالف تيتشكا إلى حد المطالبة بإعالن 

 .رغوب فيه في بولنداكاتس شخصا غير م

وأدلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل هذا المؤتمر 
بتصريحات موضع جدل حول دور البولنديين في محرقة 

 .اليهود

وأعطى رئيس الوزراء البولندي مقابالت عدة، 
 .مراهنا على الوقت لعودة الهدوء إلى العالقات الثنائية

نا وقال مورافيتسكي لصحيفة دجينيك غازيتا براف
َعلينا أن نأخذ نفسا عميقا وننتظر أن تجري االنتخابات "

علينا أن ننتظر أيضا أن تجري انتخاباتنا األوروبية، . هناك
وفي النصف الثاني من السنة، نستأنف الحوار حول لقاء 

ٕبين مجموعة فيشيغراد واسرائيل، مثلما فعلنا مع رؤساء 
 ."وزراء مجموعة فيشيغراد

ٕ العالقات بين بولندا واسرائيل ويأتي هذا التوتر في
بعد أزمة كبيرة طرأت العام الماضي بسبب قانون بولندي 
موضع جدل، اعتبر في إسرائيل والواليات المتحدة بمثابة 
محاولة مبطنة لمنع الناجين من المحرقة من التحدث عن 
جرائم ارتكبها بولنديون بحقهم، إذ يهددهم بعقوبات 

 .بالسجن

ل هذه الجرائم، لكنها تصر على وتعترف بولندا بمث
أنه لم يكن هناك وجود ألي شكل من التعاون المنتظم مع 

 .النازيين

وعدلت بولندا في نهاية المطاف هذا القانون 
الرامي برأيها إلى الدفاع عن صورة البالد وعن البولنديين 
خالل الحرب العالمية الثانية، وأعلن البلدان عودة العالقات 

 .طبيعتهاالثنائية إلى 

وفقدت بولندا التي اجتاحتها المانيا النازية 
واحتلتها، ستة ماليين مواطن إبان الحرب العالمية الثانية، 

 .بينهم ثالثة ماليين يهودي

 ٢٠/٢/٢٠١٩فرانس برس 

* * * * *  

  تلتقي السفير الماليزي" فلسطين النيابية"

 

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى 
 الماليزية، متميزة ومتجذرة –ن العالقات االردنية السعود ا

  .أرسى دعائمها قيادتا البلدين

وقدر خالل لقاء اللجنة اليوم االربعاء بالسفير 
الماليزي المعتمد لدى المملكة داتوك كومندنج، المواقف 
الماليزية تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدا حظرها 

نافسات بطولة مشاركة الرياضيين اإلسرائيليين في م
 المؤهلة ألولمبياد ٢٠١٩العالم للسباحة البارالمبية 

  .ً وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني٢٠٢٠طوكيو 
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واشار السعود الى ان الوصاية الهاشمية على 
القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

، مشددا على تمسك االردن بهذه ١٩٢٤قائمة منذ العام 
  .الوصاية

الى ان اللجنة اصدرت بيانا تبناه مجلس ولفت 
النواب أمس يطالب الحكومة بطرد السفير االسرائيلي من 
عمان وسحب السفير االردني من تل أبيب ردا على 

 االحتالل تجاه االهل في االنتهاكات التي يقوم بها
  .فلسطين

وبين ان االسالم دين السماحة واالعتدال 
قات بين البرلمانين والوسطية، داعيا الى تعزيز العال

  .االردني والماليزي

بدروه، قال السفير كومندنج ان موقف ماليزيا 
واضح تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا الى التزامها بدعم 
المسجد االقصى المبارك وضرورة حل القضية الفلسطينية 
حال عادال وشامال ضمن خطوط الرابع من حزيران لعام 

١٩٦٧.  

ماليزيا االخير المتعلق واشار الى ان موقف 
بحظر مشاركة الرياضيين اإلسرائيليين في منافسات 

ف بطولة العالم للسباحة البارالمبية جاء مؤكدا لمواق
  .ماليزيا تجاه الشعب الفلسطيني

وفي نهاية اللقاء قدم السعود درعا تكريميا 
للسفير تقديرا لدور ماليزيا قيادة وحكومة وشعبا على 

  .للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينيمواقفها الداعمة 

  ٢١/٢/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

آفاق السالم في : األمم المتحدة لمجلس األمن
  فلسطين تتالشى

  

ناقش مجلس االمن الدولي في جلسة  -نيويورك
شهرية أمس االربعاء الوضع في فلسطين المحتلة واستمع 

المتحدة االعضاء الى احاطتين بهذا الشأن من منسق األمم 
 نيكوالي مالدينوف ،لعملية السالم في الشرق األوسط

واخرى من مساعدة االمين العام للشؤون االنسانية أورسوال 
 .مولر

آفاق السالم الدائم «وحذر مالدينوف من أن 
، في »تتالشى يوما بعد اآلخر، فيما يتنامى العنف والتطرف

السياسية ظل استمرار تنامي التحديات اإلنسانية واألمنية و
. في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية

وأضاف ان الجهود الراهنة تركز على منع االنهيار 
االقتصادي واإلنساني في الضفة الغربية وغزة والحفاظ على 
ٕاألمل، وان كان ضئيال، في أن يعيش اإلسرائيليون 
والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سالم في دولتين معترف 

 .ومتكاملتين في المجتمع اإلقليمي والدولي ابهم

نعمل بجد للحفاظ على هذه «وقال مالدينوف اننا 
اإلمكانية، فيما يقوض بشكل منهجي حل الدولتين بسبب 

يزداد ظهور المتطرفين مرة . الواقع المتدهور على األرض
وليعود . أخرى، ويلوح تهديد نشوب الحرب في األفق

ون مرة أخرى إلى مسار الحل اإلسرائيليون والفلسطيني
السلمي للصراع، فإن أول ما يتعين وجوده هو القيادة التي 

يجب أال . تؤمن بإمكانية تحقيق السالم عبر المفاوضات
يتعلق األمر أبدا بإسرائيل أو فلسطين، بل يجب أن يتعلق 

  .بإسرائيل وفلسطين

وأكد مالدينوف على ضرورة أن يتفهم المجتمع 
ف األضعف، وهو الشعب الفلسطيني الذي الدولي أن الطر

 عاما، يحتاج إلى الدعم ٥٠عاش تحت االحتالل ألكثر من 
أكثر من أي وقت مضى، مشيرا الى ان التدابير األحادية 
واستمرار العنف والضغوط المالية وانعدام التقدم نحو السالم 

  .تكبد المجتمع الفلسطيني ثمنا باهظا وتقوض أسس السالم

ينوف عن الوضع المالي الصعب وتحدث مالد
للسلطة الفلسطينية والتوقعات بزيادة العجز المالي في 
ميزانيتها خالل العام الحالي بسبب سحب كميات كبيرة من 
تمويل المانحين وتدهور الوضع االقتصادي، الفتا الى قرار 
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الحكومة اإلسرائيلية األحادي، خالل األسبوع الحالي، بحجب 
والر من تحويالت عوائد الضرائب  مليون د١٤٠حوالي 

  .الفلسطينية

وقال إن الوقف األخير للمساعدات األميركية 
للفلسطينيين قد تؤثر أيضا على الجهود الجارية لرأب 

العمل المهم الذي تقوم «واضاف ان . االنقسامات الحالية
به منظمات المجتمع المدني العاملة من أجل السالم، 

نى أن يواصل المانحون يتعرض للتهديد أيضا، وأتم
اآلخرون دعمهم للمجتمع المدني الذي يقوم بدور مهم في 
الحفاظ على العالقات الضعيفة بين اإلسرائيليين 

  .والفلسطينيين

من جانبها، قالت مساعدة االمين العام للشؤون 
االنسانية، مولر أن الوضع على االرض في فلسطين 

ال الحالة هي أزمة وفي جوهره، فال تز. المحتلة مثير للقلق
حماية، مضيفة ان انتهاكات القانون اإلنساني الدولي 
وقانون حقوق اإلنسان هي المحرك الرئيسي لمستويات 

  .عالية من الضعف الحاد بين الفلسطينيين

واشارت مولر الى ان المجتمع الدولي يقوم 
بالتعبئة لتوفير المساعدة لهم لكن التمويل يتضاءل بينما 

ياجات والقيود في االزدياد، مشددة على انه تستمر االحت
فيجب أن . في نهاية المطاف، فإن الحل ليس إنسانيا»و

توضع حياة الناس ورفاههم خارج االعتبارات السياسية وان 
  .يتم تسهيل وصول المعونات اإلنسانية وتعزيزها

وقالت مولر امام مجلس االمن ان الوضع 
محتلة، ال سيما في اإلنساني في األراضي الفلسطينية ال

وهذا يشمل زيادة في . ٢٠١٨قطاع غزة، تدهور في عام 
الخسائر المرتبطة بالتظاهرات في السياج في غزة، والقيود 

  .المفروضة على حركة الناس والبضائع والقيود المالية

وعرضت على المجلس التحديات التي تواجهها 
محذرة االمم المتحدة لمساعدة الناس في االراضي المحتلة 

وفي هذا . من قلة التمويل الدولي للعمليات االممية هناك
الصدد، حثت مولر الدول األعضاء على زيادة ودعمها 

 للعمليات اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة وشددت
في الوقت نفسه على ضرورة احترام جميع األطراف 

ولي التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الد
 .لحقوق اإلنسان

 ١ ص٢١/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

واشنطن تغلق قنصليتها في القدس الشهر 
  المقبل

 

 تعتزم الواليات -األناضول  - القدس المحتلة
المتحدة األمريكية، إغالق قنصليتها العامة في مدينة 
القدس الشرقية المحتلة، في الرابع من آذار المقبل، 

ي افتتحتها في المدينة، منتصف ودمجها مع سفارتها الت
  .٢٠١٨العام الماضي 

وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار أعلنه وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو، في الثامن عشر من تشرين أول 

السفارة والقنصلية األمريكية «الماضي والقاضي، بدمج 
 ١٣ونقلت القناة . »في مهمة دبلوماسية واحدة

ثالثاء، عن مسؤول أمريكي لم تحدد االسرائيلية، مساء ال
اسمه قوله إن دمج القنصلية األمريكية العامة بالسفارة 

وسيتحول «األمريكية، سيتم في الرابع من آذار المقبل، 
المبنى التاريخي للقنصلية، إلى مقر إقامة للسفير 

وحتى اآلن، تعمل القنصلية . »األمريكي ديفيد فريدمان
دس المحتلة، كمسؤولة عن األمريكية العامة، في الق

العالقات مع الفلسطينيين، كبعثة دبلوماسية منفصلة، 
عن السفارة األمريكية، المسؤولة عن العالقات مع 

  .اسرائيل

وبافتتاح السفارة األمريكية في القدس المحتلة 
، أعلنت وزارة الخارجية األمريكية بقاء ٢٠١٨في أيار 

لوماسية منفصلة، القنصلية األمريكية العامة كبعثة دب
ولكن بومبيو . مسؤولة عن العالقات مع الفلسطينيين



  
  ١٠٠ 

أشار في إعالنه في تشرين أول، إلى أن القنصلية 
وحدة الشؤون الفلسطينية داخل «العامة ستتحول الى 

  .»السفارة األمريكية

  ٤٠ ص٢١/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 يحذر من تقسيم المسجد األقصى "الحسيني"
  ًمكانيا

 

عدنان الحسيني،   حذر– األناضول – م اهللارا
وزير شؤون مدينة القدس، في الحكومة الفلسطينية، 
األربعاء، من تنفيذ مخطط إسرائيلي يقضي بتقسيم المسجد 

  ."مكانيا"األقصى 

، في مؤتمر صحافي عقده "الحسيني"وقال 
األربعاء، في المركز اإلعالمي الحكومي بمدينة رام اهللا، 

تسعى للسيطرة "لغربية المحتلة، إن إسرائيل وسط الضفة ا
على منطقة باب الرحمة في المسجد األقصى، والشريط 

  ."الشرقي من المسجد، لتحويله إلى كنيس يهودي

باب (إسرائيل تمنع ترميم الموقع ": وأضاف
، وتمنع إزالة مخلفات حجرية وأتربة في الشريط )الرحمة

د أن تبقى الشرقي من المسجد، دون سبب؛ إنها تري
  ."المنطقة مهجورة لتسهيل عملية السيطرة عليها

وذكر أن إسرائيل منذ سنوات، قسمت المسجد 
، من خالل عمليات االقتحامات اليومية "زمانيا"األقصى 

  ."مكانيا"للمسجد، وتسعى لتقسيمه 

 على رفض المقدسيين "الحسيني"وأكد 
  .والفلسطينيين، أي مساس بالمسجد األقصى

ألقصى خط أحمر، وأي مساس به ا: "وأضاف
مرفوض، وما شهده األقصى من احتجاجات أمس، بشكل 

  ".عفوي دون تخطيط دليل على خطورة األمر

موقف "ودعا وزير شؤون القدس، إلى بلورة 
  ".ٕعربي واسالمي كبير، لحماية القدس واألقصى

وكانت الشرطة اإلسرائيلية، قد وضعت سالسل 
قصى، مساء األحد الماضي، على باب الرحمة، بالمسجد األ

ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة قبل أن تزيلها 
  .الثالثاء

ويقع باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد 
، ٢٠٠٣األقصى، وقد أغلقته الشرطة اإلسرائيلية عام 

  . أمر اإلغالق٢٠١٧وجددت محكمة إسرائيلية عام 

  ٢١/٢/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

كد مركزية القضية الفلسطينية وحل الصفدي يؤ
  ًاألزمة السورية سياسيا

  

 استقبل وزير - نيفين عبد الهادي -عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس وفدا من 

 يزور المملكة مساعدي اعضاء الكونغرس األميركي الذي
  . بتنظيم من مكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين

ل اللقاء على مركزية كما اكد الصفدي خال
القضية الفلسطينية مؤكدا أهمية كسر الجمود في العملية 

ًوصوال لحل الدولتين الذي يضمن حق الشعب  السلمية
الفلسطيني في الحرية والدولة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات ١٩٦٧حزيران 
  .الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

ُد الصفدي خالل اللقاء عمق العالقات ّوأك
االستراتيجية بين المملكة والواليات المتحدة األميركية 
ًعلى عدد من الصعد، معربا عن تثمين المملكة للدعم 
الذي تقدمه الواليات المتحدة، وجرى بحث العالقات 

  .الثنائية بين المملكة والواليات المتحدة

 ٤ ص٢٢/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القرارات األميركية اإلسرائيلية استمرار : يقاتعر
  "صفقة القرن"لتنفيذ ما يسمى 
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أمين سر اللجنة  استنكر – وكاالت - اريحا
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار 
اإلدارة األميركية بإلغاء القنصلية األميركية التي تعمل في 

 ١٧٥يني لمدة مدينة القدس وفي خدمة الشعب الفلسط
ُعاما اي منذ  ، ودمجها مع ما يسمى السفارة ١٨٤٤ُ

واعتبر عريقات القرارات األميركية . األميركية في القدس
واإلسرائيلية جزءا ال يتجزأ مما يسمى صفقة القرن 
الهادفة إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، بما في 
ذلك تجسيد استقالل دولة فلسطين بعاصمتها القدس 

، ١٩٦٧لشرقية، على حدود الرابع من حزيران العام ا
وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية 

واإلفراج عن ) ١٩٤(الالجئين استنادا للقرار االممي 
  .األسرى

ودعا عريقات المجتمع الدولي التصدي لهذه 
القرارات ورفضها، حفاظا على القانون الدولي والشرعية 

  .االنتهاكات الخطيرةالدولية، أمام هذه 

بالسياق، التقى عريقات مع ثمانية أعضاء من 
يرافقهم ) مجلس النواب(الجمعية الوطنية الفرنسية 

القنصل العام القرنسي بيير كوكرد، ومع الجنرال ارنون 
 ،)TIPH (أس رئيس وحدة الوجود الدولي في الخليل

ورالف تراف ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين كل على 
  .ةحد

حيث أكد عريقات رفض دولة فلسطين المطلق 
لقرارات الحكومة االسرائيلية بعدم تجديد تفويض وحدة 
الوجود الدولي في الخليل، وقدم له شكر سيادة الرئيس 
محمود عباس على الجهود التي قامت بها الوحدة خالل 

  .فترة وجودها بالخليل

واشار خالل لقائه الى قرار القيادة الفلسطينية 
عدم استالم المقاصة إن تم االقتطاع منها، وكذلك الحال ب

بالنسبة للقرارات االستيطانية االستعمارية وخاصة في 
مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، إضافة إلى 

العقوبات الجماعية، واإلعدامات الميدانية، وهدم البيوت 
والتطهير العرقي واستمرار الحصار واإلغالق فيما يتعلق 

  .بقطاع غزة

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اعتداء قوات 
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على طلبة 
مدرسة الخليل األساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة 

  .بالالأخالقي والخطير والمستفز

 باسم اللجنة وقالت في تصريح لها، امس،
إن إسرائيل ومنذ احتاللها لألراضي الفلسطينية ": التنفيذية

تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف 
وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة 
حق االطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة 

  ."انيصريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي اإلنس

وأكدت عشراوي أن هذا االعتداء الذي يتزامن مع 
 ٣٠المعركة االنتخابية اإلسرائيلية وأسفر عن إصابة 

طفال بحاالت اختناق إصابة احدهم حرجة؛ هو جريمة 
قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة 
اإلسرائيلية المتطرفة، كما أنه تعد سافر على الحقوق 

نسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ لألعراف األساسية لإل
والقوانين الدولية واإلنسانية التي كفلت حق التعليم 

  .وحرمت االعتداء على المرافق التعليمية واألكاديمية

وطالبت في نهاية بيانها المجتمع الدولي، بما 
فيه منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

الدولية العاجلة ألبناء ، بتوفير الحماية )اليونسكو(
شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد 
دولة االحتالل ومستوطنيها عن مؤسسات دولة فلسطين، 
وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة 
لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية 

  .الدولية
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رعاة في سياق متصل، طارد مستوطنون، 
االغنام ومنعوهم من الرعي في اراضيهم شرق يطا جنوب 

  .الخليل بالضفة الغربية

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في 
الجنوب راتب الجبور، إن عشرات المستوطنين من 

 المقامتين على اراضي "ماعون" و"بيت ياتير"مستوطنتي 
 المواطنين شرق يطا، طاردوا رعاة االغنام ومنعوهم من
رعي اغنامهم في اراضيهم في منطقتي أم حميطة 

ان : والحمرة، بحماية جنود االحتالل االسرائيلي، مضيفا
اعتداءات المستوطنين متكررة على رعاة االغنام 

  .اطنين في المسافر الشرقية ليطاوالمو

  ١٩ ص٢٢/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 تعقد مؤتمرها بعمان لنصرة "البرلمانات العربية"
  القدس

 

المقبل ) مارس(يعقد في عمان بداية آذار 
المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي، تحت 

بمشاركة " القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين”شعار 
رئيس مجلس الشعب السوري ورؤساء أغلبية البرلمانات 

  .العربية

وسيتم في المؤتمر الذي يعقد في الثالث من 
تمر يومين انتخاب رئيس مجلس ر المقبل ويسھالش

النواب األردني عاطف الطراونة رئيسا لالتحاد للدورة 
المقبلة خلفا لرئيس مجلس النواب المصري الذي سيتم 

ويتضمن .  للدورة البرلمانية السابقةھ على ترؤسھتكريم
المؤتمر االستماع إلى تقارير وتوصيات  جدول أعمال

نة شؤون المرأة ي لجھاللجان المنبثقة عن االتحاد و
الطفل والشؤون السياسية والعالقات البرلمانية واللجنة 

 إلى لجنة صياغة البيان ھالتنفيذية لالتحاد، إضاف
ا من قبل المؤتمر لوضع ھاالنتخابي التي سيتم اختيار

كما يناقش المؤتمر األوضاع اإلقليمية، . البيان الختامي
خالل وسيلقي كل رئيس برلمان عربي خطابا سياسيا 

 من القضايا ھا موقف برلمانھاالجتماعات يحدد فی
وسيكون المؤتمر فرصة سانحة لرؤساء . المطروحة

 .مھالوفود البرلمانية لعقد لقاءات تشاورية فيما بين

 بجلسة افتتاحية يلقي ھوسيبدأ المؤتمر أعمال
ا كلمات كل من األمين العام لجامعة الدول العربية ھفی

مجلس النواب المصري علي احمد أبوالغيط ورئيس 
 رئيسا لالتحاد ورئيس مجلس النواب ھعبدالعال بوصف

  .ندس عاطف الطراونھالم

  ٢٣/٢/٢٠١٩جفرا نيوز 

* * * * *  

تواصل دعوات اليمين لتطبيق السيادة 
 اإلسرائيلية على الضفة

 

 قال المكتب -وكاالت  -فلسطين المحتلة 
 التابع الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان

لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، ان اليمين 
الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في استغالل الغطاء 
االمريكي لمخططاته االستعمارية التوسعية وفترة الدعاية 

 نيسان ٩االنتخابية قبيل االنتخابات المزمع عقدها في 
ا المقبل للحصول على أصوات الشارع اإلسرائيلي وتحديد

  .المستوطنين

وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب 
الى ان ملف االستيطان يحتل مكانة هامة في مزاد 
االنتخابات اإلسرائيلية، من خالل المصادقة على مشاريع 
استيطانية وتصعيد في عمليات نهب األرض الفلسطينية 
وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها 

 والتي تشكل غالبية "ج"لمناطق المصنفة وفي عموم ا
واكد التقرير انه وفي ظل .مساحة الضفة الغربية المحتلة

ضعف الموقف الدولي وسياسة ازدواجية المعايير تتغول 



  
  ١٠٣ 

حكومة االحتالل في عموم االراضي الفلسطينية لنهب 
اراضي الفلسطينيين وتواصل مشاريعها االستيطانية التي 

لجنة التنظيم والبناء "تسمى كان آخرها مصادقة ما 
 التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على بناء "المحلية

مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، 
، في "غيلو" وحدة سكنية في مستوطنة ٤٦٤منها بناء 

 آالف ٤القدس الشرقية ضمن مخطط لبناء أكثر من 
فة إلى تخصيص وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضا

 لغايات ٤,٢٥٣ متر مربع لغايات العمل و٢٣,٥٧٦
 وحدات استيطانية ٤٦٤التجارة والمصادقة تشمل بناء 

 ٣٧٥، و"كريات يوفال" وحدة في ١٨٠، و"جيلو"في حي 
، في حين امتدح رئيس بلدية "كريات مناحم"وحدة بـ

ًذلك يشكل خبرا «ًالقدس موشي ليئون المصادقة قائال إن 
وجاء هذا ايضا . "ه ولألزواج الشابة في المدينةًسارا ل

بعد الكشف عن مشاريع استيطانية اخرى في القدس 
المحتلة والتي تم رصد ماليين الشواكل لتنفيذها حيث 

 مشاريع "ترميم وتطوير حارة اليهود"تنفذ ما تسمى شركة 
 ٥٥نحو ( مليون شيكل ٢٠٠تهويدية تفوق ميزانيتها 

مصعد حائط " هذه المشاريع ، وتتضمن)مليون دوالر
 "متحف الحي الهوريدياني" و"قرية جميلة" و"المبكى

، وكلها تهدف إلى تشكيل األساطير "فسيفساء أورشليم"و
التلمودية في هذه األحياء المختلفة، لجذب المزيد من 

  .ٍالسياح اليهود، وتغيير معالمها بشكل كامل

وتتضمن هذه المشاريع إنشاء مزارات ألبنية 
ويهدف . نازل يزعم االحتالل بأنها تعود لحقبة المعبدوم

 "حارة اليهود" إلى تغيير معالم "قرية جميلة"مشروع 
أُقيمت على أنقاض حارتي الشرف والمغاربة عقب حرب (

، من خالل االدعاء بتنفيذ أعمال بنية تحتية، )٦٧
ومالءمته لألسطورة التلمودية المتخيلة من أجل جذب 

بينما يجري في هذه األثناء ترميم كنيس، السواح اليهود، 
يقول المستوطنون إنه تعرض للتدمير خالل العام 

ويتوقع أن يستمر الترميم عدة سنوات، وسيتم .١٩٤٨
خالل هذه األعمال تغيير معالم المكان بالكامل، وسيصبح 

 مترا، وستتم إزالة الدرجات الموصلة ٢٥ارتفاع المبنى 
وستبلغ مساحة . ناء مصعدإلى حائط البراق من خالل ب

 مليون ٥٧ متر مربع، وتكلفته ٢٠٠٠هذا المشروع 
  .٢٠٢٢شيقل، وسينتهي العمل فيه في العام 

في الوقت نفسه يواصل اركان اليمين الحاكم في 
اسرائيل اطالق دعوات استفزازية لضم المناطق المصنفة 

وفرض القانون اإلسرائيلي عليها، حيث قالت إيليت ) ج(
وزيرة القضاء اإلسرائيلية وأحد مؤسسي حزب شاكيد، 

إلى جانب نفتالي بينيت، إنه يجب على ) اليمين الجديد(
إسرائيل العمل قريبا للسيطرة بشكل كامل على مناطق 

وتطبيق السيادة االسرائيلية عليها وأنه في حال تم ) ج(
) »ج«قانون ضم اراضي المنطقة (تطبيق هذا القانون 

اإلسرائيلية لنحو نصف مليون فسيتم منح الجنسية 
). الكنيست(فلسطيني وسيعيشون بسالم ويصوتون في 

وردا على سؤال حول ما إذا كان سكان القدس الشرقية، 
 ألف فلسطيني سيحصلون على جنسية ٤٠٠أي نحو 

، قالت شاكيد إن )الكنيست(كاملة مع حق التصويت في 
ط، سكان تلك المناطق اختاروا الحصول على اإلقامة فق
) ج(لكن إذا تم تطبيق السيادة االسرائيلية على المناطق 

فإن سكانها سيكونون مواطنين في دولة إسرائيل ولهم 
 ).الكنيست(حق التصويت في 

  ٢٠ ص٢٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" سلهب"تدين إبعاد " التعاون اإلسالمي"
  عن األقصى" بكيرات"و

 

منظمة التعاون   أدانت– األناضول – جدة
 اإلسالمي، األحد، اعتقال إسرائيل رئيس مجلس األوقاف في
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القدس عبد العظيم سلهب، والمدير السابق للمسجد األقصى 
  .ٕوابعادهما عن المسجد األقصى الشيخ ناجح بكيرات،

واستنكرت األمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، 
اعتداءات إسرائيل، قوة االحتالل، وممارساتها ضد الرموز "

  ".نية في مدينة القدسالدي

ٕواعتبرت أن إقدام إسرائيل على اعتقال وابعاد 
ًاستمرارا لسياسات "يأتي  في القدس" بكيرات"و" سلهب"

أهلها  التهويد التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وترهيب
  ".المرابطين

المسؤولية عن تبعات "وحملت المنظمة إسرائيل 
واعتداءاتها على استمرار انتهاكاتها لألماكن المقدسة 

  ".حقوق الشعب الفلسطيني

ًالمجتمع الدولي بالتحرك فورا لحمل "وطالبت 
المتكررة ضد المقدسات  إسرائيل على وقف اعتداءاتها

  ".اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة

" سلهب"وفجر األحد، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 
عات قبل أن تفرج بالقدس، لعدة سا من منزليهما" بكيرات"و

لمدة سبعة  عنهما، وتقرر إبعادهما عن المسجد األقصى،
  .أيام، دون عرضهما على المحكمة

  ٢٤/٢/٢٠١٩ – ٢١عربي 

* * * * *  

) البرلمان العربي: (الرأيرئيس مجلس النواب لـ 

 يريد إعادة القضية الفلسطينية للواجهة
  

 أكد رئيس مجلس النواب المهندس - عمان
لالتحاد البرلماني ) ٢٩(نة إن أعمال الدورة عاطف الطراو

العربي، والتي تحظى برعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني، 
تكتسب أهمية لجهة إعادة الزخم للقضية الفلسطينية 
ٕواعادة صدارتها على أجندة القرار العربي، بعد أن غابت 
طيلة السنوات الماضية جراء ما عصف بالمنطقة واإلقليم 

 واصطفافات وانشغال األقطار العربية بمشاكلها من تقلبات

القدس العاصمة «الداخلية، ولذا فإن الدورة تحمل اسم 
  .«األبدية لدولة فلسطين

في هذا ": الرأي"وقال الطراونة في تصريح الى
الملف فإن البرلمانات العربية قادرة على تقديم دور 
ًللضغط على حكومات بلدانها حتى نكون صفا واحدا في ً 

  .مساندة األشقاء الفلسطينيين

حيث إن استمرار غياب الحل العادل للقضية 
الفلسطينية ومواصلة االنتهاكات بحق المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف من شأنه بقاء 
المنطقة على صفيح من النار والتوتر، وعليه بات 
ضروريا أن تتوحد الكلمة والموقف النصاف الشقيق 

يني، وأجياله التي تتوالد تحت وطأة الظلم وطغيان الفلسط
  .الباطل

نحن حريصون في األردن على أن : وأضاف
نبقى على عهدنا أرض وفاق واتفاق، تجمع األشقاء على 
ًكلمة سواء، ولن ندخر جهدا في الدفع بالحل السياسي 
ًمخرجا ألزمات أقطارنا العربية، وعلى رأسها سوريا، بما 

 وشعبها، وكذلك الحال في اليمن يضمن وحدة أرضها
  .وليبيا

 وشدد الطراونة على سعي الدورة الحالية لـ
إلى وضع برنامج عمل من أجل البدء » البرلمان العربي"

في خطوات عملية للمساهمة في وضع حلول واقعية، 
ضمن مبادرة الحل البرلماني العربي، حتى نكون عند 

  .حسن ظن من نمثلهم

  ١ص ٢٥/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّاالستقرار بالمنطقة سيحل إذا حلت : السيسي
 القضية الفلسطينية
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قادة دول  اجتمع –  وكاالت- شرم الشيخ
 في شرم الشيخ أمسّالجامعة العربية واالتحاد األوروبي 

  .بشرق مصر، لتعزيز التعاون بين دولهم

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأطلق
 رئيس ٤٠ي حضور أكثر من القمة التي تستمر يومين ف

ًدولة ورئيس حكومة من الجانبين توافدوا تباعا على 
 ٥٠منتجع شرم الشيخ وبمشاركة ما يقارب من 

  .>>...ًوفدا

القضية "وشدد السيسي على أن ... <<
 محذرا من "الفلسطينية هي قضية العرب المركزية

   ."تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا"

س المصري إن القضية الفلسطينية وقال الرئي
ٕتمثل إحدى النقاط المهمة، واذا تم حلها سيكون هناك "

  .>>..."استقرار في المنطقة

من جانبه، قال العاهل السعودي الملك ... <<
القضية "سلمان بن عبد العزيز آل سعود خالل كلمته، إن 

  .>>..."الفلسطينية هي القضية األم لكل العرب

وم الثاني للقمة اليوم، سيتم وخالل الي... <<
 ومن بينها اإلقليميةالتركيز بشكل أكبر على الملفات 

 - اليمن وليبيا وسوريا والنزاع الفلسطيني
  .>>...اإلسرائيلي

 ٢٧ص ٢٥/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

قمة شرم الشيخ تنتصر للوصاية الهاشمية وتوجه 

 صفعة لمحاوالت االحتالل العبث بالقدس
 

 الحرب الدبلوماسية ال تقل خطورة - ّليث العساف
وأهمية عن الحروب في الميدان وتسجيل االنتصارات 
فيها قد يكون أهم بكثير من غيرها، وهذا ما حدث في 
القمة العربية األوروبية في شرم الشيخ إذ وجهت صفعة 
قوية لمحاوالت دولة االحتالل العبث بالقدس والمقدسات 

ت هذه القمة للوصاية اإلسالمية والمسيحية وقد انتصر
 .الهاشمية بحسب البيان الختامي للمؤتمر

وتأتي أهمية التصدي للعبث بالقدس كونها  
تصدر عن قمة عربية أوروبية كانت تتجنب التطرق 

كما وجدد البيان الختامي للمؤتمر ،للحديث عن المقدسات
االلتزام بالمواقف المشتركة لعملية السالم في الشرق 

عية المستوطنات التي تقام على األوسط وعدم شر
األراضي الفلسطينية وااللتزام بحل الدولتين باإلضافة إلى 
. اخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل 

كما وركز البيان على ضرورة حل األزمة السورية بما 
يقتضي انتقاال سياسيا حقيقيا يتماشى مع القرارات 

 . سوريةالدولية المتعلقة باألزمة ال

وأكد البيان الختامي في البند السابع على 
الوضع القائم في األماكن المقدسة بما في ذلك ما يتصل 

باإلضافة إلى تأكيد دور وكالة ،بالوصاية الهاشمية
وضرورة دعم ،االونروا والذي ال يمكن االستغناء عنه

الوكالة سياسيا وماليا لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه 
 .ين في المنطقةالالجئ

كما واعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي  
ان نجاح القمة العربية األوروبية المنعقدة في شرم 
الشيخ وما تم التوافق عليه خاللها كان نجاحا يفوق 
توقعات الكثيرين وتضمن البيان الختامي للقمة االتفاق 
على تعزيز الشراكة العربية األوروبية ودعم نظام دولي 
حقيقي ومتعدد األطراف واالتفاق على حل األزمة الليبية 
المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم 
لوقف النار في منطقة الحديدة في اليمن والسماح 
بوصول المساعدات اإلنسانية اليها، والتعاون في مجال 

 .مكافحة اإلرهاب ومواجهة المقاتلين األجانب

العربية  أن وقوف القمةومن الجدير بالذكر 
األوروبية إلى جانب األردن في وصايته الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس يعتبر نصرا 
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دبلوماسيا مقابل محاوالت دولة االحتالل تغيير الواقع 
 .على األرض باالعتداءات المتكررة على هذه المقدسات

  ٤ ص٢٦/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

) صفقة القرن( وغرينبالت يروجان لـ كوشنر
 في الخليج

  

بدأ صهر الرئيس األميركي  -   وكاالت-عواصم 
دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، ومستشاره لعملية 
السالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت جولة لعدة 
دول خليجية لبحث خطة السالم بين الفلسطينيين 

  ".صفقة القرن"يا بـواإلسرائيليين، المعروفة اعالم

وأعلن بيان صادر عن السفارة األميركية في أبو 
ّظبي امس أن كوشنر وغرينبالت باإلضافة إلى الممثل 
الخاص لوزارة الخارجية األميركية للشؤون اإليرانية براين 
هوك التقوا ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل 

 .نهيان

اون بين زيادة التع"وقال البيان إنه تم بحث 
الواليات المتحدة واإلمارات، وجهود إدارة ترمب لتسهيل 
السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، باإلضافة إلى 
ذلك، بحثوا طرق تحسين المنطقة بأكملها عبر االستثمار 

 ".االقتصادي

والتقى المسؤولون األميركيون أيضا اإلثنين في 
بحثوا معه سلطنة عمان مع السلطان قابوس بن سعيد، و

 .جهود السالم أيضا

ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها للسالم بعد 
االنتخابات االسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان 

 .المقبل

وتأتي الجولة األميركية في وقت جمدت فيه 
القيادة الفلسطينية االتصاالت مع ادارة ترمب الذي 

تبر ان وتع. اتهمته باالنحياز بشكل فاضح السرائيل

الواليات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط بعد 
 .٢٠١٧اعترافها بالقدس عاصمة السرائيل اواخر عام 

وترفض السلطة الفلسطينية إجراء محادثات مع 
ّواشنطن ما لم تتخذ اإلدارة األميركية موقفا أكثر اعتداال 

 .في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

سكاي نيوز " قناة وأكد كوشنر في مقابلة مع
 أنه سيزور ست دول في المنطقة، وتشمل الجولة "عربية

اإلمارات وسلطنة عمان والسعودية وقطر، بحسب وسائل 
 .إعالم خليجية

وقال كوشنر في استعراضه للخطوط العريضة 
كثير من "لمقترح السالم إن المقترح سيواصل البناء على 

 اتفاقات  بما في ذلك"الجهود التي بذلت في الماضي
أوسلو التي نصت على إقامة دولة فلسطينية وستتطلب 

وقال مسؤولون أميركيون إن . تنازالت من كال الجانبين
من المتوقع أن يركز كوشنر، على الجانب االقتصادي من 

 .خطة السالم خالل الجولة

لكن كوشنر قال في المقابلة إن المقترحات 
 و " التفصيلخطة سياسية شديدة"األميركية تشمل أيضا 

تتناول في الحقيقة تعيين الحدود وحل قضايا الوضع "
 ".النهائي

وزادت إشارة كوشنر لقضية الحدود من سخونة 
فقد صور ساسة . الحملة االنتخابية اإلسرائيلية امس

اليمين المتطرف إشارته تلك بأنها مؤشر على قيام الدولة 
 .الفلسطينية التي يعارضون قيامها

 الواليات المتحدة لن تعلن الخطة وقال كوشنر إن
إال بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجرى في التاسع 

 .من نيسان

ونظر الفلسطينيون أيضا إلى تصريحات كوشنر 
وكانوا قد رفضوا مناقشة أي مقترحات سالم مع . بارتياب

واشنطن منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل في 
 .٢٠١٧كانون األول 
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صائب عريقات الذي كان كبير المفاوضين وقال 
 ٢٠١٤الفلسطينيين في المحادثات التي انهارت عام 

معازل " ستنشئ "خارطة ترمب"على تويتر إن 
 ".للفلسطينيين

وترفض إسرائيل منذ فترة طويلة أي عودة لما 
وصفتها بأنها حدود ال يمكن الدفاع عنها، وهي الحدود 

لضفة الغربية والقدس التي كانت قائمة قبل احتاللها ل
 .١٩٦٧الشرقية وقطاع غزة في حرب حزيران عام 

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية 

وسحبت دولة االحتالل اإلسرائيلي قواتها . المحتلة
ومستوطنيها من القطاع المحاصر منذ اكثر من عشرة 

 .اعوام

الخليجية هي محور جهود الواليات والدول 
المتحدة لتوسيع نطاق خطتها للسالم لتشمل بعدا 
اقتصاديا يمكن أن تساعد دول الخليج من خالله 

 .االقتصاد الفلسطيني

ويقول دبلوماسيون إن ملك السعودية سلمان بن 
عبد العزيز قدم تأكيدات خاصة للرئيس الفلسطيني 

 خطة سالم ال محمود عباس بأن الرياض لن تقر أي
 .تشمل وضع القدس أو حق العودة لالجئين

) دول المنطقة(نريد أن نأخذ منهم "وقال كوشنر 
النصيحة بشأن الوسيلة المثلى للمضي قدما وأن نحيطهم 
علما ببعض تفاصيل ما سنسعى إليه، خاصة بشأن 
الرؤية االقتصادية والفرصة الكاملة التي ستسنج إذا حل 

 ".السالم

يل قال نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين وفي إسرائ
ما نعرفه "الجديد إن تصريحات كوشنر عن الحدود تثبت 

 وهو أن واشنطن ستضغط على نتانياهو إذا فاز "من قبل
 ".ليسمح بإقامة دولة فلسطينية"في االنتخابات 

وردا على بينيت قال متحدث باسم حزب ليكود 
لوزراء صان اليميني الذي يتزعمه نتانياهو إن رئيس ا

 من إدارة أوباما المعادية وسيستمر في "أرض إسرائيل"
 .فعل ذلك مع إدارة ترمب الصديقة

  ٩ ص٢٧/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

جاهزون ألي محاوالت صهيونية : صبري
  إلغالق مصلى باب الرحمة

خطيب  أوضح – وكاالت – القدس المحتلة
 عكرمة المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا،

ال يؤكد وال ينفي ما ذكرته وسائل إعالم "صبري، أنه 
إسرائيلية، حول قرارات سياسية بإغالق مصلى باب 

، موضحا أنهم في الهيئة اإلسالمية جاهزون لكل "الرحمة
  .االحتماالت

حق المقدسيين واضح وهم "وأضاف صبري أن 
هذا المصلى سيبقى "ً، مشددا أن "أقوياء في حقهم

أطماع اليهود "، ومشيرا إلى أن "سيبقى مفتوحاللمسلمين و
في األقصى معروفة، حيث يخططون دائما ألن يكون 
مصلى باب الرحمة هو منطلق للتقسيم المكاني والزماني 

  ".للمسجد األقصى

قوات االحتالل اإلسرائيلي "وأشار صبري إلى أن 
، "مدعومة بالحكومة يحاولون تحويله إلى كنيس يهودي

ّهللا سلم وأعاد الحقوق ألصحابها بهمة المرابطين إن ا"قائال 
  ".الثابتين في القدس

ّوثمن صبري موقف المقدسيين الذين يثبتون في 
 وحتى اليوم، ٢٠١٧ًمواقف الشدة، ابتداء بهبة القدس عام 

مطالبا الجميع في العالم العربي واإلسالمي بضرورة إعمار 
  .القدس والدفاع عن األقصى

 ٢٦/٢/٢٠١٩باء وكالة القدس لألن

* * * * *  
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 إسرائيل يتجاهل رسالة األردن:  عبريإعالم
  لتهدئة المسجد األقصى

 قالت مصادر إسرائيلية ان األحداث –عمان نت 
في المسجد األقصى يمكن ان تؤدي إلى أزمة دبلوماسية 

  .بين إسرائيل واألردن

فان األردن رفض " يسرائيل هيوم"ووفقا لصحيفة 
  ".ان التدخل لتهدئة أزمة المسجد األقصىرسالة إسرائيل بش

وزعمت الصحيفة ان الخطة الفلسطينية المدعومة 
من األردن هي تصعيد األوضاع في المسجد األقصى خاصة 
فيما يتعلق بباب الرحمة الذي شهد مواجهات مؤخرا وذلك 

  .بهدف التصدي لخطة السالم األمريكية

ة وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية األردني
للصحيفة اإلسرائيلية أنه تم نقل رسالة من إسرائيل إلى 
األردن مؤخرا بشان قضية باب الرحمة منعا لتصعيد 

  .األحداث

وتزعم إسرائيل أن األوقاف في المسجد األقصى، 
تنتهك أمر المحكمة اإلسرائيلية بإغالق باب الرحمة أمام 

  .المصلين وانه يعمل على تصعيد األوضاع

إلسرائيلية انه في حال عدم وتنص الرسالة ا
التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في األيام 
المقبلة، فإن قوات الشرطة اإلسرائيلية ستقوم بتنفيذ أمر 

  ".المحكمة

وقال المسؤول األردني أن إسرائيل تتحمل تصعيد 
األوقاف ليس لديه " مضيفا. األزمة فيما يتعلق بباب الرحمة

ة في منع اآلالف من المصلين من الصالة القدرة أو الرغب
  . وفق معا، "عند باب الرحمة

انها لن تنصاع إلى قرار المحكمة "وقالت األوقاف 
نحن هنا ولن نذهب إلى . "اإلسرائيلية بإغالق باب الرحمة

  ".أي مكان

  ٢٧/٢/٢٠١٩عمان نت 

* * * * *  

  بوتين يزور القدس بدعوة من نتنياهو

 الرئيس قرر – اآلن نفلسطي – القدس المحتلة
الروسي فالديمير بوتين، اليوم األربعاء، زيارة مدينة 
القدس المحتلة، قريبا استجابة لدعوة رئيس وزراء 

 ".بنيامين نتنياهو"االحتالل اإلسرائيلي 

، مضيفا أن "شكرا، سوف أحضر: "وقال بوتين
ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وحصار لينينغراد "

  ".ةتعتبر مقدس

وتأتي الزيارة الفتتاح نصب تذكاري جديد لضحايا 
حصار مدينة لينينغراد، سان بطرسبورغ حاليا، إبان 

  .الحرب العالمية الثانية

  ٢٧/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

  

تقسيم فلسطين وتشريد أهلها يؤسس : عون
  لمشرق جديد

 قال الرئيس اللبناني ميشال - بترا - نيوز
سطين وتشريد أهلها، واستكمال إن تقسيم فل: عون

ّالضغوط عليها اليوم لتهجير من تبقى منهم، ورفض حق  ّ
العودة وتوطينهم في بلدان المهجر، تؤسس كلها لمشرق 

  .جديد غريب عن هويته الجامعة

واضاف خالل افتتاحه مؤتمرا للبطاركة واألساقفة 
إن كل : في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جرت خالل السنوات المنصرمة، كان من األحداث التي 
أهم أهدافها تحويل مجتمعات المشرق الى مجتمعات 

  .عنصرية آحادية الطابع متنافرة متقاتلة

ودعا الى رفض ومقاومة هذا المخطط بكل عزم 
ول تفريغ أرض المشرق من وصالبة؛ ألن من غير المقب

  .أهلها

  ٢٨/٢/٢٠١٩المدينة 



  
  ١٠٩ 

* * * * *  

ها من نقل سفارتها إلى ليبيريا توضح موقف
  القدس

 

الرئيس الليبيري والعب  علق – القدس المحتلة
كرة القدم السابق جورج ويا، على إمكانية نقل سفارة 
بالده إلى القدس المحتلة، وذلك في تصريحات أدلى بها 

 .في زيارة رسمية" إسرائيل"بعيد وصوله إلى 

وقال ويا، إن إمكانية نقل سفارة بالده في 
ٕإلى القدس المحتلة تبقى مفتوحة، وانه سيركز " ئيلإسرا"

حاليا في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجاالت 
تعزيز "بهدف " إسرائيل"مختلفة، مشيرا إلى أنه يزور 

  ".العالقات والصداقة بين الطرفين، والدفع بالسالم

وشارك الرئيس الليبيري في حفل استقبال نظم 
 القدس المحتلة، كما أنه ألجله في ملعب كرة القدم في

  .زار حائط البراق وهو يعتمر قبعة المتدينين اليهود

من جهته، دعا القائم بأعمال وزير الخارجية 
تسديد هدف "اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، ويا إلى 

، وذلك من خالل نقل سفارة بالده إلى القدس "تاريخي
  .المحتلة

وكانت هندوراس قالت مؤخرا، إنها تدرس نقل 
ستعقد محادثات "سفارتها إلى القدس مشيرة إلى أنها 

  ".تتناول مسألة افتتاح سفارة هندوراسية في القدس

وحال نفذت الخطوة؛ تصبح هندوراس ثالث دولة 
في أمريكا الالتينية تقتدي بأمريكا، بنقل سفارتها إلى 
القدس المحتلة، بعد غواتيماال واألوروغواي، إال أن 

سبتمبر / ذه الفكرة في أيلولاألخيرة تراجعت عن ه
  .الماضي

  ٢٨/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

السلطة الفلسطينية ترفض استالم أموال 
   للخصومات اإلسرائيليةًالضرائب المحولة رفضا

 

أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة  –غزة 
المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية في 

يل بدأت بخصم أموال السلطة الفلسطينية، أن إسرائ
وأعرب . عائالت الشهداء واألسرى من أموال الضرائب

السالم العادل وحل "عن أمل السلطة بصعود من يؤمن بـ
  .في االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية المقبلة" الدولتين

إن " تويتر"وقال في تدوينة كتبها على موقع 
صة، السلطة الفلسطينية رفضت استالم كل أموال المقا

وأشار إلى أن رئيس حكومة االحتالل . ردا على ذلك
يذهب إلى صناديق االقتراع على حساب "بنيامين نتنياهو 

  ".الدم الفلسطيني وعلى حساب لقمة عيش الفلسطينيين

الحصار األمريكي "ودعا الشيخ في ظل استمرار 
ألموال الضرائب الفلسطينية، إلى " والقرصنة اإلسرائيلية

أمان عربية، تدعم صمود الشعب شبكة "توفير 
  ".الفلسطيني، وثباته على أرضه

إلى ذلك أكد المسؤول الفلسطيني على أن 
، الفتا "شأنا داخليا إسرائيليا"االنتخابات اإلسرائيلية تعد 

لكنه عبر عن أمله بـ . إلى أن السلطة ال تتدخل فيها
صعود ونجاح من يؤمن بالسالم العادل وحل الدولتين "

وختم تغريدته بالقول ". رات الشرعية الدوليةوفق قرا
  ".ليرحل االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا وشعبنا"

" الكنيست"وتستعد إسرائيل إلجراء انتخابات لـ 
نيسان المقبل حيث تتنافس على مقاعد /  أبريل٩في 

  .، كتل يمينية عدة ومن الوسط واليسار١٢٠البرلمان الـ 

يلية قررت في وقت يشار إلى أن الحكومة اإلسرائ
سابق خصم مبلغ مالي كبير من عوائد الضرائب التي 
تجبيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين من موانئها، 
ويتوجب عليها تسليمها للخزينة الفلسطينية، بموجب 
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 وتزعم إسرائيل أن السبب ."باريس االقتصادي"اتفاق 
 تلك وراء هذا القرار، هو قيام السلطة الفلسطينية بدفع

  .األموال، لصالح أسر الشهداء واألسرى

وأكدت القيادة الفلسطينية، أنها ستصرف آخر 
فلس لديها على تلك العوائل، وأكدت في ردها على قرار 
حكومة نتنياهو، أنها لن تترك هذه األسر ولن تتخلى عن 
مسؤوليتها تجاهها، كما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها 

دولية من أجل التصدي للقرار ستتوجه إلى المحاكم ال
  .اإلسرائيلي

وفي حال استمرت إسرائيل بقرارها الخاص بخصم 
األموال من عوائد الضرائب، فإن السلطة الفلسطينية لن 

  .تتمكن من دفع كامل رواتب موظفيها في الفترة المقبلة

وفي السياق، زعمت تقارير إسرائيلية أن السلطة 
ئيل بشأن أموال الضرائب الفلسطينية وجهت طلبا إلى إسرا

ً، وذكرت أن السلطة أرسلت إلى إسرائيل طلبا "المقاصة"
  .قرار الخصم" تجميد"بـ 

ووفق ما جرى نشره إسرائيليا، فإن حكومة تل 
أبيب لم ترد حتى اللحظة على طلب السلطة، التي تتوقع 

  .بأن يكون الرد اإلسرائيلي سلبيا

 رامي وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور
ًالحمد اهللا، قد قال إن قرار حكومة االحتالل مؤخرا 
بالخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، سيؤثر على 
استقرار األوضاع االقتصادية واألمنية في الضفة الغربية 

  .وقطاع غزة

يشار إلى أن المبلغ الذي تهدد إسرائيل بخصمه 
  . مليون دوالر أمريكي١٣٨من أموال المقاصة، يقدر بـ 

  ٢٨/٢/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

تحذيرات أمنية إسرائيلية من إخالء مصلى 
  بالقوة" باب الرحمة"

 حذرت مصادر أمنية - ترجمة خاصة -رام اهللا 
إسرائيلية، من إخالء مصلى باب الرحمة بالقوة بعد أن أعاد 
ًالمصلون فتحه موخرا، وذلك خشية من أن يؤدي ذلك إلى  ً

  .منية شرقي القدس والضفة الغربيةتدهور األوضاع األ

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر انتقدت سلوك 
الشاباك لعدم قدرته على معرفة مخطط الفلسطينيين القتحام 
ًالمصلى من دون إحداث أي مشاكل، متهمة في ذات 
السياق تصرف الشرطة اإلسرائيلية باعتقال بعض النشطاء، 

 البداية لمنع دخول بعد فوات األوان، وعدم استعدادها من
  .المبنى

وتتبادل الشرطة مع الشاباك االتهامات عن 
المسؤولية في تسلسل األحداث، حيث ادعت الشرطة أنها 
سمحت بدخول المصلين ألنها ال تريد منع أي مواجهات في 
ًالوقت الحالي، خاصة وأنها نجحت منذ إغالقه في عام 

  . من منع فتحه٢٠٠٣

جلس األوقاف الجديد ويرى الجهاز األمني أن م
واألردن يعتبران أن إسرائيل انتهكت الوضع القائم وأن 
الهدف من االقتحام تحقيق العدالة لمنع أي تغيير للوضع 

  .باألقصى

  ٢٨/٢/٢٠١٩القدس دوت كوم 

* * * ** 

������� �

 على إزالة ًمنافس نتنياهو يبدى انفتاحا
  مستوطنات بالضفة الغربية

  

خابى لرئيس الوزراء أبدى أكبر منافس انت
ًاإلسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم األربعاء انفتاحا على إزالة 
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مستوطنات من الضفة الغربية المحتلة مستقبال وهو ما أثار 
 .جدال بشأن النهج الدبلوماسى مع الفلسطينيين

واقتحم بينى جانتس، وهو جنرال سابق يتمتع 
وتشير . ألربعاءبشعبية، قضية المستوطنات الشائكة اليوم ا

الجديد بزعامة جانتس، ) الصمود(توقعات إلى أن حزب 
والذى يكتسب قوة أمام حزب الليكود، سينال ما قد يصل 

 . مقعدا برلمانيا٢٤إلى 

وقال جانتس لصحيفة يديعوت احرونوت ردا على 
سؤال حول احتماالت التسوية مع الفلسطينيين الذين توقفت 

نحتاج إليجاد  "٢٠١٤م مفاوضاتهم مع نتنياهو فى عا
 ".طريقة لعدم الهيمنة على االخرين

وأضاف مستشهدا باالنسحاب اإلسرائيلى من قطاع 
نحن بحاجة إلى تعلم  "٢٠٠٥غزة من جانب واحد عام 

 ".الدروس وتطبيقها فى مكان آخر

وفى بيان، اتهم حزب الليكود جانتس بالتخطيط 
ربية بمساعدة األحزاب الع" حكومة يسارية"لتشكيل 

 .اإلسرائيلية التي تتعاطف مع الفلسطينيين

  ١/٢/٢٠١٩اليوم السابع 

* * * * *  

ذراع آخر لالحتالل : السياحة االستيطانية
  البتالع الضفة والقدس

 بالقرب من قريتي قريوت –محمد محسن وتد 
وترمسعيا تقع خربة سيلون التاريخية في وسط الضفة 

ووضعت سلطة . ما دون٣٣٠الغربية، التي تبلغ مساحتها 
اآلثار اإلسرائيلية اليد عليها في أواخر سبعينيات القرن 

التي شكلت " تل شيلو"الماضي، دعما للبؤرة االستيطانية 
حجر األساس للمشروع االستيطاني في المنطقة على 
حساب األراضي الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين رام اهللا 

 .ونابلس

 عمرها عن وتشهد خربة سيلون، التي يزيد
 عام، على حقبات تاريخية وآثار ترجع لحضارات ١٥٠٠

مختلفة من العهد البيزنطي والكنعاني والعربي واإلسالمي، 

ومن أشهرها مسجدي العمري والستين والحفارات التي هي 
عبارة عن كنيستين تملؤهما الفسيفساء باإلضافة إلى المغر 

صندوق وآبار المياه، وموقع محفور بالصخر يقال إن 
العهد حفظ فيه باإلضافة للميدة، التي سميت بذلك لنزول 

 .مائدة الطعام على النبي عيسى في ذلك الموقع

ويتم تجاهل نصيب الفلسطينيين وحقهم في التلة 
 –القديمة من خالل عرض الموقع كموقع تراث يهودي 

مسيحي، بينما يبدو التاريخ العربي واإلسالمي، أو اتصال 
نيين من القرى قريوت، ترمسعيا، جالود السكان األصال

وغيرها، كأنما هو حادث بالمصادفة بل قليل األهمية، رغم 
أن الموقع جزء من مواريثهم بغض النظر عن الفترات 

  .المعروضة فيه

وتجسد تجاهل صلة السكان الفلسطينيين بالموقع 
األثري واالستيطاني السياحي من خالل منع وصول سكان 

 أراضيهم ومنع استعمال المسجد الذي ما قرية قريوت إلى
يزال موجودا في قلب الموقع، كما تم السماح لهم، في العام 

 عاما، الدخول للموقع األثري ٣٥ وبعد حظر دام ٢٠١٨
 .كسياح مقابل رسوم دخول

ويعتبر االستثمار المالي في الموقع من أعلى 
ة االستثمارات في المواقع السياحية االستيطانية في الضف

التي يتم " التراثية الوطنية"الغربية، ضمن قائمة المواقع 
تمويلها من قبل الحكومة اإلسرائيلية، حيث استثمر في 

 مليون شيكل لغرض تطويره، فيما تشمل ٢٠الموقع حوالي 
 .المخططات المستقبلية استثمار عشرات ماليين الشواقل

 وجود وحدود

، ١٩٧٨سكن أهالي قرية قريوت، حتى العام 
خربة سيلون التي تعتبر جزء ال يتجزأ من أراضيهم البالغ 

 ألف دونم، حيث أعتاد السكان العيش داخل ٢٢مساحتها 
خيم وزرع األراضي بكافة المزروعات بالخضروات واللوزيات 
وكروم العنب والزيتون، إلى أن جاء االحتالل ونصب الخيام 

ن ِوشرع بالحفر في المكان، فيما أخرج أصحاب األرض م
 .المكان لحين االنتهاء من الحفريات
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وطال انتظار السكان، واأليام تحولت إلى سنوات 
وقال منسق اللجنة . وعقود من االنتظار والمقاومة الشعبية

عرب "الشعبية لمقاومة االستيطان، بشار معمر القريوتي، لـ
خيام للبحث عن آثار تحولت إلى أساس لبؤرة "إن " ٤٨

ولت مع السنين إلى مشروع استيطانية، توسعت وتح
استيطاني وضع اليد على عشرات آالف الدونمات بين 
نابلس ورام اهللا، واليوم تحول إلى مشاريع سياحية على 

 ".حساب الوجود الفلسطيني

خربة سيلون سلبت من قبل "وأضاف القريوتي أن 
سلطة اآلثار اإلسرائيلية بحجج واهية وزعم أن المكان حجر 

ني إسرائيل الذين انطلقوا في جميع أنحاء األساس ألسباط ب
فلسطين، علما أنه لم يعثر في المكان على أي آثار 
يهودية، بل تم زرع آثار ورموز يهودية وتوراتية في 
المكان، فيما طمست الكثير من اآلثار واإلسالمية 

 ".والمسيحية

وهذا النوع من االستيطان والسياحة في سيلون، 
إال عملية غسيل دماغ للسياح وفقا للقريوتي، ما هو 

األجانب ومحاولة لطمس الوجود الفلسطيني بل ومحاربة 
الرواية الفلسطينية من خالل االستناد لروايات توراتية، 
ٕواضفاء الصبغة الدينية على الصراع من أجل تعزيز الوجود 
اليهودي في الضفة، إذ يتم الترويج والتسويق للسياحة 

 يتجزأ من الرزم السياحية إلى تل االستيطانية كأنها جزء ال
  .أبيب

 مصادرة وسيطرة

لفت القريوتي إلى أن الموقع السياحي 
والمستوطنات تخطت الحدود وسلبت من أهالي قرية قريوت 

 ألف دونم، كما تم مصادرة آالف الدونمات من ١٤قرابة 
القرى المجاورة ووضع اليد عليها واستعمال كروم العنب 

 .زيتون لصالح زراعة المستوطنينوحقول اللوزيات وال

وأكد أن السياحة االستيطانية ما هي إال ذراع 
إضافي لسلطات االحتالل لتنفيذ مخططها اإلستراتيجي 
بالهيمنة والسيطرة على كافة أراضي الضفة الغربية، ويهدف 

مشروع السياحة االستيطانية في خربة سيلون إلى تهويد 
 لجعلها حلقة وصل الضفة وفصلها عن جنوبها باإلضافة

تربط المستوطنات ببعضها البعض، علما أن المستوطنات 
 ألف دونم من ٤٣٥المقامة في الضفة والقدس سلبت نحو 

 ٥٥أراضي خاصة بملكية الفلسطينيين، فيما تم مصادرة 
ألف دونم لصالح إقامة معسكرات لجيش االحتالل بذريعة 

 .توفير الحماية للمستوطنين

 حفريات وروايات

م البدء بحفر الموقع من قبل بعثات أثار دولية ت
في .  وفي السنوات األخيرة٢٠مختلفة خالل القرن الـ 

 تم إجراء حفريات شاملة من قبل ١٩٣٢-١٩٢٦السنوات 
- ١٩٨١وجرت حفريات أخرى في السنوات . بعثة دنمركية

 ٢٠١٠وبدءا من العام .  من قبل جامعة بار إيالن١٩٨٤
أثرية مجددة من قبل جامعة تشهد المنطقة حفريات 

" اإلدارة المدنية"وضابط األثريات في " أريئيل"مستوطنة 
 .التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي

وهذه الحفريات األثرية والتطوير السياحي 
للمستوطنات في الضفة الغربية هي وسائل للوصول إلى 
الجمهور اإلسرائيلي الذي ليس جزءا من المستوطنين، 

وطريقة العمل . رورة داعما للمشروع االستيطانيوليس بالض
تشبه طريقة العمل " تل شيلو"في خربة سيلون المسماة 

في سلوان في القدس " مدينة داود"المعروفة في ما يسمى 
 .المحتلة

مدينة "والتصور الذي كان يتبناه مشغلو موقع 
االستيطاني هو جذب الجمهور بواسطة السياحة " داوود

ليوم، كل طالب في جهاز التربية والتعليم وا. والمواريث
 ".مدينة داوود"اإلسرائيلي يزور 

تل "ويبدو أن الهدف ذاته يوجه مدراء موقع 
، من خالل الوسائل التربوية والمعايشة في الموقع "شيلو

هكذا يتحول آالف . يمكن إثارة االهتمام لدى جمهور واسع
ع بحكم حقيقة الزوار إلى داعمين للتواجد اليهودي في الموق

 .وصولهم إليه كسياح
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 انتهاك وتضليل

يرى مسؤول الحمالت الدولية في مكتب منظمة 
في القدس المحتلة، ليث أبو زياد، ) أمنستي(العفو الدولية 

بالترويج للسياحة االستيطانية داخليا وعالميا جزء ال يتجزأ 
من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، الفتا إلى أن 

تركز في هذه المرحلة على حث شركات السياحة " منستيأ"
العالمية على الكف عن الترويج للسياحة بالمواقع 
االستيطانية في الضفة والقدس، واالمتناع عن تضليل 
السياح وبيعهم رزما سياحية للمستوطنات، لكي ال تكون 
هذه الشركات شريكة باالنتهاكات التي يتعرض لها الشعب 

 .المستوطنينالفلسطيني من 

، أن "٤٨عرب "وأوضح أبو زياد في حديثه لـ
الخطير بما تقوم به بعض شركات السياحة العالمية التي 
تبيع رزما سياحية عبر المواقع اإللكترونية، هو تضليل 
الزبائن عندما تكون وجهتهم إلى إسرائيل أو فلسطين وعدم 
اإلفصاح لهم بأن وجهتهم السياحية ستكون إلى مواقع 

احية وترفيهية بالمستوطنات المقامة على األراضي سي
 .الفلسطينية، بل يعتقد السياح أنهم يزورون إسرائيل

ولفت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية وضعت نصب 
أعينها هدفا للترويج لألماكن السياحية والمواقع األثرية 
الدينية اليهودية أو المسيحية في فلسطين لجذب السياح 

 مع تهميش كامل للوجود الفلسطيني، والحجاج األجانب
تل "مبينا أنه بالترويج لخربة سيلون، يتم الترويج إلى 

المقام على قرى قضاء نابلس ورام اهللا، بينما " شيلو
بالترويج للترفيه والشقق الفندقية والخيام الصحراوية في 

، يتم إخفاء حقيقة أن هذا الموقع "كفار أدوميم"مستوطنة 
ى حساب الوجود للتجمع السكني الخان السياحي يأتي عل

 .األحمر

، أظهرت اإلحصائيات ٢٠١٨وبين أنه خالل العام 
% ٤٥ مليون سائح زاروا إسرائيل، ٤، أن "أمنستي"ورصد 

منهم زاروا الضفة الغربية المحتلة والمرافق السياحية في 
المستوطنات التي تدار من قبل جمعيات استيطانية مدعومة 

ٕرائيلية التي تقدم تسهيالت واعفاءات من الحكومة اإلس
للشركات السياحية العالمية التي تشجع السياح 

 .بالمستوطنات

 مخططات ومشاريع

شكل مخطط توسيع المشروع السياحي في خربة 
سيلون، محطة فارقة في المقاومة الشعبية للمزارعين 
وأصحاب األرض األصالنيين، حيث جمدت المحكمة العليا 

مخطط عقب االلتماس الذي قدمته المنظمة اإلسرائيلية ال
ومجموعة من سكان " عمق شبيه"الحقوقية اإلسرائيلية 

 ألف ١١قريوت ضد إقامة مشروع استيطاني على مساحة 
متر مربع، يشمل قاعة للمناسبات، قاعة للمؤتمرات، فندق 
ومسرح مدرج، مزرعة وغيره، ألزمت المحكمة المبادرين 

ع إلى مواضع بناء المباني باإلشارة في خريطة الموق
 .المذكورة داخل حدود الموقع األثري

وعلى الرغم من هذا القرار، دشن المجلس 
وبالتعاون مع الوزارات " شيلو"اإلقليمي االستيطاني في 

 مشروع ٢٠١٣يوليو العام  /الحكومية المختلفة في تموز
، وفي الظاهر يبدو أن األمر يدور حول "ميغدال هروئيه"

رج في تلة أثرية، وهي مناسبة هامشية في مشروع تدشين ب
االستيطان في الضفة الغربية، غير أن تواجد قيادات 

تل "سياسية وعسكرية ووزراء يدل على المدلوالت الكثيرة لـ
 . في الصراع السياسي على المستوطنات في الضفة"شيلو

لطموح إدارة " ميغدال هروئيه"وأتى االستثمار في 
لى الرواية المسيحية التي تشير الى موقع الموقع للتغلب ع

المسكن في إحدى الكنائس البيزنطية في التلة، وتجذير 
تل "الرواية اليهودية في المكان، فهناك مجموعة تعتبر 

 موقعا ذا أهمية دينية خاصة، وهم المسيحيون "شيلو
المتمسكون بدينهم، وفي الغالب المسيحيون اإلنجيليون، 

ة، أوروبا وكوريا، حيث يزوره سنويا من الواليات المتحد
 .عشرات اآللف

 صراعات ومعتقدات



  
  ١١٤ 

، "عمق شبيه"واستعرض عالم اآلثار في جمعية 
يوني مزراحي، صراع الروايات على خربة سيلون والذي 
يعكس الصراع السياسي المتواصل على األرض، وتحول 

التي توسعت " شيلو"الموقع األثري إلى جزء من مستوطنة 
 ٢٠١١ضي الفلسطينيين، الفتا إلى أنه في العام على أرا

توجهت الحكومة والمجالس االستيطانية اإلقليمية إلى 
 .تطوير السياحة بالمستوطنات

وخالل مرافقته للصحافيين في الجولة التي نظمتها 
، كشف النقاب عن سعي الحكومة اإلسرائيلية إلى "أمنستي"

، الذي يدار "شيلوتل "جذب اإلسرائيليين للموقع األثري في 
 مركز بحث وتطوير مهد -مشكان شيلو "من قبل جمعية 

، إلى جانب تعزيز السياحة "االستيطان في أرض إسرائيل
بالمستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني وطمس 

 .روايته وآثاره

واحدا من "، وفقا لمزراحي، "تل شيلو"ويعتبر 
ي الضفة المواقع األثرية السياحية األكثر استثمارا ف

 ألفا من اإلسرائيليين، كما ٦٠الغربية، حيث يزوره سنويا 
يصف الموقع " بنيامين"أن المجلس اإلقليمي االستيطاني 

حجرا أساسيا لتطوير السياحة لتدعيم وتوسيع المشروع 
االستيطاني في المنطقة، كما أن ذلك يعتبر جزءا أساسيا 

 ."ن نتنياهوفي سياسة الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامي

وال ينكر مزراحي الوجود الفلسطيني في المنطقة 
واألطماع االستيطانية في المكان، لكنه بدا مشككا في وجود 
الحضارة العربية واإلسالمية في سرده وشرحه حين سلط 
الضوء على الموقع كمان مقدس للمسيحيين، واسترسل في 

ان الذي الشرح والترويج للرواية والجذور اليهودية في المك
يعتبر حجر األساس ألسباط بني إسرائيل، بحسب مزراحي، 
الذي بدا مقتنعا بالوجود اليهودي في المكان والرواية 

قبل " أوهل هميشكان"التلمودية التي تعتمد على وجود خيمة 
 عام خصصت لتقديم القرابين قبيل الصعود ٢٠٠٠أكثر من 

 .إلى الهيكل المزعوم

ي تحت غطاء السياحة،  يهدف التطوير االستيطان
إلى جانب شطب الوجود الفلسطيني وتحويل : "يقول مزراحي

 آالف ٥التل إلى مركز مؤتمرات، نشاطات وسياحة تستقبل 
زائر يوميا بهدف تعزيز وتقوية المستوطنات والتواجد 
اإلسرائيلي في المنطقة بواسطة تطوير وتوسيع السياحة 

الستيطانية التي ألرض التوراة، مثلما تروج الجمعيات ا
تغيب في الخرائط اإلرشادية حتى القرى وكبرى المدن 
الفلسطينية، كما أنها ال تستوقف عند المواقع األثرية 

  ".وحقيقتها

  ٢/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب

* * * * *  

  

االحتالل يواصل التنكيل بالفلسطينيين ويعتقل 
  ً شخصا الشهر الماضي٣٨٠

  

ت سلطا  تواصل– عمان – نادية سعد الدين
االحتالل اإلسرائيلي سياسة التنكيل والعدوان بالشعب 

 مواطنا، بينهم ٣٨٠الفلسطيني، مما أسفر عن اعتقال 
 طفال، خالل الشهر الماضي وحده، بينما ٦٧ سيدات و٥

منعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف، بمدينة 
  . وقتا٤٧الخليل، 

واترة وقد دفعت تلك االعتداءات اإلسرائيلية المت
في األراضي المحتلة بمواطن فلسطيني من قطاع غزة إلى 
رفع دعوى قضائية للمحكمة المركزية الدولية في الهاي 
ضد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، بيني 
غانتس، والجنرال أمير إيشل قائد سالح الجو اإلسرائيلي 

  .في حينه

أسرى فلسطين “فمن جانب؛ أفاد مركز 
سلطات االحتالل واصلت خالل العام “ن بأ” للدراسات

الجديد حمالت االعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب 
 حالة اعتقال ٣٨٠الفلسطيني بكافة شرائحه، حيث رصد 
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 طفال ٦٧الماضي، من بينهم ) يناير(خالل كانون الثاني 
  .” نساء وفتيات٥قاصرا، و

وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز، الباحث رياض 
 حالة ١٢رصد “ تقرير المركز الشهري األشقر، أن

 منهم صيادين تم ٥اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، 
اعتقالهم خالل ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع، بعد 

  .”مصادرة مراكبهم، وقد أطلق سراحهم بعد التحقيق معهم

 من حراس ٥قوات االحتالل اعتقلت “وقال إن 
سجد قبة المسجد األقصى المبارك، خالل حصار م

الصخرة المشرفة، وذلك للسماح لعشرات المستوطنين 
  .”المتطرفين باقتحام المسجد

االحتالل واصل الشهر “وأشار األشقر إلى أن 
الماضي استهداف النساء واألطفال القاصرين باالعتقال 

 حالة اعتقال ألطفال، ٦٧واالستدعاء، حيث رصد المركز
عا من بيت لحم أصغرهم ثالثة في عمر األربعة عشر ربي

  .”والقدس

 حاالت اعتقال لنساء ٥بينما رصد التقرير 
وفتيات، بينهن جريحة من قفين شمال طولكرم، حيث 
أصيبت بالقدم بعد إطالق قوات االحتالل النار عليها 

العسكري، جنوب ” زعترة“بشكل مباشر عند حاجز 
  .”نابلس، وتم اعتقالها بدون السماح بتقديم العالج لها

قوات االحتالل ارتكبت، خالل “ألشقر إن وقال ا
الشهر الماضي، جريمة جديدة بحق األسرى الفلسطينيين 
في سجن عوفر اإلسرائيلي، تعد األخطر واألوسع منذ 

 في سجن النقب، كما واصلت إصدار ٢٠٠٧اعتداء 
 قرارا إداريا، ٥٥القرارات اإلدارية بحقهم، والتي بلغت 

ولى غالبيتهم أسرى  قرارا جديدة للمرة األ١٨منهم 
محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم اإلداري، 

 قرارا بتجديد الفترات االعتقالية ألسرى إداريين لمرات ٣٧و
  .”جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر

فيما طال قرار االعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهر 
 مخيم طفال فلسطينيا، في السادسة عشرة من عمره، من

  .قلنديا بالقدس المحتلة

ٕوامعانا في التنكيل باألسرى الفلسطينيين؛ أقرت 
اللجنة اإلسرائيلية، التى شكلها وزير األمن الداخلي 

، العديد من العقوبات، أبرزها تقليص ”أردان“لالحتالل 
ٕعدد الزيارات العائلية لألسرى للحد األدنى، والغاء 

 ووقف الفرز االعتراف بممثلي األقسام والسجون،
التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقالت، ووقف 

التي تحول من قبل هيئة األسرى، وتقليص ” الكانتينا“
تلك التي تدخل عن طريق األهل، ومنع تحضير الطعام 
داخل األقسام والغرف، وسحب كافة األجهزة الكهربائية 

  .”المستخدمة لذلك

الل سلطات االحت“ونوه الباحث األشقر إلى أن 
تعتبر سياسة االعتقاالت أداة من أدوات القمع ووسيلة 
للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، ومنعه من 
اإلستمرار في المطالبة بحقوقه التي سلبت، وأرضه التي 
احتلت، بحيث ال يمر يوم إال ويسجل فيه حاالت اعتقال 
بشكل يخالف قواعد القانون الدولي اإلنساني، ألنها تتم 

  .”بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع

وعلى صعيد االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة؛ 
ندد وزير األوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف 

بمنع قوات االحتالل رفع األذان من مآذن “ادعيس، 
المسجد اإلبراهيمي، لسبع وأربعين وقتا خالل الشهر 

  .”الماضي

براهيمي وقال الشيخ ادعيس إن الحرم اإل
مسجد إسالمي خالص، وال يجوز لغير “الشريف 

  .”المسلمين تدنيسه بانتهاكاتهم تحت أي مسمى

االنتهاك اإلسرائيلي اليومي يستهدف “وبين أن 
إتاحة المجال للمستوطنين لممارسة اعتداءاتهم التي 
يقومون بها تحت عناوين دينية، مثلما يشكل استهتارا 
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لسطين المحتلة، وفي كل كبيرا بمشاعر المسلمين في ف
  .”العالم أجمع

حكومة االحتالل، تمارس إجراءات “وأضاف أن 
دولية، سيكون لها انعكاسات خطيرة على المقدسات 
اإلسالمية في الخليل، وفي مقدمتها المسجد اإلبراهيمي؛ 
كطرد المراقبين الدوليين المتواجدين في الخليل، والذين 

رائم وانتهاكات االحتالل كانوا قد أصدروا تقريرا، يوضح ج
اإلسرائيلي في المدينة، واالنسحاب من منظمة األمم 

  .”يونسكو“المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

المجتمع الدولي “وطالب الشيخ ادعيس 
بمؤسساته الحقوقية والسياسية واإلنسانية، بالعمل على 
حماية مقدسات الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، 

  ”.ارس من انتهاكات واعتداءات عليهاووضع حد لما يم

وفي األثناء؛ دفعت تلك االعتداءات اإلسرائيلية 
المتواترة في األراضي المحتلة بالمواطن الفلسطيني، 
إسماعيل زيادة، من قطاع غزة، لرفع دعوى قضائية 
للمحكمة المركزية الدولية في الهاي ضد مسؤولين 

  .إسرائيليين

ائيلية، عبر اإلسر” هآرتس“وأفادت صحيفة 
زيادة، وهو من “موقعها االلكتروني، أن الفلسطيني 

قطاع غزة ويحمل الجنسية الهولندية، تقدم بالدعوى في 
ٕ، ضد غانتس وايشل، ٢٠١٨) مارس(نهاية شهر آذار 

باعتبارهما مسؤولين عن القصف اإلسرائيلي لبيت عائلته 
 من ٧ ما تسبب بمقتل ٢٠١٤) يوليو(في شهر تموز 

  ”.رتهأفراد أس

ٕكلف غانتس وايشل “ووفقا للصحيفة، فقد 
المحامية الهولندية، كاثالينة فان در بالس، لتترافع 

، موضحة بأنها قدمت طلبا للمحكمة ”عنهما في الهاي
ال صالحية “برد الدعوى التي رفعها زيادة، بزعم أنه 

لمحكمة الهاي بالنظر في الدعوى وأنه يمكن الوصول 
ائيلي من قبل المدعين إلى جهاز القضاء اإلسر

الفلسطينيين، وأن المدعى عليهما يحظيان بالحصانة 
  .”ألنهما عمال في إطار وظيفتهما الرسمية

محامية “وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن 
يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض “الفلسطيني زيادة، 

المقبل، وحينها ) مارس(حتى األسبوع األول من آذار 
د موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في يمكن تحدي

المحكمة بالهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صالحية 
  .”محاكمة المسؤولين اإلسرائيليين أم ال

ويشار إلى أن أحدث استطالع للرأي العام 
اإلسرائيلي بين حصول حزب غانتس على تأييد واسع في 

 في اإلسرائيلي، لالستعداد لالنتخابات المقررة” الكنيست“
 .القادم) إبريل(شهر نيسان 

 ٢١ ص٣/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يوفر الحماية لجرائم : المكتب الوطني
  المستوطنين

  

قال المكتب الوطني للدفاع  -  وكاالت-  نابلس
عن االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن 
جيش االحتالل اإلسرائيلي يوفر الحماية إلرهاب 

ستوطنين، ويصف جريمتهم في قرية المغير بالضفة الم
  .”المشاجرة“الغربية المحتلة بـ 

” صفا“وأشار المكتب في تقرير نشرته وكالة 
امس، إلى أن الجرائم التي ترتكبها المستوطنون تتواصل 
في طول الضفة الغربية وعرضها، وآخرها الجريمة البشعة 

بة نحو ٕالتي ذهب ضحيتها الشاب حمدي النعسان واصا
 آخرين برصاص جيش االحتالل، عقب محاولة ٣٠

  .المستوطنين اقتحام قرية المغير شرق مدينة رام اهللا

ًوأوضح أن هذه الجرائم تأتي امتدادا للحرب 
المفتوحة التي تشنها الحكومة االسرائيلية وأذرعها العسكرية 

  .واألمنية المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين



  
  ١١٧ 

ن يصعدون من إرهابهم في ظل وأكد أن المستوطني
الحماية والدعم الذي توفره حكومة نتنياهو المتطرفة لهم 
مع غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل وآليات 
الردع والمعاقبة، وسيادة منطق اإلفالت من المساءلة 

  .والعقاب

ولفت إلى أن بيانا لجيش االحتالل اعتبر الجريمة 
بين مستوطنين ” مشاجرة“ة المغير، ّالتي تعرضت لها قري

َوأهل القرية، وذلك في محاولة لتنظيف ساحة وأيدي القتلة 
  .المستوطنين من دم الشهيد نعسان

واعتبر أن تسمية ما تعرضت له القرية من عدوان 
هو محاولة مكشوفة لتبرئة ” المشاجرة“استيطاني إرهابي بـ 

  .ساحة المجرمين والقتلة من المستوطنين

 أن جرائم المستوطنين في الضفة بدأت تأخذ يذكر
ًفي السنوات األخيرة طابعا منظما، وهي تتواصل بتأمين من  ً
قوات االحتالل، ودعم من المرجعيات الدينية كالفتوى 

وفي السياق، . االخيرة للحاخام مردخاي الياهو حاخام صفد
مجموعة من الحاخامات الكبار من الصهيونية “عممت 

ة تطالب الجمهور اإلسرائيلي بالتبرع لإلرهابي الدينية، رسال
  .”)ً عاما٤٧(اليهودي المتهم بقتل الشهيدة عائشة رابي 

وأتت رسالة الحاخامات بعد أن قدمت الئحة اتهام 
ضد مستوطن للمحكمة المركزية اإلسرائيلية في اللد، نسبت 

  .”القتل غير المتعمد“له تهم 

 لطمس وأوضح المكتب الوطني أنه وفي محاولة
الحقائق وزيادة جرائم االحتالل ومستوطنيه، أعلن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو إنهاء مهمة بعثة التواجد 

  .الدولي المؤقت في مدينة الخليل

وأضاف أن هذا القرار يعتبر بداية لحقبة أشد 
ًسوادا في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم االحتالل 

لطمس الحقائق المرعبة التي تخلفها ًومستوطنيه، وتمهيدا 
ًانتهاكات االحتالل ومستوطنيه، وال تريد شاهدا على 

  .جرائمها

وأشار إلى تواصل العمل في عدد من المشاريع 
االستيطانية، التي تهدف الى تعميق السيطرة اإلسرائيلية 
على حوض المدينة القديمة في القدس المحتلة وتقوية 

  . على تهويد بلدة سلوانالتي تعمل” إلعاد“جمعية 

اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية “وذكر أن 
صادقت األسبوع الماضي، على خطة بناء ” في القدس

في المدينة المقدسة، ” التلفريك“القطار الهوائي الخفيف 
الذي سيربط بين جبل الزيتون وحائط البراق في المسجد 

  .مليون دوالر ٢٠٠ كم وبتكلفة ١.٤األقصى المبارك بطول 

وأفاد المكتب الوطني في تقريره األسبوعي بأن 
جيش االحتالل أصدر امرا عسكريا بإغالق سبعة آالف 
دونم من األراضي الوقفية في منطقة العوجا في أريحا وذلك 

 .بحجج أمنية

 ٢١ ص٣/٢/٢٠١٩الغد 
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حراك بقيادة الملك يجعل من المدرسة 
 لحل قضايا المنطقةًالسياسية األردنية أساسا 

  

 تظهر بوضوح األسطر - نيفين عبد الهادي
األولى من األجندة األردنية في سياساتها الخارجية، تغيب 
به أي مساحات ضبابية أو حتى حاالت جدل، مرتكزة 
على الثوابت األردنية التاريخية، حول مختلف القضايا 
اإلقليمية وحتى الدولية، ومهما مضت السنين بتواريخها 
واأليام بأحداثها يبقى األردن محتفظا بذات المنهجية 

 .السياسية بدبلوماسية عبقرية يقودها جاللة الملك

مؤخرا، شهدت المملكة حالة من النشاط 
السياسي الدبلوماسي النشطة جدا، لتضيف من أسطر 
اضافية من اهتمامه بالسياسات الخارجية وتعامله الذكي 

كأيقونة سياسية عربية معها والمتزن، تعزز من حضوره 
ودولية، معززا نهجه السياسي دوما بكل ما هو مفيد، 
وكل ما من شأنه تحقيق إضافات ايجابية حول مختلف 
القضايا، والملفات العالقة، سواء كان قد أعلن عن ذلك 
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رسميا أم لم يعلن، فيما يصدر من بيانات تنقل نتائج 
قيادة جاللة االجتماعات واللقاءات التي تشهدها البالد ب

الملك، ذلك أن الدور المركزي لألردن اليوم يجعل من 
 .ّعمان عاصمة للقرار السياسي العربي بشكل أساسي

حول ما تشهده » الدستور»وفي قراءة خاصة لـ
المملكة من حراك سياسي دبلوماسي، بدا واضحا أن 
األردن أحد أهم بناة غد ايجابي للمنطقة بأسرها، تقترب 

لفات الشائكة من حلول جذرية مبنية على بها كافة الم
أسس المدرسة السياسية األردنية في اللجوء للحوار 
كمفتاح أساسي لبوابات السالم واألمن المغلقة، وغياب 

 .العدالة في قضايا متعددة

جاللة الملك عبداهللا الثاني وخالل مباحثاته مع  
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس األول في 

 أكد على ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع اسطنبول
الفلسطيني اإلسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما 
يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة 
الجهود المبذولة لدعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

، لتمكينها من )األونروا(لفلسطينيين وتشغيل الالجئين ا
االستمرار في تقديم خدماتها اإلغاثية والتعليمية والصحية 

 .لالجئين

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة 
باألزمة السورية، حيث أكد جاللة الملك أهمية التوصل 
إلى حل سياسي لألزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، 

 .ئين إلى وطنهمويضمن عودة آمنة لالج

هو التأكيد األردني األحدث على الثوابت التي 
ّطالما نادى بها، إذا ما رغب العالم بحل كافة ملفاته 
العالقة، وصوال ألمن وسالم واألهم عدل يسود أراضيه، 
ّمعززا بذلك أسس مدرسته السياسية، التي تميزت دوما 
بلغة العقل والحكمة، ووضع النقاط على حروف الحلول 

 .العملية الحاسمة

كما شهدت المملكة، مؤخرا حراكا سياسيا على 
مستوى عربي اقليمي، غاية في األهمية، تمثل في 

 حيث استقبلهم ،استضافة خمسة وزراء خارجية عرب
جاللة الملك في قصر الحسينية، وشدد جاللته على 
ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس 

درة السالم العربية، وبما يفضي إلى حل الدولتين ومبا
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

 . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

وفيما أجرى الوزراء الخمسة مع األردن في 
منطقة البحر الميت مباحثات موسعة حول مختلف قضايا 

يرة، أبرزها المنطقة، اكد مراقبون أن اللقاء حمل معاني كث
أن األردن إحدى الركائز األساسية في صناعة القرار 

فقد تبادل الوزراء وجهات النظر حول  باإلقليم،
المستجدات اإلقليمية وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات 
المنطقة ويلبي الهدف المشترك في تحقيق األمن 

  .واالستقرار خدمة للمصالح العربية

اء بأنه لقاء إيجابي ووصف األردن رسميا اللق
ّبناء وأتاح حوارا موسعا بأجندة مفتوحة حول التطورات 
في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز 
التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية، فيما 
ينتظر أن تنعكس نتائج اللقاء على الكثير من قضايا 

لت اإلجماع عليها المنطقة بشكل ايجابي قريبا، بعدما نا
  .«البحر الميت«من أخفض بقاع األرض 

ومن المواقف األردنية التي ال يمكن تجاوزها في 
قراءتنا للحراك األخير بالمملكة، لصالح قضايا المنطقة، 
وتحديدا القضية الفلسطينية، التي طالما رأى بها األردن 
بقيادة جاللة الملك أساسا لحل كافة قضايا المنطقة 

لة، اإلعالن رسميا عن رفضه لقرار إسرائيل بعدم والمرح
تجديد مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بالخليل، معتبرا 
القرار اإلسرائيلي قرارا أحادي الجانب وذا أبعاد خطرة 

  .سيؤدي إلى تعميق التوتر
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كما حملت المباحثات األردنية العراقية أمس 
يتسم بالكثير األول شكال جديدا للتعاون العربي العربي، 

من التعاون والتنسيق والعالمات النموذجية الفارقة بأي 
تعاون عملي مشترك، حيث راعت تعزيز القضايا الثنائية، 
كما دفعت باتجاه إعادة العراق الى خارطة الحضور 
االقتصادي الدولي وليس فقط العربي، فضال عن كونها 

  .حققت مكاسب لألردن هامة

 دوما، بتجاوز حالة وهذا ما يسعى له األردن
التشخيص لقضايا المنطقة، سيما وأنها أشبعت بحثا 
ّودراسة، مقدما الحلول بكافة القضايا، وبطبيعة الحال من 
أبرزها القضية الفلسطينية، والملفان السوري والعراقي، 

  وهو ما أصبح اآلن متاحا وعلى أرض الواقع

  ٧ ص٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ّديد يدعي أن فلسطين خالية منهاج إسرائيلي ج
 ١٩٤٨من السكان قبل 

 

يديعوت «كشفت صحيفة  -األيام الفلسطينية 
» إسرائيلي«العبرية النقاب عن طباعة منهاج » احرونوت

» فلسطين«جديد في التربية المدنية يلغي بموجبه كلمة 
وعبارات قومية فلسطينية أخرى من المنهاج الخاص 

 .لبالطالب الفلسطينيين بالداخ

ووفقا لما نشرته الصحيفة العبرية فقد أوعزت 
لمترجمين بتحريف ترجمة » اإلسرائيلي«وزارة التعليم 

ٕبعض العبارات للعربية وادخالها في المنهاج، وجرى 
وكلمة » أورشليم القدس«بكلمة » القدس«استبدال كلمة 

 .«فلستينا«بكلمة » فلسطين«

م إن الكتاب الجديد الذي سيت: وقالت الصحيفة
النظام والسياسة في «توزيعه قريبا هو ترجمة لكتاب 

للبروفيسور أبراهام ديسكين، ويجري تدريسه » إسرائيل
في بعض المدارس اليهودية حاليا، ولكن وخالفا للكتاب 

الموجود حاليا في المدارس الفلسطينية في الداخل 
فوروم «فالكتاب الجديد جاء بتمويل من مؤسسة 

مؤسسة تروج ألجندة « بأنها ، والتي توصف»كهيليت
  .سياسية يمينية

وعلى سبيل المثال، جرى استبدال اسم الدولة 
، وجاء »فلستينا«من فلسطين الى » إسرائيل«قبل إقامة 

أن األرض » ١٩٤٨وصف الدولة قبل «تحت تصنيف 
كانت مقفرة وخالية من السكان، كما جرى شطب اسم 

ل التي هاجمت المملكة العربية السعودية من قائمة الدو
  .١٩٤٨في العام » اسرائيل«

  ١٩ ص٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ساع إسرائيلية واسعة لتطبيق قرار بنهب م
 أموال الضرائب الفلسطينية

  

 كشفت مصادر –الناصرة  – برهوم جرايسي
إسرائيلية، أمس، عن مساع حثيثة للطاقم الوزاري 

، "يتالكابين"المقلص للشؤون العسكرية والسياسية، 
لتنفيذ قرار حكومة االحتالل، بخصم ما يوازي مخصصات 
عائالت الشهداء واألسرى المحررين والقابعين في سجون 
االحتالل وعائالتهم، التي تدفعها منظمة التحرير من 
أموال الضرائب الفلسطينية، ويجري الحديث عن المئات 

  .من ماليين الدوالرات

حتالل الذي واإلجراء هذا أول تطبيق لقانون اال
من العام الماضي، ) يوليو(أقر في مطلع شهر تموز 

ويقضي بأن تقدم وزارة الحرب في مطلع كل عام، تقريرا 
لحكومتها، حول حجم المخصصات االجتماعية التي 
تدفعها السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية أو أي 
هيئة تنوب عنهما، لعائالت الشهداء، ولألسرى في 

على أن يتم . تهم، واألسرى المحررينالسجون وعائال
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احتجاز األموال في خزينة االحتالل، بدون معرفة 
  .مصيرها

وكانت الصيغة األولى للقانون تقضي بمصادرة 
كلية لألموال، إال أن حكومة االحتالل تخوفت من القانون 
الدولي، وجرى تعديل القانون لدى القراءة النهائية، 

وهذا لن يغير .  مصادرةلتصبح الصيغة احتجازا، وليس
شيئا من حيث الجوهر، ألن حكومة االحتالل ستبدأ بنهب 
األموال المحتجزة لتنفيذ قرارات محاكم احتالل تفرض 
غرامات على السلطة الفلسطينية، في أعقاب عمليات 

  .مقاومة

، بزعامة "يوجد مستقبل"وكانت كتلة المعارضة 
القانون، الذي يائير لبيد، هي من بادرت إلقرار مثل هذا 

حظي بشبه إجماع صهيوني، بانضمام عدد كبير من 
حزب (المعسكر الصهيوني "أعضاء كتلتي المعارضة 

  ."يوجد مستقبل"، و)العمل

ويجري الحديث عن أموال الضرائب التي تجبيها 
السلطات اإلسرائيلية، عند المعابر الدولية، على البضائع 

 في الضفة وقطاع الواردة الى مناطق السلطة الفلسطينية
 ١٣٠ مليونا و١٢٠غزة، وتقدر قيمتها الشهرية بما بين 

مليون دوالر، وتشكل رافدا أساسيا في ميزانية السلطة 
  .الفلسطينية

وحسب مزاعم حكومة االحتالل، فإن السلطة 
 مليون دوالر، ٣٤٠الفلسطينية تصرف سنويا حوالي 

نها وم. مخصصات لعائالت الشهداء، ولألسرى وعائالتهم
أيضا مخصصات شهرية متواضعة يتم تحويلها الى سلطة 
سجون االحتالل، ليصرفها األسرى على احتياجاتهم 

  .المتواضعة، في دكاكين السجون

وقالت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يصر على تطبيق 

وج القانون بالذات في هذه المرحلة، خاصة وأنه في أ
حملة االنتخابات البرلمانية التي ستجري بعد شهرين من 

اآلن، ولذا فإن القرار سيكون في شبه المؤكد، خاصة 
وأنه سيصدر في ظل قرار إدارة دونالد ترامب، بقطع كل 
أشكال الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وهي اإلجراءات 

، وتم استكمالها في ٢٠١٧التي بدأت في نهايات العام 
  .ع العام الحاليمطل

وتأمل حكومة االحتالل، بأن سلب هذه األموال 
سيؤدي الى ضربة اقتصادية ثانية على الفلسطينيين بعد 

   .أن أوقفت الواليات المتحدة كل الدعم المالي للسلطة

وحسب تقديرات االحتالل، بلغ حجم مخصصات 
عائالت األسرى المحررين وفي السجون وعائالتهم العام 

 مليون دوالر، من بينها أقل من ١٣٧ا يقارب الماضي، م
 مليون دوالر مخصصات لألسرى في السجون، وهذا ٦٣

يتم بشكل رسمي عبر سلطة سجون االحتالل؛ إذ تدفع 
كمخصصات لهم في حوانيت السجون، ليضمن األسرى 
احتياجاتهم األساسية المسموح بالتزود بها في السجون 

ئيلية قد حذرت من أن وكانت تقارير إسرا. ومن حوانيتها
وقف المخصصات التي تدفعها السلطة لألسرى في 
السجون، ليشتروا من حوانيتها، سيلزم إسرائيل بتقديم 

  .البديل من خزينتها

وقالت مصادر وزارة الحرب لإلعالم اإلسرائيلي 
إن عملية جمع المعطيات، التي تحتاج عمال معمقا "

 توجد في وتشارك فيها هيئات عدة في جهاز األمن،
ومع اكتمالها سيرفع التقرير النهائي . مراحل متقدمة

  ."لغرض إقراره في الكابينيت، كما يقضي القانون

ومن ناحية أخرى، وعلى صعيد الرفض الدولي 
لسياسات االحتالل، فقد قال وزير شؤون الشرق األوسط 
البريطاني أليستر بيرت، أمس، إن بالده قلقة، إزاء قرار 

تمديد تفويض بعثة المراقبة الدولية في إسرائيل عدم 
   ."TIPH" الخليل

وأضاف الوزير البريطاني، في تغريدة على 
أن البعثة تتواجد في "، "تويتر"حسابه الرسمي على 
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 وتلعب دورا مهما في الحد من ١٩٩٧الخليل منذ العام 
  ."التوترات بين الجانبين في المدينة

  ١٨ص ٥/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

لن نتحالف مع نتنياهو وسنضم : كيدشا
  الى اسرائيل" ج"مناطق 

 

 شددت وزيرة القضاء اإلسرائيلية - بيت لحم 
لن يتحد ويندمج " اليمين الجديد"ايليت شاكيد ان حزبها 

مع حزب الليكود لخوض االنتخابات الحالية، مؤكدة ان 
ولم تتم " لم يكن ابدا على الطاولة"مثل هذا االقتراح 

وكانت تقارير إعالمية إسرائيلية تطرقت . مناقشته
 .الحتمال حدوث هذا

وبدال من ذلك، انتقدت شاكيد في حديث مع 
االسرائيلي قيادة نتنياهو خالل السنوات  i24news موقع

الماضية، مدعية ان االئتالفات الحكومية السابقة بقيادة 
الليكود جاءت بعد تصويت اإلسرائيليين لصالح حكومات 

 .نها بدال من ذلك حصلت على حكومة يساريةيمينية، لك

عندما كان الليكود قويا وحصل ":وتابعت شاكيد
.  قويا، قائدهم قاد نحو االنفصال عن غزة٤٠على 

وعندما جلس نتنياهو مع ايهود باراك، كانت حكومة 
 ."يسارية

شاكيد ادعت أيضا، ان معظم اإلسرائيليين أدركوا 
ن ان تتشكل بين ائتالف ان الحكومة الجديدة القادمة يمك

يجمع حزب الليكود مع حزب بيني غانتس الجديد 
 ."الحصانة إلسرائيل"

وشددت شاكيد خالل المقابلة على سياستها 
بقيادتها " اليمين الجديد" وقالت ان ،المؤيدة لالستيطان
في الضفة الغربية الى إسرائيل،  C يؤيد ضم المنطقة

 هذا ،C ي المنطقةسنطبق القانون اإلسرائيلي ف"وقالت 
 ."كان دائما ايماننا، وننوي فعل ذلك

وتطرقت شاكيد خالل المقابلة الى دورها في 
تحويلها النظام القضائي بإسرائيل الى جهاز حكومي 

عندما دخلت الى وزارة العدل، أصبحت ":محافظ وقالت
المرة األولى التي يتحول فيها القارب الضخم للنظام 

 ."يبرالي الى اليمينالقضائي من الجانب الل

وتطرقت شاكيد الى حزبها الجديد الذي شكلته 
مع وزير التربية نفتالي بينت وقالت ان الحزب يعتمد 
على علمانيين ومتدينين من كال الطرفين، وسيعمل على 

  .معالجة قضايا شائكة تتعلق بهما

 ٥/٢/٢٠١٩وكالة معا االخباري 

* * * * *  

 مليون ٢ين وثيقة لليمين اإلسرائيلي لتوط
 يهودي بالضفة

  

وقـــع عـــشرات أعـــضاء الكنيـــست والـــوزراء مـــن 
مختلـــف أحـــزاب اليمـــين علـــى وثيقـــة بـــادرت إليهـــا حركـــة 

 مليـون ٢ تعهـدوا مـن خاللهـا العمـل علـى تـوطين" نحاله"
يهــودي فــي الــضفة الغربيــة المحتلــة، وأتــى التوقيــع علــى 
ــات التمهيديــة فــي حــزب الليكــود،  الوثيقــة عــشية االنتخاب

لذي ينتخب، اليوم الثالثاء، قائمتـه لالنتخابـات الكنيـست ا
 .أبريل المقبل /التي ستجرى في التاسع من نيسان

التـي كـشفت عـن " يسرائيل هيـوم"ووفقا لصحيفة 
مضامين الوثيقة، في عددها الصادر اليـوم الثالثـاء، فـإن 
ــى  أعــضاء كنيــست ووزراء مــن أحــزاب اليمــين، وقعــوا عل

لهـــا الـــشروع فـــي تطبيـــق خطـــة وثيقـــة تعهـــدوا مـــن خال
االســـتيطان والتـــسوية التـــي بـــادر إليهـــا رئـــيس الحكومـــة 
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 ٢األسبق يتسحاق شـامير، إذ هـدفت الخطـة إلـى تـوطين 
 .مليون يهودي في الضفة

وبحـــسب الـــصحيفة، فـــإن خطـــة الوثيقـــة تعكـــس 
تغييــرا جوهريــا فــي سياســة وأجنــدة الحكومــة الحاليــة، مــن 

ى إنـــــشاء وبنـــــاء حيــــث البنـــــاء داخــــل المـــــستوطنات إلــــ
مستوطنات جديدة وتعزيز االستيطان اليهودي في مختلف 

 .المناطق بالضفة الغربية

باألســـبوعيين الماضـــيين " نحالـــه"ونظمـــت حركـــة 
تظــاهرات احتجاجيــة قبالــة مقــر رئــيس الحكومــة، بنيــامين 
نتنياهو، مطالبة بتأسيس المبادئ األساسية للحكومة بكل 

أنحــاء الــضفة الغربيــة، مــا يتعلــق باالســتيطان فــي جميــع 
 .ٕوالغاء إعالن حل الدولتين

ومـــن بـــين كبـــار المـــسؤولين الـــذين وقعـــوا علـــى 
الوثيقــة وهــذا االلتــزام، رئــيس الكنيــست يــولي إدلــشطاين، 
ــيكن،  الــوزراء يــسرائيل كــاتس، ويــاريف ليفــين، وزئيــف إل
وغلعـــاد أردان، وأييليـــت شـــاكيد، ونفتـــالي بينيـــت، وميـــري 

 ووقــع أيــضا أعــضاء الكنيــست .ريغيــف، وتــساحي هنغبــي
البيـت "ومـن " اليمـين الجديـد"ومرشحو الليكود، مـن حـزب 

 ".اليهودي

مخلـــصا  أتعهـــد بـــأن أكـــون: "وكتـــب فـــي الوثيقـــة
ألرض إسرائيل، وعدم التنـازل عـن أرض األجـداد واآلبـاء، 
كما أتعهد وألتزم بالعمل على تحقيق خطة تسوية لتـوطين 

ـــضفة الغربيـــة و٢ ـــون يهـــودي بال ـــا لخطـــة رئـــيس  ملي فق
ــــذلك لتــــشجيع واســــترداد  األســــبق يتــــسحاق شــــامير، وك

أتعهــد بالعمــل علــى . األراضــي فــي جميــع أنحــاء الــضفة
: إلغــاء إعـــالن دولتــين لـــشعبين واســتبداله ببيـــان رســـمي

 "!.واحدة لشعب واحد دولة –أرض إسرائيل 

التوقيـــــع علـــــى "وقــــال المبـــــادرون للوثيقـــــة إن  
كومـة فـي أوج االنتخابـات العريضة قبالة منـزل رئـيس الح

التمهيدية في حزب الليكود وخالل أيام تجميـع القـوائم فـي 
كتل المركز ومعسكر اليمين وحتى قبـل الحملـة االنتخابيـة 

القادمــة يعــد اختبــارا للــوالء األيــدلوجي واألخالقــي لمختلــف 
وقالـــت رئيـــسة حـــزب الليكـــود فـــي رعنانـــا، ". المرشـــحين

ن سـرعة اسـتجابة الـوزراء لقد فوجئت م: "راحيلي بن أريه
  ".لاللتزام بالعمل ضد إعالن الدولتين وتنفيذ خطة شامير

 ٥/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

االعتقال العائلي الجماعي : هيئة األسرى
 للفلسطينيين أصبح ظاهرة خطيرة

  

هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين  قالت – رام اهللا
مــاعي الــذي صــباح الثالثــاء، إن مبــدأ العقــاب العــائلي الج

ضــد أبنــاء الــشعب الفلــسطيني، أصــبح " إســرائيل"تنتهجــه 
 .ظاهرة ممنهجة وخطيرة للغاية

أن " صـفا"وأوضحت الهيئة في بيان وصل وكالـة 
 على مثل هـذه االعتقـاالت اإلسرائيلية قوات االحتالل إقدام

التي تطال األب واألم واالبن واألخت والـصهر وغيـرهم مـن 
سياسـة العقـاب الجمـاعي العـائلي ذات العائلة، يدلل علـى 

ّالمجــرم ضــد الفلــسطينيين، وعلــى التطــرف الجنــوني لــدى 
حكومة االحتالل اليمينية، والتي تتم هذه االعتقاالت بقرار 

 .رسمي منها

وأشارت إلى أن االحتالل وخالل الـسنوات األخيـرة 
عمــد بــشكل متطــرف وكبيــر إلــى اســتخدام هــذه الــسياسة، 

عمـر العبـد وعائلـة الـشهيد أشـرف كاعتقال عائلة األسـير 
 .نعالوة، وعائلة األسير أبو عاصف البرغوثي وغيرهم

وأكــدت أن االحــتالل يتعمــد مــن خــالل ذلــك إيــذاء 
المعتقـــل ومحيطـــه العـــائلي واالنتقـــام مـــنهم وقتـــل الحيـــاة 

 .لعائلة األسير

واستنكرت الهيئة، اعتقال قـوات االحـتالل الـسيدة 
 صـالح البرغـوثي واألسـرى سهير البرغـوثي، والـدة الـشهيد

عاصــم وعاصــف ومحمــد وزوجــة األســير عمــر البرغــوثي 
 . بعد اقتحام قرية كوبر ليلة أمس) عاصفأبو(
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وكانــت قــوات االحــتالل اقتحمــت الليلــة الماضــية، 
منزل األسير عاصم البرغوثي وشقيقه الشهيد صـالح بعـد 

  .يوم واحد من رفض التماس العائلة ضد هدمه

 ٥/٢/٢٠١٩فلسطينية صفا وكالة الصحافة ال

* * * * *  

شراكات انتخابية واسعة بين األحزاب 
  الصهيونية لتعزيز قوتها

 

كثفت األحزاب  –  الناصرة- برهوم جرايسي 
الصهيونية تحركاتها في مختلف االتجاهات، إلقامة شراكات 
انتخابية، منها ما هو إلنقاذ أحزاب صغيرة، من خطر عدم 

لية نسبيا، وأخرى من أجل خلق نسبة الحسم، العا اجتياز
في حين ما يزال الجمود . كتل برلمانية، تتحدى حزب الليكود
، التي ”القائمة المشتركة“يخيم على االتصاالت بين أحزاب 

  .، ما يهدد بتشتتها لثالثة قوائم٤٨تمثل فلسطينيي 

كشفت مصادر حزبية لوسائل إعالم إسرائيلية، إن 
ي أشكنازي، يتوسط إلى رئيس أركان الحرب األسبق غاب

، ”مناعة إلسرائيل“إقامة شراكة انتخابية بين الحزب الجديد 
إلذي أقامه رئيس األركان األسبق بيني غانتس، وضمفي 
عضويته سلفه في المنصب موشيه يعلون، مع حزب 

وتشير استطالعات رأي . بزعامة يائير لبيد” يوجد مستقبل“
قوة الحزبين الى أن شراكة كهذه من شأنها أن تزيد 

مجتمعين، بزيادة عدد المقاعد التي تجعلهما يقتربان من 
  .”الليكود“قوة حزب 

وقال أشكنازي، إنه يعمل على إقامة تحالف بين 
األحزاب، باعتبار أن هذا بات حاجة في هذه المرحلة 

وأضاف، أنه في األيام القريبة سوف يعرف . بالذات
اش على ضرورة مؤكدا إنه ال نق. الجمهور نتائج جهوده

  .الوحدة، وأن العمل على تحقيقها أمر مهم جدا

من جانبها كثفت أحزاب المستوطنين والمتدينين 
المتطرفين اتصاالتها، إلقامة تحالف واسع يضم ما ال يقل 
عن ثالثة أحزاب، كل واحد منها يتهدده خطر عدم اجتياز 

. نسبة الحسم، في حال خاض االنتخابات بقائمة مستقلة
قوة “، وحزب ”هئيحود هليئومي“بين هذه األحزاب، ومن 

اإلرهابية المحظورة ” كاخ“، المنبثق عن حركة ”إلسرائيل
  .في العديد من دول العالم

في المقابل تزايدت األصوات الداعية لشراكة 
الحزب المؤسس إلسرائيل، (” العمل“انتخابية بين حزب 
 المتهاوي ) األولى من عمر الكيان٢٩وحكم في السنوات الـ 

” ميرتس“، وحزب ) مقاعد٧(، الرأيفي استطالعات 
اليسار الصهيوني، الذي تشير االستطالعات إلى أنه لن 
يحقق تقدما في االنتخابات المقبلة، وسيبقى مع مقاعده 

وهناك من يدعو إلى أن . ”أحسن األحوال“الخمسة في 
بزعامة تسيبي ليفني، ” الحركة“تضم شراكة كهذه، حزب 

الشراكة معها قبل أكثر من شهر، ” العمل“فض حزب التي 
 إلى أنها تواجه خطر عدم اجتياز الرأيوتشير استطالعات 

  .نسبة الحسم

وانتشرت هذا األسبوع، سلسلة من المقاالت، 
ذات التوجهات ” هآرتس“وبشكل خاص في صحيفة 

” العمل“، الداعية للشراكة بين ”اليسارية الصهيونية“
 في حين رأى الكاتب التقدمي غدعون .”ليفني”و” وميرتس

” العمل“ليفي في مقال نشره هذا األسبوع، أن حزبي 
يدفعان ثمن االبتعاد عن برامجهما السياسية ” ميرتس”و

السابقة إلنهاء االحتالل، وأنهما غرقا أكثر في الجدل الدائر 
  .في حلقات اليمين

يبدو انهما لن يختفيا، لكن : ال تقلقوا“وقال ليفي، 
قليل من الحاالت في . إنهما يحتضران: صلوا القلقوا

السياسة اإلسرائيلية التي تم فيها ممارسة العدالة مثلما 
كما فعال في . حدث لهذين الحزبين اللذين خانا دورهما

هذه . السنوات العشرين االخيرة، فهما يستحقان االختفاء
فقط هما يتحمالن ذنب . هي الجريمة وهذا هو العقاب

  .”مااحتضاره

العمل وميرتس ستتم معاقبتهما “وأضاف ليفي، 
عندما قررا أن تكون مواقفهما ضبابية .. ألنهما فقدا الطريق
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، وخيانة ”ميرتس“، أو مخففة كحركة ”العمل“محزب 
كالهما كان يجب عليه طرح بديل ومعارضة، في . دورهما

العمل لم يفعل ذلك أبدا، وميرتس لم . المقام األول لالحتالل
كالهما هرب من المواضيع المصيرية . ل ذلك بما يكفييفع

  .”إلى المنطقة المريحة لهما

وفي حال تحققت هذه التحالفات، التي منها ما تم، 
وتحالفات أخرى على وشك اإلعالن عنها، فسترفع سقف 
األصوات المطلوبة للمقعد البرلماني الواحد، وهذا ما سيخدم 

جب قانون االنتخابات الشراكات االنتخابية الكبيرة، بمو
  .اإلسرائيلي، في ما يخص توزيع المقاعد البرلمانية

وهذا تحد جديد يقف أمام األحزاب الناشطة بين 
، تحالف ٢٠١٥، التي شكلت في العام ٤٨فلسطينيي 

، وقد تفكك هذا التحالف قبل نحو ”القائمة المشتركة“
شهر، بإعالن النائب أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية 

تغيير خروجه من القائمة، ما قد يؤدي إلى نشوء ثالث لل
قوائم انتخابية، ستواجه أحداها أو أكثر خطر عدم اجتياز 

ورغم النداءات الصادرة من أوساط فلسطينيي . نسبة الحسم
 إال أن االتصاالت ما تزال ، ومن القوى الوطنية العربية٤٨

 .متوقفة

 ١٨ ص٦/٢/٢٠١٩الغد  

* * * * *  

يتعهدون بتطبيق " كنيست"اء وزراء وأعض
  بالضفة" خطة شامير"

  

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم -  القدس المحتلة
، أن العشرات من الوزراء وأعضاء امس الثالثاءالعبرية، 

الكنيست اإلسرائيلي التابعين ألحزاب يمينية منها حزب 
الليكود، وقعوا على عريضة يتعهدون فيها بالعمل على 

  .طن في الضفة الغربية مليون مستو٢توطين 

وبحسب الصحيفة، فإن هذه العريضة التي بادرت 
االستيطانية، الهدف منها تطبيق خطة " نحااله"إليها حركة 

 ٢اسحاق شامير رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق لتوطين 
  .مليون مستوطن بالضفة

ًووفقا للصحيفة، فإن الخطة باألساس تعتمد على 
ًي الضفة بدال من البناء داخل إنشاء مستوطنات جديدة ف

ًالمستوطنات القديمة، وهو ما يعكس تغيرا كبيرا في  ًّ
سياسات الحكومة اإلسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين 

  .نتنياهو

ولجأت حركة نحااله في األسابيع األخيرة لتوسيع 
احتجاجاتها أمام مقر نتنياهو للمطالبة بترسيخ المبادئ 

أسس االستيطان في كافة أنحاء األساسية للحكومة على 
  .ٕالضفة والغاء إعالن حل الدولتين

  ١٠ص ٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 جولة في تراث الرحالت المغربية.. القدس
  

 كانت القدس المحتلة –محمد شعبان أيوب 
كالحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة محط 

هذه المدينة عناية المغاربة واألندلسيين على السواء، ف
طالما زارها الحجاج وطالب العلم القادمين من بالد األندلس 

  .والمغرب البعيدة وكتبوا عنها بمزيد من الدقة والتوصيف

صحيح أن هذه الكتابة كانت لبني جلدتهم من 
قاطني المغرب واألندلس تشويقا للزيارة وتنويها بالفضل 

مقدسة بيد أن ووصفا لآلثار والمعابد الدينية في المدينة ال
هذه الكتابات أضحت فيما بعد لونا من ألوان أدب الرحالت 

  .فزادت أهميتها التاريخية والتراثية على السواء

فقد أمدتنا بمعلومات قيمة لم يدر في خلد مؤلفيها 
أهميتها وقت تدوينها، خاصة أنهم أودعوا فيها معظم 

ب مشاهداتهم عن مدينة بيت المقدس التي لم تهتم بها كت
التاريخ المعاصرة لهم من حيث الوصف الدقيق للمدينة 
ونمط الحياة فيها فأثنوا على الحسن منها، ودعوا إلى البعد 
عن الشاذ منها مع الكالم عن الطريق إلى بيت المقدس 
وأهم معالمه والمزارات التي عرجوا عليها نحو المدينة 

  .المشرفة
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  في أكناف بيت المقدس

أو الزيارات المغربية التي من أقدم هذه الرحالت 
جاءتنا مبثوثة في بطون الكتب زيارة القاضي اإلمام عبد 
اهللا بن العربي الذي رحل بطلب وسفارة السلطان المرابطي 
األشهر يوسف بن تاشفين بصحبة ولده القاضي أبي بكر 

م متوجها إلى الخليفة العباسي ١٠٩٢/ هـ٤٨٥سنة 
 احتالل القدس بسبع المستظهر باهللا في بغداد، وذلك قبل

  .سنوات على يد الصليبيين

وصل القاضي أبو بكر إلى القدس، وكان فيها 
آنذاك اإلمام أبو بكر الطرطوشي األندلسي الكبير من علماء 
المالكية في األندلس، وهو كابن العربي كان قد خرج من 
بالده في اتجاه المشرق زائرا القدس في طريقه، وفي هذه 

 اجتمع الرجالن وتباحثا في بعض المسائل المدينة المقدسة
 .العلمية

يقول ابن العربي فيما نقله عنه المؤرخ واألديب 
" نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"المقري في كتابه 

تذاكرت بالمسجد األقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري "لقد 
إن من ورائكم : الطرطوشي في حديث أبي ثعلبة المرفوع

بل منهم، : يها أجر خمسين منكم، فقالواأياما للعامل ف
بل منكم، ألنكم تجدون على الخير أعوانا وهم ال : فقال

  .يجدون عليه أعوانا

لم يفت ابن العربي أن يصف لنا أهم ما شاهده 
في القدس في ذلك التاريخ قبل ألف عام من اليوم، ويقول 

، ًشاهدت المائدة بطورزيتا مرارا، وأكلت عليها ليال ونهارا"
وذكرت اهللا سبحانه وتعالى فيها سرا وجهارا، وكان ارتفاعها 
أشف من القامة بنحو الشبر، وكان لها درجتان قبليا 
وجنوبيا، وكانت صخرة صلودا ال تؤثر فيها المعاول، وكان 

مسخت صخرة، والذي عندي أنها كانت : الناس يقولون
صخرة في األصل قطعت من األرض محال للمائدة النازلة 

 السماء، وكل ما حولها حجارة مثلها، وكان ما حولها من
محفوفا بقصور، وقد نحتت في ذلك الحجر الصلد بيوت 
أبوابها منها ومجالسها منها، مقطوعة فيها، وحناياها في 

جوانبها، وبيوت خدمتها قد صورت من الحجر كما تصور 
من الطين والخشب، فإذا دخلت في قصر من قصورها 

لت من ورائه صخرة مقدار ثمن درهم لم ورددت الباب وجع
ٕيفتحه أهل األرض للصوقه باألرض، واذا هبت الريح وحثت 
تحته التراب لم يفتح إال بعد صب الماء تحته واإلكثار منه 
حتى يسيل بالتراب وينفرج منفرج الباب، وقد بار بها قوم 

  ".بهذه العلة، وقد كنت أخلو فيها كثيرا للدرس

ت (ع الشريف اإلدريسي السبتي أما الجغرافي الالم
فقد صاغ في كتابه الجغرافي العالمي ) م١١٥٤/ هـ٥٤٨

نزهة المشتاق في " الميالدي ١٢الذي كتبه في القرن الـ 
عن زيارته للقدس والمسجد األقصى، بل إننا " اختراق اآلفاق

نجده يقارن بين المسجد األقصى ومسجد قرطبة، كما 
مة الشهيرة في المدينة، أفاض بالحديث عن كنيسة القيا
  .وأبدى إعجابه بضخامتها وبنائها

وهي الكنيسة المحجوج إليها "ويقول عن زوارها 
.. من جميع بالد الروم التي في مشارق األرض ومغاربها

وهي من عجائب الدنيا، ولها باب من جهة الشمال ينزل 
منه إلى أسفل الكنيسة على ثالثين درجة، ويسمى هذا 

، وعند نزول الداخل إلى الكنيسة )نت مريةش(الباب باب 
تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة وعليها قبة معقودة قد أتقن 
ٕبنيانها وحصن تشييدها وأبدع تنميقها، واذا خرجت من هذه  ّ
الكنيسة العظمى وقصدت شرقا ألفيت البيت المقدس الذي 
بناه سليمان بن داود عليه السالم، وكان مسجدا محجوجا 

 ".ي أيام دولة اليهود ثم انتزع من أيديهمإليه ف

  مخطوطات لم يكشف الستار عنها بعد

وقد وقف المؤرخ المغربي الكبير الدكتور عبد 
الهادي التازي على أهم الرحالت المغربية إلى مدينة القدس 
في عصرها الوسيط، وأكد أنه بعد الشريف اإلدريسي تأتي 

كناسي من رجال مخطوطة منسوبة ألبي إسحاق إبراهيم الم
 ٦١ الميالدي، وهي تقع في ١٣الـ / القرن السابع الهجري

أولهما فضائل بيت : ورقة، وتنقسم إلى قسمين كبيرين
المقدس، وفي هذا النطاق يجد القارئ في هذه المخطوطة 



  
  ١٢٦ 

كالما عن اشتقاق بيت المقدس، والترغيب في سكنى بيت 
لة، وما جاء المقدس، والمساجد الثالثة، وحادثة تحويل القب

  .في الصخرة المشرفة، ثم الحديث عن فتح بيت المقدس

كما أشار التازي إلى أن من جملة مخطوطات 
المغاربة القدماء عن القدس وفضائل المسجد األقصى 
مخطوطة لمؤلفها نصر الدين محمد العلمي المغربي 

، وهذا "المستقصى في فضائل المسجد األقصى"عنوانها 
/ هـ٦٥٦ شوال ١٠نية في القدس في المؤلف أدركته الم

  .م١٢٥٨أكتوبر 

وتأتي رحلة أبي عبد اهللا محمد العبدري الحيحي 
 - ٦٨٨(في أواخر القرن السابع الهجري 

من أشهر الرحالت المغربية لمناطق ) م١٢٩٠/هـ٦٨٩
المشرق العربي بما فيها مدن فلسطين، وعلى رأسها القدس 

هاتين المدينتين والخليل، فقد زار العبدري في رحلته 
المقدستين بادئا بالخليل ومنها انطلق إلى بيت المقدس، 

  .حيث زار في طريقه قبر يونس عليه السالم

والبلد مدينة كبيرة "وحين وصل إلى القدس قال 
خوفا ) بيبرس(منيعة، وسورها مهدوم هدمه الملك الظاهر 

من استيالء الروم عليها، وامتناعهم بها، وبها رباطان 
ربان في غاية اإلتقان بنى أحدهما الملك المنصور، متقا

وبنى اآلخر األمير عالء الدين األعمى، وفي كليهما رزق 
 ".جار للمنقطعين وأبناء السبيل

كما تحدث العبدري عن مسجد قبة الصخرة، وهو 
من المباني العجيبة الموضوعة على وجه األرض كما 

شدة قبة يصف، وأغربها وأحسنها صنعة، غير أنه نقد ب
وأما الذهب فما رأيته مبتذال "الصخرة وما فيها من الذهب 

  ".في شيء كابتذاله في هذه القبة

ولم يفت العبدري أن يتناول الشؤون العلمية في 
مدينة القدس في هذه المدة القصيرة التي مكث فيها، وال 

  .سيما مجالس قاضي المدينة آنذاك بدر الدين بن جماعة

ن أهم المغاربة رحالة هذه نبذة مختصرة ع
ومؤرخين وعلماء زاروا المدينة المقدسة عبر عقود طويلة 

في عصرها الوسيط، لكن للحديث بقية مع رحالة آخرين 
جاؤوا من بالد المغرب واألندلس وجعلوا المدينة محط 
اهتمامهم وتدوينهم، ويأتي على رأس هؤالء أمير الرحالة 

  .في العالم أجمع ابن بطوطة

  ١٠/٢/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

فقط من رخص % ٤إسرائيل وافقت على 
  البناء للفلسطينيين

  

اتهـــــم مركـــــز  - وكـــــاالت - األيـــــام الفلـــــسطينية
حقوقي إسـرائيلي سـلطات االحـتالل بـرفض غالبيـة طلبـات 
ـــة  ـــضفة الغربي ـــي ال ـــسطينيون ف ـــدمها الفل ـــي يق ـــاء الت البن

حكومة ًواتهم، أيضا، المحاكم اإلسرائيلية بتبني سياسات ال
اإلسرائيلية في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة 

  .الغربية المحتلة

وقـــــال مركـــــز المعلومـــــات اإلســـــرائيلي لحقـــــوق 
فـي » بتـسيلم«اإلنسان فـي األراضـي الفلـسطينية المحتلـة 

ــــه ة اإلســــرائيلية : تقريــــر ل ــــات اإلدارة المدني ــــوفقــــا لمعطي ّ ً
ّ، قدم )الغربيةالذراع التنفيذية لجيش االحتالل في الضفة (

 طلـــب تـــرخيص بنـــاء فـــي ٤٧٥ آالف و٥ّالفلـــسطينيون 
، ٢٠١٦ ومنتــصف عــام ٢٠٠٠الفتــرة الواقعــة بــين عــام 

ت الموافقـــة علـــى   فـــي ٤ً طلبـــا فقـــط، أي نحـــو ٢٢٦ّـــوتم
  .المائة من الطلبات

: عدالـة زائفـة(وأضاف التقرير الذي حمل عنـوان 
مـــسؤولية قـــضاة محكمـــة العـــدل العليـــا عـــن هـــدم منـــازل 

إن الــسلطات اإلســرائيلية هــدمت ): الفلــسطينيين وســلبهم
، نحــو ألــف ٢٠١٨ وحتــى نهايــة العــام ٢٠٠٦منــذ العــام 

 بيــــت فلـــــسطيني فـــــي الــــضفة الغربيـــــة المحتلـــــة ٤٠٠و
أســـفر ذلـــك عـــن ) المعطيـــات ال تـــشمل القـــدس المحتلـــة(

 آالف ٣ فلـــسطينيين بيـــنهم ٢٠٧ آالف و٦تـــشريد نحـــو 
  .ً طفال١٣٤و



  
  ١٢٧ 

  

  

  تزايدأوامر الهدم في 

ة التابعــــة  ّـــوأشـــار التقريـــر إلـــى أن اإلدارة المدني
 أمـــر هــدم فـــي الفتـــرة ٧٩٦ ألفــا و١٦لالحــتالل أصـــدرت 

 آالف ٣ّ؛ نفذ منهـا ٢٠١٧ وعام ١٩٨٨الواقعة بين عام 
 ٨١ آالف و٣وال يـزال )  فـي المائـة٢٠نحو (ً أمرا ٤٨٣و

  .ّقيد المداولة القضائية)  في المائة١٨نحو (أمر هدم 

، كانـت ١٩٩٥قرير إلى أنـه حتـى العـام ولفت الت
ًّ أمــر هـدم ســنويا ١٠٠سـلطات االحـتالل، تــصدر أقـل مـن 

ولكن منذ تلك السنة وبعد توقيع اتفـاق أوسـلو أخـذ يتزايـد 
ــدريجيا إصــدار أوامــر الهــدم حتــى بلــغ معــدل ألــف أمــر  ّت ً ّ

  .ًّسنويا

المحكمة «وانتقد التقرير محاكم االحتالل وخاصة 
ية، التي لم تقبل أي التمـاس لفلـسطينيين اإلسرائيل» العليا

ضــد هــدم منــازلهم، مــا يــشير إلــى التــزام محــاكم االحــتالل 
التــــي تـــــدعي العدالــــة بـــــسياسات الحكومــــة اإلســـــرائيلية 

  .المناوئة للفلسطينيين في هذا المجال، وفق التقرير

وجــاء فــي التقريــر، أن المحكمــة العليــا تــدعي أن 
تطبيـــق » ّعلـــق بــــقـــرارات الهـــدم ليـــست ســـوى مـــسألة تت

ــانون ــة العبريــة » الق ــوب عــن الدول ــي الحقيقــة تن لكنهــا ف
ة، إذ تـــضع إســـرائيل فـــي هـــذا اإلطـــار مجمـــل  ّـــبأمانـــة تام
ّسياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية  ّ

  .طيلة سنين

ّ، تــدعي الــسلطات اإلســرائيلية »بتــسيلم«وحــسب 
مـــسألة بنـــاء ّأن مـــسألة هـــدم منـــازل الفلـــسطينية، مجـــرد 

مخالف محض للقانون لكـن فـي الحقيقـة، توجـد إلسـرائيل 
غايــات بعيـــدة المـــدى فـــي الـــضفة الغربيـــة، وهـــي تعميـــق 
ـــضفة  ـــي أرجـــاء ال ـــى األراضـــي ف ـــسيطرة اإلســـرائيلية عل ّال
ّالغربيــة وتوســيعها، ومنــع أي تطــوير فلــسطيني، وتقلــيص 
ّمـسطح البلــدات الفلـسطينية وتكثيــف البنـاء، والهــدف مــن 

ًإبقــــاء أقــــصى مــــا يمكــــن مــــن األراضــــي احتياطيــــا ذلــــك  ّ
ـــى رأســـها توســـيع المـــستوطنات  الحتياجـــات إســـرائيل وعل
ّوالـسعي إلدخـال أكبـر مــساحة ممكنـة مـن األراضـي ضــمن 
ة للمــــستوطنات بهـــدف الـــسيطرة علــــى  ّـــالخريطـــة الهيكلي

  .أقصى ما يمكن من موارد األرض

 وأكد التقرير أن المحكمة العليا اإلسـرائيلية، وفـي
آالف القــرارات واألحكــام الــصادرة عنهــا خــالل الــسنين فــي 
ّملفات موضوعها هدم منازل الفلـسطينيين، تبنـت سياسـة 
ّالحكومة اإلسرائيلية التي تهدف إلى منع البناء لفلسطيني 
بــــــشكل شــــــبه كلــــــي، ولــــــذلك هــــــي تــــــرفض التماســــــات 
الفلسطينيين ضد قرارات الهدم اإلسرائيلية، ولم تقبـل حتـى 

  .حدالتماس وا

وبــين التقريــر أن ســلطات االحــتالل فــي الــسنوات 
 مستوطنة جديدة في ٢٥٠الخمسين الماضية أقامت نحو 

الــــضفة الغربيــــة المحتلــــة التــــي يحظــــر القــــانون الــــدولي 
ــسطينية  ــدة فل ّإقامتهــا أصــال وفــي الفتــرة نفــسها أقامــت بل ً
ًواحـدة فقـط نقــل إليهـا تجمــع بـدوي كـان قائمــا فـي منطقــة  ّ ّ ُ

ائيل لتوسيع مستوطنة، وهكـذا فحتـى إقامـة ّخصصتها إسر
  .البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل

الــذي أقامتــه » جهــاز التخطــيط«وأكــد التقريــر أن 
ّسلطات االحتالل للسكان الفلسطينيين فـي الـضفة الغربيـة  ّ
ُالمحتلــة، هدفــه خلــق مظهــر زائــف لنظــام ســليم يــدار كمــا 

ّالدولي واإلسرائيلي، لكنه في - ًينبغي ويعمل وفقا للقانون ّ
الحقيقة هدفه تبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق علـى 

  .ٕالفلسطينيين في مجال التخطيط والبناء وادارة األراضي

جــدير بالــذكر أن اتفاقيــة أوســلو قــسمت الــضفة 
، وتمثـل »ج»و» ب»و» أ«الغربية إلى ثالث مناطق، هي 

ــاطق  ساحة الــضفة،  فــي المائــة مــن مــ١٨نحــو » أ«المن
ــا، فيمــا  ــا واداري ــسطينية أمني ــسلطة الفل ًوتــسيطر عليهــا ال ًٕ

 في المائة، وتخضع إلدارة مدنية ٢١» ب«تمثل المناطق 
  .فلسطينية وأمنية إسرائيلية



  
  ١٢٨ 

 فــي المائــة ٦١، التــي تــشكل »ج«أمــا المنــاطق 
ٕمــــن مــــساحة الــــضفة، فتخــــضع لــــسيطرة أمنيــــة واداريــــة 

ات االحــتالل علــى أي إســرائيلية؛ مــا يــستلزم موافقــة ســلط
 .مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها

 ١٥ ص١١/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 عائلة )٢٠٠(المحاكم اإلسرائيلية تالحق 
  ًمقدسية تمهيدا لترحيلها

  

اصدرت سلطات  -   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس قرارا يقضي بتأجيل اخالء عائلة 

 من الشهر ٢٨نزلها بالقدس القديمة الى ابو عصب من م
  .الجاري، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة

وقال الباحث المختص في شؤون االستيطان في 
 ٢٠٠ان هناك اكثر من ":)الرأي(ـ القدس احمد صب لبن ل

عائلة مقدسية في المدنية معرضة للطرد والتهجير القصري 
  ".اكم اإلسرائيليةًحاليا قضايا هذه العائالت تنظر في المح

وقال ان محكمة االحتالل أصدرت قرار اخالء ضد 
المواطن حاتم ابو عصب وعائلته من المنزل الواقع في حي 
عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة وهو منزل ضمن عمارة 
ًسكنية تم السيطرة على أجزاء منها سابقا حيث تم اخالء 

ي الطابق األرضي، عائلة زلوم من المحال التجارية الواقع ف
ًوحولت الحقا الى منزل لسكن المستوطنين، باإلضافة الى 
سيطرة المستوطنين على جزء اخر من المنزل كان بحوزة 

  .عائلة أبو عصب

ان هذه العمارة المكون من " :وأضاف صب لبن
ثالثة طوابق ثالث عائالت استيطانية ويراد االن اخالء 

عائلة الفلسطينية عائلة حاتم أبو عصب التي تعتبر ال
األخيرة في هذا المبنى الذي يقع في منطقة مرتفعة ومطلة 

  ."في عقبة الخالدية على المسجد األقصى المبارك

واشار الى ان الجمعيات االستيطانية تستند في 
ادعاءاتها الى ملكية هذا العقار لعائالت يهودية كانت هناك 

تيح ، حيث ي١٩٤٨في سنوات غير معروفة ما قبل عام 
القانون اإلسرائيلي للجمعيات االستيطانية اإلسرائيلية 

، ويمنع في ذات ١٩٤٨استعادة امالكهم ما قبل نكبة العام 
الوقت الفلسطينيين من استعادة امالكهم او حتي المطالبة 

  .بها الواقع في القدس الغربية والداخل الفلسطيني المحتل

وذكر صب لبن ان عائلة أبو عصب كانت تملك 
ًقارا في حي القطمون في القدس الغربية وتم االستيالء ع

عليه من قبل الحكومة اإلسرائيلية التي سبق وحولته الى 
عائالت استيطانية وال تستطيع العائلة استعادة منزلها 

  .هناك

ويقول الباحث المختص في شؤون االستيطان في 
ن عائلة أبو عصب تسكن عقبة إ" :القدس صب لبن

 من خالل ١٩٤٨ذا العقار منذ ما قبل العام الخالدية في ه
حتى قامت ) عقد ايجار محمي(عقد ايجار تمتع بصفة 

المحكمة اإلسرائيلية بإلغاء ذلك وحرمانها من حق الحماية 
وطالبتها بتسليم العقار للمستوطنين خالل رحلة طويلة امام 
القضاء اإلسرائيلي الذي يحابي المستوطنين وثبت انه 

  .لقرارات السياسية الحكوميةمسيس ويخضع ل

ولفت الى انه خالل األشهر األخيرة شهدت مدينة 
القدس هجمة من قبل الجمعيات االستيطانية تركزت هذه 

في حي ) بطن الهواء(الهجمة على مناطق محدد منها حي 
  .والبلدة القديمة" الشيخ جراح"سلوان وحي 

واكد ان الهجمة االستيطانية المدعومة من قبل 
ومة اإلسرائيلية اشتدت بعد قرار الرئيس األمريكي الحك

دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لالحتالل وقال ان هذه 
 ٢٠١٨الهجمة اسفرت عن إعالن حكومة االحتالل عام 

 ٦عن العديد من المشاريع االستيطانية التي بلغت نحو 
االف وحدة استيطانية موزعة على المستوطنات القائمة في 

  .شرقية المحتلةالقدس ال

ويذكر ان عقبة الخالدية، هي الطريق الممتد من 
طريق الواد، مقابل سوق القطانين المفضي الى المسجد 
ًاألقصى المبارك؛ وتمتد غربا باتجاه طريق القرمي، استولى 



  
  ١٢٩ 

ًالمستوطنون على بعض منازلها وأقاموا كنيسا فيها، والبلدة 
، أنشئت الكثير )باتالعق(القديمة وشوارعها مليئة باألدراج 

منها خالل الفترة األيوبية، ونسبت أسماؤها إلى أشخاص أو 
عائالت سكنتها أو أماكن احتوتها؛ وتعد هذه العقبات، التي 
تجمع بين العراقة والجمال، الشرايين التي تربط بين حارات 
. المدينة المقدسة وأسواقها، والمسجد األقصى المبارك

رها من مكونات البلدة القديمة، وتتعرض هذه العقبات، كغي
لهجمة شرسة تستهدف تهويد أسمائها والسيطرة على 
أماكنها المقدسة والتاريخية ومنازلها ومحالتها التجارية، 
ٕبقرارات حكومية إسرائيلية واجراءات بلدية عنصرية، 

  .ومخططات جمعيات استيطانية

وتعيش عشرات العائالت المقدسية في احياء 
ي عقبة الخالدية في حالة قلق وتوتر دائم الشيخ جراح وح

بسبب محاصرتها بالجمعيات االستيطانية وأطماعها 
وهناك عدة  .بالسيطرة على جميع منازلهم وتهويد الحي

منازل في سلوان والشيخ جراج والطور والبلدة القديمة في 
باب الساهرة وباب المغاربة وعقبة الخالدية والواد تمت 

 وأخرى في ١٩٦٧احتالل المدينة عام السيطرة عليها عقب 
فترات متالحقة في الثمانيات والتسعينات من القرن 
الماضي، كانت بطرق ملتوية غير قانونية تحت ذريعة 

أو قرارات قضائية بوثائق مزورة، فالمدينة " أمالك الغائبين"
بأحيائها في البلدة القديمة والمحيطة بها تعيش مرحلة من 

والتهويد، بمظاهر ومعالم واضحة، الصراع مع االسرلة 
فتنتشر االعالم االسرائيلية فوق أسطح بناياته وكتابات 
عبرية حفرت على حجارة بعض المباني، كما يحتوي الحي 

 مدارس دينية وقاعة لالحتفاالت، ٣على كنيسين يهوديين و
وفي المقابل تحاول العائالت المقدسية القاطنة في عقبة 

. ديمة الحفاظ على وجودها وأمالكهاالخالدية بالبلدة الق
ومن ابرز الجمعيات االستيطانية التي تعمل على تهويد حي 

االستيطانية التي " عطيرت كوهنيم"عقبة الخالدية جمعية 
أصبحت تسيطر على عدد من البؤر االستيطانية في الحي 

ما زالت تعمل جاهدة لالستيالء على العقارات والمنازل و
  . والمحال التجارية

دار "على " عطيرت كوهنيم"واستولت جميعة 
 الواقعة في نهاية عقبة الخالدية ،١٩٦٧عام " الصبرا

، وبعد االستيالء عليها تم تهجير "القرمي"وبداية طريق حي 
 من  عائالت فلسطينية منها، وسكن في قسم١٠أكثر من 

الدار رئيس الجمعية نفه الذي كان يعمل على تهويد 
 االحياء العربية من خالل السيطرة على العقارات بعدة طرق

منازل خالية او شبه مسكونة أو اصحابها بالخارج، أمالك (
  ).غائبين

أرض "كما استولت الجمعيات االستيطانية على 
زال وهي عبارة عن سوق مهدوم، هدم بالزل" حاكورة الصبرا

الكبير الذي ضرب القدس القرن الماضي، ولم يبقى منه 
اليوم سوى مقهى من الجهة الشمالية ومحل من الجهة 
الجنوبية، وشيدت فيه مدرسة دينية يهودية لألطفال باسم 

ساحة مسجد " عطيرت كوهنيم"واستولت ". غالتسية"مدرسة 
 .بعد أن ازالوا الحائط الضخم الفاصل" خان السلطان"

 ١٢ ص١٢/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يسلب بيوت الفلسطينيين لصالح 
 االستيطان

  

ــــسي ــــة - برهــــوم جراي ــــدس المحتل ــــشف - الق  ك
النقاب أمس عن أن حكومة االحـتالل سـتبدأ تثبيـت بيـوت 
مستوطنين قائمة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، ما 
يعنـــــي رفـــــض اخالئهـــــا، وســـــلبها كليـــــا مـــــن أصـــــحابها 

ين، لـــصالح عـــصابات المـــستوطنين اإلرهابيـــة؛ الفلـــسطيني
فيمــا اعلــن رئــيس حكومــة االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو، ان 
ــه تعمــل علــى تحديــد األمــوال التــي ســتقتطعها مــن  حكومت
ــوال الــضرائب الفلــسطينية، بقيمــة مخصــصات عــائالت  أم

 .الشهداء واألسرى الفلسطينيين



  
  ١٣٠ 

ــــذكر ان مــــسألة تثبيــــت بيــــوت المــــستوطنين،  ي
 حكومـة االحـتالل لمحكمـة إسـرائيلية، تنظـر فـي كشفها رد

. التمــاس قدمــه فلــسطينيون الســتعادة أراضــيهم المنهوبــة
ويجري الحديث عن مستوطنة في شمال رام اهللا،اقيم فيهـا 

 .عدد من البيوت على أراض فلسطينية خاصة

، فإن حكومة االحتالل ”هآرتس“وحسب صحيفة 
 بمــساعدة وضـعت لنفـسها أنظمــة خاصـة أســمتها قـوانين،

المستشار القضائي في الحكومة أفيحاي منـدلبليت، الـذي 
كان قد اعترض فـي مـا مـضى علـى قـانون أقـره الكنيـست 
يجيـــز كليــــا ســـلب ونهــــب األراضـــي الفلــــسطينية بملكيــــة 
خاصـــة، التـــي اســـتولت عليهـــا عـــصابات المـــستوطنين، 

 .وأقامت عليها بؤرا استيطانية

هور بعباءة إال أن مندلبليت ذاته، الذي سعى للظ
، أوجــد لحكومتــه أنظمــة بديلــة، لــذات ”النزاهــة القــضائية“

غرض االسـتيالء علـى األراضـي وحرمـان أصـحابها منهـا، 
كبديل للقانون، الذي ما زال مطروحا أمـام المحكمـة العليـا 
اإلســرائيلية؛ إذ اعترضــت عليــه جهــات حقوقيــة إســرائيلية 

  . وجهات فلسطينية

ــا ســتماطل وحــسب التقــديرات فــإن المحكمــة  العلي
أكثر في النظـر بالقـانون الـذي أقـره الكنيـست قبـل عـامين 
بالضبط من اآلن، ورغم مرور عامين، إال أن المحكمة لم 

 .تبدأ بالمداوالت بااللتماسات

فـــــي ســـــياق متـــــصل، أعلـــــن رئـــــيس الحكومـــــة 
ــوزاري المقلــص  ــاب جلــسة للطــاقم ال ــي اعق االســرائيلية، ف

تـي عقـدت أمـس األول، للشؤون العـسكرية والـسياسية، ال
ــن  ــي وزارة الحــرب ويــضم عناصــر م إن الطــاقم الخــاص ف
أجهــزة االســتخبارات، ووزارة الماليــة، ســينهي فــي األســبوع 
المقبــل، تقريـــره، بـــشأن حجـــم المخصـــصات التـــي دفعتهـــا 
الـــسلطة الفلـــسطينية ومنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية، فـــي 

 .العام الماضي، لعائالت االسرى والشهداء

 هـــذا االجـــراء هـــو أول تطبيـــق لقـــانون يـــذكر ان
من العام ) يوليو(االحتالل الذي أقر في مطلع شهر تموز 

الماضــي، ويقــضي بــأن تقــدم وزارة الحــرب فــي مطلــع كــل 
عــــــام، تقريــــــرا لحكومتهــــــا، حــــــول حجــــــم المخصــــــصات 
االجتماعيــــة التــــي تــــدفعها الــــسلطة أو منظمــــة التحريــــر 

ت الـشهداء، الفلسطينية أو أي هيئة تنـوب عنهمـا، لعـائال
وحــسب مــزاعم حكومــة االحــتالل، فــإن الــسلطة . واألســرى

 مليون دوالر لهذه ٣٤٠الفلسطينية تصرف سنويا حوالي 
 .العائالت

ويجري الحديث عن مئات ماليـين الـدوالرات، مـن 
أموال الضرائب الفلسطينية،تقدر قيمتها الشهرية بمـا بـين 

  مليـــــون دوالر، وتـــــشكل رافـــــدا١٣٠ مليونـــــا الـــــى ١٢٠
أساســيا فـــي ميزانيـــة الــسلطة الفلـــسطينية وكـــان الـــرئيس 
الفلسطيني محمود عباس قد أعلن يوم األحد، أن السلطة 

 .سترفض تسلم أموال الضرائب منقوصة

ــــتحم أمــــس العــــشرات مــــن  مــــن جهــــة اخــــرى اق
عصابات المستوطنين سـاحات المـسجد األقـصى، بحراسـة 
مــشددة مــن جــيش االحــتالل الــذي واصــل فــرض إجــراءات 

 .قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجدو

وقال مسؤول العالقات العامـة واإلعـالم فـي دائـرة 
 مــــستوطنا ٥٣األوقــــاف اإلســــالمية، فــــراس الــــدبس، إن 

ا مـــن طـــالب المعاهـــد اليهوديـــة اقتحمـــوا ١٢بيـــنهم  ًـــ طالب
ساحات األقصى، وتجولوا في ساحاته بحراسة مشددة مـن 

شدين مستوطنين، قدموا ولفت إلى أن مر. شرطة االحتالل
المزعـوم، فيمـا أدى ” الهيكـل“للمستوطنين شروحات عـن 

الــى  .بعــضهم طقوســا دينيــة يهوديــة فــي ســاحات المــسجد
ذلك شنت قوات االحتالل امس وأول أمس حملة اعتقاالت 

 فلـسطينيا، مـن أنحـاء متفرقـة ٢٥واسعة طالـت اكثـر مـن 
 .في الضفة الغربية

  ١ ص١٢/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  



  
  ١٣١ 

  

  

  

" مقبرة اليوسفية"كيف يستهدف االحتالل 
  المالصقة بسور القدس التاريخي؟

 

ــرة  ــام األخي ــي األي ــىلجــأت ســلطات االحــتالل ف  إل
ـــدة ـــرة اليوســـفية  مكي ـــدة الســـتهداف مقب  اإلســـالميةجدي

والواصــلة حتــى بــاب  التاريخيــة المالصــقة بــسور القــدس
ــت يــوم أمــس ) أحــد أبــواب القــدس القديمــة(األســباط  تمثل

ــرة، قواعــد ضــخمة مــن  ّبــصب ) الخرســانة(مــضخات كبي
 .المسلحة، فوق أرض المقبرة

وكان االحتالل شرع بحفريات وأعمـال عديـدة فـي 
عـامين، شـملت إغـالق الـدرج  المقبـرة اليوسـفية منـذ نحـو

 المــؤدي إلــى المقبــرة قــرب بــاب األســباط، وحفــر الــشارع

علــى ) ســوق الجمعــة(الواصــل مــن البــاب نحــو مــا يــسمى 
إلـــى بـــرج اللقلـــق مـــن  ذاة الـــسور الـــشمالي وصـــوالمحـــا

ـــه  .الخـــارج ـــن االحـــتالل عـــن الهـــدف وراء أعمال ـــم يعل ول
أن االحتالل يسعى إلقامـة  التخريبية هذه، ويرجح مراقبون

 علـى أراضـي المقبـرة،) التلفريـك( محطـة للقطـار الهـوائي

فيما يرجح آخرون إلى احتمال بنـاء قاعـدة ومركـز مراقبـة 
 .للشرطة االحتال

المقبرة اليوسـفية تقـع شـمال مقبـرة بـاب  ُيذكر أن
امتـدادا لهـا بمحـاذاة سـور القـدس  الرحمة التي كانـت تعـد

كافــل  ّالــشرقي، ويفــصلهما بــاب األســباط، حيــث عمرهــا
المملكة الشامية األميـر قانـصوه اليحيـاوي وتوسـعتها قبـل 

 . عام٦٠٠نحو 

ُفــــي الــــسياق، تواصــــل آليــــات االحــــتالل عبثهــــا 
 التاريخيــة فــي اإلســالمية ا فــي مقبــرة مــأمن اهللاوتخريبهــ

القــدس، ونــبش وتــدمير مــا تبقــى مــن قبــور فيهــا لطمــس 

المقبرة والمكان لصالح مشاريع تهويدية جديدة منها  هوية
  .المقبرة شق شارع من داخل

 ١٢/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

السياحة االستيطانية تمنع تواصل الفلسطينيين 
  مع قراهم

 

بــالقرب مــن قريتــي قريــوت وترمــسعيا تقــع خربــة 
ــغ  ــي تبل ــة، الت ــة فــي وســط الــضفة الغربي ســيلون التاريخي

ووضعت سـلطة اآلثـار اإلسـرائيلية .  دونما٣٣٠مساحتها 
اليــد عليهــا فــي أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي، دعمــا 

التي شكلت حجر األسـاس » تل شيلو«للبؤرة االستيطانية 
ي المنطقــة علـى حــساب األراضــي للمـشروع االســتيطاني فـ

 .الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين رام اهللا ونابلس

وتــشهد خربــة ســيلون، التــي يزيــد عمرهــا علــى 
 عام، على حقبات تاريخية وآثـار ترجـع لحـضارات ١٥٠٠

مختلفة من العهد البيزنطي والكنعاني والعربي واإلسالمي، 
ات التي هي ومن أشهرها مسجدا العمري والستين، والحفار

ــى  ــساء باإلضــافة إل ــا الفسيف ــستين تملؤهم ــارة عــن كني عب
المغـــر وآبـــار الميـــاه، وموقـــع محفـــور بالـــصخر يقـــال إن 
صــندوق العهــد حفــظ فيــه باإلضــافة للميــدة، التــي ســميت 
ــك  ــي ذل ــسى ف ــي عي ــى النب ــام عل ــدة الطع ــزول مائ ــذلك لن ب

 .الموقع

ويتم تجاهل نصيب الفلسطينيين وحقهم في التلة 
 –ة مــن خـالل عــرض الموقــع كموقـع تــراث يهــودي القديمـ

مسيحي، بينما يبدو التاريخ العربي واإلسالمي، أو اتصال 
الـــسكان األصـــليين مـــن القـــرى قريـــوت، ترمـــسعيا، جـــالود 
وغيرها، كأنما هو حادث بالمصادفة بل قليل األهمية، رغم 
أن الموقــع جــزء مــن مــواريثهم بغــض النظــر عــن الفتــرات 

 .المعروضة فيه
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ـــــسطينيين وت جـــــسد تجاهـــــل صـــــلة الـــــسكان الفل
بـــالموقع األثـــري واالســـتيطاني الـــسياحي مـــن خـــالل منـــع 
وصــول ســكان قريــة قريــوت إلــى أراضــيهم ومنــع اســتعمال 
المــسجد الــذي مــا يــزال موجــودا فــي قلــب الموقــع، كمــا تــم 

 عامـا، ٣٥ وبعد حظـر دام ٢٠١٨السماح لهم، في العام 
 .رسوم دخولالدخول للموقع األثري كسياح مقابل 

 وجود وحدود

ــة قريــوت، حتــى العــام  ، ١٩٧٨ســكن أهــالي قري
خربـــة ســـيلون التـــي تعتبـــر جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن أراضـــيهم 

 ألـــف دونـــم، حيـــث اعتـــاد الـــسكان ٢٢البالغـــة مـــساحتها 
العـــيش داخـــل خــــيم، وزرع األراضـــي بكافـــة المزروعــــات 
ــى أن  ــون، إل ــات وكــروم العنــب والزيت بالخــضراوات واللوزي

تالل ونــصب الخيــام وشــرع بــالحفر فــي المكــان، جــاء االحــ
ِفيما أخرج أصحاب األرض من المكان لحين االنتهـاء مـن 

 .الحفريات

وطال انتظار السكان، واأليام تحولت إلـى سـنوات 
وقـــال منـــسق . وعقـــود مـــن االنتظـــار والمقاومـــة الـــشعبية

ـــــشار معمـــــر  ـــــشعبية لمقاومـــــة االســـــتيطان، ب ـــــة ال اللجن
خيــام للبحــث عــن آثــار » «٤٨ب عــر«القريــوتي، لـــمراسل 

تحولت إلى أساس لبؤرة استيطانية، توسعت وتحولت مـع 
الــسنين إلــى مــشروع اســتيطاني وضــع اليــد علــى عــشرات 
ــى  ــوم تحــول إل ــين نــابلس ورام اهللا، والي ــدونمات ب آالف ال

وأضـاف . مشاريع سياحية على حساب الوجود الفلسطيني
ة اآلثـار خربة سـيلون سـلبت مـن قبـل سـلط«القريوتي أن 

اإلسـرائيلية بحجـج واهيـة وزعــم أن المكـان حجـر األســاس 
ـــذين انطلقـــوا فـــي جميـــع أنحـــاء  ـــي إســـرائيل ال ألســـباط بن
ــار  ــى أي آث ــي المكــان عل ــر ف ــم يعث ــه ل ــا أن فلــسطين، علم
يهوديــة، بــل تــم زرع آثــار ورمــوز يهوديــة وتوراتيــة فــي 
ــــار اإلســــالمية  ــــان، فيمــــا طمــــست الكثيــــر مــــن اآلث المك

  .والمسيحية

  غسيل دماغ للسياح وطمس للوجود الفلسطيني

وهذا النوع من االستيطان والسياحة فـي سـيلون، 
ــسياح  ــوتي، مــا هــو إال عمليــة غــسيل دمــاغ لل وفقــا للقري
األجانب ومحاولة لطمس الوجود الفلـسطيني بـل ومحاربـة 
الروايــة الفلــسطينية مــن خــالل االســتناد لروايــات توراتيــة، 

ى الــصراع مــن أجــل تعزيــز ٕواضــفاء الــصبغة الدينيــة علــ
ــرويج والتــسويق  ــتم الت الوجــود اليهــودي فــي الــضفة، إذ ي
للــــسياحة االســــتيطانية كأنهــــا جــــزء ال يتجــــزأ مــــن الــــرزم 

  .السياحية إلى تل أبيب

  حفريات

تم البدء بحفر الموقع من قبل بعثـات أثـار دوليـة 
ـــ  فــي .  وفــي الــسنوات األخيــرة٢٠مختلفــة خــالل القــرن ال

 تــم إجــراء حفريــات شــاملة مــن ١٩٣٢-١٩٢٦الــسنوات 
ــة ــة دنمركي ــل بعث ــي الــسنوات . قب ــات أخــرى ف وجــرت حفري

ــار إيــالن١٩٨٤-١٩٨١ وبــدءا مــن .  مــن قبــل جامعــة ب
ــات أثريــة مجــددة مــن ٢٠١٠العــام   تــشهد المنطقــة حفري

وضـــابط األثريـــات فـــي » أريئيـــل«قبـــل جامعـــة مـــستوطنة 
  .يليالتابعة لجيش االحتالل اإلسرائ» اإلدارة المدنية«

  انتهاك وتضليل

يرى مسؤول الحمالت الدوليـة فـي مكتـب منظمـة 
ــة  ــة، ليــث أبــو ) أمنــستي(العفــو الدولي فــي القــدس المحتل

ــاد، أن التــرويج للــسياحة االســتيطانية داخليــا وعالميــا  زي
جــــــزء ال يتجــــــزأ مــــــن االحــــــتالل اإلســــــرائيلي لألراضــــــي 

تركـــز فـــي هـــذه » أمنـــستي«الفلـــسطينية، الفتـــا إلـــى أن 
ة علــى حــث شــركات الــسياحة العالميــة علــى الكــف المرحلــ

ــالمواقع االســتيطانية فــي الــضفة  عــن التــرويج للــسياحة ب
ـــيعهم رزمـــا  ـــسياح وب والقـــدس، واالمتنـــاع عـــن تـــضليل ال

هذه الـشركات شـريكة  سياحية للمستوطنات، لكي ال تكون
باالنتهاكـــات التـــي يتعـــرض لهـــا الـــشعب الفلـــسطيني مـــن 

  .المستوطنين

ـــــــه خـــــــالل ـــــــين أن ، أظهـــــــرت ٢٠١٨ العـــــــام وب
 ماليـين سـائح زاروا ٤، أن »أمنستي«اإلحصائيات ورصد 
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مـــــنهم زاروا الـــــضفة الغربيـــــة المحتلـــــة % ٤٥إســـــرائيل، 
والمرافــق الــسياحية فــي المــستوطنات التــي تــدار مــن قبــل 
جمعيات استيطانية مدعومة من الحكومة اإلسرائيلية التي 

عالميـــة ٕتقـــدم تـــسهيالت واعفـــاءات للـــشركات الـــسياحية ال
  .التي تشجع السياح بالمستوطنات

  صراعات ومعتقدات

عيمــــق «واســــتعرض عــــالم اآلثــــار فــــي جمعيــــة 
ـــة »شـــابيه ـــى خرب ـــوني مزراحـــي، صـــراع الروايـــات عل ، ي

ســيلون والــذي يعكــس الــصراع الــسياسي المتواصــل علــى 
ــى جــزء مــن مــستوطنة  ــري إل ــع األث األرض، وتحــول الموق

ــا التــي توســعت علــى أراضــي الفلــس» شــيلو« طينيين، الفت
ــام  ــى أنــه فــي الع  توجهــت الحكومــة والمجــالس ٢٠١١إل

  .االستيطانية اإلقليمية إلى تطوير السياحة بالمستوطنات

واحـدا مـن «، وفقـا لمزراحـي، »تل شـيلو«ويعتبر 
ـــضفة  المواقـــع األثريـــة الـــسياحية األكثـــر اســـتثمارا فـــي ال

ا  ألفا من اإلسرائيليين، كمـ٦٠الغربية، حيث يزوره سنويا 
ــــي االســــتيطاني  ــــس اإلقليم ــــامين«أن المجل ــــصف » بني ي

الموقــــع بأنــــه حجــــر أساســــي لتطــــوير الــــسياحة لتــــدعيم 
وتوسيع المـشروع االسـتيطاني فـي المنطقـة، كمـا أن ذلـك 
ـــة اإلســـرائيلية  ـــي سياســـة الحكوم ـــر جـــزءا أساســـيا ف يعتب

  .برئاسة بنيامين نتنياهو

وال ينكر مزراحي الوجود الفلسطيني فـي المنطقـة 
ألطمــاع االســتيطانية فــي المكــان، لكنــه بــدا مــشككا فــي وا

وجود الحضارة العربية واإلسالمية في سرده وشـرحه حـين 
ســـلط الـــضوء علـــى الموقـــع كمـــان المقـــدس للمـــسيحيين، 
واسترسل فـي الـشرح والتـرويج للروايـة والجـذور اليهوديـة 
فـــي المكـــان الـــذي يعتبـــر حجـــر األســـاس ألســـباط بنـــي 

، الـــذي بـــدا مقتنعـــا بـــالوجود إســـرائيل، بحـــسب مزراحـــي
اليهودي فـي المكـان والروايـة التلموديـة التـي تعتمـد علـى 

 عـام ٢٠٠٠قبل أكثر مـن » أوهل هميشكان«وجود خيمة 

خصــــصت لتقــــديم القــــرابين قبيــــل الــــصعود إلــــى الهيكــــل 
   .المزعوم

  ١٣ ص١٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

المستوطنون : االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية
 ٤٨يتحالفون والفرقة تهدد فلسطينيي 

 

 تتــسارع التحركــات - الناصــرة - برهـوم جرايــسي 
ـــــة  ـــــات البرلماني ـــــي ســـــتخوض االنتخاب ـــــوائم الت ـــــين الق ب

المقبل، إذ سـيتم تقـديم ) ابريل( نيسان ٩اإلسرائيلية، يوم 
ّوقـد صـرح . القوائم للجنة االنتخابات البرلمانية بعد أسبوع

يطاني المتطــرف، بــأن اإلعــالن قــادة أحــزاب اليمــين االســت
عــن قائمــة تحالفيــة تــضم أربعــة أحــزاب علــى األقــل، هــي 

وفي المقابل، . مسألة وقت، لتشكل قوة كبيرة في الكنيست
، علـى ضـوء ٤٨فإن القلق يتعاظم بين أوساط فلسطينيي 

، مـا مـن شـأنه ”القائمـة المـشتركة“استمرار خطـر تـشتت 
قابل، فـإن انتخابـات وفي الم. أن يضرب التمثيل البرلماني

  .ّعمقت األزمة الداخلية فيه” العمل“حزب 

فقـــــد أفـــــرزت االنتخابـــــات الداخليـــــة فـــــي حـــــزب 
، التي جرت يوم االثنـين وظهـرت نتائجهـا أمـس، ”العمل“

عـــن اإلطاحـــة بـــالوجوه األساســـية التـــي نمـــت فـــي داخـــل 
صفوف الحزب منذ شـبابها، وباتـت تـشكل عنوانـا للحـزب، 

فالفائزون بالمقاعد األولى . ر بيرتسباستثناء النائب عمي
ــرة، مــن  ــسنوات األخي هــم أشــخاص انتــسبوا للحــزب فــي ال

ومن المفترض أن تعمق هذه . أجل الوصول الى الكنيست
النتائج األزمة في داخل الحزب، وابتعاد جماهير مـصوتين 
تقليدية للحزب، لم تعد ترى بهذا الحزب، أنـه حزبهـا الـذي 

  .عرفته على مدى السنين

حاليــا ” العمــل“ لحــزب الــرأيوتمــنح اســتطالعات 
 مقعــدا فــي الكنيــست، ١٢٠ مقاعــد بالمعــدل، مــن أصــل ٧

مــا يعنــي أنــه ســيكون ذا كتلــة برلمانيــة هامــشية، بعــد أن 
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كـان علـى مـدى ثالثــة عقـود، الحـزب المؤسـس إلســرائيل، 
ومـن أبـرز الوجـوه . وانفرد بـالحكم تقريبـا طيلـة تلـك الفتـرة

ست فــي االنتخابــات المقبلــة، النائــب التــي لــن تــدخل الكنيــ
ايتان كابل، الذي بات خـصما لـرئيس الحـزب الحـالي آفـي 

  .غباي

ـــد أعلـــن  ـــى صـــعيد أحـــزاب المـــستوطنين، فق وعل
عــــــــضو الكنيــــــــست المــــــــستوطن العنــــــــصري بتــــــــسلئيل 
ســموتريتش، أمــس، أن اإلعــالن عــن تحــالف يــضم أربعــة 
أحزاب، هو مـسألة سـاعات أو أيـام قليلـة جـدا، وقـد يـضم 

اإلرهابيـة ” كـاخ“هذا التحالف، الحزب المنبثق عن حركـة 
وكــان أنــصار هــذه . المحظــورة فــي العديــد مــن دول العــالم

الحركــة قــد ابرمــوا تحالفــا فــي االنتخابــات الماضــية، وكــاد 
يــدخل الكنيـــست بأربعـــة مقاعـــد، إال أن ابتعـــد عـــن نـــسبة 

ومن شأن هذا التحالف . الحسم بآالف قليلة من األصوات
وحــسب . طاني، أن يــشكل قــوة كبيــرة فــي الكنيــستاالســتي

تقارير إسرائيلية، فإن رئيس حكومة االحتالل يدفع باتجاه 
  .هذا التحالف، كي يعزز فرص تشكيل حكومته المقبلة

وحــسب التقــديرات، فــإن تحالفــا كهــذا، مــن شــأنه 
أن يعيد كـل حـسابات توزيـع المقاعـد البرلمانيـة، وبـصورة 

كثيـر مـن المعـادالت القائمـة فـي ملحوظة جـدا، مـا يغيـر ال
خاصة وأن اتصاالت مكثفـة تجـري فـي . الرأياستطالعات 

الطــرف اآلخــر، فــي المعــسكر المعــارض لحكومــة نتنيــاهو 
ــاذ أحــزاب صــغيرة  ــصهيونية، مــن أجــل انق مــن األحــزاب ال

  .يتهددها احتمال عدم اجتياز نسبة الحسم

وفي مقابل كل هذا، وفي الوقـت الـذي يـرص فيـه 
 االستيطاني المتطرف صفوفه، فإن التشتت والفرقة اليمين

 التـــــي تخـــــوض ٤٨مـــــا تـــــزال تهـــــدد قـــــوائم فلـــــسطينيي 
إذ مـــا زال يـــصر عـــضو الكنيـــست . االنتخابـــات البرلمانيـــة

ــــر، علــــى  ــــة للتغيي ــــة العربي ــــيس الحرك أحمــــد طيبــــي، رئ
االنــــشقاق عــــن القائمــــة المــــشتركة، التــــي تــــضم األطــــر 

 يقود األمر الى خـوض السياسية األربعة، ما من شأنه أن

ــى  ــوائم انتخابيــة، ســتكون احــداها عل ــثالث ق االنتخابــات ب
األقل أمام خطر عدم اجتياز نسبة الحسم، ما يعني ضياع 

، مـا يمـنح قـوة أكبـر، ٤٨كم هائل من أصوات فلـسطينيي 
لـــــدى توزيـــــع المقاعـــــد البرلمانيـــــة، لالئـــــتالف اليمينـــــي 

  .المتطرف الذي يقوده بنيامين نتنياهو

ر إلـــى أن األطـــر الثالثـــة األخـــرى، الجبهـــة ويـــشا
ــي صــلبها الحــزب  ــي ف ــة للــسالم والمــساواة، الت الديمقراطي

والتجمع الـوطني ) الجنوبية(الشيوعي، والحركة اإلسالمية 
الديمقراطي، تصر على ضرورة استمرار القائمة المـشتركة 
ــى رفــع نــسبة  ــة، كــي تــصب الجهــود عل بتركيبتهــا الرباعي

” القائمـة المـشتركة“نه أن يزيد قـوة التصويت، ما من شأ
 مقعـدا، ١٣، وهـو ٢٠١٥إلى أكثر ممـا حققتـه فـي العـام 

إذ أن كـــل . مـــا يجعـــل الكتلـــة الواحـــدة ذات وزن برلمـــاني
ــاهو لــدى  ــاورة أمــام نتني ــص مجــال المن ــد إضــافي يقل مقع

  .تشكيل حكومته المقبلة

وما تزال االتصاالت في حالة جمـود، رغـم أنـه لـم 
 ٢٠ أيــام، أي حتــى يــوم ٧از اتفاقيــات، يبــق وقــت إلنجــ

الشهر الجاري، وهو اليوم األول لتقديم القوائم لالنتخابات 
  .المركزية، وتستمر العملية حتى نهاية اليوم التالي

وتنادي جهات وطنيـة فلـسطينية، بمـا فيهـا لجنـة 
ــة العليــا لقــضايا فلــسطينيي   واللجنــة القطريــة ٤٨المتابع

ــة  ــي لرؤســاء المجــالس البلدي ــى االســتمرار ف ــة، ال والقروي
وحــــدة الكفــــاح علــــى كافــــة الــــصعد، بمــــا فيهــــا الميــــدان 

 .البرلماني

  ٢٢ ص١٣/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

مركز اإلنسان يدين استمرار تهويد مدينة 
  القدس

 

مركز اإلنسان للديمقراطية  أدان – القدس المحتلة

ي والحقوق، استمرار أعمال االستيطان والتهويد المتواصلة ف

القدس المحتلة، والتي تهدف سلطات االحتالل من خاللها 



  
  ١٣٥ 

إللغاء الوجود الفلسطيني والعربي في المدينة المقدسة، 

واستكمال فرض سيطرتها وطمس الهوية العربية واإلسالمية، 

من خالل فرض التقسيم الزماني والمكاني والذي يسعى 

ل االحتالل لتنفيذه على أرض الواقع بشتى الطرق والوسائ

 .العنصرية

 سلطات االحتالل إصرارواعتبر المركز الحقوقي أن 

 هذه السياسة العنصرية ضد القدس المحتلة، إتباععلى 

وتشجيع أعمال االقتحام للمسجد األقصى والتي زادت وتيرتها 

مؤخرا بشكل ملحوظ، والسماح لدخول أعضاء من الكنيست 

يهودا "لساحات المسجد، ال سيما أعضاء الكنيست كال من 

مع " أوري أريئيل"، ووزير الزراعة "غليك، وشارن هسكل

جماعات المستوطنين، وأداء الصلوات التلمودية، في مقابل 

الوصول على الفلسطينيين،  إجراءاتتشديد سلطات االحتالل 

خاصة أثناء عمليات االقتحام، إضافة العتقال  ومنع دخولهم

 تهويد المدينة حراس المسجد األقصى وهو دليل قاطع لمحاولة

 .من هويتها وتهجير سكانها والتضييق عليهم

 إدانتهوجدد مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق 

واستنكارنه لما تتعرض له مدينة القدس، معتبره مخالفا 

 الثقافية، "اليونسكو"لقرارات األممية والقوانين الدولية ومنظمة 

، وأكدت والتي نصت من خاللهم على أن القدس مينة محتلة

على إسالمية هويتها، وحثت على ضرورة العمل على حماية 

  .الممتلكات في القدس واالمتناع عن الحفريات فيها

وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة أممية لإلشراف 

على تطبيق قرارات المنظمة، ومنع االحتالل من عمليات 

 .التهويد والغطرسة والعنصرية المتواصلة في القدس المحتلة

وتفعيل إدراج البلدة القديمة ضمن قائمة المواقع التراثية في 

  .العالم المعرضة للخطر

 ١٣/٢/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

لفتح كنيس في قلب " إسرائيلي"مخطط 
  "األقصى"

سلطات االحتالل  تواصل – وكاالت – عمان
محاوالتها لطمس معالم مدينة القدس المحتلة " االسرائيلي"

مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك و
وتهويده، وال يخفى المتتبع لسياسة اإلحتالل لتهويد القدس 
المخطط الجهنمي الذي ينفذه االحتالل لطمس المعالم 

في المدينة ) اإلسالمية والمسيحية(العربية الفلسطينية 
  . المحتلة

فباألمس القريب وقع ما يسمى وزير األمن العام 
ُسرائيلي قرارا يحد بموجبه نشاط السلطة الفلسطينية في اإل ً

القدس الشرقية متمثله في مؤسساتها، ومن بين المشاريع 
الذي يربط ) التلفريك(األخطر لطمس وتهويد القدس مشروع 

بين غرب القدس وباب المغاربة القريب من حائط البراق 
لم وهذا المشروع سيمنع المقدسيين وزوارها من رؤية المعا

اإلسالمية والمسيحية الدالة على عروبتها وهويتها، ويعد 
ًاستمرارا لسياسة اإلحتالل ومخططاته المتجذرة في بناء 
ٕاألنفاق والحفريات تحت األقصى واقامة المصاعد الكهربائية 
كبديل لألدراج المتوغلة في القدم، يضاف الى ذلك شارع 

 الفصل الذي اطلق عليه الفلسطينيين شارع) ٤٣٧٠(رقم 
الفلسطينيين من  والهادف الى منع" االبارتايد"العنصري 

  . دخول مدينة القدس المحتلة

" إسرائيلي"وتم الكشف مؤخرا عن تفاصيل مخطط 
يهدف إلى إقامة كنيس يهودي داخل المسجد األقصى، 
عقب سيطرة االحتالل على باب الرحمة، الذي يقع في 

سور البلدة القديمة الجدار الشرقي لألقصى ويمثل جزءا من 
بمدينة القدس المحتلة، ويهدف المشروع لطمس معالم 

وكشف  وتهويده" األقصى"القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها 
الخبير في شؤون مدينة القدس األكاديمي جمال عمرو، 

األقصى أمام مخطط "عن تفاصيل هذا المخطط، مؤكدا أن 
تالل عند باب لباب مغاربة جديد، مبينا ان ما يقوم به االح

الرحمة المغلق، هو أشد وطأة وأكثر خطورة ودمارا على 
  ". األقصى

باب الرحمة شئنا أم أبينا هو باب "وأضاف عمرو، 
 ألف متر مربع خارج وداخل الباب ١٢مغاربة جديد، 

كل "، الفتا أن "تسيطر عليها سلطات االحتالل بشكل كامل



  
  ١٣٦ 

ه فورا، كما من يمر بالمكان من داخل األقصى يتم اعتقال
ان موظفي دائرة أوقاف القدس يمنعون من االقتراب من 
هذه المنطقة، في حين يسمح لقادة االحتالل بالتجول 

  ". والصالة في المكان، بصحبة نساء من أجل الهيكل

باب الرحمة أصبح في قبضة االحتالل، "ونبه أن 
ونحن في طريقنا إلى كارثة حقيقة وهي إقامة كنيس يهودي 

لهواء مباشرة في وسط األقصى اسمه كنيس باب تحت ا
يجري في باب الرحمة، هو عملية "، معتبرا أن ما "الرحمة

قهر إسرائيلي لكل المسلمين، من أن جزءا عزيزا جدا من 
  ". أقصاكم هو في قبضتنا

وتأكيدا على خطورة ما يخطط له االحتالل، حذر 
عند المسجد األقصى سينحر في مقتل من "الخبير، من أن 

باب الرحمة، ومن ثم ستنتقل العدوى إلى جميع أرجاء 
  ".المسجد، وهذا ما يركز عليه االحتالل اآلن

سلطات االحتالل وضعت قدمها تحت "وأوضح أن 
األقصى عبر األنفاق التي حفرتها وصعدت فوق األقصى، 

 كنيسا يهوديا أحاطت ١٩٠وبنت تحت األرض وفوقها نحو 
 واليوم يقوم االحتالل بالبنية باألقصى من كافة الجوانب،

التحية لمشروع التلفريك التهويدي في سماء األقصى، 
أن : وقال". وهكذا أحكم االحتالل سيطرته على االقصى

االجتياح واالقتحام الصهيوني لألقصى في الصباح "
والمساء، جعل من باب الرحمة محطة للوقوف والصالة، 

صالة والشعائر المتطرفين اليهود يقيمون ال"وذكر أن 
  ".التلمودية بكل أنواعها في باب

االحتالل يسعى لفتح "ووفقا للخبير المقدسي فأن 
هذا الباب الذي يؤدي إلى تحقيق خطة إسرائيلية استراتيجية 
هامة جدا بالنسبة لالحتالل، ألنه يفضي مباشرة من خارج 
البلدة القديمة إلى داخل األقصى؛ ألن باب الرحمة هو باب 

  ". ة القديمة والمسجد األقصى في آن واحدللبلد

سيكون باب الرحمة هو الكنيس القادم في : "وقال
منطقة باب الرحمة بالنسبة "، مبينا أن "قلب األقصى

للمتطرفين اإلسرائيليين، هي أفضل من ساحة البراق ألنها 

مسجد قبة (تقع بجوار ما يطلقون عليه قدس األقداس 
لقصور األموية التي تقع ، خاصة بعد تحويل ا)الصخرة

بمحاذاة األقصى من الناحية الجنوبية، إلى مطاهر للهيكل 
  ".وحدائق تلمودية

 ٩ ص١٤/٢/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

االحتالل اإلسرائيلي يرفض زيارة وفد مجلس 
 األمن الدولي لألراضي الفلسطينية

  

 رفضت سلطات -  عمان -نادية سعد الدين 
ماح لوفد من ممثلي الدول األعضاء االحتالل اإلسرائيلي الس

في مجلس األمن الدولي بزيارة األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وذلك بعدما قامت بإنهاء عمل المراقبين الدوليين 

وأحبطت سلطات االحتالل، بذلك، .ومطالبتهم بالمغادرة فورا
مبادرة فلسطينية لتشكيل وفد من مجلس األمن لزيارة 

طالع على االنتهاكات اإلسرائيلية األراضي المحتلة واإل
المتواصلة، عدا تجديد مهمة قوة المراقبة الدولية فيها، 
والتي جرى طرحها، أول أمس، خالل مناقشة مجلس األمن 
الدولي لمسألة إنهاء الحكومة اإلسرائيلية عمل المراقبين 
الدوليين في األراضي المحتلة، والتي تتخذ مدينة الخليل 

  .مقرا لهابالضفة الغربية 

من جانبها، نقلت القناة السابعة في التلفزيون 
اإلسرائيلي عن السفير اإلسرائيلي في مجلس األمن، داني 

عارضت المبادرة “دانون، قوله إن سلطات االحتالل 
الفلسطينية، ألنها جزء من حملة دعاية مستمرة تهدف إلى 

، بحسب "تقديم حقيقة زائفة للمجتمع الدولي
الواليات " دانون، خالل تصريحه، إن وأضاف.مزاعمه

ً، مشيرا "ًالمتحدة األميركية ستعترض على هذا األمر أيضا
استضاف، في السنوات األخيرة، عشرات سفراء "إلى أنه 

الدول في األمم المتحدة من أنحاء العالم وعرض لهم حقيقة 
ما يجري، وحملة التحريض التي تقودها السلطة ضد 

  .زاعمه، وفق م"اإلسرائيليين
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من جانبه، صرح سفير الكويت في مجلس األمن، 
األمر يحتاج إلى إجماع لتنظيم مثل "منصور العتيبي، إن 

، بينما أعلنت "١٥هذه الزيارة لمجلس األمن واألعضاء الـ 
غينيا االستوائية، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، 

 وقد تم خالل الجلسة األممية.أنها تعمل على حل األمر
عرض نتائج لقاءات أجرتها رئاسة مجلس األمن مع 
ٕمسؤولين فلسطينيين واسرائيليين، حول قرار إنهاء عمل 
بعثة المراقبة الدولية في الخليل، وهو ما دعمته واشنطن 

واختتم االجتماع بطلب مجموعة من أعضاء .بشكل كلي
المجلس من رئاسته التواصل مع الجانبين؛ الفلسطيني 

الستماع إلى موقفيهما ونقل ردودهما واإلسرائيلي، ل
  .للمجلس

وكانت بريطانيا قد طالبت، قبل أسبوع، خالل 
االجتماع األول، بمناقشة مسألة زيارة محتملة لمجلس 
األمن إلى الشرق األوسط، وهو اقتراح دعمته إندونيسيا 

وكان .وجنوب أفريقيا وألمانيا وهي دول غير دائمة العضوية
ئيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر نهاية رئيس الوزراء اإلسرا

الماضي، إنهاء عمل بعثة المراقبين ) يناير(كانون ثاني 
ًالدوليين التي تتخذ من مدينة الخليل مقرا لها؛ بعد أكثر من 

 عاما من تواجدها، فيما أعرب معظم أعضاء مجلس ٢٦
األمن الدولي والعديد من الدول، باستثناء الواليات المتحدة، 

  .>>...هم للقرار اإلسرائيليعن أسف

  ١٩ ص١٥/٢/٢٠١٩الغد  

* * * * *  

بعد " األونروا" دولة ضاعفت تمويلها لـ ٤٠
  قطع المساعدات األميركية

  

 دولة ٤٠ قامت - وكاالت -فلسطين المحتلة 
بمضاعفة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 ، بعد قطع المساعدات األميركية،»األونروا«الفلسطينيين 
وذلك في مسعى لوقف انهيار الخدمات التي تقدمها 
الوكالة، بحسب ما أعلن مفوض عام الوكالة بيار 

ووصف كراهينبول خالل مؤتمر صحفي في .كراهينبول
وأشار إلى أنه . »السياسي«بيروت القرار األميركي، بـ 

  . ، الذي واجهته الوكالة»التحدي األكبر«

ى األطالل، لكننا لم نكتف بالبكاء عل«: وأضاف
بل عملنا على حشد األسرة الدولية، وأطلقنا حملة عالمية 

  . »الكرامة ال تقدر بثمن: تحت عنوان

وأوضح كراهينبول، أن الوكالة حصلت على دعم 
 دولة عملوا على زيادة مساهماتهم ٤٠أكثر من 

  .لألونروا

وأعرب عن امتنانه للدول المانحة من الخليج 
والهند، إلى جانب الدعم إلى أوروبا وكذلك الصين 

وطالب كراهينبول، الدول المانحة باستمرار . اللبناني
، لمساعدة الوكالة على مواصلة ٢٠١٩التمويل في 

، ٢٠١٨ آب ٣١وأعلنت الواليات المتحدة، في . مهمتها
  .قطع تمويلها لألونروا

، باستمرار الخدمات، »األونروا«وتعهد مفوض 
سنقوم بكل « مفتوحة، قائال واإلبقاء على المراكز الخدمية

وشدد كراهينبول، على أن . »الجهود الممكنة لذلك
وهذا مهم، ليس ألننا «، ليست وكالة سياسية، »أونروا«

نريد أن نتجاهل السياسة، بل ألن تركيزنا يكون على 
  >>...»التنمية والخدمات اإلنسانية

في موضوع آخر، شن جيش االحتالل ... <<
 الخميس حملة اعتقاالت في مناطق اإلسرائيلي فجر أمس

 فلسطينيا، ٢٠مختلفة بالضفة الغربية تم خاللها اعتقال 
فيما تواصلت جرائم المستوطنين، حيث أعطبت مجموعة 
من المستوطنين إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية 
على جدران ومركبات مواطنين في قرية إسكاكا قضاء 

  .سلفيت

ه لوسائل اإلعالم، وقال جيش االحتالل في بيان
 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق ٢٠إن جنوده اعتقلوا 

لدى األجهزة األمنية بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة 



  
  ١٣٨ 

شعبية، كما تم مصادرة مبالغ تقدر بعشرات آالف الشواقل 
  .»اإلرهاب«بزعم أنها تستخدم في 

وأعطب مستوطنون إطارات مركبات، وخطوا 
دران ومركبات في قرية إسكاكا شعارات عنصرية على ج

ووفقا لرئيس مجلس قروي إسكاكا عبد . شرق سلفيت
القادر أبو حاكمة، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحموا 
ّالقرية واعتدوا على مركبات المواطنين، وخطوا عليها 
شعارات عنصرية، وعلى جدران بعض المنازل ومسجد 

  .اإلمام الذهبي

وات االحتالل أما في قطاع غزة، ففتحت ق
المتمركزة على السياج األمني، نيران أسلحتها الرشاشة 
باتجاه أراضي ومزارع المواطنين في بلدة خزاعة شرق 

   .محافظة خانيونس

وأفاد مواطنون أن قوات االحتالل أطلقت 
الرصاص من أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضيهم المحاذية 

ات أو للشريط الحدودي، دون اإلبالغ عن وقوع إصاب
 .أضرار

  ١٦ ص١٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

: إعالمية إسرائيلية".. هجوم حاد"تعرضت لـ 
  الجنود بالضفة الغربية تحولوا لوحوش برية

 

سياسيون إسرائيليون،  شن – )فلسطين( الناصرة
ًهجوما حادا على الصحافية أوشرات كوتلر  من القناة (ً

اجمت الليلة ، بعد أن ه) في التلفزيون اإلسرائيلي١٣
الوحوش "الماضية الجنود اإلسرائيليين ووصفتهم بـ 

 ".البرية

وقد أثارت مذيعة أخبار إسرائيلية بارزة عاصفة 
من الجدل في دولة االحتالل، بعد أن قالت على الهواء 

 ١٣مساء أمس السبت، خالل برنامج إخباري في القناة 

العبرية، إن سيطرة إسرائيل المتواصلة على الضفة 
  ".وحوش برية"الغربية تحول الجنود إلى 

وأدلت أوشرات كوتلر بهذه التصريحات في نهاية 
تقرير حول االشتباه بقيام جنود إسرائيليون باالعتداء 
ّبالضرب الوحشي على معتقلين فلسطينيين مقيدين 

  .ومعصوبي األعين

نرسل أبناءنا إلى الجيش، إلى : "وصرحت كوتلر
هذه هي . ل على وحوش بريةاألراضي ونحصل في المقاب

  ".نتيجة االحتالل

وكانت كوتلر تتحدث عن تصرفات جنود االحتالل 
ًضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ وخاصة بعد تكرار 

  .حوادث االعتداء بحق فلسطينيين تم اعتقالهم

 العبرية، إن ما تحدثت عنه ١٣وقالت القناة 
. كوتلر يمثل رأيها الشخصي وليس موقف القناة

  ".ولها حق الحرية في التعبير عن موقفها: "مستدركة

وسارع رئيس وزراء االحتالل، بنيامين نتنياهو 
أنا فخور بجنود جيش الدفاع : "إلى التعليق بالقول

  ".ينبغي شجب تصريحات كوتلر. ًاإلسرائيلي وأحبهم كثيرا

اليميني بزعامة وزير " يسرائيل بيتنا"وانضم حزب 
. ور ليبرمان، إلى صف المنتقدينالحرب السابق أفيغد

نرسل الصحافيين للجلوس في األستوديو : "بالتأكيد
. المكيف مع أجور ضخمة ونحصل في المقابل على تعال

إننا نحتضن . هذه هي نتيجة عدم التواصل مع الشارع
  ".جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي

وأعلن حزب اليمين الجديد، برئاسة وزير التعليم 
أبيب، نفتالي بينت، أنه سوف يطالب في حكومة تل 

المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتقديم 
  . من قانون التشهير٤كوتلر للمحاكمة بموجب المادة 

" السالم اآلن"وفي ذات السياق، أعلنت حركة 
من الجائز بل من "دعمهما لكوتلر وقالت في بيان لها 



  
  ١٣٩ 

ر، واإلقرار بصدق المرغوب النظر في المرآة من حين آلخ
  ".بأضرار االحتالل

من يهمه مستقبل أبنائه عليه العمل : "وأضافت
ًعلى إنهاء الصراع بدال من اإلبقاء عليه، ألن الثمن 

  ".باهظ

من جانبها، دافعت عضو الكنيست تمار زاندبرغ، 
كم : "اليساري، عن كوتلر وكتبت" ميرتس"رئيسة حزب 

لى كلمات كوتلر هو بائس، ومع ذلك متوقع، الهجوم ع
ال تريدون واقع االحتالل والعنف؟ يجب . الصحيحة

فبغض النظر والغضب على المبعوث ليس هو . تغييره
  ".الحل

 ١٧/٢/٢٠١٩القدس برس 

* * * * *  

تزايد االستيطان في القدس الشرقية  :٢٠١٨
 ً مبنى فلسطينيا١٩٣وهدم 

 تنفذ ما يسمى -   وكاالت- فلسطين المحتلة
 في البلدة القديمة في طيم وتطوير حارة اليهودالشركة لترم"

القدس المحتلة مشاريع استيطانية في الحي، جرى رصد 
 مليون شيكل، حسبما ذكرت ٢٠٠ميزانية لها تزيد عن 

  . أمس األحد"إسرائيل اليوم"صحيفة 

ويجري في هذه األثناء تنفيذ مشاريع استيطانية، 
متحف الحي " و"قرية جميلة" و"مصعد الحائط المبكى"بينها 

قرية "ويهدف مشروع . "فسيفساء أورشليم" و"الهوريدياني
 إلى تغيير معالم حارة اليهود، من خالل االدعاء "جميلة

بتنفيذ أعمال بنية تحتية، ومالءمته لألسطورة التوراتية 
المتخيلة من أجل جذب السواح اليهود وأولئك المتماثلين 

االحتالل من خالل وتعمل سلطات . مع الرواية التوراتية
مشاريع كهذه إلى تغيير معالم المكان ومحو اآلثار العربية 

ويشمل هذا المشروع وضع نقاط للشرح عن المكان . فيه
  .بحيث تتجاهل تاريخ المدينة العربي والفلسطيني

وافتتح وزير شؤون القدس اإلسرائيلي، زئيف 
 شارع"إلكين، ورئيس بلدية االحتالل، موشيه ليون، أمس، 

كما .  في حارة اليهود، المؤدي إلى ساحة البراق"اليهود
، وهو موقع تزعم الرواية "البيت المحروق"افتتحا ما يسمى 

الهيكل "االستيطانية أنه بيت لثري يهودي عاش في فترة 
 "البيت"وقد أجرى المستوطنون في هذا . المزعومة"الثاني

ركة الش"واعتبر مدير عام . ترميمات لتحويله إلى مزار
آمل أن "، هرتسل بن آري، أنه »لترميم وتطوير حارة اليهود

يشعر كل من يزور حارة اليهود في القدس بأننا حققنا له 
حلما وأن يشعر أي ضيف وسائح من جميع أنحاء العالم 

  .ّبتميز والقيم األبدية لعاصمة إسرائيل

كذلك يجري في هذه األثناء ترميم كنيس، يقول 
. ١٩٤٨ض للتدمير خالل العام المستوطنون إنه تعر

ويتوقع أن يستمر الترميم عدة سنوات، وسيتم خالل هذه 
األعمال تغيير معالم المكان بالكامل، وسيصبح ارتفاع 

 مترا، وستتم إزالة الدرجات الموصلة إلى حائط ٢٥المبنى 
وستبلغ مساحة هذا المشروع . البراق من خالل بناء مصعد

 مليون شيكل، ٥٧ته  متر مربع، وتبلغ تكلف٢٠٠٠
  .٢٠٢٢وسينتهي العمل فيه في العام 

متحف الحي "ووفقا للمخطط االستيطاني، سيكون 
المشروع االستيطاني األكبر في حارة اليهود، » الهورودياني

نبالء «وسيشمل عددا من البيوت في المكان بزعم أنه بناها 
، »خراب الهيكل الثاني«في فترة هوردوس وحتى » القدس
يشمل المشروع رسم كبير يتحدث عن تاريخ المكان كما س

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي  .بحسب األسطورة التوراتية
فجر أمس األحد، حملة اعتقاالت في الضفة الغربية طالت 
العديد من المواطنين، فيما استهدفت زوارق بحرية االحتالل 
قوارب الصيادين في بحر خانيونس جنوبي قطاع 

ان صادر عن جيش االحتالل، فإن جنوده وبحسب بي.غزة
 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة ٦اعتقلوا 

األمنية بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما 



  
  ١٤٠ 

أخطر العديد من المواطنين للمثول للتحقيق لدى جهاز 
  ).الشاباك(األمن العام 

 في "نشطاء ضد االستيطان"وهاجم مستوطنون 
 الرميدة وسط مدينة الخليل، فيما استهدف شبان منطقة تل

غوش "مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة 
  . جنوب بيت لحم"عتصيون

في قطاع غزة، استهدفت الزوارق الحربية 
لالحتالل قوارب الصيادين في بحر خانيونس جنوبي قطاع 
غزة، بينما كانوا يمارسون مهنتهم في عرض البحر، ولم 

إلى ذلك، .ادر الطبية إصابة أي من الصيادينتعلن المص
أعلنت شرطة االحتالل صباح أمس عن إصابة إسرائيلي 
بجروح خطيرة في القدس المحتلة بعد تعرضه للطعن في 

. "معاريف" حسبما ذكرت صحيفة "جيلو"مستوطنة 
واستنفرت قوات االحتالل بحثا عن منفذ عملية الطعن مع 

نها الحقا ذكرت أن الطعن توقعها أن يكون فلسطينيا، لك
يديعوت "، كما نقلت عنها صحيفة "على خلفية جنائية"وقع 

وطردت . التي لم توضح تفاصيل إضافية عن األمر"احرنوت
قوات االحتالل اإلسرائيلية بالقوة، أمس األحد، عائلة 

  .فلسطينية مقدسية، من منزلها في مدينة القدس

 أجلت وأكدت مصادر إعالمية أن قوات االحتالل
 من منزلها الكائن في عقبة الخالدية في "أبو عصب"عائلة 

. البلدة القديمة من القدس، لصالح جمعيات استيطانية
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اعتدت على المواطن 
. حاتم أبو عصب وعائلته، قبل طردهم من منزلهم بالقوة
 ٧ومنزل عائلة أبو عصب احتضن العائلة على مدار نحو 

 وتهجيرهم من حي البقعة في ١٩٤٨عقود، بعد النكبة عام 
، تعود ملكية العقار الذي "وفا"وبحسب .القدس الغربية

يقطنه عائلة أبو عصب، الكائن في حي القرمي والمؤدي 
للمسجد األقصى، إلى عائلة نسيبة المقدسية، والتي أجرته 

 عاما، ورغم انقضاء مدة ٩٩، لمدة ١٩٤٨ليهود قبل العام 
اإليجار، قضت سلطات االحتالل بملكية المستوطنين للمنزل 
بعد مطاردات ومالحقات من الجمعيات االستيطانية، منذ 

 ٢٠١٨، حتى صدر قرار أواخر تشرين األول ٢٠١٤العام 
واعتبرت . يقضي بإخالء المنزل بحجة فقد حق الحماية

 التي "أمالك الغائبين"سلطات االحتالل المنزل من ضمن 
ن لها الحق في مصادرتها، وهي إحدى الطرق التي تزعم أ

تستولي فيها سلطات االحتالل على المنازل واألراضي 
  .الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة

 ١ ص١٨/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  ماذا يحدث في حي الشرف في القدس؟
 

" تطــوير حــارة اليهــود"شــركة  بــدأت – خطــاب لينــا
" حـارة الـشرف"ع التهويديـة فـي بتنفيذ سلسلة من المشاري

في مدينة القدس القديمة، بعـد رصـد الكنيـست اإلسـرائيلي 
حـارة الـشرف هـي .  مليـون شـيقل لـذلك٢٠٠مبلغا مقداره 

ــر مــن  ــد علــى أكث  دونــم مــن أراضــي ٢٠٠حــي كبيــر يمت
 عمــل االحــتالل علــى ١٩٦٧القــدس القديمــة، وبعــد عــام 

 خالل طـرد تغيير المشهد البشري السكاني داخل الحي من
ـــاتهم،  ـــى ممتلك ـــسكان األصـــليين واالســـتيالء عل ـــع ال جمي

  . آالف مستوطن٦واستبدالهم بـ 

ولم يكتف االحتالل بتهويد اسم حارة الشرف إلـى 
، لكنه قام بتنفيذ سلسلة مـن المـشاريع التـي "اليهود"حارة 

 والعمرانـــي واألثـــري للحـــارة، الـــديمغرافيتـــستهدف الطـــابع 
: األسـتاذ فخـري أبـو ديـاب" الحـدث"وفي هذا السياق قال لـ

نفــذ االحــتالل ومــا زال ينفــذ مــشاريعه فــي حــارة الــشرف، "
القرية "ويجري حفريات تحت األرض إلقامة حديقة تعرف بـ

وهي ذات طابع أثري، وكل األبنيـة الموجـودة فـي " الجميلة
ـــوكي والبيزنطـــي  ـــاريخ الممل ـــى الت ـــود إل ـــي تع المنطقـــة الت

تهــا مــن خــالل وضــع يافطــات والرومــاني تــم تغييــب حقيق
وعالمــات تحــاكي فتــرة معينــة، وتجعــل كــل مــن يــزور هــذه 
الحديقـــة األثريـــة يعـــيش فـــي عـــالم يريـــده االحـــتالل بـــأن 

  ".يعيشه ويصدقه



  
  ١٤١ 

، فهـم األبنيةالمشروع ال يستهدف فقط : "وأضاف
يعملون كذلك على تغيير أرضية المنطقة، ويعملـون علـى 

البـــراق إلـــى حـــارة إنـــشاء درج كهربـــائي يمتـــد مـــن حـــائط 
، "الــشرف لتــسهيل دخــول المــستوطنين إلــى ســاحة البــراق

ـــأن ـــسياح : "موضـــحا ب ـــضا ال ـــستهدف أي هـــذا المـــشروع ي
والــزوار، مــن خــالل ذهــاب الــسياح فقــط فــي هــذا المــسار 
المحدد الذي ال يلتقون فيه بفلسطينيين وعرب، وال يـرون 

فقط يريد االحتالل أن يرى السياح والزوار . حقيقة المدينة
  ".طابع المدينة اليهودي المصطنع

ويهـــدف هـــذا المـــشروع إلـــى إعـــادة رســـم معـــالم 
القدس القديمة، من خالل إخفاء طابعها العربي اإلسالمي 
بحجب الرؤية عن المسجد األقصى المبـارك وقـال األسـتاذ 

تمــــــت إعــــــادة تــــــرميم : "أبــــــو ديــــــاب بهــــــذا الخــــــصوص
 وهـــو مـــن أكبـــر الكـــنس الموجـــودة فـــي" الخـــراب"كنـــيس

ــــة  المنطقــــة، ووضــــعوا عليــــه قبــــة ضــــخمة مــــشابهة لقب
المــسجد، وذلــك بهــدف إغــالق أفــق الرؤيــة عــن المــسجد 

ـــه االحـــتالل  ـــق علي ـــرميم مـــا يطل ـــم ت ـــت "األقـــصى، وت البي
الذي يزعمون بأنه لشخص من أثرياء اليهـود، " المحروق

وكان يعيش في فترة الهيكل الثاني، وتم وضع فيه الكثيـر 
ــــة وأدو ــــةمــــن أدوات الكهن ــــصلوات التلمودي ــــدا  ات ال تمهي

  ".إلعادة الهيكل المزعوم

وبحــسب المخطــط االحتاللــي؛ ســيتم بنــاء مبنــى 
مكـون مـن خمـسة طوابـق اثنـين "بالقرب من حائط البـراق 

ــــودي  ــــاك متحــــف تلم منهــــا تحــــت األرض، وســــيكون هن
يـضعون فيـه آثــارا يـدعون أنهـا تعــود لـزمن الهيكـل أو مــا 

 تلـك المنطقـة، ولكـن فـي يدل على الحـضارة اليهوديـة فـي
الحقيقـــــة هـــــي آثـــــار بيزنطيـــــة ورومانيـــــة أو عربيـــــة أو 
إسالمية، وسيكون هناك كذلك ثالثة طوابق فوق األرض؛ 
األول عبارة عـن مـصلى للنـساء واآلخـر للرجـال، والطـابق 
ــــارك،  ــــصى المب ــــسجد األق ــــى باحــــات م ــــر يطــــل عل األخي

ــا إلقامــة العديــد مــن االحتفــاالت، وســيكون  وســيكون مكان
  ."بالتأكيد مكان مراقبة للمسجد وما حوله

  ١٩/٢/٢٠١٩الحدث 

* * * * *  

لكن الهجرة السلبية اليهودية : الفجوة تضيق
  من القدس مستمرة

 

 – خاصة ترجمة – العدو إعالم – بوابة الهدف
تقرير لمكتب اإلحصاء المركزي الصهيوني إن  قال

غم استقطاب القدس لليهود للسكن فيها ما زال سلبيا، ر
أن الفجوة ضاقت مؤخرا بين الهجرتين السلبية 

 .واإليجابية

 ألف ١١ انتق ٢٠١٧وقال المكتب إنه في عام 
 في العام ٩٧٠٠شخص لإلقامة في القدس مقارنة بـ

 ألف شخص من ١٧ ورغم ذلك انتقل بالمقابل ٢٠١٦
وقال التقرير إن معظم هؤالء . القدس إلى أماكن أخرى

  .باقين إلى منطقة دانانتقلوا إلى تل أبيب وال

 من سكان رمات غان ١٦٣٢وأيضا غادر 
 من سكان تل أبيب ٢٥٩٣ مقابل – لصالح تل أبيب

انتقلوا إلى رمات غان، بسبب ارتفاع أسعار اإليجارات 
على ما يبدو وفي تل أبيب كانت هناك هجرة سلبية 

 تقريبا تل أبيب، ٢٣٠٠ شخصا، مع مغادرة ١٥١٤لـ
 انتقلوا إلى المدينة،  شخص٢١.٥٣٣مقارنة مع 

 من إجمالي %٥، انتقل حوالي ٢٠١٧ٕواجماال، في عام 
  .)٤٠٩٠٠٠(عدد السكان من أماكنهم المعتادة 

وقال التقرير أن ربع األسر في الكيان لم تدفع 
عموما % ٤٤، وأن جميع ٢٠١٧الضرائب البلدية عام 

من المصالح لم تدفع ضريبة األرنونا، ما أوصل نسبة 
 ٨٣(، %٥٧ز إلى جلمحلية التي تعاني من العالسلطات ا

 بلدية ٥٣ لم تكن سوى ٢٠١٥بينما في عام ) سلطة



  
  ١٤٢ 

في وقت تتلقى فيه ثلث السلطات . تعاني من العجز
  . مليارات شاقل لمعالجة العجز٣المحلية 

من األسر تعيش في % ٦٨أضاف التقرير أن 
 "إسرائيل"هو أحد أدنى المعدالت في  وهذا – شقة تمتلكها

 وحوالي ثلث سكان المدينة خالل الخمسين سنة الماضية
 ستأجرون، وسجلت أدنى نسبة من األسر – %٣٢ –

 – يافا – التي تعيش في شقة تملكها في تل أبيب
 فقط، وسجلت أعلى نسبة من األسر التي %٤٣.٨

  .%٩٤.٥ – تعيش في شقة كانت مسجلة في رهط

 من المشتغلين %٥٣.٤وقال التقرير أن 
ن خارج محل إقامتهم، وكان أعلى معدل في يعملو

 فقط – أقل نسبة كانت في إيالت ،%٧٨.٧ –جفعتايم 
٩.٣%.  

  ١٩/٢/٢٠١٩ بوابة الهدف

* * * * *  

وزارة الجيش اإلسرائيلي تكشف عن ملفات 
  سرية لتوسيع نفوذ المستوطنات

 

وزارة الجيش  كشفت – كتب حسن عبد الجواد
ني، أمس، مجموعة من اإلسرائيلي على موقعها اإللكترو

الملفات السرية السوداء، التي تحتوي في مضمونها على 
قوانين وأوامر عنصرية ذات عالقة بمناطق نفوذ 

 .المستوطنات في الضفة الغربية

إن جيش : وقال معهد أريج للعلوم التطبيقية
األوامر والقوانين (االحتالل تعمد إخفاء هذه الملفات 

ضي الفلسطينيين كونهم عن أصحاب األرا) العسكرية
المتضرر األول من الموضوع، حتى ال يتسنى لهم 
االعتراض عليها في المحاكم اإلسرائيلية، ومساءلة 
عملية المصادرة، وبالتالي تمكنت حكومة االحتالل من 

  .توسيع نفوذ سيطرتها على المستوطنات

األوامر (ولفت إلى أنه جرى توزيع هذه الملفات 
ت إسرائيلية معينة وذات عالقة على جها) العسكرية

 .واختصاص فقط

وبين أن سلطات االحتالل اعتمدت على قانونين 
عنصريين لتسهيل عملية مصادرة األراضي الفلسطينية، 

يهودا (أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية ) "أوال(وهي 
الذي بموجبه تم " ١٩٧٩-٥٧٣٩، )٧٨٣رقم ) (والسامرة

قليمية يهودية تشمل اإلعالن عن تشكيل خمسة مجالس إ
المستوطنات اإلسرائيلية القائمة (الضفة الغربية المحتلة 

أمر بشأن إدارة ) "ثانيا(و)". في الضفة الغربية المحتلة
-٥٧٤١، )٨٩٢رقم ) (يهودا والسامرة(مجالس محلية 

، والذي تم بموجبه إنشاء مجالس محلية في "١٩٨١
 .المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

تحليله لألوامر العسكرية الصادرة، لفت وفي 
 ١٢٤المعهد إلى أن جيش االحتالل استهدف بالتوسع 

  مستوطنة تعترف بها إسرائيل١٢٨مستوطنة من أصل 
 استبعاد المستوطنات في القدس إلىكمستوطنة باإلضافة 

 مستوطنة، والتي ال ٣٥الشرقية المحتلة البالغ عددها 
 .أحياء يهوديةتعتبرها إسرائيل مستوطنات بل 

وبين أن عدد األوامر اإلسرائيلية الصادرة بلغ 
 مستوطنة إسرائيلية تقع ٥٤ً أمرا، تستهدف منها ١٨٥

 .على الجانب الغربي من جدار العزل العنصري

 مستوطنة أخرى ٧٠وأشار إلى أنه تم استهداف 
 .على الجانب الشرقي من الجدار

رية وشدد على أن عددا كبيرا من األوامر العسك
، ولم يتم اإلفصاح ١٩٩٢ التي صدرت مؤرخة منذ العام

عنها منذ ذلك الوقت إذ أبقى جيش االحتالل على سرية 
هذه األوامر طوال هذه المدة، حتى يعرقل أي عملية 
اعتراض من الجانب الفلسطيني وبالتالي تسهيل عملية 

مناطق نفوذ  "المصادرة لصالح ما تطلق عليه إسرائيل
 ".المستوطنات



  
  ١٤٣ 

من جهته، قال المدير التنفيذي للمعهد الدكتور 
منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية في : "جاد اسحق

، استثمرت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ١٩٦٧العام 
موارد كبيرة في إنشاء وتوسيع المستوطنات غير 
القانونية، من حيث مساحة األراضي التي تمت مصادرتها 

، ونتيجة "وكذلك من حيث عدد السكانمن الفلسطينيين 
 ألف ٨٠٠لهذه السياسة، يقطن اليوم ما يزيد على 

 بؤرة استيطانية ٢٢٠ مستوطنة و١٩٨مستوطن في 
موزعة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك تلك 

 .التي تم إنشاؤها في القدس الشرقية المحتلة

ولفت إلى أن سلطات االحتالل تجاهلت إصدار 
ات هيكلية للتجمعات الفلسطينية القابعة في مخطط

لتلبية احتياجات الفلسطينيين " ج"المناطق المصنفة 
العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية، كما فعلت بالنسبة 
للمستوطنات وبقيت التجمعات الفلسطينية تحت خطر 
الهدم لعدم مقدرتها على الحصول على التراخيص الالزمة 

 اإلسرائيلية، باعتبارها الجهة المخولة من اإلدارة المدنية
 ".ج"واإلدارية في مناطق 

وأشار إلى أن مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى 
مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في العام 

 . للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة١٩٩١

 وبين أن هذه الزيادة جاءت من خالل أوامر
ية تم إصدارها والمصادقة عليها خالل عسكرية إسرائيل

سنوات االحتالل، ومنحت في مضمونها المجالس 
اإلقليمية والمحلية التي تتبع لها المستوطنات السيطرة 

 جانب إلىعلى مساحات جديدة من األراضي الفلسطينية 
 .تلك التي تحتلها المستوطنات، اليوم

باإلضافة إلى العديد من األوامر العسكرية التي 
لم يتم اإلعالن عنها بتاتا من الجهات اإلسرائيلية 

كما هو الحال بالنسبة لألوامر العسكرية التي (المختصة 
، والتي تصادر بمضمونها المزيد من )ُكشف النقاب عنها

األراضي الفلسطينية المحتلة ألغراض أمنية وغيرها من 
الذرائع الواهية حتى بلغت المساحة التي تندرج ضمن 

% ٩.٦( كم مربعا ٥٤٢ إلىوذ المستوطنات مناطق نف
مع نهاية العام ) من مساحة الضفة الغربية المحتلة

 كم مربعا عن مساحة ٥٦، أي بزيادة مقدارها ٢٠١٧
المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في العام 

١٩٩١. 

 أن إسرائيل ومنذ احتاللها لألراضي إلىولفت 
العديد من القوانين  ابتدعت ١٩٦٧الفلسطينية في العام 

ٕغير الشرعية للسيطرة على األراضي الفلسطينية واظهار 
أمام المجتمع الدولي، " الدولة الديمقراطية"نفسها بصورة 

إال أن ما حدث وما زال يحدث على أرض الواقع يخالف 
تماما ما تحاول إسرائيل إظهاره للعالم، حيث إن الدولة 

لقوانين بما يتناسب تالعبت با" الديمقراطية"التي تدعي 
ومطامعها االستيطانية في المنطقة، بهدف بناء 
المستوطنات والقواعد العسكرية والبؤر االستيطانية، 

  .وغيرها من المشاريع االستيطانية

 ٢٠/٢/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

 ألف وثيقة سرية لمذابح ٣٠٠ُإسرائيل تخفي 
  ارتكبتها في فلسطين

 

رائيلي المقيم في الصحفي اإلس كشف – رام اهللا
كاليفورنيا األمريكية، آساف شاليف، عن إخفاء األجهزة 
األمنية اإلسرائيلية آالف الوثائق والمعلومات في أرشيف 

  .الدولة، حول مذابح وقعت بحق الفلسطينيين

، )٢١عربي (وقال شاليف، وفق ما أورد موقع 
 ألف ملف عن عيون الجمهور ٣٠٠إن إسرائيل تخفي 

ً، تبدأ الوثائق من القرن التاسع عشر، وصوال اإلسرائيلي
لمذبحة دير ياسين، وانتهاء بمجموعات الفهد األسود، ما 



  
  ١٤٤ 

يطرح التساؤل عن سبب إصرار إسرائيل على إبقاء هذه 
  ". عام٢٠٠ إلى ٧٠الوثائق مخفية بين 

أرشيف إسرائيل نشر هذا : "وأضاف شاليف
لبوم الصيف دون إبالغ الجمهور بصورة استباقية األ
 ٣٦٣الخاص بوثائقه السرية، وتمثلت بشبكة تكونت من 

جدول إكسل، بينها وثائق سرية مر على دفنها قرابة مئة 
عام، وأكثر من ألفي ملف يسبق قيام الدولة لم يرفع 

  ".عنها األرشيف إجراءات السرية والتحفظ

الوثائق المذكورة تتضمن "وأوضح شاليف، أن 
ألصلية، وبقيت سرية حتى أسماء، وتواريخ، ومصادرها ا

من هذه الوثائق ما زالت ترى فيها الحكومة % ٢٠اآلن، 
اإلسرائيلية سرية للغاية، وهناك الكثير ممن يخافون فتح 

  ".هذا األلبوم والكاتالوج السري

أحد أهم الوثائق السرية معنونة "وأشار إلى أن 
 وثيقة من ١٢٥، و١٨٢١يعود للعام " تقرير باركر"باسم 
، ١٩٤٨ التاسع عشر، وألفي وثيقة قبل العام القرن

وألنه ال يمكن الدخول لتفاصيل هذه الوثائق، فال يمكن 
معرفة السبب الذي يجعل الدولة تخفيها كل هذه المدة 
ًالزمنية التي تزيد عن سبعين عاما منذ إقامتها، وفي 

  ".بعض األحيان مئتي عام

الوضع اإلسرائيلي مقارنة مع دول "وأكد أن 
رى كالواليات المتحدة، جرت العادة لدى أجهزتها أخ

، أن تكشف )إف بي آي(و) سي آي إيه(األمنية مثل 
عن وثائقها بصورة دورية، وفي حين أن األرشيف 
الوطني في الواليات المتحدة يعتبر مؤسسة مستقلة، فإن 
األرشيف القومي اإلسرائيلي، تابع لمكتب رئيس الحكومة، 

ًبة أنه ليس شفافا في التعامل مع الذي يثبت في كل مناس
  ".المؤسسات الرسمية

الوثائق األرشيفية تخص كل وزارة "وأوضح أن 
حكومية على حدة وهيئة رسمية، وفي بعض األحيان 
تتناول شخصيات إسرائيلية بعينها، لكن بصورة الفتة 

وغريبة ال وجود ألرشيف وزارة الحرب، باستثناء ملف 
غزة في المرة األولى عام واحد يتناول احتالل قطاع 

، مع أن أجهزة الموساد والشاباك والجيش يديرون ١٩٥٦
أرشيفهم بصورة منفردة كل عن اآلخر، خشية أن يتم 

  ".تسريب وثائقهم لطرف آخر خارج هذه األجهزة

ثالثة أرباع هذه الوثائق مصدرها "وأشار إلى أن 
الشرطة، وزارة الخارجية، ومكتب : ثالث جهات حكومية

يس الحكومة، وتلحقها وزارتا الطاقة، والقضاء، ومراقب رئ
  ".الدولة، ومصلحة السجون

بعض أسماء الوثائق مثيرة للفضول، "وأكد أن 
ويتناول كتابا سريا . ٢٠٠٠ تسع سنوات من بين: "بينها

عن جهاز الموساد حول الهجرات اليهودية من المغرب، 
-١٩١٣المحكمة الشرعية في غزة بين "ملف آخر 

 عقب ١٩٦٧، ووثائق أردنية تم مصادرتها عام "١٩٢٢
، وملفات بعناوين "احتالل الضفة الغربية من األردن

الحرب ضد معاداة "أو " منظمات معادية إلسرائيل"
، وكتبتها مفوضيات دبلوماسية إسرائيلية حول "السامية

  ".العالم

ملفات حول مذابح دير ياسين "إن : وختم بالقول
المذابح التي نفذتها القوات اإلسرائيلية، وكفر قاسم، أكبر 

 وثيقة من سنوات األربعينات ١٣ما زالت سرية، وهناك 
والخمسينات حول قتل فولك برنادوت، الدبلوماسي 
السويدي ممثل مجلس األمن الدولي، الذي قتلته عصابة 

، وغرق الغواصة ديكر ١٩٤٨الصهيونية عام " ليحي"
  ."ًالذي ما زال سريا

 ٢٠/٢/٢٠١٩ ندنيا الوط

* * * * *  
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هبة باب الرحمة أضاعت ما : المستوطنون
  سعينا إليه في السنوات الثالث الماضية

 

النـاطق  قـال – اإلخبارية قدس – القدس المحتلة
االسـتيطانية، بـراهيم بلـوخ، مـساء " جماعات المعبـد"باسم 

هبــــــة بــــــاب الرحمــــــة هــــــدمت مــــــا  اليــــــوم الجمعــــــة، إن
ل خـالل الـسنوات الثالثـة األخيـرة، إليه االحـتال وسعى بناه

مــــــن فــــــرض سياســــــات جديــــــدة علــــــى واقــــــع المــــــسجد 
وبـين أن شـرطة االحـتالل تمكنـت خـالل الــسنوات .األقـصى

الــثالث األخيــرة مــن فــرض مزيــد مــن القــوة والــسيطرة علــى 
باحــــــات المــــــسجد األقــــــصى وردع الفلــــــسطينيين وقمــــــع 

ويكـــــشف تـــــصريح بلـــــوخ أن  .المواجهـــــات والحـــــد منهـــــا
ت االســــتيطانية ســــعت خــــالل الــــسنوات األخيــــرة الجماعــــا

لفرض سيطرتها على باب الرحمة وتهويده، إذ أضاف في 
ــــصريحه،  ــــة "ت اليــــوم ضــــاع ثــــالث ســــنوات مــــن المحاول

ــسيطرة والعمــل وتوافــد اليــوم آالف الفلــسطينيين إلــى  ".وال
مــصلى بــاب الرحمــة وأدوا صــالة الجمعــة فيــه وذلــك ألول 

ثالثــة أيــام مــن محاولــة ، وذلــك بعــد ٢٠٠٣مــرة منــذ عــام 
االحــتالل إغالقــه بــسالسل حديديــة جديــدة، قبــل أن يكــسر 
الفلــسطينيون هــذه األقفــال مطــالبين بإعــادة فــتح المــصلى 
والتــصدي الــسريع لمــا يحــاول االحــتالل فرضــه علــى واقــع 

  .المسجد األقصى

  ٢٢/٢/٢٠١٩قدس اإلخبارية 

* * * * *  

 في "باب الرحمة" المقدسيون يفتحون
 ً عاما١٦المغلق منذ  "ىاألقص"
  

 استشهد –القدس المحتلة  - برهوم جرايسي
في قطاع غزة، وأصيب العشرات )  عاما١٥(فتى 

بالرصاص والمئات بحاالت االختناق الشديد، في 
المواجهات العنيفة، شهدتها الضفة الفلسطينية وقطاع 

 ألفا في صالة الجمعة في ٦٠فيما شارك . غزة المحتلة
ى المبارك، واحتفى آالف الفلسطينيين المسجد األقص

بإعادة فتح باب الرحمة في المسجد، الذي أغلقه 
، ورفعوا فوقه العلم ٢٠٠٣االحتالل منذ العام 

 .الفلسطيني

وشهد قطاع غزة، مسيرات العودة لألسبوع الـ 
، وتدفق اآلالف على مخيمات العودة الخمسة ٤٨

شرق قطاع المنتشرة قبالة شريط االحتالل الذي يحاصر 
وفور وصول الحشود شرع االحتالل باطالق . غزة

الرصاص الحي، والقنابل الغازية السامة، فاستشهد الفتى 
، من حي الزيتون ) عاما١٥(يوسف سعيد حسين الداية 

فيما . جنوب شرق مدينة غزة، متأثرا برصاصة في الصدر
 متظاهرا بالرصاص الحي، والمئات ٥٠أصيب حوالي 

 .اق الشديدبحاالت االختن

وفي القدس المحتلة، احتفى المصلون بعد صالة 
الجمعة في المسجد األقصى المبارك، أمس بإعادة فتح 
مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد، 
بتظاهرات احتفالية حاشدة في المنطقة، وصدحت 

بالروح بالدم نفديك “حناجرهم بهتافات التكبير وبهتافات 
ّ، وغيرها، فيما أم ”المسجد مسجدناهدا ”، و”يا أقصى

 ألف مواطن من القدس ٦٠األقصى المبارك أكثر من 
 رغم كل اجراءات االحتالل المشددة ٤٨ومناطق فلسطين 

 .في القدس

وكان المصلون، يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس 
األوقاف االسالمية ورجال الدين، قد فتحوا باب مبنى 

ة، وأدوا الصالة في ومصلى باب الرحمة قبل صالة الجمع
، ورفع ٢٠٠٣المبنى الذي أغلقه االحتالل منذ العام 

  .مصلون العلم الفلسطيني على سطح المصلى

وشدد خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة 
صبري، في خطبة الجمعة، على أن مصلى باب الرحمة 
جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى، وطالب سلطات 
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ها مسؤولية عبثها وتدخلها االحتالل برفع يدها عنه وحمل
بشؤون المسجد المبارك، وأكد أن المسجد االقصى ال 
يخضع لمحاكم وقرارات االحتالل وهو مسجد اسالمي 

 دونما والتي تشمل مصليات ١٤٤خالص بكل مساحته الـ 
وأروقة وباحات المسجد وما فوقه وأسفله، وهو جزء من 

  .عقيدة كل المسلمين في العالم

ّتالل قد حول القدس المحتلة وكان جيش االح
الى ثكنة عسكرية، انتشرت فيها قطعان الجيش وأذرع 
مخابراته، وبشكل خاص في داخل البلدة القديمة 
ومحيطها، إال أن ذلك لم يمنع عشرات آالف المواطنين 

  .من الوصول الى مسجدهم والصالة برحابه الطاهرة

، إن االحتالل ”وفا“وقال مراسل وكالة األنباء 
صب حواجز عسكرية وشرطية في شوارع القدس ن

الرئيسية والقريبة من سور البلدة القديمة، كما نصب 
متاريس وحواجز حديدية على بوابات القدس العتيقة 
والمسجد االقصى للتدقيق ببطاقات المواطنين، في الوقت 
الذي تحتجز فيه قوات االحتالل بطاقات المصلين من فئة 

  .ى األقصى المباركالشبان خالل دخولهم ال

في حين كان جيش االحتالل قد اعتقل في الليلة 
 مقدسيا، بزعم ما يسمى ٦٠قبل الماضية ما يزيد عن 

للتصدي لجرائم االحتالل واستبداده، ومن ” التحريض“
أجل حماية المسجد األقصى من االعتداءات المتكررة 

  .عليه

وشهدت الضفة سلسلة من المواجهات، كان من 
ي مدينة الخليل التي شهدت مواجهات في اعقاب أبرزها ف

اعتداء جيش االحتالل على مسيرة جماهيرية حاشدة 
 على مجزرة ٢٥انطلقت في مدينة الخليل في الذكرى الـ 

الحرم االبراهيمي الشريف، ما ادى الى اندالع مواجهات 
إن قوات ” وفا“وقال مراسل وكالة . مع المواطنين

المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل االحتالل أطلقت االعيرة 
الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى 

والعشرات ” مطاطي“إلى إصابة طفل على االقل بعيار 
وكانت المسيرة التي نظمتها الفصائل . بحاالت اختناق

الوطنية، قد انطلقت عقب صالة الجمعة من مسجد علي 
” ساحة البلدية” قديمةالبكاء، وصوال لمدخل الخليل ال

تطالب برفع االغالق على مدينة الخليل، وفتح الشوارع 
المغلقة من قبل االحتالل، ورحيل المستوطنين، ووقف 

  .االنتهاكات االحتاللية بحق اهالي الخليل القديمة

ورفع المشاركون في المسيرة، االعالم 
الفلسطينية، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل االحتالل 

سرائيلي ومستوطنيه عن الخليل، والمنددة بممارسات اال
المستوطنين ضد اهالي الخليل القديمة، وانتهاكات 
ٕاالحتالل واجراءاته في الحرم االبراهيمي وضد المصلين، 
واجراءات االحتالل االخيرة ضد بعثة التواجد الدولي في 

  .الخليل

وأصيب عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق 
 االحتالل لمسيرة بلعين األسبوعية خالل قمع قوات

الشعبية، التي انطلقت عقب صالة الجمعة من وسط 
القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة ابو 

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة . ليمون
الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين وفاء 

ا تسمى صفقة للقدس والمقدسات االسالمية وتنديدا بم
  .القرن، أهالي القرية، ونشطاء سالم ومتضامنون اجانب

وتأتي فعالية اليوم احياء للذكرى الرابعة عشر 
النطالقة المقاومة الشعبية في بلعين ووفاء للقدس 
والمقدسات االسالمية ونصرة للمسجد االقصى وباب 
الرحمة، وارسال رسالة لحكومة االحتالل االسرائيلي بان 

  .االسالمية في القدس خط أحمر اتالمقدس

كما قمعت قوات االحتالل، مسيرة قرية نعلين 
األسبوعية الشعبية المناهضة لالستيطان وجدار االحتالل 

وقد أطلق . ما أدى إلصابة عدد من المشاركين باالختناق
جنود االحتالل وابال من قنابل الغاز باتجاه المشاركين 
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 وأشار مشاركون الى لمنعهم من االقتراب من الجدار،
تعمد االحتالل تصويب القنابل صوب اجساد المشاركين، 

  .فيما أصيب العديد بحاالت اختناق

وأصيب ثالثة متظاهرين بالرصاص الحي، 
والعشرات باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل مسيرة 
شعبية انطلقت عقب صالة اليوم الجمعة، في قرية المغير 

تجاجا على محاوالت االحتالل اح. شمال شرق رام اهللا
المتكررة االستيالء على أراضي المواطنين لصالح التوسع 
االستيطاني، كذلك تضامنا مع األسرى في سجون 

وقد أطلق جنود االحتالل أطلقوا الرصاص . االحتالل
الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز 

ا أدى إلى المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين مم
إصابة ثالثة متظاهرين بالرصاص الحي أحدهم بالصدر 

  .واثنين بالقدم

كما شهدت قرية كفر قدوم في محافظة قلقيلية، 
مسيرتها الشعبية األسبوعية، فقمعتها قوات االحتالل، 
بإطالق وابل من القنابل الغازية والرصاص، وأصيب 

 .العشرات من المتظاهرين بحاالت االختناق الشديد

 ١ ص٢٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 تغييب مقصود لمجسم قبة  ..بمتحف إسرائيلي
  الصخرة

 

متحف  ُافتتح – المحتلة القدس – جندي أسيل
، بعد تشييده على ١٩٩٢بالد الكتاب المقدس عام 

، وفي ١٩٤٨المقدسية المهجرة عام " لفتا"أراضي قرية 
تحف مدخله يتسلم الزوار خارطة تدلهم على حجرات الم

العشرين، وبمجرد الوصول للبهو الرئيسي يجد الزائر 
نفسه أمام قاعات تضم مقتنيات من حضارات مرت عليها 

  .آالف السنين

يربط المتحف اليهود ببالد كثيرة امتدت 
شرقا حتى البحر المتوسط غربا، ومن  أفغانستان من

جنوبا، ) السودان(جبال القوقاز شماال حتى مملكة كوش 
سي المتحف إيلي وباتيا بوروفسكي فإن ووفقا لمؤس

الدافع الرئيسي إلقامته يتلخص في ست كلمات هي 
  ".مستقبل اإلنسانية يتغذى من جذور الماضي"

كثيرة هي المقتنيات األثرية التي تحتضنها 
حجرات المتحف، ويلفت انتباه الزائر وجود اقتباسات 

  .ةعديدة من التوراة في كل حجرة وأعلى كل مجموعة أثري

وفي إحدى الغرف الواقعة بمنتصف المتحف 
القدس، تجمهر حوله  تقريبا يوجد مجسم ضخم لمدينة

عدد من طلبة المدارس اليهود لتلقي شروح تفصيلية 
عنه، ولم يتوان األطفال في طرح األسئلة على المرشد 

  .الذي لم يبخل عليهم باإلجابات

اقتربنا من المجسم، ولفت نظرنا وجود أزرار 
ة أسفله تساعد الزائر على تحديد المكان على مضيئ

ُالمجسم الواسع الذي رتبت تفاصيله بعناية فائقة، وعلى 
  .أحد األزرار توجد صورة لمصلى قبة الصخرة المشرفة

  تغييب مقصود

حاولت الجزيرة نت البحث عن المصلى داخل 
المجسم بال جدوى، وقاد ذلك للتواصل مع الباحث في 

 أبو شمسية للوقوف على تفاصيل تاريخ القدس روبين
هذا المجسم الذي تعمد مصمموه تغييب هيكل قبة 

  .الصخرة المشرفة رغم وجود صورتها في األزرار المضيئة

أبو شمسية قال إن إدارة المتحف اضطرت إلزالة 
المجسم لفترة من غرف العرض بسبب الضجة التي 
أحدثها باعتراض اليساريين على تفاصيله، خاصة أن 

قائمين عليه يؤمنون بأنه مكان للديانات كافة، لكنهم ال
وضعوا قبة الصخرة في األزرار وأخفوها في المجسم تجنبا 
لالحتكاك مع المجموعات الدينية التي تحاول استرجاع 

  .مفهوم الهيكل الثاني عند الوقوف أمامه
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المتحف حسب أبو شمسية يسير على خطى 
الذي  يد بن غوريونديف رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول

فالواقع "يؤمن بأهمية المواءمة بين الواقع والمنشود، 
وجود قبة الصخرة لكن المنشود أن تندثر ليحل مكانها 
الهيكل الثالث، ولذلك تعمدوا وضعها في األزرار المضيئة 

  ".بصفتها واقع ال يمكن تجاهله

سيناريوهات استبدال قبة الصخرة بالهيكل 
 تؤمن الجماعات المتشددة أن الهيكل المزعوم مختلفة؛ إذ

الثالث هيأه اهللا وسينزل من السماء جاهزا، في 
ّيؤمن آخرون أنه يجب التحضير له، ولذلك حضروا  حين

حجرا وأقاموا له احتفاالت خاصة   حائط البراق  على مدخل
  .على أنه حجر األساس للهيكل الثالث

  تفاصيل كثيرة

ة يقابله غياب مجسم مصلى قبة الصخرة المشرف
تجسيد تفاصيل كثيرة أخرى على المجسم الذي يشرح 
كيفية تطور القدس قديما من مفهوم المدينة اليبوسية 
إلى إطار المملكة الموحدة على يد داود وسليمان عليهما 

  .السالم

ويظهر المجسم أن المدينة كانت في األصل على 
تلة ثم بدأت التوسع باتجاه جبل موريا وهي 

ُالمبارك، وحينها بني مجسم  د األقصىالمسج  منطقة
الهيكل األول، وعلى الجهة الغربية باتجاه جبل صهيون 
سعى داود عليه السالم لتوسيع المدينة أكثر من الجهة 

  .الشمالية

يغادر الطلبة المجسم الضخم ويكملون جولتهم 
في حجرات المتحف العشرين التي تعرض آثارا ضخمة تم 

صيادا، مرورا بنشوء الحضارات، جمعها منذ كان اإلنسان 
اليهود  وفي كل قاعة يربط المتحف. وصوال ليومنا هذا

بالحضارات القديمة المختلفة، ويصل الزائر في  ٕواسرائيل
نهاية جولته إلى قاعة تختص باللون األزرق، وهناك 

رواية كاملة عن العلم اإلسرائيلي ومن أين أتى تصميمه 
  .وألوانه

  كي للوعي

شعوب " التي تحمل اسم ١١ رقم وفي القاعة
ُيقنع المتحف الزائر بأن اضطرابا شديدا طرأ على " البحر

 ١٢ في القرنين البحر األبيض المتوسط منطقة حوض
 قبل الميالد، حيث هاجرت مجموعات من الشعوب ١٣و

القديمة عن طريق البحر واستوطنت في الممالك الواقعة 
  .في المنطقةشرقيه، مما أدى إلى ظهور شعوب جديدة 

وتكتمل رواية هذه القاعة بالتطرق إلى أن 
الفلسطينيين وشعوبا أخرى من منطقة بحر إيجة 

استوطن شعب إسرائيل  استوطنوا بالمنطقة، في حين
  .أرض كنعان في الفترة ذاتها

الباحث في التاريخ واآلثار والتراث الفلسطيني 
بالد رافقنا في زيارة سابقة لمتحف  الذي – بهاء الجعبة

إن هذا المتحف وغيره من  قال – الكتاب المقدس
المتاحف اإلسرائيلية األخرى يحمل رسائل مبطنة عبر 

  .خلق رواية إسرائيلية توراتية لتبرير وجود االحتالل

ُكل األبحاث التي تجرى على معروضات "
المتاحف تحمل الرواية التوراتية حول أحقية اليهود 

 المتحف على ربطهم فلسطين، ويركز هذا بالعيش في
بالشعوب واللغات القديمة، وبحضارة ما بين النهرين 

  .، كما يقول الجعبة"وباآلكاديين واآلشوريين وغيرهم

 -وفقا للباحث المقدسي-وتركز المتاحف أيضا 
على معاناة اليهود وتهجيرهم قديما من هذه األرض 
ٕلمناطق أخرى، لتبرير عودتهم واقامتهم لدولة خاصة بهم 

  .فلسطينفي 

وأكد الجعبة أنهم بذلك يبرزون جزءا من 
الحقيقة؛ إذ ال ينفي أحد وجود الديانة اليهودية وال القبائل 
العبرية في فلسطين والعالم العربي كجزء من النسيج 
المجتمعي في الحضارات المختلفة، لكنهم كانوا كالشعوب 
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األخرى التي مرت على فلسطين، وكل الروايات األخرى 
  .مرر هدفها تبرير االحتالل والسيطرة على األرضُالتي ت

  ٢٣/٢/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

منظمات صهيونية عالمية تنتقد تحالف 
  نتنياهو مع حركة كاخ اإلرهابية

  

انتقدت كبرى  – الناصرة – برهوم جرايسي
التنظيمات الصهيونية العالمية، رئيس الحكومة 

الضمني، مع حركة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتحالفه 
 اإلرهابية، وضمان تمثيلها مجددا في الكنيست، "كاخ"

على الرغم من أنها حركة محظورة في الكثير من دول 
  .العالم

أكبر لوبي صهيوني  ("إيباك"وكانت منظمة 
ضاغط في الواليات المتحدة األميركية، وذات توجهات 

ومستشار الرئيس ترامب، جيسون ). صهيونية يمينية
الت، المحسوب على اليمين االستيطاني غرينب

الصهيوني، نشر تغريدة، فسرتها أوساط إسرائيلية بأنها 
  .انتقاد مبطن لنتنياهو

وسعى نتنياهو في األيام األخيرة، للضغط على 
تحالف ألحزاب المستوطنين، كي يقبلوا بضم حركة 

، وهي االسم الجديد )قوة يهودية ("عوتسما يهوديت"
رهابية، المحظورة صوريا في إسرائيل،  اإل"كاخ"لحركة 

ومحظورة في الكثير من دول العالم، خاصة األوروبية، 
وقد نجحت ضغوط نتنياهو، . والواليات المتحدة األميركية

بعد أن تعهد لذا التحالف، بأن يكون شريكا في حكومته، 
وحتى أنه ضم . وأن يحصل على حقائب وزارية اعتبارية

مستوطنين الى قائمة الليكود، نائبا من أحد أحزاب ال
  .للتسهيل على التحالف لضم الحركة اإلرهابية

وقد تأسست حركة كاخ اإلرهابية في سبعينيات 
  .القرن الماضي، على يد اإلرهابي مئير كهانا

ابي االرهابي البائد كهانا، الذي تمت تصفيته في 
وقد خاض االنتخابات . ١٩٩٠نيويورك في العام 

وفي تلك . ، وفاز بمقعد واحد١٩٨١لعام البرلمانية في ا
األيام، كان يغادر كل أعضاء الكنيست بمن فيهم حزب 

وفي العام . الليكود، القاعة، حينما كان يلقي خطابا
 حظرت المحكمة العليا مشاركة هذه الحركة في ١٩٨٤

  .االنتخابات، إال أن بقيت ناشطة ميدانيا

، ١٩٩٤ شباط ٢٥وفي مثل هذه األيام، في
تكب إرهابي من هذه الحركة، ويدعى باروخ ار

غولدشتاين، مجزرة الحرم االبراهيمي في الخليل، التي 
وعلى األثر حظرت الحكومة .  شهيدا٥٠ارتقى فيها نحو 

اإلسرائيلية الحركة، إال أنها بقيت ناشطة بأسماء مختلفة، 
وقادتها يقفون على رأس عصابات المستوطنين 

شارة "بات التي ترتكب جرائم اإلرهابية، وبضمنها العصا
  ".ثمن

وقد تمثلت الحركة مجددا في الكنيست، باسمها 
، بنائب واحد، ضمن تحالف من ٢٠٠٩الجديد في العام 

أحزاب المستوطنين، إال أن نتنياهو رفض اشراك تلك 
الكتلة في حكومته، بسبب هذا النائب، إال أن نتنياهو 

ا يؤكد حقيقة  سنوات، م١٠ينقلب اليوم على موقفه بعد 
  .مواقفه

وحسب التقديرات، فإن قوة هذه الحركة توازي 
مقعدين برلمانيين، إال أنهما ال يكفيان لتجاوز نسبة 

 مقاعد، ولهذا ٤الحسم للتمثيل البرلماني، التي توازي 
سعى نتنياهو إلى عدم حرق عشرات آالف أصوات 

  .المستوطنين، وسعى لتمثيل الحركة

ضية، صدرت سلسلة من وعلى مدى األيام الما
 الرأيّالمقاالت التي تهاجم نتنياهو، ومن الكتاب وصناع 

، أو حسب االسم "كاخ"من اعتبره أنه ال يبعد عن حركة 
إال أن نتنياهو قد يكون تفاجأ بأن . "حركة كهانا"المألوف،

ردود الفعل الغاضبة، بدأت تصل من المنظمات اليهودية 
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العالم، وبالذات الصهيونية في أنحاء مختلفة من 
” إيباك“نتنياهو وتدعمه، منظمة ” يحبها“المنظمة التي 

التي تجمع عشرات التنظيمات الصهيونية في الواليات 
المتحدة، وتعد جسما ضاغطا كبيرا على المؤسسة 

  .األميركية الحاكمة، وخاصة الكونغرس ومجلس الشيوخ

 في بيانها المقتضب، إن المنظمة "إيباك"وقالت 
منذ سنوات كثيرة، على عدم االلتقاء بأعضاء هذه تشدد "

وقال . "كاخ"، بقصد حركة "الحركة العنصرية المرفوضة
، في دول االتحاد "الفيدرالية اليهودية"رئيس منظمة 

صفقات حزبية من هذا النوع ال "األوروبي، بول تشيرني، 
  ".يمكنها الصمود

، إن AJC، "الكونغرس اليهودي األميركي"وقال 
ونغرس اليهودي األميركي، ال يعلق عادة على الك"

الشؤون الحزبية والمرشحين في فترة االنتخابات 
 "عوتسما يهوديت"، إال أنه مع اعالن حركة )اإلسرائيلية(

عزمها المشاركة في االنتخابات، شعرنا أنه علينا التعبير 
 تستحق "عوتسما يهوديت"فرؤى . عما يجول في قلوبنا
ّ تعبر عن األساس التي قامت عليها كل استنكار، وهي ال

وهذه الحركة من الممكن أن تحصل على . دولة إسرائيل
كمية أصوات تكفيها للتمثيل البرلماني، وحتى المشاركة 

  ".في الحكومة

، لجنة "الكونغرس اليهودي األميركي"ودعا 
عوتسما “االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، إلى منع 

  . االنتخابات القريبة من المشاركة في"يهوديت

ونشر مستشار الرئيس األميركي جيسون 
غرينبالت، المحسوب على اليمين الصهيوني 
االستيطاني، تغريدة في صفحته على شبكة تويتر، جاء 

 ٢٩ عاما، قتل باروخ غولدشتاين، ٢٥قبل "فيها، 
 آخرين، في هجوم على قبر ١٢٥فلسطينيا وأصاب 

، وهو ما واجه )لخليلالحرم االبراهيمي في ا(اآلباء 
إنني أصلي كي يتصالح الشعبان، . استنكارا في كل العالم

ٕكما فعل اسحق واسماعيل، قبل أن يدفنا والدهما إبراهيم 
  ".في ذلك الموقع المقدس

 "تغريدة"واعتبرت الصحافة اإلسرائيلية 
غرينبالت، بمثابة انتقاد مبطن لنتنياهو، لكون السفاح 

ويذكر أيضا، أنه .  اإلرهابية"اخك"غولدشتاين، من حركة 
 شهيدا، قتل جنود ٢٩في يوم المجزرة، التي ارتقى فيها 

 فلسطينيا آخر خالل انتفاضة أهالي الخليل ٢١االحتالل 
 . شهيدا٥٠على المجزرة، ما رفع عدد الشهداء الى 

 ٢٣ ص٢٤/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ميزان هجرة سلبي في القدس للسنة الثالثة 
 ليعلى التوا

 

 بينت معطيات - ٤٨عرب - فلسطين المحتلة
جديدة لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، نشرت مؤخرا، 
أن القدس تحتل المكان األول من حيث حجم الهجرة 
السلبية، حيث أن عدد المغادرين للمدينة يزيد عن عدد 

  .المهاجرين إليها

كما تبين أن مدنا مركزية أخرى كان ميزان 
. بيا فيها، بينها تل أبيب وحيفا وبئر السبعالهجرة سل

وفي المقابل، فإن ميزان الهجرة كان إيجابيا في بلدات 
راس (» روش هعاين«أخرى تعتبر صغيرة نسبيا، بينها 

  .والعفولة» هود هشارون»و) العين

ومرة أخرى، كما حصل في السنوات األخيرة، فإنه 
بيا في ، كان ميزان الهجرة سل٢٠١٧حتى نهاية العام 

، إذا تبين أنه انتقل للسكن في )- ٦,٠٠٨(القدس 
 شخصا ١٧,٠٩٨ شخصا، وغادرها ١١,٠٩٠القدس 

  .إلى بلدات أخرى

يذكر في هذا السياق أن ميزان الهجرة في 
 كان سلبيا أيضا، ووصل في ٢٠١٦القدس في العام 



  
  ١٥١ 

، أي أن عدد المغادرين للمدينة )- ٧,٩٥٢(حينه إلى 
  .٧,٩٥٢ين إليها بـ يزيد عن عدد المهاجر

وبحسب دائرة اإلحصاء فإن نسبة عالية ممن 
غادروا القدس توجهوا إلى تل أبيب، حيث وصل عددهم 

 شخصا، بينما كانت النسبة العالية ١,٦٢٢إلى 
، حيث وصل "بني براك"للمهاجرين إلى القدس من 

  . شخصا٦٨٦عددهم إلى 

واحتل المكان الثاني في قائمة ميزان الهجرة 
، حيث وصل ميزان الهجرة )أسدود ("أشدود"بي مدينة السل
 ٣,٢٢٧وتبين أن المدينة استوعبت ). - ٣,٠٠٣(إلى 

  . شخصا٦,٢٣٠شخصا، وغادرها 

واحتلت مدينة حيفا المكان الثالث في ميزان 
، حيث انتقل )- ٢,٣٦٩(الهجرة السلبي الذي وصل إلى 

  . شخصا٩,٨٧٠ شخص، وغادرها ٧,٥٠١للسكن فيها 

 شخصا ممن غادروا حيفا ٨٨٠أيضا أن وتبين 
 شخصا إلى طيرة ٦٩٢توجهوا إلى تل أبيب، وتوجه 

 ٥٣٣، و "كريات موتسكين" شخصا إلى ٥٨٥الكرمل، و 
كريات " شخصا إلى ٥٢٦، و "كريات يام"شخصا إلى 

 ٤٩٢وفي المقابل، فقد انتقل للسكن في حيفا . "آتا
كريات " شخصا من ٤٣٤شخصا من تل أبيب، و

  ".نيشير" أشخاص من ٤٠٣، و "ينموتسك

 المكان الرابع في ميزان "بني براك"واحتلت 
حيث  ،)- ٢,١٥٨(الهجرة السلبي، الذي وصل إلى 

 ٥,٢٧٥ شخصا، وغادرها ٣.١١٧انتقل للسكن فيها 
  .شخصا

في المكان الخامس » بات يام«وجرى تدريج 
، حيث غادرها )- ٢,١١٣(بميزان الهجرة السلبي 

  . شخصا٣,٧٢٣انتقل إليها  شخصا، و٥,٨٣٦

واحتلت تل أبيب المكان السادس في ميزان 
، وتبين أن المدينة استوعبت )- ١,٥١٤(الهجرة السلبي 

  . شخصا٢٣,٠٤٧ مهاجرا إليها، وغادرا ٢١,٥٣٣

واحتلت بئر السبع المكان السابع في ميزان 
، ونتانيا المكان الثامن )- ١,٣٥٨(الهجرة السلبي 

، )-  ٨٧٠(لة المكان التاسع ، والرم)- ١,٠٠٥(
  ).- ٨٦٦(المكان العاشر » ريشون لتسيون"و

راس ("روش هعاين"في المقابل فقد احتلت 
 ٤,١١٩(المكان األول في ميزان الهجرة اإليجابي ) العين

 شخصا، وغادرها ٥,٢٢٣، حيث انتقل للسكن فيها +)
  . أشخاص١,١٠٤

 بميزان هجرة إيجابي "هود هشارون"يليها 
 شخصا، ٣,٣٣٩، حيث انتقل للسكن فيها  +)١,٤٨٧(

  . شخصا١,٨٥٢وغادرها 

،  +)١,٢٧٥(واحتلت العفولة المكان الثالث 
،  +)١,٠٩٥(المكان الرابع ) عسقالن ("أشكلون"و

 "رمات غان"، و +)١,٠٦٦(والخضيرة المكان الخامس 
 المكان "بيتار عيليت"، و +)٨٧٢(في المكان السادس 

 ٦٥٣( المكان الثامن "رة الكرملطي"، و +)٧٠٦(السابع 
 "سديروت"، و +)٦٤٥( المكان التاسع "بيتاح تكفا"، و+)

  +).٥٥٩( في المكان العاشر

  ١٩ ص٢٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

.. "باب الرحمة"االحتالل لم يتجرع انتصار 
خطوة لحفظ " الرموز المقدسية"والتطاول على 

  ماء الوجه
 

 لم يتجرع – خاص – غزة –فلسطين اليوم 
 ساعة مرارة ٤٨حتى بعد مرور " اإلسرائيلي"االحتالل 

هزيمته التي تلقاها يوم الجمعة الماضية على أيدي 
المقدسيين والمرابطين والذين تحدو كافة قرارات االحتالل 

ً عاما، ١٦وفتحوا باب الرحمة والذي أغلقه االحتالل منذ 
ام من المقدسين ليبدأ قادته بحياكة التفاصيل الدقيقة لالنتق
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والمرابطين وإلعادة هيبتهم التي تمرغت أمام إرادة وتصميم 
 .المقدسيين

" السبت - الجمعة "االعتقاالت كانت البداية ليلية 
ً مقدسيا في ليلة واحدة ٦٠لتطال حملة االعتقاالت أكثر من 

في محاولة من االحتالل لكسر عزيمة المقدسيين والتقليل 
  .قيقهمن اإلنجاز الذي تم تح

االنتقام تواصل ليطال اليوم القامات المقدسية في 
المسجد األقصى المبارك، حيث أقدمت قوات االحتالل فجر 
اليوم األحد على اعتقال الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس 
مجلس األوقاف من منزله، إلى جانب الشيخ ناجح بكيرات 

  .نائب مدير األوقاف من منزله أيضا في صور باهر

يئة شؤون األسرى والمحررين بأن شرطة وأكدت ه
ّاالحتالل سلمت رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب 
مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ناجح بكيرات 
قرارات إبعاد إدارية عن المسجد األقصى المبارك لمدة سبعة 

  .أيام

حامي الهيئة محمد محمود أن شرطة وأوضح م
االحتالل أخذت قرارا استباقيا بشأن إبعادهما قبل عرضهما 

  .خالل ساعات اليوم على محكمة االحتالل

حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة 
فتح قال ان االحتالل تبجح بعد فتح المقدسيين لمصلى باب 

 طالت عدد الرحمة الجمعة القادمة، لشن سلسلة اعتقاالت
من مشايخ وقامات المسجد األقصى ومنهم عبد العظيم 

نائب  سهلب رئيس مجلس األوقاف من منزله وناجح بكيرات
ًمدير األوقاف، معتبرا ان االحتالل تجاوز كافة األعراف 

  ..وتهجم على المرجعيات الدينية والمقدسات اإلسالمية

 رسالة تخويف

ن وأوضح عبد القادر في تصريحات خاصة ا
مجلس األوقاف بالقدس تداعى منذ صباح اليوم بشأن 
التمادي بحق عدد من القيادات المقدسية، وهي رسالة 

نحن لن نرتدع وسنواصل فتح باب الرحمة ": تخويف، قال
  ".وسنقوم على ترميمه

كسرنا قرار االحتالل بإغالق باب الرحمة "وتابع 
 كون بالمسجد األقصى، وما جرى بالمسجد األقصى قانوني،

ان إغالق األبواب غير قانونية، ونحن نقول ان المسجد 
األقصى كله كامل هو تحت إشراف مجلس األوقاف وال 

  .يوجد مكان مغلق وآخر غير مغلق

 هناك تحركات أردنية :وبشأن التحركات األردنية
واتصاالت مع السفير األردني لوضعه بشأن االنتهاكات 

مسك بوحدة المسجد  وسط إصرارنا على الت،اإلسرائيلية
  ..األقصى

 فتح ولن يغلق

ومن جانبه قال واصف البكري القائم بأعمال 
قاضي القضاة في المسجد األقصى المبارك، ان االعتقاالت 
تأتي ترجمة لسخط االحتالل من السيطرة المقدسية على 
ٕباب الرحمة وفتحه، معبرا عن رفضه وادانته من التعدي  ً

  .والشخصيات الدينية والرموزعلى عدد كبير من المقدسين 

وأشار الشيخ البكري في تصريحات خاصة ان 
المقدسيين لم يرتكبو أي جرم فهو حقهم الطبيعي، 

  .وسنتصدى لحملة االعتقاالت 

وأكد ان مجلس األوقاف سيجتمع لدراسة تداعيات 
ًاإلجراءات الباطلة، داعيا األردن بشكلها الوصي على 

الهجمة اإلسرائيلية كون ان المسجد األقصى التحرك لوقف 
المسجد األقصى حق لكافة المقدسيين ولهم الحق على 

  .ٕدفاعهم والبد ان يوجد ضغط عربي واسالمي

  .."ُوجدد تأكيده على ان المصلى فتح ولن يغلق

 ٢٤/٢/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٥٣ 

داخل معتقالت االحتالل  شهداء ارتقوا ٢٠٦
  ١٩٦٧منذ عام 

 

ة الدراسات واألبحاث في نادي قال مدير وحد
سقطوا داخل معتقالت   شهداء٢٠٦إن "األسير ناصر دمج 

 وحتى اليوم، منهم ١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 
 ". أسيرا استشهدوا بسبب التعذيب داخل زنازين التحقيق٧١

في تقرير أعده بهذا الخصوص،  وأوضح دمج
سياسة القتل  رسوصدر اليوم األحد، أن إدارة السجون تما

 أسيرا بسبب اإلهمال ٥١العمد بحق األسرى، حيث استشهد 
 أسيرا استشهدوا بسبب ضرب وقمع ٧٤المتعمد، و الطبي

المعتقالت، في حين  األسرى الفردي والجماعي داخل
 . أسرى بعد إصابتهم بالرصاص الحي١٠استشهد 

إلى أن دولة االحتالل تستخدم وحدات القمع  وأشار
ألقسام وزنازين وخيام   خالل عمليات اقتحامهاالمختارة،

، "يحيدت درور"، و "يحيدت نحشون: "األسرى، ومنها
وهي مزودة باألسلحة النارية، ومسدسات " يحيدت متسادا"و

والعصي، والدروع، ومعدات رش الغاز  الصعق الكهربائي،
 -ميلنواه (فصيلة  المسيل للدموع، وبالكالب البوليسية من

 لمعروفة بشراستها وتدريبها العدواني، وتتمتعا) سوبر دوغ

بقدرة عالية على العمل وتحمل األلم، حيث ال تكترث ألي 
تنفيذ مهمتها المحددة، وتمتلك مصلحة  شيء بجانبها سوى

بكالبها، تحتوي على  المعتقالت اإلسرائيلية منشأة خاصة
 ".الدامون" كلب، موجودة في معتقل ٦٠٠

سرى تتعمد ترك آثارا أن وحدات قمع األ: وأضاف
ضحاياها، ما قد  جارحة خلفها؛ لبث الرعب في قلوب

يردعهم مستقبال عن ارتكاب مخالفات جديدة تستدعي 
  .لتنكيل وأذى جربوه تعريضه

 ٢٤/٢/٢٠١٩موقع رام اهللا اإلخباري 

* * * * *  

  

هكذا قرأ كاتب إسرائيلي إعادة فتح باب الرحمة 
  في المسجد األقصى

 

" انتصار فلسطيني"سرائيلي عن تحدث كاتب إ
جديد للفلسطينيين في المسجد األقصى المبارك، عقب 
تمكن آالف المصلين من فتح باب الرحمة الجمعة 

 . عاما١٦الماضي عقب إغالق دام أكثر من 

إسرائيل "ورأى الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة 
الفلسطينيين حققوا في "العبرية، نداف شرغاي، أن " اليوم

يوم الجمعة الماضي صورة النصر التي تمنوها، القدس 
فجموع المصلين يصلون في باب الرحمة، الذي كان 

، زاعما " بأمر من المحكمة اإلسرائيلية٢٠٠٣مغلقا منذ 
، وفق "لنشاط حماس في المكان"أن سبب اإلغالق يعود 

  .زعمه

الشرطة اإلسرائيلية سلمت بهذا "واعتبر أن 
 وواسعة، رغم أنها نفذت الواقع منعا لمواجهة عنيفة

في حال "، مضيفا أنه "نهاية األسبوع عشرات االعتقاالت
حصل تحول في القصة، فإن الخطوة الفلسطينية تضع 
مدماكا آخر في تآكل الوضع الراهن في الحرم من سنين، 

  ".وال سيما لصالح الفلسطينيين

الخطوة األخيرة المبادر "ونوه شرغاي إلى أن 
س األوقاف بتركيبته الجديدة، والذي إليها من قبل مجل

أدخل إليه ألول مرة الشيخ عكرمة صبري، مفتي القدس 
السابق واليوم رجل اإلخوان المسلمين المخلص والحليف 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللشيخ رائد صالح، 
رئيس الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية، فضال عن أنه 

ن من رجاالت السلطة أدخل للمجلس الجديد الكثيري
تطور سيئ إلسرائيل، "وأكد أن ما جرى هو "وحركة فتح

حيث أدخل األردنيون في مجلس األوقاف، الجسم اإلداري 
لألقصى، والذي هو أردني بتعريفه، وهم منافسو إسرائيل 

  ".الواضحين على الهيمنة في الحرم



  
  ١٥٤ 

هدفهم واحد؛ هو اإليضاح "وذكر الكاتب أن 
ٕواسرائيل، أنهم لن يوافقوا على تخفيض للواليات المتحدة 

مستوى مكانتهم الحالية في الحرم والواردة نصا في 
ما أزعج "ونبه إلى أن ".االتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل

األردنيين وحركهم لهذه الخطوة الشاذة، هو أنباء 
وشائعات عن أن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

رم مديرية إسالمية التي تعنى بالقدس، تخصص للح
عامة تمثل فيها دول عربية أخرى، ومنها السعودية، التي 
كما هو معروف تسيطر على األماكن اإلسالمية المقدسة 

  ".في مكة والمدينة

الساحة التي اختيرت لنقل الرسالة "وأوضح أن 
هي منطقة باب الرحمة، التي سبق أن شهدت مواجهات 

ئيلية على مصير في الماضي مع سلطة اآلثار اإلسرا
األلواح الخشبية العتيقة التي كانت موضوعة في نطاق 
باب الرحمة، والتي فككت من سطح المسجد األقصى بعد 

  ".١٩٢٧الهزة األرضية التي هدمت المسجد في 

صحيح أن الرسالة األردنية التقطت "وأضاف أنه 
في تل أبيب، ولكن يبدو أن الجياد فرت منذ اآلن من 

ما في أزمة البوابات اإللكترونية، التي األسطبل، مثل
خرجت عن السيطرة وصمم فيها الناس في الميدان 
والقيادة المقدسية النتائج النهائية، وهكذا في قصة باب 

  .، على حد وصفه"الرحمة، حاليا على األقل

مجلس األوقاف الجديد "وذكر شرغاي، أن 
 وحماس ينشران الشائعات بأن إسرائيل تعتزم أن تقيم
كنيسا في المجال، وهم مصممون على ضم المكان 

في المعركة "، مضيفا أنه "لمناطق الصالة في الحرم
األولى، يوم الجمعة الماضي، انتصروا، والتتمة ستأتي 

  ".على ما يبدو

  ٢٤/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 يشعل "األقصى"إبعاد سلهب وبكيرات عن 
  ًالمدينة المقدسة غضبا

 

ّسلمت سلطات  – عمان - سعد الديننادية 
االحتالل اإلسرائيلي، كال من رئيس مجلس األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبدالعظيم سلهب ونائب 

 "إدارية"مدير عام دائرة األوقاف ناجح بكيرات، قرارات إبعاد 
عن المسجد األقصى المبارك، سبعة أيام، بعدما قامت 

  . قبل أن تفرج عنهماباعتقالهما لساعات فجر أمس

ّوأثارت تلك الخطوة غضبا فلسطينيا عارما ضد 
عدوان االحتالل، حيث ندد الفلسطينيون، خالل وقفة 

 وعبر هتافات التكبير، باعتقال "األقصى"احتجاجية أمام 
سلهب وبكيرات، مطالبين بالتدخل الدولي لوقف العدوان 

  .اإلسرائيلي المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين

ّفيما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة 
ّفي القدس المحتلة بين صفوف الفلسطينيين المحتجين ضد  ّ
عدوانها المتواصل، غداة قمعها بالقوة العاتية احتجاجات 

  .المواطنين الفلسطينيين

تزامن ذلك مع قيام قوات االحتالل بتسليم إمام 
ئد دعنا، قرار مسجد بيت حنينا، أحد أئمة مدينة القدس را

إبعاد عن المسجد المبارك لمدة ستة أشهر، بعدما اعتقلته 
يوم االثنين الماضي من باب العامود، بسبب توليه إمامة 

  ".باب الرحمة"المصلين في صالة الظهر بمنطقة 

من جهته، قال وزير األوقاف والشؤون الدينية 
اعتقال سلهب وبكيرات، "الفلسطيني يوسف ادعيس إن 

ن الفشل واألزمة التي يعيشها االحتالل بعد النجاح يعبر ع
باب "الذي حققه المقدسيون واألوقاف بفتح أبواب مصلى 

  ."٢٠٠٣، الذي كان مغلقا منذ العام "الرحمة

ّحملة االعتقاالت في القدس، تنذر بنية "وأكد أن 
االحتالل ارتكاب انتهاكات قادمة وخطيرة قد تعرض سيادة 

ه ومساجده، لالعتداء وتكريس ما ، بكل ساحات"األقصى"
ًيعمل عليه منذ فترة طويلة بتقسيمه زمانيا ومكانيا ، مطالبا "ً



  
  ١٥٥ 

أبناء الشعب الفلسطيني بشد الرحال للمسجد المبارك لدعم "
ّاألهالي المقدسيين في وقوفهم ضد الهجمة الشرسة التي 

  "يتعرضون لها

بدورها، أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ّقوات االحتالل سلمت سلهب وبكيرات قرارات "ية أن الفلسطين

  ." لمدة سبعة أيام"األقصى"إبعاد إدارية عن 

وأوضح محامي الهيئة الفلسطينية محمد محمود 
ًقوات االحتالل أخذت قرارا استباقيا بشأن ابعادهما قبل “أن  ً

  ."عرضهما على محكمة االحتالل

فتح وكان سلهب في مقدمة المصلين الذين أعادوا 
، يوم الجمعة الماضي، فيما "باب الرحمة"مبنى ومصلى 

جرى عقد أولى جلسات مجلس األوقاف االسالمية، بعدما 
ُأعيد تشكيله قبل عدة أسابيع بتركيبة واسعة وشخصيات 
مقدسية اعتبارية برئاسة سلهب، في مبنى باب الرحمة، 
ُوذلك إثر تلمس األخطار المحدقة به من جانب سلطات 

  .ل والمستوطنين المتطرفيناالحتال

ما تقوم به " أن "فتح"من جانبها، أكدت حركة 
ّ، تعد "األقصى"سلطات االحتالل في القدس المحتلة وباحات 

ٕجرائم حرب حقيقية، وأعلى درجات اإلرهاب المنظم، واعالن 
  ."حرب دينية، ستحرق األخضر واليابس في المنطقة برمتها

سرائيلي استمرار العبث اإل"ونوهت إلى أن 
بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، 
ًالسيما المسجد المبارك، يشكل اعتداء وتالعبا واستفزازا  ً

  ."لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع

فيما قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم 
إبعاد الشيخين سلهب "، أسامة القواسمي، إن "فتح"حركة 

، واعتقال قيادات حركة فتح في البلدة القديمة في وبكيرات
القدس، وضواحيها، لن يثني الشعب الفلسطيني، كما 

ّ، عن مواصلة الدفاع عن المقدسات والتاريخ والرواية "فتح"
  ."والهوية الوطنية والعاصمة األبدية القدس

العالمين العربي واإلسالمي بضرورة "وطالب 
 من جرائم االحتالل، باعتبار "ىاألقص"التدخل الفوري إلنقاذ 

أن الدفاع عنه واجب ديني ووطني، وفرض عين على كل 
ً، داعيا الشعب الفلسطيني في "من يستطيع الدفاع عنه

   .أماكن تواجده إلى شد الرحال لألقصى

من ناحيتها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية من مخاطر تصعيد المستوطنين المتطرفين 

داءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم العت
ومقدساتهم وممتلكاتهم، عدا تداعيات التحريض المتواصل 
ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، ال سيما مع السباق 

  .االنتخابي اإلسرائيلي

 لمجزرة ٢٥وطالبت، في بيان لها بمناسبة الذكرى 
المجتمع "الحرم اإلبراهيمي الشريف التي تصادف اليوم، 

الدولي ومجلس األمن والمنظمات الحقوقية واإلنسانية 
المختصة بالتعامل الجاد مع التصعيد اإلسرائيلي ضد 
الفلسطينيين، وتهجيرهم، واستباحة أرضهم، وتوفير الحماية 

  ."الدولية لهم

استمرار سيطرة عقلية اإلجرام "ونوهت إلى 
 ًوالتطرف واالستيطان على مفاصل سلطات االحتالل، تزامنا
مع قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف 
عمل قوة المراقبين الدوليين، ما يجعل المواطن الفلسطيني، 
ًوحيدا في مواجهة ميليشيات المستوطنين المسلحة، 

  "وعناصرها اإلرهابية

نتنياهو " أن "الخارجية الفلسطينية"وأوضحت 
مين المتطرف، يواصل تغذية ودعم غالة المتطرفين من الي

ٕعبر نسج التحالفات معهم، واضفاء الشرعية السياسية 
  ."على إرهابهم وجرائمهم تحت عناوين مختلفة

  ٤ص ٢٥/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٥٦ 

: االحتالل يستهدف مجلس األوقاف بالقدس
  رسائل لألردن والفلسطينيين

 

ــــدس ّ صــــعد االحــــتالل اإلســــرائيلي، أمــــس – الق
ـــ ـــي الق ـــف ف ـــيس األحـــد، الموق ـــه رئ ـــة، باعتقال دس المحتل

مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس عبد العظيم سلهب، 
ــــرات،  ــــاجح بكي ــــشرعي فــــي األوقــــاف ن ــــيم ال ومــــدير التعل
ٕلساعات قبل إطالق سراحهما واصدار قرار بإبعادهمـا عـن 
المــسجد األقــصى لمــدة ســبعة أيــام، فــي تحــرك ســعى مــن 

ـــد ـــر مـــن رســـالة، محـــاوال تبدي  نجـــاح ًخاللـــه لتوجيـــه أكث
المقدســيين قبــل أيــام بفــتح بــاب الرحمــة، إحــدى بوابــات 

، إضـافة إلـى ٢٠٠٣ًاألقصى، والذي ظل مغلقا منـذ العـام 
توجيه رسـالة إلـى األردن، صـاحب الواليـة واإلشـراف علـى 
ـــي  ـــرار العاهـــل األردن ـــد ق ـــصى، خـــصوصا بع ًالمـــسجد األق
عبــداهللا الثــاني إعــادة تــشكيل مجلــس األوقــاف اإلســالمية 

 .ه برموز وطنية فلسطينيةوتطعيم

وقامت قوات االحتالل فجـر أمـس باقتحـام منزلـي 
ًســلهب وبكيــرات، واعتقالهمــا لــساعات، وتــسليمهما قــرارا 
بإبعادهمــــا عــــن المــــسجد األقــــصى لمــــدة أســــبوع، فيمــــا 
اســتدعت مخــابرات االحــتالل مــدير عــام األوقــاف، الــشيخ 

يـة وتأتي هذه التطورات على خلف. عزام الخطيب، للتحقيق
فــتح بــاب مــصلى الرحمــة قبــل ثالثــة أيــام، إذ قــاد ســلهب 
ُجموع المصلين الذين حطموا أقفال االحتالل التـي وضـعت 

  .على أبواب المصلى، وأعادوا فتحه

ورأى متابعون في القدس المحتلة أن االعتقاالت 
رسالة موجهة إلى األردن، صاحب الواليـة واإلشـراف علـى 

وعــضو " فــتح"فــي حركــة وقــال القيــادي . المــسجد األقــصى
العربـي "مجلس األوقاف، حاتم عبد القادر، في حديث مـع 

، إن اعتقـــال رئـــيس مجلـــس األوقـــاف، المرجعيـــة "الجديـــد
ًيــشكل مـسا بهــذه "التنفيذيـة للوصـاية األردنيــة الهاشـمية، 
نحـن : "وأضـاف". الوصاية، وستكون له تداعيات سياسية

ـــاب الرحمـــة وترميمـــه، و ـــتح مـــصلى ب هـــذه متمـــسكون بف
االعتقاالت لـن تثنينـا عـن اسـتمرار عمـل مجلـس األوقـاف 
في إدارة شؤون المسجد األقصى كوحدة واحـدة غيـر قابـل 

مجلـــس األوقـــاف اتخـــذ "ً، مؤكـــدا أن "للتجزئـــة أو للـــشراكة
قـــراره بإعـــادة فـــتح بـــاب الرحمـــة والـــصالة فيـــه وترميمـــه، 

  ".ًواالعتقاالت ستكون حافزا لمواصلة عملنا فيه

.  األردن حملة االعتقـاالت اإلسـرائيليةكما استنكر
وأعلنــت وزارة الخارجيــة األردنيــة، تقــديم احتجــاج رســمي 
على االعتقاالت، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس هـي 
الجهة الحصرية صاحبة االختصاص في إدارة كـل شـؤون 

كمـــا وصـــف . المـــسجد األقـــصى بموجـــب القـــانون الـــدولي
ــشؤون والمقدســا ــاف وال ــر األوق ــي وزي ت اإلســالمية األردن

عبدالناصـــر أبـــو البـــصل، اعتقـــال مـــسؤولين فـــي أوقـــاف 
المسجد األقصى بالتصعيد الخطير واللعـب بالنـار، ويمـس 

  . الدور األردني في رعاية المقدسات في القدس

ويبـــــــدو أن االحـــــــتالل يـــــــستهدف مـــــــن حملـــــــة 
االعتقاالت توفير الظروف أمام إعادة إغالق بـاب الرحمـة 

لمقدسيين بتسجيل انتصار بهذا الحجـم، ال وعدم السماح ل
سيما بعدما تمكنوا قبل عامين من إجبـار حكومـة بنيـامين 
نتنيـــــاهو علـــــى التراجـــــع عـــــن قرارهـــــا بوضـــــع البوابـــــات 

ومـن الواضـح أن القـادة . اإللكترونية على مداخل األقصى
ًاإلسـرائيليين، وتحديـدا وزيـر األمـن الـداخلي جلعــاد أردان، 

تــــه الدعائيــــة عــــشية االنتخابــــات الــــذي تفــــاخر فــــي حمل
بـأن تغييـر الوضـع القـائم فـي " الليكـود"الداخلية في حـزب 

ُالمــــسجد األقــــصى خــــالل العــــامين الماضــــيين يعــــد أهــــم 
إنجازاته، معني بتصعيد الحملة ضد قادة مجلـس األوقـاف 
ــدا  ًاإلســالمية وكــل الشخــصيات الفلــسطينية المــؤثرة، تمهي

هايـة األسـبوع الحـالي، لحملة أوسع، يـرجح أن تبـدأ قبـل ن
  .ًلمنع المقدسيين مجددا من االقتراب من باب الرحمة

ـــل  ـــي ت ـــتالف اليمـــين المتطـــرف ف أردان وقـــادة ائ
ــاب  ــي إعــادة فــتح ب أبيــب، يــرون أن نجــاح المقدســيين ف



  
  ١٥٧ 

الرحمــة، هــو تراجــع لالحــتالل فــي الــصراع علــى المــسجد 
األقصى، إذ إن سلطات االحتالل نجحت من خالل سلـسلة 

اءات األمنيــــة غيــــر المــــسبوقة التــــي اتخــــذتها فــــي اإلجــــر
العامين الماضيين في توفير بيئة سمحت بمـضاعفة عـدد 

  . المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األقصى

وجاء اإلنجاز الفلسطيني األخير في الوقت الـذي 
كانت فيه الحكومة اإلسرائيلية بصدد اتخـاذ خطـوات أخـرى 

صل إليها نتنياهو وملك تعكس تجاهلها التفاهمات التي تو
ــاني أواخــر العــام  ــداهللا الث ــر ٢٠١٥األردن عب ــة وزي  برعاي

فبعـد أن سـمحت . الخارجية األميركـي األسـبق جـون كيـري
إســـرائيل للمـــستوطنين اليهـــود بـــأداء الـــصلوات التلموديـــة 
داخل المسجد األقصى، وللنواب الذين ينتمون إلى اليمـين 

لـــــك بخـــــالف الـــــديني المتطـــــرف، بتـــــدنيس المـــــسجد، وذ
االلتزامات التـي قـدمها نتنيـاهو للملـك عبـداهللا، فـإن أردان 
ــي  ــاب الرحمــة ف ــتح ب ــي ف ــل نجــاح المقدســيين ف شــرع قبي
الـــسماح لقـــادة منظمـــات الهيكـــل، التـــي تطالـــب بتـــدمير 
األقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، بتدنيس المسجد؛ مع 
العلــم أن األردن شـــدد بـــشكل خــاص علـــى ضـــرورة التـــزام 

يل بمنع هؤالء من دخول األقصى، لما ينطـوي عليـه إسرائ
وقبــل يــومين مــن فــتح بــاب . تواجــدهم هنــاك مــن اســتفزاز

الرحمـــة، ســـمح أردان لغرشـــون ســـولمون، زعـــيم جماعـــة 
ًحماســا فــي " الهيكـل"، أكثــر جماعــات "أمنـاء جبــل الهيكـل"

مطالبتها بتدمير األقصى، باقتحام المـسجد، وهـو مـا كـان 
ل اإلعــالم اليمينيــة فــي إســرائيل بهــذه ًســببا الحتفــاء وســائ

  . الخطوة

ومن الواضـح أن حكومـة نتنيـاهو معنيـة بمغازلـة 
ًقواعـــــد اليمـــــين الـــــديني، خـــــصوصا عـــــشية االنتخابـــــات 

نيـسان المقبـل، وهـو مـا /التشريعية التي ستنظم في إبريـل
يجعلها مصممة على محاولة عدم تمكـين المقدسـيين مـن 

 ســـيما أن فـــتح بـــاب تحقيـــق إنجـــازات داخـــل األقـــصى، ال

ًالرحمـــة دفـــع ساســـة ونخبـــا يمينيـــة إلـــى توجيـــه حملـــة 
  . انتقادات كبيرة لحكومة نتنياهو

ّوعمدت حكومة اليمين المتطـرف إلـى جانـب شـن 
حملــــة االعتقــــاالت األخيــــرة، إلــــى شــــيطنة قــــادة مجلــــس 
ًاألوقاف اإلسالمية في القدس المشكل حـديثا، والـزعم بـأن 

والــسلطة " فــتح"أعــضاء حركــة ًتركيبتــه تعكــس مزيجــا مــن 
الفلـــسطينية ومؤيـــدي األردن وتركيـــا وأعـــضاء فـــي حركـــة 

، "مركز يروشـليم لدراسـة المجتمـع والدولـة"وقام ". حماس"
اليمينــي، الــذي يرأســه وكيــل الخارجيــة اإلســرائيلي األســبق 
دوري غولد، في ورقة صدرت أمـس، بتـصوير خطـوة فـتح 

ــــل ا ــــى أنهــــا محاولــــة مــــن قب ألعــــضاء بــــاب الرحمــــة عل
وتركيا إلحـراج " حماس"و" فتح"المحسوبين على السلطة و

األردن، وأن القيادة األردنية معنية بالتوصل لحلول وسط، 
مـــع أن جميـــع أعـــضاء مجلـــس األوقـــاف اإلســـالمية فـــي 

" فـــتح"القـــدس هـــم مـــن المحـــسوبين علـــى األردن وحركـــة 
  . بشكل خاص

ومـــن الواضـــح أن الحكومـــة اإلســـرائيلية تحـــاول، 
ل شـــيطنة مجلـــس األوقـــاف اإلســـالمية الجديـــد، مـــن خـــال

إحداث شـرخ بـين األطـراف التـي تـشكله، إذ يتـضح أن تـل 
ان بروايتهــا وكمــا كــشفت وســائل . ّــأبيــب تحــاول إقنــاع عم

إعــالم إســرائيلية فــإن إســرائيل شــرعت بالفعــل فــي إجــراء 
اتــــصاالت مــــع األردن بهــــدف إقناعــــه بالتــــدخل الحتــــواء 

 لعدم تبني هدف إعادة فتح الموقف ودفع مجلس األوقاف
ًوتــراهن إســرائيل كثيــرا علــى الــدور . ًبــاب الرحمــة مجــددا

ّاألردني، إذ إن صناع القرار في تل أبيب يـدركون أن عـدم 
التوصل لتسوية واالعتماد على الخيار األمني واالعتقاالت 
قد يشعل القدس والضفة بأكملها، وهذا ما يفاقم التحديات 

  .تنياهو عشية االنتخاباتاألمنية أمام حكومة ن

  ٢٥/٢/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  
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االعتقاالت ال تستثني .. حتلةفي القدس الم
  ًاأحد

 

 معتقل خالل الستة أيام األخيرة ١٠٠أكثر من 
 باب - هبة#بين صفوف المقدسيين، خالل ما عرف ب 

الرحمة وفرض المقدسيين أرادتهم بفتح باب الرحمة  -
هذه االعتقاالت اتخذت في أوقات . ا عام١٦المغلق منذ 

صفة االعتقاالت الجماعية، مع اعتداءات على 
المعتقلين، وهو الحال المتكرر مع كل هبة أو أحداث في 
مدينة القدس المحتلة، وكأن سياسية االعتقاالت هي 

االحتالل من المقدسيين لصمودهم ومقاومتهم في " انتقام"
 .مدينتهم المقدسة

م الفائتة تواصلت االعتقاالت، فعلى مدار األيا
التي لم تستثني أحدا من علماء وشيوخ إلى شخصيات 
عامة واعتبارية، واألطفال والنساء، تلتها قرارات بحث 
المعتقلين باألبعاد عن المسجد األقصى، والبلدة القديمة 

 .أليام، ولربما ألشهر

وفي لقاء مع رئيس لجنة أهالي المعتقلين 
 عصب، إن عدد المعتقلين وصل المقدسيين أمجد أبو

 معتقال، من بينهم شخصيات من الداخل ١٠٠ل
الفلسطيني تواجدوا خالل أحداث باب الرحمة، وسيدات 

 منهم اعتقلوا من داخل ٢٠وأطفال و علماء وشيوخ، 
ساحات المسجد األقصى في ليلة واحدة، بعد التنكيل بهم 

 .و ضربهم وتكسير أطرافهم

االحتالل تفجأ انه وأشار أبو عصب إلى أن 
وبالرغم سياسية الترهيب هذه المقدسيين استمروا بالرباط 
عند باب الرحمة، وخاصة عندما تمكن المقدسيين من 
الوصول إلى باب الرحمة وفتح أبواب مصلى باب الرحمة 

 عاما يوم الجمعة الفائت، فكان الرد ١٦المغلقة منذ 
د باعتقال بمزيد من االعتقاالت والتي وصلت في يوم واح

 مقدسيا، ومعظمهم ممن اعتقلوا في السابق ٤٠

بنشاطات تتعلق بالرباط في المسجد األقصى المبارك، 
 .وأصدرت بحقهم قرارات أبعاد عن المسجد األقصى

االحتالل يستخدم العديد من :" وتابع أبو عصب
األساليب اإلجرامية بحق المقدسيين من هدم المنازل 

نت سياسية االعتقال واألبعاد، واستهداف المواطنين، وكا
ومن بعدها وفرض اإلقامة الجبرية، هي أهم هذه 
األساليب للبطش والتنكيل بالمقدسيين، وكل ذلك بهدف 
تفريغ المسجد األقصى من المصليين ليعطي مجاال 
للمستوطنين ليعثوا فسادا فيه وفرض مخططاتهم بتقسيمه 

 ".زمانيا ومكانيا

قاالت من قبل القوات ولعل أهم مظاهر هذه االعت
الخاصة والتنكيل بهم أمام المواطنين وتكسير أطرافهم، 
لجعلهم عبرة وكذلك اعتقالهم من منازلهم ليال وتحطيم 
األبواب وترهيب األطفال وضرب األطفال أمام أبائهم أو 

 .العكس

وتشير اإلحصاءات أن مدينة القدس هي أعلى 
خالل العام، مدينة فلسطينية تتعرض أبنائها لالعتقال 

 معتقال، ١٧٠٠ بلغ عدد المعتقلين ٢٠١٨فيف العام 
) ٢٠١٧- ٢٠١٦(فيما تجاوز عددهم في السنوات القبل 

 ٦٠٠واآلن يوجد في سجون االحتالل .  معتقال٢٤٠٠
 مقدسي من حملة الهوية ٣٢٠أسيرا مقدسيا، منهم 

 ١٥المقدسية، والبقية من ضواحي القدس، من بينهم 
تة أسرى ممن مضى على اعتقالهم  طفال، وس٣٥سيدة و

 . عاما٢٠أكثر من 

وقال أبو عصب أن أسباب االعتقال المقدسيين 
تختلف عن بقية المعتقلين في أيه مكان فلسطيني أخر، 
فمئات المقدسيين اعتقلوا بتهمة التكبير أو الرباط في 
األقصى والهتاف، بينما اعتقل آخرين لمجرد التواجد 

وذكر أبو . واب المسجد األقصىوالمشي أمام باب من أب
عصب حادثة اعتقال مجموعة من الفتيات بسبب 
تواجدهن بالقرب من باب الرحمة لتناول األقطار، وتم 
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إصدار حكم باألبعاد عن المسجد األقصى بحقهن فيما 
 .بعد

وقال أبو عصب إن االحتالل تجاوز الخطوط 
ا الحمر منذ سنوات، وال أحد يعول على احترامه لقيادتن

ورموزنا الدينية، فهو وجنوده يستعمل القانون العنصري 
الذي شرعه ليقتل وينكل بالشعب الفلسطيني، وتابع أبو 

هذه االعتقاالت ترسل رسالة أن ال حصانة ألحد : "عصب
وأن ال أحد مستثنى منها، وهو ما شاهدناه باعتقال 
الشيخ عبد العظيم سلهب أعلى رتبة دينية بالقدس برتبه 

وقبلها اعتقال محافظ القدس والشيخ رائد صالح وزير، 
  ".وغيرهم من الشخصيات االعتبارية والدينية

  ٢٥/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اإلجراءات في الحرم وضد : تقديرات إسرائيلية
 السلطة ستقود النفجار

  

ترى تقديرات  - الناصرة - برهوم جرايسي
في الحرم القدسي المخابرات اإلسرائيلية، إن ما يجري 

ٕالشريف والمسجد األقصى المبارك، واجراءات حكومة 
االحتالل المتزايدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 مليون دوالر، من أموال ١٣٧وآخرها حجز أكثر من 
الضرائب، سيقود الى انفجار عام في الضفة والقطاع 

ووصف المحلل .المحتلين، وفي معتقالت االحتالل
 اإلسرائيلية، عاموس "هآرتس" صحيفة العسكري في

هارئيل، في تحليله الذي استند فيه الى تقارير 
 اآلن قنبلة موقوتة "تتكتك"تحت االرض "استخباراتية، أن 

يمكن أن تهز الحملة االنتخابية كلها رغم أنه ليس لها 
عالقة مباشرة بالتحقيق مع رئيس الحكومة أو اتحاد 

ات السلبية في مسائل فعدد من التطور. أحزاب الوسط
اساسية تتعلق بالساحة الفلسطينية، القدس والسجناء 

وأموال السلطة ووضع البنى التحتية البائس في ) األسرى(

قطاع غزة، عادت وزادت خطر التصعيد بين اسرائيل 
والفلسطينيين، ربما أنه في األسابيع الستة التي بقيت 

   ."حتى موعد االنتخابات للكنيست

يل، إن قيام الفلسطينيين بفتح باب وقال هارئ
الرحمة في المسجد األقصى المبارك، الذي يغلقه االحتالل 

 عاما، وقيام األردن، بالتنسيق مع القيادة ١٦منذ 
الفلسطينية، بزيادة عدد أعضاء مجلس االوقاف في 

ّ عضوا، فإنه يعبر عن ١٨ عضوا إلى ١١القدس، من 
، وأيضا بما موقف من إجراءات االحتالل في القدس

  .يتعلق بمستقبل الحل

، "ما سكب الزيت على النار"وقال هارئيل، إن 
هو قرار الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية 
والسياسية، في حكومة االحتالل، بتطبيق قانون حجز 
أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل عند 

التي تدفعها المعابر الدولية، بقيمة مساوية للمخصصات 
السلطة لألسرى في سجون االحتالل وعائالتهم، ولعائالت 

.  مليون دوالر١٣٧ويبلغ مقدارها بما يعادل . الشهداء
وهذا المبلغ، إضافة الى الضربات المالية التي تلقتها 
السلطة، بوقف المساعدات األميركية، من شأنها أن تزيد 

  .األزمة المالية في السلطة الفلسطينية

ر إلى أن الرئيس محمود عباس، كان قد ويشا
كما أنه . أعلن أن السلطة سترفض تلقي أمواال منقوصة

أعلن عن أن التقليص في ميزانية السلطة سيشمل كافة 
. النواحي، بما فيها الميزانيات التي تحول إلى قطاع غزة

وحسب تقرير هارئيل، فإن األحاديث اآلن في أروقة 
ل تأخير الرواتب الشهرية، السلطة وأجهزتها، عن احتما

. أو حتى انتقاصها، كما أن التعاطف مع األسرى يتزايد
وأن العاملين في أجهزة السلطة يعربون عن استعدادهم 
لالقتطاع من رواتبهم، لضمان مخصصات االسرى في 

  .سجون االحتالل
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وترى األجهزة اإلسرائيلية، إن األزمة المالية 
ة، ومعها قطاع غزة، ستعصف أكثر في جميع أنحاء الضف

ما سيزيد أكثر من احتماالت أن يشن االسرى في سجون 
وأمام كل هذا، فإن وزارة ما . االحتالل معركة في سجونهم

 في حكومة االحتالل، المسؤولة "األمن الداخلي"يسمى 
عن سلطة السجون، أمرت بزيادة نصب أجهزة تشويش 

 بين لالتصاالت الخليوية، في السجون، منعا للتواصل
   .االسرى والميدان

كذلك فإن رئيس اركان جيش االحتالل، افيف 
كوخافي، كان قد أمر في بداية الشهر الجاري، بزيادة 

وحسب . االستعداد العسكري لعملية في قطاع غزة
مناورة مفاجئة لقيادة "هآرتس، فقد بدأت صباح أمس، 

  ."االركان، موجهة ايضا للقطاع

 ٢٦ص ٢٦/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  ًشهيدا منذ انطالق مسيرات العودة ٢٦٧

 

أفاد تقرير توثيقي صدر عن مركز  - ٤٨عرب
 فلسطينيا ٢٦٧ًالميزان لحقوق اإلنسان مؤخرا أن 

استشهدوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي منذ انطالق 
 ٣٠مسيرات العودة عند السياج األمني مع قطاع غزة في 

  .٢٠١٨آذار 

 شهيدا ١١ الشهداء ووفقا للتقرير، فإن من بين
 ٣تواصل سلطات االحتالل احتجاز جثامينهم، منهم 

 استشهدوا خالل مشاركتهم في ١٩٠أطفال، ومن بينهم 
 من ٨ طفال، وسيدتان، و٤٠مسيرات العودة، من بينهم 

  . مسعفين، وصحافيان اثنان٣ذوي اإلعاقة، و

 فلسطينيا أصيبوا، ١٤٦٧٣وأظهر التقرير، أن 
 مسعفا، ١٧١ سيدة، ٦٥٣،  طفال٣١٢٨ من بينهم

 أصيبوا ٧٧٥٠ صحافي، ومن بين المصابين ١٤٨و
  . سيدة١٥١ طفال، و١٤٣٣بالرصاص الحي، من بينهم 

وأوضح المركز في تقريره، أن قوات االحتالل ال 
تزال تواصل استهداف المشاركين في مسيرات العودة 
السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، 

 على التوالي، وتستخدم القوة المفرطة ٤٨لـ للجمعة ا
والمميتة في معرض تعاملها مع األطفال والنساء والشبان 

  .المشاركين في تلك المسيرات

ولفت إلى أن االحتالل ال زال يستهدف الطواقم 
الطبية والصحافيين، حيث استشهد يوم الجمعة الماضية، 

يب ، وأص)ً عاما١٤(الفتى يوسف سعيد حسين الداية 
  . نساء، وصحافي٨، وً طفال١٨، من بينهم ً مواطنا١٣٧

واستنكر المركز بشدة، استهداف االحتالل 
للمشاركين في تلك المسيرات، والسيما األطفال والنساء، 
وتكرار استهداف الطواقم الطبية والصحافيين، بالرغم من 
وضوح شاراتهم المميزة، وتعمده إيقاع األذى بالمدنيين 

بقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ دون اكتراث 
  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان

وأوضح في بيانه أن استمرار صمت المجتمع 
الدولي وتنصله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية 
جنيف الرابعة، وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي 

 ترتكبها اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي
قوات االحتالل بحق السكان في األراضي الفلسطينية 
المحتلة شكال عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل دون 

  .أي اعتبار للمالحقة

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة والمنظمة والعمل الفوري 

قادة على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قوات و
االحتالل، ومالحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من 
االنتهاكات، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون 

  .الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم

وأكد على الضرورة الملحة إلنهاء حصار غزة، 
كونه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، وهو 
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ستمرار تدهور األوضاع اإلنسانية وحالة الذي يدفع إلى ا
  .حقوق اإلنسان

  ١٧ ص٢٧/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  االحتالل يسرع في عملية تجنيس المقدسيين

  

 كشف تقرير – الناصرة – برهوم جرايسي
إسرائيلي أمس، عن أن سلطات االحتالل بدأت بالعمل 
فعليا في تسريع معالجة طلبات الحصول على الجنسية 

رائيلية، التي تقدم بها فلسطينيون من القدس اإلس
 سنوات اليوم كما ٦المحتلة، بخفض فترة المعالجة من 

  .هو متبع حاليا الى سنة واحدة

وحسب االحصائيات اإلسرائيلية، فإن عدد 
في السنوات الخمس األخيرة، ” الجنسية“الحاصلين على 

وتعتقد سلطات االحتالل أن تسريع .  شخصا١٣٢٥بلغ 
ة التجنيس، قد تحفز الفلسطينيين على تقديم طلبات عملي
  .أكثر

وحسب احصائيات نشرت الشهر الماضي 
 فلسطينيا مقدسيا، حصلوا ٣٤١٣فإن ) كانون الثاني(

 الماضية، على الجنسية اإلسرائيلية، ١٦في السنوات الـ 
  . طلبا تم تقديمها خالل ذات الفترة١١١٨٠من أصل 

رغم أن "نه وقال تقرير لصحيفة هآرتس، إ
القانون اإلسرائيلي يسمح مبدئيا للفلسطينيين لسكان 

بالحصول على ) ٦٧المحتلة منذ (القدس الشرقية 
الجنسية، إال أن مسار العقبات في الطريق إلى االعتراف 

وتبين . "الموعود بهم يصبح صعبا وطويال سنة بعد أخرى
من تقرير الصحيفة يوم أمس، أن االنتظار يستمر حتى 

  .نوات س٦

 في تقريرها أمس، أن سلطة "هآرتس"وأضافت 
السكان والهجرة اإلسرائيلية بدأت بعملية لتقصير وقت 

وأنه . االنتظار للحصول على الجنسية ألهالي القدس

حسب خطة السلطة حتى نهاية هذه السنة، سيقصر زمن 
االنتظار لمعالجة طلبات التجنس للفلسطينيين من القدس 

اضافة الى . ابل ست سنوات اليوملسنة واحدة فقط مق
ذلك، تخطط السلطة لتفعيل موقع انترنت خاص الستيعاب 

  .طلبات الجنسية

حسب تقدير الكثيرين، "وقالت الصحيفة، إنه 
فإذا تم تقصير دور االنتظار حقا بصورة جوهرية فان هذا 
االمر سيؤدي الى ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين الذين 

ففي .  الجنسية االسرائيليةسيطلبون الحصول على
 طلبات، من ٤٩٠٨السنوات الخمسة االخيرة تم تقديم 

من الطلبات تمت الموافقة % ٥٠، و%٥٤بينها عولج 
  . عليها

 ١٣٢٥بمعنى أن الحديث يجري عن تجنيس 
وحسب .شخصا، من أهالي القدس في السنوات الخمس

 ٣٤٠االحصائيات اإلسرائيلية، فإن في القدس المحتلة 
 ألفا من ٣٠ فلسطيني، إال أن من بينهم حوالي ألف

” مقيم“حملة الجنسية الكاملة، والباقي، بحوزتهم بطاقة 
إسرائيلية، فرضتها عليها سلطات االحتالل، بموجب 

أما أصحاب الجنسية الكاملة، فإن . قانون الضم االحتالل
، غالبيتهم ٤٨ آالف هم من فلسطينيي ١٠من بينهم 

 من قرية بيت ٤٨من أبناء شطر هم )  آالف٧حوالي (
 وانتقلوا للعيش في ٤٨صفافا، والباقي هم من فلسطينيي 

المدينة على مر السنين، والقسم األكبر من هؤالء من 
قرى أبو غوش وبيت نقوبا وعين رافا، الواقعة في غرب 

  .القدس

وبموجب القانون اإلسرائيلي، فإن جميع 
ولكن ليس المقدسيين يحق لهم االنتخاب للبلدية، 

ويقاطع . للبرلمان، الذي يصوت له حملة الجنسية الكاملة
من المقدسيين انتخابات البلدية، بمن % ٩٨,٥جميع 

فيهم حملة الجنسية الكاملة، أما بشأن التصويت 
للكنيست، فإن المشاركة، حسب ما يستدل من صناديق 
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 من قرية بيت صفافا، ٤٨االقتراع، تقتصر على شطر 
احقة من أصواتها تتجه للقوائم التي تمثل والغالبية الس

  .٤٨فلسطينيي 

وحتى سنوات التسعين، كان تنادي أصوات 
إسرائيلية، بفسح المجال أمام أهالي القدس للحصول 

.  أكثر"المقبولين"على الجنسية اإلسرائيلية، وكان أعداد 
إال أن هذا التوجه انقلب في سنوات األلفين، كما يظهر 

ففي . "هآرتس"تي نشرتها صحيفة من االحصائيات ال
السنوات التي كانت تقع فيها الحروب، وتشتد فيها 

المقاومة الفلسطينية، كانت أعداد المقبولين، تنخفض 
، كان عدد ٢٠١٤بشكل حاد جدا، مثل في العام 

 مقدسيا في العام التالي ٢٤ مقدسيا، وفي ٥٣الحاصلين 
وجدناه وهذا الحال . ٢٠١٦ فقط في العام ٧، ثم ٢٠١٥

 مقدسيا في العام ٢١في عامين االنتفاضة الثانية، 
، ولم تظهر احصائيات ٢٠٠٤ في العام ٦٨، و٢٠٠٣
  .من قبل

  ١٩ ص٢٨/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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واقتحامات .. مداهمات واعتقاالت في الضفة
   تتواصل"األقصى"

 – وكاالت –  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، من جهتها، ... <<

، مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت أمس
وقال جيش االحتالل . ًمنازل المواطنين واعتقلت عددا منهم

 ١١في بيان له إن قواته اعتقلت الليلة قبل الماضية 
  .فلسطينيا من الضفة الغربية

" وكارل"وزعم االحتالل العثور على سالح من نوع 
خالل عمليات تفتيش في بلدة قبالن جنوب نابلس، 

ً دوالرا ٢٧٢٥٠( ألف شيقل ١٠٠واستولت على قرابة الـ 
من عائلة فلسطينية في بلدة بيت أوال غربي ) ًأميركيا
  .الخليل

وفي بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
وقالت مصادر . أربعة شبان من بلدة الخضر جنوب المدينة

إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب أحمد محمد صالح محلية 
، وزين محمد ) عاما٢٧(، ومحمد خضر موسى ) عاما٢٤(

، ) عاما٢٢(، ويوسف تيسير عيسى ) عاما٢١(عيسى 

وفي طولكرم اعتقلت قوات . بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها
وقالت . االحتالل شابا من مخيم طولكرم بعد مداهمة منزله

ن عدة آليات عسكرية داهمت مناطق مصادر محلية، إ
 مختلفة في مخيم طولكرم، وانتشرت في جيل النصر،
وداهمت منزل المواطن فايز أبو صفيرة واعتقلوا نجله 

  .صامد

من جهة ثانية، اقتحم ضباط من شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي ومجموعات من المستوطنين والطالب اليهود، 

  .ينة القدس المحتلةباحات المسجد األقصى المبارك في مد

ً مستوطنا ٤٤وسمحت الشرطة اإلسرائيلية لـ 
 ٢٠باقتحام األقصى خالل الجولة األولى لالقتحامات، بينهم 

  .ًطالبا من طالب المعاهد الدينية والجامعات العبرية

 ٤٠وقالت مصدر في دائرة األوقاف اإلسالمية، إن 
ضابطا إسرائيليا اقتحموا األقصى بلباسهم المدن ي من جهة ً

  ."باب المغاربة"

 ٥ص ١/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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 ويستدعي آخر من ًاالحتالل يعتقل ناشطا
  مدينة القدس

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الجمعة، الناشط 
بحي الشيخ جراح  صالح أبو دياب من المسيرة األسبوعية

 .وتهجير السكان االستيطان وسط القدس ضد

ات االحتالل اليوم في السياق، استدعت سلط
 خالد أبو تايه من بلدة الجمعة الناشط المقدسي

  .للتحقيق معه المسجد األقصى جنوب سلوان

 ١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 من سلوان جنوب ًاالحتالل يعتقل طفال: القدس
  المسجد األقصى

 الطفـل اعتقلـت قـوات االحـتالل، اليـوم الجمعـة،

جنـوب  سـلوان  حي الثـوري ببلـدة من"عبد العال الشويكي"
 وكانــت ســلوان شــهدت اليــوم . المبــاركاألقــصىالمــسجد 

  .متفرقة ضد االحتالل مواجهات

 ١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل ينكل بالمسيرات السلمية الفلسطينية 
 الشراعية  بالطائرات"األقصى "ويستبيح سماء

  

د جيش  صع- القدس المحتلة -  برهوم جرايسي
االحتالل اإلسرائيلي سياسته العدوانية تجاه الشعب 
الفلسطيني على امتداد الجغرافية الفلسطينية، من غزة حتى 
قلقيلية، اصيب خاللها العشرات برصاص االحتالل الحي 

  .والمطاطي واالختناق

 فلسطينيا قد اصيبوا برصاص االحتالل ٣٢وكان 
قطاع غزة خالل بينها إصابة حرجة على الحدود الشرقية ل

 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل ٤٥الجمعة الـ 
كما أصيب العشرات باالختناق . ”اسرانا ليسوا وحدهم“اسم 

والرصاص المطاطي، خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي 
  .مسيرات الضفة

 مواطنا ٣٢وأكدت وزارة الصحة في غزة إصابة 
ة بينهم مسعفة برصاص قوات االحتالل شرق قطاع غز

اصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه من قبل قوات 
  .االحتالل اإلسرائيلي شرق رفح

وأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار وقنابل 
الغاز تجاه الشبان قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة كما 
استهدفت المشاركين في التظاهرات السلمية على السياج 

كما أطلقت قوات . ب القطاعالفاصل شرق خان يونس جنو
االحتالل قنابل الغاز تجاه الشبان اثناء محاولتهم اشعال 

  .االطارات المطاطية شرق البريج

وفي الضفة صعد جيش االحتالل من سياسته 
العدوانية تجاه المسيرات السلمية، حيث العشرات بالرصاص 

  .باالختناق المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات

نسق المقاومة الشعبية في كفر من جهته قال م
قدوم مراد شتيوي، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت 
القرية، واعتلت أسطح منازل المواطنين بعد تحطيم أبوابها 
الخارجية، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى 

كتف واآلخر في اليد، إضافة إلصابة مواطنين أحدهما بال
إلى العشرات باالختناق جرى عالجهم ميدانيا من قبل طواقم 

  .جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

وأوضح أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب تصدي 
الشبان للجنود بالحجارة، وأجبروهم على التراجع وأفشلوا 
 كمينا لهم نصبوه داخل أحد المنازل المهجورة بنية اعتقال
شبان من القرية، مشيرا إلى أن قوات االحتالل بدأت تكثيف 

  .عمليات تصوير الشبان

في اطار موصول شيع الفلسطينيون في رام اهللا 
من مخيم ) عاما ٢٦(أمس، جثمان الشهيد مجد مطير 

قلنديا شمال القدس المحتلة، إلى مثواه األخير في مقبرة 
  .المخيم
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ألكتاف، وحمل المشيعون جثمان الشهيد على ا
وقد لف بالعلم الفلسطيني، وطافوا به أزقة المخيم، حاملين 

ات الفلسطينية، مرددين الهتافات والشعارات الرأياألعالم و
  .المنددة بجرائم االحتالل بحق شعبنا

وكانت سلطات االحتالل سلمت جثمان الشهيد 
 االحتاللي، بعد أن كان محتجزا "عوفر"مطير عند معسكر 

  .العام الماضي) ديسمبر(  من كانون األول١٣ لديها منذ الـ

وارتقى مطير برصاص جنود االحتالل في شارع 
الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث ترك ينزف 

  .إلى أن استشهد

 ألف فلسطيني من القدس ٥٠إلى ذلك أدى 
وخارجها صالة الجمعة برحاب المسجد األقصى المبارك، 

المشددة في مدينة القدس المحتلة رغم إجراءات االحتالل 
  .ومحيطها

وقال خطيب الجمعة الشيخ اسماعيل نواهضة إن 
مدينة القدس والمسجد األقصى يمران بنكبة حضارية “

  ."تاريخية انسانية وجغرافية

القدس واألقصى تتعرضان هذه األيام "وأضاف أن 
لخطر متجدد، ونشاهد إقدام االحتالل على خطوات خطيرة ال 

ن بها مستغال األوضاع في المنطقة، وذلك بطمس يستها
معالم المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية اإلسالمية، 
وتزوير تاريخها وتجفيف التواجد الفلسطيني فيها، وينطبق 
هذا األمر على بقية المدن والقرى الفلسطينية كمصادرة 

  ."األراضي وتجريفها وقطع أشجارها وهدم مؤسساتها

أن المسجد األقصى "يخ نواهضة إلى ولفت الش
ُيقتحم يوميا من قبل المتطرفين والحاقدين ومسؤولي 
االحتالل، والعمل جار على تقسيمه زمانيا ومكانيا على 

  ."مرأى ومسمع دول العالم

اعتداءات االحتالل "وأوضح خطيب األقصى أن 
غير مسبوقة، وتشمل كذلك مؤسساتنا ومستشفياتنا 

  ."ارس الوكالةومدارسنا، خاصة مد

في ظل هذه األجواء وغيرها من االبتالءات ": وقال
والمصائب ما أحوجنا الى الصبر والثبات والمرابطة في 
أقصانا ومدننا وقرانا والعمل على تحرير أرضنا ومقدساتنا، 
وما أحوجنا الى العودة الى قرآننا نستمد من تعاليمه العزم 

 ينتصر وتعود والحق في النهاية ال بد أن… واإلرادة
  ."مقدساتنا وقدسنا، ولم الشمل وتوحيد الصفوف

وفي تحد واستفزاز جديدين لمشاعر أهالي المدينة 
 ،اطلق االحتالل اإلسرائيلي أمس،المقدسة ولكافة المسلمين

  .ثالث طائرات شراعية حلقت فوق المسجد األقصى المبارك

 أشخاص حلقوا بالطائرات ٣وأفاد شهود عيان بأن 
  . فوق المسجد األقصى ونزلوا في الحي اليهوديالثالث

وهذه من المرات النادرة التي تحلق بها طائرات 
  ."األقصى"شراعية فوق 

 ١٨ ص٢/٢/٢٠١٩ الغد

* * * * *  

االحتالل يمدد حظر أنشطة منظمة التحرير 
  بالقدس المحتلة

  

ـــدس المحتلـــة   –  وكـــاالت–إبـــراهيم   كامـــل–الق
اد أردان وزيــر األمـــن ، وقــع جلعـــأخـــرىمــن جهــة ... <<

، على تمديد األمر بمنـع أي نـشاط أمسالعام اإلسرائيلي، 
لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلـسطينية 
فـــي القــــدس الـــشرقية بعــــد تبنــــي توصـــية مــــن الــــشاباك 

  .والشرطة اإلسرائيلية حول الموضوع

ويحدد األمر الـذي وقعـه أردان أنـشطة مؤسـسات 
لك الغرفــة التجــارة، والمجلــس األعلـــى بيــت الــشرق، وكــذ

للــسياحة، ومركــز الدراســـات الفلــسطينية، ونــادي األســـير 
  .الفلسطيني ومقر الدراسات االجتماعية واإلحصائية

ــرار بحجــة أن تلــك الجهــات تتبــع إلــى  وأرجــع الق
مــشددا علــى أن إســرائيل لــن تتنــازل . الــسلطة الفلــسطينية
  .عن سيادة القدس
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تنفيذية لمنظمة التحريـر ووصفت عضو اللجنة ال
ــــسطينية د ــــان عــــشراوي، . الفل ــــسحن ، قــــرار حكومــــة أم

االحــتالل اإلســرائيلي ووزيــر أمنهــا الــداخلي جلعــاد أردان 
تمديد إغالق عدد مـن المؤسـسات الفلـسطينية فـي مدينـة 
القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية فيهـا 

  .بالخطير وغير المسؤول

إن هـذه : "م اللجنـة التنفيذيـةوقالت في بيان باسـ
الخطـوة المـستفزة تـأتي فـي سـياق العـدوان المـستمر علــى 
ـــصفية الوجـــود  ـــدس ومؤســـساتها ومواطنيهـــا بهـــدف ت الق
الفلسطيني فيها تطبيقا إلستراتيجية دولة االحتالل القائمة 
علـــى تهويـــد المدينـــة المقدســـة وتعزيـــز سياســـة التطهيـــر 

ـــسي ـــع العرقـــي والتهجيـــر القـــسري وبـــسط ال طرة علـــى جمي
  ."مناحي الحياة فيها

وأشارت إلى أن هذا القرار الذي يشمل مؤسـسات 
ـــس  ـــة، والمجل ـــة التجاري ـــشرق والغرف ـــت ال ـــة هـــي بي وطني
األعلــى للــسياحة، والمركــز الفلــسطيني للدراســات، ونــادي 
ــأتي  األســير ومكتــب الدراســات االجتماعيــة واإلحــصائية، ي

وني والمالي لدولـة نتيجة الغطاء األميركي السياسي والقان
االحتالل وقرارات وخطوات اإلدارة األميركية األحاديـة وغيـر 
المـــسؤولة تجـــاه الحقـــوق الفلـــسطينية المـــشروعة ومنهـــا 
االعتراف بالقدس عاصـمة إلسـرائيل ونقـل سـفارتها إليهـا، 
وغيرهـــا مـــن القـــرارات الهادفـــة إلـــى إنهـــاء جميـــع قـــضايا 

ــى منــع إقامــة دو ــسطينية الوضــع النهــائي وصــوال إل لــة فل
 وعاصـمتها ١٩٦٧مستقلة وذات سيادة على حدود العـام 

  .القدس الشرقية

  ٥ ص٢/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

في القدس " القطار الهوائي"المصادقة على 
  رغم معارضته من بعض جهات

  

صادقت لجنة البنى التحتية اإلسرائيلية  -  ٤٨عرب
القديمة بالقدس » التلفريك«على مخطط القطار الهوائي 

بساحة ) جبل الطور(المحتلة الذي يربط جبل الزيتون 
البراق، ويهدف لربط شرقي القدس بغربها، وحددت اللجنة 

  . يوما لتقديم االعتراضات على المشروع٦٠للجمهور مهلة 

بادرت للمشروع الذي صادقت عليه الحكومة 
 مليون ٢٠٠اإلسرائيلية ورصدت له ميزانية أولية بقيمة 

  .«سلطة تطوير القدس«ارة السياحة وما تسمى شيكل، وز

ووفقا للمخطط، ستشمل المرحلة األولى من 
أوالها ستقام بالقرب من : المشروع بناء ثالث محطات

مجمع المحطة بالقرب من مسرح خان، وتقع المحطة 
. الثانية بالقرب من موقف للسيارات قرب جبل الخليل

قرب » يدمك«وستبنى المحطة الثالثة على سطح مجمع 
  .ساحة البراق

ووفقا للمشروع سوف تكون كل عربة قادرة على 
 ٧٣نقل ما يصل إلى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، 

 كيلومتر، ١.٤ويبلغ طول الخط . عربة ستكون على الخط
 ثانية يغادر ٢٠ إلى ١٥وسيكون النظام تلقائيا، وكل 

وسوف تكون سرعة . القطار حتى لو لم يكن هناك ركاب
  . دقيقة٤.٥ساعة وتستمر /  كم٢١لقيادة ا

ومن أجل بناء المشروع، سيكون من الضروري 
ً عامودا كبيرا من األسمنت المسلح بارتفاع ١٥بناء  ً٢٦ 
  .ًمترا

ولعل أبرز المعطيات تلك التي تشير إلى أن 
القطار الهوائي يمكن أن ينقل في ساعات الذروة حوالي 

  . راكب كل ساعة٣٠٠٠

، إن طاقم التخطيط »هآرتس«وقالت صحيفة 
لمشروع القطار الهوائي، يعرضون المشروع كوسيلة من 
وسائل المواصالت العامة التي تهدف إلى حل مشكلة 
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المواصالت حول المدينة القديمة وخاصة ازدحام الحافالت 
  .السياحية في منطقة ساحة البراق

ونقلت الصحيفة عن مركز المشروع، شموئيل 
اتت عربات التلفريك وسيلة مواصالت ب«: تسباري، قوله

دارجة حول العالم، وذلك بسبب انخفاض تكاليف بنائها 
وبسبب قدرتها على نقل أعداد كبيرة من الناس في مدن 

  .«ذات طبوغرافيا جبلية

ولتبرير القطار الهوائي بالقدس القديمة، أضاف 
 مشروعا لقطارات ١٣ قرب باريس يتم التخطيط لـ«: تسباري
 ومع ذلك، يشير معارضو المشروع بالقدس إلى أن هوائية،

وزارة المواصالت ليست شريكا في الخطة، ويبدو في 
المناقصات التي نشرتها أنها ال تعتبر التلفريك كنظام يقلل 

  .«من الحاجة إلى وسائل المواصالت العامة

ويحظى المشروع بمعارضة من بضع جهات، منها 
حية االقتصادية، إذ التي تشكك بجدوى المشروع من النا

، اإلفصاح عن »سلطة تطوير القدس«ترفض ما يسمى 
البيانات والجدوى االقتصادية للمشروع في هذه المرحلة، 

نضمن أن تكلفة التلفريك ستكون تكلفة «: وعقبت بالقول
  .«السفر بالحافلة أو على القطار الخفيف في القدس

كما أن هناك من يعارض المشروع كون جمعية  
كما مختلف المشاريع  االستيطانية ضالعة بالمخطط» ادإلع«

والمخططات التهويدية واالستيطانية التي تحرك بالقدس 
القديمة وسلوان وفي تخوم األقصى، معارضة إضافية 
للمشروع بسبب المساس المتوقع في منظر البلدة القديمة، 
علما أن الهدف الحقيقي للتلفريك هو تعميق السيطرة 

 على حوض المدينة القديمة وتقوية جمعية اإلسرائيلية
  .التي تعمل على تهويد سلوان» إلعاد«

وتأتي المصادقة على المخطط بعد تدشين الحدائق 
التوراتية بالقصور األموية وتدشين شبكة األنفاق بساحة 
البراق لتمتد تحت القدس القديمة وعين سلوان، والمصادقة 

ون المطل على على مخطط إلقامة متنزه في جبل الزيت
القدس القديمة، كما تم في هذه المرحلة التحضير للمشروع 

النزول على »أو ما يعرف بـ» أوميغا«السياحي االستيطاني 
  .«حبل

ويضاف ذلك إلى مخطط إقامة متنزه في جبل 
الزيتون المطل على القدس القديمة، يربط بين موقعين 

 المحتلة، استيطانيين لليهود في داخل الطور بمدينة القدس
إذ يقتضي إقامة المتنزه االستيالء على أراض فلسطينية 
خاصة، وفي المرحلة القادمة سيتم عرض المخطط على 

  .اللجنة اللوائية للتخطيط

ويجري إعداد المخطط من قبل شركة دولية 
سلطة تطوير «متخصصة في مشاريع مماثلة، غير أن 

 بضع مترددة في اإلعالن عن اسمها، كونه قبل» القدس
سنوات، انسحبت شركة فرنسية من المشروع تحت ضغط 

  .من الحكومة الفرنسية بسبب الحساسية السياسية

وكانت . ٢٠٢١ومن المتوقع بدء التشغيل عام 
قررت في » سويز انفيرونمان«الشركة الفرنسية العمالقة 

السابق عدم التقدم للمشاركة في بناء القطار الهوائي 
  .رة جدل سياسيتجنبا إلثا» التلفريك«

ويندرج هذا المخطط، ضمن السياسات االستيطانية 
والتهويدية للمؤسسة اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، 
من خالل سن مجموعة قوانين وتشريعات تصب في اتجاه 
السيطرة الجغرافية والديمغرافية على المدينة المقدسة على 

  .صليينطريق تهويد المدينة بالكامل وطرد سكانها األ

  ١٧ ص٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الفلسطينيون ينددون باقتحام المستوطنين لـ 
 ٕواطالق طائرات شراعية فوقه" األقصى"

  

دان الفلــسطينيون  - عمــان - ناديــة ســعد الــدين
ســماح ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، أمــس، للمــستوطنين 
المتطرفين بإطالق طائرات شراعية فـوق المـسجد األقـصى 

مبارك، واقتحام باحاته وتنفيذ جوالت استفزازية مـشبوهة ال
ّـداخله، بينمـا أفـاد تقريـر أممي بـأن عـدوان االحـتالل أدى 



  
  ١٦٧ 

في ” مسيرات العودة“ فلسطينيا خالل ٢٩٥إلى استشهاد 
  .قطاع غزة

ّونـــددت دائــــرة األوقــــاف اإلســـالمية فــــي القــــدس 
المحتلة باقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، ومـنهم 

بـــاب “لبـــة مـــن معاهـــد تلموديـــة، لألقـــصى، مـــن جهـــة ط
ّ، تحت حماية قوات االحتالل المـشددة، وقيـامهم ”المغاربة

بجوالت استفزازية داخل باحاته، واالستماع إلـى شـروحات 
، المزعـوم، وذلـك قبـل مغـادرتهم مـن جهـة ”الهيكـل“حول 

  .”باب السلسلة“

تحليـق ثـالث ” األوقاف االسالمية“كما استنكرت 
تنظر بخطـورة “ات شراعية فوق األقصى، مؤكدة أنها طائر

بالغــة لمــا جــرى مــن تحليــق طــائرات شــراعية علــى ارتفــاع 
الحــرم القدســي / مــنخفض فــوق المــسجد األقــصى المبــارك

  .”الشريف

ان، إن  ثالثــة أشــخاص “ّــونقلــت عــن شــهود عي
ّحلقوا بطائرات شراعية فـوق المـسجد األقـصى، ونزلـوا فـي 

أقيمــت علــى أنقــاض حــارتي الــشرف التــي ” حــارة اليهــود“
  .”والمغاربة بجوار األقصى المبارك

هـــذا األمـــر مـــستهجن “إن ” األوقـــاف“وأضـــافت 
أي مـساس يحـصل للمـسجد “، محـذرة مـن أن ”ومستغرب

األقـــصى المبـــارك تقـــع مـــسؤوليته علـــى عـــاتق الـــسلطات 
التي سمحت لهؤالء بالتحليق والطيران فوق ” اإلسرائيلية“

  .”األقصى

المــــسجد مــــستهدف مــــن قبــــل “بــــأن وأوضــــحت 
ــصخرة  ــة ال ــى هــدم قب ــذين يــدعون إل المتطــرفين اليهــود ال

الــسلطات “، مطالبـة ”، المزعـوم”الهيكـل“المـشرفة وبنـاء 
  .>>...”اإلسرائيلية بوضع حد لهؤالء قبل فوات األوان

  ١٨ ص٤/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

مفتي القدس يدين اطالق طائرات شراعية فوق 
  "األقصى"

  

أدان مفتي عام القدس والديار ... <<
الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ 
محمد حسين، تحليق ثالث طائرات اسرائيلية شراعية فوق 
المسجد األقصى المبارك، في سابقة خطيرة واستفزازية 
لمشاعر الفلسطينيين، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لحرمة 

 .ا صارخا على قدسيتهالمسجد األقصى المبارك، وتعدي

سلطات «وحذر الشيخ حسين في بيان امس 
االحتالل من أن من شأن مثل هذه االعتداءات أن تشعل 
فتيل التوتر في المنطقة برمتها، وجرها إلى مربع العنف، 
ألن المسجد األقصى المبارك يخص المسلمين كافة في 

، محمال حكومة »العالم أجمع، وليس الفلسطينيين وحدهم
 .حتالل المسؤولية كاملة عن نتائج أفعالهااال

الوقوف بجدية أمام «ودعا المجتمع الدولي الى 
مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وأماكن عبادته، وأال 
يكتفي بمجرد إدانة االنتهاكات، بل اتخاذ إجراءات جدية 
كفيلة بردع سلطات االحتالل عن اعتداءاتها وممارساتها 

 على إرهابها وجرائمها المتواصلة اليومية، ومحاسبتها
بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وثوابته الوطنية غير 

واقتحم مستوطنون متطرفون يهود . »القابلة للتصرف
الحرم القدسي –امس، باحات المسجد األقصى المبارك

 .الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
د االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب وشؤون المسج

ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة 
 .مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي الخاصة

 طالبا من ٢٦ مستوطنا، و٨٥وأكد الخطيب ان 
معاهد تلمودية اقتحموا األقصى في الفترة الصباحية، 
ونفذوا جوالت مشبوهة في المسجد واستمعوا الى 



  
  ١٦٨ 

، قبل أن »الهيكل المزعوم«روحات حول أسطورة ش
 .يغادروا من جهة باب السلسة

من جهة ثانية، أصيب عدد من المواطنين 
الفلسطينيين باالختناق امس خالل مواجهات عنيفة 
اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، في بلدة الخضر 

وقالت جمعية الهالل االحمر . جنوب مدينة بيت لحم
في بيان لها بأن المواجهات اندلعت في محيط الفلسطيني 

بوابة الخضر وحارة دار موسى في وقت متأخر من ليلة 
أمس استمرت حتى صباح اليوم، أطلق خاللها جنود 
االحتالل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة عدد من 

  .>>...المواطنين بحاالت اختناق

  ٨ص ٤/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يمدد قرار حظر أنشطة مؤسسات 
 فلسطينية بالقدس

  

وقع وزير األمن العام اإلسرائيلي جلعاد أردان، 
صباح يوم الخميس الماضي، على تمديد قرار بمنع أي 
نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، بعد تبنيه 

  . رائيلية حول الموضوعتوصية من الشاباك والشرطة اإلس

ويحدد القرار الذي وقعه أردان أنشطة مؤسسات 
بيت الشرق، وكذلك غرفة التجارة، والمجلس األعلى 
للسياحة، ومركز الدراسات الفلسطينية، ونادي األسير 

  . الفلسطيني ومقر الدراسات االجتماعية واإلحصائية

وأرجع القرار بحجة أن تلك الجهات تتبع إلى 
ًمشددا على أن إسرائيل لن تتنازل . لفلسطينيةالسلطة ا

 .عن سيادة القدس

  ١٧ ص٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مسيرة كبرى للمستوطنين بمحيط المسجد 
  األقصى مساء اليوم

  

 وجهت جماعات الهيكل المزعوم، – وكاالت
ألوسع مشاركة في مسيرة للمستوطنين من المقرر أن 

لبلدة القديمة بالقدس تنطلق مساء اليوم االثنين في ا
 .المحتلة

وتبدأ المسيرة من منطقة باحة حائط البراق 
عند السابعة والنصف ) الجدار الغربي للمسجد األقصى(

ًمساء، لتمر في محيط المسجد األقصى وداخل القدس 
  .ًالعتيقة، احتفاال بدخول الشهر العبري الجديد

ًووفقا للدعوات التي أطلقها المستوطنون على 
ع التواصل االجتماعي، ستمر المسيرة بطريق الواد، مواق

وتتوقف عند أكثر من نقطة أمام أبواب األقصى، ثم 
  .تنتهي عند باب األسباط، أحد أبواب األقصى

  ٤/٢/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

 مقدسيات عن المسجد ٧االحتالل يبعد 
  "باب الرحمة"األقصى بسبب جلوسهن عند 

 

ل، ليلة أمس، إبعاد سبعة قررت سلطات االحتال
مرابطات مقدسيات عن المسجد األقصى المبارك لمدة 
أسبوعين، في الوقت الذي ستعقد محكمة االحتالل جلسة 

  .لعدد منهن في وقت الحق من اليوم االثنين

 نساء ٦وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت أمس 
وفتاة، خالل خروجهن من أبواب المسجد األقصى 

حطة واألسباط : ت االعتقاالت من أبوابالمبارك، ونفذ
   ".الناظر "والمجلس

دينا طروة، زينب طروة، : وشملت قرارات اإلبعاد
ابتسام الطويل، رانية غزاوي، جهاد الرازم، سعاد عبيدية، 

  .صفاء اإلمام



  
  ١٦٩ 

تابع قضية  الذي – وحسب المحامي خالد زبارقة
نطقة الجلوس في الم"االعتقال جاء بحجة  فإن – المرابطات

  ".باب الرحمة"الشرقية داخل المسجد األقصى عند 

  ٤/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون متطرفون يقـتحمون باحات 
  ٌ واالحتـالل يغلق باب المغاربـة"األقصى"

 اقـــتحم عـــشرات -  وكـــاالت- فلـــسطين المحتلـــة
المـــستوطنين المتطـــرفين امـــس باحـــات المـــسجد األقـــصى 

 . القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة الحرم-المبارك 

وقال مـدير عـام دائـرة االوقـاف االسـالمية العامـة 
وشــؤون المــسجد االقــصى بالقــدس الــشيخ عــزام الخطيــب 
فــي رام اهللا ان االقتحامــات تمــت مــن جهــة بــاب المغاربــة 
بحراســة مــشددة مــن شــرطة االحــتالل االســرائيلي الخاصــة 

ًحمـــــين طقوســـــا المدججـــــة بالـــــسالح، وأدى بعـــــض المقت
 .تلمودية في باب الرحمة

وأغلقــــــت شــــــرطة االحــــــتالل الــــــساعة العاشــــــرة 
ــــرة  ــــصف صــــباحا بــــاب المغاربــــة، عقــــب انتهــــاء فت ًوالن
ّاالقتحامات الـصباحية للمتطـرفين اليهـود، وأمنـت الحمايـة 
الكاملـــة لهـــم أثنـــاء جـــوالتهم فـــي باحـــات األقـــصى حتـــى 

 .خروجهم من باب السلسلة

ً مــستوطنا مــن ٦٧فــإن وبحــسب الــشيخ الخطيــب 
ا مـن طــالب الجامعـات والمعاهـد اليهوديــة ٣٠بيـنهم  ًـ طالب

اقتحموا المسجد األقـصى خـالل الفتـرة الـصباحية، ونظمـوا 
  .جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته

  ١ ص٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على 
  مسجد في دير دبوان

 

نون، اليوم االثنين، شعارات عنصرية خط مستوط
باللغة العبرية، على جدران مسجد في بلدة دير دبوان، 

  .شرق رام اهللا

وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، إن 
شعارات عنصرية على  مستوطنين اقتحموا القرية وخطوا

  .جدران أحد المساجد وعدد من مركبات المواطنين

وقاف والشؤون الدينية من جانبه، اعتبر وزير األ
االعتداء عنصرية استفزازية  الشيخ يوسف ادعيس هذا

المتسلسلة بحق  جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم اإلسرائيلية
وأكد أن حماية األماكن المقدسة في فلسطين ال  .المقدسات

وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم  يقع على عاتق الفلسطينيين
والشرفاء في  العربي واإلسالميومساندة كافة أبناء العالمين 

  .جميع أنحاء العالم

  ٥/٢/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

الوزير أرئيل يتقدم عشرات المستوطنين 
  باقتحام األقصى

تقدم وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أرئيل، صباح 
اليوم الثالثاء، عشرات المستوطنين باقتحام ساحات المسجد 

اسة مشددة من شرطة األقصى من جهة باب المغاربة بحر
االحتالل والوحدات التي تواصل فرض إجراءات مشددة على 

  .دخول الفلسطينيين لساحات الحرم

ويأتي اقتحام أرئيل، بعد يوم من اقتحام قائد 
شرطة االحتالل في القدس، الضابط يورام هليفي، للمسجد 
على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة االحتالل والعديد 

  . من وسائل اإلعالم اإلسرائيليةمن الصحافيين

  ٥/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  



  
  ١٧٠ 

تعمل على إلغاء الطابع الفلسطيني " سرائيلإ
  للقدس

 اتهم مسؤول فلسطيني أمس األحد –) أ.ب.د(
بأنها تعمل على إزالة كل ما يمثل طابعا سياديا " إسرائيل"

  .فلسطينيا في الجزء الشرقي من مدينة القدس

القدس عدنان الحسيني لإلذاعة وقال وزير شؤون 
ال تريد أي مؤسسة " إسرائيل"الفلسطينية الرسمية، إن 

" إسرائيل"وأضاف أن . سيادية خدماتية فلسطينية في القدس
تتغول منذ عامين على كافة أشكال الوجود الفلسطيني في 
القدس مستغلة الدعم األمريكي األعمى لها واعتراف 

  ".ائيلإسر"واشنطن بالمدينة عاصمة ل

قبل أيام بإغالق عدد " إسرائيل"وأشار إلى أن قرار 
من المؤسسات ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في 
القدس،يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني فيها تطبيقا 

ولفت . لإلستراتيجية القائمة على تهويد المدينة المقدسة
إلى أن القرار المذكور شمل مؤسسات بيت الشرق والغرفة 

لتجارية والمجلس األعلى للسياحة والمركز الفلسطيني ا
للدراسات ونادي األسير ومكتب الدراسات االجتماعية 

 .واإلحصائية

" تهويد"بتصعيد خطط " إسرائيل"كما اتهم الحسيني 
المسجد األقصى، داعيا إلى اتخاذ موقف سياسي عربي 

  .ٕواسالمي موحد

يني وندد وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسط
االقتحامات اإلسرائيلية المتعددة للمسجد "يوسف ادعيس، بـ

، "األقصى سواء كانت من أفراد أو جماعات أو مسؤولين
ًمطالبا المؤسسات الدولية إلى التحرك لوضع حد االنتهاكات 

  .بحق األقصى

كما دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 
بتحليق " ائيليةاإلسر"الشيخ محمد حسين، سماح السلطات 

واعتبر . ثالث طائرات شراعية فوق المسجد األقصى الجمعة
سابقة خطيرة واستفزازية "حسين، في بيان، أن الحادثة 

لمشاعر الفلسطينيين وانتهاك جسيم لحرمة المسجد 
  ."األقصى المبارك وتعد صارخ على قدسيته

 ٤/٢/٢٠١٩الخليج 

* * * * *  

 على ًر مقدسيااالحتالل يجب.. ًبعد هدمه ذاتيا
  إزالة أنقاض منزله

ــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة ســلوان، اليــوم / أف
ــأن طــواقم تابعــة لبلديــة االحــتالل فــي القــدس  ــاء، ب الثالث

 المــواطن مجــدي أبــو تايــه أجبــرتتحرســها قــوة عــسكرية، 
مــــن بلــــدة ســــلوان علــــى إزالــــة أنقــــاض منزلــــه وتنظيــــف 

 .ه على هدم منزله بنفسأجبرتهاألرضية، بعد ان 

وكان المواطن أبو تايه، قد هدم منزله يـوم أمـس 
األول بيــده، بــضغط مــن بلديــة االحــتالل بــزعم البنــاء دون 

  .ترخيص

  ٥/٢/٢٠١٩ة اإلخبارية الرأيشبكة 

* * * * *  

 بقيادة وزير "األقصى"مستوطنون يقتحمون 
 بحكومة االحتالل

  

من جهة ...  <<–  وكاالت–القدس المحتلة  
لزراعة في حكومة االحتالل االسرائيلي، اخرى، قاد وزير ا

المتطرف أوري ارئييل امس، اقتحامات المستوطنين 
الحرم –المتطرفين اليهود لباحات المسجد األقصى المبارك

وقال مدير . القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة
عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد 

لخطيب، ان االقتحامات األقصى بالقدس الشيخ عزام ا
نفذت من جهة باب المغاربة، على رأس مجموعة من 
المستوطنين المتطرفين، بحماية عناصر الوحدات 

 .الخاصة في شرطة االحتالل االسرائيلي

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف، بعد يوم من 
اقتحام قائد شرطة االحتالل في القدس، المتطرف يورام 
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جموعة من كبار ضباط شرطة هليفي للمسجد على رأس م
ًاالحتالل، تزامنا مع قرارات شرطة االحتالل بإبعاد سبع 
سيدات مقدسيات عن المسجد االقصى لمدة أسبوعين 

 داخل المسجد "الجلوس في منطقة باب الرحمة"بتهمة 
  .األقصى خالل فترة اقتحامات المستوطنين

 ٣٣من جهتها، اعتقلت قوات االحتالل امس، 
ينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية مواطنا فلسط

  .المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان له، أن 
قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام اهللا 
والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وقلقيلية، واعتقلت 

  .>>... بزعم أنهم مطلوبون٣٣المواطنين الـ 

  ١٠ص ٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

خطط إسرائيلي لالستيالء على أراضي خلة م
  عبد جنوب شرق القدس

رئـــيس لجنــة الـــدفاع عـــن  قــال – وفـــا – القــدس
 شــــرق القــــدس بــــسام بحــــر، إن هنــــاك مخططــــا أراضــــي

 لالســـتيالء علـــى مـــا يزيـــد عـــن ألـــف دونـــم مـــن ًإســـرائيليا
 زيتون، وبيوت تعود ملكيتهـا أشجار زراعية تشمل أراضي

  .لة عبد جنوب شرق القدسلمواطنين فلسطينيين، في خ

 بلديــــة القــــدس، عــــن إعــــالنوأشــــار بحــــر إلــــى 
المخطط االستيطاني في شق طريق اسـتيطاني مـن معلـب 
جامعــة القــدس فــي بلــدة أبــو ديــس شــرق القــدس حتــى 

، وبالتــــالي االســــتيالء علــــى "معاليــــه ادومــــيم"مــــستوطنة 
  .أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها ألهالي المنطقة

المخطـــط ربـــط مـــستوطنات عبـــر وبـــين أن هـــدف 
  .شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه ادوميم

  ٦/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

مخططات إسرائيلية لتحويل مسجد طبرية 
 لكنيس أو متحف

كشف النقاب مؤخرا،  –  الناصرة-برهوم جرايسي 
عن محاوالت البلدية اإلسرائيلية لمدينة طبرية، تحويل 

  .لمدينة، إلى كنيس أو متحفمسجد البحر في ا

، زارت ٤٨لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 
  .المسجد وأطلعت على ما يجري

وقال رئيس اللجنة محمد بركة، إنه إذا لم تتراجع 
البلدية اإلسرائيلية عن هذا المخطط، فإننا سنخوض معركة 

  .شعبية جماهيرية واسعة في قلب المدينة إلنقاذ المسجد

لحديث عن المسجد الواقع عند حافة ويجري ا
البحيرة في قلب البلدة القديمة في المدينة، ويحظر على 

وبات مهمال . ١٩٤٨المسلمين الدخول إليه منذ العام 
ّوقد تعرض المسجد مرارا العتداءات من . ومكبا لنفايات

عصابات المستوطنين، كان أشرسها خالل االنتفاضة 
  .الثانية

ي محيط المسجد كثف وخالل تواجد الوفد ف
البوليس اإلسرائيلي حضوره، بصحبة رئيس البلدية 
اإلسرائيلية رون كوبي، الذي اعترف لرئيس المجلس قروي 
طرعان، مازن عدوي، أن المخطط كان تحويله الى كنيس 
يهودي، ثم بات الهدف تحويله إلى متحف، وهو أمر 

  .مرفوض كليا

عمال وقال رئيس المتابعة بركة، الواضح من األ
الجارية، أن الحديث ال يجري عن تنظيف المكان المحظور 
ٕدخول أصحابه المسلمين اليه، وانما لتنفيذ مشروع آخر، ال 

وهذا ضمن المؤامرة المستمرة . يبقيه مسجدا، ومكانا مقدسا
على طبرية وعلى كل مدن وقرى فلسطين التاريخية، فحجارة 

  .المكان وحدها تروي هوية المدينة

كة إلى االستعداد لمعركة جماهيرية واسعة ودعا بر
وشدد على أننا . في حال أصرت بلدية طبرية على مؤامرتها

نريد لهذا المسجد أن يعود ليفتح ابوابه أمام المصلين 
  .المسلمين
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وقال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة 
ّالشيخ كمال خطيب، إن المسجد تعرض مرارا العتداءات 

تداء خالل االنتفاضة الثانية، كما أن ومن أبرزها االع
مقدسات عديدة في المكان تعرضت لالعتداء، مثل تحويل 

وشدد على . مقام السيدة سكينة إلى قبر اسموه قبر راحيل
أن هذا يأتي ضمن االعتداءات اإلسرائيلية الدائمة على 

  .المساجد والكنائس ومختلف المقدسات

ائيل وضعت يوسف جبارين، إن إسر. وقال النائب د
يدها على الغالبية الساحقة من المقدسات اإلسالمية، 
. وأيضا المسيحية، وهي تنتظر الفرصة إلزالتها عن الوجود

أما حكاية فتح متحف، فكما يبدو يحاولون اآلن، تكرار 
المؤامرة على مسجد بئر السبع، الذي اعتدوا عليه 

  .وصادروه من أصحابه، منذ سنين

اب عدد من رؤساء المجالس وقررت المتابعة انتد
 مع رئيس بلدية ،المحلية العربية لعقد جلسة األسبوع المقبل

ٕطبرية كوبي، لالطالع على المخطط، واذا ما اتضح أن 
البلدية تصر على تغيير معالم المسجد وتحويله إلى منشأة 
أخرى مثل كنيس أو متحف، فستكون معركة شعبية واسعة 

 .اء المخططفي قلب مدينة طبرية، حتى الغ

  ١٨ ص٦/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ّاالحتالل يخطط لتهجير عائالت مقدسية 
لصالح بناء استيطاني بحي الشيخ جراح في 

 القدس
  

ـــاء، خطـــة  ـــرت ســـلطات االحـــتالل أمـــس الثالث ّأق
 وحدة استيطانية غربي حـي الـشيخ جـراح وسـط ١٣لبناء 
 .المحتلة القدس مدينة

، فإنــه ســيتم العبريــة" ريــشت كــان"وبحــسب قنــاة 
إخالء السكان من تلك المنطقة وتعويـضهم، بعـد الموافقـة 

 .ًعلى هذا المخطط، وفقا لزعمها

التابعة " لجنة التخطيط والبناء"ووافقت ما تسمى 
لبلديــة االحــتالل فــي مدينــة القــدس، علــى المخطــط أمــس 

 .الثالثاء

ـــــت القنـــــاة العبريـــــة أن صـــــاحب المـــــشروع  ّوبين
، كانـت أصـيبت الم�ستوطنين مـناالستيطاني، رجـل أعمـال 

قـرب مـستوطنة  ابنته بجروح خطيرة في عملية إطالق نار
  .ًوقعت مؤخرا" عوفرا"

  ٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 * * ** *  

مقدسي يهدم غرفة من . .بضغط من االحتالل
منزله وآخر يستكمل هدم شقتين سكنيتين في 

 سلوان
  

المواطن سعيد سـرحان مـساء الثالثـاء غرفـة  ھدم
الم��سجد  جنــوب س��لوان ببلــدة مــن منزلــه فــي حــي الثــوري

، بقرار من بلدية االحتالل في القـدس بحجـة ، بيدها�قصى
 .البناء دون ترخيص منها

 متـرا مربعـا، مبنيـة منـذ ٦٠وتبلغ مساحة الغرفة 
وفي السياق، استكملت عائلة صـبح المقدسـية  . سنوات٨

هــدم منزلهــا فــي حــي رأس العــامود ببلــدة ســلوان جنــوب 
المــسجد األقــصى بيــدها بقــرار مــن بلديــة االحــتالل بحجــة 

  . دون ترخيصالبناء

ــــصطفى صــــبح، أن بلديــــة  ــــواطن م وأوضــــح الم
) شقتان سكنيتان(االحتالل أخطرته عدة مرات بهدم منزله 

  .بحجة عدم قانونيته

ــذ  ــزل مبنــي من ــا ١٣وأضــاف أن المن ــا، الفت  عام
ـــشواكل  ـــع عـــشرات آالف ال ـــه دف ـــساوي (الـــى أن ـــشيكل ي ال

منــذ أن تمــت مخالفتــه، ولــم تمنحــه البلديــة )  دوالر٠.٢٩
ّريــة تــرخيص البنــاء، فــي الوقــت الــذي هددتــه بلديــة العب

ٕاالحتالل بـأن عليـه هـدم الـشقتين الـسكنيتين بنفـسه، واال 
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ســتقوم آلياتهــا بعمليــة الهــدم وعليــه تحمــل تكــاليف ذلــك، 
  . ألف شيكل١٥٠ودفع مبلغ 

  ٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 وحدة استيطانية ١٣االحتالل يقرر إقامة 
 س وطرد الفلسطينيين منهاجديدة بالقد

  

 قررت سلطات - عمان - نادية سعد الدين
 وحدة استيطانية ١٣االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إقامة 

ّجديدة في منطقة حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، 
وطرد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها حاليا، وذلك 

عدم إقامة لمنع تواصلها مع بقية أجزاء الضفة الغربية، و
  .١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

يأتي ذلك على وقع استئناف المستوطنين 
المتطرفين القتحام المسجد األقصى المبارك، وتصعيد 
عدوانهم ضد الفلسطينيين، تزامنا مع تنفيذ قوات االحتالل 
حملة واسعة من االقتحامات واالعتقاالت في أنحاء 

  .اضي المحتلةمختلفة من األر

وتعتزم سلطات االحتالل إقامة الوحدات 
االستيطانية الجديدة، التي صادقت عليها نهائيا، في 
الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، بالقرب من المسجد 
األقصى المبارك، ليرفع بذلك عدد المستوطنين في القدس 

 ألف ٢٢٠المحتلة، الذين يبلغ عددهم اليوم زهاء 
في مستوطنات بالمدينة، وأخرى تحيط مستوطن يقيمون 

 ألف مستوطن في ٦٤٠بها، من إجمالي أكثر من 
  .الضفة الغربية المحتلة

فيما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين 
، تحت ”باب المغاربة“باحات المسجد األقصى، من جهة 

حماية مشددة من قوات االحتالل، وقاموا بتنفيذ جوالت 
احاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية مشبوهة داخل ب

  .، في األقصى”باب الرحمة“مزعومة قرب 

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
مجموعة من المستوطنين أدت صلوات “المحتلة إن 

، بين ”باب الرحمة“علنية في منطقة  وشعائر تلمودية
ُباب األسباط والمصلى المرواني داخل المسجد األقصى، 

  .”ت االحتاللتحت حماية قوا

قوات االحتالل تمنع المصلين “وأضافت إن 
وحراس وسدنة المسجد االقتراب من المنطقة، تحت طائلة 

، منوهة إلى قيام ”االعتقال واإلبعاد عن األقصى
المستوطنين بجوالت استفزازية في المسجد واالستماع “

، المزعوم، قبيل اندحارهم ”الهيكل“إلى شروحات حول 
  .”لسلسلةباب ا“من جهة 

بينما استكمل المستوطنون انتهاكاتهم في 
خربة “االعتداء على موقع “األراضي المحتلة عبر 

، ”األثري، الواقع جنوب قرية جالود جنوب نابلس” القصر
وفق مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية، 

  .غسان دغلس

االعتداءات المتكررة من قبل “وأوضح بأن 
لموقع أدت إلى تغيير المعالم المستوطنين على هذا ا

ً، مضيفا أن ”األثرية من بعض أراضي قرية جالود
االحتالل يمنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة منذ “

  .”، بذريعة قربها من البؤر االستيطانية٢٠٠١العام 

الصور الموثقة تثبت قيام “وبين أن 
المستوطنين باقتالع عشرات أشجار الزيتون والتين 

منذ أكثر ” خربة القصر“ التي كانت مزروعة في واللوز
 عام، وتجريف مساحات من األرض وتسويتها ١٠٠من 

  .”وتحويلها إلى مواقع لتنظيم احتفاالتهم ومناسباتهم

، الواقع فوق تلة ”خربة القصر“ويحيط موقع 
 متر، طبقا لألنباء ٨٠٠ترتفع عن سطح البحر نحو 

هدف سرقة الفلسطينية، ثالث بؤر استيطانية تست
 دونما مع مئات الدونمات ٥٠مساحته المقدرة بنحو 

الزراعية القريبة منه، واستالب إرثها التاريخي الذي يعود 
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ًللحقب الكنعانية والرومانية والبيزنطية واأليوبية، فضال 
  .عن ما تضمه من الكهوف وآبار وأحواض المياه القديمة

وقد تزامن ذلك مع قيام قوات االحتالل بشن 
ملة واسعة من المداهمات واالعتقاالت في أنحاء ح

مختلفة من الضفة الغربية، والتي طالت عددا من 
المواطنين الفلسطينيين، من بينهم النائب في المجلس 

، ) عاما٥٣(التشريعي عن حركة حماس، إبراهيم دحبور 
عقب مداهمة منزله، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، 

  .شماال

ت أسيرا محررا من بلدة بيت كما طالت االعتقاال
أمر شمال الخليل، وعددا من الشبان الفلسطينيين من 
بلدة بالطة شرق نابلس، ومن طولكرم وقلقيلية وبيت 

  .لحم، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها

واقتحمت قوات االحتالل المنطقة الجنوبية في 
ًمدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا وقامت بتفتيش  ً

ًمركبات الفلسطينية واعاقة حركتها، كما داهمت عددا ال ٕ
من منازل المواطنين في مدينة الدوحة، غرب بيت لحم، 

  .وبلدة مراح رباح، جنوبا، وبلدة قفين شمال طولكرم

وبالمثل؛ اقتحمت قوات االحتالل كل من بلدة 
عزون، وبلدة كفر ثلث في قلقيلية، ونفذت عمليات 

  . المواطنين الفلسطينيينمداهمة واعتقال واسعة بحق

إلى ذلك؛ تعتزم مصر استضافة اجتماع شامل 
للفصائل الفلسطينية لبحث سبل إنهاء االنقسام وتحقيق 
الوحدة الوطنية، بوصفها الراعية لملف المصالحة 

  .الوطنية

” حماس“وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
ومسؤول مكتب العالقات الوطنية، حسام بدران، إن 

تلقت دعوة كريمة من جمهورية مصر العربية “الحركة 
  .”لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني

وأضاف بدران، في تصريح صحفي أمس، إن 
اللقاء جاء لبحث مواجهة التحديات التي تواجه “

ٕالمشروع الوطني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وانهاء 
دعوة، وأنها رحبت بهذه ال“ً، مؤكدا أن حركته ”االنقسام

  .”تنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء

، برئاسة رئيس ”حماس“ًوكان وفدا من حركة 
ًمكتبها السياسي إسماعيل هنية، ووفدا من حركة 

، برئاسة أمينها العام زياد النخالة، قد ”الجهاد االسالمي“
ًالتقيا في القاهرة، منذ يوم األحد الماضي، عددا من 

بحث عدة ملفات تتعلق بإنهاء المسؤولين المصريين ل
االنقسام، ومعبر رفح، والتهدئة مع سلطات االحتالل 

  .اإلسرائيلي

 ١٨ص ٧/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

.. مستوطنو الضفة يواصلون اعتداءاتهم
  ٕواخطارات بهدم منازل في العيسوية

  

 اعتدى مستوطنون -  وكاالت -القدس المحتلة 
تالع اشجار معمرة في متطرفون على موقع اثري، وقاموا باق

األثري، الواقع جنوب قرية جالود » خربة القصر«موقع 
  .جنوب مدينة نابلس

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 
الغربية غسان دغلس في بيان امس االربعاء، إن صورا 
حديثة أظهرت حجم اعتداءات المستوطنين المتكررة على 

دت إلى تغيير معالم االثري، والتي أ» خربة القصر«موقع 
  >>...من أراضي قرية جالود) ١٨(أثرية في الحوض رقم 

ّوجددت مجموعات يهودية متطرفة امس، ... <<
الحرم القدسي –اقتحامها لباحات المسجد األقصى المبارك 

  .الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
لقدس الشيخ عزام الخطيب، ان وشؤون المسجد االقصى با

االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من 
  .قوات االحتالل اإلسرائيلي
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وأكد الشيخ الخطيب ان مجموعة من المستوطنين 
باب «أدت صلوات وشعائر تلمودية علنية في منطقة 

ُبين باب األسباط والمصلى المرواني داخل المسجد » الرحمة
ط حراسة معززة من قوات االحتالل، التي تمنع األقصى، وس

المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك االقتراب من 
  .المنطقة، تحت طائلة االعتقال واالبعاد عن المسجد

واضاف، أن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية 
في المسجد واستمعوا الى شروحات حول المعبد والهيكل 

  .جد من جهة باب السلسلةالمزعوم قبل مغادرة المس

من جهة اخرى، سلمت طواقم تابعة لبلدية 
االحتالل االسرائيلي في مدينة القدس المحتلة امس، 
اخطارات هدم ادارية جديدة لمنازل مواطنين مقدسيين في 
بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون 

ن ترخيص، على ما افاد مركز معلومات وادي حلوة في بيا
  .له

وكانت قوات االحتالل وطواقم البلدية، داهمت 
العديد من أحياء البلدة وانتشرت في شوارعها قبل الشروع 
ٕبتوزيع والصاق اخطارات الهدم، فضال عن تسليم أوامر 
لعدد من أصحاب المنازل للمثول أمام البلدية غربي القدس 

  .المحتلة

وطردت قوات االحتالل امس، عشرات العائالت 
سطينية من خيامها في عدة مناطق باألغوار الشمالية؛ الفل

  .بهدف إجراء التدريبات العسكرية

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في االغوار عارف 
دراغمة في بيان بأن االحتالل طرد العائالت من مناطق 

حمامات "، و»البرج"، و»الميتة"، و»الراس األحمر«
غادرت خيامها ، مشيرا الى ان عائالت فلسطينية »المالح

مستقلة جرارات زراعية، بالتزامن مع وجود مركبات عسكرية 
  .>>...احتاللية تجوب المكان

  ٨ ص٧/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

جنود االحتالل يعتدون على متظاهرين في حي 
  الشيخ جراح بالقدس

 

عناصـر شـرطة  اعتدى –  صفا– القدس المحتلة
ظـاهرين، ونزعـوا االحتالل اإلسرائيلي يـوم الجمعـة علـى مت

أعـــالم فلـــسطين رفعهـــا بعـــض المـــواطنين، خـــالل تظـــاهرة 
أســـبوعية بحـــي الـــشيخ جـــراح فـــي القـــدس المحتلـــة ضـــد 

 .من منازلهم" الصباغ"إخالء عائالت 

ـــــــن  ـــــــشرات م ـــــــوات االحـــــــتالل الع وحاصـــــــرت ق
المتظاهرين المقدسـيين ونـشطاء الـسالم األجانـب واليهـود 

ــــــم  األعــــــالم خــــــالل التظــــــاهرة، والحقــــــتهم خــــــالل رفعه
  .الفلسطينية، وصادرتها للحيلولة دون رفعها

ـــــة  ورفـــــع المـــــشاركون شـــــعارات باللغـــــات العربي
واالنجليزيــــة والعبريــــة تنــــدد بــــاالحتالل واالســــتيطان فــــي 

ــة، منهــا  ــدس المحتل وقــف االســتيطان "و" ال لالحــتالل"ّالق
، كمـا رددوا هتافـات تنـادي بـزوال االحــتالل "شـرقي القـدس

  .والحرية لفلسطين

وانطلقت مسيرة مـن مكـان االعتـصام فـي الـشارع 
الرئيس بحـي الـشيخ جـراح بالقـدس، نحـو منـازل عـائالت 

  .الصباغ المهددة باإلخالء

وُألقيت خالل الوقفـة أمـام بنايـة عـائالت الـصباغ 
  .كلمات للمقدسي محمد الصباغ ونشطاء سالم

ُوتــنظم التظــاهرة لألســبوع الثالــث علــى التــوالي؛ 
ت الصباغ في حي الشيخ جراح بالقدس ًتضامنا مع عائال

ً فــردا، ضــد ٤٧ عــائالت ومكونــة مــن ٥المحتلــة، وعــددها 
  .إخالئها من منازلها

اإلســـــرائيلية ســـــلمت " اإلجـــــراء"وكانـــــت محكمـــــة 
عائالت الصباغ في مستهل الشهر الماضي قرارات تقضي 

  .بإخالئها من منازلها لصالح المستوطنين

االســتئناف وتمكــن محــامو عــائالت الــصباغ مــن 
 لـدى المحكمـة اإلسـرائيلية، والحـصول اإلخـالءضد قـرارات 
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علـــى قـــرار بوقـــف اإلخـــالء حتـــى الحـــصول علـــى رد مـــن 
  .المستوطنين

  ٨/٢/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية 

* * * * *  

فلسطيني يشرع بهدم منزله في القدس بضغط 
  من االحتالل

 

أحمـد محمــود  شـرعت عائلـة المـواطن الفلـسطيني
 جبل المكبـر ت، اليوم الجمعة، بهدم منزلها في حيعبيدا

 .جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية االحتالل

أخطر المـواطن  وكانت بلدية االحتالل في المدينة
  .عبيدات بهدم منزله بحجة البناء دون ترخيص

  ٨/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًالحتالل يقيم كنيسا ضخما في ساحة البراا   قً
  

اكدت مصادر  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
إسرائيلية ان البناء الذي يجري إقامته في ساحة البراق 

باب / جنوب غرب المسجد األقصى في حارة الشرف
المغاربة هو كنيس وليس مكتب خدمات ومرافق عامة 
وحمامات وغرف دراسية كما أعلنت قوات االحتالل 

ة ومخطط المشروع ووفق الخريط. ًوالبلدية سابقا
المنشور والمعلق قرب المبنى سيقيم الكنيس ضخم في 
غرب ساحة البراق بارتفاع ستة طوابق، اثنين تحت 
األرض، األول منها لعرض موجودات أثرية، يدعي أنها 

  .بقايا كنيس يهودي قديم من ضمنها مغطس للطهارة

ويظهر المخطط ان االثار اإلسالمية األموية 
شكل االعمدة والتيجان وطريقة البناء، والمملوكية من 

ًعلما أن الكنيس أقيم على أنقاض مصلى ووقف 
إسالمي، حيث تم رفع أرضية القاعدة بأعمدة اسمنتية 
ضخمة لحمل البناء بالكامل بعد تفرغ االتربة وتغطيتها 

ًتمهيدا لتحويلها احد المسارات السياحية الدينية اسفل 
  .ي قديمالكنيس، بادعاء انه كنيس يهود

وحسب المخطط البناء سيكون طابقين تحت 
األرض واما الثاني فيخصص ليكون حمامات للرجال، 
ٍومبان للدعم التقني، اما الطابق الثالث، والذي سيكون 
بالتوازي مع مستوى الشارع الموجود، أي سيكون بمثابة 
الطابق األول فوق األرض، فسيخصص كمدخل وحمامات 

، –  الثاني فوق األرض–لرابع للنساء، أما الطابق ا
ٍفيكون بمثابة القاعة الكبيرة للكنيس ويحتوي على كراس 
وقاعات لصلوات اليهود، وخزانة التوراة، اما الطابق 

 فسيكون عبارة عن –  الثالث فوق األرض–الخامس 
كنيس مخصص للنساء، اما السادس فسيكون بمثابة 

ا، بحيث مطلة تشرف على مباني القدس القديمة ومحيطه
ستكون الطوابق الثالثة األخيرة مرتبطة مع بعضها يعلوها 
قبة عالية تختم البناء بموازاة ساحة المسجد األقصى 

  .وارتفاع قبة الصخرة المشرفة

ويشار في المخطط الذي اطلعنا على أجزاء منه 
خالل جولة نظمتها احدى الشركات المشرفة على البناء 

 عدة مشاريع قيد اإلنشاء ان المبنى المذكور هو جزء من
في البلدة القديمة، وان هذا البناء سيرتبط بأبنية قديمة 

مقر الهيئة اإلسالمية / المدرسة التنكزية"وتاريخية مثال 
العليا، التي استولت عليها قوات االحتالل وحولتها الى 

 وحرس الحدود منذ سبعينيات القرن /مقر للقوات الخاصة
  .الماضي

متر  ٥٠٠تولي البناء على وحسب المخطط يس
مربع من ساحة البراق ويقام بطريقة مبتكرة معلق ووفق 
الخبراء سيشكل خطرا هندسيا حل حدوث انزالق في 
طبقات األرض في المدينة او تعرضت لزلزال خفيف، 
خصوصا وأن الساحة ضيقة ويزورها يوميا اآلالف من 
السياح وتقع في جنوب المدينة داخل اسوار البلدة 

  .لقديمة التي سبق وتعرضت للعديد من الزالزل المدمرةا
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ّوكانت البلدية اإلسرائيلية في القدس المحتلة أقرت 
لليهود، " المنطقة المختلطة"ًمخططا لتوسعة ما يسمى 

في ساحة البراق المالصقة للمسجد األقصى المبارك 
، ونشرت "ساحة المبكى"والتي تطلق عليها إسرائيل اسم 

 ٢٣اء هذه الكنيس الضخم على ارتفاع نحو المناقصة لبن
 متر مربع، ١٤٠٠ًمترا، بمساحة بناء إجمالية قدرها 

 مليون ١٣ مليون شيكل أي ما يعادل ٥٠بتكلفة نحو 
في ' مقدسة'دوالر، وذلك بهدف استنبات مواقع يهودية 

ٍقلب القدس القديمة، وزرع مبان مقببة توحي ألقدمية 
تشويه الفضاء العام في الوجود اليهودي في القدس، و

  .القدس العربية المحتلة

فيما ستخصص أجنحة وغرف في المبنى العام 
 – ّللكنيس كمركز زوار يروج للتراث اليهودي في القدس

 كما سيتم إجراء تغييرات في الفناء –ادعائهم  بحسب
القريب من الكنيس، ونصب مقاعد واستراحات مظللة 

زوار اليهود واألجانب للجمهور العام، في خطوة لجذب ال
وسرد الرواية اإلسرائيلية المستندة وجهة النظر السياسية 

  .اليمينية المتطرفة

المنطقة "واما المشرع الثاني واألخطر فيسمى ب
، وهي في الجزء الجنوبي المالصق لجدار "المختلطة

المسجد األقصى اسفل المتحف، سيقام فيه كنيس مظلل 
 ساحة البراق حيث يؤدي فيه ًللنساء المتدينات بعيدا عن

ًاليهود ذكورا واناثا طقوسا دينية بشكل مختلط، األمر  ً ٕ ً
ًالذي يخالفه المتدينون الشرقيين، خالفا لباقي الساحة إذ 
يتم الفصل بين الذكور واإلناث، وهذا البناء حيث سقط 

 بفعل الحفريات اسفل ٢٠١٨الحجر الضخم نهاية العام 
سالمي فيه وكاد يؤدي الى المسجد األقصى والمتحف اإل

  .إصابة احدى المتدينات اليهوديات في ذلك الوقت

وحسب المخطط يجري ترتيب الموقع في هذه 
ًالمرحلة تمهيدا لبناء مقر مشابه من ثالثة طوابق للنساء 
بالقرب من القصور االموية بموازاة الجدار الجنوبي اسفل 

المتحف اإلسالمي اقصى جنوب غرب جدار المسجد 
  .األقصى المبارك

هذا وأكدت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 
أن ساحة البراق هي أرض وقف إسالمي وأن حائط البراق 
هو جزء من المسجد األقصى المبارك، ورفضت وترفض 
أي مس بالساحة او بالجدار الجنوبي وقالت ان ترميم 
وتكحيل وصيانة الساحة الجدار الجنوبي من صالحيات 

 لجنة اعمار المسجد األقصى المبارك واختصاص
ونددت باالنتهاكات . واالوقاف اإلسالمي في القدس

ًاإلسرائيلية المتواصلة في ساحة البراق ودعت مرارا وتكرارا  ً
لتدخل دولي واممي وخاصة من قبل اليونسكو التي 
صنفت الجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك جزء من 

و وقف وانه من التراث المسجد وللمسلمين وحدهم وه
  .العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي مس

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم 
اعتبرت أنه " يونسكو"المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

ليس هناك ثمة عالقة لليهود بحائط البراق، وتبنت مؤخرا 
يت تسمية قرارا جديدا يتعلق بالقدس المحتلة، بتثب

المسجد األقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، 
 .كمترادفين لمعنى واحد وانه وقف إسالمي

 ١٨ ص١٠/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

شأته نفلسطيني يستكمل هدم منزله وم: القدس
  التجارية بضغط من االحتالل

 

استكمل المواطن المقدسي أحمد عبيـدات، اليـوم، 
جبـل المكبـر جنـوب  حـي رية فيهدم منزله ومنشاته التجا

 شرق القدس بيده بقرار من بلدية االحتالل

وشرع المواطن أحمد محمود عبيـدات، أول أمـس 
الجمعــة وأمــس، بهــدم منزلــه ومنــشأته التجاريــة فــي جبــل 
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ــة االحــتالل، وبــضغط منهــا  ــده، بقــرار مــن بلدي المكبــر، بي
 .تفاديا لدفع أجرة الهدم وغرامات للبلدية

 متـــرا مربعـــا، وغرفـــة ٤٠لمنـــزل وتبلـــغ مـــساحة ا
جلوس خارجية من الزينكو، والمنـشأة التجاريـة مـساحتها 

 متــرا مربعــا، وتــم تشــشيدها قبــل خمــسة عــشر عامــا، ٣٠
ويعـيش وزوجتــه وأطفالــه األربعــة فـي المنــزل، وبــاتوا بعــد 

  .هدم المنزل دون مأوى

 ١٠/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 يعتقل شقيقيناالحتالل يقتحم أبو ديس و
  

ـــــة  ـــــدس المحتل ـــــت –الق ـــــوات االحـــــتالل  اعتقل ق
اإلسرائيلي بعد ظهر السبت، شقيقين خالل اقتحامهـا بلـدة 

 .أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة

وذكر الناطق باسم لجان المقاومـة الـشعبية بـأبو 
أن قـوات االحـتالل معـززة " صـفا"ديس هاني حلبية لوكالة 

البلـــدة، وتمركـــزت قـــرب بـــست جيبـــات عـــسكرية اقتحمـــت 
 .مدخل جامعة القدس، وأغلقته

وأوضح أن مواجهات اندلعت على إثـر ذلـك، بـين 
الــشبان وقــوات االحــتالل أطلقــت خاللهــا وابــل مــن القنابــل 
الصوتية والغاز المسيل للدموع، واألعيـرة المطاطيـة، دون 

  .أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين

ـــو ـــى أن ق ـــة إل ـــت وأشـــار حلبي ات االحـــتالل اعتقل
خــالل االقتحــام الــشقيقين محمــود وعلــي راضــي عريقــات، 

 .ومن ثم انسحبت من البلدة

يـذكر أن بلـدة أبـو ديــس تتعـرض بـشكل متواصــل 
العتداءات إسرائيلية، يتخللها اعتقاالت ومداهمات لمنازل 

 .المواطنين، ومواجهات مع قوات االحتالل

 ١٠/٢/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين من بلدة 
  وسط المدينة" العيسوية"

 

اعتقلت قوات االحـتالل، فجـر اليـوم األحـد، ثالثـة 
مواطنين عقب دهم منازلهم ببلـدة العيـسوية وسـط القـدس 

ـــة، علـــي أمجـــد ": المحتلـــة وشـــملت آدم مـــأمون أبـــو ريال
  ."عطية، صالح غسان عبيد

الل، ليلـــة أمـــس، الطفــــل واعتقلـــت قـــوات االحــــت
عبــد المالــك "، والفتــى ) عامــا١٦ ("محمــد عــوني أصــالن"

على حاجز قلنـديا العـسكري )  عاما١٩ ("حسن أبو لطيفة
  .شمال القدس المحتلة بزعم حيازتهما أدوات حادة

  ١٠/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد ا
  يسلموا من بطشهموالطلبة لم.. الفلسطينيين

 

 صعد المستوطنون – عمان – نادية سعد الدين
المتطرفون، أمس، من اعتداءاتهم ضد المواطنين 
الفلسطينيين في مختلف أنحاء األراضي المحتلة، تحت 
حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، فيما دعت وزارة 
الخارجية الفلسطينية إلى تحرك المجتمع الدولي لوقف 

 .وفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيالعدوان، وت

ولم يسلم طلبة المدارس من بطش المستوطنين؛ 
حيث هاجم العشرات منهم إحدى المدارس الثانوية في 
مدينة نابلس، بالضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة، 
بحماية قوات االحتالل التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل 

والمعلمين، مما أسفر الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة 
 .عن وقوع حاالت اختناق شديد بين صفوفهم

وواصل المستوطنون عدوانهم ضد الطلبة حتى 
بعد إخالء المدرسة منهم ومن طاقمها التعليمي، أثناء 
توجههم لمنازلهم، وذلك قبيل استئنافهم العتداءاتهم ضد 
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، جنوبي نابلس، تحت الحماية ”عوريف“أهالي قرية 
 .ددة التي وفرتها قوات االحتالل لهماألمنية المش

واستكمل المستوطنون، من مستوطنتهم 
المقامة على األراضي الفلسطينية الزراعية في ” يتسهار“

جنوب نابلس، انتهاكاتهم بحق أهالي قرى وبلدات جنوبي 
 .نابلس وتخريب ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية

بينما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد 
، تحت حماية ”باب المغاربة“قصى المبارك، من جهة األ

قوات االحتالل، وقاموا بتنفيذ جوالت استفزازية مشبوهة 
 .وأداء الطقوس التلمودية المزعومة داخل باحاته

واعتدى المستوطنون المقتحمون على المصلين 
الذين تصدوا لعدوانهم، بينما شنت قوات االحتالل حملة 

 .اعتقاالت بين صفوفهم

وكان المستوطنون قد نفذوا، منذ الليلة الفائتة، 
سلسلة اعتداءات عدوانية ضد المواطنين الفلسطينين في 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث رشقوا 
مركبات فلسطينية بالحجارة، بالقرب من رام اهللا، مما 

 .تسبب في وقوع أألضرار لبعض منها

 مستوطنة كما تعرضت مركبات فلسطينية قرب
اإلسرائيلية المقامة على أراضي شرق مدينة ” بيت إيل“

رام اهللا، للرشق بالحجارة على يد مستوطنين، ما أدى إلى 
  .تضرر عدد منها

كذلك نفذ مستوطنون اعتداءات ضد 
الفلسطينيين ومركباتهم في مدينة الخليل، ووجهوا شتائم 
ا ضدهم بعد دعوات لمهاجمة الفلسطينيين، مثلما هاجمو

، وسط مدينة ”تل الرميدة“منازل فلسطينية في حي 
المغلق ” الشهداء“الخليل، بالحجارة وتجمعوا في شارع 

 .منذ سنوات

كما احتشد عشرات من المستوطنين المتطرفين 
والبؤر االستيطانية في ” كريات أربع“من مستوطنة 

مدينة الخليل، عند منطقة السهلة، جنوب الخليل، وأطلقوا 

بر مكبرات الصوت تدعو لقتل الفلسطينيين، تهديدات ع
 .وتنفيذ عمليات انتقام ضدهم

وفي بيت لحم؛ رشق مستوطنون مركبات 
المواطنين الفلسطينيين في منطقة التجمع االستيطاني 

  .اإلسرائيلي، جنوبي المدينة” غوش عتصيون“

من جانبها، دعت وزارة الخارجية والمغتربين 
لي لتحمل مسؤولياته الفلسطينية، مجلس األمن الدو

القانونية واألخالقية تجاه ما يتعرض له الشعب 
الفلسطيني وقيادته من مخاطر، وطالبته بسرعة توفير 

 .الحماية الدولية للفلسطينيين

حمالت “وأدانت الوزارة، في بيان لها أمس، 
التحريض العنصرية على قتل الفلسطينيين، ونهب المزيد 

الحكومة اإلسرائيلية، ، محملة ”من أرضهم وترحيلهم
برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل وقطعان 

 .المستوطنين

وحذرت من نتائج وتداعيات حمالت التحريض 
على الكراهية والعنصرية والقتل ضد الفلسطينيين، التي 

 .مية اإلسرائيليةتنفذها ماكينة اليمين السياسية واإلعال

اليمين اإلسرائيلي الحاكم يصعد، “وأوضحت بأن 
بالتزامن مع السباق االنتخابي، من حملته التحريضية 
العنصرية على الشعب الفلسطيني وقيادته، من خالل رفع 

 .”وتيرة الهاجس والجدل األمني في الداخل اإلسرائيلي

ُاالتهامات المختلقة واألكاذيب “ونوهت إلى 
لة التي توفر المناخات لجمهور اليمين من المفتع

ٕالمتطرفين والمستوطنين، واطالق يدهم لتعميق 
االستيطان وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم 
والمساس بمقدساتهم وممتلكاتهم وارتكاب اإلعتداءات 
والجرائم بحقهم، بما يحقق مصالح اليمينن وفي مقدمتها 

عادة إحياء األمل في السالم إغالق الباب أمام أي جهد إل
 .”والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني
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ترجمة ارتدادات هذا التحريض “وقال إن 
ًالعنصري تنعكس ميدانيا وبشكل يومي عبر عمليات 
اإلعدام التي ينفذها قناصة االحتالل على حدود قطاع 
غزة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعمليات القتل 

 تنفذها منظمات المستوطنين اإلرهابية واالعتداءات التي
 .”وتهديداتها ضد المواطنين الفلسطينيين

هذه الحملة التحريضية ليست “وبينت أن 
جديدة، إنما هي امتداد لسياسة اليمين اإلسرائيلي الحاكم 
ًالذي يحاول دائما توسيع دائرة جمهوره، وتقديم الشعب 

 .”ؤيديهالفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته قرابين لم

 ٢٢ ص١١/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نتنياهو يتعهد بتجميد جزء من عائدات ضرائب 
   "السلطة"

 

ّتعهـــــد رئـــــيس  –) ب.ف.أ (–القـــــدس المحتلـــــة 
الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، األحـد، اقتطـاع جـزء 
مـــن عائـــدات الـــضرائب التـــي يـــتم تحويلهـــا إلـــى الـــسلطة 

يين يمينيــين عقــب الفلــسطينية اســتجابة لخــصومه سياســ
مقتل فتاة إسرائيلية، في وقت يـسعى للفـوز بواليـة جديـدة 

 .في االنتخابات المقبلة

ـــــة  ـــــي المقابـــــل، أكـــــد وزيـــــر الـــــشؤون المدني ف
الفلــسطينية حــسين الــشيخ أنــه نقــل بطلــب مــن الــرئيس 

رفــض "محمــود عبــاس رســالة رســمية إلــى إســرائيل تؤكــد 
 واحـد )فلس(م تسلم أموال الجباية إذا قامت اسرائيل بخص

 ."منها

 مليــــون دوالر فــــي ١٢٧وتجمــــع إســــرائيل نحــــو 
الشهر على شكل رسـوم جمركيـة مفروضـة علـى البـضائع 
المتجهة إلى األسواق الفلسطينية والتي تمر عبر المـوانئ 

 .اإلسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية

ًوأقــــر الكنيــــست العــــام الماضــــي قانونــــا يقــــضي 
ن هــذه األمــوال ردا علــى تقــديم الــسلطة باقتطــاع جــزء مــ

الفلــسطينية مبــالغ إلــى عــائالت الفلــسطينيين المــسجونين 
لـدى الدولـة العبريــة جـراء تنفيـذهم هجمــات ضـد مــواطنين 

 .إسرائيليين

وقال نتنياهو، الذي سيخوض االنتخابـات العامـة 
ــــي أبريــــل، للــــصحافيين لــــدى بــــدء اجتمــــاع حكومتــــه  ف

يــة األســبوع، ســيتم اســتكمال بحلــول نها"األســبوعي األحــد 
ـــد  ـــانون المـــرتبط بتجمي ـــق الق ـــالزم لتطبي العمـــل اإلداري ال

 ."رواتب اإلرهابيين

األحد المقبل، سأعقد اجتماعـا للحكومـة "وأضاف 
ـــة  ـــضروري القتطـــاع ) المـــصغرة(األمني ـــرار ال وســـنتخذ الق
على أحد أال يـشك فـي أنـه سـيتم اقتطـاع األمـوال . األموال

 ."بلبداية األسبوع المق

وفي وقت سابق األحد، كان وزير التربية نفتـالي 
بينيت بين الشخصيات اليمينية التي حضت نتانياهو على 
تطبيــــق القــــانون فــــي أعقــــاب توقيــــف فلــــسطيني نهايــــة 
األسبوع لالشتباه بقتله اإلسـرائيلية أوري أنـسباخر البالغـة 

 . عاما١٩من العمر 

قتطاع تم تمرير قانون ا" "تويتر"وقال بينيت عبر 
. فـــي يوليـــو الماضـــي(...) األمـــوال الموجهـــة لإلرهـــابيين 

 ."أدعو رئيس الوزراء لتطبيقه فورا

أجـرى عمليـات "وأفاد بيان للجيش اإلسرائيلي أنه 
في الخليل التي يتحـدر منهـا المـشتبه بـه فـي عمليـة قتـل 

 ."أوري أنسباخر

ًخالل العملية، نفذ الجنود مـسحا لمنـزل "وأضاف 
 ."نظر في إمكان هدمهالمشتبه به لل

وعثــــر علــــى جثــــة أنــــسباخر فــــي وقــــت متــــأخر 
ُالخمــيس فــي جنــوب شــرق القــدس فيمــا دفنــت فــي اليــوم 

 .التالي في مستوطنة تيكوا
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وقبضت قوات األمن اإلسرائيلية على المشتبه بـه 
خــالل عمليــة دهــم نفــذتها فــي رام اهللا فــي الــضفة الغربيــة 

 .بدون أن يتم توجيه أي تهم له بعد

الــشين (ن جهــاز األمــن الــداخلي اإلســرائيلي وأعلــ
 ."دوافع قومية"ّاألحد أن أنسباخر قتلت لـ) بيت

ًومساء األحد، زار نتنيـاهو والـدي القتيلـة، مخبـرا 
ـــات  ـــاهم أن نتـــائج التحقيق ـــل تـــم "ّإي ـــى أن القت ـــصت إل ّخل

ـــة ـــوزراء "ألســـباب قومي ـــيس ال ـــب رئ ـــر مكت ـــا ذك ـــى م ، عل
 .اإلسرائيلي في بيان

مــــن الــــداخلي جلعــــاد اردان فــــي وقــــال وزيــــر األ
ال شك لـدي فـي أن دوافـع القاتـل "تصريحات عبر اإلذاعة 

 ."قومية

وأكد تعقيبا على الدعوات إلعدام مرتكبي عمليات 
القتـــل الفلـــسطينيين أنـــه يؤيـــد إنـــزال عقوبـــة اإلعـــدام فـــي 

 .حاالت معينة

إذا اتضح أن ال مجال إلعادة تأهيـل القاتـل "وقال 
ــه عــذب الــضحية،  ــي وأن ــق عقوبــة اإلعــدام ف فيجــب تطبي

 ."حاالت كهذه

ـــت صـــحيفة  ـــدورها، نقل ـــب " معـــاريف"ب عـــن النائ
" البيت اليهودي"اإلسرائيلي بيتسائيل سموتريش من حزب 

ــي قولــه  ــزال عقوبــة اإلعــدام بحــق "اليمين حــان الوقــت إلن
 ."اإلرهابيين، وهو أمر يسمح به القانون

وعلــى الـــرغم مـــن أن قـــرار المحكمـــة بمنـــع نـــشر 
تفاصيل عـن العمليـة، تناقلـت مواقـع التواصـل االجتمـاعي 

أنهــا " يــديعوت أحرونــوت"فــي إســرائيل مــا ذكــرت صــحيفة 
 ."تفاصيل وصف قاسية للطبيعة المحتملة للجريمة"

وحـــــضت الـــــشرطة النـــــاس علـــــى عـــــدم تقاســـــم 
منـــــشورات وتقــــــارير خاصــــــة علــــــى وســــــائل التواصــــــل "

 فـــي ذلـــك  بمـــا–االجتمـــاعي عـــن ظـــروف جريمـــة القتـــل 
 ".عمليات الوصف المروعة وغير المسؤولة

نوضــــح أن ال أســــاس علــــى "وأضــــافت الــــشرطة 
وذكـر مؤيـدو القـانون الـصادر ". اإلطالق لهذه المنـشورات

في يوليو بشأن نقل األموال للجانب الفلسطيني حينهـا أن 
 مليــون دوالر كــل ٣٣٠الــسلطة الفلــسطينية دفعــت نحــو 

ــــا يعــــاد ــــسجناء وعــــائالتهم، وهــــو م مــــن % ٧ل عــــام لل
 .ميزانيتها

وامتنعـت إسـرائيل فــي الماضـي عــن تـسليم أمــوال 
ــضمام  ــد ان ــسطينية والســيما بع ــسلطة الفل ــى ال الــضرائب إل

 إلــــى منظمــــة األمــــم المتحــــدة ٢٠١١الفلــــسطينيين فــــي 
 ).يونسكو(للتربية والثقافة والعلوم 

وتعتمــد الــسلطة الفلــسطينية التــي تتمتــع بــسيادة 
ـــة بـــشدة علـــى محـــدودة علـــى أجـــزاء مـــن الـــضفة  الغربي

 .المساعدات المالية المقدمة من الخارج

 ١١/٢/٢٠١٩موقع قناة المملكة 

* * * * *  

مقبرة مأمن "االحتالل يخطط لشق شارع في 
  بالقدس" اهللا

 

ـــدس ـــي  علقـــت – الق بلديـــة االحـــتالل يافطـــات ف
محــيط مقبــرة مــأمن اهللا اإلســالمية، غــرب مدينــة القــدس 

 .ا بشق شارع داخل المقبرةالمحتلة، لإلعالن عن مخططه

وذكــر متــولي وقــف مقبــرة مــأمن اهللا رئــيس لجنــة 
رعايــة المقــابر اإلســالمية بالقــدس مــصطفى أبــو زهــرة أن 
المكان الذي أعلنت فيها بلدية االحتالل عـن بـدء مـشروع 
لـــشق شـــارع يقـــع بجـــوار متحـــف التـــسامح، فـــي الطريـــق 

ــن ســيرا "الواصــل بــين شــارع مــأمن اهللا وشــارع بوســط " ب
 .ًالمقبرة، المقتطع أيضا منها فيما مضى

هــــــذا المخطــــــط عــــــرض اآلن "وأشــــــار إلــــــى أن 
 . آذار١١لالعتراض عليه، وتنتهي مدة االعتراض في 

ـــت أبـــو زهـــرة إلـــى أن لجنـــة رعايـــة المقـــابر  ولف
ـــــدفونين  ـــــاد الم ـــــذلك أحف ـــــى المـــــشروع، ك ســـــتعترض عل
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والمقبورين في هـذه المقبـرة، سـيقدمون اعتراضـاتهم أمـام 
 .االعتراضات، إليقاف هذا المشروعلجنة 

وأوضح أن المقبرة تحوي في ثراها قبـور صـحابة 
 ١٤٠٠كرام وتـابعين وشـهداء وأعـالم المدينـة علـى مـدى 

وبـين أن  .١٩٤٨عام، من الفتح العمـري األول إلـى عـام 
المقبرة تعرضت لكثير مـن االنتهاكـات والطمـس والتهويـد، 

 دونمـــا، ١٣٨ واقتطـــاع مـــساحات شاســـعة منهـــا والبالغـــة
ــوم  ــى بقــي مــن مــساحتها الي ًدونمــا، كمــا ســتقتطع ١٩حت

بلديــة االحــتالل منهــا جــزء آخــر ألهــداف إنــشائية فــي ذاك 
 .المكان

تـــم : "وعـــن المـــساحة المقتطعـــة، قـــال أبـــو زهـــرة
ـــــة % ٧٠اقتطـــــاع حـــــوالي  ـــــل حديق ـــــن مـــــساحتها لعم م

االســـتقالل التـــي تقـــع فـــي الجـــزء الغربـــي مـــن المقبــــرة، 
ًزء المتبقـــي شـــارع أيـــضا اقتطـــع مـــن ويفـــصلها عـــن الجـــ

المقبـرة، كــذلك بنــي علــى الجــزء الغربــي مــن المقبــرة فنــدق 
 ".كبير على قبور المسلمين

ـــى " :وأضـــاف ـــة عل ـــة يهودي ـــت مدرســـة ديني وبني
أرض المقبرة في خمسينات القرن الماضي، وبنـي متحـف 
التسامح وبنايـة للتـأمين الـوطني فـي الجـزء الـشرقي، كمـا 

االحــتالل أجــزاء فــي الجهــة الــشرقية مــن اســتخدمت بلديــة 
المقبرة لوضع حاويات النفايـات فيهـا، كـذلك بنيـت بنايـات 
ضخمة في الجزء الشمالي من المقبرة، وفتح شارع اسـمه 

 ".بن سيرا، وموقف كبير للسيارات في الجزء الشمالي

عنــــدما فتحــــت بلديــــة االحــــتالل البنــــى : "وتــــابع
افن كبيـرة فيـه، وهـذا التحتية في شارع بن سيرا وجـدنا مـد

داللــة علــى أن هــذه األرض جــزء مــن هــذه المقبــرة، كــذلك 
المبــاني الــضخمة كــان فيهــا مــدافن للمــسلمين تقــع شــمال 
المقبـــرة، وفـــي الجـــزء الغربـــي مـــن المقبـــرة بنيـــت مطـــاعم 

". ومــراحيض عامــة فــي الجــزء المــسمى حديقــة االســتقالل
ار وبين أبو زهرة أن هنـاك مخططـات لبنـاء مؤسـسات بجـو

هــــم يخططــــون لبنــــاء منتجــــع : "وقــــال. بركــــة مــــأمن اهللا
  ".سياحي، ولكننا اعترضنا عليه وأوقفنا بناء هذا المنتجع

 قبــر تــم نبــشهم مــن ٤٠٠يــذكر أن هنــاك حــوالي 
قبـــل مؤســـسات االحـــتالل مكـــان متحـــف التـــسامح، وهـــذه 
القبــــور والجثــــامين وضــــعت فــــي صــــناديق، وهــــي اآلن 

  .حتاللموجودة في أحد مخازن بلدية اال

  ١١/٢/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  

منزل فلسطيني ينتظر قرار اإلخالء لصالح 
  المستوطنين

 

 لعائلــة مقدســية تــسكن فــي اإلخــالءّيتهــدد خطــر 
منزلها بحي القرمـي فـي البلـدة القديمـة بالقـدس المحتلـة، 

 .لصالح جمعيات استيطانية متطرفة

قرمـي  فـي حـي ال"أبو عـصب"يعود المنزل لعائلة 
وتنتهـي المهلـة الممنوحـة  المـسجد األقـصى، القريـب مـن

العائلة أهل  ٍلصاحب المنزل يوم غد الثالثاء، فيما ناشدت
البلدة والمدينة والمؤسسات المقدسية بالوقوف والتـضامن 

 المنــــزل للمــــستوطنين، وأوضــــحت أن  إخــــالءمعهــــا ضــــد
ًتجمعا واعتصاما سيتم تنظيمه بدءا من الساعة الخامـسة  ً

ّ مساء غد في منزلها المهددمن ُ.  

  ١١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٍمستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحماية 
  مشددة

 

مجموعـــــــــات  اقتحمـــــــــت – القـــــــــدس المحتلـــــــــة
المــستوطنين صــباح الثالثــاء، ســاحات المــسجد األقــصى 

 .المبارك في مدينة القدس المحتلة

قتحمـوا ّوأفادت مـصادر محليـة، أن المـستوطنين ا
ســاحات المــسجد األقــصى، وتجولــوا فيهــا، بحمايــة شــرطة 

 .االحتالل اإلسرائيلي
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 يذكر أن المسجد األقصى بات نقطة االسـتهداف

الرئيــسية لالحــتالل وقياداتــه الــسياسية والحزبيــة واألمنيــة 
 مـا إطـاراليهودية المتطرفة التـي تنـضوي فـي  وللجماعات

خاصـــة بعـــد ، "المزعـــوم اتحـــاد منظمـــات الهيكـــل"يـــسمى 
 ترمب المـشؤوم باعتبـار القـدس عاصـمة لالحـتالل إعالن
  .إليهاسفارة بالده  ونقل

 ١٢/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

واالحتالل » األقصى«مستوطنون يقتحمون 
  شجرة زيتون في األغوار)٥٠٠(يدمر 

  

 اقتحمــــــــت - وكــــــــاالت -فلــــــــسطين المحتلــــــــة 
ات مجموعـــات المـــستوطنين صـــباح أمـــس االثنـــين، ســـاح

ـــة . المـــسجد األقـــصى المبـــارك فـــي مدينـــة القـــدس المحتل
ّوأفـادت مــصادر محليــة، أن عــشرات المــستوطنين اقتحمــوا 
ـــوا فيهـــا  ـــصباح، وتجول ـــذ ســـاعات ال ســـاحات األقـــصى من

  .بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ـــين  ـــت قـــوات االحـــتالل صـــباح أمـــس االثن وارتكب
يــث مجــزرة بحــق اشــجار الزيتــون فــي منطقــة االغــوار ح

 شـجرة فـي منطقـة ٥٠٠ّقطعت ودمـرت واقتلعـت اكثـر مـن 
ــــاالغوار ــــة ب ــــف . بردل ــــسؤول مل ــــشارات م ــــز ب ــــال معت وق

ان مــا » معــا اإلخباريــة«االســتيطان فــي االغــوار لوكالــة 
لالحـــتالل وقـــوة مـــن جـــيش » اإلدارة المدنيـــة»يـــسمى بــــ

ـــــاألغوار  ـــــة ب ـــــة بردل االحـــــتالل وجـــــرافتين، اقتحمـــــت قري
رافــات بتــدمير أشــجار زيتــون الــشمالية، حيــث شــرعت الج

) ٥٢٠(تعود لمواطنين من القرية، حيث تم قـص وتـدمير 
 ١٥ –شجرة زيتون تتفاوت أعمـار األشـجار مـا بـين عـام 

عامــا، وقــام االحــتالل بمــصادرتها بــزعم انهــا مزروعــة فــي 
  .«اراضي دولة«

وبحــــسب بــــشارات، فــــان االشــــجار تعــــود ملكيــــة 
ون، عـــامر  شـــجرة زيتـــ١٦٠عمـــر صـــوافطة : للمـــواطنين

 ٢٥٠ شــجرة، محمــد صــالح يوســف صــوافطة ٧٠اهميــل 
 شـــجرة، اضـــافة الـــى تـــدمير ٤٠شـــجرة، عـــزات الرشـــايده 

 دونمات تعـود للمـواطن زيـاد ٤محصول الحمص بمساحة 
  .صوافطة

ـــزال  ـــات االحـــتالل صـــباح أمـــس، من وهـــدمت جراف
مــأهوال فــي قريــة الولجــة قــضاء بيــت لحــم بذريعــة البنــاء 

اد مـــن قـــوات عـــسكرية التـــي دون تـــرخيص، وذلـــك بإســـن
فرضــت حــصارا علــى القريــة لحــين االنتهــاء مــن عمليــة 

  .الهدم

ـــوات االحـــتالل اقتحمـــت  ـــأن ق ـــون، ب ـــاد مواطن وأف
بتعزيزات عسكرية وجرافات حي عين جويزة شمال القرية، 
وهــدمت منــزل المــواطن مجــدي الــشويكي البــالع مــساحته 

 متـــر مربـــع، ويـــسكنه خمـــسة أفـــراد، بحجـــة عــــدم ١٠٠
ــ ـــ. رخيصالت ــراهيم عــوض اهللا ل  وأفــاد الناشــط الــشبابي إب
 قــضية فــي القريــة تتعلــق بإخطــار ١٨٠، أن هنــاك »وفــا»

  . منزال فيها قرارات هدم إداري٤٠منازل بالهدم، منها 

إلى ذلك واصل جيش االحـتالل شـن حمـالت دهـم 
 ٢٢وتفتــيش بالــضفة الغربيــة، حيــث اعتقــل فجــر أمــس، 

لــــضفة التــــي شــــهدت فلــــسطينيا فــــي منــــاطق مختلفــــة با
مواجهــات مـــع قـــوات االحـــتالل فــي الوقـــت الـــذي واصـــلت 

  .مجموعات المستوطنين االعتداءات على الفلسطينيين

وقال جـيش االحـتالل فـي بيانـه لوسـائل اإلعـالم، 
 فلــسطينيا جــرى تحــويلهم للتحقيــق ٢٢إن جنــوده اعتقلــوا 

لـــدى األجهـــزة األمنيــــة لالشـــتباه بــــضلوعهم فـــي أعمــــال 
ــــوت مقاومــــة شــــعبي ــــى الق ــــة عل ــــاء زجاجــــات حارق ٕة والق

وزعــم االحــتالل ضــبط أســلحة ووســائل قتاليــة . العــسكرية
ومعدات قنـاص خـالل دهـم وتفتـيش منـازل فـي قريـة كفـر 
عقــب، كمــا تــم مــصادرة مبــالغ ماليــة تقــدر بعــشرات آالف 

. «اإلرهــــاب» الــــشواقل فــــي الخليــــل بــــزعم اســــتخدامها لـــــ
 المــــواطنين وبمـــوازاة ذلـــك، هـــاجم مـــستوطنون، مركبـــات
ــــابلس ــــوب ن ــــدة حــــوارة جن ــــي بل ــــا نظــــم . بالحجــــارة ف كم



  
  ١٨٤ 

المــستوطنين نظمــوا مــسيرة اســتفزازية وســط البلــدة، وســط 
أعمــال عنــف وعربــدة، مــا أدى إلــى إلحــاق أضــرار بعــدة 

  .مركبات

ـــي  ـــت وزارة الداخليـــة ف ـــي موضـــوع آخـــر، أعلن ف
قطــاع غــزة استــشهاد أحــد ضــباطها ومــواطن داخــل نفــق 

وأكـد النـاطق باسـم الـوزارة فـي . زةحدودي جنوب قطـاع غـ
عبـد الحميـد / رائـد: (غزة اياد البزم استشهاد ضابط شرطة

خـالل مهمـة أمنيـة لتفقـد نفـق ) ً عاما٣٩عطا اهللا العكر، 
: حــــدودي جنــــوب قطــــاع غــــزة، مــــساء األحــــد والمــــواطن

ـــو قرشـــين ( ـــا٢٨صـــبحي صـــقر أب ـــا نتيجـــة ) ً عام ًاختناق
ــات ا ــاء عملي ــاذاستنــشاق غــازات ســامة أثن وتمكنــت  .إلنق

أطقم الدفاع المدني مـن اسـتخراج جثمـاني الـشهيدين مـن 
داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات، بينما 
ْتم إنقاذ عنصري أمن آخرين، وتم نقلهما إلـى المستـشفى  َ

ـــي العـــالج ـــى . لتلق ـــة اشـــارت ال ـــت المعلومـــات االولي وكان
ديم علـى تعرض عدد من المواطنين لالختناق داخل نفق قـ

 .الحدود مع مصر

  ٢٠ ص١٢/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًاالحتالل يهدم ثالثة منازل ومخزنا في مدينة 
  القدس المحتلة

 

هدمت جرافات بلدية االحـتالل اإلسـرائيلي، عـصر 
 سـلوان الثالثاء، ثالثة منازل في حي رأس العـامود ببلـدة

ووفــق مــصادر محليــة؛ فــإن  .فــي مدينــة القــدس المحتلــة
هـدمت منــزلين ومخزنـا للمقدســي جمــال  افـات االحــتاللجر

بــدعوى  يحيــى ادكيــدك ونجلــه مــأمون، دون ســابق إنــذار
 .البناء دون ترخيص

ــدك، ــال المــواطن المقدســي ادكي  إنــه تفاجــأ: وق

ًبعملية الهدم بعد تلقيه اتصاال من الجيران، وعنـد وصـوله 
 .االحتالل من االقتراب من المكان منعته قوات

  أشـهر، وتـسلم٦ بنى المنـزلين قبـل وأضاف أنه

ًإخطـارا بهــدم المنــزلين، وعنــد مراجعـة مبنــى بلديــة القــدس 
 أســابيع بهــدم جــزء مــن ٣قبــل  توصــل المحــامي التفــاق

 .المنزلين، حتى تنظيم األرض في الحي

وأشار ادكيدك إلى أن أحد المنزلين قيد اإلنـشاء، 
 وفـــق –بلـــغ مـــساحة المنـــزلين  وت.والثـــاني جـــاهز للـــسكن

ً متــرا مربعــا، ومــساحة المخــزن ١٨٠ – المقدســي جمــال ً
ً متــرا مربعــا٦٠ ــات هــدمت  .ً ــى أن الجراف وأشــار ادكيــدك إل

المخــزن علــى المعــدات الموجــودة فيــه، دون الــسماح لهــم 
 .بإخراجها

 وكانــت بلديــة االحــتالل هــدمت للمقدســي جمــال

ا لبلديـة االحـتالل ٢٠٠٠ًادكيدك منزال في عام  ًـ، وقدم طلب
لترخيص المنزل، وبعـد تمكنـه مـن تنفيـذ  ١٩٩٤م منذ عا

 .جميع الشروط قوبل طلبه بالرفض

إلـــى ذلـــك هـــدمت جرافـــات بلديـــة االحـــتالل اليـــوم 
 جعـــابيص، فـــي حـــي رأس العـــامود فـــ ًمنـــزال للمقدســـية

وأفاد المقدسي رأفـت جعـابيص  .إنذاربسلوان، دون سابق 
ت ًإنــذارا يقــضي بهــدم المنــزل، وتوجهــ أن عمتــه تــسلمت

قـرار الهـدم، إال  بعدها لمحكمتي الصلح والمركزية، لتمديـد
 .أنه قوبل بالرفض

 أرملة وهي –ويقطن في المنزل المواطنة ف – 
وتبلـغ  .أوالد، كما يقطن معها نجل شقيقها وطفله وخمسة

 متـــر مربـــع، ١٠٠ – جعـــابيص وفـــق – مـــساحة المنـــزل
 . غرف وصالة ومطبخ وحمام٤ومكون من 

 االحــتالل وبلديتــه بمدينــة القــدس وتــستمر قــوات
في البلدة القديمـة مـن  المقدسيين المحتلة بالتضييق على

خـــــالل عمليـــــات الهـــــدم المـــــستمرة بـــــدعوى البنـــــاء دون 
  .ترخيص

 ١٢/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٨٥ 

ً فلسطينيا في مواجهات مع ١٧إصابة 
  االحتالل شرقي القدس

 

ا١٧ أصـيب – القدس المحتلة ً فلـسطينيا، ًـ مواطن
اليوم الثالثاء، خالل مواجهات اندلعت مـع قـوات االحـتالل 
ـــة القـــدس  ـــو ديـــس شـــرقي مدين ـــدة أب اإلســـرائيلي، فـــي بل

 .المحتلة

، بأن قـوات االحـتالل "قدس برس"وأفادت مراسلة 
اقتحمـــت بلـــدة أبـــو ديـــس صـــباح اليـــوم، وتمركـــزت قـــرب 
ــل انــدالع  ــذكور؛ قب ــو ديــس لل ــدس ومدرســة أب ــة الق جامع

  .اجهاتالمو

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقـوات 
ًاالحـتالل، أطلــق خاللهــا جنــود االحـتالل وابــال مــن القنابــل 
الصوتية والغازية باتجاه الشبان، مـا أدى لتـسجيل حـاالت 

  .اختناق

وذكـــرت جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الفلـــسطيني، أن 
ـــي جامعـــة القـــدس تعاملـــت مـــع  ـــة ف  ١٧طواقمهـــا العامل

. ختنــاق جــراء استنــشاق الغــاز المــسيل للــدموعإصــابة باال
دون " ًميــدانيا"مبينــة أن جميــع الحــاالت تــم التعامــل معهــا 

  .الحاجة لنقلها لمراكز طبية

  ١٢/٢/٢٠١٩القدس برس 

* * * * *  

ً مقـدسيـا على هدم منـازلهـم ١١االحتالل يجبر 
  بأيديهم

 

ّ أكــــــد مركــــــز -  وكــــــاالت- فلــــــسطين المحتلــــــة
 منـــــزال ومنــــشأة معظمهـــــا ١١وة أن معلومــــات وادي حلــــ

سكنية، هدمت بأيـدي أصـحابها منـذ مطلـع العـام الجـاري، 
حيث تجبر بلدية االحتالل المقدسيين على هـدم منـشآتهم 
بأيــديهم مهــددة بفــرض غرامــات ماليــة أو عقوبــة الحــبس 

 .الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ

واضطر هـؤالء لهـدم منـازلهم بأيـديهم، بقـرار مـن 
 االحتالل، وذلك تفاديا لتكاليف جرافات الهدم وطواقم بلدية

 .الشرطة والحراسة

 منـــزال ٢٢إلـــى ذلـــك، نـــصبت ســـلطات االحـــتالل 
ــنقال  ــا«مت ــى أراضــي المــواطنين غــرب ســلفيت، » كرفان عل

تمهيـدا إلقامـة مـستوطنة جديــدة فـي المنطقـة الغربيـة مــن 
  . المحافظة

وقــال تــامر ريــان رئــيس بلديــة قــراوة بنــي حــسان 
وكالة معا اإلخبارية، ان قوات االحتالل نصبت مـا يقـارب ل

ـــين ٢٢ ـــنقال علـــى أراضـــي المـــواطنين الواقعـــة ب  منـــزال مت
بلدات قراوة بني حسان وبـديا وديراسـتيا وسـنيريا، وتعـرف 

، »شـقيف حمـام»بمنطقة خلة ابـو شـاروخ وخلـة عليـان و
  . وذلك تمهيدا القامة مستوطنة في المنطقة

ب المخطـــط االســـرائيلي واضـــاف ريـــان انـــه وحـــس
 دونم القامة اكثر من ٦٠٠سيتم االستيالء على اكثر من 

 وحدة سـكنية، مـشيرا الـى انهـا سـتكون مـستوطنة ٢٠٠٠
واشـــار . للمتـــدينين حـــسبما ورد مـــن االرتبـــاط الفلـــسطيني

ريـــان ان اقامـــة هـــذه المـــستوطنة ســـيؤدي الـــى اغـــالق 
التواصــل الجغرافــي بــين المنــاطق وخــصوصا بــين بلــدتي 
ــك االســتيالء  ــى ذل قــراوة بنــي حــسان وســنيريا، عــالوة عل
علــى المنــاطق المــصنفة بالمحميــة الطبيعيــة والتــي تعــرف 

  .بواد قانا وواد الحمام

  ١ ص١٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 جنوب المسجد األقصى ًمنزالاالحتالل يهدم 
 بحجة عدم الترخيص

  

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
ًوم األربعاء، منزال في حي الصلعة ببلدة سلوان جنوب الي

ويعود المنزل  .المسجد األقصى بحجة عدم الترخيص
 علما أن البلدية العبرية أخطرته "محمد عبيدات"للمواطن 



  
  ١٨٦ 

 ١٢بقرار هدم المنزل قبل أسبوع، والذي تم تشييده قبل 
 .عاما

وكانت البلدية العبرية فرضت غرامات مالية على 
ً ألف شاقل فضال عن دفعه ١٢٧ عبيدات بقيمة المواطن

عشرات آالف الشواقل للمهندسين والمحامين، لتفادي 
  .هدم المنزل

 ١٣/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 منازل بالقدس واعتقاالت بالضفة ٣هدم 
 طالت إمام األقصى

  

 شن جيش –  وكاالت–فلسطين المحتلة 
بعاء، حمالت دهم االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األر

وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها 
اعتقال العديد من الشبان، كما طالت االعتقاالت إمام 

 ٣المسجد األقصى، يأتي ذلك في الوقت الذي تم هدم 
  .منازل بسلوان

في مدينة القدس، اعتقلت قوات االحتالل، 
 الشيخ بساعات متأخرة من الليل إمام المسجد األقصى،

وقال مدير . وليد صيام، من منزله في القدس القديمة
قوة «المخطوطات في المسجد األقصى رضوان عمرو إن 

كبيرة من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي دهمت منزل 
الشيخ صيام في خان الزيت في البلدة القديمة، وفتشته 

  .قبل أن تعتقله

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين بالقدس، 
 منازل في حي ٣مت سلطات االحتالل مساء الثالثاء، هد

وهدمت جرافات االحتالل . رأس العامود في بلدة سلوان
منزلين أحدهما قيد اإلنشاء، ومخزن للمقدسي جمال 
. يحيى ادكيدك ونجله مأمون، بحجة البناء دون ترخيص

 مترا مربعا، فيما تبلغ ١٨٠وتبلغ مساحة المنزلين 
كما هدمت جرافات بلدية . ا مربعا متر٦٠مساحة المخزن 

االحتالل منزال يعود للمقدسية ف جعابيص، في حي 
وتبلغ مساحة . رأس العامود بسلوان، دون سابق إندار

 غرف وصالة ٤ متر مربع، ومكون من ١٠٠المنزل 
  .ومطبخ وحمام

وبموازاة حمالت الدهم والتفتيش واالعتقاالت، 
ل، بساعات متأخرة هاجم مستوطنون متطرفون في الخلي

من الليل، عددا من منازل المواطنين خالل مسيرات 
نظمها العشرات منهم في أحياء مختلفة في البلدة القديمة 
من المدينة، رددوا خاللها دعوات عبر مكبرات الصوت 

وتركزت هجمات ومسيرات . لالنتقام من العرب
المستوطنين في شارع الشهداء، وحيي الكرنتينا، وتل 

يذكر أن المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم على . يدةالرم
المواطنين بالخليل، في األيام القليلة الماضية، عقب 
إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي بالمدينة، بقرار من قبل 

  .>>...رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو

 ١٨ ص١٤/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

البؤر " نةشرع"ًطا لـ طاالحتالل ينفذ مخ
 االستيطانية بالضفة الغربية

 

قال رئيس هيئة  - عمان -  نادية سعد الدين
السلطة "الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن 

الفلسطينية رفضت مقترحا إسرائيليا للمشاركة في مشروع 
بناء سكة حديد تربط الكيان اإلسرائيلي بعدد من عواصم 

سلطات االحتالل مخططا ، بينما تنفذ "الدول العربية
  . البؤر االستيطانية في الضفة الغربية قانونيا"لشرعنة"

، إن "تويتر"وأضاف الشيخ، عبر حسابه بموقع 
عرضت على السلطة الفلسطينية "سلطات االحتالل 

المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى 
ًالعديد من العواصم العربية، لكنها رفضت ذلك رفضا 

  ".ًطعاقا



  
  ١٨٧ 

ال للتطبيع قبل زوال االحتالل "وأكد أنه 
اإلسرائيلي، وال للحلول االقتصادية التي تكرس االحتالل؛ 

  .، وفق تعبيره"ًكسرة الخبز ليست بديال عن حرية األوطان

 i24"من جانبه، أوضح موقع إسرائيلي، 

news" مشروع السكك الحديدية إسرائيلي، كشف “، أن
، ٢٠١٧ائيل كاتس، في العام عنه وزير المواصالت يسر

ويريد من خالله ربط الغرب بالشرق األوسط عبر الجانب 
  ".اإلسرائيلي

هذه الخطة التي ُأطلق "وأفاد نفس الموقع بأن 
، تشمل بناء سكك حديد "مسارات السالم"عليها اسم 

انطالقا من مدينة حيفا إلى الضفة الغربية، ومنها إلى 
، "ودول الخليج العربياألردن ومن ثم إلى السعودية 

  .بحسب مزاعمه

على صعيد متصل؛ قال المكتب الوطني للدفاع 
عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير 

 "لشرعنة"سلطات االحتالل تواصل العمل "الفلسطينية، إن 
البؤر االستيطانية العشوائية المنتشرة في أنحاء الضفة 

  ".الغربية

در أمس، إلى أن سلطات ونوه التقرير، الصا
تستعين بما يسمى الجهاز القضائي اإلسرائيلي "االحتالل 

وبأساليب وحيل قضائية مختلفة بهدف االستيالء على 
، ومنها أوامر عسكرية واالدعاء "األراضي المحتلة

  .باألمالك الحكومية اإلسرائيلية

ًوطبقا لذلك؛ أبلغت السلطات اإلسرائيلية المحكمة 
القدس المحتلة بتوجهها لشرعنة الوحدات المركزية في 

 "عاليه زهاب"االستيطانية التي أقيمت في مستوطنة 
ٍاإلسرائيلية، غرب سلفيت، على أراض فلسطينية خاصة، 
من خالل أنظمة قضائية جديدة، تعتبر سابقة منذ 

  .١٩٦٧االحتالل االسرائيلي العام 

سيتم تطبيق األنظمة الجديدة "وبين التقرير أنه 
ى الوحدات االستيطانية في تلك المستوطنة للمرة عل

األولى، مما يمهد الطريق لتطبيقها في مختلف أنحاء 
األراضي المحتلة، وهو األمر الذي سيؤدي إلى شرعنة 
حوالي ألفي وحدة استيطانية، تعتبر اليوم غير قانونية، 

  ".بما يجعلها باقية بدون إخالء

أنشطتها ولفت إلى أن سلطات االحتالل تواصل 
االستيطانية بزخم كبير، حيث نفذت آلياتها العدوانية 
أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية 

، إلقامة مشروع "ج"جالود، جنوب نابلس، المصنفة 
 من ٢ كم٨استيطاني ضخم ضمن مساحة تزيد عن 

 "مناطق مغلقة" ٢٠٠١أراضيها، والتي أعلنتها منذ العام 
  . الفلسطينيين لالستيالء عليهاًعسكريا أمام

فيما تعتزم سلطات االحتالل إقامة مستوطنة 
 ٦٠٠جديدة فوق أراضي سلفيت وقلقيلية، ضمن مساحة 

  .دونم، لتوحيد أربع مستوطنات جاثمة عليها

وشدد التقرير على خطورة قيام سلطات االحتالل 
في ساحة البراق، جنوب غرب المسجد "كنيس"ببناء 

 باب المغاربة، ضمن -ك في حارة الشرفاألقصى المبار
 متر مربع، بارتفاع ستة طوابق؛ اثنان منها ٥٠٠مساحة 

تحت األرض، حيث يخصص أوالهما لعرض موجودات 
أثرية تزعم أنها بقايا كنيس يهودي قديم، وثانيهما إلقامة 

  .مبان للدعم التقني

أما الطابق الثالث فسيخصص كمدخل، بينما 
 قاعة كبيرة للكنيس وكراس وقاعات سيضم الطابق الرابع

لصلوات اليهود وخزانة التوراة، فيما سيكون الطابق 
الخامس عبارة عن كنيس للنساء، بينما سيكون الطابق 
السادس بمثابة مطلة تشرف على مبان القدس القديمة 
ومحيطها، يعلوها قبة تختم البناء بموازاة ساحة المسجد 

  .شرفةاألقصى وارتفاع قبة الصخرة الم

ًويعد هذا المبنى جزءا من عدة مشاريع 
استيطانية إسرائيلية قيد اإلنشاء في البلدة القديمة، حيث 



  
  ١٨٨ 

سيرتبط بأبنية تاريخية وقديمة قامت سلطات االحتالل 
  .باالستيالء على معظمها

في حين تواصل سلطات االحتالل عمليات 
 في منطقة األغوار الشمالية بهدف "التطهير العرقي"

ع المواطنين الفلسطينيين منها، والسيطرة عليها اقتال
  .وتخصيصها ألغراض اقتصادية واستيطانية

فيما أدت تدريبات سلطات االحتالل العسكرية في 
 دونم مزروعة ٦٠٠تلك المنطقة إلى تدمير أكثر من 

 ١٤٠بالمحاصيل المختلفة، إضافة إلى تجريف نحو 
ًدونما، تزامنا مع تدمير زهاء  زيتون، تتفاوت  شجرة ٥٠٠ً

ً عاما، في منطقة بردلة باألغوار ١٥أعمارها بين العام و
ًتعود لمواطنين من القرية، فضال عن مصادرة أخرى بزعم 

 .>>...أنها مزروعة في أراضي دولة، وفق مزاعمها

  ١ ص١٧/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 االحتالل يواصل ابتالع األراضي الفلسطينية
 

الحتالل االسرائيلي يواصل ا –القدس المحتلة 
سرقة االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتوسيع 
االستيطان عليها واالستمرار في تنفيذ مخططات تهويد 
مدينة القدس المحتلة، حيث كشفت مصادر إسرائيلية 
النقاب عن أن موشيه كحلون، وزير المالية االسرائيلي 

ا خالل وموشيه ليون، رئيس بلدية القدس المحتلة، إتفق
لقاء عقداه األسبوع الماضي على بناء يتضمنان بناء 

األرنونا " وحدة استيطانية جديدة، في منطقتي ٢٨٠٠
  ".إعادة األزواج الشابة للمدينة" تحت شعار "والقطمون

 التي نشرت هذا النبأ "يروشاليم"وقالت أسبوعية 
٪ على األقل من ٢٠اتفقا على أن يكون ) االثنين(أن 

الذين ) القدس المحتلة(ت للشبان اليهود من هذه الوحدا
عاشوا فيها مدة أربعة أعوام على األقل خالل العقد 

األخير وهاجروا منها بسبب ارتفاع أسعار المساكن، على 
  .ًأن يحصلوا على المساكن بأسعار مريحة نسبيا

 ٢٣٠٠يعتبر االتفاق على بناء » :وقال ليون
ًنونا هاما جدا وحدة استيطانية في سفوح منطقة األر ً
 وحدة في ٤١٥للقدس، ويضاف اليه االتفاق على بناء 

  ."القطمون، إننا نضع نصب أعيننا إعادة الشبان للقدس

وفي نفس السياق، توقع معهد االبحاث 
 ان تتصاعد وتيرة االستيطان على "اريج"التطبيقية 

 حيث ٢٠١٩االراضي الفلسطينية في العام الحالي 
ها االستيطانية الشرسة التي تواصل اسرائيل هجمت

تستهدف نهب األراضي والممتلكات تحت ذرائع واهية 
بقرارات مسبقة ومدعومة من أعلى المستويات  ومختلفة

السياسية االسرائيلية بهدف فرض سياسة األمر الواقع 
على الفلسطينيين وسد الطريق أمام ايجاد حل نهائي 

ة دولة وعادل للصراع الفلسطيني االسرائيلي واقام
 وعاصمتها ١٩٦٧فلسطينية مستقلة على حدود العام 

  .القدس الشريف

وقال تقرير صادر عن معهد اريح ان صحيفة 
اسرائيلية تدعى الجلوبز نشرت خبرا حول نية الحكومة 

مدينة جديدة (االسرائيلية بناء مستوطنة اسرائيلية جديدة 
نين لمنفعة المستوط) كما تطلق عليه المصادر االسرائيلية

اليهود المتدينين شمال الضفة الغربية المحتلة تلتهم 
مئات الدونمات من االراضي الفلسطينية في محافظتي 

الى الشرق من مسار جدار العزل ، قلقيلية وسلفيت
  .العنصري االسرائيلي

  ١٠ص ١٧/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٨٩ 

يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية مستوطنون 
  للمسجد األقصى

 

الجماعات  استأنفت – الوطن  دنيا–ام اهللا ر
 اليهودية المتطرفة، اليوم األحد، اقتحاماتها االستفزازية

للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة 
  .الخاصة بشرطة االحتالل من عناصر الوحدات

ً طالبا تلموديا، ١٨ مستوطنا، بينهم ٦٠وقام  ً
جوالت مشبوهة في  وااقتحموا المسجد المبارك ونفذ

أرجائه، وسط محاوالت إلقامة طقوس وشعائر تلمودية 
  .مغادرته من باب السلسلة فيه قبل

 ١٧/٢/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

من منزلها " أبو عصب"االحتالل يطرد عائلة 
  في القدس

  

اقتلعت قوات  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
سرائيلية في ساعة كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة اإل

مبكرة من صباح امس، عائلة حاتم أبو عصب من منزلها 
بعقبة الخالدية بالقدس القديمة، حيث اعتقل صاحب 
ًالمنزل فورا وقامت القوات اإلسرائيلية بتسليمه 
للمستوطنين، بعد أن تم غلق الشوارع المؤدية للمنزل 
وسط أجواء شديدة التوتر وحالة هستيرية من الصمود 

  .رفض من أصحاب المنزلوال

وقد اعتدت القوات الخاصة والشرطة على 
المواطنين الفلسطينيين الذين تجمهروا وسط حالة من 
السخط والغضب، في محاولة إلبعادهم محيط المنزل في 
مشاهد مؤثرة بكاء واستماته في الدافع عن المنزل من 
عائلة أبو عصب والذكريات وسط ساحة قد امتألت 

قوات من كل حدب وصوب ومستوطنين بالجنود وال
استكلبوا وتشجعوا بوجود الجنود المدججين بالسالح 

والشرطة، فعائلة أبو عصب بعد معارك طويلة في أروقة 
القضاء اإلسرائيلي المحابي والداعم للمستوطنين انتزعت 

ًعاما من اإلقامة في ذلك ٥٥من منزلها الى الشارع بعد 
المضايقات والمالحقات البيت، تحملت فيها كل اشكال 

  .والتنكيل، للخرج ورفضت كل المغريات والعروض

ويذكر ان حاتم أبو عصب صاحب المنزل فور 
استالم إخطارا بإخالء المنزل وتمكن عبر محاميه تأجيل 
قرار اإلخالء حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري 
قبل تسليمه للمستوطنين ولكن المستوطنين وبقوة السالح 

  .شرطة دفعوا باتجاه االخالءوال

 أفراد يقطنون ٩وتتكون عائلة أبو عصب من 
 أعوام بقضية ٥، تفاجأت قبل ١٩٦٥المنزل منذ ربيع 

اإلخالء من قبل الجمعيات االستيطانية، رغم إنها تدفع 
إيجار المنزل بشكل منظم وباستمرار في موعدة لما 

  .تجدد، وكان عقد اإليجار ي"حارس أمالك الغائبين"يسمى 

لقد صدور قرار نهاية تشرين ": وقال أبو عصب
" حق الحماية"أول الماضي يقضي بإخالئنا بحجة رفع 

الذي نتمتع به ألننا نسكن المنزل منذ عقود، منذ تهجير 
من حي البقعة بالقدس الغربية، ١٩٤٨العائلة بعد نكبة 

وهو قرار غير قانوني، فقد سكن جدي ووالدي وأعمامي 
نزل لم نتركه في أي يوم، وخضنا صراعنا وعمتي في الم

في محاكم االحتالل للحفاظ على المنزل وعلى حقنا فيه، 
  ."ولكن هم يفسرون ويملكون القوة لتنفيذ قراراتهم

واضاف أن عائلته تعيش في المنزل منذ عام 
هاجر جدي من حي البقعة بالقدس "، مضيفا ١٩٥٢

 سنوات ٤الغربية، بعد مجزرة دير ياسين، وعاش لمدة 
في غرفة في منطقة باب العمود، ثم انتقل للعيش في هذا 

والتي كانت تعيش ) تفاحة(المنزل تقاسمه مع عائلة 
فيه، علما أن ملكية العقار لعائلة نسيبة المقدسية، والتي 

ً عاما، ٩٩، لمدة ١٩٤٨كانت قد أجرته لليهود قبل عام 



  
  ١٩٠ 

ورغم انقضاء مدة األجار حكم بأحقية العقار 
  ."توطنينللمس

ورددته رانية أبو عصب بحرقة وألم والدموع في 
ذكريات ... اخدوا داري" عينها بعد اخالئهم قسرا

المستوطن جوا وانا برا ... اخدوا زوجي وابني... واحالمي
   ".الدار

ان قوات االحتالل "وقالت رانية ابو عصب 
اقتحمت منزلنا صباحا وظننا بأنها حضرت البالغنا بقرار 

أن المنزل لنفاجئ بانها تمهلنا ساعات للخروج جديد بش
داخل المنزل : "اردفت أبو عصب".منه واال سيتم طردنا

اعتدي علينا بالضرب والدفع خاصة على ابني مهدي 
اما ". وزوجي حاتم ثم اعتقاال واخرجنا جميعا من المنزل

انا واشقائي ولدنا داخل هذا "نعمة ابو عصب قالت 
  .عشنا فيه.. المنزل

ًعتبر المنزل ضمن عمارة سكنية قديمة جدا وي ٌ
على ربوه مطلة على المسجد األقصى المبارك، ال يبعد 

ً مترا، ١٤٠ٍعنه سوى عشرات من األمتار، تبلغ مساحته 
ٌ، وهو محاط بالمستوطنين من كل "حوش"وله فناء 

جانب، ولذلك فإن سلطات االحتالل والجمعيات 
ئلته، هنا الشوكة االستيطانية ترى في وجود حاتم وعا

َالتي يجب اقتالعها، وهي تعمل على تنفيذ ذلك مخالفة  ِ
  .القانون اإلسرائيلي الذي يحمي حاتم من اإلخالء

ويذك ان يزعم المستوطنين أنهم استأجروا البيت 
 سنة، ما يعني أن ٩٩  لـ١٩١٠من عائلة نسيبة عام 

رغم ذلك، أصدر .  سنوات١٠مدة اإليجار انتهت منذ 
 .ً اإلسرائيلي قرارا بإخالء أبو عصب من المنزلالقضاء

  ٩ ص١٨/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

االحتالل يعتقل شابين ويحطم نوافذ : القدس
  "العيسوية"مسجد في 

اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم االثنين، أمين 
حركة فتح ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ياسر  سر

 .ور عبيد عقب اقتحامها البلدةأن درويش، واألسير المحرر

عنيفة اندلعت في  مواجهات وذكر شهود عيان أن
محيط مسجد األربعين الكبير بين الشبان وقوات االحتالل 

اقتحامها المسجد واعتدائها على المتواجدين داخله  عقب
بنداءات للمواطنين بضرورة  بعدما صدحت مئذنة المسجد

في  صلوات برحابه ألداء الاألقصى المسجد إلىالتوجه 
 .منطقة باب الرحمة

وأضاف شهود العيان أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشابين درويش وعبيد، فيما أصيب عدد من الشبان 

 .بشظايا قنابل الصوت واألعيرة المطاطية

وكانت قوات مكثفة من جنود االحتالل اقتحمت 
إلزالة يافطة كتب عليها  مسجد األربعين بوسط العيسوية

لدولة  القدس شعلة االنتفاضة والعاصمة األبدية "عبارة
وعلم فلسطين وراية للجبهة الديمقراطية، وحطمت " فلسطين

 .بصورة وحشية نوافذ المسجد

وأغلقت القوات جميع مداخل العيسوية خالل 
المواجهات، واقتحمتها عدة مرات، من أجل إزالة اليافطة 

  .والعلم الفلسطيني

  ١٨/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفرج عن قاصر ويبعد موظفة أوقاف 
  ً يوما١٥عن األقصى 

 

ــــة ــــدس المحتل ســــلطات االحــــتالل  أفرجــــت – الق
ـــرة "اإلســـرائيلي" ـــة دائ ـــين، عـــن موظف ـــوم االثن ، مـــساء الي

 في القدس بقـسم المخطوطـات، نظميـة اإلسالميةاألوقاف 
ــا عــن المــسجد  ــشرط إبعاده ــرات، ب  ١٥ لمــدة األقــصىبكي

 .ًوماي



  
  ١٩١ 

كما أفرج االحتالل مساء اليوم عن طفـل مقدسـي 
  .قاصر دون شروط

وكــان االحــتالل اعتقــل الطفــل القاصــر والموظفــة 
بكيرات ضـمن مجموعـة مـن المـصلين الـذين اعـتقلهم بعـد 

  .االعتداء عليهم في باحات المسجد األقصى اليوم

  ١٨/٢/٢٠١٩بوابة الهدف 

* * * * *  

  مام مسجد مقدسياالحتالل اإلسرائيلي يعتقل إ
 

مخابرات االحتالل  اعتقلت –) أ ش أ(رام اهللا 
، أحد أئمة مدينة القدس، االثنيناإلسرائيلي، مساء اليوم 

أحد أبواب البلدة القديمة المؤدية " باب العامود"من منطقة 
  .للمسجد األقصى واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق

عتقلت وأفاد شهود عيان، بأن مخابرات االحتالل ا
شمال " بيت حنينا"الشيخ رائد دعنا، إمام مسجد منطقة 

القدس، بسبب توليه إمامة المصلين في صالة ظهر اليوم 
  .بمنطقة باب الرحمة داخل المسجد األقصى المبارك

وكان المسجد األقصى شهد توترا شديدا واشتباكات 
باأليدي بين المصلين وقوات االحتالل التي أغلقت أبواب 

المبارك عقب مشاركتهم بصالة الظهر، وحاولت المسجد 
إخراج المصلين بالقوة واعتدت عليهم واعتقلت سيدة وأربعة 

  .مصلين على األقل من المسجد المبارك

يذكر أن االحتالل أقدم الليلة الماضية على وضع 
" باب الرحمة"سالسل حديدية وقفل على الباب الرئيسي في 

حتالل لمنع األوقاف داخل األقصى، في محاولة من اال
  .اإلسالمية من استخدام المبنى

من جانبه، استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية 
بالقدس الشيخ يوسف ادعيس، قيام ضباط وجنود االحتالل 
بإغالق معظم بوابات المسجد األقصى المبارك واالعتداء 
على المصلين والمرابطين، بعد إغالق باب الرحمة 

  .بالسالسل

أن  "-  في بيان اليوم االثنين -ادعيس وأضاف 
االستمرار بهذه الجرائم وبمباركة من المستوى السياسي 
اإلسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند 
مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه 

  ".االنتهاكات

وجدد دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك إلنقاذ 
اتها اإلسالمية والمسيحية، القدس ومسجدها األقصى ومقدس

مشيدا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته 
وقضيته وقيادته، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في 

  .األقصى لتفويت الفرصة على أعداء السالم

وفي نفس السياق، قال قاضي قضاة فلسطين 
محمود الهباش، في بيان صحفي، إن دولة االحتالل تلعب 

نار إذا ظنت واهمة أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بال
الدينية واالجتماعية يمكن أن يستسلم ألي إجراء احتاللي 

  .في الحرم القدسي الشريف

وطالب الهباش كافة أبناء الشعب الفلسطيني 
القادرين على الوصول إلى المسجد األقصى المبارك إلى 

 للدفاع عن الرباط والتواجد الدائم داخل باحات المسجد
الحرم القدسي الشريف والذود عنه في ظل الهجمة البربرية 
التي تقودها عصابات اإلرهاب اإلسرائيلي من قطعان 

  .المستوطنين وشرطة االحتالل

  ١٨/٢/٢٠١٩مصراوي 

* * * * *  

   جديد بالقدساستيطانيمشروع 

  

 ذكرت – األنباء وكاالت –  غزة–القدس المحتلة 
الشركة اإلسرائيلية " أمس أن "يسرائيل هيوم"صحيفة 

 البلدة القديمة بالقدس في "اليهود لترميم وتطوير حارة
رصد لها   الحي،فيالمحتلة ستنفذ مشاريع استيطانية 

  . مليون شيكل٢٠٠ميزانية تزيد على 

القدس  وافتتح زئيف إلكين، وزير شئون
بالحكومة اإلسرائيلية، وموشيه ليون، رئيس بلدية 



  
  ١٩٢ 

 حارة اليهود، المؤدى في "اليهود شارع"، االحتالل، أمس
  .>>...إلى ساحة البراق

  ١٨/٢/٢٠١٩األهرام المصرية 

* * * * *  

  يختطفون طفلين من شعفاط" مستعربون"
 

، اليوم االثنين، طفلين من "مستعربون"اختطف 
 .مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية في مخيم شعفاط، بأن 
اختطفوا الطفلين ياسر قرش، وزين الدبس " بينالمستعر"

المخيم بشكل فجائي، بحسب  من الشارع الرئيسي في
  .وكالة األنباء الرسمية

  ١٩/٢/٢٠١٩الحدث 

* * * * *  

في " باب الرحمة"ّاالحتالل اإلسرائيلي يحول 
 القدس إلى ثكنة عسكرية

  

ّ حولت قوات االحتالل -  القدس المحتلة
داخل المسجد األقصى " اب الرحمةب"االسرائيلي منطقة 

المبارك الى ثكنة عسكرية،بفعل االنتشار الواسع في 
 .المنطقة منذ الساعات األولى من صباح اليوم الثالثاء

وقامت قوات االحتالل بتوفير الحراسة والحماية 
للمستوطنين المتطرفين اليهود خالل اقتحاماتهم لباحات 

قة باب الرحمة في المسجد االقصى المبارك ودهمهم منط
 .جوالتهم االستفزازية

وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم في 
األوقاف االسالمية بالقدس فراس الدبس في بيان، إن 
شرطة االحتالل شرعت اليوم، بإزالة السالسل الحديدية 
واألقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت 

 حطموا يوم أمس السالسل ُوكان مصلون. المنطقة مغلقة
الحديدية والقفل الذي وضعه االحتالل في الليلة قبل 
الماضية على بوابة المبنى،واعتدت قوات االحتالل على 

المصلين بالضرب المبرح تزامنا مع اغالق أبواب المسجد 
ٕاألقصى واعتقلت مجموعة منهم وموظفة أوقاف، وامام 

ّالذي أم مسجد بيت حنينا شمال القدس رائد دعنا 
المصلين في باب الرحمة بصالة ظهر يوم أمس، أثناء 

 .خروجه من باب العامود

واضاف الدبس، ان عددا كبيرا من المواطنين 
استجابوا للنداءات الموجهة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي وأدوا الصلوات في منطقة باب الرحمة، الفتا 

بشرط الى أن االحتالل أفرج ليلة أمس عن المعتقلين 
االبعاد عن المسجد االقصى لفترات تتراوح بين االسبوع 

 .ُالى االسبوعين، في حين لم يعرف مصير الشيخ دعنا

  ١٦ ص٢٠/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عشرات : ًاالحتالل يجدد اقتحامه لألقصى ليال
  اإلصابات واعتقاالت واسعة

 

قوات  جددت – كتب عبد الرؤوف أرناؤوط
لي اقتحامها للمسجد األقصى، مساء االحتالل اإلسرائي

أمس، واعتدت على المصلين بالضرب المبرح بعد إغالق 
 .أبواب المسجد

وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 ١٥واعتقلت أكثر من   مصليا٢٠جرحت أكثر من 

آخرين في هجوم هو األعنف ضد المصلين منذ فترة 
 .طويلة

أدوا صالة العشاء وكان العشرات من المواطنين 
الرحمة احتجاجا على استمرار  في ساحة قريبة من باب

 .٢٠٠٣إغالق االحتالل لمنطقة الباب منذ العام 

ومع انتهاء الصالة، اعتدى العشرات من عناصر 
المصلين بعد اقتحام المسجد من  الشرطة اإلسرائيلية على

 .االحتالل خالل باب المغاربة الذي تسيطر عليه قوات



  
  ١٩٣ 

 نداءات استغاثة في أنحاء البلدة القديمة ودوت
إال أن قوات االحتالل منعت السكان من الدخول إلى 

 .المسجد

وتجمهر العشرات من المواطنين على البوابات 
 ."اهللا اكبر"الخارجية للمسجد األقصى وهم يهتفون 

وقال شهود عيان، إن المواجهات امتدت إلى 
ي حي الواد وحارة وتحديدا ف خارج أسوار المسجد األقصى

 .باب حطة حيث تم اعتقال عدد آخر من المواطنين

وشهد المسجد األقصى المبارك توترا شديدا 
الواسع لقوات االحتالل  ومواجهات باأليدي بفعل االقتحام

 للمسجد من باب المغاربة، وشروعه باالعتداء على

 .المصلين في منطقة باب الرحمة

الل حصارها في غضون ذلك، واصلت قوات االحت
واالستفراد بهم واالعتداء  للمصلين في المسجد األقصى

 عليهم بصورة وحشية، حيث امتدت المواجهات في وقت

من " الخارجية" أبواب المسجد األقصى الرئيسية إلىالحق 
 .جهة البلدة القديمة

وقال شهود عيان، ان المواجهات بين المصلين 
" المجلس"لناظر أبواب ا وقوات االحتالل تركزت في محيط

 وحطة واألسباط، في الوقت الذي تنشط فيه عناصر من

وحدة المستعربين بقوات االحتالل في منطقة باب األسباط 
 .عددا من الشبان والتي اختطفت واعتقلت

أن المجلس األعلى لألوقاف " األيام"وعلمت 
اإلسالمية في مدينة القدس سيجتمع مجددا، اليوم 

 .قييم الموقف، من اجل ت)األربعاء(

ناصر قوس، مدير : وعرف من بين المصابين
  .نادي األسير الفلسطيني في مدينة القدس

وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باقتياد 
المعتقلين من خالل باب المغاربة إلى مراكز شرطة 

 .االحتالل

 شوشة، أبومحمد : وعرف من بين المعتقلين
 البشيتي، هشام عمر زغير، عمر عودة، حمزة زغير،

 قويدر، محمد العلمي، محمود زغير، إسالم أبومحمد 
 الحمص، رضا نجيب، أبوالرازم، أنس  زغير، بهجت

 .محمد معتوق، مراد مسك ويعقوب الدباغ

وكان تم إخراج المعتقلين من خالل باب 
 .المغاربة

ولوحظ أن قوات االحتالل باتت تتعمد إغالق 
ادث وتقوم جميع أبواب المسجد األقصى عند كل ح

 .باالعتداء بالضرب واعتقال مصلين

، أزالت الشرطة أمسوفي وقت سابق من 
وضعتها على بوابة  ، سالسل حديديةأمساإلسرائيلية، 

 باب الرحمة في المسجد األقصى في إلىحديدية تؤدي 
فيه مسؤولون في دائرة األوقاف اإلسالمية في  وقت تعهد

تح مصلى باب إعادة ف القدس بمواصلة العمل من اجل
  االحتالل من العامأغلقهالرحمة أمام المصلين بعد ان 

٢٠٠٣. 

ورأى مسؤولون في دائرة األوقاف ان إزالة 
الحديدية ثمرة لوقفة  الشرطة اإلسرائيلية للسالسل

 المصلين ضد التعدي اإلسرائيلي ونتاج التصاالت حثيثة

 .أجرتها الحكومة األردنية ودائرة األوقاف في القدس

انت دائرة األوقاف، المسؤولة عن إدارة وك
 .، بترميم البوابة الحديديةأمسشؤون المسجد، قامت، 

وشدد الشيخ عبد العظيم سلهب، مدير المجلس 
المسجد األقصى "أن  األعلى لألوقاف في القدس، على

خط أحمر وال يمكن ألي مسلم التنازل عن أي ذرة تراب 
دما زار باب الرحمة مجلس األوقاف عن" ان إلىالفتا " فيه

في الحفاظ على جزء مهم  فإنه مارس دوره الطبيعي
 ".ومسجد من مصليات المسجد األقصى المبارك

ما قامت به سلطات "وقال الشيخ سلهب، إن 
على حرمة المسجد  االحتالل شيء مرفوض ألنه اعتداء
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وأضاف، إن ". األقصى المبارك وعلى قداسة المسجد
تمت أجبرت االحتالل على إزالة المباركة التي  الجهود"

حق المسلمين ان يصلوا  األقفال والسالسل الحديدية ومن
 ."في كل بقعة من هذا المسجد المبارك

وتابع، وان شاء اهللا ستتواصل الجهود لتمكين 
الطبيعي في ترميم المسجد  األوقاف من ممارسة حقها

للحفاظ،  وافتتاحه للصالة فيه وما تراه األوقاف مناسبا
عليه فال يجوز بأي حال من األحوال ان يبقى هذا 

 .وتتهدده المخاطر المصلى مغلقا

من جهته، دعا الشيخ محمد حسين، مفتي 
مزيد من الرباط ومن "إلى القدس والديار الفلسطينية، 

 الصبر ومن الثبات ومن االلتفاف حول المسجد األقصى

ني المبارك ألن هذا المسجد يمثل بعدنا العقائدي والدي
  ".والحضاري والتاريخي

المسجد األقصى المبارك هو "وقال للصحافيين، 
من جهاته األربع بكل ما فيه  كل ما أدير عليه هذا السور

 من مصليات في مقدمتها المصلى القبلي ومصلى قبة

الصخرة المشرفة والمصلى المرواني ومصلى المسجد 
 ".ومصلى باب الرحمة األقصى القديم ومصلى البراق

هذه أجزاء أساسية وال "أضاف الشيخ حسين، و
المسجد األقصى المبارك  تتجزأ بحال من األحوال من

وبالتالي كما نتمسك بمصلى قبة الصخرة المشرفة 
المسجد القبلي والمصلى المرواني وبسائر  ومصلى

نتمسك بهذا المصلى  المصاطب واألروقة والمصليات نحن
  ".صىكجزء أصيل ال يتجزأ من المسجد األق

 ٢٠/٢/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

  

  

  

االحتالل يعتقل .. استدعى المعلمة خويص
  المعلمة المقدسية هنادي حلواني

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم  اعتقلت
األربعاء، المعلمة والمرابطة المقدسية هنادي الحلواني 
كما واستدعت المرابطة خديجة خويص بمدينة القدس 

 .المحتلة

اسل شهاب، أن االحتالل اعتقل المرابطة وأفاد مر
حلواني عقب اقتحامه منزلها في حي وادي الجوز بمدينة 
ًالقدس المحتلة، مؤكدا على أن المعلمة تعرضت لالعتداء 

وتكسير لمحتويات منزلها وأثناء تفتيشه  وضرب بالهروات
  .خالل اعتقالها

وأشار مراسلنا إلى أن االحتالل قدم استدعاء 
والمعلمة خديجة خويص للتحقيق معها في مركز للمرابطة 

  .القشلة التابع لالحتالل في القدس

يشار إلى أن المعلمتين حلواني وخويص، قد 
أكتوبر الماضي /  من شهر تشرين أول٢٧أنهتا في الـ 

ُفترة إبعادهما عن المسجد األقصى والتي فرضت عليهما 
دة من قبل االحتالل بعد خروجهما من السجن، وذلك لم

واعتقلت مخابرات االحتالل حلواني من منزلها في .شهر
سبتمبر  / من أيلول١٧بالقدس، في الـ " حي واد الجوز"

ّالماضي، وحولتها للتحقيقات، أما خويص فقد اعتقلت  ّ
عقب استدعائها للتحقيق، في السادس من شهر أيلول 

  .الماضي

ّوتعد حلواني وخويص من رواد المسجد األقصى  ّ
، ممن يالحقها االحتالل باستمرار، ويمنع ّومعلماته

دخولها للمسجد األقصى، بحجة أنها تتصدى 
  .ّللمستوطنين، وتكبر في وجوههم، أثناء اقتحاماتهم

للعديد من االعتقاالت   ّوسبق أن تعرضن
واالعتداءات والتحقيقات، إضافة إلى أوامر اإلبعاد 



  
  ١٩٥ 

مة، ّالمتجددة سواء عن المسجد األقصى أو البلدة القدي
  .أو منع سفرهما خارج فلسطين

 ٢٠/٢/٢٠١٩ شهاب

* * * * *  

  سلطات االحتالل تهدم منزلين في القدس
 

 هــدمت آليــات بلديــة االحــتالل فــي القــدس، اليــوم
حنينـــا شـــمال   األربعـــاء، منـــزلين فـــي حـــي بيـــت)أمـــس(

القدس، ووزعت إخطارات بهدم أخرى، وبالغـات اسـتدعاء 
حــي الــصوانة قــرب فــي مخــيم شــعفاط، و ألصــحاب منــازل

  .سور القدس التاريخي

وأفـــادت مـــصادر متعـــددة بـــأن جرافـــات االحـــتالل 
بحــي بيــت حنينــا  هــدمت منــزلين فــي منطقــة األشــقرية

للمواطن تيسير المحتسب ونجله شادي بعد إخالئهما مـن 
وعددهم عشرة أفراد معظمهم من األطفال، علما  قاطنيهما،

 استــصدار اليــوم مــن أن عائلــة المحتــسب تمكنــت صــباح
  .قرار بوقف الهدم

  ٢١/٢/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

 منزال بأيدي اصحابها في مدينة ١١هدم 
  القدس

 

 ٢٢ نصبت سلطات االحـتالل –فلسطين المحتلة 
على أراضي المواطنين غرب سـلفيت، " كرفانا"منزال متنقال 

تمهيـدا إلقامـة مـستوطنة جديــدة فـي المنطقـة الغربيـة مــن 
مر ريان رئيس بلدية قـراوة بنـي حـسان وقال تا. المحافظة

لوكالة معا اإلخبارية، ان قوات االحتالل نصبت مـا يقـارب 
ـــين ٢٢ ـــنقال علـــى أراضـــي المـــواطنين الواقعـــة ب  منـــزال مت

بلدات قراوة بني حسان وبـديا وديراسـتيا وسـنيريا، وتعـرف 
، "شــقيف حمــام"بمنطقــة خلــة ابــو شــاروخ وخلــة عليــان و

  . طنة في المنطقةوذلك تمهيدا القامة مستو

واضـــاف ريـــان انـــه وحـــسب المخطـــط االســـرائيلي 
 دونــم القامــة اكثــر مــن ٦٠٠ســيتم االســتيالء اكثــر مــن 

 وحدة سـكنية، مـشيرا الـى انهـا سـتكون مـستوطنة ٢٠٠٠
  . للمتدينين حسبما ورد من االرتباط الفلسطيني

واشــار ريــان ان اقامــة هــذه المــستوطنة ســيؤدي 
ــى اغــالق التواصــل الجغرا ــاطق وخــصوصا ال ــين المن فــي ب

بــين بلــدتي قــراوة بنــي حــسان وســنيريا، عــالوة علــى ذلــك 
االســـتيالء علـــى المنـــاطق المـــصنفة بالمحميـــة الطبيعيـــة 

  .والتي تعرف بواد قانا وواد الحمام

في موضوع آخر، وبحـسب مركـز معلومـات وادي 
 منزال ومنشأة معظمها سكنية، هدمت بأيـدي ١١حلوة أن 

العـــام الجـــاري، حيـــث تجبـــر بلديـــة أصـــحابها منـــذ مطلـــع 
االحــتالل المقدســيين علــى هــدم منــشآتهم بأيــديهم مهــددة 
بفرض غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم فـي 

  .حال عدم التنفيذ

واضطر المواطن جمال بكيرات، هدم منزله الكائن 
في قرية صور باهر جنوب القدس، بيده، بقرار من بلديـة 

ديـــا لتكـــاليف جرافـــات الهـــدم وطـــواقم االحـــتالل، وذلـــك تفا
  . الشرطة والحراسة

وقـــال بكيـــرات، إن بلديـــة االحـــتالل أصـــدرت قـــرار 
هدم منزله، وأمهلته حتى مطلع شهر آذار المقبـل، لتنفيـذ 
ٕقــرار الهـــدم ذاتيـــا، واال ســتقوم جرافاتهـــا والياتهـــا بتنفيـــذه 

  .وعليه دفع أجرة الهدم لها وللطواقم المرافقة

 ٥مع نجلـه وعائلتـه المؤلفـة مـن ويعيش بكيرات 
 متـرا مربعـا، حيــث ٤٠أفـراد، فـي المنـزل البالغـة مـساحته 

 ســنوات، وفرضــت عليــه ٥قــام بكيــرات ببنــاء المنــزل قبــل 
 ألف شيكل، ٢٥البلدية غرامة مالية ومخالفة بناء، بنحو 

ــا مــن المتوقــع أن تفــرض عليــه مخالفــة ثانيــة بقيمــة  كم
 .هدم شيكل، رغم تنفيذه قرار ال٢٥٠٠

  ١٨ ص٢١/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  
  ١٩٦ 

 وحدة استيطانية ٤٤١٦المصادقة على 
  بالقدس

 

صادقت بلدية االحتالل في القدس على  - رصد 
مخطــط اســتيطاني يــشمل مــشاريع إســكانية وتجاريــة عبــر 

 آالف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة ٤بناء أكثر من 
ــى بنــاء  تــشغيل  متــر مربــع ألهــداف ال٢٣٥٧٦إضــافة إل

 . متر مربع تخصص للتجارة٤٢٥٣والعمل و

ـــــادت صـــــحيفة  ـــــوم"وأف ـــــم "يـــــسرائيل هي ـــــه ت ، أن
المــصادقة، يــوم اإلثنــين الماضــي، مــن قبــل لجنــة التنظــيم 
والبناء المحلية على بناء آالف الوحدات السكنية الجديـدة 

ـــي القـــدس، منهـــا   وحـــدة ســـكنية فـــي مـــستوطنة ٤٦٤ف
" كريات يوفيل"ة  وحدة سكنية في مستوطن٤٨٠، و"غيلو"
، إلــى جانــب البنــاء "كريــات منــاحم" فــي مــستوطنة ٣٧٥و

 .للعرب في شعفاط وبيت حنينا

وأوضـــحت بلديـــة االحـــتالل بالقـــدس، أنـــه وفقـــا 
سـتتطور " عطروت"لتوقعاتها، فإن المنطقة الصناعية في 

بشكل كبير في السنوات القادمة، بهـدف تـوفير عـدد كبيـر 
ٕر فرص عمـل وايجـاد حلـول من المكاتب في المدينة وتوفي

 .للتوظيف والتشغيل

ــار : "وقــال رئــيس البلديــة موشــيه ليــون هــذه أخب
مثيرة بالنسبة لـي ولـألزواج الـشباب فـي القـدس، وسـنزيد 
من عرض الوحدات السكنية ونعيـد الـشباب إلـى منـازلهم، 

 ."وهذه البداية وقريبا سوف تمأل سماء القدس الرافعات

 مليون ٢٠٠يد عن وسبق أن تم رصد ميزانية تز
شيكل، لتكثيف االسـتيطان فـي القـدس القديمـة مـن خـالل 

، حيـث "حـارة اليهـود"تعزيز الوجود اليهودي في ما يسمى 
علـــى " الـــشركة لتـــرميم وتطـــوير حـــارة اليهـــود"ستـــشرف 

" مـــصعد الحـــائط المبكـــى"المـــشاريع االســـتيطانية، بينهـــا 
ء فسيفــسا"و" متحــف الحـي الهوريـدياني"و" قريـة جميلـة"و

 ."أورشليم

يــأتي المــصادقة علــى المخططــات االســتيطانية، 
فــي الوقــت التــي أظهــرت معطيــات جديــدة لــدائرة اإلحــصاء 
المركزيــة اإلســرائيلية، أن القــدس تحتــل المكــان األول مــن 
ـــث أن عـــدد المغـــادرين  ـــسلبية، حي ـــث حجـــم الهجـــرة ال حي

 .للمدينة يزيد عن عدد المهاجرين إليها

ــام  ــزان الهجــرة ،٢٠١٧وحتــى نهايــة الع  كــان مي
، إذا تبين أنه انتقل للسكن في -٦٠٠٨سلبيا في القدس 

ـــدس   شخـــصا ٠٩٨ ١٧ شخـــصا، وغادرهـــا ٠٩٠ ١١الق
 .إلى بلدات أخرى

يذكر في هذا السياق أن ميزان الهجرة في 
 كان سلبيا أيضا، ووصل في ٢٠١٦القدس في العام 

، أي أن عدد المغادرين للمدينة يزيد - ٧٩٥٢حينه إلى 
  .٧٩٥٢ن عدد المهاجرين إليها بـ ع

 ٩ص ٢١/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

إغالق باب المغاربة بعد اقتحام المستوطنين 
 لألقصى

 

 أغلقت سلطات -وكاالت  - فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الخميس، ساحات 
المسجد األقصى المبارك، في مدينة القدس 

ّأن قوات االحتالل أغلقت وأفادت مصادر ملحية، .المحتلة
 من موظفي ٥٠ متطرفين و٩٧باب المغاربة بعد اقتحام 

 من عناصر المخابرات لساحات ٣حكومة االحتالل، و
ًومنعت قوات االحتالل، عددا من .األقصى، بحراسة أمنية

النساء من دخول المسجد األقصى بحجة وجودهن أمس 
ن وأدى عشرات المصلي.األول قرب مصلى باب الرحمة

من » الجزء الشرقي«صالة الظهر في ساحة باب الرحمة 
وتمكن المصلون من الوصول . المسجد المسجد االقصى

الى ساحة مبنى باب الرحمة المغلق والصالة فيه، وذلك 



  
  ١٩٧ 

بعد خلع الباب الحديدي المؤدي الى المكان من قبل 
  .الفتية واالطفال مساء أمس األول

ر وواصل النشطاء دعوتهم لكسر الحصا
المفروض على منطقة باب الرحمة بإقامة الصلوات في 

  .المكان، خاصة صالة الجمعة اليوم

من جهة ثانية، اقتحم العشرات من المستوطنين 
المسجد االقصى عبر باب المغاربة، خالل فترة 
االقتحامات الصباحية، وأوضحت األوقاف اإلسالمية أن 

  .مسجد من الطالب اليهود اقتحموا ال١٥ مستوطنا و٩٥

وتعمدت شرطة االحتالل المتواجدة على أبواب 
المسجد االقصى استفزاز المصلين خالل توجههم الى 

  .األقصى باحتجاز هوياتهم قبل السماح لهم بالدخول

ّوشنت قوات االحتالل فجر أمس، حملة 
مداهمات وتفتيش واشعة في منازل المواطنين، وعاثت 

أفادت مصادر و. بها خرابا بالضفة الغربية المحتلة
ًموطنا بأنحاء ) ١٧(ّمحلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 

  .متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

واندلعت المواجهات، بين الشبان وقوات االحتالل 
في بلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما داهمت قوات 
االحتالل عدة منازل داخل بلدة جبل المكبر جنوب شرق 

ٍ مع تحليق طائرة استطالع في ًالقدس المحتلة، تزامنا
واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت فجار . أجواء المنطقة

ًجنوب بيت لحم، وداهمت منزال وتشرع بتفتيشه عقب 
  .اقتحامها مخيم عايدة شمال بيت لحم

وداهمت قوات االحتالل أحد المنازل وتشرع 
بتفتيشه في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما 

ٍجهات داخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اندالع موا
واندلعت . ُوقوات االحتالل تطلق قنابل الصوت والغاز

مواجهات عنيفة بمخيم جنين، وأطلقت قوات االحتالل 
ٍقنابل الصوت والغاز بكثافة، وسط تحليق طائرة استطالع 

وداهمت، قوات االحتالل أحد المنازل في . في األجواء

ٍا مع امتداد المواجهات لعدد من مخيم جنين، تزامن ً
  .الشوارع وسط المدينة

إلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني إن أسرى 
 نفذوا منذ أمس األول خطوات "النقب الصحراوي"معتقل 

عصيان، لمواجهة إجراءات إدارة المعتقل الجديدة 
  .والمتمثلة بنصب أجهزة تشويش

 وبين نادي األسير أن خطوات األسرى تمثلت
، ووقف كافة )٣،٤،٥(بإغالق عدد من األقسام وهي 

المظاهر الحياتية اليومية فيها، بما فيها تنظيف 
 حيث تنتشر النفايات في األقسام، وذلك في "المردوانات"

  .إطار حالة العصيان التي أعلنها األسرى

وأضاف نادي األسير أن حالة من التوتر ما تزال 
 وأن قوات القمع "النقب الصحراوي"قائمة في معتقل 

ًتتواجد داخل المعتقل منذ يومين، استعدادا ألي مواجهة 
  .أخرى قد يفرضها األسرى

واعتبر نادي األسير أن ما يجري في معتقل 
 ما هو إال استمرار لسياسة السلب والقمع التي "النقب"

تنتهجها إدارة معتقالت االحتالل بحق األسرى، فمنذ العام 
مليات قمع في معظم المعتقالت، ُالجاري نفذت سلسلة ع

ُيشار إلى أن معتقل . "عوفر"كانت أشدها في معتقل 
 يعتبر من أكبر من المعتقالت التابعة لالحتالل "النقب"

  . أسير) ٢٠٠٠(والذي يضمن قرابة 

وخط مستوطنون يهود، أمس، شعارات عنصرية 
على منازل فلسطينية، وأعطبوا إطارات مركبات، شمال 

ومن . رام اهللا، وسط الضفة الغربية المحتلةغربي مدينة 
ًوعادة ما تتعرض البلدات . "الموت للعرب"بين الشعارات 

الفلسطينية العتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في 
 .ظل حماية الجيش اإلسرائيلي

  ١٦ ص٢٢/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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الوفاء "شهيد وعشرات الجرحى في جمعة 
  " الحرم اإلبراهيميلألقصى وشهداء مجزرة

 

استشهد  - كامل إبراهيم-األراضي الفلسطينية 
فتى فلسطيني الجمعة برصاص الجيش االحتالل 
اإلسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي شرق 
قطاع غزة خالل احتجاجات مسيرات العودة وفق ما أعلن 

  .الناطق باسم وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس

استشهد الطفل «درة في بيان وقال أشرف الق
إثر اصابته )  عاما١٤(يوسف سعيد حسين الداية 

برصاصة في صدره أطلقها جنود االحتالل االسرائيلي 
شرق غزة وهو من سكان حي الزيتون شرق مدينة 
غزةواعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 

 أصيب بجراح خطيرة بعد) ً عاما١٢(ًطفال يبلغ من العمر 
إصابته بالرصاص الحي في الصدر، أطلقه جنود 
ّاالحتالل اإلسرائيلي على المتظاهرين شرقي غزة، وتمكنت 
الطواقم الطبية من إنعاش قلبه، وتحاول إنقاذ 

 فلسطيني من بينهم إصابة وصفت ٢٤ٕواصيب .حياته
بالخطرة، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمشاركين 

الوفاء لألقصى ولشهداء «ان  تحت عنو٤٨في الجمعة الـ
ضمن فعاليات مسيرة العودة » مجزرة الحرم اإلبراهيمي
 مارس الماضي على الحدود ٣٠الكبرى، المستمرة منذ 

واستهدفت قوات االحتالل المتظاهرين .الشرقية لقطاع غزة
  .السلميين على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة

 بكثافة وأطلقت قوات االحتالل تطلق قنابل الغاز
تجاه المتظاهرين بمنطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا 

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر .شمال القطاع
الحصار، جماهير قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 

الوفاء لألقصى ولشهداء مجزرة الحرم « تحت عنوان ٤٨
وفي الضفة الغربية، أصيب ثالثة فلسطينيين .«اإلبراهيمي

الرصاص الحي، والعشرات باالختناق، خالل قمع قوات ب

االحتالل اإلسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت عقب صالة 
وذكر شهود .الجمعة، في قرية المغير شمال شرق رام اهللا

عيان، أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص الحي، 
والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل 

وب المتظاهرين مما أدى إلى إصابة للدموع بكثافة ص
ثالثة بالرصاص الحي أحدهم بالصدر واثنين بالقدم نقلوا 

واشارت المصادر الى .جميعا إلى المستشفى لتلقي العالج
ان مواجهات عنيفة دارت مع قوات االحتالل التي اقتحمت 

وكان عشرات المواطنين قد خرجوا في مسيرة .القرية
ت االحتالل المتكررة سلمية احتجاجا على محاوال

االستيالء على أراضي المواطنين لصالح التوسع 
االستيطاني، كذلك تضامنا مع األسرى في سجون 

كذلك أصيب أمس العشرات باالختناق الشديد .االحتالل
خالل قمع قوات االحتالل االسرائيلي مسيرة بلعين شمال 
مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية التي انطلقت عقب 

ة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل صال
وأطلق جنود .العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون

االحتالل االسرائيلي الرصاص الحي والرصاص المغلف 
بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلة للدموع 
بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى الى اصابة 

الشديد، وشارك في المسيرة التي العشرات باالختناق 
دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان 
في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء ومتضامنين اجانب 
وفاء للقدس والمقدسات االسالمية وتنديدا بمؤتمر وارسو 

ورفع المشاركون األعالم .وما تسمى صفقة القرن
م يرددون الهتافات الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وه

الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة االحتالل االسرائيلي 
واطالق سراح جميع األسرى والحرية لفلسطين وعودة 
جميع الالجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا 

وأصيب عدد من الفلسطينيين بعد ظهر امس، خالل .منها
ل مواجهات عنيفة اندلعت بينهم وبين جنود االحتال



  
  ١٩٩ 

اإلسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل 
ّجنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد مسيرة حاشدة 

لمجزرة المسجد ) ٢٥(بمناسبة الذكرى الـ
بوقوع إصابات متفرقة » وأفادت مصادر طبية.اإلبراهيمي

في صفوف الفلسطينيين بالمواجهات، من بينهم طفل 
وانطلقت . بالمطاطأصيب بالرصاص المعدني المغلف

المسيرة بعد صالة الجمعة امس من أمام مسجد علي 
ًالبكاء قرب البلدة القديمة، وصوال إلى منطقة باب البلدية 
القديم، حيث حاجز عسكري يؤدي إلى أحياء فلسطينية 

وشارك بالفعاليات نشطاء من .مغلقة يقطنها المستوطنون
ستيطان مختلف القوى والهيئات الناشطة في مقاومة اال

وسط الخليل، بمشاركة نشطاء في المقاومة الشعبية من 
  ..مختلف المحافظات الفلسطينية

  ٥ص ٢٣/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  ّتجريف ونبش ما تبقى من مقبرة مأمن اهللا

 

تواصل بلدية االحتالل بالقدس مخططاتها 
ٕلطمس وتدمير مقبرة مأمن اهللا واقامة مشاريع استيطانية 

ا، إذ قررت إزالة ما تبقى من المقبرة وسياحية فوقه
ويهدف المخطط إلى . التاريخية بهدف فتح شارع مكانها

وخالل الحفريات إلقامة المشاريع  .تدميرها وطمسها
التهودية والسياحية وضمنها مقاه وفندق ومطاعم وما 

 قبر يضم بقايا ٤٠٠، تم نبش »التسامح«يسمى متحف 
سالمية، وذلك خالل ًبشرية مدفونة وفقا للتقاليد اإل

ويعود تاريخ العديد .عمليات التنقيب في موقع المتحف
َ قبر آخر ٢٠٠٠وال يزال . منها إلى القرن الثاني عشر ٍ

تحت المبنى الجديد، ويعود تاريخ أدنى طبقة إلى القرن 
وبصرف النظر عن األهمية التاريخية . الحادي عشر

 المثوى ًالعامة ألرض الدفن، فقد تميزت أيضا بكونها
األخير لعدد من العلماء والمحاربين المسلمين 

كما أدانت وزارة السياحة واآلثار في غزة قرار .البارزين
سلطات االحتالل بإزالة مقبرة مأمن اهللا، واعتبرت الوزارة 
في بيان لها أن قرار االحتالل بمثابة جريمة غير مسبوقة 

 ٤٨بوحسب تقرير عر.بحق اآلثار والمقدسات اإلسالمية
 ّ الباحث في التاريخ االجتماعي- الذي أعده أحمد محمود

ّ تعد مقبرة - َ ، واحدة من أكبر »ّماميال«أو » مأمن اهللا«ُ
ُيشير بعض . ّالمقابر اإلسالمية في مدينة القدس وأقدمها

ّالمصادر التاريخية المكتوبة إلى ازدياد أهمية المقبرة منذ  ّّ
 ذروتها في الفترة ّالقرن الحادي عشر الميالدي، لتبلغ

، من حيث دالئل الدفن )م١٦ - ١٢ق (ّالمملوكية 
ّالمكتشفة فيها، أي القرن الثالث عشر الميالدي، وقد 

ّاستمر الدفن فيها حتى القرن العشرين ّ. 

ّدفنت في المقبرة فئات أبناء المجتمع كافة؛ من  ُ
ّأثرياء المدينة، ونخبة المجتمع من العلماء والحكام 

ّن والشخصيات الدينية، إلى جانب الميسورين ّوالعسكريي ّ
ّوالفقراء، وهي تحتوي على النظام المائي الذي زود سكان  ّ ّ ّ

ّإن . ّالمدينة بالمياه، على مدى الحقب التاريخية المختلفة
ّما يحيط بركتها من البقايا األثرية، وما تحويه من 
ّحكايات حول المدفونين، تعلمنا الكثير حول مجتمع 

ّالقدس وسكانها، منذ العصور الوسطى حتى مدينة  ّ
  .اليوم

ّعلى الرغم من ذلك، فالمقبرة معروفة للقلة 
ّالقليلة من الناس؛ فإلى جانب التخريب المادي الذي حل  ّ ّ ّ
ّبالمقبرة، دفن الكثير من تاريخ المدينة؛ إذ أثر التوسع  ّ ُ
ّالعمراني في القرن العشرين وسياسات التهويد اإلسرائيلية  ّ

ّشكل كبير فيها، وكل ما تبقى منها ال يزيد على مساحة ب ّ
 ً دونما، ٢٠

ّ دونما كما وثق ١٣٨من أصل قرابة  المجلس «ً
ّفي فترة االنتداب البريطاني على » ّاإلسالمي األعلى

ّفلسطين، الذي بدأت في ظله مخططات تخريب المقبرة،  ّ ّ
ّبهدف إقامة حي بطابع أوروبي، إال أن تلك المخططا ّ ّ ّ ت ّ
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ّلم تتم؛ بسبب اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى عام  ّ
١٩٣٦.  

ّأسهم التطور العمراني في اإلضرار بالمقبرة، كما  ّ
ّأن الصراع اإلسرائيلي  ّ الفلسطيني، وما شهدته نتائج –ّ

بعد النكبة، . ّ، أثرا في زيادة الضرر١٩٤٨نكبة عام 
ّقسمت المدينة إلى قسمين، وأصبحت المقبرة تابعة  ُ
ّللسيادة اإلسرائيلية، ومنفصلة عن السكان العرب، لتغدو  ّ

ّجزءا من سياسات تهويد المدينة العمرانية ً. 

ّمنذ النكبة حتى اليوم، اتخذت دولة إسرائيل  ّ
ّوبلديتها االحتاللية في القدس، سلسلة من اإلجراءات  ّ

ّالعمرانية التي خربت المقبرة، من ضمنها شق  ّ ّ شارع «ّ
ٕ، وانشاء حديقة »شيه بن يسرائيلمن«وشارع » هليل

، وبناء مدرسة »حديقة االستقالل«ّألعاب ترفيهية باسم 
ّ، واقامة شبكات البنية التحتية كمياه الصرف »هنيسوي« ٕ

ّالصحي والكهرباء، وبناء  َالذي جرف » متحف التسامح«ّ ِ ُ ّ
 .ً قبر، باإلضافة إلى إقامة مقهى١٠٠٠بسببه 

 مقام الشيخ الدجاني

ّلشخصيات المدفونة في المقبرة، أحد أبرز ا
ّمؤسس عائلة الدجاني في فلسطين، الشيخ أحمد بن 

م، في ١٤٧١علي بن عالء الدين الدجاني، المولود عام 
 كم شمال رام اهللا اليوم، ٨قرية دجانية الواقعة على بعد 

كان . م١٥٦١ّوأصبح اسمها الجانية، وهو متوفى عام 
ًالدجاني عالما كبيرا ومن أقطاب ّ الصوفية، جذب إليه ً

ُالكثير من المريدين، ونسب إليه العديد من الكرامات، 
ّوهي من السمات التي عرف بها شيوخ الطرق الصوفية  ُ ّ

ّارتبط الدجاني بمقام النبي داود، من خالل . آنذاك
ّحصوله على كتاب وقف من السلطان سليمان القانوني، 

محيط مقام ّومنذ ذلك الحين استقرت عائلة الدجاني في 
ّالنبي داود، وأصبحت تعرف بعائلة الدجاني الداودي ُ ّ .

ّويشار إلى أن أبناء العائلة تولوا مهمة السدانة والخدمة  ّ ّ ُ

ًفي مقام النبي داود، في الفترة العثمانية، مرورا باالنتداب  ّ ّ
ّالبريطاني، حتى نكبة  ّ١٩٤٨. 

، »مأمن اهللا«ّيقع قبر الصوفي الدجاني، في 
م معروف بمقام الشيخ الدجاني، وبسبب حال داخل مقا

المقبرة من حيث استمرار التخريب؛ فقد سيطر على 
، أزال القبور بعد ١٩٨٦ّالمقام شخص إسرائيلي عام 

ّتغطية الجدران الداخلية بالمرايا، وأقام حانة لبيع الخمور 
  .في المكان

الحقت عائلة الدجاني المعتدي قانونيا، وعام 
ّت أن تعيد حجرة المقام إلى ملكيتها، ، واستطاع٢٠١٢

ّواجراء الترميمات على حسابها الخاص والزائر للمقبرة . ٕ
ْيمكن مالحظة أن الحجرة مقفلة، ومن يريد زيارة القبر  َ ّ

ّيمكنه التوجه إلى ممثل العائلة ّ.  

  ٧ ص٢٣/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يعتقل رئيس مجلس األوقاف 
  ساإلسالمية في القد

 

 محسن، العربي الجديد محمد –القدس المحتلة 
في تصعيد جديد، اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم  –

، )عاما ٧٥ (الشيخ عبدالعظيم سلهب األحد،
بالقدس، بعد اقتحام  مجلس األوقاف اإلسالمية  رئيس
 .منزله

كما اعتقل االحتالل الشيخ ناجح بكيرات مدير 
عد دهم منزله في بلدة التعليم الشرعي في األوقاف، ب

 .صور باهر في القدس المحتلة

وتأتي هذه التطورات على خلفية فتح باب 
مصلى الرحمة قبل يومين، حيث قاد سلهب جموع 
المصلين الذين حطموا أقفال االحتالل التي وضعت على 

 ١٦أبواب المصلى، وأعادوا فتحه بعد إغالق استمر 
  .ًعاما
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وعضو " فتح" في وكان حاتم عبد القادر القيادي
" العربي الجديد"مجلس األوقاف أكد، في حديث سابق لـ

تلقيه وأعضاء المجلس تهديدات من قبل مخابرات 
االحتالل، وتحميلهم مسؤولية ما جرى في محيط باب 
الرحمة واتهامهم بخرق قرار لمحكمة احتاللية بإغالق 

  .المصلى

يذكر أن شرطة االحتالل مددت عصر أمس 
ال سامر القباني من حراس المسجد األقصى السبت، اعتق

لعرضه اليوم على المحكمة بتهمة خرق أمر المحكمة 
  .القاضي بإغالق باب الرحمة

وكانت سلطات االحتالل مددت أمس كذلك 
اعتقال مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس وعلي 
عجاج موظف في األوقاف، وحسني الكيالني من مرافقي 

الراحل فيصل الحسيني حتى يوم غد الزعيم الفلسطيني 
  .للتهمة ذاتها

على صعيد آخر، نفذت قوات االحتالل عمليات 
اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، عقب دهم 

 .وتفتيش منازلهم فجر اليوم

وذكرت مصادر صحافية أن قوات االحتالل 
اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة 

قاصرين محمد أشرف عيسى، وصامد واعتقلت الفتيين ال
محمود صالح، واعتقلت شابا من بلدة حوسان غرب بيت 

  .لحم

كما اعتقلت قوات االحتالل شابين من قرية بين 
ريما شمال غرب رام اهللا وسط الضفة، وسلمت شابا آخر 
من القرية بالغا لمراجعة مخابراتها، بالتزامن مع اندالع 

تالل في القرية ولم يبلغ مواجهات بين الشبان وقوات االح
عن وقوع إصابات، فيما اعتقلت قوات أخرى من جيش 

  .االحتالل شابين من مدينة قلقيلية شمال الضفة

  ٢٤/٢/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

 مقدسي منذ بداية أزمة ١٠٠االحتالل اعتقل 
  "باب الرحمة"

  

 نفى الشيخ عكرمة صبري -القدس المحتلة 
مية العليا وخطيب المسجد األقصى رئيس الهيئة اإلسال

المبارك امس، إغالق قوات االحتالل االسرائيلي باب 
الرحمة المؤدي للمسجد، وقال صبري إن األوقاف قررت 

  .إغالق الباب لترميم المكان

وكانت األوقاف األسالمية في مدينة القدس 
المحتلة، أعادت امس، فتح مصلى باب الرحمة بعد 

  .ة بشكل مفاجئإغالقه بأقفال حديدي

ّوقالت مصادر محلية إن اإلغالق جرى بسبب 
ضغوط إسرائيلية بذريعة أن المصلى بحاجة لصيانة 

  .وترميم، بعد حدوث تماس كهربائي

وقال رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين 
المقدسيين أمجد أبو عصب إن قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 التي  مقدسي في أعقاب األحداث١٠٠اعتقلت نحو 
ًشهدها المسجد األقصى المبارك، احتجاجا على إغالق 

  .مصلى باب الرحمة

وأوضح أبو عصب امس أن سلطات االحتالل 
أفرجت عن جميع المعتقلين باستثناء ثالثة منهم، وذلك 
بشروط اإلبعاد عن المسجد األقصى لفترات متفاوتة بين 

 أشهر، ودفع كفاالت مالية، ومنهم من ٣ أيام حتى ٣
  .ًعد أيضا عن البلدة القديمة بالقدس المحتلةأب

وأضاف أن تلك القوات اعتقلت امس أمين سر 
في البلدة القديمة رئيس نادي األسير ناصر » فتح«حركة 

قوس بعد اقتحام منزله، باإلضافة إلى الناشط علي 
عجاج وحسني الكيالني، وذلك على خلفية فتح مصلى 

  .باب الرحمة يوم الجمعة الماضي
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شار إلى أن قوات االحتالل شنت الجمعة، وأ
حملة اعتقاالت واستدعاءات بالمدينة المقدسة طالت 

  .ً مقدسيا٤٠خالل بضع ساعات أكثر من 

وأكد أن سلطات االحتالل تهدف من وراء هذه 
االعتقاالت إلى تفريغ المسجد األقصى من المصلين، 
ا ًإلتاحة المجال للمستوطنين المتطرفين كي يعيثوا فساد

بداخله، ويحققوا حلمهم المزعوم في السيطرة على 
من جهتها، شيعت جماهير غفيرة، امس، جثمان .المسجد

الذي ) ً عاما١٤(الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية 
خالل مشاركتها في المسيرات ) الجمعة(استشهد 

  .األسبوعية عند حدود شرق مدينة غزة

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات 
فصائل الفلسطينية خالل التشييع، وسط ترديد شعارات ال

تطالب فصائل المقاومة بحماية المتظاهرين العزل، والرد 
على الجرائم االسرائيلية المستمرة بحق األطفال والنساء 

من جهة اخرى، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين .والشبان
 آذار ٣٠منذ انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار في 

 ٢٦٧ام الماضي وحتى يوم الجمعة الماضي، من الع
ً شهيدا تواصل سلطات االحتالل ١١شهيدا، بينهم 

 أطفال، فيما وصل عدد ٣احتجاز جثثهم، منهم 
ُ مصابا، وذلك بحسب ٦٧٣ ألفا و١٤المصابين الى 

  لحقوق االنسان في غزة» الميزان«مركز 

واستنكر المركز في بيان صحفي له امس، .
ن في مسيرات العودة السلمية، استهداف المشاركي

والسيما األطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في 
الطواقم الطبية والصحافيين، بالرغم من وضوح شاراتهم 
المميزة، معبرا عن ادانته لسلوك قوات االحتالل، وتعمدها 
إيقاع األذى بالمدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي 

  .لقانون الدولي لحقوق اإلنساناإلنساني ومبادئ ا

ودعا المركز، المجتمع الدولي للتحرك العاجل 
لوقف االنتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات 

االحتالل اإلسرائيلي والعمل الفوري على انهاء الحصانة 
التي تتمتع بها قواتها وقادتها، ومالحقة كل من يشتبه 

يمة، كسبيل وحيد بضلوعه في أي من االنتهاكات الجس
لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في 

  . هذه المنطقة من العالم

وبين، ضرورة إنهاء حصار غزة، كونه يشكل 
ًانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع  ً
إلى استمرار تدهور األوضاع اإلنسانية وحالة حقوق 

يين في التظاهر السلمي اإلنسان، مؤكدا حق الفلسطين
   .المكفول بموجب مواثيق حقوق اإلنسان الدولية

وطالب المركز، المدعية العامة لـلمحكمة 
الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم 
االسرائيلية، وصوال إلى مالحقة ومحاسبة كل من تورط 
في إصدار القرارات في جيش االحتالل بالمستوى 

  .ومن نفذهاالسياسي واألمني 

كما أكد المركز أن األطراف السامية المتعاقدة 
على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب 
المادة األولى من االتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن 
تحترم االتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع األحوال، 

ية  من االتفاق١٤٦كذلك التزاماتها الواردة في المادة 
بمالحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية، 
الفتا الى ان هذه االنتهاكات االسرائيلية هي جرائم حرب 

 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية ١٤٧ًوفقا للمادة 
المدنيين، وبموجب البروتوكول اإلضافي األول لالتفاقية 
في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في 

  . المحتلةاألراضي

 ١٢ ص٢٤/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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قرار بإبعاد الشيخين سلهب وبكيرات عن 
 األقصى لمدة أسبوع

  

 اقتحم مستوطنون -وكاالت  - فلسطين المحتلة
صباح أمس األحد، ساحات المسجد األقصى، من جهة باب 

 .المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل

 اقتحموا وقالت دائرة األوقاف، إن مستوطنين
ساحات المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة بحماية 
شرطة االحتالل الخاصة، ونفذوا جوالت استفزازية 

 .ومشبوهة، وقدمت لهم شروحات حول الهيكل المزعوم

وسلمت شرطة االحتالل أمرا يقضي بإبعاد مدير 
 ٦دائرة الوعظ بدائرة األوقاف بالقدس الشيخ رائد دعنا 

 أشهر عن األقصى، كما ٣ار كستيرو أشهر والشاب عم
اعتقلت عرفات نجيب أحد حراس األقصى عند خروجه من 

نور : كما اعتقلت قوات االحتالل، فتيين هما. المسجد
عجلوني وحسن عياد من أمام باب العامود، بعد االعتداء 

 .عليهما بالضرب المبرح

وصباح أمس، سلمت شرطة االحتالل رئيس 
 والمقدسات اإلسالمية في القدس مجلس األوقاف والشؤون

الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة األوقاف 
اإلسالمية في القدس ناجح بكيرات، قرارات إبعاد إدارية عن 

 .المسجد األقصى لمدة سبعة أيام

وقال محامي الهيئة محمد محمود إن شرطة 
ا االحتالل أخذت قرارا استباقيا بشأن إبعادهما قبل عرضهم

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت، . على محكمة االحتالل
فجرا، الشيخين سلهب وبكيرات من منزليهما في القدس، 
وتمكن محامي الهيئة من زيارتهما الحقا في مركز االعتقال 

 .والتحقيق المسكوبية

وكان الشيخ سلهب في مقدمة المصلين الذين 
ى يوم أعادوا فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في األقص

الجمعة، علما أن مجلس األوقاف اإلسالمية قد تم إعادة 
تشكيله قبل عدة أسابيع بتركيبة واسعة، ومن شخصيات 

مقدسية اعتبارية، برئاسة الشيخ سلهب، وعقد أولى 
ُجلساته بمبنى باب الرحمة، بعد تلمس األخطار المحدقة به 

  .بتقاسم األدوار بين شرطة االحتالل، وجماعات متطرفة

في ظل تصعيد االحتالل باألقصى، استنكر و
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد 
األقصى، الشيخ محمد حسين، باسمه وأسرة دار اإلفتاء 
الفلسطينية، ومجلس اإلفتاء األعلى، جريمة االعتداء الظالم 

  .على الشيخين سلهب وبكيرات

يمة هذه الجر«وقال المفتي حسين في بيان إن 
ًالتنكيلية غير المسبوقة وصلت بهذا العدوان الظالم حدا 
يحرم السكوت عنه، مع التأكيد على أن هذا العدوان لن 
يكسر إرادة المقدسيين، وكل الفلسطينيين، عن حماية 

  .المسجد األقصى، ومصلى باب الرحمة

وطالب المفتي العام، بإلغاء القيود الظالمة التي تم 
ًسلهب وبكيرات، شاجبا إجراءات فرضها على الشيخين 

سلطات االحتالل التعسفية بحق العلماء والشخصيات 
الوطنية والدينية في مدينة القدس، ومؤكدا على أن هذا 
العدوان جريمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومجحف بحق 

  .قياداته ورموزه الوطنية الفلسطينية

بدورها، أدانت حكومة تسيير األعمال، حملة 
قاالت التي تنفذها قوات االحتالل في مدينة القدس االعت

المحتلة، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف 
إقدام االحتالل على تنفيذ حملة «المحمود في بيان إن 

االعتقاالت والمساس بالمرجعيات الدينية، يعتبر تصعيدا 
خطيرا، ودفعا باألوضاع في مدينة القدس وسائر األرض 

المحتلة إلى مزيد من التوتر في تجاوز سافر الفلسطينية 
  . »لكافة القوانين والشرائع الدولية

وحمل المحمود، حكومة االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن التدهور المستمر والذي يطال كافة األوضاع 

  . ومستويات الحياة في األراضي الفلسطينية المحتلة

ن وطالب بتدخل المجتمع الدولي لضمان اإلفراج ع
  .المعتقلين ووقف حملة التصعيد االحتاللي
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من جهته، اعتبر عضو مجلس األوقاف اإلسالمية 
والشؤون والمقدسات الدينية حاتم عبد القادر أن اعتقال 
الشيخين سلهب وبكيرات تمادي من جانب االحتالل، خاصة 
ضد رئيس المجلس والذي يمثل أكبر مؤسسة دينية 

 االعتقاالت تأتي في إطار وهذه. ومرجعية في مدينة القدس
االعتداءات واالنتهاكات التي تنفذها سلطات االحتالل في 

  .األقصى

وأضاف عبد القادر أن اعتقال رئيس مجلس 
األوقاف المرجعية التنفيذية للوصاية االردنية الهاشمية 
يشكل مس بهذه الوصاية ولذلك سيكون له تداعيات 

ه االعتقاالت وأضاف عبد القادر إذا كانت هذ. سياسية
رسالة من سلطات االحتالل لمجلس األوقاف الجديد فهي 
رسالة مرفوضة، ونحن متمسكون بفتح مصلى باب الرحمة 
وترميمه، وهذه االعتقاالت لن تثنينا عن استمرار عمل 
مجلس األوقاف في إدارة شؤون المسجد األقصى كوحدة 

ق واحدة غير قابل للتجزئة أو للشراكة، وليس هناك مناط
ممنوعة ومناطق مفتوحة، وال يسري أي قانون على 

  . األقصى إال قانون األوقاف اإلسالمية

وأضاف عبد القادر أن مجلس األوقاف اتخذ قراره 
بإعادة فتح باب الرحمة والصالة فيه وترميمه، واالعتقاالت 

وأوضح عبد القادر انه . ستكون حافزا لمواصلة عملنا فيه
عن  بحث كل التداعيات الناجمةسيتم عقد اجتماع طارئ ل

االعتقاالت، موضحا انهم على اتصال مع السلطات األردنية 
  . التي تبذل جهدها لإلفراج عن كافة المعتقلين

في سياق آخر، أفرجت سلطات االحتالل مساء 
السبت، عن طفلين مقدسيين بشرط الحبس المنزلي لمدة 

. قلسبعة أيام وكفالة طرف ثالث بقيمة خمسة آالف شي
وشمل القرار الطفلين عبد محمد عودة، ومحمد مهدي 

  .الشلودي

كما شن جيش االحتالل فجر أمس األحد، حملة 
مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، 

 ١٤تخللها مواجهات في بعض المناطق، حيث تم اعتقال 

فلسطينيا بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 
وقال جيش االحتالل في بيانه . نود االحتاللالمستوطنين وج

 فلسطينيا جرى ١٤لوسائل اإلعالم، إن جنوده اعتقلوا 
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية لضلوعهم بأعمال 

  .مقاومة شعبية

إلى ذلك، بدأ جيش االحتالل أمس األحد، تدريبا 
عسكريا مفاجئا وواسع النطاق، تشارك فيه قوات برية 

وأضافت . »إسرائيل اليوم«بما ذكرت صحيفة وجوية، حس
الصحيفة أن التدريبات ستركز على االستعدادات العملياتية 
لسيناريوهات قتالية مختلفة، وبشكل خاص في ظروف 

وذكرت . تشابه ظروف المواجهات العسكرية في قطاع غزة
  .أن التدريبات ستتواصل حتى يوم غد الثالثاء

تقديرات االستخبارية فإن ال» إسرائيل اليوم«وحسب 
 تشير إلى إمكانية حدوث تصعيد في الضفة ٢٠١٩لعام 

الغربية، لكن معظم تركيز الجيش هو على قطاع غزة، ألنه 
ال يستبعد إمكانية تصعيد حركة حماس من درجة نشاطاتها 

وأضافت أن التقديرات االستخبارية . خالل العام الحالي
مثل إطالق تتوقع تنفيذ حماس لهجمات ضد إسرائيل 

صواريخ مضادة للدبابات على حافالت إسرائيلية أو 
  .استخدام أحد األنفاق لتنفيذ هجوم خارج حدود القطاع

  ١٨ ص٢٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ارتفاع عدد الحراس المبعدين عن المسجد 
   خالل أزمة باب الرحمةاألقصى

 

ارتفع عدد حراس المسجد األقصى المبارك 
سجد خالل فترة أزمة مبنى باب الرحمة المبعدين عن الم

داخل المسجد المبارك، فضال عن أبعاد رئيس مجلس 
األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام 
لدائرة األوقاف الشيخ ناجح بكيرات، واإلمام الشيخ رائد 

 .دعنا
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أما الحراس الذين أبعدهم االحتالل عن مكان 
لؤي أبو السعد، فادي : معملهم في األقصى المبارك فه

عليان، سلمان أبو ميالة، احمد أبو عليا، مهدي 
العباسي، سامر القباني، عرفات نجيب، عصام نجيب، 

  .يحيى شحادة، رائد زغير، حسام سدر

  ٢٥/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جولة استفزازية للوزير أرئيل وللمستوطنين 
  باألقصى وقبالة باب الرحمة

  

وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أرئيل، اقتحم 
ساحات المسجد األقصى، كما انضم  صباح اليوم الثالثاء،

جوالت  إليه مجموعات من المستوطنين الذين نظموا
" باب الرحمة"استفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى 

لشرطة االحتالل التي تواصل فرض إجراءات  بحراسة مشددة
 .نيين للحرممشددة على دخول الفلسطي

وقام عناصر من الوحدات الخاصة باالستنفار في 
ٕالمغاربة وابعاد الفلسطينيين  ساحات الحرم من جهة باب

المستوطنين،  لتوفير الحراسة والحماية ألرئيل ولعشرات
الذين قاموا بجولة استفزازية في ساحات األقصى وقبالة 

ى، الرحمة تزامنا مع دخول الفلسطينيين للمصل ساحة باب
صلوات تلمودية قبالة قبة  ومن المستوطنين من قام بتأدية

 .الصخرة

ويأتي هذا االقتحام والتوتر قبالة باب الرحمة، بعد 
اإلثنين، عن أوامر صادرة عن  أن كشف النقاب، مساء

بموجبها طالب  رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،
إغالق مصلى أذرع المؤسسة األمنية المختلفة العمل على 

الرحمة، الذي قامت مجموعات من المقدسيين بفتحه  باب
 بموجب قرار ٢٠٠٣العام  بعد أن أغلقه االحتالل في

 .قضائي صادر عن محكمة إسرائيلية

، أن نتنياهو أمر "يسرائيل هيوم"وذكرت صحيفة 
مساومة، ونقلت الصحيفة عن  بتنفيذ أمر المحكمة بدون

السياسية  لن تسمح القيادة ":مصدر مقرب من نتنياهو قوله
وتم نقل هذا التوجيه إلى ". بتحويل المكان إلى مسجد

هذه الرسالة إلى السلطات في الميدان  ٕالشرطة وارسال
 .وكذلك إلى األردن

مصلى باب الرحمة مفتوح وال صحة لما أشيع عن : األوقاف
 إغالقه

إلى ذلك، نفى مسؤول العالقات العامة واإلعالم 
بالقدس فراس الدبس، ما أشيع حول  اإلسالميةفي األوقاف 

أفتتح اليوم  إغالق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى
  .كالمعتاد وستتم فيه الصلوات الخمس

أوامر نتنياهو لجنوده بإغالق : "وقال الدبس
جديد فيها، ولكننا كدائرة  المصلى كانت من البداية وال

  المحاكمأوقاف ال نعترف بالقانون اإلسرائيلي أو

اإلسرائيلية، وما يصدر عن نتنياهو وحكومته يدل على 
  ".فقط تخبط إسرائيلي داخلي

نحن ذاهبون إلى مواجهة سياسية كبيرة وقد : "وأكد
األرض وفي الميدان، إن تدخلت  تكون مواجهة كبيرة على

إن لم يكن  ُاألردن والدول العربية قد تحل المشكلة ولكن
ي فإن الوضع ذاهب إلى هناك تدخل قوي عربي ودول

  ".التصعيد

   ٢٦/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

أجواء التوتر واالحتقان الشديدين تسود 
  األقصى وانتشار كثيف لقوات االحتالل

 

سادت أجواء التوتر  – عمان – نادية سعد الدين
واالحتقان الشديدين، أمس، المسجد األقصى المبارك، 

اإلسرائيلي داخل وسط انتشار كثيف لقوات االحتالل 
باحاته وبمحيطه لقمع أي تحرك مضاد للفلسطينيين ضد 

  .اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد

واعتقلت قوات االحتالل أحد حراس المسجد، في 
مدينة القدس المحتلة، وسط تصدي المصلين الستباحة 
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، عبر "باب المغاربة"المستوطنين لألقصى، من جهة 
وتنفيذ جوالت استفزازية داخل باحاته، مجموعات كبيرة، 

  .بحماية قوات االحتالل

المستوطنين "وقالت األنباء الفلسطينية إن 
المتطرفين اقتحموا المسجد األقصى، على شكل 
مجموعات، في ظل تحويله لثكنة عسكرية؛ لكثرة تواجد 
قوات االحتالل، التي قامت بحراستهم ورافقتهم، وأحاطت 

ي ساحات المسجد حتى اندحارهم بهم خالل تجوالهم ف
  ."منه

فيما أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
قوات االحتالل اعتقلت حارس المسجد "المحتلة بأن 

، "باب حطة"األقصى، أحمد عويس، عقب خروجه من 
  ."بالمسجد

وأضافت األوقاف، أن عناصر االحتالل اقتادت 
ر دوريتها إلى ً تمهيدا لنقله عب"باب األسباط"عويس عبر

ما "ونوهت إلى أن قوات االحتالل . "مركز التحقيق معه
تزال تالحق العاملين في دائرة األوقاف اإلسالمية بسبب 

 قبل أيام، من "باب الرحمة"أحداث فتح بوابات مصلى 
خالل اعتقالهم أو استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم عن 

  ."المسجد األقصى

ا ضد الشعب وواصلت قوات االحتالل عدوانه
الفلسطيني؛ عبر شن حملة واسعة من االقتحامات 
والمداهمات في أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة، مما 
أسفر عن وقوع االعتقاالت بين صفوف المواطنين 

  .الفلسطينيين، من بينهم أسرى محررون

وداهمت قوات االحتالل منازل عدد من 
تها، في بلدة المواطنين، وقامت بتفتيشها وتخريب محتويا

بيت أمر شمالي مدينة الخليل، فيما أعادت اعتقال أسرى 
محررين عقب اقتحام منزليهما في بلدة عرابة جنوب 

  .غربي مدينة جنين

ًوطالت االعتقاالت اإلسرائيلية عددا من 
الفلسطينيين من بلدة كفر راعي جنوب غربي جنين، ومن 

 لحم، مدينة الخليل؛ وبلدة بيت فجار جنوب شرقي بيت
واقتحمت قوات االحتالل . وآخرين من رافات غربي سلفيت

ًبلدة الرام، شمالي مدينة القدس المحتلة، واعتقلت عددا 
من المواطنين من البلدة عقب دهم وتفتيش 

  .>>...منازلهم

  ٢٦ص ٢٦/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

باب "نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغالق 
  ٕواخالئه من محتوياته" الرحمة

 

 أصدر رئيس الحكومة – وكاالت –القدس 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإنفاذ قرار محكمة 

التابع للمسجد " باب الرحمة"االحتالل الصادر بشأن مصلى 
ٕاألقصى المبارك، واعادة إغالقه من جديد واخالئه من  ٕ
محتوياته، باإلضافة إلى العمل في مواجهة مجلس األوقاف 

دسات اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة، والشؤون والمق
، )كان(وذلك بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي 

 .مساء أمس

ونقلت القناة عن مصادر سياسية أن نتنياهو 
شارك بنفسه بنقاشات األجهزة األمنية، حول األحداث 
األخيرة في البلدة القديمة في المدينة المقدسة، حيث أقدم 

، ٢٠٠٣ فتح باب المصلى المغلق منذ العام مقدسيون على
ٕطالب نتنياهو بإعادة إغالق المصلى، وانفاذ " كان"وبحسب 

 باستمرار إغالق ٢٠١٧حكم محكمة االحتالل الصادر العام 
 .المصلى

وطالب نتنياهو األجهزة األمنية بإعادة إغالق 
دون تسويات مع مجلس األوقاف، وأشارت " مصلى الرحمة"

ن إسرائيل نقلت إلى األردن موقفها حول هذا القناة إلى أ
 .الشأن، وأخطرتها بنيتها إغالق المصلى
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كما أصدر وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، أوامر لشرطة 
االحتالل اإلسرائيلي بإخالء المصلى من محتوياته بما 
يشمل جميع المعدات والبسط والسجاد المستخدم للصالة، 

، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ ٕواغالق المبنى دون تسويات
  .حملة اعتقاالت واسعة

وأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تحدد جدوال زمنيا 
، غير أن المصادر "ٕتنفيذ أوامر نتنياهو واردان"للشروع بـ

سيكون من الصعب "المقربة من األجهزة األمنية أكدت أنه 
في البلدة القديمة بالقدس، " تجنب اندالع مواجهات عنيفة

  . الفترة المقبلةخالل

وأضافت المصادر إن األجهزة األمنية تخشى من 
نجاح األوقاف في فرض معادلة جديدة ومعطيات جديدة 

  ".سيكون من الصعب تغييرها"على األرض، 

 شباط الجاري، وضعت ١٧يذكر أنه مساء األحد 
شرطة االحتالل اإلسرائيلية، سالسل على باب الرحمة، 

 باحتجاجات فلسطينية واسعة بالمسجد األقصى، ما تسبب
 .قبل أن تزيلها، الثالثاء

وشرع المصلون، بالتجمع قبالة باب الرحمة، 
وأداء الصالة في ساحات قريبة منه، وفي أكثر من مناسبة، 
واعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلية على المصلين ما أدى 
ُإلى اندالع مواجهات، حتى تمكن مقدسيون من فتح مصلى 

الروح بالدم " ، وسط هتافات التكبير وبـ" الرحمةباب"ومبنى 
، يوم الجمعة الماضي، وذلك بمشاركة "نفديك يا أقصى

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد 
حسين، ورئيس وأعضاء مجلس األوقاف اإلسالمية 

   .ومشايخ القدس

، ٢٠٠٣يذكر أن باب الرحمة مغلق منذ العام 
سة غير قانونية فيه وجددت أمر اإلغالق بذريعة وجود مؤس

سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في العام 
  . باستمرار إغالقه٢٠١٧

  ٢٦/٢/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

تحذير من تصعيد جديد في األراضي 
 الفلسطينية

  

حذر مسؤول  - كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
شهده االراضي امني اسرائيلي من مغبة تصعيد جديد ت

  .الفلسطينية

واضاف المسؤول ان المواجهات وحالة التوتر 
في المسجد االقصى اضافة الى الخصم المتوقع ألموال 
الضرائب الفلسطينية ونصب منظومة للتشويش على 
الهواتف النقالة المهربة الى االسرى من شانها ان توتر 

نيسان ّاالوضاع قبيل االنتخابات االسرائيلية المقررة في 
  .المقبل

وحذر المراسل العسكري في صحيفة هارتس 
  .عاموس هرئيل من أن هذه التطورات تنذر بتصعيد جديد

واستبعد هرئيل أن يتراجع رئيس الحكومة 
ّاإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن قراره اقتطاع أموال 
ّالضرائب من ميزانية السلطة الفلسطينية، كما حدث مطلع  ّ

ّزا هرئيل ذلك إلى أن المعركة االنتخابية ، وع٢٠١٥العام 
ّفي أوجها، وتصوير نتنياهو من قبل منافسيه السياسيين 

رغم أن قرار "، "ضعيف أمام الفلسطينيين«على أنه 
ّاالقتطاع اتخذ ألسباب سياسية واضحة، وبمعارضة كبيرة 
ّمن رؤساء األجهزة األمنية اإلسرائيلية، الذين حذروا من  ّ ّ

  ."تبعات القرار

أثار "ّوذكرت الصحيفة أن القرار اإلسرائيلي 
ّغضبا عارما في الضفة الغربية، وسط خشية من عدم  ّ ً ً
ّالقدرة على دفع السلطة لرواتب موظفيها، ما يعني عدم 

  >>..."ّقدرتهم على دفع مستحقات البنوك

واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، ظهر امس، 
 عويس اثناء حارس المسجد األقصى المبارك أحمد

  .خروجه من االقصى من جهة باب حطة
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ّوفي تطور ملحوظ، أم إمام دائرة االوقاف 
االسالمية الشيخ احمد الشلودي المصلين في مصلى 
ًالرحمة داخل المسجد االقصى في صالة الظهر تنفيذا 
لقرار االوقاف االسالمية بتعيين إمام لمصلى باب الرحمة 

  .لفائتبعد اعادة فتحه يوم الجمعة ا

في سياق آخر، جددت الجماعات اليهودية 
المتطرفة اقتحاماتها االستفزازية للمسجد االقصى المبارك 
من باب المغاربة، وتولت قوة من عناصر الوحدات 
الخاصة حمايتها خالل تجوالها في المسجد وحتى 

  .>>...خروجها منه من جهة باب السلسلة

  ٩ص ٢٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 مقدسيا بينهم محافظ ٢٢ل يعتقل االحتال
 القدس وأحد المحامين

 اعتقلت قوات االحتالل – وفا –القدس 
 مواطنا من مدينة القدس ٢٢اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، 

المحتلة، بينهم محافظ القدس عدنان غيث، والمحامي 
وأفاد محامي هيئة .المختص بقضايا القدس مدحت ديبه

مد محمود لمراسل وكالة شؤون األسرى والمحررين مح
، بأن قوات االحتالل وعناصر من مخابراتها اقتحمت "وفا"

منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة 
  ".المسكوبية"

 مواطنا، عرف ٢٠كما اعتقلت من العيسوية 
منتصر جابر، ومنصور : منهم حتى اللحظة، كل من

دل محمود، محمود، ومؤيد بدر، وعيسى أبو ريالة، وعا
وحسن بالل محمود، وخليل ناصر، ومحمد حسين درباس 

 عاما، وآدم كايد محمود، ٢٥والد األسير حسين المحكوم 
وشادي محمد عطية، ومحمد عالء محمود، وعلي محمد 

  .ناصر أبو ريالة

  ٢٧/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

المرابطون يفتحون باب الرحمة بعد تغيير 
  قفالهشرطة االحتالل أل

 أقدمت شرطة –وكاالت  -  لسطين المحتلةف
االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الثالثاء، على إقفال مصلى 
باب الرحمة، وهو أحد أبواب المسجد األقصى المبارك في 

  . مدينة القدس المحتلة

وأفادت مصادر فلسطينية، أن شرطة االحتالل 
 وبعد ُقامت بإغالق مصلى باب الرحمة واستبدلت أقفاله،

ً حارسا رغما عنهم٥٠ذلك فتحه حوالي  ً.  

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
أصدر أوامر بإنفاذ قرار محكمة االحتالل الصادر بشأن 

 التابع للمسجد األقصى المبارك، "باب الرحمة"مصلى 
ٕواعادة إغالقه من جديد واخالئه من محتوياته، باإلضافة  ٕ

اجهة مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات إلى العمل في مو
اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحسب ما أورد 

  .)كان(التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي 

ونقلت القناة عن مصادر سياسية أن نتنياهو 
شارك بنفسه بنقاشات األجهزة األمنية، حول األحداث 

 حيث أقدم األخيرة في البلدة القديمة في المدينة المقدسة،
المقدسيون على فتح باب المصلى المغلق منذ العام 

 طالب نتنياهو بإعادة إغالق "كان"، وبحسب ٢٠٠٣
 ٢٠١٧ٕالمصلى، وانفاذ حكم محكمة االحتالل الصادر عام 

  .باستمرار إغالق المصلى

وطالب نتنياهو األجهزة األمنية بإعادة إغالق 
، وأشارت  دون تسويات مع مجلس األوقاف"مصلى الرحمة"

القناة إلى أن إسرائيل نقلت إلى األردن موقفها حول هذا 
  .الشأن، وأخطرتها بنيتها إغالق المصلى

كما أصدر وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، 
أوامر لشرطة االحتالل اإلسرائيلي بإخالء المصلى من 
محتوياته بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم 

بنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك ٕللصالة، واغالق الم
  .تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة
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ًوأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تحدد جدوال زمنيا 
، غير أن المصادر "ٕتنفيذ أوامر نتنياهو واردان" للشروع بـ

سيكون من الصعب "المقربة من األجهزة األمنية أكدت أنه 
يمة بالقدس،  في البلدة القد"تجنب اندالع مواجهات عنيفة

   .خالل الفترة المقبلة

وأضافت المصادر أن األجهزة األمنية تخشى من 
نجاح األوقاف في فرض معادلة جديدة ومعطيات جديدة 

  ."سيكون من الصعب تغييرها"على األرض، 

، ٢٠٠٣يذكر أن باب الرحمة نغلق منذ العام 
بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه وجددت أمر اإلغالق 

ا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في العام سنوي
  . باستمرار إغالقه٢٠١٧

وبحسب ما نشرت القناة الثانية اإلسرائيلية وجهت 
تدخلوا ": الحكومة االسرائيلية رسالة إلى األردن، فحواها

لتهدئة األوضاع في مسجد األقصى، إننا على أعتاب 
  . "تصعيد

نحن غير "وتضمنت الرسالة الموجهة لألردن 
مستعدون لتصعيد االحداث ويتعين عليكم التدخل والتأكد 
من عدم انتهاك الوضع الراهن، ولن نسمح بتكسير الوضع 

  «.الراهن لفترة طويلة

في السياق، اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري 
أرئيل، صباح أمس الثالثاء، ساحات المسجد األقصى، كما 

نين الذين نظموا جوالت انضم إليه مجموعات من المستوط
 "باب الرحمة"استفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى 

بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي تواصل فرض إجراءات 
  .مشددة على دخول الفلسطينيين للحرم

وقام عناصر من الوحدات الخاصة باالستنفار في 
ٕساحات الحرم من جهة باب المغاربة وابعاد الفلسطينيين 

ر الحراسة والحماية ألرئيل ولعشرات المستوطنين، لتوفي
الذين قاموا بجولة استفزازية في ساحات األقصى وقبالة 
ساحة باب الرحمة تزامنا مع دخول الفلسطينيين للمصلى، 

ومن المستوطنين من قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة 
  .الصخرة

إلى ذلك، نفى مسؤول العالقات العامة واإلعالم 
األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس، ما أشيع حول في 

إغالق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى أفتتح أمس 
  . الثالثاء كالمعتاد وستتم فيه الصلوات الخمس

أوامر نتنياهو لجنوده بإغالق ": وقال الدبس
المصلى كانت من البداية وال جديد فيها، ولكننا كدائرة 

ون اإلسرائيلي أو المحاكم أوقاف ال نعترف بالقان
اإلسرائيلية، وما يصدر عن نتنياهو وحكومته يدل على 

نحن ذاهبون إلى ": وأكد. "تخبط إسرائيلي داخلي فقط
مواجهة سياسية كبيرة وقد تكون مواجهة كبيرة على األرض 
ُوفي الميدان، إن تدخلت األردن والدول العربية قد تحل 

خل قوي عربي ودولي المشكلة ولكن إن لم يكن هناك تد
  ."فإن الوضع ذاهب إلى التصعيد

من جهة ثانية، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة في الضفة فجر أمس، 

 مواطنا، باالضافة إلى االستيالء على أموال تقدر ١٩طالت 
  .بعشرات اآلالف من الشواقل

ّوتوغلت عدة جرافات عسكرية صباح أمس 
الثاء، بحماية آليات االحتالل شرق بلدة بيت حانون الث

  . شمالي قطاع غزة

وتوغلت عدة جرافات عسكرية بشكل محدود في 
النصب "أراضي المواطنين خارج السياج األمني قرب 

وفي ذات . شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة"التذكاري
السياق، أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز تجاه المزارعين 

 شرق بلدة الفخاري شرق محافظة خان "صوفا"قرب موقع 
وتجري قوات االحتالل توغالت .يونس، جنوب قطاع غزة

محدودة بشكل شبه يومي شرقي محافظات قطاع غزة؛ 
وتقوم بأعمال تجريف ألراضي المزارعين، في انتهاك متكرر 
التفاق التهدئة بين المقاومة واالحتالل الموقع برعاية 

  .٢٠١٤مصرية عام 



  
  ٢١٠ 

وعادة ما تنصب قوات االحتالل أسالكا شائكة في 
المناطق الشرقية من قطاع غزة؛ بغرض منع المتظاهرين 
السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من 

  .الوصول إلى السياج األمني

  ٢٠ ص٢٧/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًاالحتالل يستدعي طفال قاصرا من القدس  ً
  للتحقيق

القاصر عبد  الطفل عت قوات االحتاللاستد
منزله  اقتحام للتحقيق بعد)  عاما١١(الرحمن بالل محمود 

في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، واعتقال شقيقه 
   .حسن

 ٢٠وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم قرابة 
مقدسيا من بلدة العيسوية بينهم أطفال، ومن بينهم 

 ٥٦علي درباس  محمد حسين المواطن المقدسي كذلك
حسين درباس المحكوم عليه  والد األسير المقدسي عاما،
  .عاما ٢٥

  ٢٧/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً فلسطينيا ٣٤االحتالل يعتقل محافظ القدس و
  في الضفة

  

الشرطة  اعتقلت –  وكاالت– القدس المحتلة
  فلسطينيا في القدس٣٦والجيش اإلسرائيلي، اليوم، 

الشرقية المحتلة وفي أنحاء مختلفة من الضفة الغربية 
المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب 

  .ٕشهداء االقصى، وفق مصادر فلسطينية واسرائيلية

الشرطة اعتقلت "وقال نادي االسير الفلسطيني ان 
في القدس المحافظ عدنان غيث والمحامي طارق برغوث 

غالبيتهم من حي العيسوية في مدينة  فلسطينيا ٢٢و
كما اعتقلت قوات االحتالل القائد السابق ." القدس الشرقية

لكتائب شهداء األقصى في الضفة الغربية عضو المجلس 

وذلك برفقة محامي " زكريا الزبيدي"الثوري لحركة فتح، 
، بعد اقتحام "طارق برغوث"هيئة شؤون األسرى والمحررين 

  .تواجدان فيها بمنطقة رام اهللالشقة التي كانا ي

وأطلقت القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز على 
الشباب الذين تصدوا لها بالحجارة، ما أسفر عن حدوث 

  .إصابات بحاالت اختناق

وقال محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
محمد محمود، إن قوات الشرطة والمخابرات االسرائيلية، 

، في سلوان واقتادته الى أحد اقتحمت منزل المحافظ غيث
كما اعتقلت قوات " :وأضاف محمود. مراكز الشرطة

"  مواطنا من بلدة العيساوية في مدينة القدس٢٠إسرائيلية 
  .بينهم المحامي مدحت ديبة

إلى ذلك اقتحمت قوات االحتالل أحياء في مدينة 
رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة وفرضت حصارا على 

وصادر االحتالل مركبتين . باني السكنيةعدد من الم
  .فلسطينيتين من رام اهللا وانسحبوا عقب ذلك من المدينة

إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل أحد حراس 
  .المسجد األقصى، أثناء خروجه من المسجد ظهر اليوم

وأفاد مسؤول اإلعالم بدائرة األوقاف اإلسالمية 
الم فلسطينية بأن بالقدس المحتلة، فراس الدبس لوسائل إع

قوات االحتالل اعتقلت الحارس علي حمد، أثناء خروجه 
من باب األسباط أحد أبواب األقصى، ونقلته إلى أحد مراكز 

  .التحقيق بالقدس القديمة

، أبعدت سلطات "هبة باب الرحمة"وفي أعقاب 
االحتالل عشرات المقدسيين ومسؤولين باألوقاف، عن 

 .وتة، وال تزال تواصل حملتهاالمسجد األقصى لفترات متفا
اقتحم عضو الكنيست اإلسرائيلي المتطرف يهودا غليك، 

أمس، المسجد األقصى من باب  برفقة مستوطنين،
  .المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

وانتشرت أعداد من قوات االحتالل، داخل المسجد 
، األقصى، وعلى بواباته من أجل توفير الحماية للمستوطنين

  .أثناء اقتحامه
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ويعد غليك أحد المتطرفين الداعين القتحام 
وخالل السنوات الماضية، نشط في  األقصى بشكل متكرر،

تنظيم االقتحامات للمستوطنين، والمطالبة بتخصيص مكان 
  .لليهود فيه

وفي السياق ذاته، فرضت قوات االحتالل، إجراءات 
حتجزت تعسفية على الفلسطينيين المتجهين لألقصى، وا

   .هوياتهم الشخصية عند البوابات

فقد توافد . وعلى الرغم من إجراءات االحتالل
العشرات من المقدسيين وسكان الداخل الفلسطيني، منذ 
ساعات الصباح إلى المسجد األقصى، لمواصلة التواجد في 

 . عاما١٦مصلى باب الرحمة، الذي فتح بعد إغالق دام 
  ."٢١عربي" وذلك بحسب

  ٢٨/٢/٢٠١٩شرق االلكترونية جريدة ال

* * * * *  

المتطرف غليك يدنس األقصى واعتقاالت في 
  القدس

 اقتحم عضو - وكاالت  - فلسطين المحتلة
، صباح أمس األربعاء، »يهودا غليك«الكنيست المتطرف 

وأوضح فراس الدبس مسؤول .المسجد األقصى المبارك
المية أن العالقات العامة واالعالم في دائرة األوقاف اإلس

برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد » غليك«
األقصى عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات االحتالل 
على مفاتيحه منذ احتالل القدس، وقاموا بجولة في ساحات 

  .األقصى

وقضت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس 
 عدنان المحتلة، أمس األربعاء، باإلفراج عن محافظ المدينة

غيث، دون شروط، بعد ساعات من اعتقاله، حسب مصادر 
  . إعالمية

وأفادت المصادر التي حضرت الجلسة، لألناضول، 
مفضلة عدم نشر أسمائها، بأن قاضي محكمة الصلح 
اإلسرائيلية قرر اإلفراج عن محافظ القدس عدنان غيث دون 
شروط، ولكن تنفيد قرار اإلفراج مجمد لمنح المخابرات 

  .صة تقديم استئناف على القرارفر

وأشارت إلى أن المحكمة أمهل المخابرات حتى  
، ) تغ١٦.٠٠(الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس 

لتقديم االستئناف، وفي حال لم تقدم االستئناف سيتم 
  .االفراج عن محافظ القدس

 ٢٢وصباح أمس، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 
، والمحامي المختص بقضايا فلسطينيا، بينهم المحافظ غيث

وسبق للشرطة . القدس مدحت ديبة، دون ذكر السبب
االسرائيلية أن اعتقلت المحافظ غيث، في الماضي، عدة 

وصعدت الشرطة االسرائيلية في السنوات األخيرة من . مرات
  .عمليات االعتقال في مدينة القدس

وتسبب هطول األمطار الغزيرة في مدينة القدس 
وأدت . ء من الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيلبانهيار جز

األمطار إلى انزالق أرضي في الموقع، وبالتالي انهيار جزء 
  .من الجدار المقام على المنحدرات

في المدينة » روسيا اليوم«والتقطت مراسلة 
المقدسة فيديو وصورا تظهر سيال من المياه وأطفاال 

   .فلسطينيين يحتفلون بما حصل

لحكومة الفلسطينية أمس رفضها استالم وأعلنت ا
أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، إثر خصم األخيرة 

  .جزءا منها

جاء ذلك في تصريحات إعالمية أدلى بها رئيس 
حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، رامي الحمد اهللا، عقب 
افتتاح مشاريع حكومية في بلدة دورا بمحافظة الخليل 

  .>>...بيةجنوبي الضفة الغر

  ١٨ص ٢٨/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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سنعرض مشروع التلفريك التهويدي : إيسيسكو
  على اجتماع لجنة التراث

مدير عام  تلقى – اإلخباري النجاح – القدس
مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود السبت رسالة من 

" ايسسكو"اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  المنظمة
التهويدي الذي تنوي سلطات   مشروع التلفريكبخصوص

  .االحتالل تنفيذه في مدينة القدس المحتلة

وقال مدير الثقافة في المنظمة نجيب الغياتي في 
 بخطورة هذا المشروع الرأينشاطركم  "رسالة للمؤسسة إننا

العاشر  التهويدي، وسنعمل على عرضه على االجتماع
 المكلفين برصد للجنة خبراء اإليسيسكو األثاريين

واالعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس  االنتهاكات
االجتماع الثامن للجنة  والمسجد األقصى المبارك، وعلى
  ".التراث في العالم اإلسالمي لدراسته

وأجرت مؤسسة القدس الدولية خالل األيام 
والمراسالت مع عدد من  الماضية سلسلة من االتصاالت

واإلسالمي  والشعبية في العالم العربيالهيئات الحكومية 
بهدف اطالعهم على آخر مستجدات مدينة القدس 

" التلفريك"التهويدية، ال سيما مشروع  ومشاريع االحتالل
ُّبالمدينة بهدف تغير  الذي تسعى سلطات االحتالل لتنفيذه

  .َوجهها العربي اإلسالمي

واعتبرت أن هذا المخطط استهداف غير مسبوق 
االحتالل في تهويد أرضها  َمدينة، بعدما أوغللفضاء ال

 وباطنها، حيث سيخترق سماء القدس، ويزرع العشرات من

أعمدته في صدر المدينة، وينقل آالف المستوطنين 
القديمة والمسجد األقصى لرفع  المتطرفين إلى حدود البلدة

  .عدد مقتحميه وتسهيل الطريق أمامهم

في سماء وأشارت إلى أن هذا المشروع سيمر 
بعشرات العربات الضخمة  القدس، وفوق بيوت المقدسيين

 ّالمعلقة التي يراد لها أن تكسر حصرية المشهد العربي

  .واإلسالمي للقدس

ّاللجنة القطرية للبنى التحتية"وكانت  ُ ّاإلسرائيلية " ُ
" تلفريك"األولى من مخطط بناء قطار هوائي  ّأقرت المرحلة

ُيغير وجه القدس، وينقل َ تهويد المدينة إلى مرحلة  َ مشروعُّ
ّمتقدمة عبر تشويه فضائها العربي واإلسالمي ّ ِ ّ.  

  ١٦/٢/٢٠١٩ اإلخباري النجاح

* * * * *  

 مليون شيكل لتطوير ٢٠٠إسرائيل تستثمر 
  الحي اليهودي في القدس

 

 – خاصة ترجمة – دوت كوم" القدس" – اهللارام 
األحد، أن العبرية، اليوم  صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت

تطوير   مليون شيكل بهدف٢٠٠إسرائيل بدأت باستثمار 
  .الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس

 ًووفقا للصحيفة، فإن المخطط يجري التجهيز له

ٕبهدف تجديد واعادة تأهيل الحي وترميم المواقع األثرية 
وأشارت إلى .المدينة نتيجة الحفريات التي تم اكتشافها في

، ومتحف "حائط البراق"يشمل إعادة ترميم أن المخطط 
هيروديان وغيرها من المناطق بهدف تلبية احتياجات 

  .السكان وكذلك السياح

 ١٧/٢/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

يجب أن نسيطر : وزيرة القضاء اإلسرائيلية
  )ج(بشكل كامل على مناطق 

 

 – خاصة ترجمة – دوت كوم" القدس" – رام اهللا
شاكيد، وزيرة القضاء اإلسرائيلية ومؤسسة  تإيلي قالت

نفتالي بينيت، اليوم  إلى جانب) اليمين الجديد(حزب 
 السبت، إنه يجب على إسرائيل العمل قريبا للسيطرة بشكل
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 اإلسرائيليةوتطبيق السيادة ) ج(كامل على مناطق 
  .عليها

يسرائيل (وأوضحت شاكيد في مقابلة مع صحيفة 
ة، أنه في حال تم تطبيق هذا ستنشر غدا كامل) هيوم

فسيتم منح ) "ج "المنطقة أراضيقانون ضم (القانون 
 الجنسية اإلسرائيلية لنحو نصف مليون فلسطيني

  ).الكنيست(وسيعيشون بسالم ويصوتون في 

 وردا على سؤال حول ما إذا كان سكان القدس

 ألف فلسطيني سيحصلون على ٤٠٠الشرقية، أي نحو 
، قالت )الكنيست (التصويت فيجنسية كاملة مع حق 

شاكيد إن سكان تلك المناطق اختاروا الحصول على 
 على اإلسرائيليةفقط، لكن إذا تم تطبيق السيادة  اإلقامة

سيكونون مواطنين في دولة  فإن سكانها) ج(المناطق 
  ).الكنيست(إسرائيل ولهم حق التصويت في 

  ١٧/٢/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

والر لتهويد القدس المحتلة مليون د ٥٥
  وتغيير معالمها

 

 رصدت سلطات - عمان - نادية سعد الدين
 مليون دوالر، في ٥٥االحتالل اإلسرائيلي، أمس، زهاء 

المرحلة األولى، لتنفيذ مشاريع استيطانية في البلدة 
القديمة بالقدس المحتلة، لتهويدها وتغيير معالمها 

يامها بطرد عائلة مقدسية العربية اإلسالمية، تزامنا مع ق
 عاما، لصالح ٦٥من منزلها، الذي تقطنه منذ أكثر من 

تسليم المستوطنين المتطرفين هذا العقار المفضي 
  .للمسجد األقصى المبارك

وشرعت سلطات االحتالل بأعمال البنية التحتية 
الالزمة لتنفيذ عدة مشاريع استيطانية تشكل خطورة كبيرة 

البراق، الجدار الغربي للمسجد بسبب قربها من ساحة 
األقصى المبارك، بما يفتح المجال أمام تدفق اقتحامات 

المستوطنين المتطرفين للمسجد، فضال عن استهداف 
تغيير معالم القدس المحتلة ومنع كونها عاصمة الدولة 

  .الفلسطينية المنشودة

وتتضمن أبرز تلك المشاريع االستيطانية، التي 
كومة اإلسرائيلية، زئيف إلكين، بإعالن قام الوزير في الح
قرية "، المزعوم، و"مصعد حائط المبكى"تدشينها، إقامة 

، "فسيفساء أورشليم"، و"متحف الحي اليهودي"، و"جميلة
  .وفق مزاعمها

يسرائيل "وتعتزم سلطات االحتالل، وفق صحيفة 
جذب السواح "، اإلسرائيلية عبر موقعها االلكتروني، "هيوم

، إلى "ولئك المتماثلين مع الرواية التلموديةاليهود وأ
البيت "المكان، الذي يضم أيضا، بحسبها، ما يسمى 

 الذي تزعم رواية االحتالل بأنه يعود لثري "المحروق
 المزعوم، حيث "الهيكل الثاني"يهودي عاش في فترة 

  .، بحسبها"يجري ترميمه لتحويله إلى مزار

يس، ممتد كما يجري في هذه األثناء ترميم كن
 متر مربع، حيث سيتم تغيير معالم ٢٠٠٠ضمن مساحة 

المكان بالكامل، وستتم من خالله إزالة الدرجات الموصلة 
إلى حائط البراق من خالل بناء مصعد، فيما من المتوقع 

  .٢٠٢٢انتهاء العمل فيه العام 

المتحف "ًوطبقا للمخطط االستيطاني؛ سيكون 
األكبر، حيث سيشمل  المشروع االستيطاني "اليهودي

ًعددا من الوحدات االستيطانية في المكان، ورسما كبيرا 
يتحدث عن تاريخ المكان بحسب المزاعم والخرافة 

  .التلمودية

وقد تزامن ذلك مع قيام قوات االحتالل باقتحام 
القدس المحتلة ومداهمة أحد منازل مواطنيها وطردهم 

أسوة منه لصالح تسليمه للمستوطنين المتطرفين، 
بنهجها المتواتر لتهويد المدينة، وسط أجواء من التوتر 

  .واالحتقان الشديدين التي سادت المكان
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قوات االحتالل "وقالت األنباء الفلسطينية إن 
نشرت عديد عناصرها العدوانية في عقبة الخالدية، 
بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وبجوار المسجد 

 المكان وأغلقت مداخله األقصى المبارك، حيث حاصرت
، ”الرئيسية، وذلك قبيل مداهمة منزل العائلة الفلسطينية

  .ً عاما٦٥الممتدة، والذي تقطنه منذ أكثر من 

  ٢٢ص ١٨/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ٤االحتالل يصادق على بناء .. تهويد متسارع
  آالف وحدة استيطانية بالقدس

 

بلدية االحتالل في  صادقت – القدس المحتلة
القدس على مخطط استيطاني يشمل مشاريع إسكانية 

 آالف وحدة استيطانية في ٤وتجارية عبر بناء أكثر من 
 .ّأرجاء المدينة المحتلة

أنه تم   العبرية" يسرائيل هيوم"وأفادت صحيفة 
المصادقة على بناء آالف الوحدات السكنية الجديدة في 

ة  وحدة سكنية في مستوطن٤٦٤ّالقدس المحتلة، منها 

" كريات يوفيل" وحدة سكنية في مستوطنة ٤٨٠، و"غيلو"
، إلى جانب البناء "كريات مناحم" في مستوطنة ٣٧٥و

  .للعرب في شعفاط وبيت حنينا

فإن المنطقة الصناعية  ًووفقا للصحيفة العبرية
ستتطور بشكل كبير في السنوات " عطروت"في 

نة بهدف توفير عدد كبير من المكاتب في المدي القادمة؛
ٕالمحتلة، وتوفير فرص عمل وايجاد حلول للتوظيف  ّ

  .والتشغيل

وسبق أن رصدت حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
لتكثيف   مليون شيكل؛٢٠٠وبلديته ميزانية تزيد عن 

االستيطان في القدس القديمة، من خالل تعزيز الوجود 
، حيث ستشرف "حارة اليهود"اليهودي في ما يسمى 

على المشاريع " ير حارة اليهودالشركة لترميم وتطو"
" قرية جميلة"و" مصعد الحائط المبكى"االستيطانية، بينها 

  ."فسيفساء أورشليم"و" متحف الحي الهوريدياني"و

  ٢٠/٢/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  
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سلب مخصصات " يبحث تطبيق "الكابينيت"
 "عائالت الشهداء واألسرى

حكومة اإلسرائيلية، قال رئيس ال - " ٤٨عرب"
بنيامين نتنياهو، إن المجلس األمني والسياسي اإلسرائيلي 

، سيلتئم األسبوع المقبل، بهدف بحث )الكابينيت(المصغر 
السبل لتنفيذ قانون سلب مخصصات عائالت الشهداء 
واألسرى، مؤكدا بأنه سيتم الشروع قريبا في خصم 

طة المخصصات من عائدات الضرائب التي تجبى للسل
  .الفلسطينية

وردت تصريحات نتنياهو خالل جلسة الحكومة 
األسبوعية، وذلك تعقيبا على حادثة قتل المستوطنة أوري 

االسبوع الماضي حيث يزعم االحتالل  إنسباخر، في القدس
من الخليل، قام بقتلها، )  عاما٢٨(أن عرفات الرفاعية 

دوافع ، أن تكون ال)الشاباك(فيما رجح جهاز األمان العام 
  .قومية، وعليه يمهد االحتالل لهدم منزل عائلة الرفاعية

قريبا ستنجز أعمال الطاقم «: وأضاف نتنياهو
الخاص لتنفيذ قانون خصم رواتب عائالت األسرى ومنفذي 
العمليات، وبدون شك سيتم خصم المخصصات، حيث 
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مطلع األسبوع المقبل للمصادقة على » الكابينيت«سيجتمع 
  .«لية لتنفيذ القانونالخطوات العم

، على مشروع ٢٠١٨وصادق الكنيست، في تموز 
قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائالت 
الشهداء واألسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خالل 
خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها 

  .إسرائيل للسلطة الفلسطينية

قانون، الذي ونص االقتراح األولي لمشروع ال
، »خصم رواتب المخربين«وضعته وزارة األمن تحت عنوان 

على أن األموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي 
تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام 

إنفاذ القرارات في الدعاوى التي «مستقبال لثالثة أهداف 
سطينية وضد قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفل

ٕالمنفذين، واقامة مشاريع لتعزيز مكافحة اإلرهاب، وتطوير 
  .«بنى تحتية مدنية مثل الشوارع واإلنارة وأخرى أمنية

في حين يقضي القانون بصيغته التي صادق 
عليها الكنيست، أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها 
السلطة الفلسطينية لألسرى وعائالتهم، من عائدات 

ب التي تجبيها سلطات االحتالل، وتجميدها في الضرائ
، الحق في »الكابينيت«صندوق خاص، على أن يمنح 

إعادة جميع األموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم 
السلطة بتحويل المخصصات لعائالت األسرى والشهداء 

  .>>...والجرحى الفلسطينيين

ي ورجحت وسائل إعالم إسرائيلية، أن يؤد... <<
ثانية للسلطة » ّضربة اقتصادية«االقتطاع اإلسرائيلي إلى 

الفلسطينية، بعدما أوقفت الواليات المتحدة األميركية، 
مساعداتها المالية ألجهزة األمن الفلسطينية، ضمن ضغوط 
على السلطة برام اهللا لوقف رواتب عائالت األسرى 

  .والشهداء

٨ص ١٦/٢/٢٠١٩الدستور 

  

* * * * *  
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غضب إسرائيلي من كاريكاتير جديد للرسام 
  "كارلوس التوف"

 

غضبها من كاريكاتير جديد " إسرائيل"أبدت 
يفضح فيها " كارلوس التيف"للرسام البرازيلي العالمي 

 .بعض سياساتها

ويظهــر الكاريكـــاتير الجديـــد الجنـــود ينزلـــون مـــن 
 بالــدماء، ويقــوم ملطخــة طــائرة لجــيش االحــتالل وأيــديهم

ــدينيو ــي لبروم ــسؤالهم أهــال وســهال ف ــي ب ــرئيس البرازيل  ال
ــة( ــود)المدينــة التــي شــهدت الكارث ــذر : "، ويجيــب الجن نعت

  ".يجب علينا قتل فلسطينيين ألننا تأخرنا، ولكن كان

 ٤/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بعثات االتحاد األوروبي تعرب عن أسفها لتمديد 

  ت فلسطينية في القدس الشرقيةإغالق مؤسسا

 أصدر ممثل االتحاد األوروبي – وفا –القدس 
البيان التالي باالتفاق مع ورؤساء بعثات دول االتحاد 

 .األوروبي في القدس ورام اهللا

بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام  ان
مؤسسات فلسطينية في  اهللا تأسف بشدة لتمديد إغالق

 ا في ذلك بيت الشرق والغرفة التجارية،القدس الشرقية بم

والتي يستمر منعها من العمل على مدار الثمانية عشر 
 .ًعاما الماضية
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األوروبي يؤمن بشدة بأن هناك حاجة  االتحاد
السماح لها بالعمل  قوية لمثل هذه المؤسسات، التي ينبغي

 ويعتبر. كمراكز مرجعية للفلسطينيين في القدس الشرقية

وروبي اإلغالق المستمر مصدر قلق رئيسي إذ االتحاد األ
والقيادي الفلسطيني المزمن في  أن الفراغ المؤسساتي

المناحي  القدس الشرقية يستمر بالتأثير سلبا على
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للفلسطينيين 

فيها باإلضافة إلى التأثير سلبا على الوضع  المقيمين
 .ضاألمني على األر

األوروبي موقف واضح وموحد من القدس  لالتحاد
استنتاجات مجلس وزراء  تم التأكيد عليه في العديد من

األوروبي  لن يعترف االتحاد. خارجية دول االتحاد األوروبي
 بما في ذلك ما ١٩٦٧بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 

  .إال تلك التي يتفق عليها األطراف يتعلق بالقدس

  ١٣/٢/٢٠١٩دة الحياة الجدي

* * * * *  

األمم المتحدة تبدي القلق إزاء االستيالء على 
 منزل أسرة فلسطينية بالقدس

أعرب منسق األمم المتحدة  -   بترا- عمان  
للشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة جيمي 
ماكغولدريك، عن القلق إزاء االستيالء على منزل أسرة أبو 

زلها في القدس الشرقية يوم عصب الفلسطينية من من
  .األحد، وتيسير تسليم المنزل إلى مستوطنين إسرائيليين

وشدد ماكغولدريك حسب ما نشر على موقع أخبار 
األمم المتحدة اليوم االثنين على ضرورة وقف عمليات 

  .اإلجالء هذه

وكان مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قد ذكر أن 
 ١٠الفلسطينية المكونة من القوات اإلسرائيلية أخلت األسرة 

أفراد، منهم ثالثة أطفال، من منزلها، وقامت بتسليمه الى 
  .مستوطنين

وكان عدد من مسؤولي األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية قد دعو آخر الشهر الماضي إلى وقف خطط 

تهجير الجئين فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس 
   .الشرقية المحتلة

  ٨ص ١٩/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

رئيس وزراء بولندا يلغي مشاركة بالده في 
 قمة مجموعة فيشيغراد في إسرائيل

  

 أعلن رئيس وزراء بولندا -) أ ف ب(وارسو 
ماتوش مورافيتسكي االثنين إلغاء مشاركة بالده في قمة 
ًمجموعة فيشيغراد التي تضم دوال من وسط أوروبا في 

 خارجية إسرائيل حول دور ًالقدس، واصفا تعليقات وزير
 ."عنصرية"بولندا خالل محرقة اليهود بأنها 

كالم وزير خارجية إسرائيل "وقال مورافيتسكي إن 
من الواضح أن وزير (...) عنصري وغير مقبول 

، بعد "شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة) ياتسك(خارجيتنا 
أن اتهم وزير خارجية إسرائيل البولنديين بأنهم معادون 

 .ليهودل

وكانت وارسو اعلنت األحد ان رئيس الوزراء لن 
يتوجه الى اسرائيل للمشاركة في هذا االجتماع لمجموعة 
فيشيغراد التي تضم المجر وبولندا والجمهورية التشيكية 

  .وسلوفاكيا، وسينوب عنه وزير الخارجية

ويأتي قرار بولندا ردا على تصريحات أدلى بها 
 بنيامين نتانياهو تتمحور حول رئيس الوزراء االسرائيلي

 .دور البولنديين في المحرقة

وقال ميهال . ولم تنته القضية عند هذا الحد
دفورشيك مدير مكتب مورافيتسكي لالذاعة الرسمية 

عالمة "االثنين ان زيارة وزير الخارجية باتت تشكل اآلن 
بسبب تصريحات نظيره االسرائيلي اسرائيل " استفهام كبيرة

  .كاتس

اإلسرائيلية إن " ٢٤إي "ال كاتس االحد لقناة وق
عددا من البولنديين تعاونوا مع النازيين، وكما قال "
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اسحق شامير، ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق(
البولنديون يرضعون معاداة السامية مع حليب +

  +". أمهاته

". الوضع تغير أمس"واوضح دفورشيك أن 
وزير الخارجية واجهنا إعالنا معيبا من "وأضاف 

اإلسرائيلي الجديد، وفي هذا اإلطار، فإن مشاركة ممثلي 
 في إسرائيل تصبح ٤الدولة البولنديين في قمة في 

  ."عالمة استفهام كبيرة جدا

وكان نتانياهو اكد الجمعة ان صحافة بالده 
شوهت تصريحاته حول مسؤولية بولنديين او البولنديين 

 .في جرائم النازية ضد اليهود

في حديثه مع الصحافيين اإلسرائيليين الذين و
كانوا يرافقونه إلى وارسو األربعاء والخميس في مؤتمر 

عن بولنديين "حول الشرق األوسط، تحدث نتانياهو 
، كما قالت اجهزته "وليس عن الشعب البولندي أو بولندا

وذكرت الصحافة اإلسرائيلية بشكل مختلف .في بيان
حدد األجهزة الحكومية تصريحات نتانياهو، ولم ت

   .اإلسرائيلية النسخة التي كانت تشير إليها

وأكد المعلقون البولنديون أن التصريحات 
 في سياق الحملة االنتخابية في ُاإلسرائيلية يدلى بها

  .الدولة العبرية

  ١٩/٢/٢٠١٩ - ٢٤فرنس 

* * * * *  

باريس تندد بدعوة االحتالل ليهود فرنسا 
  للهجرة إلى إسرائيل

  

نددت نائبة ومتحدثة باسم  – ب.ف.ا – باريس
لوزير "صريحات خطيرة" حزب الرئيس في فرنسا امس بـ

القدوم إلى "إسرائيلي دعا فيها اليهود في فرنسا إلى 

 إسرائيل، بعد عودة األعمال المعادية للسامية في "الوطن
  .هذا البلد

وكتب وزير الهجرة االسرائيلي يوآف غاالنت 
أدين بشدة معاداة السامية في فرنسا "يدة الثالثاء في تغر

وأدعو اليهود إلى القدوم إلى الوطن والهجرة إلى 
  ".إسرائيل

ّوردت النائبة الفرنسية والمتحدثة باسم حزب 
 الحاكم أورور بيرجي امس عبر "الجمهورية إلى األمام"

منزلهم هو فرنسا، “ بالقول إن "فرنسا الدولية"إذاعة 
 وأعتقد أن هذا النوع من هؤالء الناس فرنسيون

  ".التصريحات خطير

ًسيكون مضرا جعل الفرنسيين اليهود وهم "وقالت 
ًأوال فرنسيون، يفكرون أن مكانهم ليس في فرنسا وأن 

  ".من أجل العيش بسالم يجب أن يهربوا من البالد

بالدنا من دون يهود لن تكون "واعتبرت أن 
  . نفسها

ا وهذا ما قمنا أتمنى العكس أن نعيد تأكيد قيمن
 مع التعبئة في جميع أنحاء فرنسا ضد "به مساء أمس
  . معاداة السامية

أعرف أن هناك في هذه اللحظة "وأضافت
ًانتخابات في إسرائيل وأعتقد أن كل ذلك ليس تافها 

  ".ًتماما

وتجمع آالف األشخاص مساء الثالثاء في 
في ًفرنسا احتجاجا على تكاثر األعمال المعادية للسامية 

ً قبرا ٩٦البالد، التي تمثلت في اليوم نفسه باكتشاف 
ًيهوديا مدنسا في مقبرة في شرق فرنسا ً. 

١٩ ص٢١/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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مقدسيون يؤدون الجمعة جنوب األقصى 
   مع السكان ضد هدم منازلهمًتضامنا

في منطقة  صالة الجمعة أدى مقدسيون اليوم
جنوب المسجد  سلوان وبلدة المكبرجبل  الجسر بين

   .منازلهم هدم األقصى المبارك تضامنا مع السكان ضد

وألقى الشيخ ياسر أبو غزالة خطبة الجمعة 
 تهجير السكان إلىواستنكر سياسات االحتالل الهادفة 

  .من منازلهم ومدينتهم المقدسة

  ١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

توى بخصوص الشيخ عكرمة صبري يصدر ف
  حائط البراق

  

يلي النص الحرفي للفتوى التي  فيما – األناضول
 اإلســالميةأصــدرها الــشيخ عكرمــة صــبري، رئــيس الهيئــة 

العليــا، وخطيــب المــسجد األقــصى، بمدينــة القــدس، والتــي 
أكــد فيهــا أن حــائط البــراق، الــذي يــشكل جــزءا مــن الــسور 

ة هـو الغربي الخارجي للمسجد األقصى في القدس الـشرقي
 ".وقف إسالمي"

 :النص

الحمــد هللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم علــى (
ســيدنا محمــد النبــي األمــي األمــين، وعلــى آلــه الطــاهرين 
ّالمبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم 
وخطــا دربهــم واســتن ســنتهم واقتفــى أثــرهم ونهــج نهجهــم 

 ).إلى يوم الدين

ًم مـــؤخرا عـــن تـــساقط لقــد تناقلـــت وســـائل اإلعــال
بعـــض الحجـــارة العلويـــة مـــن حـــائط البـــراق وذلـــك بـــسبب 

االهتزازات الناتجة عن الحفريات من قبل سلطات االحتالل 
وأن السلطات المحتلة . اإلسرائيلي بالقرب من حائط البراق
 !!تحاول ترميم هذا الحائط وصيانته

ـــو جـــزء مـــن الـــسور : وأقـــول إن هـــذا الحـــائط ه
للمـــسجد األقـــصى المبـــارك، وأن أســـوار الغربـــي الخـــارجي 

المسجد جميعهـا وقـف إسـالمي، ألن الـسور تبـع للمـسجد 
ــت ــع للبي . األقــصى بداهــة، كمــا أن ســور أي بيــت هــو تب

وبالتــالي فــإن حــائط البــراق هــو وقــف إســالمي، باإلضــافة 
  قــد– اهللا عليــه وســلم صــلى –إلــى أن رســول اهللا محمــد 
ـــربط  ـــراق(ّشـــرف هـــذا الحـــائط ب ـــه ) الب ـــة ب ـــي ليل ـــك ف وذل

 .اإلسراء، خالل معجزة اإلسراء والمعراج

وعليه فإني أعلن وأؤكد بـأن حـائط البـراق يخـص 
المسلمين جميع المسلمين في أرجاء المعمورة منذ حادثـة 
ٕاإلسراء والمعراج حتى يومنا هذا والى أن يـرث اهللا األرض 

وال نقــر وال نعتــرف بــأي ملكيــة لليهــود بهــذا . ومــن عليهــا
 باإلضـــافة إلـــى أنـــه ال يوجـــد أي حجـــر فـــي هـــذا الحـــائط،

حتى إن عصبة . الحائط له صلة بالتاريخ العبري اليهودي
أقــرت أن حــائط البــراق هــو جــزء (م ١٩٣٠األمــم فــي عــام 

مــن الــسور الغربــي للمــسجد األقــصى المبــارك، وأنــه ملــك 
 ).للمسلمين وحدهم، وال عالقة لليهود به

ت وعليــــه فــــإن وضــــع اليــــد مــــن قبــــل الــــسلطا
اإلســـرائيلية المحتلـــة علـــى الحـــائط هـــو تـــصرف احتاللـــي 
قسري عدواني، فهذا التـصرف ال يعطيهـا الـصفة الـشرعية 

 .مهما طال الزمان وتوالت األجيال

ًوال يجـــــوز شـــــرعا ألي ســـــلطة أو جهـــــة غيــــــر 
إسالمية تـرميم هـذا الحـائط أو التـصرف بـه أو بـأي سـور 

أن فهــــذا شــــ. مــــن األســــوار الخارجيــــة لألقــــصى المبــــارك
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إسالمي ومن صالحيات واختصاصات المسلمين فقـط، وال 
 .األسواريملك أحد أن يتنازل عن حجر واحد من هذه 

حــــائط (ًكمــــا ال يجــــوز شــــرعا اســــتخدام تــــسمية 
فإن تسمية حائط المبكى هي ) حائط البراق(على ) المبكى

  . تسمية دخيلة ومرفوضة، ولها دالالت غير شرعية

ــــشكل عــــام وع ــــى المــــسلمين ب ــــى األجهــــزة وعل ل
والمؤسسات اإلعالميـة االلتـزام بالتـسمية المـشروعة وهـي 

 ).حائط البراق(

 .وبهذا أفتي، واهللا تعالى أعلم

   :صدرت الفتوى بالقدس في

   ١٤٤٠ جمادى اآلخرة ٧

 .٢٠١٩) فبراير( شباط ١٢ :وفق

   القدس–الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري 

 ١٢/٢/٢٠١٩هوية برس 

* * * * *  

الديار الفلسطينية يحذر من مفتي عام 
  المساس بمقبرة مأمن اهللا اإلسالمية بالقدس

 

المفتي العام للقدس  حذر – )أ ش أ( – رام اهللا
والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك محمد 
حسين، من مواصلة سياسة انتهاك حرمة المقدسات 

حتالل اإلسالمية في القدس، التي كان آخرها قرار بلدية اال
في القدس إزالة ما تبقى من مقبرة مأمن اهللا التاريخية 

  .وتجريفها

وقال ان مقبرة مأمن اهللا تعود إلى بداية الفترة 
ٕاإلسالمية في مدينة القدس، وان االعتداء عليها يعد تعديا 
سافرا على مقابر المسلمين، ومسا بمشاعرهم في مختلف 

ات عدد كبير من أنحاء العالم، ألنها وقف إسالمي، تضم رف
أبناء المسلمين ورموزهم العلمية والوطنية، وقد صادرتها 
سلطات االحتالل إلقامة متحف التسامح على رفات أموات 
المسلمين، منددا بهذا االستهتار بمشاعر المسلمين، 
 .واإلمعان بجرائمه التي تطال البشر والحجر واألموات أيضا

 التي تمارسها شدد على أن إجراءات التهويد والتهجير
سلطات االحتالل في القدس تسعى إلى طمس التاريخ 
اإلسالمي والعربي في المدينة المقدسة بهدف تهويدها، 
يمس بكرامة األحياء واألموات دون أي رادع ديني أو 

  .أخالقي أو قانوني

وناشد الشيخ حسين المنظمات والهيئات الدولية 
مال الضغط على سلطات االحتالل لوقف هذه األع

االستفزازية والعدوانية، مطالبا بوضع حد حازم الستهداف 
  .األماكن الدينية اإلسالمية بالعدوان والتدنيس

 المسيحية اإلسالميةمن جانبها، نددت الهيئة 
لنصرة القدس والمقدسات، في بيان، بعزم سلطات االحتالل 

 البدء بتنفيذ مشروع لشق شارع يقع بجوار اإلسرائيلي
، في الطريق الواصل بين شارع مأمن اهللا "محمتحف التسا"

ٕبوسط المقبرة، واقامة مبان عامة على " بن سيرا"وشارع 
  .أرض مقبرة مأمن اهللا التاريخية

وأكدت أنه رغم السخط المقدسي الفلسطيني 
لعمليات التهويد المتواصلة ضد مقبرة مأمن اهللا، إال أن 

برة في  المقٕوازالةإسرائيل وبشكل متطرف قررت تجريف 
خطوة خطيرة، منتهكة حرمة المقبرة اإلسالمية، والحق 
الفلسطيني، وكافة القوانين واألعراف والمواثيق الدولية، 

  .وأتباعهاالتي تدعو إلى احترام الديانات المختلفة 

وأشار األمين العام للهيئة حنا عيسى، إلى أن 
 باتت دولة فوق القانون، وفي كل يوم تنتهك حرمة إسرائيل

ديدة من حرمات المسلمين والمسيحيين في المدينة ج
المقدسة، تارة بالتعدي على المساجد والكنائس ودور 

  .العبادة وتارة أخرى تطال اعتداءاتهم األموات في قبورهم

وأكد أن جرائم االحتالل اإلسرائيلي طالت البشر 
والحجر واألموات أيضا، مشددا على أن إجراءات التهويد 

في القدس تسعى من " إسرائيل" تمارسها والتهجير التي
  .خاللها إلى طمس التاريخ العربي في المدينة المقدسة

ودعت الهيئة اإلسالمية المسيحية كل المنظمات 
التحرك ) يونسكو(والمؤسسات الدولية وخصوصا منظمة 
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العاجل للحفاظ والدفاع عن آثار القدس التاريخية ووضع 
  .لى التهويدحد لسياسات االحتالل القائمة ع

 ٢٠٠تبلغ مساحتها " مأمن اهللا"يذكر أن مقبرة 
، فيها قبور لصحابة وتابعين وعلماء وشهداء، عملت ٢كم

إسرائيل على تجريف مئات القبور وتدنيس رفات أصحابها 
وانتهاك حرمة موتاها، ناهيك عن سرقة مساحات شاسعة 

لبناء متحف " سوق ماميال" من أراضيها وتحويلها لـ
من مساحتها لعمل % ٧٠ح، وتم اقتطاع حوالي التسام

حديقة االستقالل وفندق كبير على قبور المسلمين في 
  .الجزء الغربي من المقبرة

وبنيت مدرسة دينية يهودية على أرض المقبرة في 
خمسينات القرن الماضي، وبناية للتأمين الوطني في الجزء 

جهة الشرقي، كما استخدمت بلدية االحتالل أجزاء في ال
الشرقية من المقبرة لوضع حاويات النفايات فيها، كما بنيت 
بنايات ضخمة في الجزء الشمالي من المقبرة، وفتح شارع 

  ."، وموقف كبير للسيارات في الجزء الشمالي"بن سيرا"

  ١٢/٢/٢٠١٩مصراوي 

* * * * *  

العاجل  األوقاف اإلسالمية تطالب بالتدخل
  س المحتلةإلنقاذ مقبرة مأمن اهللا في القد

 

 انتهاكات استنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية

سلطات االحتالل المتواصلة التي تستهدف أحد أبرز 
وهي مقبرة مأمن اهللا، والتي تعد  المعالم اإلسالمية الوقفية

بتدمير ما تبقى  أكبر وأقدم المقابر اإلسالمية في القدس،
بش من هذه المقبرة، مستخدمة آالت الهدم والجرافات لن

 .وبعثرت رفات العشرات من الموتى قبور

وأضافت الدائرة في بيان لها أن المقبرة التاريخية 
االنتهاكات التاريخية، بتنفيذ جملة من  تعرضت ألسوأ

بالشوارع واألبنية  المشاريع التهويدية إلخفاء معالمها
 .والممرات

ٍوأكدت أن ما يجري هو تعد على حرمة المقابر، 
المسلمين، ضمن مساعي  ة مشاعرٕواصرار على إثار

 .االحتالل لطمس تاريخ المدينة وطابعها العربي اإلسالمي

ودعت دائرة األوقاف والشؤون الدينية كافة 
وعلى رأسها منظمة  المنظمات والمؤسسات الدولية

 ٕلتحمل مسؤولياتها، وادانة هذه والمشاريع" اليونسكو"

ا يكفل حمايتها والجرائم ضد التاريخ واآلثار اإلسالمية، بم
والتخريب في مواجهة هجمة تهويدية تجاوزت  من العبث

  .قبورهم البشر والحجر لتطال األموات في

 ١٣/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

من قبور % ٩٥: رعاية المقابر في القدس
  مقبرة مأمن اهللا دون شواهد لطمسها وتهويدها

 

ي قال رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية ف
المهندس مصطفى أبو زهرة أن بلدية القدس  القدس

من مقبرة  أعلنت عن مشروع اقتطاع مساحات جديدة
مأمن اهللا، ضمن مسلسل اقتطاع أراضي المقبرة، بحجة 

 شارع إلىالمفضي من شارع مأمن اهللا  توسيع الطريق
واألسوار على أرض  وكذلك سيتم بناء المباني" بن سيرا"

 .المقبرة

صريحات صحفية، أن مقبرة مأمن وأوضح، في ت
 دونم لم ٢٠٠اهللا كانت تعتبر من أكبر المقابر، بمساحة 

 . دونما١٩يتبقى منها اليوم سوى 

وعن المشاريع التي نفذت على أراضي مقبرة 
من مساحة المقبرة % ٧٠: مأمن اهللا أوضح أبو زهرة

 ، ومدرسة دينية موقف"حديقة االستقالل"أقيم عليها 

ايات ضخمة في الجهة الشمالية، وفي للسيارات وبن
فندقا، بالجهة الشرقية وبناء  الجهة الغربية بنى االحتالل

  دونما منها،١٢على " متحف التسامح" ما يسمى بـ

 إلىومؤسسة للتأمين الوطني من الجهة الشرقية، إضافة 
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للصرف الصحي والكهرباء داخل  شق شوارع وتمديدات
لقسمين، كما  ّ قسم المقبرةالمقبرة، علما أن أحد الشوارع

 .تستخدم البلدية أجزاء من المقبرة الستخداماتها الخاصة

وأضاف أبو زهرة أن أعمال سلطات االحتالل 
قبور المسلمين، وعلى  على أراضي المقبرة يعني نبش

 كما ذكر حينها"سبيل المثال عندما بني متحف التسامح 

وضعت  قبر ٤٠٠كان هناك " مدير اآلثار في البلدية
لم تدفن حتى اليوم ونقلت  الهياكل العظمية في صناديق

  ". ألحد مخازن البلدية

من القبور المتبقية في % ٩٥ولفت أبو زهرة أن 
مقبرة مأمن اهللا دون شواهد، حيث أزيلت لطمس المقبرة 

 .وتهويدها بشكل نهائي

  ١٣/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 التفوق االحتالل فشل في حسم: الحسيني
   في القدسالديمغرافي

  

عضو اللجنة  أكد –  دنيا الوطن-رام اهللا 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان 

فشل مخطط االحتالل في حسم التفوق  الحسيني،
اآلن، بسبب  حتى الديمغرافي بالشكل المطلوب في القدس

 صمود المقدسيين في مواجهة إجراءات االحتالل وتضييقه
 .عليهم

صوت (وأوضح الحسيني في حديث إلذاعة 
 ألف منزل ١٨أن  األحد، الرسمية صباح اليوم) فلسطين

 ًبالقدس مهددة بالهدم، بحجة عدم الترخيص، مشيرا إلى

  . ألف دوالر بالحد األدنى٧٠تكلفة الرخصة تعادل  أن

  ١٧/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

نبول الكبرى النتشة يطلع المفتي العام إلسط
  على أوضاع القدس

 أطلع األمين العام للمؤتمر الوطني –إسطنبول 
الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة، المفتي العام إلسطنبول 

وهاب كابجي اوغلو، على أوضاع القدس ومعاناة  الكبرى
  .أهلها في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية

وبحث النتشة مع مفتي اسطنبول الكبرى، سبل 
دينة القدس المحتلة بكل اإلمكانيات المتاحة، دعم م

واستعرض أحوال المدينة وأهلها وما يعانونه من قهر وظلم 
بفعل االحتالل وأساليبه الهمجية الهادفة لالستحواذ على 
المدينة ومقدراتها ضمن خطط استعمارية ممنهجة لطمس 
هويتها واستبدالها باليهودية، كذلك سياساته اليومية من 

 على األماكن الدينية، واألسواق التاريخية، وهدم اعتداء
ٕالمدارس والمنازل واغالق المؤسسات الثقافية وعزل 
ٕالمدينة عن امتدادها الفلسطيني واغراقها بالمستوطنات 

  .والحواجز وجدار العزل والضم العنصري

ووجه اللواء النتشة، دعوة رسمية للمفتي العام 
قدس واالطالع على إلسطنبول الكبرى لزيارة مدينة ال

  .أحوالها ومتطلباتها والوقوف بجانب المقدسيين

من جانبه، وعد المفتي العام إلسطنبول الكبرى 
ًبالعمل سويا من أجل تنشيط السياحية الدينية التركية إلى 
القدس المحتلة، وزيادة عدد السياح إلى المدينة وأماكنها 

يط الوضع ًالدينية تحديدا المسجد األقصى المبارك، لتنش
السياحي وتعزيز المكانة الدينية للمدينة وصمود سكانها 

  .الفلسطينيين المقدسيين

وفي سياق آخر، التقى النتشة بطالبات كلية 
ًالشريعة في اسطنبول وقدم لهن شرحا وافيا عن مدينة  ً
القدس والصراع القائم فيها بفعل االحتالل وكذلك مستجدات 

عادلة، وموقف القيادة القضية العربية الفلسطينية ال
  .المتمسكة بالحقوق والثوابت الوطنية

  ١٧/٢/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ّمن يطبع مع االحتالل يخون : ّاألب مسلم ُ
  فلسطين



  
  ٢٢٢ 

 

 أكد عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية –رام اهللا 
فلسطين لها  لنصرة المقدسات، األب مناويل مسلم، أن

ّمن يطبع مع االحتالل يضرب بعرض الحائط بعد قومي، و
لفلسطين ولشعبها ومقدساتها، ويخون  البعد القومي

ًاإلسالمية، مشيرا  الهوية الفلسطينية، والمبادئ العربية
 .إلى أن القدس ليست لفلسطين وحدها

وأضاف مسلم في تصريح له، أن التطبيع مع 
ضح فلسطين، وتنازل وا االحتالل هو إقرار للمحتل بأرض

ًعن حق العودة لالجئين، الفتا أن ذلك استمر ابتداء ً 

من  % ٧٠بأوسلو التي تم التنازل فيها عما يزيد عن 
  .فلسطين

وشدد مسلم على أن الوقوع في فخ التطبيع أمر 
ًالعربية وشعوبها، داعيا  خطير، ومخالف لقناعات األمة

 الشعوب الحرة لمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني، حتى

  . مسيرة التحرريستكمل

آن األوان لنا كفلسطينيين أن نتوحد "وأردف 
الكل الفلسطيني،  ونشكل منظمة تحرير جديدة تجمع

  ".ونواجه بها المخاطر المحدقة بفلسطين ومحيطها

ًوحيا مسلم كل الداعمين لفلسطين، قائال ًشكرا : "ّ
لنحيا، لكننا نقبل كل يد عربية  لليد التي تمدنا بالخبز

عن هذه  عالمية تمدنا بالسالح لندافع بهٕواسالمية و
األرض، نحن نحييكم ألنكم ال تكيلون بمكيالين، وألنكم 

الفلسطينيين الجسم المعذب والمتألم، ونشد  ترون في
  ".على أيديهم ونباركهم وندعو لهم

   ١٨/٢/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

تدعو إلى النفير للدفاع عن " قوى القدس"
  دي لألقصىالمؤ" باب الرحمة"

 

القوى الوطنية في  دعت –) أ ش أ(رام اهللا 
، إلى النفير العام االثنينالقدس المحتلة، مساء اليوم 

أحد البوابات المؤدية للمسجد  (دفاعا عن باب الرحمة
الذي يهدف االحتالل اإلسرائيلي إلقامة كنيس ) األقصى

  .داخل قاعاته

الل االحت"، في بيان، إن "القوى الوطنية"وقالت 
يصعد من حربه الشاملة على الشعب والمقدسات في 
مدينة القدس، وفي المقدمة منها المسجد األقصى؛ 
والهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي له عبر فرض 
التقسيم المكاني والسيطرة على باب الرحمة ومقبرة باب 
الرحمة، بما يمهد لتحويله إلى كنيس يهودي، ويشكل 

يق الحلم الصهيوني بهدم المسجد خطوة متقدمة لتحق
  ".ٕالقبلي واقامة الهيكل المزعوم

ودعت القوى إلى إقامة الصلوات بشكل دائم أمام 
باب الرحمة حتى يتراجع االحتالل عن إغالقه بالسالسل، 
مشددة على أهمية استمرار الفعاليات الشعبية 
والجماهيرية وتصعيدها لخلق حالة شعبية ضاغطة تلجم 

تمنعه من مواصلة بطشه وقمعه وتنكيله االحتالل و
  .بالشعب الفلسطيني

من ناحية أخرى، أفرجت سلطات االحتالل 
، مساء اليوم االثنين، عن موظفة دائرة اإلسرائيلي
 في القدس بقسم المخطوطات نظمية اإلسالميةاألوقاف 

 ١٥ لمدة األقصىبكيرات، بشرط إبعادها عن المسجد 
اء اليوم عن طفل مقدسي كما أفرج االحتالل مس. يوما

  .دون شروط

وكان االحتالل اعتقل الطفل والموظفة ضمن 
مجموعة من المصلين بعد االعتداء عليهم في باحات 

  .المسجد األقصى اليوم

من جانبها، أدانت حكومة تسيير األعمال 
 األقصىالفلسطينية استهداف قوات االحتالل المسجد 

الحرم واستهداف المبارك والعدوان على المصلين داخل 
  .باب الرحمة باإلغالق ومحاوالت السيطرة عليه



  
  ٢٢٣ 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف 
المحمود، في بيان، مساء اليوم االثنين، إن الحكومة 
تتابع بقلق بالغ وتنظر بعين الخطورة الشديدة للهجمة 
االحتاللية الشرسة على القدس المحتلة، ما يشير إلى 

فيذ المخططات االحتاللية السوداء القاضية العمل على تن
  .بفرض التقسيم تمهيدا لالستيالء على الحرم الشريف

ودعا المحمود كافة الدول التي تعترف بدولة 
فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، إلى التحرك على 
كافة الصعد من أجل وقف العدوان االحتاللي على مدينة 

الشرائع الدولية، كما القدس والمقدسات وعلى القوانين و
طالب كافة حكومات الدول العربية واإلسالمية بتحمل 
مسؤولياتها إزاء ما تتعرض له أقدس مقدسات العرب 

  .والمسلمين على أيدي االحتالل

 ١٨/٢/٢٠١٩مصراوي 

* * * * *  

نعمل على ترميم : مجلس أوقاف القدس
 مصلى باب الرحمة الفتتاحه أمام المصلين

  

 قال رئيس مجلس - يلح  أنس صو- عمان 
األوقاف اإلسالمية فى القدس الشيخ عبد العظيم سلهب إن 
الجهود ستتواصل لتمكين األوقاف من ممارسة حقها 
ُالطبيعي في ترميم مصلى باب الرحمة وافتتاحه للصالة فيه، 
حيث أنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون هذا 

 .ًالمكان مهجورا تتهدده المخاطر

 خالل تفقده وأعضاء من -لشيخ سلهب وشدد ا
داخل المسجد ) باب الرحمة(مجلس األوقاف منطقة 

األقصى، امس الثالثاء، وذلك بعد وضع قوات االحتالل 
 -ًأقفاال جديدة؛ لمنع األوقاف من فتحها أو استخدامها 

على أن المسجد األقصى خط أحمر وال يمكن ألي مسلم أن 
  . يتنازل عن ذرة تراب منه

أن مجلس األوقاف حينما زار باب «اف وأض
الرحمة مارس حقه الطبيعي في الحفاظ على جزء هام 

ومصلى من مصليات المسجد األقصى، وما قامت به 
سلطات االحتالل مرفوض وهو اعتداء على حرمة وقدسية 
المسجد، ومن حق المصلين أن يصلوا في أية بقعة من هذا 

  .المسجد المبارك

دس بسام الحالق مدير الى ذلك، صرح المهن
مديرية إعمار المسجد االقصى المبارك في دائرة االوقاف 
االسالمية ان مديرية اإلعمار قامت بفك الباب الحديدي 
الواقع على رأس الدرج المؤدي الى مبنى باب الرحمة بعد 
ان قامت الشرطة اإلسرائيلية بازالة القفل والسالسل 

ث قامت مديرية الحديدية التي وضعتها اول أمس، حي
اإلعمار بتصليح الباب في الورشة التابعة لها داخل 
ٕالمسجد االقصى المبارك واعادة تركيبه ووضع قفل جديد 

   .من قبل المديرية

كما أكد المهندس الحالق ان مديرية اإلعمار 
ستعمل قريبا على تركيب باب جديد بدل الباب الحالي كونه 

وجاء ذلك بعد قيام . ةقديما وتالفا نتيجة الظروف البيئي
رئيس واعضاء مجلس االوقاف بمعاينة الموقع واالشراف 
واالطمئنان على أنه قد تم ازالة ما وضعته الشرطة 

  .االسرائيلية

أكد مفتى القدس والديار الفلسطينية .. من جهته
الشيخ محمد حسين أن اعتداءات االحتالل والمستوطنين 

  .وال تتوقفعلى المسجد األقصى المبارك يومية، 

 في كلمة له أمام مبنى باب الرحمة - واستعرض 
 اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى، وأبرزها إحراق - 

أنه كان «: ، مضيفا١٩٦٩االحتالل للمسجد األقصى عام 
يراد لهذا الحريق أن يستهدف المسجد األقصى وجودا 

  .وحضارة ومكانا وكل شيء

قصى في وتطرق حسين إلى مجزرة المسجد األ
 من ١٩٩٦، وما تبع ذلك في عام ١٩٩٠تشرين االول 

ّهبة النفق واالعتداء على أرضيات المسجد األقصى 
 ٨٠ّوالمدارس الوقفية وكانت حصيلة هذه الهبة أكثر من 

  .شهيدا



  
  ٢٢٤ 

وتطرق أيضا إلى قضية اقتحام شارون للمسجد 
 والذي يعرف باسم انتفاضة ٢٠٠٠األقصى في ايلول 

ّب هبة البوابات التي حصلت في تموز األقصى، إلى جان
ّ، مشيدا بالوقفة المشرفة لكل أبناء فلسطين التي ٢٠١٧

أفشلت مخططات االحتالل التي كانت تستهدف ليس 
السيطرة على جزء من المسجد بل على كل بوابات األقصى 

  .المبارك

رسالتنا واضحة بداية لشعبنا : "وتابع قائال
الصامدين سدنة وحراس الفلسطينى ولهؤالء المرابطين 

المسجد األقصى األوفياء لدينهم وعقيدتهم وأمتهم نقول لهم 
مزيدا من الرباط والصبر والثبات وااللتفاف حول المسجد 
األقصى ألنه يمثل بعدنا العقائدي التعبدي والديني 

  ".والحضاري والتاريخي

وأوضح أن الشعب الفلسطينى يلتف حول المسجد 
ل من األحوال بالمسجد ما دام اهللا األقصى ولن يفرط بحا

سبحانه وتعالى انتدبهم لهذه المهمة الدينية العظيمة 
والرسالة الكريمة، لكن نحن نقول ال بد أن يقوم الكل 
بواجبه نحو المسجد األقصى ونحن نؤكد للقاصي والداني 
والعدو والصديق بأننا لن نفرط بالمسجد األقصى وال بأي 

 .جزء منه

  ٣ ص٢٠/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األوقاف تؤكد رفضها اإلجراءات والقيود التي 
فرضها االحتالل على العبادة والصالة في 

  مصلى باب الرحمة
 

أكد مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات 
عقدها اليوم األربعاء،  اإلسالمية بالقدس، في جلسته التي

 رفضه لجميع اإلجراءات والقيود التي فرضتها سلطات

حتالل على حرية العبادة والصالة في مصلى باب اال
القانوني للمجلس إبالغ سلطات  ّالرحمة، وكلف الـمستشار

يتوانى عن  االحتالل على الفور بقرار المجلس بأنه لن

القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصالة 
  .فيه

يا : "وجاء في بيان للمجلس، بنهاية اجتماعه
لقد كان لوقفتكم المشرفة في ... لمقدسأهلنا في بيت ا

الـمبارك والذود عنه أمام  المسجد األقصى الدفاع عن
االعتداءات المتكررة التي تهدف إلى تشويه وتزييف الـمكانة 

المبارك، والتي  األقصى الدينية والقانونية والتاريخية للمسجد
ٕكان من بينها االعتداء على مصلى باب الرحمة، واغالق 

الرئيسة بالسالسل، كان لهذه الوقفة أعظم األثر في  بوابته
الـمصلى في مظهر أعاد لألذهان  ّرد العدوان الذي استهدف

المقدسيون في  الوقفة البطولية المشرفة التي سطرها
ُمواجهة ما يسمى بالبوابات االلكترونية، والتي أجبرت 

  ".على إزالتها االحتالل

قاف في وقد أكد مجلس األو: "وأضاف البيان
اإلجراءات والتعديات  جلسته األولى على رفض ومقاومة هذه

 واالنتهاكات، وأدى رئيس وأعضاء الـمجلس صالة الظهر

ًجماعة داخل مصلى باب الرحمة قياما بواجبه وتأكيدا على 
في هذا المصلى مثله مثل بقية  حق المسلمين بالصالة

جة للحا ٕالمصليات في المسجد األقصى المبارك وادراكا
  ".الملحة إلى ترميمه

أكد مجلس األوقاف في جلسته الثانية اليوم "كما 
بجميع ساحاته ومرافقه  أن الـمسجد األقصى المبارك

ومصلياته فوق األرض وتحت األرض والبالغة مساحته 
دونما بما فيه مصلى باب الرحمة هو حق خالص  ١٤٤

وقف إسالمي ال يقبل  لجميع المسلمين في العالم، وهو
 لشراكة وليس لغير المسلمين أي حق فيه، وال يسري والا

  .يجوز أن يطبق عليه أي قانون غير القانون اإلسالمي

إن الـمجلس إذ : "واختتم المجلس بيانه بالقول
ضد " اإلسرائيلية"اإلجراءات  يؤكد إصراره على مواجهة كافة

المقدس  المسجد األقصى الـمبارك ليدعو أهلنا في بيت
ّء شعبنا بالوحدة ورص الصفوف في مجابهة هذه وكافة أبنا

التعسفية، وتأكيد التفافهم حول مؤسسة  االعتداءات



  
  ٢٢٥ 

للحفاظ على الـمسجد  األوقاف من أجل الوقوف صفا واحدا
  .األقصى الـمبارك والدفاع عنه

 ٢٠/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مدير األقصى يؤكد أن االحتالل يسعى لفرض 
  ديد في المسجد المباركأمر واقع وج

 

المبارك الشيخ  المسجد األقصى وصف مدير
 عمر الكسواني تصعيد االحتالل في المسجد األقصى بأنها

محاوالت منه لفرض أمر واقع وجديد على المسجد 
 في انتخابات الكيان األصوات المبارك لكسب المزيد من

وقال الشيخ الكسواني لمراسلنا ان  .النيابية القادمة
لتغييب وجودهم  بهجومه على المصلين يسعى حتاللاال

وقفة عربية  إلى لتنفيذ مخططاته، داعيا األقصىفي 
  .هذه االعتداءات  ضدإسالمية

 ٢٠/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لمقر " باب الرحمة" مقترح بتحويل : القدس
  للمحاكم الشرعية

  

ان خطيب المسجد ) الرأي(كشفت مصادر لـ 
اقترح على مجلس " محمد سليم"المبارك الشيخ األقصى 

األوقاف االسالمية الجديد في مدينة القدس المحتلة 
الى مقر للمحاكم الشرعية " باب الرحمة"تحويل مباني 

ًاألردنية بهدف الحفاظ عليه وعدم تركه مهجورا وعرضة 
  .الطماع سلطات االحتالل االسرائيلية

لشيخ وقال خطيب المسجد األقصى المبارك ا
انه تقدم أمس الى مجلس األوقاف ) الرأي(محمد سليم لـ 

في حال اردنا : "االسالمي في القدس بمقترح جاء فيه
تنقل المحكمة الشرعية الحفاظ على باب الرحمة ارى ان 

واد الجوز شمال البلدة القديمة الة مبانية من منطقة 
انه ارسل " الشيخ سليم"مقرا لها وأوضح ) الباب(ليكون 

ذا االقتراح للهيئة االسالمية ولمجلس األوقاف في ه
  ."القدس وعمان

 ٩ص ٢١/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

وفـاة خطيـب المسجـد األقــصــى : السـودان
  ً عاما من نفيه٣٠محمد صيام بعد 

 

 توفى خطيب المسجد - وكاالت - الخرطوم
ًاألقصى المبارك سابقا، الشيخ محمد صيام، المبعد إلى 

  . ً عاما٣٠ن منذ السودا

ّوتوفى صيام في العاصمة السودانية، الخرطوم، 
ّإثر جلطة دماغية ألمت به ٍ ّ. 

وباإلضافة إلى خطابته في المسجد األقصى، 
ّعمل صيام رئيسا للجامعة اإلسالمية في قطاع غزة، قبل  ّ ً

 .١٩٨٨أن يبعد عن فلسطين في تموز 

وفي منفاه، استقر صيام في السودان حتى عام 
، قبل أن ينتقل إلى اليمن حيث عمل رئيسا لرابطة ١٩٩٤

فلسطين، وعميدا لمعهد الشيخ عبد اهللا األحمر للدراسات 
والمعارف المقدسية، لكنه عاد إلى السودان مع اندالع 

ّالحرب األهلية اليمنية ّ. 

ونعت حركة حماس، الشيخ صيام، قائلة إنه 
ٌقائد كبير وعالم جليل وأديب عربي فاضل« ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ورمز من ٌ

ٌرموز الشعب الفلسطيني، وفارس من فرسان القضية 
الفلسطينية، وخطيب المسجد األقصى، ورئيس الجامعة 
اإلسالمية بغزة، وأحد أبناء مدينة خانيونس المجاهدة 

  .الشيخ الجليل الدكتور محمد محمود صيام

عانى مرارة اللجوء «وأضافت الحركة أن صيام 
الثبات جا في الصبر والعطاء وكما أبناء شعبه، وقدم نموذ
  .»على الحق وصالبة الموقف

  ١٨ ص٢١/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  
  ٢٢٦ 

  

  

  

رؤساء كنائس القدس يتحفظون على تعيين 
 لجنة رئاسية عليا جديدة لشؤون الكنائس

  

 دعا مجلس بطاركة ورؤساء كنائس -عمان 
القدس امس الجتماع العضائه للتباحث في موضوع 

ية عليا لشؤون الكنائس بدون تعيين لجنة رئاس
  .استشارتهم والتنسيق معهم كما هو معهود

وتأتي الدعوة لالجتماع بعد التشاور بين رؤساء 
الكنائس ومطالبات من أبناء الطوائف المختلفة الذين رأوا 
في اسلوب التعيين تعديا واضحا على دور الكنائس 

  .ومكانتها

 وأعرب عدد من رؤساء الكنائس عن امتعاضهم
لسماعهم عن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا 
لشؤون الكنائس من الصحف ووسائل االعالم المختلفة، 
وأن هناك عدم رضى من تدني مستوى العضوية في 
اللجنة الجديدة مقارنة مع اللجنة السابقة حيث أن اللجنة 
السابقة ضمت ضمن تشكيلتها عددا من أعضاء اللجنة 

ما اللجنة الجديدة فتضم ممثلين عن التنفيذية ووزراء، أ
وزارات وتمثيل لكيان عليه خالفات قانونية وسياسية، 

  .ًاألمر الذي سيؤثر سلبا على اداء اللجنة

وشدد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، رئيس 
مجلس رؤساء كنائس القدس واالردن، على أهمية عمل 

صيل اللجنة في دعم الكنائس لتعزيز الوجود المسيحي األ
ُفي األراضي المقدسة، حيث أن أعداد المسيحيين في 
األراضي المقدسة تتناقص، وأن التعاون والشفافية 
والتشاور بين الكنائس والجهات الرسمية يجب أن يكون 
على أفضل حال للمساهمة في الحفاظ على الوجود 

  .المسيحي

وأكد عدد من رؤساء الكنائس على أن أعضاء 
مثلون النسيج الغني للطوائف اللجنة الجديدة ال ي

 طائفة معترفا ١٣المسيحية في فلسطين، والتي تضم 
بها، باالضافة الى أن لدى الكنائس شكوكا جدية حول 
قدرة بعض األعضاء الجدد على القيام بمهامهم بطريقة 
عادلة ومدروسة، خاصة مع عدم مشاركة أي شخصية 

ة التي مسيحية قيادية مقدسية في عضوية اللجنة الجديد
تم تعيين عدد كبير من أعضائها بمسمياتهم الوظيفية 
ًأحيانا وبتمثيلهم لوزارات أحيانا أخرى األمر الذي يجعل  ً

  .العضوية مبهمة الى درجة كبيرة

وطالبت الكنائس كافة الجهات الرسمية في 
السلطة الفلسطينية باالستمرار في الحفاظ على 

امها في أي وعدم اقح) الوضع القائم(» الستاتيكو«
تجاذبات سياسية، ومن المتوقع أن يصدر موقف رسمي 

               .موحد بخصوص هذا الشأن عقب االجتماع

 ٥ ص٢١/٢/٢٠١٩ الدستور 

* * * * *  

المفتي العام يوجه رسالة هامة للفصائل ويؤكد 
ًالمسجد األقصى يشهد توترا خطرا ً  

 

 لشيخأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ا

 محمد حسين، أن محاوالت االحتالل بالتأثير على

ٕواضعاف عزيمتهم من خالل حمالت االعتقاالت  المقدسيين
ًمشيرا إلى أن رسالة جميع  ًواالعتداءات لن تجدي نفعا،

من  المقدسيين للعالم بأسره أنهم لن يفرطوا بأي جزء
 ".إسرائيلية"المسجد رغم كل ما يواجهونه من اعتداءات 

وقف إسالمي خالص، بكل  المسجد األقصى ":وقال
مساحاته فوق األرض وتحت األرض، وكل محاوالت 

لتغيير الواقع الديني والجغرافي داخل المسجد  االحتالل
والتفاف أهالي بيت المقدس  األقصى سيفشل بسبب يقظة

 ".حول المسجد المبارك



  
  ٢٢٧ 

حماية المسجد األقصى واجبة على كل : "وأضاف
القيام بمسؤولياتهم؛   وشعوب وعليهمالمسلمين حكومات

 ٕواال فلن يفلت المتقاعس من عقاب وغضب شعوب األمة

 .الثائرة

ووجه الشيخ حسين رسالة إلى الفصائل 
إلى جميع الفصائل في  رسالتي: "الفلسطينية كافة قال فيها

وألوانه،  األراضي الفلسطينية كافة وأبناء شعبنا بكل أطيافه
ة في أعناقكم، وعليكم أن تبادروا إن المسجد األقصى أمان

الصف والكلمة، وهذا أقوى رد على االحتالل  إلى توحيد
مخططاته ستفشل  ومخططاته، فجميع" اإلسرائيلي"

وستتكسر بوحدة شعبنا وفصائلنا، فالوحدة أقوى سالح 
  ".ًتطبيقها فورا يجب

 ٢٢/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لمرابطة باألقصى الفلسطينيون ينفرون اليوم ل
 "هبة باب الرحمة"في 

 

 أكدت فصائل -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المقاومة، أن مدينة القدس بأقصاها ومقدساتها هي خط 
أحمر، وأي تغيير بوضعها سيقلب الطاولة على رأس 
ًاإلسرائيليين، داعية لتصعيد المواجهة مع المحتل في كل 

  .األرض المحتلة

ن صحفي، أمس ودعت الفصائل، في بيا
) هبة باب الرحمة(الخميس، الجماهير للنفير العام في 

وشد الرحال إلى المسجد األقصى والمرابطة فيه، نصرة 
ًودفاعا عن مقدساتنا، وافشاال للمخططات اإلسرائيلية،  ٕ
التي تسعى لتهويد المسجد األقصى وتقيسمه زمانيا 

  .ومكانيا

طين نحيي جماهير شعبنا المراب«: وأضاف البيان
في المسجد األقصى، الذين يتصدون بأجسادهم 
لمخططات اإلسرائيليين ويذودون رغم العدوان واالجرام 

. »عن مسرى النبي األكرم محمد صلى اهللا عليه وسلم
نحذر االحتالل من مواصلة جرائمه بحق «: وتابع البيان

المسجد األقصى والمرابطين فيه، وفصائل المقاومة لن 
ي إزاء هذه االعتداءات المتالحقة، تقف مكتوفة األيد

والعدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه اإلجراءات 
  .»اإلسرائيلية الغاشمة وعليه تحمل تبعات ذلك

ودعا البيان، جماهير شعبنا في قطاع غزة 
لضرورة االحتشاد الجماهيري الواسع والمشاركة بزخم 

ة وقوة في مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم في جمع
انتفاضا ونصرة ) الوفاء لشهداء مجزرة الحرم اإلبراهيمي(

  .للمسجد األقصى

الهرولة العربية للتطبيع «وأكد البيان، على أن 
المخزي مع االحتالل، وما شهده مؤتمر وارسو المشؤوم، 
هو الذي شجع العدو المفسد على عدوانه المتواصل بحق 

  .«األقصى والمدينة المقدسة

، »حماس«يادي في حركة من جهته، قال الق
ًحسام بدران، إن اليوم الجمعة سيكون يوما مميزا في 

على الحدود الشرقية لقطاع غزة، » مسيرات العودة«
: وأضاف بدران، أمس. »النفير في القدس والضفة»و
القدس كلها ككل فلسطين حق حصري لنا، لن نفرط أو «

 نبيع ولن نهادن أو نساوم، صوت الشعب أعلى وأكبر من
) إسرائيل(واهم المحتل «: وتابع.«كل كالم الساسة والقادة

إذا ظن أن شعبنا لن يتحرك دفاعا عن المسجد األقصى 
رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني، شعبنا أكبر من 

  .«كل العقبات وأقوى من كل التحديات

وصباح أمس أغلقت سلطات االحتالل ساحات 
ّصادر ملحية، أن وأفادت م. المسجد األقصى المبارك

 ٩٧قوات االحتالل أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 
 من ٣ من موظفي حكومة االحتالل، و٥٠متطرفين و

  . عناصر المخابرات لساحات األقصى، بحراسة أمنية



  
  ٢٢٨ 

ًومنعت قوات االحتالل، عددا من النساء من 
دخول المسجد األقصى بحجة وجودهن أمس األول قرب 

دى عشرات المصلين صالة الظهر وأ. مصلى باب الرحمة
من المسجد » الجزء الشرقي«في ساحة باب الرحمة 

وتمكن المصلون من الوصول الى . المسجد االقصى
ساحة مبنى باب الرحمة المغلق والصالة فيه، وذلك بعد 
خلع الباب الحديدي المؤدي الى المكان من قبل الفتية 

  .واالطفال مساء أمس األول

وتهم لكسر الحصار وواصل النشطاء دع
المفروض على منطقة باب الرحمة بإقامة الصلوات في 

 .المكان، خاصة صالة الجمعة اليوم

  ١ ص٢٢/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

خطيب األقصى ينفي إغالق قوات إسرائيلية 
  باب الرحمة

  

ــــدس "–القــــدس  ــــشيخ –دوت كــــوم " الق ــــى ال  نف
يـــب عكرمـــة صـــبري رئـــيس الهيئـــة اإلســـالمية العليـــا وخط

المـــسجد األقـــصى اليـــوم الـــسبت، إغـــالق قـــوات االحـــتالل 
 .اإلسرائيلي باب الرحمة المؤدي للمسجد

ـــاب  ـــاف قـــررت إغـــالق الب وقـــال صـــبري إن األوق
 .لترميم المكان

وأدى المـصلون صـالة ظهــر أمـس الجمعـة داخــل 
فــي المــسجد األقــصى للمــرة األولــى " بــاب الرحمــة"مــصلى 

 .٢٠٠٣منذ أن أغلقته إسرائيل عام 

وجـرت مواجهـات خـالل األيـام األخيـرة داخـل وفـي 
ـــصى، بعـــد احتجاجـــات مـــن مـــصلين  محـــيط المـــسجد األق
فلـــسطينيين علـــى وضـــع الـــسلطات اإلســـرائيلية سالســـل 

  ".الرحمة"حديدية على باب 

  ٢٤/٢/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

مواقع للصالة  ٣.. بعد فتح باب الرحمة
  بالمسجد األقصى

 

اف القـــــدس مجلـــــس أوقـــــ كـــــشف – عمـــــون
المحتلــة عــن تعيــين إمــام راتــب لمــصلى بــاب الرحمــة 

  .للصلوات الخمس اعتبارا من يوم غد

إنـــه : وقـــال المجلـــس، فـــي بيـــان لـــه األحـــد
 مواقــــع للــــصالة ٣سيــــصبح فــــي المــــسجد األقــــصى 

  ).القبلي والصخرة والرحمة(الجامعة 

وأكد إبقاء مصلى باب الرحمـة مفتوحـا كبقيـة 
م، وعــدم االعتــراف بــأي مــصليات األقــصى علــى الــدوا

  .قرارات سابقة أو الحقة لمحاكم االحتالل

مــصلون فلــسطينيون، الجمعــة، مــن  ّوتمكــن
المـرة  فـي المـسجد األقـصى، وهـي" بـاب الرحمـة"فـتح 

األولى منذ إغالق قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي لـه عـام 
٢٠٠٣.  

م جنــوبي ٢٠٠بــاب الرحمــة علــى بعــد  ويقــع

األقــصى،  قي للمــسجدبــاب األســباط فــي الجــدار الــشر
ًويمثل جزءا من الـسور الـشرقي للبلـدة القديمـة، وهـو 

المسجد حيث إنه يعـود للفتـرة األمويـة  من أقدم أبواب

  .بداللة عناصره المعمارية والفنية

ســلطات االحــتالل بــاب الرحمــة فــي  وأغلقــت
  بقــرار مــن إحــدى محاكمهــا، بــدعوى وجــود٢٠٠٣

، علـى حـد )قـافدائـرة األو(مؤسسة غير قانونية فيـه 
  .تعبيرها



  
  ٢٢٩ 

 ٢٤/٢/٢٠١٩عمون 

* * * * *  

  

انتزاع قرار بإيقاف إجراءات شرطة االحتالل 
  في باب الرحمة بالمسجد األقصى

 

 تمكن طاقم – محمد محسن –القدس المحتلة 
من المحامين، ظهر اليوم األحد، من انتزاع قرار من 

القدس المحتلة، يقضي بإيقاف  المحكمة المركزية في
بحق مصلى  شرطة االحتالل اإلسرائيلي  إجراءاتكافة

 .لألوقاف اإلسالمية في القدس باب الرحمة وعودته

وقال المحامي حمزة قطينة، من طاقم الدفاع عن 
العربي "معتقلي مصلى باب الرحمة، في تصريح لـ

قاضي محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس "، إن "الجديد
قضي بإغالق باب قرر، يوم أمس، بعدم وجود قرار ي

الرحمة، وهو ما قرره اليوم قاضي المحكمة المركزية 
اإلسرائيلية في القدس، ورفض ادعاءات الشرطة 

 ".اإلسرائيلية

بالتالي، فإن االعتقاالت بحق : "وأضاف
األشخاص الذين تم اعتقالهم على مدار األيام الماضية 
من باب الرحمة، تأتي في سياق االعتقاالت التعسفية 

قمع المقدسيين "، وأنها تأتي لـ" القانونية مطلقاغير
والمسلمين والتضييق عليهم في المسجد األقصى في 

  ".ممارسة شعائرهم

وشهدت األيام الماضية تصعيدا وتوترا بعد قيام 
 شرطة االحتالل بوضع أقفال وسالسل على مدخل مؤد
إلى باب الرحمة، أحد بوابات المسجد األقصى المغلق منذ 

  .اما ع١٦

وشهد مصلى باب الرحمة اعتصامات، قابلتها 
قوات االحتالل بالقمع واالعتقاالت، حيث اعتقلت خالل 

األيام الماضية العشرات من النشطاء والشخصيات 
 .المقدسية، وتم إبعاد عدد منهم

وأدى المصلون قبل يومين صالة الجمعة في 
مصلى باب الرحمة، وتمكنوا من فتح ساحات باب الرحمة 

  . عاما١٦لمغلقة منذ نحو ا

  ٢٤/٢/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

المسيحيون والمسلمون عائلة : عطا اهللا حنا
  واحدة في دفاعهم عن القدس ومقدساتها

 

رئيس أساقفة سبسطية للروم  أكد –شهاب 
 المطران عطا اهللا حنا، اليوم االثنين، على أن األرثوذكس

دة في دفاعهم عن المسيحيون والمسلمون هم عائلة واح
 .القدس ومقدساتها

وقال حنا، خالل زيارته للشيخ عبد العظيم 
 في القدس، إننا اإلسالمية األوقافسلهب رئيس مجلس 

نعرب عن شجبنا واستنكارنا لتوقيف فضيلة الشيخ ولعدة 
ساعات في المسكوبية ومعه الشيخ ناجح بكيرات كما 

د االعتقال وعدد من شباب القدس الذين بعضهم ما زال قي
  . خرجوا من األسراآلخروالبعض 

 إطار تندرج في إنماوأضاف أن هذه االعتقاالت 
ما يمارس بحق الشخصيات المقدسية من محاوالت لكم 

 والضغط واالبتزاز وكذلك محاولة النيل من المواقف األفواه
  .الوطنية المبدئية ألبناء المدينة المقدسة

 إنماألقصى ان ما يحدث بحق المسجد ا: "وتابع
يستهدفنا جميعا والتعدي على األقصى هو استهداف 
يطال كافة مكونات شعبنا ونحن نقف إلى جانب مجلس 

 في القدس والذي اتخذ قرارا صائبا اإلسالمية األوقاف
 مصلى باب الرحمة والتي نتمنى ان تبقى أبواببفتح 
 التي اإلسرائيلية مفتوحة وعدم الرضوخ للضغوطات أبوابه



  
  ٢٣٠ 

لفرض وقائع جديدة داخل األقصى وتقسيمه زمانيا تسعى 
  ".ومكانيا

مع  وتضامنه  المطران حنا عن وقوفه وأعرب
 كما ومع كافة السادة وأعضاءه ورئيسه األوقافمجلس 

العلماء وشباب القدس المناضلين الذين تصدوا لالحتالل 
 عن رفضنا ًأيضاوممارساته وسياساته فإننا نعلن 

 عن البلدة القديمة فهذه بعادواإللسياسات االعتقال 
سياسات غير قانونية وغير شرعية ولن تزيد المقدسيين 

 ثباتا وصمودا وتمسكا بانتمائهم للقدس ودفاعهم عن إال
 المستهدفة والمستباحة في المدينة واألوقافالمقدسات 

  .المقدسة

وشدد على أن المسيحيين والمسلمين في القدس 
ض المقدسة هم شعب كما وفي سائر أرجاء هذه األر

واحد ويدافعون عن قضية واحدة وكلنا مستهدفون وال 
ُ وكما يستهدف اإلطالقيستثنى من ذلك أحد على 

المسجد األقصى ويستهدف المسلمين في مقدساتهم 
 أوقافهم المسيحيون في ًأيضاُ هكذا يستهدف وأوقافهم

وعقاراتهم التي يستبيحها االحتالل بوسائله المعهودة 
  .المعهودةوالغير 

سنبقى عائلة واحدة في هذه المدينة : "وأضاف
 وأخوتناالمقدسة ولن يتمكن أحد من النيل من وحدتنا 

ولحمتنا وتضامننا فالمسيحيون والمسلمون في هذه 
الديار يناضلون معا ويكافحون سويا من اجل تحقيق 

  ". وتطلعاتهم الوطنيةأمنياتهم

تم وأكد على تضامنه مع شباب القدس الذين 
 رجال الدين إخوتنااعتقالهم مؤخرا كما ونتضامن مع 

 دفاعا عن األمامية الذين يقفون في الخطوط اإلسالمي
  .المسجد األقصى ودفاعا عن مدينة القدس

 تحية كنائسنا إليكمننقل : "وقال المطران حنا
ومسيحيي بالدنا والذين يفتخرون بانتمائهم لفلسطين 

 مقدساتنا أهمة والقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضن
  ".واإلسالميةالمسيحية 

يجب ان نعمل معا وسويا من اجل : "وأضاف
تكريس ثقافة العيش المشترك والوحدة الوطنية فال مكان 
في القدس وفي فلسطين ألي خطاب يحرض على 
الكراهية والتطرف فمدينتنا هي مدينة السالم وبالدنا هي 

 وأخيه اإلنسان والتالقي بين واألخوةارض المحبة 
  ".اإلنسان

ومن جهته، رحب الشيخ عبد العظيم سلهب 
ًبزيارة المطران حنا، مشيدا بمواقفه وحضوره الدائم في 
الدفاع عن القدس كما ووضعه في صورة التطورات 

  . التي واكبت عملية االعتقالاألخيرة

 األوقافوأكد الشيخ سلهب على أن مجلس 
ن يألوا جهدا  في القدس لاإلسالميةوالشؤون والمقدسات 

في الدفاع عن القدس ومقدساتها والتصدي لسياسات 
  .االحتالل وتآمره على المسجد األقصى

  ٢٥/٢/٢٠١٩ لألنباء شهابوكالة 

* * * * *  

هدف االحتالل من حملة االعتقاالت في : صيام
  القدس كسر إرادة المقدسيين

 

نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام  قال – القدس
ل من حملة االعتقاالت في القدس التي إن هدف االحتال

طالت رموزا دينية ووطنية وشعبية هو كسر إرادة 
المقدسيين لتكمن من تمرير مخططاته الكارثية بالقدس 

 .وتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا

 صوت فلسطين إلذاعةوتوقع صيام في حديث 
أن تتوسع حملة االعتقاالت لتطال أعدادا أخرى من 

القدس في خضم الهبة الجديدة التي يخوضها قيادات 
 ".باب الرحمة والمسجد األقصى"المقدسيون وعنوانها 



  
  ٢٣١ 

وأوضح صيام أن االحتالل يلعب بالخطوط 
الحمراء التي ستنتقل إلى كل المناطق بالضفة ويتحمل 

 األمور في القدس والمسجد إليهمسؤولية ما ستؤول 
  .األقصى

 ٢٤/٢/٢٠١٩سوا 

* * * * *  

تحفز المقدسيين النتزاع مزيد " الرحمة"ّهبة 
  من الحقوق باألقصى

 

 تصاعدت دعوات النشطاء، –عالء عبد الرحمن 
الستمرار الهبة الجماهيرية في األقصى، النتزاع المزيد 
من الحقوق التي سلبها االحتالل، على مدار السنوات 
الماضية من المقدسيين والمسلمين بشكل عام، في 

  .قدس عموماالمسجد، ومدينة ال

وأثار إصرار المقدسيين على فتح مصلى باب 
الرحمة، واستمرار الصالة فيه، وعدم إغالقه، حافزا من 
أجل التركيز على العديد من االنتهاكات التي يقوم بها 
االحتالل، بحق األقصى والمقدسيين سواء المسلمين 
منهم والمسيحيين، والتي من ضمنها قرارات اإلبعاد 

داري، واستداعاءات المخابرات، على خلفية واإليقاف اإل
  .النشاط بالمسجد األقصى

ويطمح المقدسيون، النتزاع العديد من الحقوق 
التي سلبها االحتالل في المسجد األقصى، لكن نشطاء 

التركيز منصب اآلن على إفشال "إن ": ٢١عربي"قالوا لـ
مساعي االحتالل، للسيطرة على الجهة الشرقية من 

وخلفه المقبرة " والتي يقع فيها باب الرحمةالمسجد، 
اإلسالمية، التي تتواجد بها أعداد كبيرة من قبور 
الصحابة، والتي يسعى االحتالل لطمسها، من أجل 

  .التقسيم الزماني والمكاني مع اليهود

  خروج عن المألوف

وبشأن تأثير الهبة األخيرة على المقدسيين، 
الناشط في المسجد وتحفيزهم للمواصلة، قال الباحث و

إن القيود المفروضة : األقصى الدكتور محمد جاد اهللا
خرجت عن المألوف، في "على القدس والمقدسيين 
  ".العالقة بين المحتل والمحتلين

تجارب "أن هناك " ٢١عربي"وأوضح جاد اهللا لـ
عديدة مع االحتالل، على مدى سنوات طويلة، وأهل 

 رغم أن االحتالل القدس، يعلمون مكمن القوة لديهم،
  ".مدجج بالسالح

التفاف المقدسيين، : "وأضاف الباحث المقدسي
وتوحدهم على قضية المسجد، هو السر في فشل 
مخططات االحتالل المتوالية، وخير دليل ما حصل في 
باب الرحمة، وهبة باب األسباط قبل عامين، بعد تركيب 

دخول البوابات اإللكترونية، وفرض قيود مذلة ومعيقة لل
  ".إلى األقصى

وشدد جاد اهللا على أن المخططات التي رسمها 
فشلت أمام إصرار "االحتالل، للسيطرة على المسجد، 

وهذه األيام : "، وأضاف"المقدسيين على انتزاع حقوقهم
سيفشل مشروع فرض السيادة على باب الرحمة، 
واقتطاعه وتحويل المكان إلى إقامة صلوات تلمودية، 

لتي حدثت، وستبقى متواصلة لحين إنهاء بفعل الهبة ا
 ."ٕهذا الملف، وافشال المخطط

الفلسطينيون أصحاب حق، وبالتأكيد ": وأضاف
ما حدث في باب الرحمة، حافز ودافع مهم للمواصلة، 
رغم أنهم لم يهدأوا منذ احتلت القدس وحتى اليوم، في 
النضال من أجل المسجد والمدينة، وتقديم أغلى ما 

  ".أجلهايملكون من 

أقصى درجات العنف "ولفت إلى االحتالل يمارس 
ضد المقدسيين، وينغص عليهم حياتهم اليومية، عبر 
مصادرة األراضي والعقارات وهدم المنازل، وسحب 
الهويات، باإلضافة لقرارات إبعاد عن األقصى، من أجل 



  
  ٢٣٢ 

إضعاف وجودهم في المدينة بالشكل الذي يسهل عليه 
  ".االستيالء عليها

 جاز كبيرإن

ٕمن جانبها قالت الناشطة واحدى المرابطات في 
هبة باب الرحمة، "إن : المسجد األقصى، خديجة خويص

وما نتج عنها، كانت بالتأكيد دافعا قويا من أجل 
المواصلة، نحو الضغط على االحتالل، النتزاع حقوق 

  ".أخرى في المسجد والقدس عموما

 قضى قبل عامين، ":"٢١عربي" وقالت خويص لـ
المقدسيون على كاميرات المراقبة، التي نشرها االحتالل 
حول المسجد وداخله، فضال عن تحطيم فكرة البوابات، 
وهو ما حفز الستمرار التحركات، حتى وصلنا إلى فتح 
ٕباب الرحمة ومصاله، وافشال المخطط المرسوم لتلك 

  ".المنطقة

انتزعوا قرارا قضائيا من "وأوضحت أن المقدسيين 
اكم االحتالل، بشأن المنطقة الشرقية، وهو ما يعني مح

أن كل القرارات التي صدرت عن االحتالل، والمتعلقة 
باإلبعاد واالعتقال والغرامات بحق المقدسيين، الذي 

  ".نشطوا لفتح باب الرحمة، تعد باطلة

وشددت خويص على أن النشطاء في األقصى، 
 على عازمون على المواصلة في تحركاتهم، للقضاء

التركيز اآلن "مخططات التقسيم الزماني والمكاني، و
منصب على باب الرحمة، باعتباره بوابة إسالمية 
خالصة، والتصدي لمحاوالت االعتداء على تلك المنطقة 

 ."بالكامل

التواجد في المسجد األقصى، "وشددت على أن 
يعد من أكثر العوامل التي تفشل محاوالت االحتالل، 

مرافقه، رغم ما يتضمنه ذلك، من قرارات السيطرة على 
إبعاد عن المسجد، وتوقيف إداري، واستدعاءات من قبل 
مخابرات االحتالل، بحجج كثيرة منها تشكيالت المرابطين، 

  ".وشباب األقصى، وغيرها من التهم الجاهزة

مخططات االحتالل في "وأكدت خويص على أن 
اف المنطقة الشرقية لألقصى تضمحل، أمام التف

المقدسيين، وتواجدهم الدائم في المسجد من أجل إفشال 
  ".هذا المخطط، الذي نشط كثيرا في اآلونة األخيرة

وبشأن المناطق األخرى في األقصى، والتي 
المنطقة الغربية : "تعاني من انتهاكات، قالت خويص

مسيطر عليها بالكامل من االحتالل، وباب المغاربة 
االحتالل، وليست بيد األوقاف، مغلق، ومفاتيحه بيد قوات 

وهي ممر للمستوطنين، وربما تحدث هبة من أجل انتزاع 
  ".تلك المنطقة في الفترة المقبلة رغم صعوبة األوضاع

  ٢٥/٢/٢٠١٩ – ٢١عربي 

* * * * *  

اعة في رادعيس يستنكر اقتحام وزير الز
  حكومة االحتالل ساحات المسجد األقصى

 

سف ادعيس، وزير الشيخ يو استنكر – رام اهللا
األوقاف والشؤون الدينية، اقتحام وزير الزراعة في 
حكومة االحتالل، ومجموعة من المستوطنين، اليوم 
ًالثالثاء، ساحات المسجد األقصى، مطالبا بوضع حد 
ُلهذه الغطرسة، التي ستقود المنطقة إلى ما ال تحمد 

  .عقباه

وأضاف ادعيس، أن المخططات اإلسرائيلية 
ة والخطيرة بحق مدينة القدس والمتمثلة المتصاعد

باستمرار محاوالتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي، 
وآخرها المحاوالت المتكررة إلغالق باب الرحمة، ومنع 
المصلين من أداء صلواتهم فيه، ما هي إال محاولة 
ًلتغيير األمر الواقع في الحرم القدسي الشريف، رافضا في 

بعاد بحق المقدسيين وحراس الوقت نفسه، سياسة اإل
  .وسدنة المسجد األقصى

وجدد ادعيس، دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك 
لقد حذرنا وما زلنا : "ًإلنقاذ القدس والمقدسات، قائال



  
  ٢٣٣ 

نحذر من األخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد األقصى، 
 األمر الذي يوجب على العرب 

 ًوالمسلمين شعوبا وحكومات، أن يضعوا قضية
  ."ّالقدس والمسجد األقصى على رأس سلم أولوياتهم

وأشاد ادعيس، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني 
ًتجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعيا إلى مزيد من 

  .اليقظة والمرابطة في األقصى؛ لتفويت الفرصة عليهم

  ٢٦/٢/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

اهو والمقدسيون يتحديان أوامر نتني" األوقاف"
 إلعادة إغالق باب الرحمة

  

 أكدت دائرة األوقاف -  الناصرة - برهوم جرايسي
والقيادات الدينية والوطنية في القدس المحتلة امس على 
. عدم شرعية االحتالل وأوامره في المسجد األقصى المبارك

بعد أن اصدر رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو 
ق باب الرحمة، في رحاب مساء االثنين، أمرا بإعادة اغال

 حارسا من ٥٠وقد قام نحو . المسجد األقصى المبارك
عاملي دائرة األوقاف بفتح باب الرحمة صباح أمس، وشهد 

  .المصلى فيه الصلوات الخمس

وكانت أوامر نتنياهو قد كشفت عنها قناة 
التلفزيون الرسمية، التي قالت، إن نتنياهو طلب من أجهزة 

ٕإغالق باب الرحمة، واخالء المصلى فيه، االحتالل، بإعادة 
دون تسويات مع دائرة األوقاف؛ فيما أصدر وزير ما يسمى 

، غلعاد إردان، في حكومة االحتالل، أوامر "األمن الداخلي"
لعناصر االحتالل بإخالء المصلى من محتوياته بما يشمل 
ٕجميع المعدات والسجاد المستخدم للصالة، واغالق المبنى 

ت، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقاالت دون تسويا
  .إال أنه لم تتم اإلشارة، إلى موعد التنفيذ. واسعة

ونفى مسؤول العالقات العامة واإلعالم في 
األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس، ما أشيع حول 
إغالق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى افتتح أمس، 

وقال الدبس، في . سكالمعتاد وتمت فيه الصلوات الخم
أوامر نتنياهو لجنوده بإغالق "تصريحات إعالمية، إن 

المصلى كانت من البداية وال جديد فيها، ولكننا كدائرة 
أوقاف ال نعترف بالقانون اإلسرائيلي أو المحاكم 
اإلسرائيلية، وما يصدر عن نتنياهو وحكومته يدل على 

  ."تخبط إسرائيلي داخلي فقط

 ذاهبون إلى مواجهة سياسية نحن"وأكد الدبس، 
كبيرة وقد تكون مواجهة كبيرة على األرض وفي الميدان، 
ُإن تدخلت األردن والدول العربية قد تحل المشكلة ولكن إن 
لم يكن هناك تدخل قوي عربي ودولي فإن الوضع ذاهب 

  ."إلى التصعيد

 حارسا من المسجد األقصى ٥٠وكان نحو 
باب الرحمة داخل المسجد المبارك، أمس الثالثاء، مصلى 

األقصى المبارك، في خطوة جديدة إلرباك االحتالل، وتأكيدا 
لرفضهم قرارات االعتقال واإلبعاد التي تشنها قوات االحتالل 
بحقهم؛ فيما انتشر عناصر االحتالل في باحات المسجد 
المصلى في محاولة منهم إخافة الحراس من فتحه، إال أن 

مة وقام عناصر جيش االحتالل الحراس فتحوا باب الرح
  .بتصوير الحراس بالفيديو خالل قيامهم بعملهم

وكان االحتالل قد اعتقل عددا من موظفي وحراس 
االقصى على خلفية المشاركة في فتح مصلى الرحمة 
الجمعة الماضي، وتسليمهم قرارات إبعاد إدارية عنه لفترات 

  .متفاوتة قابلة للتجديد

رارات االحتالل رئيس ومن أبرز من طالتهم ق
مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية في القدس 
الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة األوقاف 

  .الشيخ ناجح بكيرات، وغيرهم

وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
، إن مسجد "وفا"محمد حسين لوكالة األنباء الفلسطينية 

ح وتجري في الوقت الحالي االستعدادات باب الرحمة مفتو
للشروع للترميم في هذا الباب، وهذا مصلى من مصليات 
المسجد األقصى المبارك، ومجلس األوقاف فتح الباب 
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للصالة واآلن يصلي المؤمنون فيه وسيشرع القائمون عليه 
بأسرع األوقات في ترميم هذا المصلى وهذا الجزء من 

  .المسجد األقصى المبارك

ال نستمع لتهديدات الحكومة "أضاف، المفتي و
اإلسرائيلية ونحن نقوم بواجبنا تجاه هذا المسجد، وأهل 
القدس وأبناء فلسطين وكل مسلم في العالم يفهم واجبه 
تجاه المسجد األقصى وسنتصدى لمحاوالت االحتالل إغالقه 
في حال أقدمت حكومة االحتالل على ارتكاب حماقة بإغالق 

  ".هذا المصلى

وقال محافظ القدس عدنان غيث، إن تهديدات 
االحتالل بإغالق باب الرحمة هي تهديدات جدية وتتطلب 
تواجدا متواصال في المسجد األقصى من قبل أبناء شعبنا، 
وكل من استطاع الوصول إلى هناك للتصدي لهذه 

  .التهديدات الهادفة إلغالق باب الرحمة

في سياق وأضاف غيث ان هذه التهديدات تندرج 
مساعي االحتالل لتهويد المسجد األقصى كامال، ونحن 
كمقدسيين نرى أن كل هذه اإلجراءات بحق المقدسات لن 
تغير من حقيقة أن القدس عاصمة دولة فلسطين العربية 
واإلسالمية والمسجد األقصى بمساجده الخمسة وساحته 
وأروقته وحدائقه ومدارسه، فهي حق خالص 

  .>>...للمسلمين

  ٢٣ص ٢٧/٢/٢٠١٩لغد ا 

* * * * *  

ما يحدث في األقصى سيقلب الطاولة : ثابت. د
  الشرق األوسط الجديد" مهندسي"في وجه 

 

قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتور عبير 
ثابت بان ما يحدث في المسجد األقصى من قبل االحتالل 
سيقلب الطاولة في وجه مهندسي الشرق األوسط الجديد 

عتراف األمريكي بالقدس عاصمة لن اال موضحة
يستهدف باألساس الحرم القدسي والذي تسعى " إسرائيل"لـ

من خالل صفقة القرن المزمع اإلعالن عنها خالل 

أسابيع لتقسيم األقصى والذي هو جزء ال يتجزأ من هذه 
 ".الصفقة

وقالت ثابت، في تصريحات صحفية، ان 
 مستوطن جلبت إلى القدس قرابة نصف مليون" إسرائيل"

يهودي لتغيير ديمغرافيتها بالقوة العسكرية؛ ووسعت 
حدودها لعشر أضعاف ما كانت عليه يوم احتلتها؛ وها 
هي اليوم تخطو أول خطواتها في مرحلة تهويد المقدسات 
اإلسالمية؛ وذلك بعد استباحتها لما تحت أرض المسجد 
األقصى عبر نصف قرن من احتاللها لمدينة القدس من 

لحفريات األثرية بحثا عن دليل يثبت روايتها خالل ا
األسطورية عن تاريخ القدس؛ والتي هي في الحقيقة 
مظلة تخفى وراءها عملية تجريف ممنهج للتاريخ األثري 

 ".الحقيقي للقدس الذي يدحض روايتهم المزعومة

نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من : "وأضافت
القانون والسيادة التهويد العلني للحرم القدسي عبر فرض 

على ما فوق أرض الحرم؛ وذلك من خالل " اإلسرائيلية"
التدخل في إدارة أوقاف المسجد والتي كانت ألكثر من 
. نصف قرن من اختصاص المملكة األردنية الهاشمية

قبل عام أن تخطو هذه الخطوة عبر " إسرائيل"وحاولت 
اك إال أن إدر نصب بوابات الكترونية على أبواب الحرم؛

المقدسيين ألبعاد ما ترنو إليه إسرائيل قد أفشل تلك 
الخطوة؛ وذلك عندما اعتصم آالف المقدسيين مسلمين 

 "إسرائيل"ومسيحيين وأصروا على إزالة البوابات واضطرت 
" إسرائيل"أمام صمودهم؛ واليوم أرادت  آنذاك إلى التراجع

أن تعيد الكرة عبر نصب بوابات حديدية على مدخل 
باب الرحمة الذي أغلقته بقرار من المحكمة العليا مصلى 

؛ ومن الواضح أن المقدسيين باتوا اليوم ٢٠٠٣في العام 
التهويدية للحرم فقاموا بخلع " إسرائيل"أكثر إدراك لنوايا 

البوابة وأعادوا فتح مصلى باب الرحمة بعد ما يزيد عن 
عاما من اإلغالق القسري والغير قانوني له على ١٦
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أوقاف  ال يسرى على" اإلسرائيلي"ر أن القانون اعتبا
 ".الحرم والتي هي من اختصاص األوقاف األردنية

السؤال المطروح اليوم لماذا تسعى : "وتابعت
اليوم؛ وخاصة بعد وصول إدارة ترامب إلى " إسرائيل"

التدخل في إدارة أوقاف الحرم القدسي؟ وهل ثمة عالقة 
المدينة المقدسة بين ما يجرى وبين ترتيبات وضع 

المسجد األقصى تحديدا فيما يعرف /ووضع الحرم القدسي
 بصفقة القرن التي توشك اإلدارة األمريكية على إعالنها؟
ولإلجابة عن هذين السؤالين علينا تتبع الواقع الذي 
يتغير يوميا على األرض؛ فبعد إعالن اإلدارة األمريكية 

قل السفارة ون" إسرائيل" اعترافها بالقدس عاصمة لـ
األمريكية لها؛ فقد كانت ردة الفعل اإلسالمية والعربية أقل 
بكثير مما كان متوقعا أو حتى مما كان منطقيا على 

على التجرؤ " إسرائيل"خطوة من هذا القبيل مما شجع 
وببساطة تريد " إسرائيل"واليوم . والبدء في تهويد الحرم

عائر الش إلقامة موطئ قدم لها داخل أسوار الحرم
اليهودية وهو ما يعنى تقسيم الحرم على غرار المسجد 

 ".اإلبراهيمي

تسعى إسرائيل بدء التهويد من مصلى : "وتابعت
الرحمة الذي يقع تقريبا في منتصف الحرم وعلى مقربة 
من مسجد قبة الصخرة؛ وهذا يعنى أن إسرائيل تريد 
الوصول إلى قبة الصخرة بأسرع وقت ممكن؛ خاصة وأن 

اءات التوراتية تعتبر أن المذبح للهيكل المزعوم وهو االدع
قدس أقداسه يقع على الصخرة التي بنى عليها مسجد 
قبة الصخرة؛ وبالتالي فإننا ندرك ما وراء األكمة خاصة 

تسيطر عمليا على " إسرائيل"إذا أضفنا للمشهد أن 
مفاتيح باب المغاربة المطل على حائط البراق والذي 

وتسميه حائط المبكى؛ علما بأن " رائيلإس"تسيطر عليه 
باب المغاربة هو أقرب األبواب للمسجد العمري؛ وهو 
الباب الذي يستخدمه متطرفي المستوطنين في اقتحام 

 ".ًالحرم يوميا

ان االعتراف األمريكي "وأكدت الدكتور ثابت 
يعد بمثابة اعتراف بالرواية " إسرائيل" بالقدس عاصمة لـ

مة؛ والتي يتمحور جوهرها في القدس التوراتية المزعو
وفى الحرم القدسي على اعتبار أنه مكان هيكل سليمان 
الذي يتمحور الحلم اليهودي والصهيوني اإلنجيلي في 
إعادة إقامته باعتباره الهيكل الثالث المبشر بنزول 

المخلص، واالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة  المسيح
رم القدسي والذي تسعى يستهدف باألساس الح" إسرائيل"لـ

من خالل صفقة القرن المزمع اإلعالن عنها خالل 
أسابيع لتقسيم الحرم والذي هو جزء ال يتجزأ من هذه 

 ".الصفقة

يجب التأكيد على أن المراهنة على غير "وبينت 
الفلسطينيين وتحديدا المقدسيين في إفشال هذا المخطط 

سيون هم يبدوا نوعا من الوهم، والفلسطينيون والمقد
وحدهم ودون غيرهم القادرين على قلب الطاولة في وجه 
الصهيونية اليهودية واإلنجيلية؛ فقد أصبحوا اليوم أكثر 

ومن وراءها التي تحيق " إسرائيل"ٕثقافة وادراكا لمخططات 
بهم وبمقدساتهم، وبالتالي فإن الدعم العربي واإلسالمي 

ريات للفلسطينيين لن يكون حينئذ اختياريا ألن مج
األحداث إذا ما قلبت الطاولة لن تدع ألحد فرصة أن يبقى 
على الحياد؛ فإما أن تكون مع الحق أو مع الباطل، 
واألسابيع واألشهر القادمة ستكون أشهر حاسمة في 
تاريخ الصراع، وليس أمام الفلسطينيين من خيار غير 
ٕالصمود والتصدي والتوحد وانهاء االنقسام وال خيار آخر 

  ".لتوحدنا القدس قبل أن يلتهم قبلتنا االنقساملنا و

  ٢٧/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 الصحفي إبعادالنقابة تستنكر نية االحتالل 
وتطالب باإلفراج الفوري  الخاروف عن فلسطين

  عنه
 

نقابة الصحفيين طلب   استنكرت–  وفا– رام اهللا
لصحفي  المصور ابإبعاد اإلسرائيليةالنيابة العامة 

عن القدس، )  عاما٣٣(الفلسطيني مصطفى الخاروف 
ونفيه خارج فلسطين، واستمرار اعتقاله منذ الثاني 

" جفعون"والعشرين من كانون الثاني الماضي في سجن 
 .األجانبالمخصص لترحيل 

واعتبرت النقابة في بيان، ان استمرار اعتقال 
الصحفي الخاروف والنية إلبعاده عن وطنه وعائلته 

اعتداء فظ، ووقح على حقه بالعيش والعمل في مدينة "

القدس التي ينحدر منها، ويعيش ويعمل فيها منذ 
ًعشرين عاما، ويشكل اعتداء جديدا على حرية العمل 
الصحفي والحق بالحركة، يضاف لسلسلة اعتداءات 
ًوجرائم االحتالل بحق الجسم الصحفي، بل يشكل تطورا 

 ".ت التي تتم دون رادعًخطيرا في مسلسل االعتداءا

وطالبت النقابة االتحاد الدولي للصحفيين وكافة 
 وحماية حرية العمل اإلنسانالجهات المعنية بحقوق 

ًبالضغط جديا على االحتالل لمنع تنفيذ هذه "الصحفي 
 التي تتعارض مع القوانين واألخالقية اإلنسانيةالجريمة 

د ألسرته فورا ليعو  سراحهٕواطالقوالشرائع الدولية، 
  ".وأطفاله ويواصل عمله في القدس

  ٢٨/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

�#&�ذא,�+�*�%(  �

د اإلبراهيمي يستذكر مذبحة عام إمام المسج
١٩٩٤ 

في فجر يوم الجمعة الخامس عشر من  –الخليل 
هجري، الخامس والعشرين من شهر شباط  ١٤١٥رمضان 

د من مستوطنة م اقتحم مستوطن يهودي حاق١٩٩٤عام 
كريات أربع شرقي الخليل وهو ضابط في جيش االحتالل 

المسجد اإلبراهيمي الشريف في ) باروخ غولدشتاين(يدعى 
الخليل، بينما كان المصلون المسلمون يصلون صالة الفجر 
في ركعتهم األولى، ليفتح نيران رشاشه األوتوماتيكي على 

ا وأصاب  شهيدا مصلي٢٩المصلين الساجدين فقتل نحو 
  . آخرين٢٠٠نحو 

إمام تلك الصالة في ذلك الفجر الشيخ عادل فالح 
إدريس الذي استشهد شقيقه وزوج أخته ومؤذن المسجد 

عن تلك الصالة التاريخية وتفاصيل تلك المذبحة .بين يديه

وتدافع الشهداء يقول إمام تلك الصالة الشيخ عادل 
  .إدريس

أعمال استفزاز قبل المجزرة بأيام بدأ المستوطنون ب
ضد المصلين المسلمين وخاصة قبل المجزرة بليلة، حيث 
كانت صالة التراويح في رمضان وأذهلهم أعداد المسلمين 

ولم يتمكنوا من أخذ ) عيد المساخر(وكان عندهم أعياد 
راحتهم في احتفاالتهم الصاخبة، فبدأوا من الليل التحرش 

 الحراس داخل ًبالمصلين وتهديدهم علنا وقد قيل لعدد من
ولم يعر !! ًالمسجد اإلبراهيمي، غدا سنريكم ماذا سنفعل بكم

ًالمصلون المسلمون هذه التهديدات اهتماما وفي صباح 
ًالمذبحة كنت مكلفا من دائرة األوقاف بإمامة صالة الفجر 
في الحرم، دخلت المسجد أنا وشقيقي المهندس سليم الذي 

  . ًاستشهد وزوج أختي الذي استشهد ايضا

عند دخولي الحرم وجدت بعض التغييرات حيث 
منعوا النساء من الصالة في ساحة اإلسحاقية ونقلوهم إلى 
مسجد الجاولية داخل الحرم وشاهد أيضا أنه ال يوجد 
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الساعة الخامسة  حراسات مشددة من الجنود على األبواب،
ًفجرا أقيمت الصالة ووقفت في المحراب وبدأت الصالة 

ة السجدة، وركعنا سجدة السجود وما أن وقرأت من سور
وضعت رأسي على السجادة ومن خلفي مئات المصلين 
حتى انهمر الرصاص فوق رؤوسنا، وعال صوت التكبير 
والمؤذن خلفي يقول لي خذ األرض حتى ال يصيبك 
الرصاص، امتأل جو المكان بالتكبير والصراخ وسادت حالة 

فع المصلون من اإلرباك رؤوس ووجوه تسيل دما، اند
ًالمصابون إلى باب المسجد فوجدوه مغلقا، ثم عادوا إلى 
داخل المسجد فووجهوا بالرصاص من أسلحة اوتوماتيكية، 
فقد أصبحت ساحة المسجد الداخلية والمحراب بركة من 

  ".الدماء

انا لم أصب قمت بمساعدة أخي «وتابع يقول 
ا المهندس سليم المصاب، إال أنه استشهد بين يدي، كم

حاولت مساعدة زوج شقيقتي وعالجه إال أنه استشهد على 
صدري، وحاولت إنقاذ حياة المؤذن الذي كان الدم يتدفق 

استشهدوا ! كالشالل من جمجمته إال أنه استشهد أمامي
  ".ًجميعا ولم تكتب لي الشهادة وقد كنت أتمناها

ًواكد ان المشهد كان مروعا وال يمكن وصفه وال 
ثر ما أثارني مشهد لعدد من األطفال بأي شكل، لكن أك

الصغار الذي لم تتجاوز أعمارهم العاشرة والثانية والثالثة 
الصغيرة والجميلة، أفجعني ) الدشاديش(عشرة وقد لبسوا 

وأنا أشاهد بأم عيني أدمغتهم وهي تتناثر على مالبسهم 
وعلى السجاد وعلى عباءتي، دماؤهم انتثرت وتدفقت 

، أطفال في عمر الورود يخطفهم كالشالل في كل مكان
الرصاص الحاقد الغادر فيغيب حياتهم، هذا مشهد لن 

  .ًأستطيع أن أنساه بتاتا طوال حياتي

واشار في تصريحات صحفية الى ان المجرم 
المستوطن باروخ غولدشتاين كان يقف بلباسه العسكري 
متمسمرا بالقرب من بوابة المصلى اإلبراهيمي، فانقض 

ي اسمه نمر مجاهد وقد كان يحمل بين يديه عليه شاب فت
أسطوانة إلطفاء الحرائق فهوى بها على رأس غولدشتاين 
الجزار القائل فأجهز عليه، ومن ثم قتل واستشهد برصاص 
جنود االحتالل والمستوطنين المتواجدين في المكان، عندما 
توقف إطالق الرصاص وبدأت سيارات االسعاف وسيارات 

الشهداء والجرحى، وكانت حصيلة المجزرة المواطنين بنقل 
 جريح داخل الحرم، ووصل عدد ٢٠٠ شهيدا ونحو ٢٩

 شهيدا ٤٥الشهداء في نفس اليوم على إثر المجزرة نحو 
  . جريحا٣٥٠و

ولفت الى ان التحقيقات أثبتت وجود رصاص 
متنوع في أجساد الجرحى ومن مقاسات عدة وهذا يعني ان 

زرة، كذلك ألقيت قنابل في أكثر من سالح شارك في المج
  .ساحة المجزرة أدت إلى تقطيع أشالء البعض

  ٩ ص٢٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

��./�������/*� �

  لـمـركـز دراسات القدسًلبن مـديـرا أبو
  

ًباشر الدكتور زياد أبولبن عمله مديرا  - عمان
ّعاما لمركز دراسات القدس في عمان، وصرح بالقول إن  ً

ُسة بحثية مستقلة، تعنى بالبحوث المركز هو مؤس
والدراسات ذات الصلة بمدينة القدس، وترأسه معالي 
العين ياسرة غوشة، وقد تم إشهار المركز في الرابع 

جمعية يوم «، ويتبع ٢٠١٣والعشرين من شهر آب 
، التي يرأسها الدكتور صبحي غوشة، وهي »القدس

قع جمعية مسجلة بموجب قانون الجمعيات األردنية، وت
ٕضمن اختصاص واشراف وزارة الثقافة، ويهدف المركز 
إلى تحقيق أنشطة وبرامج من خالل الدراسات والبحوث، 
التي تعزز الوعي باألبعاد المتعلقة بالقدس كافة، وتخدم 
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هدف تحريرها من االحتالل الصهيوني، وهناك مشاريع 
قيد الدراسة، ويجري العمل على تنفيذها خالل هذا العام، 

جذور «:  إقامة المؤتمر األول للمركز بعنوانومنها
الصراع العربي العربي وانعكاساته على القضية 

، وسيشارك في محاوره عدد من الباحثين »الفلسطينية
األردنيين والعرب، وجائزة سنوية لطلبة الجامعات في 
األردن وفلسطين، وهذه الجائزة تمنح ألفضل بحث عن 

 ظل االحتالل الحركة الطالبية في القدس في«
، وتفاصيل الجائزة على موقع المركز »الصهيوني

اإللكتروني، وتهدف إلى توثيق الحركة الطالبية في 
القدس في ظل االحتالل الصهيوني، ودحض كل 
االدعاءات التي يسعى االحتالل الصهيوني إلى تحريف 
ٕالتراث الحضاري لمدينة القدس وتزييفه، والى طمس 

تفريغ األرض من أصحابها، الهوية الفلسطينية، و
ًومصادرة الممتلكات واألرض معا، وتغييب الوعي بالقضية 

  . ًالفلسطينية مستهدفا فئة الشباب

كما تهدف الجائزة إلى تفعيل دور الطالب في 
بناء مجتمع متماسك، والعمل على تطوير بنيته من أجل 
مستقبل أفضل، والتأكيد على أن الحركات الطالبية هي 

  .لحركة الشعبية في مقاومة االحتاللجزء من ا

 ١٠ص ٢/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

الشعب الفلسطيني يناضل من أجل : التميمي
 حريته وليس كسب التعاطف

  

قالت الناشطة  -  نيفين عبد الهادي- عمان
الفلسطينية واألسيرة المحررة عهد التميمي إن نضال 

من الشعب الفلسطيني هو من أجل نيل حريته، وليس 
أجل كسب تعاطف أو شفقة العالم، رغم ما يواجهه 

 .الفلسطينيون من تنكيل وتضييق من االحتالل

جاء ذلك، خالل لقائها بطلبة معهد اإلعالم 
األردني، وحضرته سمو األميرة ريم علي، مؤكدة أن 
ًالشعب الفلسطيني أصبح متحررا فكريا وال يوجد ما 

طنون على يسيطر على عقله، فيما ال يزال المستو
األرض الفلسطينية يسيطر على تفكيرهم الفكر 

 .الصهيوني

بحضور والدتها ناريمان » التميمي«وأشارت 
التميمي إلى أنها تحمل رسالة من السجن بدعم ومساندة 
األسرى في نضالهم من أجل الحرية، والوحدة الوطنية، 

تسليط الضوء على المعاناة التي تقع عليهم جراء »و
حتالل والتي تفتقد ألبسط الحقوق في األكل ممارسات اال

 .أو الشرب، أو التعليم، واالحتجاز في األماكن الضيقة

وأكدت التميمي أنها تعرضت لمختلف الضغوط 
النفسية، والجسدية، والحرمان من أبسط الحقوق، سواء 

ً يوما، أو ١٦خالل فترة التحقيقات التي استمرت لنحو 
ا المنع من النوم، واألكل، بعد تحويلها إلى السجن، ومنه

وتكرار األسئلة ذاتها، وتهديدها باعتقال، أو قتل أقاربها، 
وغير ذلك، مشيرة إلى أنها التزمت حق الصمت، ورفضت 

 .التوقيع على أي ورقة

  ١٠ ص٧/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

.. القدس حاضرة في فعاليات القمة األفريقية
  وافتتاح معرضها ببهو االتحاد

 حضرت مدينة القدس بقوة –) أ ش أ(أبابا أديس 
اإلفريقية العادية  في فعاليات الدورة الثانية والثالثين للقمة

 المنعقدة حاليا بمقر المفوضية بأديس أبابا، في رسالة

تضامن أفريقي واضحة مع القضية الفلسطينية ومطالب 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس  الشعب الفلسطيني بإقامة

  .الشرقية

ونظم مجلس السفراء العرب بأديس أبابا بالتعاون 
القدس عاصمة "مع المفوضية األفريقية معرضا كبيرا حول 
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في بهو مفوضية االتحاد األفريقي، " الثقافة اإلسالمية
وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء 

 .الخارجية

وافتتح المعرض وزير خارجية السودان محمد 
ي بحضور سفراء الدول العربية المعتمدين في أديس الدخير

  .أبابا

ويحاكى المعرض مسيرة نضال المدينة المقدسة 
ُعبر الزمان من خالل مجموعة كبيرة من الصور التي تبرز 
المعالم اإلسالمية والمسيحية والتاريخية والحضارية في 
المدينة المقدسة ومن بينها قلعة القدس والمسجد األقصى 

 وقبة الصخرة ومقام النبي داوود والقدس القديمة الشريف
  . والكنائس العريقة١٩٤٨والقدس ما قبل عام 

وشهد المعرض إقباال كبيرا من جانب وزراء 
الخارجية األفارقة والوفود الرسمية واإلعالميين والصحفيين 

  .من مختلف الجنسيات

وكان المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة اعتمد 
م أعمال دورته االستثنائية بالعاصمة مؤخرا في ختا

البحرينية المنامة، مدينة القدس عاصمة دائمة للثقافة 
اإلسالمية، كما تبنى المؤتمر وثيقة مشروع برنامج عمل 
بشأن تعزيز الدعم اإلسالمي والدولي للحفاظ على التراث 

  .الحضاري والثقافي في القدس المحتلة

  ٧/٢/٢٠١٩اليوم السابع 

* * * * * 

ى في المنتد" القدس تجمعنا"ندوة بعنوان 
  لثقافي في بيت عنانا

 أقيم مساء أمس الخميس ندوة بعنوان –رام اهللا 
شارك فيها كل من األب عطا اهللا حنا " القدس تجمعنا"

والكاتب الصحفي راسم عبيدات وعضو هيئة العمل الوطني 
األهلي هاني العيساوي والكاتب واألستاذ الجامعي سعيد 

 والرفيقة فدوى خضر عضو اللجنة المركزية لحزب يقين
الشعب الفلسطيني وقد أدار الندوة الرفيق حسام الشيخ 

  .رئيس المنتدى

 وقد قدمت في الندوة العديد من المداخالت القيمة،
كلماتهم أكد المتحدثون على ان مدينة القدس تمر في  وفي

 ًظروف صعبة جدا، وبأن االحتالل من بعد قرار المتطرف
ترامب بنقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس واالعتراف 
ٍبها عاصمة لدولة االحتالل في تحد سافر ووقح لقرارات 

على شعبنا وحقوقنا وأرضنا " يتغول"الشرعية الدولية، بات 
ًفي مدينة القدس بشكل غير مسبوق، مستغال الظرف 

عربي الناشئ وحالة العجز واالنقسام الفلسطيني واالنهيار ال
مع  غير المسبوق وما نتج عنها من تطبيع علني ومشرعن

 .العديد من الدول العربية

حيث نشهد تصاعد وتكثيف لعمليات االستيطان 
في قلب األحياء العربية وليس على األطراف والخط 

والبؤر االستيطان تزداد نتيجة االستيالء على  األخضر،
لدة القديمة أو العقارات واألراضي الفلسطينية سواء في الب

سلوان، ومخططات تهويد المسجد األقصى لم تتوقف 
 عملية ٣٠٠٠٠فاالقتحامات في العام الماضي زادت عن 
 مواطن في ١٧٦اقتحام واإلبعادات عنه طالت أكثر من 

نفس العام، والحرب على هوية القسم الشرقي من المسجد 
األقصى باب الرحمة ومقبرتها محتدمة، حيث يسعى المحتل 
لفرض التقسيم المكاني، ناهيك عن األنفاق التي يتواصل 
حفرها أسفل المسجد األقصى واألبنية والكنس التلمودية 

 .والتوراتية تزداد حوله لتغيير طبيعة المشهد والمكان

ولم تعد عمليات الطرد والترحيل ضمن العقوبات 
الجماعية فردية، بل أصبحت جماعية كما يحدث في حي 

سلوان وكرم الجاعوني وحي الشيخ جراح، بطن الهوى في 
عمليات الهدم المتواصل والمكثف للمنازل والمنشئات  وكذلك

التجارية والزراعية الفلسطينية في مدينة القدس، وحمالت 
االعتقاالت التي تجري على مدار اليوم ولتبلغ أكثر من 

، وكل يوم نشهد ٢٠١٨ حالة اعتقال في عام ٢٠٠٠
ة ما يسمى بالقطار الهوائي والنزول مخططات تهويدية جديد

على الحبل وسن المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية 
كقانون ما يسمى القومية اليهودية لشرعنة طرد وتهجير 
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المقدسيين، وكذلك استهداف التعليم والوعي والذاكرة 
والثقافة والهوية والكينونة الوطنية الفلسطينية بمحاولة 

اج الفلسطيني في مدينة القدس ورصد ٕشطب والغاء المنه
يجري العمل  مئات الماليين من الشواقل لهذه الغاية، كما

على وقف وتصفية المؤسسات التابعة لوكالة الغوث 
من مدارس ومراكز صحية ومجتمعية  والالجئين في المدينة

وخدماتية، وتجفيف مصادر التمويل لمشافي القدس 
 ٢٠ ـ لتلك المشافي بالشرقية بتقليص أمريكا مساعدتها

  .مليون دوالر

تأتي في ظل تبعثر وغياب  هذه الحرب الشاملة
الجهد الفلسطيني الحقيقي للتصدي تلك المشاريع 
والمخططات الصهيونية بفعل االنقسام والصراع الداخلي 
على السلطة وغياب الرؤيا واإلستراتيجية الفلسطينية لكيفية 

 وحقوقهم في دعم صمود المقدسيين وحماية وجودهم
ولذلك رأى المتحدثون بان هناك أولوية قصوى من .المدينة

اجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وان هذه 
من  ًالندوة يجب ان تكون مدخال إلقامة مؤتمر وطني شامل

ضغط  كل القوى الشريفة والحية الفلسطينية من اجل تشكيل
وكذلك شدد جدي وحقيقي يفضي إلى إنهاء االنقسام، 

المتحدثون على ضرورة التوعية والتثقيف بقضية القدس 
بين أجيال شعبنا وخاصة الشابة منها لكي تبقى حية في 
وعي وذاكرة شعبنا، واستنهاض الحالة المقدسية من اجل 
الصمود ومقاومة مخططات التصفية، وهذا يحتاج إلى 
برنامج شمولي تقع مسؤوليته على السلطة والقوى 

  .ات والجماهيروالمؤسس

وختم المتحدثون بالقول بان الحالة المقدسية رغم 
االنقسام موحدة بكل مكوناتها ومركباتها وأطيافها، وهي 
حلقة عصية على الكسر وهزمت المحتل في معارك البوابات 

 ومعركة المشاركة في ٢٠١٧ /االلكترونية في تموز
د ، حيث لم تز٣٠/١٠/٢٠١٨االنتخابات لبلدية االحتالل 

في تلك االنتخابات وكذلك معركة % ٢نسبة المشاركة عن 

الدفاع عن الوجود والتجمعات البدوية في البوابة الشرقية 
  ).الخان األحمر(لمدينة القدس 

  ٨/٢/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

يحذرون من " ندوة القدس"مشاركون في 
  "القدس القديمة"نسيان 

ن في حذر مشاركون في ندوة القدس من التهاو
نسيان قضية البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي 
أصبح االحتالل يروج للعالم روايته المزعومة بشأنها، وأكدوا 
أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في كل مكان وستبقى 
القضية اإلسالمية الرئيسية حتى يتم إعادتها من كيان 

 .االحتالل

قدس من جانبه، قال رئيس قسم الخرائط بال
الدكتور خليل تفكجي، في ندوة خاصة عن القدس على 
هامش المهرجان األول لمنظمة التعاون اإلسالمي في 

تاريخ عتيد وليست بلدة فقط فهي أرض "إن القدس : القاهرة
الديانات وفيها مآثر األنبياء، وما يجري اليوم من صراع 
جغرافي أصبح مع األسف في خواتيم أموره لصالح الطرف 

 ."راآلخ

ًلكن مع هذا كله سيبقى األمل موجودا : "وأضاف
ًإلى النهاية، وأن تبقى القدس عربية دائما، وهناك لعبة 
الجغرافيا والتقسيمات التي يتقنها االحتالل اإلسرائيلي 
الغاصب، ورواية الحوض المقدس والحرب من أجل كتابة 

 ."البلدة القديمة باسم الكيان

لحدود للبلدة القديمة ُولفت إلى أنه عندما رسمت ا
يستعرضون في كل شيء بالحديث " اإلسرائيليون"أصبح 

عن األغلبية واألقلية وأصبحت هناك دول تتبع إلسرائيل، 
على رغم أن األمم المتحدة تعتبر القدس لها وضعية 
خاصة، لكنهم يروجون لغير ذلك، وشرح كيف تطور الوضع 

 .في زيادة المستعمرات والمستوطنات لالحتالل

وجود رؤية شاملة وكاملة "وأشار تفكجي إلى 
لالحتالل يدافع عنها حتى أصبحت رواية عالمية يصدقها 
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البعض في المجتمعات األخرى، وأصبح الفلسطيني مقيما 
سنت األنظمة والتشريعات كلها " إسرائيل"في أرضه، و

وخالفتها من أجل ممارسة الظلم والعدوان على 
 ."الفلسطينيين

ليب السيطرة وجدار الفصل واستعرض أسا
العنصري والمضايقات على الهوية وتوسيع مشروع 

 .االستيطان ومنها مستوطنة راموت

أخشى : "وحذر من خطورة نسيان القضية، وقال
ًأن نبكي يوما على القدس كما بكينا على األندلس، والبد 
اليوم من وضع إستراتيجية عربية شاملة إسالمية لمواجهة 

 ."ل والتأكيد على عربية القدس في كل مكانمشاريع االحتال

استخدمت الدين لصالح " إسرائيل"إن "وقال 
سياستها، وروجت للروايات والخزعبالت حتى تخلط الدين 
بمشروعها السياسي وتكسب أتباع لها، إذ إنه مع كل أسف 

ً في المئة من اليهود يسيطرون تماما ٨٧أصبح اآلن نحو 
 ."على البلدة القديمة

م مدير التعليم الشرعي في القدس الدكتور وقد
 وقال فيها إنه يجب ،ناجح بكيرات الورقة الثانية في الندوة،

المحافظة على القدس، وأشار إلى وجود تناقص كبير في 
أعداد الطلبة الفلسطينيين في القدس خالل األعوام القليلة 

 .الماضية، إذ إن البيئة أصبحت طاردة لهم

حتالل نجح في تزييف الواقع وأكد بكيرات أن اال
وتشويه الحقيقة وأصبحت قصتهم في القدس مثل الحلم 
وبعدها فكرة ثم دراسة حتى أصبحت اآلن مشروعا يطبق 
على األرض، وأصبحت القضية تأخذ منحى عالميا وواقعا 

اليوم هناك صراع وجودي على القدس، : وتابع .جديد
لصمود حتى عودة ًوسيبقى الفلسطينيون دائما حاملين راية ا

  .ديارهم

 ٨/٢/٢٠١٩موقع برلمانيون من أجل القدس 

* * * * * 

عشرات المقدسيين يؤدون الجمعة في خيمة 
  ًاالعتصام بسلوان احتجاجا على هدم منازلهم

الجمعة  شارك عشرات المواطنين في أداء صالة
 جنوب سلوان اليوم بخيمة االعتصام بحي البستان في بلدة

ًحتجاجا على هجمة الهدم الشرسة التي ا المسجد األقصى
منازل ومنشآت  تشنها بلدية االحتالل في القدس بحق

المواطنين في أحياء البلدة بحجة البناء دون ترخيص من 
 .البلدية

 وقال مراسلنا في القدس ان قوات االحتالل

حاصرت المصلين، وحاولت استفزازهم أكثر من مرة، كما 
 .ًكخطوة لمالحقتهم الحقاالصالة  ّصورت المشاركين في

العام  ّوكانت بلدية االحتالل صعدت منذ مطلع
الحالي من حملتها لهدم مباني المواطنين في البلدة بذريعة 

ّالقانوني وغير المرخص غير"البناء  ، في الوقت الذي "ُ
منازلها بنفسها  هدم لجأت فيه الكثير من العائالت إلى
االحتالل والتي عادة ما تجنبا لدفع بدل أجرة الهدم آلليات 

  .ًتكون فاتورتها عالية جدا

 ٨/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

االستيطان كان وال زال الخطر األكبر : عساف
  على مشروع الدولة الفلسطينية

 

 قـال رئـيس هيئـة مقاومـة الجـدار – وفـا –عمان 
واالســــتيطان وليــــد عــــساف، إن االســــتيطان كــــان وال زال 

ٕعلـى مـشروع الدولـة الفلـسطينية، واسـرائيل الخطر األكبـر 
تسعى لمضاعفة البناء االستيطاني وقامت خـالل العـامين 

 .بمضاعفة بناء الوحدات االستيطانية بشكل مهول

وأشــار عــساف خــالل كلمتــه، اليــوم األحــد، فـــي 
نــدوة االســتيطان وأثــره علــى المــستقبل الــسياسي للقــضية 

مــة التطبيــع فــي الفلــسطينية أقامتهــا لجنــة فلــسطين ومقاو
ــين، فــي العاصــم عمــان، إلــى أن  ــة المحــامين األردني نقاب
التحــرك الفلــسطيني تجــاه مقاومــة االســتيطان اإلســرائيلي 
ــأتي بالتنــسيق المــستمر مــع األشــقاء العــرب، مؤكــدا أن  ي



  
  ٢٤٢ 

لألردن دورا محوريا فـي دعـم النـضال الفلـسطيني ورفـض 
 .صفقة القرن

ي وجــــدد رفــــض الــــشعب الفلــــسطيني وقيادتــــه أل
 .انتهاك إسرائيلي يسعى إلى المزيد من االستيطان

ّإن الخان األحمر شكل نموذجا من : وقال عساف
المقاومة الشعبية التـي اسـتطاعت أن تجمـع إرادة الـسكان 
ــذين  ــين المتــضامنين ال فــي رفــض المخطــط اإلســرائيلي وب
ــسطين ومــن كــل أنحــاء العــام، مــع التحــرك  جــاؤوا مــن فل

 إضافة إلى التحرك القـانوني عبـر الدبلوماسي واإلعالمي،
ــا مــن وقــف  ــة تمكن ــي النهاي ــة وف ــات الدولي ــة الجناي محكم

 .عملية الهدم مؤقتا

ال نعتقـــد أن الخـــان األحمـــر هـــو الوحيـــد : وتـــابع
ــة هــدم  ــل هــو مقدمــة لعملي ــي ٢٢٥المــستهدف ب ــة ف  قري

كافة أنحاء فلسطين، المرحلة األولى منها تبدأ مـن شـرق 
 تجمعــــا اســــتيطانيا تــــسعى ٢٣القــــدس، حيــــث أن هنــــاك 

  ".إسرائيل لعزلها عن الجسد الفلسطيني

  ١١/٢/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * * 

لعبة فلسطينية تواجه " حارس المسجد األقصى"
  مساعي تهويد المسجد األقصى

 

 أطلق شبان فلسطينيون لعبة الكترونية على

الهواتف الذكية، لمواجهة المساعي اإلسرائيلية لطمس 
وتهويدها، من خالل التعريف بالمدينة،  دينة القدسمعالم م
األقصى، والحفاظ على الهوية العربية اإلسالمية  والمسجد

 اللعبة التي أطلقتها جمعية برج .في عقول مستخدميها
 المسجد األقصى اللقلق المقدسية، قبل أيام تحاكي

افتراضيا، وقبة الصخرة، وتتيح لالعبين التعرف على 
 .ل التجول داخل المسجد وساحاتهالمسجد من خال

 وتتعدى الغاية من اللعبة، التي صممت بشكل

جذاب ومتطور لجذب انتباه األطفال نحو مسجد األقصى، 

سياسية لمواجهة عملية التهويد للمدينة  الترفيه إلى أهداف
 .ومقدساتها

 ويقول القائمون على اللعبة، ان الهدف منها

ي واإلسالمي بالمدينة تعريف الجمهور الفلسطيني والعرب
عرضها بأسمائها العربية اإلسالمية،  ومقدساتها، من خالل

محاولة الطمس  وتزويدهم في معلومات حولها، لمواجهة
 .اإلسرائيلية لهذه المعالم

 ويضيف منسق جمعية برج اللقلق، محمد صالح

نحاول االستفادة من انجذاب األطفال نحو األلعاب 
جولة داخل المسجد األقصى،  االلكترونية، ألخذهم في

على  وتعريفهم بالمسجد، حيث يتطلب من كل العب اإلجابة
أسئلة معينة لالنتقال إلى مرحلة أخرى، والحصول على لقب 

 .الحارس

 وأوضح أن اللعبة تضم عدة مستويات، تبدأ

حيث يتعرف على معالم المسجد " الزائر"بمستوى الالعب 
مرواني ويتجول فيها والمصلى ال األقصى من قبة الصخرة

مستوى يطلب  ، ومع نهاية كل"الكنز"ًافتراضيا ليبحث عن 
من المتسابق أن يجيب على أسئلة معينة عن المسجد 

تمكن من إتمام كافة المستويات وأجاب على  ٕاألقصى، واذا
حارس المسجد األقصى  األسئلة يمكنه حينها أن يقوم بدور

 وتتيح اللعبة .مسجدلما يمتلكه من معلومات وثقافة حول ال
لمن هم خارج فلسطين، التجول داخل المسجد األقصى 

 وتعاني مدينة القدس من عملية .والتعرف عليه افتراضيا
 المقدسات تهويد غير مسبوقة، من خالل االستيالء على

والمعالم الفلسطينية واإلسالمية وتغير معالمها وأسمائها، 
 متكررة من قبل اقتحامات كما يتعرض المسجد األقصى إلى

المستوطنين، ويتصدى لهم المرابطون داخل المسجد 
 .األقصى بشكل متكرر

 ويقول صالح، ان مدينة القدس تتعرض لعملية

تهويد في المعالم التاريخية غير مسبوقة لطمس هويتها، 
التعليمية، لذلك نحاول الوصول إلى  إضافة إلى المناهج

قدساتها في عقولهم لترسيخ هوية المدينة وم األطفال عقول



  
  ٢٤٣ 

ونحن بدأنا بالمسجد  وقلوبهم من خالل وسائل مبتكرة،
 األقصى ونسعى لتوسعة اللعبة في المرحلة المقبلة إلى

  .التعريف بكامل أحياء المدينة

  ١١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

 تتخذ إجراءات تمنع بيع أراض "المحامين"
 فلسطينية لليهود

  

قال نقيـب المحـامين  - ي طارق الحميد- عمان
مازن رشيدات ان النقابة ترفض التصديق على أي وكالـة 
خارجية مالم يكن المحامي مسجال في النقابة وذلك لقطـع 
الطريق على من يحـاولون تـسريب العقـارات فـي فلـسطين 

ــدس لليهــود اإلســتيطان «واكــد رشــيدات خــالل نــدوة  .والق
التـي » طينيةوأثره على المستقبل السياسي للقـضية الفلـس

اقامتهـا لجنـة فلـسطين فـي نقابـة المحـامين، دعـم النقابـة 
للجهود التي تقوم بها كافة الجهات لمنع تسريب العقارات 

  .لليهود

واضـــاف ان الـــسرطان االســـتيطاني يهـــدف إلـــى 
تفريغ مدينة القدس من أي وجود عربي او مـسيحي، وان 
 صمود الشعب الفلسطيني في القدس هـو العنـوان الـرئيس
لمنـــع التغـــول واإلســـتيطان، وان هـــذا الـــصمود يجـــب أن 
يقابله دعم عربي وخاصة من الشعوب العربية واالردنيـين 
على وجه الخصوص الذي يعتبر جـزءا اليتجـزأ مـن نـضال 

واشــار رشــيدات ان وفــدا مــن النقابــة  .الــشعب الفلــسطيني
ـــز وتمتـــين  ـــل لتعزي ـــشهر المقب ـــسطين ال ـــى فل ســـيتوجه ال

  .ط الشعبين ونقابة المحامينالعالقات التي ترب

وقـــال رئـــيس هيئـــة مقاومـــة الجـــدار واإلســـتيطان 
ــت خــالل  ــة حال ــد عــساف أن الهيئ ــسطيني ولي الــوزير الفل

 الــف دونــم لليهــود، ٧٠الــسنوات األربــع األخيــرة دون بيــع 
ٕوابطال خمس صفقات بيع عقارات في مناطق مختلفة من 

  .االراضي الفلسطينية

منــــع تــــسريب واضــــاف أن الهيئــــة نجحــــت فــــي 
وان الخمـــسة بالمائـــة تـــم % ٩٥العقـــارات لليهـــود بنـــسبة 

تـــسريبها لليهــــود بوثــــائق ووكـــاالت مــــزورة، وان الهيئــــة 
اقامت عددا من القضايا على المزورين إال أنـه لـم يعاقـب 

واشــار الــى ان  . صــفقة مــزورة٢٩ايــا مــنهم مــن خــالل 
 شــركة ٦٠٠ســلطات االحــتالل عمــدت إلــى تــرخيص نحــو 

ـــشر ـــارات ل ـــك عق اء األراضـــي مـــن مالكيهـــا، وان بعـــض تل
الشركات اختفت بعـد ان وقـع ضـحيتها عـدد مـن المـالكين 
الــذين وقعــوا ضــحية التــضليل بهــم او خيــانتهم لقــضيتهم، 

واشــاد  .مــن قيمــة الــصفقات% ١٥ولــم يقبــضوا أكثــر مــن 
بتعــــاون الجهــــات الرســــمية فــــي المملكــــة وكــــذلك نقابــــة 

حـد مـن محـاوالت بيـع المحامين االردنيـين وتعاونهـا فـي ال
  .العقارات لليهود

وبــين ان الهيئــة تتعامــل ســنويا مــع الفــي قــضية 
 ٢٠دفاع عن االراضـي والعقـارات، وانـه يعمـل لـديها نحـو 

محاميـــا يعملـــون علـــى كـــشف عمليـــات تزويـــر الوثـــائق 
ودعــــا إلــــى عقــــد جلــــسة خاصــــة مــــع نقابــــة  .والوكـــاالت

المحــــامين لمناقــــشة آليــــة وضــــع حــــد لمحاولــــة الــــبعض 
لحــصول علــى وكــاالت بــصفتهم كتــاب عــدل حتــى يقومــوا ا

بدور الوسيط في بيع العقارات لليهود، ولفت إلـى أن لـدى 
  .الهيئة تصورا لسد الثغرات بمنع تسرب العقارات

وقـــال النائـــب مـــصطفى يـــاغي انـــه أن األوان أن 
نطور أدوات مقاومة العدو الذي يرفض االنـصياع لقـرارات 

انتهاكاتــــــه بحــــــق األرض الــــــشرعية الدوليــــــة ويــــــستمر ب
  .واإلنسان الفلسطيني

ومـــن ناحيتـــه قـــال مقـــرر لجنـــة فلـــسطين عـــضو 
مجلس نقابة المحـامين رزق شـقيرات أن نقابـة المحـامين 
ــــضية  ــــدفاع عــــن الق ــــى ال ــــة إل ــــن خــــالل اللجن ــــسعى م ت
الفلسطينية، بطرق مختلفة، وباالنفتـاح علـى كافـة القـوى 

 .لفلسطينيالسياسية، لما فيه مصلحة القضية والشعب ا

  ١٠ ص١٢/٢/٢٠١٩ الرأي



  
  ٢٤٤ 

* * * * *  

  

 

: ًا صحفيًامؤسسة القدس الدولية تعقد مؤتمر
األقصى بمكوناته المكانية والبشرية أمام 

  أخطار التهويد والتقسيم والتفريغ
 

ــى ًارفــض ــداءات اإلســرائيلية المتــصاعدة عل  لالعت
ا لــصمود حراســه ورواده  ّالمــسجد األقــصى المبــارك، ودعم ّ ًــ

ــة والمــراب طين والمرابطــات، نظمــت مؤســسة القــدس الدولي
مؤتمرا صحفيا اليوم الثالثـاء   فـي مقـر دار ١٢/٢/٢٠١٩ً

ّالندوة في العاصمة اللبنانية بيروت لشرح تطـور التـصعيد 
ة لمواجهــــة  ــــات العملي ــــصى، واآللي ــــاإلســــرائيلي ضــــد األق ّ ّ ّ

 .االحتالل

وافتـــتح المـــؤتمر بكلمـــة للمفكـــر العربـــي، عـــضو 
 مؤسسة القـدس الدوليـة األسـتاذ معـن بـشور مجلس إدارة

حيا فيها أهل القدس على صـمودهم نـضالهم فـي المدينـة 
ًالمقدســـة، مطالبـــا الفـــصائل الفلـــسطينية المجتمعـــة فـــي 
ــــت  ــــصدع فــــي البي ــــرأب ال ــــرة ل ــــذل جهــــود كبي ٍموســــكو بب ٍ ِ
ٕالفلـــسطيني وانهـــاء االنقـــسام لحمايـــة القـــدس والقـــضية 

 . والتطبيع التي تهددهاالفلسطينية في ظل مخاطر التهويد

 :وقال مدير عام المؤسسة األسـتاذ ياسـين حمـود
ــة  ــي مدين ــي ف ــدو يعمــل بجــد لتــصفية الوجــود العرب أن الع ِ ِ ِ ُ 
ًالقــدس المحتلــة، وتعزيــز الروايــة التلموديــة وفرضها أمــرا  ــ ِ ِ ِ ِ ّ
ٕواقعا على تاريخ القدس وجغرافيتها، بوتيرة متـسارعة، واذ  ٍ ٍ ّ ً

ُيقتـــرب موعـــد االن ِتخابـــات المبكـــرة للكنيـــست فـــي نيـــسانُ ِ/ 
ِأبريــل القــادم، فــإن احتمــاالت تــصعيد التهويــد فــي القــدس  ِ ِ ّ

ٍواألقصى تتزايد وتتفاقم، كجزء من الدعاية االنتخابية ُ. 

ـــشنها االحـــتالل  ـــي ي ّوأكـــد حمـــود إن الهجمـــة الت َ ّ
َاإلسرائيلي على األقصى تصب في خدمـة محاوالتـه فـرض  ِ 

َ والالفــت أن االعتــداءات المتالحقــة .ِســيادته علــى المكــان ِ ّ ُ

َوالمتــصاعدة تــضرب الوصــاية اإلســالمية األردنيــة والــدور  َ َ َ ُ َ
األردنــي فــي المــسجد، لجهــة التركيــز علــى دائــرة األوقــاف 
ــي  ــدخل ف ــي المــسجد والت ــز عــن دورهــا ف ِواقــصائها، والقف ِ ِ ٕ

 .شؤون المسجد

ِوأشــــار حمــــود إلــــى تــــصاعد وتيــــرة اعتــــداءات  ِ
ٍلـى األقـصى مـع اقتحامـات للمـستويات األمنيـة االحتالل ع َ

والــسياسية، واســتغالل المكــان فــي الدعايــة االنتخابيــة، ال 
يهـودا غليـك وشـارن هـسكل،  ّسيما من عـضوي الكنيـست

 .ومن وزير الزراعة أوري أريئيل

وأكـــد حمـــود أن محـــاوالت االحـــتالل مـــستمرة فـــي 
فرض التقسيم المكاني للمسجد األقصى المبـارك، ِ  ويحـاول ِ

ــة  ِهــذه المــرة فــرض التقــسيم مــن خــالل اســتهداف المنطق ُ
ــات  ــرة الرحمــة، وب ــاب الرحمــة ومقب ــضم ب ــشرقية التــي ت َال ِ
َمشهد المستوطنين المتطرفين يؤدون الـصلوات التــلمودية  ّ ِ ّ ّ ّ ُ
ــه  ــوات االحــتالل، يرافق ــة ق ُفــي المنطقــة أمــرا يتكــرر بحماي ُ ًّ ِ

ِمــشهد االنقــضاض علــى المقدســيين ومــنع ّ ِ ِهم مــن الوجــود ُ
ِفي المنطقة في أوقات اقتحامات المـستوطنين، واعتقـالهم  ِ ِ ِ
ِعلــى خلفيــة الوجــود فــي المنطقــة وابعــادهم عــن المــسجد  ِ ِٕ

 .تحت هذه الذريعة

إن الوضــــع فــــي األقــــصى، لهــــو " :وأردف حمــــود
صـــــورة مـــــصغرة عـــــن عمليـــــة تهويـــــد القـــــدس، فالعـــــدو  ِ ِ ٌ ٌّ

َالصهيوني يعمل فيها معاول التهو ُ ِ ُ  يد، حيث تتزايد مشاريع
ــدس المحتلــة ال ســيما مــشروع  ــد المــستمرة فــي الق التهوي

ـــة "ْالـــذي صـــادقت عليـــه " تلفريـــك القـــدس" ُاللجنـــة القطري ُ
والـــذي يـــربط الـــشطر الغربـــي " ّللبنيــة التحتيـــة اإلســـرائيلية َ ُ

َبالــشرقي لمــصلحة المــشروع االســتيطاني، وخدمــة الروايــة  ِ ِ 
َالتلمودية المزعومة حول  ِوترويجهـا وتـشويه " مدينـة داود"َ

مشهد األفق الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى  ِ َ". 

ِوختم حمود بجملة من النداءات، اعتبـر فيهـا أن 
ِاســتهداف المــسجد األقــصى والقــدس هــو اســتهداف ألحــد 
ّأقــدس مقدســات المــسلمين والمــسيحيين؛ ولــذلك، فــإن كــل  ّ ّ ِ



  
  ٢٤٥ 

ــالم علــيهم واجــب المــش اركة فــي حمايــة ُأحــرار األمــة والع
ُالقدس وأهلها ومقدساتها، وتشكيل شـبكة أمـان لهـم عبـر 

ّالدعم المعنوي والمادي  ِ. 

ـــو اســـتهداف  ـــسجد األقـــصى ه ّأن اســـتهداف الم
ّللــدور األردنــي، بــل لــألردن حكومــة وشــعبا، ولــذلك فــإن  ً
ّاألردن معنــي بوضــع حــد العتــداءات العــدو التــي تعكــس  ّ 

ّتمسكه بحقه كصاحب السياد ِ  ّة على المسجد، وال شـك فـي َ
ِأن استمرار العالقات االقتصادية والدبلوماسـية والـسياسية  ِ َ ّ

ّال يخدم في هذا السياق ُ. 

ُال يمكـــن االحـــتالل اإلســـرائيلي االســـتمرار :" وقـــال  َ
ِفــي ممارســة واعتداءاتــه علــى القــدس واألقــصى مــن دون  ِ ِ ُ

ــة بم ــدعم والرضــا األمــريكيين؛ ولــذلك، فمــن األهمي ِال ِ كــان ّ
َااللتفات إلى أن مواجهة المخططات اإلسـرائيلية تمـر عبـر   ِ ِ َ ّ ُ
ـــصياع  ـــات المتحـــدة، وعـــدم االن ـــي وجـــه الوالي ـــوف ف ِالوق ِ ِ ِ
ُلمخططاتهــــا للــــسيطرة علــــى المنطقــــة التــــي نملــــك نحــــن  ِ ِ ّ

ِثرواتها ومقدراتها ِّ". 

ِووجه حمود نـداء باسـم مؤسـسة القـدس الدوليـة  ِِ َ
ٍوما تمثل من أطياف شريفة  ٍ ًشعبية في أمتنا قـائالُ نحـن :" ٍ

ُقـــوم ال نعـــرف اليـــأس، وال تـــسمح لنـــا قيمنـــا وشـــهامتنا  ُ ُ َ ُ ٌ
ـــا العربـــي واإلســـالمي كـــان  بـــالخنوع، وعلـــى مـــدار تاريخن  ِ ِ ِ
ـــي  ـــضال شـــعوبنا الت ا لن ِالتحـــدي الحـــضاري عـــامال محرك ِ ـــ ً ً  ّ

ًفهمــــت المعادلــــة جيــــدا ا أن تعــــيش بكرامتهــــا وامــــا : َ ّفإم ّٕــــ ِ
ُ االســـتكبار األمريكـــي اليـــوم، يتجـــاوز وهـــا هـــو. الـــشهادة  ُ

َتهديد الشعب الفلسطيني إلى تهديد كل العـرب والمـسلمين  ِ ِ ِ  َ
ا، وهـــذا يتطلـــب اســـتجابة  ًحـــضارة وحقوقـــا ووجـــودا كريم ُ ـــ ً ً ً ً
نا  ــحازمــة توقــف الــصلف األمريكــي، وتماديــه علــى أعراض ِ  َ ُ ً

ِوأوطاننا، ومقدساتنا، وكراماتنا، وحقوقنا ِ". 

ّ إلـى مقاومـة كـل أشـكال التطبيـع مـع ودعا حمـود
ِاالحـــتالل تحـــت أي مـــسمى كـــان، والتكامـــل بـــين مختلـــف  ِ ّ ّ
ــــى المــــستويين الرســــمي  ــــضغط عل ــــشرائح والجهــــات لل ال ْ ِ ِ ِ
ٍوالــشعبي لمنــع تحويــل التطبيــع مــع العــدو إلــى أمــر واقــع  ِ 

ّوتجــريم كــل أشــكال التطبيــع مــن أي جهــة كانــت .  وأشــاد
ذي تجلـى عنـد كـل مواجهـة مـع حمود بحراك المقدسيين ال

ـــه  ط ل ـــه لمـــا يخط ـــد مـــن التنب ـــى مزي ا إل ـــاالحـــتالل، داعي  ُ ـــ ً
ِاالحتالل في المنطقـة الـشرقية مـن المـسجد، والعمـل علـى  ِ ُ
إحيــاء المنطقــة ومنــع االحــتالل مــن إحــراز أي تقــدم فــي 

 .مشروع التهويد

ّإن :" وخــتم مـــدير عــام مؤســـسة القــدس الدوليـــة
ِتسارع األحداث على صعيد ِ ُ القضية الفلسطينية يحتم على َ ُ ِ ِ

ِالقوى واألحزاب والهيئات والمؤسسات والروابط واالتحادات  ِ ِ ِ ِ ُ
ِواللجان والشخـصيات العلمائيـة والفكريـة ووسـائل اإلعـالم  ِ ِ
ــسيق جهودهــا،  ــة واإلســالمية اســتجماع قواهــا، وتن ِالعربي َ َ ِ ِ
ــــي إســــناد المقدســــيين  ــــسؤولية التاريخيــــة ف ِوتحمــــل الم ِ ِ َ ّ

ا فــي ظــل مــا يتعــرض لــه مــن وا ُلــشعب الفلــسطيني عموم  ــ ً  ِ
ه  ِـمؤامرات تهـدف إلـى إخـضاعه وكـسر شـوكته وشـل قدرات ِ ِ ٍ ِ ُ
َالتـــي جعلتـــه يقـــف رأس حربـــة فـــي وجـــه االحـــتالل طـــوال  ِ ِ ٍ َ ُ

ِالعقود الماضية وندعو إلى إطالق حمالت الدعم المالي، . ِ ِ ِ ِ
ِوفعاليــــــات المواجهــــــة الثقافيــــــة واإلعالميــــــة و ِ ِ ِالقانونيــــــة ِ

ِوالسياسية المستمرة ِ".  

 ١٢/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قيادات الداخل الفلسطيني تحذر من مخطط 
  عدواني جديد ضد المسجد األقصى

 

حذرت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل 
، من مخطط عدواني جديد ١٩٤٨المحتل منذ العام 

  .يستهدف المسجد األقصى المبارك

رض رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة ما يتم وع
تداوله بشأن مخطط إجرامي جديد في المسجد األقصى، 
في أعقاب سيطرة االحتالل على باب الرحمة، في ما يبدو 
أنه بداية مخطط لزرع كنيس يهودي عند أسوار المسجد 

  .المبارك



  
  ٢٤٦ 

إننا نتابع باهتمام شديد ما يجري : "وقال بركة
، وعلينا أن نبقى على تواصل مع حول المسجد األقصى

  ".الهيئات الوطنية والدينية في القدس المحتلة للتنسيق

  ١٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

مؤسسة القدس الدولية تصدر ورقة بحثية 
  "ٌمقابر القدس شهود على التهويد"بعنوان 

أصدر قسم األبحاث والمعلومات في مؤسسة 
ٌمقابر القدس شهود  "نًالقدس الدولية ورقة بحثية بعنوا

، من إعداد الباحث في المؤسسة علي "على التهويد
   .إبراهيم

وتسلط الورقة الضوء على هجمة االحتالل 
ّالتهويدية، التي تستهدف مقابر القدس عامة واإلسالمية 
ٍمنها بشكل خاص، من خالل مجموعة من المسارات 

على التهويدية، تتمثل بتجريف القبور واالعتداء الصارخ 
حرمة األموات وأرض الوقف اإلسالمية، وزرع قبور 
ّيهودية وهمية، ومن ثم وضع اليد والسيطرة على  ّ
ّمساحات شاسعة منها إلقامة حدائق توراتية، تحول  ّ
ّالحقا إلى خدمة المشاريع التهويدية األخرى،  ً

  .واالستيطانية منها على وجه الخصوص

تهداف وتأتي هذه الورقة بالتزامن مع تصعيد اس
االحتالل لمقابر القدس خالل السنوات القليلة الماضية، 
ّوقيام االحتالل بتنفيذ مشاريع تهويدية عديدة، من بينها 

، والحدائق التوراتية "التلفريك"القطار المحمول الخفيف 
الضخمة، باإلضافة إلى المشاريع االستيطانية المختلفة، 

وار المسجد ًخاصة مع استهداف المناطق الواقعة قرب أس
األقصى المبارك وفي منطقة باب الرحمة داخل المسجد، 
ٍفي محاولة لتغيير قواعد اللعبة في المسجد األقصى، 
ًنظرا إلى قرب المنطقة المستهدفة من األقصى، ومحاولة 

االحتالل االستفادة من موقعها، ليعزز خططه الرامية 
  .ًلتقسيم المسجد األقصى مكانيا

 ١٦/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

النقباء يدين إغالق أبواب المسجد األقصى 
 المبارك في وجه المصلين

  

دان رئيس مجلس النقباء نقيب  - عمان
المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفالحات اقدام 
الكيان الصهيوني على اغالق ابواب المسجد االقصى 

نا في العدوان ًالمبارك في وجه المصلين معتبرا ذلك امعا
 .ًالصهيوني الذي ال يجد رادعا له على تصرفاته

وقال الفالحات ان مثل هذه االعتداءات قد تكررت 
بشكل كبير في االونة االخيرة وهي تهدف في النهاية الى 
ًماحذرنا منه في النقابات المهنية مرارا من مسألة التقسيم 

يمة الزماني والمكاني للمقدسات ومحاولة النيل من عز
 . المقدسيين المرابطين في المسجد االقصى لحمايته

وأكد الفالحات أن اغالق باب الرحمة بالسالسل 
الحديدية يأتي ضمن المخططات الممنهجة للكيان 
الصهيوني القتطاع اجزاء من المسجد االقصى، وهو اعتداء 

ان  ًسافر على جزء أصيل من المسجد واحد مبانيه معتبرا
 . ر خاضع للتجزئه أو التقسيمالمسجد االقصى غي

واعتبر الفالحات أن الوتيرة المتسارعة لهذه 
االعتداءات يدعمها الموقف االمريكي الذي اعتبر القدس 
عاصمة للكيان الصهيوني كما يأتي كجزء من سياسة 
الكيان القمعية والتعسفية وسياسة التهويد واالستيالء على 

دف الى فرض االمر االراضي الفلسطينية في القدس التي ته
 من تضييق الخناق على سكان القدس وأهلها وهدم ،الواقع

المساكن والبيوت واغالق المحالت والطرد واالبعاد والتي 
تأتي جميعها في سياق متصل مع االعتداءات المتكررة 

 . المسجد االقصى على



  
  ٢٤٧ 

وقال الفالحات ان النقابات المهنية تدق ناقوس 
هيوني الخطير والمتكرر في الخطر في ظل التصعيد الص

ًمدينة القدس عموما وفي المسجد االقصى على وجه 
الخصوص وتدعوالى ضرورة التحرك العربي والدولي الجاد 
لحماية المقدسات ودعم صمود أهلنا في القدس الذين 
يدافعون عن مقدساتنا بصدور عارية، ويتشبثون باالرض 

ة لزعزعة والمقدسات رافضين كل هذه المحاوالت البائس
  .صمودهم

أهل القدس  وثمن رئيس مجلس النقباء مواقف
وحراس المسجد االقصى وموظفي االوقاف الذين يدافعون 
ًعن القدس والمقدسات ويحافظون عليها وينتفضون دفاعا 

 . عنها ويرابطون للذود عن قدسيتها

  ٣ ص٢٠/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لعرب القضية الفلسطينية تبقى قضية ا: القضاة
رغم كل ما يشهده الحاضر من أزمات  األولى

  راهنة

  

قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم 
القضاة إن القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب األولى 

 .برغم كل ما يشهده الحاضر العربي من أزمات راهنة

وأضاف لدى رعايته حفال نظمه اتحاد طلبة 
ع فلسطين الثقافي أن الجامعة ضمن فعاليات أسبو

الجامعة تعيد خطوط التاريخ من جديد وتكتب في دفتر 
الزمن الراهن أنها منذورة لدعم الطالب الفلسطيني 
الدارس فيها، ودعم الباحثين في الجامعات الفلسطينية 

 وما زال ١٩٩٤من خالل الصندوق الذي تم إنشاؤه عام 
دس عام حتى اآلن، إضافة إلى إنشائها مركز دراسات الق

  . بالشراكة مع مؤسسة فلسطين الدولية٢٠٠٩

وأكد القضاة أن الجامعة لطالما آمنت بضرورة 
تكريس دور العلم والتعليم في إذكاء الذاكرة التاريخية في 

نفوس وأذهان األجيال من الطلبة لتبقى القدس حية في 
ّصدورهم، ما جعلها تعتمد مادة عن القدس تعرف الطلبة 

قي للقضية الفلسطينية وتؤهلهم معرفيا بالتاريخ الحقي
للدفاع عن إرثها وحضارتها وصون مستقبلها ومستقبل 

  .أجيالها

وتابع القضاة بأن الجامعة خصصت جائزة بقيمة 
عشرة آالف دينار ألفضل رسالة دكتوراه عن القدس تمنح 
كل سنتين، كما أنها تعمل عبر مركز الوثائق 

الشام على نشر دفاتر والمخطوطات ولجنة التاريخ وبالد 
  .القدس وتاريخها

وأعرب عن أمله بالباحثين الشباب أن يهتموا 
بقبلة المسلمين األولى مهد األنبياء ومعراج سيدهم 
وهاديهم محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم في ظل 
ما يقوم به جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين من 

اعا عن القضية حماية ورعاية للقدس الشريف ودف
  .الفلسطينية امتدادا لتاريخ طويل من نضال الهاشميين

من جهته ألقى الطالب علي البيكاوي من قائمة 
العودة كلمة أشار فيها إلى أن حق العودة ال يمكن أن 
ّينسى، وأن ألم النكبة لم يكسر الفلسطينيين بل مدهم  ُ

هجير بالقوة واألمل بحتمية التحرير، مؤكدا أن من ذاق الت
واللجوء يعرف مرارة طعمه، بيد أن هذا المرار لم يحنهم 
ولن يزيدهم إال صالبة وأمال بتحدي الصعاب وكسر 

  .القيود وتحرير البالد

ّوتخللت فقرات الحفل الذي تولت عرافته الطالبة 
لين الدبك عرضا تقديميا لبعض خطابات ملوك الدول 

ة للشاعر العربية في موضوع القضية الفلسطينية، وقصيد
ألقتها " سجل أنا عربي"الراحل محمود درويش بعنوان 

ظريف "الطالبة براء خالد، وعرض مسرحي بعنوان 
، إضافة إلى عدد من الدبكات الشعبية قدمتها "الطول

  .فرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطيني
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وعلى هامش االحتفال افتتح رئيس الجامعة 
اشتمل على " ةما بين النكبة والعود"معرضا بعنوان 

معروضات للتراث الفلسطيني ولوحات وصور ومجسمات 
  .تروي حكايات المخيمات وقصص الشهداء واألسرى

  ٢١/٢/٢٠١٩المدينة 

* * * * * 

 – بيان صادر عن تجمع الهيئات المقدسية
المسجد " إسرائيل"متى يقتحم ملك : عمان

  !؟األقصى المبارك

  

س تتصاعد الحملة الصهيونية لتهويد القد
وبخاصة المسجد األقصى المبارك في األسابيع ، العربية

فبدأت اإلعدادات النهائية ، األخيرة بشكل الفت لالنتباه
أربعة طوابق تحت ، إلقامة كنيس يهودي في ساحة البراق
وكذلك بدأت تظهر ، األرض وخمسة طوابق فوق األرض

إلى العلن المخططات الصهيونية إلقامة كنيس في باب 
الدخول إلى المسجد األقصى من هذا الباب الرحمة و

" قطار معلق"وتم اإلعالن عن ، المغلق منذ قرون
يربط غربي القدس بأقرب نقطة قرب المسجد ) تلفريك(

ناهيك عن الحملة المحمومة لالستيالء على ، األقصى
العقارات والمساكن الفلسطينية في البلدة القديمة إما بقوة 

أو بالشراء كما ، بو عصبالشرطة كما حدث مع منزل أ
او بوثائق مزورة ، حدث لدار جودة ودار العلمي وغيرهما

 بوبات إغالقإضافة إلى ، كما حدث في حي الشيخ جراح
األقصى واعتقال أعداد كبيرة من الشباب تحت ذرائع 
مختلفة ومنها ترددهم للصالة في المسجد األقصى 

جرة وتضييق الخناق على تجار القدس ودفعهم إلى اله
ٕوتطول قائمة االعتداءات واخراج المقدسيين من القدس 

حيث بلغ عدد الصهاينة في ، وبخاصة في البلدة القديمة
 مستوطن مقارنة مع عدد العرب ٣٥٠٠البلدة القديمة 

  .ًمواطن حيث يتناقصون يوما بعد يوم ٣٥٠٠الذي كان 

وصاحب هذه الهجمة االستيطانية الصهيونية 
قها العدو الصهيوني بقيادة رئيس عديدة حق) انتصارات(

الخارجية ) انتصاراته(وزرائه بنيامين نتنياهو ومن أهمها 
بزياراته المتعددة لدول عربية وافريقية وغربية أرسى فيها 

وتوجهها ،  وتطبيع دولهايالصهيونقواعد مختلفة للكيان 
في وارسو حيث شارك في مؤتمر حضره العديد من دول 

دول العربية وعقدت عدة لقاءات مع أعضاء في جامعة ال
ًفي الوقت الذي غابت فيه قضية فلسطين تماما ، معظمهم

ًداخليا له ) ًانتصارا(كذلك حقق نتنياهو ، عن المؤتمر
وللكيان الصهيوني بإعطاء الضوء األخضر لهجمة 

مما ، استيطانية شرسة استهدفت معظم مناطق فلسطين
ًا كبيرا أمام ّسجل له في حساباته االنتخابية رصيد ً

وبذلك أصبح كما يطلق عليه بعض أنصاره ، منافسيه
  ".إسرائيلملك "

وشراسة المعركة االنتخابية ) االنتصارات(هذه 
والتأييد ، ًالصهيونية تكسب كل مرشح أصواتا لصالحه

الكبير لدونالد ترامب وتبرز وهزالة الموقف العربي بما فيه 
ذي مهد السبيل الموقف الفلسطيني من قضية فلسطين ال

إلى القيام بعمل يحقق طموحاته السياسية وللكيان 
كما فعل ، الصهيوني ويرسخ أطماعه بإقتحامه األقصى

واإلعالن عن بدء إجراءات تهويد األقصى ، ًشارون سابقا
المبارك في ظل الحماس والفوضى التي تصاحب حملة 

  .االنتخابات

 فلسطينيون، ماذا أعددنا لمواجهة هذا الموقف
  !!!وعرب ومسلمون؟

ُوَأعدوا لهم ما استطعتم : " تقول اآلية الكريمة َْ َْ  ُ َ  ِ َ
ِمن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله  ِ ِ ِ ُ َ ُ َِ َ ِْ ِ ٍُْ َ ْ  َ ُ 

ْوعدوكم ُ  ُ َ َ "....  

إن أبناء القدس خاصة وفلسطين عامة يدركون 
 والمخططات اإلجراءاتبوعيهم ومتابعتهم لهذه 

ًية ويقومون ببذل ما يستطيعون إليه سبيال من الصهيون
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مؤكدين على تمسكهم بالقدس ، صمود ومقاومة إلفشالها
، وهم مؤمنون بقضيتهم، عاصمة عربية فلسطينية أبدية

وكذلك مؤمنون بأن أحرار األمة العربية وشعوب العالم 
  .ستقف إلى جانبهم برغم ما حدث وقد يحدث

ين من البحر ُنحيي أبناء القدس وأبناء فلسط
والخزي والعار ، ونشد على أياديهم، إلى النهر
والشفاء ، والمجد والخلود لشهدائنا األبرار، للمستسلمين

   .والحرية ألسرانا ومعتقلينا، لجرحانا ومعاقينا

  .والنصر للشعوب المناضلة

  :تجمع الهيئات المقدسية

   جمعية يوم القدس-

  منتدى بيت المقدس -

  س الشريف جمعية حماية القد-

   جمعية نساء من أجل القدس-

    الجمعية األرثوذكسية-

   مركز دراسات القدس-

   المؤتمر االسالمي لبيت المقدس-

  العقبة / جمعية أصدقاء بيت المقدس-

  ٢٠/٢/٢٠١٩عمان في 

* * * * *  

إسرائيل تعمل بشكل ممنهج : السفير العضايلة
لتغيير طابع القدس وهويتها العربية 

  واإلسالمية

  

السفير األردني في موسكو  قال – بترا –موسكو 
امجد العضايلة، إن مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية 
والمسيحية تواجه اليوم تحديات هائلة، حيث تعمل 
السلطات اإلسرائيلية وبشكل ممنهج على تغيير طابع 
المدينة وهويتها العربية اإلسالمية، من خالل السياسات 

ين واإلجراءات اإلدارية، والتي تمس والقرارات والقوان
الوضع النهائي القائم في القدس الشرقية، وتعمل على 

ٕفرض حقائق جديدة على األرض، وافراغ المدينة المقدسة 
من سكانها األصليين، من العرب مسلمين ومسيحيين، 
األمر الذي يتناقض مع كافة القوانين واألعراف الدولية، 

  .انون اإلنساني الدوليوقرارات مجلس األمن، والق

القدس "وأضاف السفير العضايلة في ندوة حول 
استضافتها وكالة " وآفاق التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية

الرسمية اليوم الخميس برعاية بعثة جامعة " روسيا اليوم"
الدول العربية في موسكو، أنه زادت خالل السنوات 

س الماضية وبشكل غير مسبوق عملية تهويد القد
وتزوير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة عن طريق 
حفريات أثرية وشبكات أنفاق ومشاريع تهويدية عمالقة 
تخفي وتدمر طبقات تاريخية كاملة، وتزور معالم المدينة 

  . وتركيبة سكانها

وأكد في الندوة التي شارك فيها المستشار 
السياسي للرئيس الفلسطيني نبيل شعث، وعدد من 

ء العرب في روسيا وممثلون عن مجلس االفتاء السفرا
الروسي والكنسية األرثدوكسية الروسية ورجال السياسة 
الروس وممثلو وسائل االعالم الروسية والعربية المعتمدة 
في روسيا، أن الموقف األردني إزاء القدس الشرقية 
ينطلق من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على 

 التي يتوالها جاللة الملك عبداهللا األماكن المقدسة،
ًالثاني، موضحا أن األردن بذل ويبذل كل الجهود 
القانونية لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  . القدس

وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى 
القضية المركزية األولى لألردن لألمة العربية واالسالمية 

لة في العالم، وأن الفشل في حل ولكل محبي السالم والعدا
هذه القضية المركزية على أساس حل الدولتين، الذي 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية وعاصمتها 
القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران سنة 

، وأن غياب حل شامل للصراع، سيولد بيئة ١٩٦٧
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ها لليأس واإلحباط، يعتاش عليها التطرف، ويتولد من
العنف اللذان يهددان األمن واالستقرار في المنطقة 

كما القى المشاركون في الندوة كلمات أكدوا فيها .برمتها
محورية مسألة القدس الشرقية عاصمة للدولة 
الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، 
رافضين أي إجراءات استيطانية أو إدارية تقوم بها 

 .كا على هذا الصعيدإسرائيل أو أمري

  ٤ ص٢٢/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

  مظاهرة مساندة لألقصى في اسطنبول

  

المئات  شارك – دوت كوم" القدس" – اسطنبول
ًالتركية، الجمعة، دعما للمسجد  في مظاهرة بإسطنبول

 .ًاألقصى، وتنديدا باالعتداءات اإلسرائيلية

وخرجت المظاهرة من مسجد الفاتح وسط 
مؤسسة منبر "صالة الجمعة، بتنظيم من   بعدإسطنبول،

القدس المحتلة  ، بالتزامن مع توتر في"األقصى الدولية
" باب الرحمة"على خلفية إغالق شرطة االحتالل مصلى 

 .المسجد األقصى، واستنفار المقدسيين لفتحه داخل

ورفع المشاركون علم فلسطين وصورا للمسجد 
رة لفلسطين األقصى، وشعارات تطالب بالتحرك نص

 .والمقدسات اإلسالمية

 على هامش" منبر األقصى"وفي بيان وزعته 

التظاهرة، أكدت المؤسسة ضرورة الوقوف على ما يجري 
السيطرة على مصلى باب  في األقصى، سيما محاولة

الرحمة، في إطار مساعي االحتالل السيطرة على 
 .المسجد

المقدسيون يدافعون عن عار : "وأضاف البيان
اإلسالمية كلها، واليوم هم يرابطون على باب  مةاأل

اإلسرائيلية، دون رد فعل رسمي  الرحمة لصد االعتداءات
 ".من قبل العالم اإلسالمي

وطالبت المؤسسة األمم المتحدة بمتابعة 
  .التطورات ورفع الصوت ضد الظلم

  ٢٣/٢/٢٠١٩القدس 

* * * * * 

بداية " األونروا"منتدون يؤكدون أن سقوط 
  ية القضية الفلسطينيةتصف

  

منتدون أن  اعتبر – عمان – محمد الكيالي 
سعي اإلدارة األميركية إلنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل 

 يهدف لتصفية ملف "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
  .الالجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية

مهندسون من "جاء ذلك في ندوة نظمتها لجنة 
 التابعة لنقابة المهندسين بمجمع "قدسأجل فلسطين وال

مستقبل االونروا بين حلم العودة "النقابات أمس، بعنوان 
. ، وتحدث فيها استاذ العلوم السياسية د"وصفقة القرن

أحمد سعيد نوفل والكاتبة لميس اندوني والباحثة بالشأن 
  .نادية سعد الدين.  الزميلة د"الغد"الفلسطيني في 

لى ان حق العودة لالجئين واجمع المتحدثون ع
قضية مركزية ال يملك أحد حق التنازل "الفلسطينيين 

ٕداعين لتحرك عربي واسالمي للتصدي لمحاوالت . "عنها
 وعدم تمرير صفقة القرن، التي "االونروا"إنهاء عمل 

  .بدأت واشنطن بتنفيذها فعليا

تسعى لتصفية "وراى نوفل أن الواليات المتحدة 
فلسطينيين، عبر وقف عمل وكالة قضية الالجئين ال

الغوث ووقف الدعم المقدم لها، والعمل على توطين 
  ".الالجئين الفلسطينيين بأماكن تواجدهم

وبين أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي 
قضية سياسية وليست إنسانية، وأن إلغاء حق العودة "

مقدمة لتصفية حق الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم 
  ".إليها
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إلى أن قضية الالجئين تمثل القضية ولفت 
األساسية والمركزية األولى بالقضية الفلسطينية، ألنها 

تعبر عن مفهوم الفكر الصهيوني الذي يسعى لتفريغ "
فلسطين من شعبها ومحو الهوية العربية واإلسالمية 

  ".لفلسطين

بدروها، اعتبرت الزميلة سعد الدين، أن ما 
تهدد وجودها بما يعنيه ذلك " من أزمة "األونروا"تواجهه 

من تصفية القضية الفلسطينية بعد الموقف األميركي 
لتجفيف مواردها، من أجل إنهاء عملها ونقل ملف 
الالجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية لالجئين 

  ".لتوطينهم في أماكن تواجدهم

واكدت سعد الدين أن قرار وقف الدعم األميركي 
ضمن عدة إجراءات مناهضة للحقوق لوكالة الغوث يأتي 

الفلسطينية قامت بها واشنطن ومنها قرار االعتراف 
ٕبالقدس عاصمة للكيان الصهيوني واغالق مكتب منظمة 

  .التحرير في واشنطن

وشددت على أن هذه المساعي األميركية 
ستفشل بمساعيها كون القضية الفلسطينية لها عمقها "

الشعب الفلسطيني العربي واإلسالمي، إضافة لصمود 
  ".ورفضه المساس بحقوقه

وطالبت سعد الدين بتفعيل التحرك العربي 
 والضغط على األمم "األونروا"واإلسالمي لزيادة دعم 

المتحدة لتخصيص موازنة ثابتة لها والتصدي لمحاوالت 
وقف عملها أوتقليص خدماتها، والتحرك في وجه صفقة 

رضها في ظل ما القرن التي تسعى الواليات المتحدة لف
  .تمر به المنطقة العربية من أزمات متالحقة

بينما بينت الزميلة أندوني أن مؤتمر وارسو 
شكل محطة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية "االخير 

والوصول الى مرحلة التطبيع العربي الرسمي العلني مع 
االحتالل، بدعم من اإلدارة األميركية والتحالف مع الكيان 

  ".ي تحت مسمى مواجهة إيرانالصهيون

وشددت أندوني على أن السعي لتصفية األونروا 
يهدف لتدمير مقومات الصمود الفلسطيني ونقل “

مسؤولية قضية الالجئين لتكون قضية عربية بحيث 
تتحمل مسؤولية توطينهم وتبرئة االحتالل من مسؤولية 

  ".حل قضيتهم عبر حق العودة

حق مقدس ال "وشددت على أن حق العودة هو 
يملك أحد سلطة التنازل عنه، وهو غير قابل للتصرف وال 

  ".يسقط بالتقادم

  ٨ ص٢٤/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

رسام أمريكي يكرس فرشاته لتصوير معاناة 
  فلسطين

 

ّ سخر الرسام األمريكي -  األناضول - نيويورك
والناشط في مجال حقوق اإلنسان، توماس كوكس، 

 فلسطين، وسكان قطاع غزة فرشاته لتصوير معاناة
 عاما، يعيش في ٧١الفنان البالغ من العمر . المحاصر

والية نيويورك األمريكية، ويمارس هوايته في الرسم 
هناك، عبر افتتاح معارض للوحاته التي تحكي كل واحدة 

وعلى خالف العادة، ال يذكر . منها قصة مختلفة
عام «لى ميالده باليوم والسنة، بل باإلشارة إ» كوكس«

 .، الذي وافق مولده»النكبة

رسوماته التي يتناول فيها » كوكس«ويعرض 
القضية الفلسطينية، ومعاناة غزة المحاصرة من قبل 
إسرائيل، في أحد أهم مراكز العرض بمنطقة مانهاتن في 

وفي حديثه لألناضول، قال الرسام األمريكي إنه . نيويورك
عبر صديقه الكيني ّبدأ يهتم بالمجتمع اإلسالمي وفنه، 
 .ّالمسلم الذي تعرف إليه في الجامعة

وأوضح أن زيارته إلى إفريقيا بالفترة نفسها التي 
ّتعرف فيها إلى صديقه الكيني، ساهمت أيضا في تغيير 

وشدد على وجوب أن يخاطب الفن الحياة . حياته
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اليومية، ويدافع عن حقوق اإلنسان، وأال يكون شيئا 
 .محسوسا فقط

، فإن أكثر لوحاته لفتا »كوكس«وبحسب 
نفق األغنام «لالنتباه في المعرض، هي التي تحمل اسم 

وفي معرض تعليقه على اللوحة المذكورة، . »في رفح
يعتقد األمريكيون أن األنفاق بين قطاع غزة «يقول 

  .ومصر، هي لتهريب السالح كما تدعي إسرائيل

أغلب ما يتم تمريره من خاللها هي «وأوضح أن 
ألغذية واألدوية واللباس، وغيرها من االحتياجات ا

. »الرئيسية التي حرمت إسرائيل سكان القطاع منها
ويروي أن زوار المعرض يسألونه عن سبب تغطية 
الشخص لوجهه، في اللوحة المذكورة، ليجيبهم أن ذلك 
حماية له من التلوث الموجود في النفق، وليس إلخفاء 

ومن بين . لوهلة األولىوجهه كما يظن من يشاهدها ل
للفت االنتباه إلى قطاع » كوكس«األعمال التي رسمها 

غزة، تلك التي تصور مجموعة أغنام تأكل العشب بين 
أنقاض مطار ياسر عرفات في القطاع، الذي دمرته 

. ، بعد عامين فقط من افتتاحه١٩٩٨إسرائيل عام 
وبحسب الفنان األمريكي، فإن زوار المعرض يكثرون 

ئلة حول لوحاته، ويجد بدوره في ذلك فرصة للتعريف األس
  .بها، ولنقل الكارثة التي يعيشها سكان غزة

وبين اللوحات المعلقة على جدران غرفة 
، تبرز الفتة عليها صورة رزان أشرف النجار، »كوكس«

الممرضة الفلسطينية التي قتلها الجنود اإلسرائيليون، 
. السلمية» عودةال«على حدود قطاع غزة خالل مسيرات 

وباالنتقال من غزة إلى العاصمة األمريكية واشنطن، تبرز 
وحول . لوحة أخرى تصور البيت األبيض باللون األسود

إنه أراد من خاللها التطرق » كوكس«هذه اللوحة، يقول 
ُإلى أن قسما كبيرا من البيت األبيض، بني بجهود وعرق 

  .العبيد األفارقة

إننا نمر « حديثه بالقول واختتم الرسام األمريكي
نشهد تآكل حقوقنا المدنية في . هذه األيام بفترات مظلمة

حيث يتم إصدار قوانين تسلب حقنا في . الواليات المتحدة
 تم ضمان حمايتها بفضل مقاطعة إسرائيل التي

  .»الدستور

  ١٨ ص٢٥/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

وفد المتابعة يزور األقصى ويجتمع بشخصيات 
  يةمقدس

 

 قام وفد من لجنة المتابعة العليا – ٤٨عرب 
للجماهير العربية، بعد ظهر اليوم االثنين، بزيارة إلى 
المسجد األقصى، وااللتقاء بالهيئات والشخصيات الوطنية 

 .والدينية والمجتمعية في القدس المحتلة

وأكد وفد المتابعة دعمه الكامل لقرار مجلس 
" باب الرحمة"صلى األوقاف الموسع الجديد بفتح م

األمر الذي أدى إلى مواجهات مع قوات . للصالة فيه
االحتالل، حيث اعتقل العشرات وبلغ عدد المبعدين عن 

 . مبعدا١٢٠األقصى حتى اآلن 

وخالل االجتماع مع األوقاف جرى االتفاق على 
التنسيق الدائم للتصدي لمحاوالت قوات األمن اإلسرائيلية 

 .ة من جديدإغالق مصلى باب الرحم

باب "وبعد اللقاء قام الوفد بزيارة إلى مصلى 
وجرى االتفاق على نشاطات جماهيرية إللغاء " الرحمة

 أوامر اإلبعاد وتثبيت فتح باب الرحمة للمصلين

إلى ذلك، اعتقلت شرطة االحتالل أحد حراس 
 .المسجد األقصى، عقب خروجه من المسجد

يان، أن وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في ب
عناصر من شرطة االحتالل اعتقلوا حارس المسجد 

  ".باب حطة"األقصى، أحمد عويس، عقب خروجه من 
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وأضافت األوقاف، أن عناصر شرطة االحتالل 
اقتادوا عويس عبر باب األسباط تمهيدا لنقله عبر 

 ".القشلة"دوريتها إلى مركز 

وما زالت شرطة االحتالل تالحق العاملين في 
وقاف اإلسالمية بسبب أحداث فتح بوابات مصلى دائرة األ

قبل أيام، من خالل اعتقالهم أو استدعائهم " باب الرحمة"
  .للتحقيق أو إبعادهم عن المسجد األقصى

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت أكثر من أربعين 
مواطنا من القدس وضواحيها، خالل األيام القليلة 

وأداء الصلوات ، "باب الرحمة"الماضية، عقب فتح مصلى 
جميعها فيه، حيث أفرج عنهم شرط إبعادهم عن المسجد 

  األقصى أليام أو أسابيع أو بكفاالت مالية

 ١٧في حين أبلغت شرطة االحتالل نحو .
مقدسيا بأنه سيتم تسليمهم قرارات إبعاد إدارية من قائد 

 . أشهر٦شرطة االحتالل في القدس لفترات تصل إلى 
" باب الرحمة "٢٠٠٣ل خالل عام وأغلقت سلطات االحتال

بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وتجدد أمر 
اإلغالق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة في 

  . استمرار إغالقه٢٠١٧

ويخشى الفلسطينيون من أن تكون اإلجراءات 
مقدمة للفصل " باب الرحمة"اإلسرائيلية في منطقة 

يص مكان المكاني داخل المسجد األقصى، وتخص
للمستوطنين اليهود للصالة داخل المسجد األقصى على 
غرار الفصل المكاني في المسجد اإلبراهيمي في مدينة 

  .الخليل، والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين

  ٢٥/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

  

  

 

توصية باعتماد القدس عاصمة للشباب العربي 
  ٢٠٢٣لعام 

 

 المشاركون باجتماع اوصى -  بترا –عمان 
اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب 
والرياضة العرب في جامعة الدول العربية باعتماد القدس 

، والموافقة على ٢٠٢٣عاصمة للشباب العربي لعام 
 .مؤتمر نصرة القدس

كما اوصى المشاركون في االجتماع الذي ترأسه 
تور محمد أبو رمان في وزير الثقافة وزير الشباب الدك

عمان اليوم االثنين، باعتماد األنشطة والبرامج التونسية 
المقدمة باعتبار تونس عاصمة للشباب العربي لعام 

، والموافقة على لقاء العواصم العربية باألردن هذا ٢٠١٩
العام، اضافة الى حث الدول األعضاء في المجلس على 

ؤتمر االسالمي دعم ترشح قطر عاصمة لمنتدى شباب الم
 .للتعاون والحوار للعام الحالي

ووافق المشاركون على عقد المؤتمر الدولي 
ّالستراتيجية استشعار طاقات الشباب ومكافحة التطرف 
الفكري في مصر مع اجراء بعض التعديالت على المؤتمر 
حسب المالحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة 

  . والتوصية

اع تعيين الدكتور وتضمن جدول اعمال االجتم
ٕمحمود حسن من مصر نائبا لرئيس اللجنة، واقامة 
منتدى حول دور الشباب في تفعيل أهداف التنمية 
المستدامة في سلطنة عمان، على ان يتم تزويد اللجنة 
بتفصيالت عن المنتدى قبل اعتماده من مجلس وزراء 

  . الشباب والرياضة العرب

 حضر وثمن ابو رمان خالل االجتماع الذي
ممثلو اعضاء اللجنة من دول السعودية واالمارات ولبنان 
والكويت وقطر ومصر وتونس والجزائر والعراق واالردن، 
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الجهود التي تبذلها لوضع برامج وفعاليات للشباب 
 .العربي

  ٤ ص٢٦/٢/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

حدوتة فلسطينية تسافر بالجمهور .. قهوة زعترة

  لبلدة القديمة بالقدسعبر الزمن للحياة في ا

عندما ارتقى الفنان المسرحي الفلسطيني حسام 
أبو عيشة خشبة مسرح في القدس، لعرض مسرحية مونو 
دراما، روى واستعاد حكايات من البلدة القديمة بالقدس، 

 .مسافرا بالجمهور عبر الزمن إلى الماضي

حدوتة مقدسية .. قهوة زعترة"ومسرحية أبو عيشة 
مثال على نوعية الفن المحاكي للحياة، " ديمةمن البلدة الق

ُحيث تبنى معظم الحكايات واألحداث في المسرحية على 
أساس حياة عائلة الفنان في مدينة القدس بين عامي 

 .١٩٧٩ و١٩٣٨

وتتمحور أحداث المسرحية حول دور المقاهي في 
الحياة االجتماعية بالقدس القديمة، وفي المحافظة على 

 .معيالتماسك المجت

وتتناول المسرحية أنماط الحياة المختلفة للشرائح 
االجتماعية المتعددة في المدينة، وكذلك الحياة في ظل 

 .االحتالل

وجاء أبو عيشة بالمسرحية عندما الحظ في 
عيون الناس تعطشا ممزوجا بفضول لحكايات عن البلدة 

 .القديمة

وتضم المدينة القديمة حاليا مواقع مقدسة لكل 
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية . نات السماوية الثالثالديا

 .١٩٦٧كلها ومناطق أخرى من األردن في حرب عام 

ويعتبر أبو عيشة أداة ودعوة للمحافظة على 
 .التراث المفقود

المسرحية هي مش بكاء وال نوستاليجا "وقال 
، هي صرخة ألنه هذا الشيء اللي )حنين إلى الماضي(

 قادرين نرجعه كمان بايدينا، طبعا فقدناه بايدينا إحنا
مطروحة بشكل كوميدي من خالل حواديت يعني تصل إلى 

 بالمية حقيقية أحداثها، ومهمة جدا بالنسبة ٩٥درجة 
 ."لشكل الحياة في القدس

خالل العرض ) ً عاما٦٠(ويجسد أبو عيشة 
.  وخمس نساءً رجال١٦ شخصية بينها ٢١المسرحي 

ت يعود تاريخها لما يصل إلى ويتناول في مسرحيته حكايا
 .ً عاما٨٠

ولم يعد لبعض األماكن الواردة في المسرحية، 
وكذلك لكثير من األشخاص وجود، بما في ذلك قهوة زعترة، 
حيث كان يعمل والد حسام أبو عيشة ذات يوم، وكل ما 
تبقى من المقهى حاليا مجرد الفتة على المبنى الذي كان 

  .المالبس عالمقهى به، وأصبح محال لبي

لما بأسافر على أوروبا "أضاف الفنان أبو عيشة و
مثال وبتصير جماعات الفلسطينيين والعرب وبأحكي لهم 
بعض شغالت البلدة القديمة في القدس، حسيت إنه بيعملوا 

اللي بدي أقوله للناس . يعني) يرفع حاجبيه انبهارا(هيك 
األخالقية إن فيه كتير من المفاهيم السياسية واالجتماعية و

والتربوية والثقافية فقدناها وبنقدر نستعيدها كجزء من 
 ."المقاومة

ويتذكر فلسطيني من سكان القدس يدعى علي أبو 
قهوة زعترة هي من تراث "غزالة قهوة أو مقهى زعترة، قائال 

القدس، وكانوا يقعدون فيها كبار القدس، وكانت مقسمة 
قة للقهوة، شقة ، ش)الشيشة(قهوة زعترة، شقة لألراجيل 

 )".الورق(للعبة الزهر، شقة للعبة الشدة 

هي تعتبر كديوان كبير ألهل : "وأضاف أبو غزالة
البلد، أي مشكلة كانت تحل بين أهل القدس وأهل سلوان، 
أهل كذا، كانت تنحل داخل القهوة أي مشاكل بين العائالت 

 ."تنحل داخل الديوان، كان فيها كبار البلد

 ٢٨/٢/٢٠١٩ية العين اإلخبار

* * * * * 
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مسرحيات للعمانية القصابي " أيقونة الحرية"
 توثق نضال الطفل الفلسطيني

أيقونة "في ثالث مسرحيات حملت عنوان  –عمان 
.  تعاين الكاتبة العمانية د"الحرية تستغيث بصالح الدين

عزة القصابي في الكتاب الصادر عن اآلن ناشرون 
ا من تاريخ النضال الفلسطيني في وموزعون بعمان جزء

  .مواجهة آلة االحتالل والقهر الصهيوني

وتركز المسرحيات على جيل األطفال الذين أهدت 
، متناولة "إهداء إلى أطفال الحجارة"الكاتبة لهم كتابها هذا 

عددا من الشخصيات الحقيقية ألطفال فلسطينيين وقفوا في 
  .الموتوجه االحتالل وتعرضوا للسجن والقمع و

 صفحة من ١٦٩ويشتمل الكتاب الذي يقع في 
القطع الوسط على ثالث مسرحيات، األولى التي حمل 

أيقونة الحرية تستغيث بصالح "عنوانها ، الكتاب اسمها
، وهي ترسم صورة نضالية للطفلة عهد التميمي التي "الدين

  .غدت أيقونة للنضال

 وهو اسم "جوفيل"أما الثانية فهي تحمل عنوان 
للشاب الفلسطيني الذي يعيش بمخيم النصيرات بغزة 
ًوتعرض للدهس من قبل قوات االحتالل جعلته مقعدا، ولكنه  ُ
لم يستسلم وبقي يواجه االحتالل، وتبرز الكاتبة دور المرأة 
الفلسطينية من خالل شخصية أم جوفيل التي تساند ابنها 
نفسيا وخصوصا بعد فقدان صديقه الذي استشهد في 

ّات مع االحتالل، وبدنيا لمواجهة الحياة الصعبة مواجه
الناتجة عن اإلعاقة ومواجهة العدو، وهو دور تقوم به 
المرأة لتقوية إرادة المقاومة والصمود أمام محاوالت كسر 

  .روح الشعب الفلسطيني ومحو هويته

 الذي قام أحد "الطفل دوابشة"والثالثة تحمل عنوان 
وتوفي والده ووالدته واثنين المستوطنين بحرق منزل أهله 

ومن المؤكد أن . من عائلته، ولحقه التشوه نتيجة اإلصابة

المسرحية تحمل رمزية االستمرار، إذ أن الطفل يعيش وهو 
يحمل ذكريات أليمة عن موت عائلته، وجريمة االحتالل 
التي تشهد عليها الندوب التي تركتها فعلته على وجهه، 

 أجل إزالة التشوه الذي تركه فيعيش حياته وهو يناضل من
  .العدو على جسده والتشوه الذي فعله االحتالل على أرضه

ِالكتاب يشتمل أيضا على قراءات نقدية استهلت  ُ ً
بتقديم الدكتورة وطفاء الحمادي، وقراءة نقدية بعنوان، 

 للدكتور محمود سعيد، وأخرى بعنوان "مسرح بطعم األلم"
 للناقد شاكر جعفر عبد "صابيتشكيل الذات للكاتبة عزة الق"

الكريم، وتناولت الدراسات موضوعات الكاتبة ورسالتها 
  .وخصائص أعمالها الفنية والجمالية

الحمادي إن الكاتبة والباحثة القصابي . وتقول د
ّانشغلت بمعالجة قضايا إنسانية عامة وقضايا الهوية " ُ

العربية، وبالكتابة عن التاريخ العماني وآلية توظيف 
  .المسرح وتناوله برؤية معاصرة

الوعي الدرامي "سعيد إن الكاتبة لديها . ويقول د
والقدرة التي تكفل لها الغوص في عمق األزمة الفلسطينية 

 فما يزال ، تلك األزمة القديمة المتجددة،مع االحتالل الغاشم
  ".الجرح ينزف، ومن خالل الظلم يعتلي القمة

سس لنص تؤ"ويرى عبدالكريم أن القصابي 
يخصها ويحمل أسلوبها الذي يشير للكاتبة دون غيرها، 

  ".ألنها أخذت بعد عدد من النصوص بالركوز والتميز

ًتتكون المسرحية األولى من أحد عشر مشهدا، 
الواقعي، ، والتوثيقي، الملحمي، تنوع بين األداء االستعراضي

راصدة األصداء التي تركتها حالة الفتاة التي واجهت بكفها 
ِمخرز االحتالل، وتمزج بين الواقعي والمتخيل باستحضار 

 حيث يجتمع أهل قرية النبي صالح ،شخصية صالح الدين
أمام المحكمة التي تقف أمامها عهد التميمي وهم يهتفون 

  .اخرجوا من أرضنا. صالح الدين قائدنا
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وتستحضر الكاتبة شخصيات عالمية، مثل جان 
الذي رسم شخصية المناضل دارك، والرسام العالمي باتريك 

األممي جيفارا ليرسم عهد وهي تقف شامخة في مواجهة 
  .االحتالل

 أيضا تعمد الكاتبة للمزج "جوفيل"وفي مسرحية 
بين الواقعي والمتخيل باستحضار شخصيات مكافحة، ليس 
ٕفي مواجهة االحتالل وانما للعيش بكرامة، وهي حينما 

ا تنحاز للجيل الجديد تختار األطفال نماذج لمسرحيتها فإنم
  .الذي يواصل الثورة ويحمل راية استمرارها

وفي الجهة الثانية، ومن خالل مسرحية الطفل 
 تلقي الضوء على همجية االحتالل، وسلوكه "دوابشة"

  .الدموي واستهتاره بالقيم اإلنسانية وأرواح الناس

وبحكم خبرتها ، وهي في كل مسرحياتها
سرح المدرسي، وحسها التربوي األكاديمية، وعنايتها بالم

التنويري والتوعوي، فهي تعنى بوضع عدد من االقتراحات 
اإلخراجية التي تتصل باإلضاءة والديكور والسينوغرافيا 
ّواإلرشادات اإلخراجية التي تساعد المدرسين في المؤسسات 

  .التربوية على تقديم األعمال على مسارح المدارس

ٕقصابي، ناقدة واعالمية يشار إلى أن الكاتبة عزة ال
عمانية، صدر لها مجموعة من الكتب النقدية والنصوص 

نصوص .. للمسرح العماني حكاية": المسرحية، منها
الصحافة الفنية في "، "الخيمة ونصوص أخرى"، "وأوبريت

، ولها العديد من "رؤية في المسرح العماني"، "سلطنة عمان
 عدد من الدوريات البحوث والدراسات والمقاالت النقدية في

 .العربية

  ١٠ ص٢١/٢/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

�/�� �

 "إلى الصديق الدكتور عبدالناصر أبو البصل.. "!عن اَألقصى الحزين

 حيدر محمود

َيا سيدي، يا رسول  اهللا، مد لناّ ُ ًمن نور وجهك نورا      ِ َ ِ ِْ ُفالمدى ظلم.. َ َُ َ  

ٌَُمن فوقها ظلم ِ ْ َ ْ ٌَُمن تحتها ظلم.. ِ ِ ِْ َ ٌَُمن حولها ظلم      ْ ِ ْ ُمن دونها ظلم.. َ َُ ِ ُ ْ ِ!!  

ْيئن مسراك من قهر الغزاة، وان ٕ ِ ُِ ِ ْ َ َ َلم تدرك المسجد اَألقصى      َ ِ ْ ُسينهدم.. ُ ِ ْ َ َ!  

ُْوسوف يبنى على األنقا ْهيكلهم«ِض، َ ُ ُ َ ْ ُفال عهود، لمن ليست لهم ذمم    «َ َ ِ ِْ ْ َ َ ُ  

يا سيدي، يا رسول اهللا، رد لنا ُ ِ َ ُفقد انهارت بها القيم.. ُنفوسنا      ّ َ ِ ْ!  

ْهذا هو الزمن القاسي الذي عميت ِ َ ُ َ  َ ُوفي آذانه صمم.. ُفيه القلوب      ُ َ َ ِ ِ!  

ُإنا نصيح ٌوال يصغى لنا َأحد!! ّ َ ُومن سيصغي       ُْ َ ْ ُلسيف حين ينثلم؟َ ِ ٍَ ْ َ!  

ٍومن سيصغي لهامات مطأطئة؟ ِ ٍْ َ ُ َْ ُ ُومن سيصغي لصف، ليس ينتظم؟      !ْ ِ َِ ْ َ ُ َ َْ ْ َ!  

ْيا ُأمتي استيقظي، فاألرض توشك أن ُ ِ ُ ََ ْ ِتنسى يديك    ّ ْ َ َ ُوتنسى وجهك اُألمم؟.. َْ َ ِ َ ْ َ َْ!  

ِللدين أنت ِ َوللدنيا، إذا اجتمعا.. ّ ْ       ْوان هما افترقا ُ ْ ُوالعدم.. ُتفالمو.. ٕ َ َ!!  

 ٢٦ ص٢٠/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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َالهاشميون َأهلوها ْالصفقة"ًّردا على الغارقين بوهم  ..ّ َ " 

 حيدر محمود

ٌَألهاشميون َأهلوها، وال َأحد َ َ َِأولى بدقاتها، من صدر َأهليها    ّ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ  

ُوهم على خدها ورد يقيم على ُ ٌ ُْ َ ََ ٍورد    ْ ْ وكل أمانيهم َأمانيها.. َ ُ  

ُوهم يداها، وعيناها، وخافقها ِ ْ َ ْ ُ ُونشوة    َ ْ ِالقبلة اُألولى، على فيها.. َ ُْ  

ٍيسري بهم وجدهم، في الليل، من كبد َِ ْ ِ ُ ْ َ ِ ْ ّحرى  َ ّإلى كبد حرى.. َ َ ٍِ   ُتناجيها.. َ

ُويعرج" َُ ٍالشوق، من شمس، إلى قمر" ْ َ َ ٍ ْ َ ْ ِ ُ ْ   ْعلى جناح دموع، عز مجريها ُ  َ ٍَ ُِ..  

ُوبارك اهللا في  ِعشاقها«َ ّ َ، ورعى»ُ ِأشواق كل مريد، من مريديها    َ ُ ٍُ ِ  ُ َ!  

ْوالهاشميون َأدرى بالقباب، فهم ُ َ ِ ِ َ ٍقباب كل قباب، في روابيها    ّ  ُ ُ ِ  

ِوهم رحاب الرحاب ّ ُ ِ ْ ُ ِ المستجار بهاَ ْ ُمن كل ضيق، وال جار يجاريها    ُ ٌ ٍ   

ٍوليس َأعرف باألشواق، من مهج َ ُ ِ َ َ ٍمشتاقة     ْ ْ ِولهيب الوجد يكويها.. ُ ْ َ ُ!  

ِنخلة القدس"يا  ْ ُ ِ، يا رمز الشموخ لها"َ  َ ْ ْهذا اليقين الذي في القلب، يحييها  َ ُُ ِ ْ َ  

ِويجعل القدس، َأقوى في تحملها  َ َ َ َُ ْ ّقدس َأقوى في تحديهاُويجعل ال    َ َ َ ُ  

ُاليقين"هذا  ِيقيها ثلج غربتها.. "َ ْ ُ ََ َفقد تراكم    َْ ُْحتى كاد ينهيها.. َ َ ّ  

ُلوالك، الستسلمت للريح رايتها َِ ّ ْ َ َ ْ ْ ْوأسلمت لجنون الموج شاطيها    َ َْ َِ ُ ْ َ  

ِجبال الملح"فقد تمادت  ْ ِ ِ عن دمها"ُ ّوتمادت في تخليها.. ُجميعها    َ َ َ ْ َ  

ْولم يعد أح ُ ُد منها يصبحهاَ ُ َ ْ ِ ٌأو َأحد منها .. بالخير      ٌ ّيمسيها"َ َ ُ"!  

ْويشهد اهللا أن القدس، ما حملت َ َُ َ َ ْ ُ ًيوما، سوى الحب، روحا في حواشيها    ُ ًُ  ُ  

ِكانت مساجدها نجوى كنائسها   ..ٌوالمؤمنون سواء بين أيديها    ُ

َإذا اشتكى  ًمذبح"ْ ْ ِ، هبت لنجدته"َ ِ كل     ّ   ّي شتى نواحيها، ف"ِالمحاريب"ُ

ُولم تجيء من تراب اَألرض تربتها ُ ُ َْ ِ ِ ْ ْوال الحجارة جاءت من رواسيها    ِ َ ُ  

ْلكنها من عروق المجد قد غزلت َ ِ ُ ِ ْ َ ِ ُ ّوباركتها حنايا هاشمييها    ّ ْ َ!  

  ٢٦ص ٢٦/٢/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  


