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  ١٥  .ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية: الملك •

  ١٥  .لوال الدعم األردني لما كان هذا الثبات المقدسي: البكيرات •

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

  ١٨  . يرفض إجراءات االحتالل ضد مجلس أوقاف القدساألردن •

  ١٩  .تدين قرارات اإلبعاد اإلسرائيلية عن األقصى" فلسطين النيابية •

  ١٩  .أبو البصل يثمن دور الداخل الفلسطيني في حماية القدس •

  ٢٠  .رئاستي لالتحاد أولويتها خدمة القضية الفلسطينية: الطراونة •

  ٢٠  .أكيد الطراونة مركزية القضية الفلسطينيةتشيد بت" النقابات المهنية" •

  ٢٠  .األقصى"مقدسيون يثمنون تضحيات الشعب األردني في الدفاع عن  •

  ٢٢  .الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي •

  ٢٢  .اتصاالت أردنية مكثفة لحماية باب الرحمة •

  ٢٣  .ً مفتوحا رغم ممارسات قوات االحتاللباب الرحمة سيبقى: بكيرات •

  ٢٣  .الملك يتلقى رسالة شكر من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية •

  ٢٤  .جاللته يحذر من التصعيد اإلسرائيلي في القدس ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي •

  ٢٤  .ي حول القدساألمير الحسن يؤكد أهمية تطوير البحث العلمي واألكاديم •

  ٢٥  .من المصلين اعتداء صارخ على كل القيم الدينية" األقصى"تفريغ : أبو البصل •

  ٢٥  .دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف" البرلماني اإلسالمي"النائب خليل عطية يطلب من  •

  ٢٦  .األردن يتحمل أمانة المسؤولية على القدس والمقدسات: الكيالني •

  ٢٧  ".األقصى"االحتالل يرضخ للضغط األردني ويفتح أبواب  •

  ٢٧  .ٕيؤكد ضرورة تحريك عملية السالم واطالق المفاوضات على أساس حل الدولتين: الملك •

  ٢٨  .الملك لن يتوانى في الدفاع عن األقصى: أوقاف القدس •

  ٢٩  .الحتاللونرفض التوجه لمحاكم ا" األقصى"ال يمكن فصل باب الرحمة عن : أبو البصل •

  ٣٠  ".وقف القدس"اقتراح أردني بإنشاء  •

  ٣١  .ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي: الملك •

  ٣١  .مجلس الوزراء يرفض قرار المحكمة اإلسرائيلية بإغالق مبنى باب الرحمة •

  ٣٢  ".باب الرحمة"األردن يرفض قرارا قضائيا إسرائيليا بإغالق  •
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  ٣٢  ".األقصى"ة طارئة لبحث االعتداءات اإلسرائيلية على يعقد اليوم جلس" النواب" •

  ٣٣  .الوصاية الهاشمية خط أحمر: النواب •

  ٣٦  .األردن يملك أوراقا للضغط على إسرائيل بقضية باب الرحمة: سياسيون •

  ٣٨  .مجلس العاصمة يدعو لتحمل المسؤوليات تجاه القدس •

  ٣٨  .تدعو لدعم الوصاية الهاشمية" خارجية النواب" •

  ٣٩  .ًموقف األردن ريادي وثابت تجاه القدس وترك وحيدا في الدفاع عن المقدسات: مقدسيون •

  ٤١  .باب الرحمة يعيد القدس والمقدسات لصدارة قضايا األمة: مختصون •

  ٤٢  .األردن درع واق وأصيل في الدفاع عن األقصى: شخصيات مقدسية •

  ٤٣  .الوصاية الهاشمية على القدس تاريخية: سياسيون •

  ٤٤  .بالنسبة لي القدس خط أحمر وشعبي كله معي: الملك •

  ٤٥  .يقطع على المشككين ويؤكد الثوابت الوطنية تجاه القدس.. الملك بلسان كل األردنيين •

  ٤٧  .الوصاية الهاشمية حمت األقصى من أطماع االحتالل اإلسرائيلي: شخصيات مقدسية •

  ٤٧  .والقدس" األقصى"الملك في موقفه من نقف خلف : فاعليات شعبية ورسمية بالمحافظات •

  ٤٩  .وال للمساس بالوصاية الهاشمية.. القدس ليست للمساومة: الطراونة •

  ٥٠  .نحترم العهدة العمرية ونعطي الوصاية للهاشميين": مجلس الكنائس" •

  ٥١  .الوصاية الهاشمية على القدس متجذرة منذ حادثة االسراء والمعراج: خبراء •

  ٥٤  .دماؤنا ترخص للقدس والوطنو.. شعبك معك •

  ٥٥  .الوصاية الهاشمية على القدس هي الشرعية: المطران عطااهللا •

  ٥٦  .ركن أساس في المناهج والكتب المدرسية.. التربية الوطنية والوصاية الهاشمية •

  ٥٧  .قدسًالهاشميون دائما في طليعة األمة بالمحافظة والذود عن المقدسات بال: قيادات دينية في البلقاء •

  ٥٨  .الملك يدعو الى وقف التصعيد االسرائيلي في القدس واالنتهاكات ضد المسجد األقصى •

  ٥٨  .الهاشميون خير من حفظ األمانة: الرصيفة •

  ٥٩  .فعاليات شعبية في البلقاء تؤكد اهمية الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها •

  ٦٠  .الملك ينتصر للقدس ويلغي زيارته لرومانيا •

  ٦١  .الغاء الزيارة الملكية لرومانيا انتصار للقدس" فلسطين النيابية " •

  ٦٢  . إلغاء زيارته لرومانيا نصرة للقدسأوقاف القدس يحيي قرار صاحب الوصاية الهاشمية •

  ٦٣  .الوصاية الهاشمية هي السند الوحيد والمتبقي لألقصى: بكيرات •

  ٦٣  .لقدسالنواب يؤكدون الدعم المطلق لالنتصار الملكي ل •

  ٦٤  .كال للتوطين وللوطن البديل.. القدس خط أحمر: الملك •

  ٦٥  .إلغاء الزيارة الملكية تأكيد لثوابت الهاشميين تجاه القضية الفلسطينية: النواب •

  ٦٦  .يرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل" النواب.. "في جلسة تاريخية •
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  ٦٨  . والقضية الفلسطينيةمواقف األردن بقيادة الملك ثابت تجاه القدس: غنيمات •

  ٦٨  .ًلن ندخر جهدا مع برلمانات العالم بتعرية االحتالل والدفاع عن القدس: الطراونة •

  ٦٩  .مساعد رئيس االعيان تثمن مواقف جاللة الملك تجاه القدس •

  ٦٩  .موقف الملك من القدس والقضية الفلسطينية يتسم بالحكمة والشجاعة والثبات: ارشيد •

  ٧٠  .الدفاع عن القدس ومقدساتها أولوية قصوى للبلدين: هل المغربيالملك والعا •

  ٧١  .الملك يتسلح بإرث تاريخي وشرعي والتفاف شعبي صلب في دفاعه عن القدس: الطراونة •

  ٧٢  .ليس هناك ما هو أهم من العمل من أجل حماية القدس: الملك •

  ٧٣  .م في القدسالملك يؤكد لقادة أوروبيين أهمية الحفاظ على الوضع القائ •

  ٧٤  .القضية الفلسطينية والقدس تتصدر مباحثات الملك والرئيس الفرنسي في باريس •

  ٧٤  .اليوم).. القمة العربية(الملك يخاطب  •

  ٧٥  .القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها خط أحمر: الملك •

�א
�����א������
�ون�א
	�س �

للوصاية  استنادا نية األحقية في االشراف على المقدساتلألوقاف االرد: "الملكية لشؤون القدس" •
  ٧٦  .الهاشمية

  ٧٧  .مركز صناع التغيير للتنمية والتطوير يكرم اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  ٧٨  .رسالة إلى األمير الحسن بن طالل في عيد ميالده •

  ٨٠  . بوجه إسرائيلًاألردن ترك وحيدا": الملكية لشؤون القدس"أمين  •

  ٨١  .قرار الملك في وجدان كل عربي ومسلم: نكنعا •

  ٨٢  .يوم الكرامة والقدس •

بالتعاون مع اللجنة الملكية لشؤون " القدس والمسجد األقصى وقفات تاريخية وفقهية"ندوة بعنوان  •
  ٨٣  .القدس
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  ٨٤  .الوصاية الهاشمية على المقدسات قرار سيادي أردني: السفير السعودي •

  ٨٤  . يطالب االتحاد االوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف إقتطاع الضرائبالحمد اهللا •

  ٨٥  .وزراء خارجية منظمة العالم اإلسالمي يشيدون بالوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس •

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

  ٨٧  .مع سفارتها في القدسالواليات المتحدة تدمج قنصليتها  •

  ٨٧  .توحد البرلمانات العربية" فلسطين" •
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  ٨٨  .ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس: لجنة الشؤون السياسية •

  ٨٩  .رؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة ونصرة القدس ورفض التطبيع مع العدو اإلسرائيلي •

  ٩١  . شبكة األنفاق أسفل القدس المحتلةتحذر من مخاطر" الخارجية الفلسطينية •

  ٩٢  .رفض برلماني عربي لصفقة القرن اللتفافها على الحقوق الفلسطينية •

  ٩٣  .إعالن عمان يحذر من المس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس والمقدسات •

ًجهود الملك تمثل سدا منيعا بوجه غطرسة االحتالل: البرلمانيون العرب • ً.  ٩٤  

  ٩٦  .يدعو للتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية" انإعالن عم" •

  ٩٧  .التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية في القدس •

  ٩٩  .والطراونة يتسلم رئاسة االتحاد البرلماني العربي.. البرلمانيون العرب يبرقون للملك شاكرين •

  ١٠١  .تنجح بخلق توافق عربي والدفع بالقضية الفلسطينية للواجهة" عمان العروبة" •

  ١٠٣  .البرلمانات العربية تنتصر لألردن في دفاعه عن المقدسات والقضية الفلسطينية •

  ١٠٣  .بعد دمج القنصلية األمريكية في القدس مع السفارة" برنامجا أمنيا"تركيا تقاطع  •

  ١٠٤  .إغالق القنصلية األميركية في القدس تنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق الدولية": ف.ت.م" •

  ١٠٥  .االتحاد األوروبي يؤكد التزامه بعدم نقل أي من مقراته إلى القدس •

  ١٠٥  دولة فلسطين ترحب بتمسك االتحاد األوروبي باعتبار القدس الشرقية أرض محتلة •

  ١٠٦  .ال يقبلها األردن وأهل بيت المقدس" األقصى"المساومة على : مفتي القدس •

  ١٠٧  .بشكل عادل السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشاملحل القضية الفلسطينية : الصفدي ومارسودي •

  ١٠٨  .االحتالل جريمة ضد االنسانية: بريزات •

  ١٠٩  .الطراونة يؤكد وحدة موقف رؤساء البرلمانات العربية في نصرة القضية الفلسطينية •

  ١٠٩  ".الشركات الداعمة لالستيطان"األمم المتحدة ترضخ للوبي الصهيوني وواشنطن تؤجل نشر  •

  ١١٠  .يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس" الخارجية العرب" •

  ١١١  .يدعو لدعم الموقف األردني الرافض لسياسة اإلبعاد عن األقصى" علماء المسلمين" •

  ١١٢  .ال أمن وال استقرار بالمنطقة إال بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية: الفايز •

  ١١٢  ".مفصلة للغاية"ون ستك" صفقة القرن: "واشنطن •

  ١١٣  .ًسأفوز حتما لو رشجت نفسي لمنصب رئيس وزراء إسرائيل: ترامب •

  ١١٤  .الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل إللزام إسرائيل وقف انتهاكاتها باألقصى •

  ١١٤  .الخارجية الفلسطينية تدين عمليات تعميق االستيطان في القدس •

  ١١٥  .ركة الدفاع عن القدس ومقدساتها واجبة على األمتين العربية واإلسالميةمع: المجلس الوطني •

  ١١٥  .قرار إسقاط صفة االحتالل عن األراضي الفلسطينية والجوالن استمرار لنهج أميركا العمادي لشعبنا: أبو ردينة •

  ١١٦  .دالقرار األميركي بإسقاط صفة االحتالل عن األراضي الفلسطينية والجوالن معا: عباس •

  ١١٧  .نتنياهو ال يحترم قدسية األقصى بالنسبة لنا: أردغان •



  
  ٦ 

  ١١٨  .يدعو األمة للنفير لوقف العدوان على األقصى" علماء المسلمين" •

  ١١٩  .بما فيه باب الرحمة" األقصى"الخارجية الفلسطينية تؤكد عدم اختصاص محاكم االحتالل بـ  •

  ١٢٠  .االحتالل بإغالق باب الرحمة غير قانونيقرار محكمة ): الفلسطينية(وزارة األوقاف  •

  ١٢٠  .مصلى باب الرحمة ملك للمسلمين وال حق ألي محكمة إغالقه: اإلسالمية المسيحية •

  ١٢١  .قرار االحتالل إغالق باب الرحمة باطل ومرفوض وال قيمة له: الحسيني •

  ١٢٢  ".باب الرحمة"بـ مجلس األوقاف يبلغ القنصلية البريطانية رفضه قرار االحتالل الخاص  •

ولندن تقترح التخلص من " طي الصفحة"واشنطن تنصح األردن بـ : في ملف القدس" كمائن كوشنر"خفايا  •
  ١٢٢  ".الصداع"

  ١٢٤  ".األقصى"الكويت تؤكد رفضها اقتسام اإلشراف على  •

  ١٢٤  .امتعاض أردني من االستفزازات اإلسرائيلية: الطعاني •

  ١٢٥  .عدوان سافرإغالق باب الرحمة : شعث •

  ١٢٦  .ُوزارة اإلعالم الفلسطينية ومنظمة التعاون اإلسالمي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة بالقدس •

  ١٢٦  .للفلسطينيين دون القدس" محسن"قد تتطور لحكم ذاتي " الصفقة: "فريدمان •

  ١٢٧  .القدسالسعودية تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية ب: األمير بن تركي •

  ١٢٨  .فونتانا يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم بالقدس •

  ١٢٨  .البرازيل تفكر بخيار بديل عن نقل سفارتها للقدس •

  ١٢٩  .نرفض أي خطوة تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس: الصفدي •

  ١٣٠  .تتاح مكتب بالده في القدستستدعي السفير الهنغاري رفضا الف" الخارجية الفلسطينية" •

  ١٣٠  .رحبنا بالسفراء األوروبيين باسم صاحب الوصاية على القدس والمقدسات: الخطيب •

  ١٣١  .فرنسا تستدعي القائم باألعمال اإلسرائيلي.. بعد اقتحام مركزها الثقافي بالقدس •

  ١٣٢  .ال تلتزم بالقوانين الدولية" دولة لصوص"إسرائيل : رئيس وزراء ماليزيا •

  ١٣٤  .وتحذر من تقويض حل الدولتين.. ًاألمم المتحدة تطالب االحتالل بوقف االستيطان فورا •

  ١٣٦  .ّمجلس األوقاف في القدس يستنكر تعدي االتحاد األوروبي على المسجد األقصى •

  ١٣٦  .ودعم حق شعبها بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس.. فلسطين قضية العرب المركزية •

  ١٣٧  .لقدس المحتلةل نقل سفارة بالده يرفضيا رئيس رومان •

  ١٣٨  ".غير القانوني"رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتيهما للقدس المحتلة وعريقات يصف القرار بـ  •

  ١٣٩  .تركيا تدعو الحترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة •

  ١٣٩  .صمة لدولة االحتاللال شرعية ألي إعالن أو اعتراف بالقدس عا :المجلس الوطني •

  ١٤٠  .الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون خطوة الملك بإلغاء زيارته إلى رومانيا: تنفيذية منظمة التحرير •

  ١٤٠  .ّالرئيس الروماني يحمل رئيسة الوزراء مسؤولية إلغاء زيارة الملك لبالده •

  ١٤١  .مع العالم العربيُالدول التي تنقل سفاراتها للقدس تغامر بعالقاتها : أبو الغيط •

  ١٤١  ".٢٠١٩القدس عاصمة للبيئة العربية "اإلعالن عن  •
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  ١٤٢  .الملك يعبر عن مواقفه الراسخة بالقول والعمل والفعل: السفير الفلسطيني •

  ١٤٣  .تثمين فلسطيني لمواقف األردن تجاه القدس •

  ١٤٤  .نياهو وترمبالحسيني يدعو أوروبا باالعتراف بالدولة الفلسطينية للجم إدارتي نت •

  ١٤٤  ".صفقة القرن" محددات لـ ٣السفير األمريكي في إسرائيل يكشف  •

  ١٤٥  .القدس والمستوطنات خارج الحسابات األميركية: صفقة القرن •

  ١٤٦  .الوصاية الهاشمية صورة لتالحم مشترك جسدته معركة الكرامة: المصري •

  ١٤٧  .هاشميةإعالن تونس سيعيد تأكيد الدعم العربي للوصاية ال •

  ١٤٧  .منصور يطالب مجلس األمن بتشكيل لجنة للتحقيق في التحريض اإلسرائيلي •

  ١٤٨  .الصفدي وبوريطة يؤكدان اهمية القمة االردنية المغربية للدفاع عن القضية الفلسطينية •

  ١٤٩  .ّالجامعة العربية تحذر من خارطة جديدة لفلسطين والمنطقة •

  ١٥٠  .مة فلسطين وحق العودة مقدس وحكومات إسرائيل فاشيةالقدس عاص: البرلمان العربي •

  ١٥١  .البابا وملك المغرب يطالبان بحماية التعددية الدينية في القدس •
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  ١٥٢  . أسير٥٠٠ً جريحا و٨١٠ شهداء و٨.. خالل شباط •

  ١٥٤  .)باب الرحمة( و)األقصى(ًألفا يؤدون الجمعة في  ٥٠ •

  ١٥٦  .األردن في صف تضامن أشقائه.. العربينجاح قمة االتحاد البرلماني  •

  ١٥٦  .انهيار أرضي في سلوان بالقدس نتيجة حفريات االحتالل •

  ١٥٨  . عن القدس الشهر المنصرمً مواطنا١٣٣االحتالل أبعد : تقرير •

  ١٥٩  .قرارات إسرائيلية تحت قيود انتخابية قد تؤدي إلشعال الضفة: مصدر عبري •

  ١٥٩  .ر المقدسيين ودعوات لكسر قرارات االحتالل وحماية االنتصارمواجهة متصاعدة بعد انتصا •

  ١٦٠  .القدس المحتلة"وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تطالب بفصل موظفة عربية لقولها  •

  ١٦١  .األردن يفاوض والمقدسيون يحذرون.. باب الرحمة •

ًالقدس تدفع ثمنا باهظا بسبب ما سمي وز: "سيادة المطران عطا اهللا حنا • ًرا وبهتانا بالربيع العربي والذي كان ً ً
  ١٦٣  ".هدفه وما زال هو حرف البوصلة عن فلسطين

  ١٦٤  .ما دور السلطة الفلسطينية؟.. واألقصى تحت سيادة االحتالل" جزأيها"القدس كاملة بـ : تقرير •

  ١٦٦  .لجنة أممية تتقصى انتهاكات االحتالل وسط اعتداءات على الفلسطيين •

  ١٦٨  . األراضي الفلسطينية ألغراض االستيطان بالضفةهكذا تتم سرقة •

  ١٦٩  .ًمحكمة االحتالل ترجئ مؤقتا قرارها بشأن مصلى باب الرحمة •

  ١٦٩  .احتدام المنافسة بين أحزاب المستوطنين في االنتخابات اإلسرائيلية •

  ١٧٠  .إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي أمر مستحيل: تفكجي •
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  ١٧٢  .دخل معركة المزايدات االنتخابية اإلسرائيلية وهجوم استيطاني واسع لتهويدهاالقدس المحتلة ت •

  ١٧٤  .بلدة مقدسية خارج القدس.. عناتا •

  ١٧٥  ".باب الرحمة"تعرف على سبب إغالق مصلى  •

  ١٧٦  . تتصاعد بعد قرار االحتالل إغالقه"باب الرحمة"أزمة  •

  ١٧٧  .ينيين المياه النقيةتحرم الفلسط" إسرائيل: "تحقيق لألمم المتحدة •

  ١٧٨  .خناق مستمر القتصاد القدس.. االحتالل •

  ١٨٠  . تسمح للقوائم العربية بخوض االنتخابات وتشطب مرشح كاخ اإلرهابية"العليا اإلسرائيلية" •

  ١٨١  . تستبعدها كعاصمة فلسطين"صفقة القرن"و.. القدس أساس معركة الصمود ضد التهويد •

  ١٨٤  . بالدها لالعتراف بدولة فلسطيننائبة بريطانية تدعو •

  ١٨٥  .ارتفاع حاد في البناء بالمستوطنات في القدس والضفة الغربية •

  ١٨٦  . فلسطينية بسجون االحتاللً أما)٢٢(: بيوم األم •

  ١٨٦  .الفا يؤدون صالة الجمعة في االقصى) ٥٠( •

ًأسيرا مقدسيا استشهدوا في سجون االحتالل) ١٨: (فروانة • ً.  ١٨٧  

ًامب ينقض قواعد القانون الدولي ويكرس نظاما جديدا يقر باالحتاللتر • ً.  ١٨٨  

  ١٩٠  .األوقاف األردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم القدسي الشريف: إعالن تونس •

  ١٩١  .االختالف مسموح إال على فلسطين).. النقابي( •

  ١٩٢  .قدير عالميةمنح الملك جائزتين في عام واحد شهادة ت: وزراء ورجال دين •

  ١٩٣  . يحيون يوم األرض بنشاطات جماهيرية حاشدة٤٨فلسطينيو  •
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  ١٩٤  . أيام)٧(لـ " مصلى الرحمة"ًاالحتالل يبعد موظفا عن : للمرة األولى •

  ١٩٥  . أيام بسبب تشغيله عامال بدون تصريح)١٠(االحتالل يغلق مطعما وسط القدس لـ  •

  ١٩٥  . للمواطنين خالل مشاركتهم في مسيرة العودةإصابة بقمع االحتالل) ١٧( •

  ١٩٦  .مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب من القدس •

  ١٩٦  .انهيار أرضي في سلوان بالقدس نتيجة حفريات االحتالل •

  ١٩٨  . طلب بناء للمقدسيين)٢٠(بلدية االحتالل ترفض المصادقة على  •

  ١٩٨  .ّي وحراس ورواد المسجد األقصىّاالحتالل يوسع دائرة انتقامه من مسؤول •

المستوطنون يستبيحون ".. األقصى"ّالفلسطينيون ينددون بقرار االحتالل إبعاد سلهب ورموز وطنية ودينية عن  •
  ١٩٩  .باحات الحرم القدسي وينكلون بالمصلين

  ٢٠١  .االحتالل يرفض المصادقة على عشرات طلبات البناء بالقدس •

  ٢٠٣  .واجتماع طارئ ألوقاف القدس" باب الرحمة"االحتالل يمهل إلغالق  •
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  ٢٠٣  .ٕيطالب نتنياهو بهدم واخالء الخان األحمر" اليمين الجديد" •

  ٢٠٤  .اعتقاالت ومالحقات للمقدسيين وحراس األقصى ونيابة االحتالل تطالب بإغالق باب الرحمة •

  ٢٠٦  .رائيلية على األقصىٕعن القانون واعالن السيادة اإلس" األوقاف اإلسالمية"دعوات إلخراج  •

  ٢٠٨  ".باب الرحمة"تهديد إسرائيلي بإغالق  •

  ٢٠٩  .االحتالل يبدأ إجراءات إخالء عائلة الصباغ من بنايتها في الشيخ جراح •

  ٢١٠  .يطالب نتنياهو بهدم الخان األحمر" بينيت" •

  ٢١٠  .اليوم" سكني"وتحويله لـ " األقصى"المزعوم تحشد المستوطنين القتحام " الهيكل"منظمات  •

  ٢١١  .إدانة جنود إسرائيليين بالتنكيل المتعمد بفلسطيني وابنه القاصر •

  ٢١٢  .استشهاد فلسطيني وعشرات االصابات بالرصاص في غزة..  ألف يؤدون الجمعة في رحاب األقصى٤٠ •

  ٢١٤  .مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى •

  ٢١٤  .لقديمةًلصوص المستوطنين يحتلون مزال في القدس ا •

  ٢١٥  ".باب الرحمة"منظمات يهودية تتحضر القتحام  •

  ٢١٦  ".بهجت الرازم"مخابرات االحتالل تعتقل المحرر المقدسي  •

  ٢١٧  .ٕواصابات بمواجهات في شعفاط" األقصى"مستوطنون يقتحمون  •

  ٢١٧  .ألف وحدة استيطانية بالقدس المحتلة) ٢٣(اتفاقية لبناء  •

  ٢١٨  .ودعوات للنفير العام".. األقصى"االحتالل يغلق  •

  ٢١٩  .ًمواطنا عن القدس الشهر المنصرم) ١٣٣(االحتالل أبعد  •

  ٢١٩  .اليوم" األقصى"المزعم تحشد القتحام جماعي لـ " الهيكل"منظمات  •

  ٢٢١  .االحتالل يعسكر القدس المحتلة مع فتحه أبواب األقصى •

  ٢٢٢  .ًفلسطينيا خالل يوم واحد) ٥١(اعتقال  •

  ٢٢٣  .أطماعنا في األقصى أطماع دينية: أردان •

  ٢٢٣  .واالحتالل يعتدي على المصلين بالقوة العسكرية" األقصى"توتر وغليان في  •

  ٢٢٦  .بالمسجد األقصى" باب الرحمة"رفع العلم الفلسطيني على سطح مصلى  •

  ٢٢٦  .غزة تحت الغارات اإلسرائيلية والضفة تشتعل في مواجهة االحتالل •

  ٢٢٨  .يلية تقضي بإغالق باب الرحمةمحكمة إسرائ •

  ٢٢٨  .يهود من أميركا تقدموا اقتحامات المستوطنين لألقصى •

  ٢٢٩  . فلسطينيين بالضفة وأمين فتح بالقدس١٠اعتقال  •

  ٢٣٠  .مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم لألقصى وسط دعوات القتحامات واسعة الخميس •

  ٢٣٠  .تدعو القتحام األقصى الخميس" منظمات الهيكل" •

  ٢٣١  ".عملية سلفيت"االحتالل يبطش بالفلسطينيين بعد  •

  ٢٣٢  .قوات االحتالل تحتجز الشيخ عكرمة صبري أثناء دخوله المسجد األقصى •
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ًإسرائيل تفرض إغالقا كامال في الضفة • ً.  ٢٣٢  

  ٢٣٣  .إضراب عام وحداد يعمان األراضي الفلسطينية المحتلة على الشهداء الثالثة •

  ٢٣٥  .االحتالل يستكمل محاوالته لالستفراد بباب الرحمة في األقصى:  الدوليةمؤسسة القدس •

  ٢٣٦  .ًحفريات االحتالل بالقدس تلحق أضرارا بمبنى إسالمي من القرن السابع •

  ٢٣٦  .ٍاالحتالل يصادر أراض جنوب مدينة القدس المحتلة •

  ٢٣٧  .االحتالل يعتقل شابا على حاجز قلنديا شمال القدس •

  ٢٣٧  .إصابات بمواجهات في أبو ديس واعتقال شاب بالعيزرية: القدس •

  ٢٣٧  . دونم٥٠٠بـ " معاليه أدوميم"االحتالل يقرر توسيع المنطقة الصناعية لمستوطنة  •

  ٢٣٨  .بمجموعات ويعتدون على المصلين" األقصى"المستوطنون يقتحمون  •

  ٢٣٩  .القدس مركبة في ٣٠مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات  •

  ٢٣٩  .االحتالل يبعد المسنة خويص ومقدسيين عن األقصى •

  ٢٣٩  .االحتالل يبعد شابا مقدسيا عن األقصى ويعتقل شابين آخرين •

  ٢٣٩  . مركبة في القدس٣٠مستوطنون يعطبون إطارات  •

  ٢٤٠  .ً مستوطنا يقتحمون األقصى٧٨ •

  ٢٤٠  .ّاعتقال مسن أدى الصالة في باب الرحمة •

  ٢٤٠  . شبان بينهم ثالثة طالب بجامعة بيرزيت٨يعتقل االحتالل  •

  ٢٤٠  .إصابات واعتقاالت خالل مواجهات في الضفة والقدس •

  ٢٤١  .عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك •

  ٢٤١  .االحتالل يغلق باب العامود للمرة الثالثة على التوالي: القدس •

  ٢٤١  .ينهم ناشط من المسجد األقصىاالحتالل يعتقل ثالثة مقدسيين ب •

  ٢٤٢  .االحتالل يعتقل أربعة قاصرين من القدس •

  ٢٤٢  .االحتالل يبعد ناشطا مقدسيا وثالث سيدات عن المسجد األقصى •

  ٢٤٢  .لها لالستيالء على أرضها" بركس"االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم  •

  ٢٤٣  .سبوع المقبل وحدة استيطانية األ٤٥٠٠االحتالل يصادق على بناء  •

  ٢٤٣  .يعربدون في شوارع القدس دعما لنتنياهو" الليكود"نشطاء  •

  ٢٤٣  ".ليوم األرض "٤٣ شهداء وعشرات الجرحى بمواجهات مع االحتالل في الذكرى ٤ •

  ٢٤٥  . وحدة استيطانية١٤٠٠ستوافق على بناء " إسرائيل: "هآرتس •

  ٢٤٥  . آخرين عن المسجد األقصىاالحتالل يمدد اعتقال ستة مقدسيين ويبعد ثالثة •

  ٢٤٥  ".مصطفى الخاروف"محكمة االحتالل تعقد جلسة سرية لمحاكمة الصحفي  •
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  ٢٤٦  . الفلسطينيين بالضفة"سياسة هدم منازل"تصعيد لـ  •

  ٢٤٧  .ًعائلتان مقدسيتان تهدمان منزليهما بأوامر االحتالل وغارات على غزة تخلف أضرارا كبيرة •

  ٢٤٨   ألف مقدسي١٠٠الحتالل أخطر بهدم عشرات آالف المنازل ويهدف لتهجير ا: حموري •
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  ٢٤٩  .٢٠٤٠  ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة بحلول١٢٥ •

  ٢٤٩  .ً دونما من أراضي القدس لتوسيع الجدار واالستيطان٤٦٣مصادرة  •

  ٢٥١  .مخطط لتسويق مئات الوحدات االستيطانية في الضفة •

  ٢٥١  .الجيش حول أراض فلسطينية صادرها إلى مستوطنات: إسرائيليةجمعية  •

  ٢٥٢  .االحتالل يهدم مدارس ويحول بعضها لمؤسسات استيطانية في القدس المحتلة •
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  ٢٥٤  .محكمة إسرائيلية تبرأ مستوطنين من حرق كنيسة بالقدس •

  ٢٥٤  .ثانية) ٦٦(يين كل منشور ضد الفلسطين: مؤشر العنصرية والتحريض اإلسرائيلي •

  ٢٥٥  .لن نسمح للفلسطينيين ببناء مسجد داخل األقصى: وزير إسرائيلي •

  ٢٥٥  .دولة) ٢٢(ويرى أن للعرب .. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية •

  ٢٥٧  .ّ قانونا عنصريا تستهدف الفلسطينيين ويمهد لألخطر بعد االنتخابات٣٥الكنيست يقر  •
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  ٢٥٩  .تحقيق دولي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة •

���ون�!	���� �

  ٢٦٠  .الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس امانة تؤديها المملكة بكل قدراتها: الصفدي •

  ٢٦١  .نقابة الصحفيين الفلسطينية تطالب باإلفراج عن الصحفي الخاروف •

  ٢٦١  .عن األقصى بالمجحفة والعنصريةبكيرات يصف قرارات اإلبعاد . د •

  ٢٦٢  .يدعون لالعتصام أمام أبوابه الجمعة المقبلة" حراس األقصى " باب الرحمةإغالقعقب  •

  ٢٦٣  .ندعو إلى كسر قرارات االحتالل باإلبعاد عن األقصى: مؤسسة القدس الدولية •

  ٢٦٤الدفاع عن األقصى وحماية الوصاية مستمرون في : وزير األوقاف األردني لمدير عام مؤسسة القدس الدولية •
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  .األردنية

  ٢٦٤  .األقصىمحافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى  •

  ٢٦٥  .االحتالل حول الصراع إلى محاولة أوسع لتفريغ األقصى من حراسه وطواقم األوقاف: حمود •

  ٢٦٥  .يحشدون العتصام واسع أمام أبواب المسجد لنصرته الجمعة" األقصى"حراس  •

  ٢٦٨  .كنائس القدس يرحبون بتطمينات اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائسرؤساء  •

  ٢٦٨  .عبد القادر ينفي أي اتصاالت لألوقاف من مسؤولي شرطة االحتالل •

  ٢٦٩  .ًغدا).. األقصى(دعوات لنفير واسع إلى  •

  ٢٧٠  ."األوقاف اإلسالمية"ًباب الرحمة سيبقى مقتوجا واالعتقاالت اعتداء على : مدير األقصى •

  ٢٧١  .تاجر مقدسي يناشد مساعدته على الصمود في البلدة القديمة •

  ٢٧٢  ".باب األسباط"مبعدو المسجد األقصى يؤدون صالتي المغرب والعشاء في .. لليوم العاشر على التوالي •

  ٢٧٢  .أوقاف القدس ترفض تدنيس الشرطة اإلسرائيلية للمسجد األقصى •

  ٢٧٢  .فاضة جديدةعلى أبواب انت" األقصى: "مفتي القدس •

  ٢٧٣  .جزء ال يتجزأ من األقصى وال يمكن لسلطات االحتالل إغالقه" باب الرحمة": "الدستور"عبد القادر لـ  •

  ٢  .طالتصعيد اإلسرائيلي بالحرم القدسي مخط: الهيئة اإلسالمية •

  ٧٤  .المقدسيون يؤدون صالة الفجر برحاب األقصى بعد إعادة فتح أبوابه •

  ٢٧٥  .إغالق المسجد األقصى يهدف للهيمنة عليه: ريالشيخ عكرمة صب •

  ٢٧٥  .ًمسؤولية الدفاع عن األقصى عربية إسالمية وليست حكرا على المصلين فيه: المفتي •

  ٢٧٥  .استنكار واسع لهدم االحتالل مدرسة الرازي بمخيم شعفاط: القدس •

  ٢٧٧  .د األقصى المباركمجلس األوقاف يطلع مسؤولين أوروبيين على األوضاع في المسج: القدس •

ًاالستيطان بالقدس يشكل تهديدا وجوديا وتاريخيا: المطران حنا • ً ًُ.  ٢٧٨  

  ٢٧٩  ."شفق"مراكز ثقافية في القدس تشكل شبكة تحت اسم  ٥ •

  ٢٨٠  .ًالشيخ صبري يؤكد مجددا عدم إخضاع األقصى واألوقاف لمحاكم االحتالل •
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  ٢٨٢  . ألف منزل في القدس ملفاتها في محاكم االحتالل١٨: صيام •
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  ٢٨٣  .ماذا تعرف عن يوم األرض الفلسطيني؟ •
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  ٢٨٥  .ًسنجعل من باب الرحمة معقال للعلم وجامعة للعالم": الدستور"بكيرات لـ  •
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  ٢٩٤  .ًتعتصم احتجاجا على انتهاكات إسرائيل ومجزرة نيوزلندا" المهندسين" •
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  ٣١٨  .فعاليات حزبية تثمن قرار الملك إلغاء زيارته لرومانيا •

  ٣١٩  . فلسطيني لموقف الملك من القدس–تثمين شعبي وحزبي أردني  •

  ٣٢٣  .تفريط فيهوصاية الهاشميين على المقدسات إرث تاريخي ال : أبو العدوس •

  ٣٢٣  .محاضرة عن باب الرحمة في نيوجيرسي في أمريكا •

  ٣٢٤  .ألغينا الفعاليات االقتصادية مع رومانيا..ًانسجاما مع موقف الملك: الكباريتي •
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  ٣٣١  .لب الظالم وصفقة القرنرواية ق •

  ٣٣٢  ".فلسطين قراءة ورؤية مستقبلية" إشهار كتاب  •

ّالقدس من رحابة الفضاء اإلنساني إلى ضيق االحتالل اإلسرائيلي • ّ ِ.  ٣٣٣  
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  ٣٣٤  .األمم المتحدة تنشر األطلس اإلنساني لألراضي الفلسطينية المحتلة •

  ٣٣٤  .المدينة... القدس: كتاب •
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  ٣٣٥  !!.ليسوا ذوي قربى.. ب الوصايةبين يدي صاح •

ًونراه قريبا (.. • ُ َ!!.(  ٣٣٦  

  

  والقدس ألردنا

ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية : الملك
 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

  

 اتفق جاللة الملك عبداهللا الثاني - بترا  - لندن
ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خالل مباحثاتهما 

 امس الخميس، على مواصلة العمل لتوسيع في لندن
التعاون بين األردن وبريطانيا في المجاالت كافة، 

 .خصوصا االقتصادية واالستثمارية منها

وخالل المباحثات، أعرب جاللة الملك ... <<
عن تقديره للمملكة المتحدة على استضافتها مؤتمر 

كة مبادرة لندن لدعم االقتصاد األردني والذي عقد بالشرا
مع األردن، مثلما ثمن الدعم الذي تقدمه بريطانيا للعديد 
من البرامج التنموية في المملكة وللتخفيف كذلك من 

  .تبعات أزمة اللجوء السوري

وتناولت المباحثات التطورات الراهنة في 
المنطقة، وفي مقدمتها عملية السالم، حيث أكد جاللته 

وضات بين ضرورة تكثيف الجهود إلعادة إطالق المفا
الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين، 

  .كسبيل وحيد إلنهاء الصراع بينهما

وفي هذا الصدد، شدد جاللته على ضرورة إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 

  .>>...تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

لمساعي وتم خالل المباحثات استعراض ا.. .<<
المبذولة لتحقيق األمن واالستقرار والسالم في المنطقة، 
إضافة إلى الجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على 

  .اإلرهاب ضمن استراتيجية شمولية

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

 من كبار المسؤولين ددوالسفير األردني في بريطانيا، وع
  .البريطانيين

  ٣ ص١/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لوال الدعم األردني لما كان هذا : البكيرات
  الثبات المقدسي

 

كشف نائب المدير  -  حيدر المجالي-عمان  
العام للشؤون اإلدارية والوقفية للقدس الشيخ الدكتور 

 عبر إتصال هاتفي من) الرأي(ناجح البكيرات، إلى 
القدس، ظروف إعتقاله من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي 
في الثاني والعشرين من شباط الماضي، على خلفية فتح 
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ًالمصلين باب الرحمة عنوة، بعد أن كان مغلقا أمام 
  .المصلين لسنوات طويلة

ًوثمن المرابط المقدسي منذ ثالثة وأربعين عاما، 
ة األردنية ممثلة دور جاللة الملك عبداهللا الثاني والحكوم

بوزارتي الخارجية واألوقاف في اإلفراج عنه بعد أربعة 
عشرة ساعة من اإلعتقال، ومعه مدير الشؤون اإلدارية 

  .للقدس الشيخ عبد العظيم سلهب

وقال إن الدور األردني بقيادة جاللة الملك لم 
ُيتغير، رغم ما يحاك من مؤامرات ضد هذه األمة وخاصة 

ًطينيين، مؤكدا على أحقية الهاشميين في األردنيين والفلس
الوصاية على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية؛ 
ولوال الدعم األردني ألوقاف القدس ورعايته للمسجد 
األقصى، لما كان هذا الثبات المقدسي الكبير، وبهذه 

  .الروح النضالية المطمئنة

إن المرابطين والمرابطات يستمدون : وأضاف
ًلثبات في الدفاع عن قبلتهم األولى من اهللا أوال، القوة وا

ثم من وقوف الشعب األردني بقيادة جاللة الملك معتبرا 
أن ذلك يغيض قوات اإلحتالل، التي فشلت مخططاتها في 

  .تهويد القدس

وأشار إلى أن إعتقاله ليس األول وأنما سبق 
لقوات اإلحتالل اإلسرائيلي أن سجنته ثالث عشرة مرة، 

كان يستمر حبسه من إسبوعين إلى أكثر من حيث 
شهر، كما تم إبعاده عن المسجد األقصى ثماني عشرة 

  .مرة، ومنها ما كان يمتد لستة شهور

أنه :وحول إسلوب اإلعتقال ووقته، قال البكيرات
في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر السبت، جاءت قوة 

ن فتحه، إسرائيلية إلى بيتي، وطرقوا الباب بقوة طالبي
لكنني طلبت اإلنتظار لدقائق حتى أهيء نفسي وتتهيأ 
العائلة، وبعد فتح الباب طلبوا بطاقتي الشخصية، ثم 

) المسكوبية(اصطحبوني إلى مكتب تحقيق في منطقة 
  .بعد أن أخبروني بأنني رهن اإلعتقال

وروى البكيرات بأن رجال التحقيق كانوا من 
 وطلبوا منه الجلوس األمن والمخابرات، وضعوه في غرفة

على كرسي ووجهه إلى الحائط، لكي ال يرى ما يحدث 
شعرت بحركة غريبة من خلفي، وعندما : من خلفه؛ يقول

  .العظيم سلهب نظرت وجدت بانهم قد اعتقلوا الشيخ عبد

وبعد أن عرضوا علي فيديوهات مسجلة لي عما 
تحدثت به لم أنكر ذلك، وأكدت لهم ضرورة فتح باب 

 وهو ليس تحريضا انما حق للمسلمين في الرحمة،
ال تحاولوا ان تثيروا إشكاليات : الصالة داخله، وقلت لهم

حول المسجد االقصى والقدس، ألنه ليس حق للمقدسيين 
فقط، وانما للعرب والمسلمين، فال تجعلوا المسجد االقصى 

  .ذريعة للدخول في صراع، وتشعلوا نار الغضب اإلسالمي

 أغضب لجنة التحقيق، قال وعن الحوار الذي
أذكر بأن قلت لرجال التحقيق اإلسرائيلي، إياكم : البكيرات

ان تفعلوا بالقدس ما فعلتم بالحرم اإلبراهيمي، وعندما 
ان ما فعلتموه كان في : تساءلوا عن السبب، قلت لهم

غفلة من هذا الزمن آنذاك، وبعيد عن الحديث القرآني 
لقدس عليكم ان تفهموا بشكل مباشر، ولذلك في مسألة ا

وتدركوا ان األقصى آية تتلى كل يوم، ولذلك لو فنيتمونا 
نحن في القدس، وفنيتم الفلسطينيين والعرب، ثم فنيتم 
مليار مسلم، فسيبقى هناك مسلمون يطالبونكم بحقهم في 

  .المسجد االقصى إلى يوم القيامة

ونوه إلى أن الهم األكبر عند المقدسيين، هو أن 
روبة المسجد األقصى، وأيضا المحافظة على تبقى ع

الوصاية الهاشمية للقدس، كعنوان للعروبة واالسالم في 
المسجد األقصى، في ظل التخلي عن المسجد االقصى 

  .من كثير من الدول العربية

وقال ان دولة اإلحتالل تريد أن تلغي الدور 
الهاشمي في رعاية المسجد االقصى والمقدسات من 

ٕ مشاريع وابعاد رموز المسجد األقصى، وهذه خالل تعطيل
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المرة كان االعتقال إلى أعلى منصب في االوقاف، وهو 
  .الشيخ عبدالعظيم سلهب

وعن األسباب الحقيقية لإلعتقال، أشار الى أنها 
كانت على خلفية فتح باب الرحمة، وهو جزء ال يتجزأ من 

 كان الموقف ،الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى
ردني وعلى رأسه جاللة الملك، إن هذا هو مكان األ

مقدس عند المسلمين وال يمكن التنازل عنه، ونحن 
  .بدورنا كمقدسيين دافعنا عن هذا المكان

ونوه إلى أن هذا األمر ال يعجب االحتالل 
اإلسرائيلي، وأن الدعوات لهم بضرورة ترميم باب الرحمة 

انت مبادرة من والمنطقة التي حوله لم تفلح، وهي أيضا ك
األمير غازي، لترميم هذا المكان المقدس،  وجاللة الملك

بحيث يكون عبارة عن كرسي لإلمام الغزالي، من أجل 
منح شهادة الماجستير والدكتوراه في دراسات اإلمام 
الغزالي، وهي دراسات تحث على محاربة التطرف والعنف، 

  .بحكم ان فكر اإلمام الغزالي هو فكر وسطي

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

 من خاللها تم إعادة باب الرحمة كبيرة، وهي الشرارة التي
  .الى حاضنة األوقاف بشكل كامل

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

ن وتصريحاتهم باللغة العبرية، التي تؤكد بأنهم يعتبرو
المزعوم؛ وحسب » الهيكل«باب الرحمة جزءا من 

ًمعتقداتهم ان يظل هذا الباب مغلقا حتى يأتي مسيح 
اليهود بجيشه ويدخله، وهي خرافة اعتمدوا عليها 
ووثقوها في كتبهم حتى يقنعوا العالم بها، كما أن هذه 

، عندما ظهر شخص يسمى ١٦٦١الخرافة تعود الى عام 
ان باب الرحمة هو ليس : قالالذي ) سلومو بن دايفد(

ًتابعا للمسجد األقصى وانما هو باب للهيكل، وهذا يعكس 
نوايا اليهود بإيجاد موضع قدم لهم، للتوسع في السيطرة 
ًعلى باب الرحمة وما حوله، ايضا هناك استفزازات 
اسرائيلية، تتمثل في مرور المتطرفين من عند الهيكل 

ْم هناك، وهي لم تعد وحتى باب الرحمة، وممارسة صلواته ُ
كما يقولون زيارة وسياحة، وانما جزءا من معتقدات 

  .مزعومة

ّلممارسة دور معطل  وحول سعي اليهود
لمشاريع وزارة االوقاف في القدس، وكذلك المشاريع التي 

أنها محاولة لخنق : دعا لها جاللة الملك، قال البكيرات
وا هذا هذا الدور األردني، ولذلك فإن المقدسيين فهم

الدور ووقفوا معه والتفوا حوله، كون الهاشميين جديرين 
بالوصاية على المسجد االقصى والدفاع عنه وخدمته، 
ولذلك يريد المقدسيون ارسال رسالة الى اليهود، بأنهم 

ٕاسالميته، ودور  ولن يستطيعوا تغيير عروبة هذا المكان
  .الدولة الهاشمية في الوصاية عليه

أوقاف القدس، أكد أن وحول موقف مجلس 
تواجد مجلس أوقاف القدس في هذا المكان وهو باب 
الرحمة والصالة فيه، إنما يريدون إرسال رسالة، مفادها 
ّأنه البد من ترميم هذا المكان، كونه معرضا للخطر نتيجة  ُ
ُهجره، وأنه البد من أن يعاد فتحه امام المصلين؛ ولذلك  ْ

ح هذا الباب، وتجمعوا قام الناس بالدعوة والتجمهر لفت
ًيوم الجمعة باآلالف، فكان قرارا حكيما من مجلس  ً
االوقاف بفتحه، حتى ال يتم تكسير المكان وتخريبه، 
ولذلك فان االوقاف قامت بامتصاص غضب آالف 

  .المقدسيين وفتح هذا الباب

ّحينها دخل الناس وأدوا صالتهم بدون : وأضاف
 االسرائيليون، أي أعمال شغب أو مظاهرات كما يدعي

ٕواذا ما ارادت دولة االحتالل فتح باب الرحمة، فإنما تريد 
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إشعال المنطقة ولذلك نحن في هذا اإلجراء إنما نريد ان 
ّندافع عن حقنا في الصالة في باب الرحمة وهو ما يؤكد 
عليه جاللة الملك، وتؤكد عليه وزارة االوقاف ولذلك فإن 

ل الصالة في المسجد منع المصلين من قبل قوات االحتال
  .االقصى، وضع ال يقبله المسلمون وال غيرهم

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

 ال بد من التذكير بالجنود األردنيين الذين احتموا وهنا
ورفضوا النزول وهم يقاومون ) األقباط(بمئذنة باب 

المحتل، إلى أن جاءت طائرات العدو وقصفت المئذنة، 
ًفهؤالء الشهداء ظلوا مدافعين حتى لقوا اهللا، أيضا 
بطوالت الجنود األردنيين الذين كانوا يدافعون ببسالة على 

قدس، ورفضوا اإلنسحاب حتى الطلقة األخيرة، أسوار ال
فكانت الشهادة على اسوار القدس، فهي مكان يذود عنه 

  .المسلم بالمهج واألرواح

وفيما يتعلق باستمرار قوات االحتالل 
باإلستفزازات بحق المقدسيين والمسجد االقصى، في ظل 
هذا الثبات وقناعتهم بفشل خططهم، أكد البكيرات إن ذلك 

هو قياسهم : لنظر إليه عبر ثالثة مسارات، االوليمكن ا
ّلمدى ردات الفعل العربية واإلسالمية، تجاه أفعالهم بحق 

فهو : أما المسار الثاني.المسجد االقصى والمقدسيين
محاولتهم ترويض الشارع الفلسطيني والعربي على قبول 

  .حق لليهود في االقصى

الرئيس يحتم إدراك بأن وعود : اما المسار الثالث
األميركي دونالد ترمب، ونقل السفارة األميركية للقدس، 
واالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، وصفقة 
القرن، وبعض األعراض األخرى، التي تتناغم مع صفقة 
القرن، ومدى ممارسة ضغوطها على االردن وعلى 
ًفلسطين؛ مؤكدا في ذات السياق أنهم يريدون ان يمرروا 

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

الحكومة، وايضا الترويض والنفسي، أو على مستوى 
  .على مستوى قياس النبض العربي

  ١٤ص ٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

للبرلمان العربي دور في توحيد المواقف : الملك
  حيال التحديات اإلقليمية

  

 عبد اهللا أكد جاللة الملك...  <<– بترا –عمان 
الثاني خالل استقباله أمس في قصر الحسينينة رؤساء 

 لالتحاد ٢٩مشاركين بأعمال الدورة البرلمانات العربية ال
في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال البرلماني العربي 

التحديات اإلقليمية، مشددا جاللته على ضرورة توثيق 
  .>>...التعاون العربي في المجاالت كافة

وأعاد جاللة الملك التأكيد على موقف ... <<
 تعتبر قضيته األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي

المركزية، مشيدا جاللته بمواقف االتحاد البرلماني العربي 
الداعمة لحقوق األشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس 

  .>>...وتقديم الدعم لالجئين الفلسطينيين

وخالل اللقاء، قال رئيس مجلس الشعب ... <<
المصري رئيس االتحاد البرلماني العربي الدكتور علي 

إنه لمن حسن الطالع أن تعقد أعمال الدورة : عبد العال
التاسعة والعشرين لالتحاد البرلماني العربي في األردن، 
الدولة التي احتضنت القضية الفلسطينية وقدمت الكثير 

  .>>...من أجل أن تبقى القدس عربية

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

  .>>...ونشد على أزر األردن في هذه الجهود

 ٢ ص٤/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األردن يرفض إجراءات االحتالل ضد مجلس 
 أوقاف القدس

  

قال وزير األوقاف  -  أنس صويلح- عمان 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية األستاذ الدكتور 
عبدالناصر أبوالبصل إن قرار سلطات االحتالل امس 
بإبعاد سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس 
أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة 

. ًأربعين يوما عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك إبعاد د
ح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر، ناج

واستدعاء شرطة االحتالل لعدد آخر من أعضاء 
المجلس، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف الى 
تعطيل عمل إدارة اوقاف القدس، وترهيب ألعضاء مجلس 
 األوقاف، وهو مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 ٢ص ٤/٣/٢٠١٩ستور الد

* * * * *  

تدين قرارات اإلبعاد " فلسطين النيابية"
  اإلسرائيلية عن األقصى

  

لجنة فلسطين النيابية قرار   دانت–  بترا–عمان 
االحتالل اإلسرائيلي بإبعاد رئيس مجلس األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة 

األقصى لمدة الشيخ عبد العظيم سلهب، عن المسجد 
 شهور، ومدير ٤ً يوما والشيخ ناجح بكيرات لمدة ٤٠

ً يوما، وحارس المسجد ٤٠نادي األسير في القدس لمدة 

 أشهر، والمواطن حسني ٦األقصى عرفات نجيب لمدة 
  .ً يوما٤٠الكيالني لمدة 

واعتبر رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى 
ه سلطات السعود في بيان اليوم األحد، أن ما تقوم ب

االحتالل الغاصبة تجاه حراس المسجد األقصى والقائمين 
عليه، تصعيد خطير ومساس مباشر للوصايا الهاشمية 
األردنية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس

وأكد رفض اللجنة للقرار الصهيوني بإبعاد 
ًالقائمين على المسجد األقصى، واصفا القرار بأنه صنف 

إلرهاب الفكري والعقائدي وممارسة واضحة من صنوف ا
للعنصرية والطائفية والالإنسانية التي تتنافى مع أبسط 

  .مبادئ حقوق اإلنسان التي حفظتها القوانين الدولية

كما أكد السعود أن مثل هذه االنتهاكات 
الصارخة ضد هوية القدس العربية واإلسالمية 

قودها جاللة والفلسطينية تعطل كل مساعي السالم التي ي
الملك عبداهللا الثاني من أجل إحقاق حق الشعب 

  .الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف 
االنتهاكات الصهيونية في المسجد األقصى والتصدي 
لسياسات حكومة الكيان الصهيوني الغاصب الساعية إلى 

ثالث الحرمين الشريفين، وكذلك تهويد أولى القبلتين و
للقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه حماية الشعب 
الفلسطيني الذي تتعرض مقدساته إلى أخطر انتهاكات 
ًخالفا لكل معاني األخالق والحقوق التي حثت عليها 
الشرائع السماوية وحماية المسجد األقصى التي أكدت كل 

ؤسساتها األمنية قرارات هيئة األمم المتحدة بمجالسها وم
  .والسياسية والثقافية بأنه عربي إسالمي فلسطيني

  ٣ ص٤/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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أبو البصل يثمن دور الداخل الفلسطيني في 
  حماية القدس

 

ثمن وزير األوقاف والشؤون والمقدسات  -بترا 
اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل، دور الداخل 

 المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني بقيادة لجنة
الفلسطيني في عملها وجهودها في المساهمة بحماية 

  . القدس ومقدساتها

جاء ذلك خالل استقبال أبو البصل اليوم 
االثنين، في مكتبه، رئيس لجنة المتابعة العليا للوسط 

 محمد بركة، حيث ٤٨العربي الفلسطيني في مناطق الـ 
ألخيرة التي تقوم بها تم استعراض مجمل التطورات ا

السلطة القائمة باالحتالل والتي تمس المسجد األقصى 
  . المبارك

إن الوزارة تابعت بقلق شديد : وقال وزير األوقاف
ما قامت به السلطة القائمة باالحتالل من إجراءات 
تعسفية ضد حراس المسجد األقصى المبارك، واصدار 

 بين أسبوع ٍقرارات إبعاد بحق عدد منهم لمدد تراوحت
وستة أشهر، بحجة فتحهم مصلى باب الرحمة خالل 

  . األيام الماضية

وأكد ان االعتداءات التي تقوم بها سلطات 
االحتالل، اعتداءات ممنهجة وتعسفية، ومحاولة لتفريغ 
المسجد األقصى المبارك من الحراس والعاملين أمام 
المقتحمين من المستوطنين اليهود، مبينا أن هذا 

  . عيد له ضرر بالغ وتعطيل لعمل دائرة أوقاف القدسالتص

وأشار ابو البصل ان جميع العاملين في دائرة 
أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك ومجلس 
ًأوقاف القدس يتبعون إداريا لوزارة االوقاف، وأن دائرة 
أوقاف القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصالحية 

صى المبارك كافة، وال تخضع إلدارة شؤون المسجد األق
  . في ذلك لسلطة االحتالل ولكل ما يصدر عنه

بدوره أكد بركة العمل المشترك للشعب 
الفلسطيني في مناطق الجليل والنقب والمثلث ومدن 
الساحل المختلطة مع أهالي القدس لحماية وصيانة 

  . الحرم القدسي الشريف/ المسجد األقصى

يتها للمقدسات وأشار إلى جهود االردن ورعا
اإلسالمية والمسيحية التي أدت الى حماية المقدسات من 

  . التطاول والمساس بقدسيتها

 ٥/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

رئاستي لالتحاد أولويتها خدمة : الطراونة
  القضية الفلسطينية

  

رئيس االتحاد البرلماني  تعهد –بترا  –عمان 
الطراونة العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 

بالعمل على وحدة الصف البرلماني العربي خدمة لقضايا 
األمة، وعلى رأسها قضية فلسطين ورفع الظلم التاريخي 

  .الذي لحق بشعبها الشقيق

وقال الطراونة، عبر حسابه في موقع التدوينات 
تشرفت بثقه زمالئي رؤساء البرلمانات ": تويتر"القصيرة 

بيرة في رئاسة االتحاد العربية الذين حملوني أمانة ك
 .البرلماني العربي لدورته العادية المقبلة

 ٤ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 تشيد بتأكيد الطراونة مركزية "النقابات المهنية"
  القضية الفلسطينية

 

 اشاد مجلس النقابات المهنية بمواقف - عمان
رئيس مجلس النواب، رئيس االتحاد البرلماني العربي 

ف الطراونة الوطنية والعروبية والدور الرائد المهندس عاط
بالتأكيد على على مركزية القضية الفلسطينية ودعم 
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صمود االشقاء الفلسطينيين، التي توجت خالل اجتماع 
  .االتحاد البرلماني العربي

وأشاد رئيس مجلس النقباء في رسالة بعث بها 
الصلب في تبني "أمس الى المهندس الطراونة الموقف 

تمر لشعار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية والتأكيد المؤ
على الدور االردني والوصاية الهاشمية على المقدسات، 

  ."باالضافة الى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني

 ٤ ص٦/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مقدسيون يثمنون تضحيات الشعب األردني 
  األقصى"في الدفاع عن 

 

ديار الفلسطينية  أكد مفتي القدس وال- عمان
الشيخ محمد حسين، أن المقايضة او المساومة على 
المسجد األقصى المبارك او أي جزء منه، ال يمكن أن 
يقبلها األردن وأهل بيت المقدس، وال يمكن أن يقبلها أي 

وأشار حسين في حديث لبرنامج . عربي ومسلم في العالم
ثنين، الذي بثه التلفزيون األردني اال" عين على القدس"

ربط السلطات االسرائيلية بين إغالق باب الرحمة "الى 
ومصاله وبين إلغاء أوامر اإلبعاد واالعتقاالت التي تتم 
بين الفترة واألخرى لمسؤولي وموظفي األوقاف وحراس 
األقصى او المرابطين والمواطنين من أبناء بيت 

، مؤكدا أن األردن يرفض بشدة مثل هذه "المقدس
  . لربط بين األمورالعروض أو ا

وشدد حسين على أن باب الرحمة جزء ال يتجزأ 
من األقصى، ومن حق األوقاف االسالمية ومن حق 
المسلمين في القدس وفي كل فلسطين، وفي كل بقاع 
العالم أن يأتوا الى هذا المكان، وأن يقيموا الصالة فيه، 
وليس من حق السلطات االسرائيلية المحتلة بأي حال من 

وال أن تمنع ذلك، وال يوجد أي قانون سواء القانون األح
الدولي االنساني او القانون العام او األعراف إطالقا، 

تقول بمنع حرية العبادة وحرية الوصول الى أماكنها، 
وحرية أن يتمتع كل صاحب مكان عبادة بهذا المكان، 
والصورة اذا تعلقت بالمسجد األقصى المبارك، فكل أجزائه 

ه وكل ما أدير عليه السور من جهاته األربع، هو ومكونات
 الحرم القدسي الشريف، -  مسمى المسجد األقصى

ومصلى باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من هذه المساحة 
  . الكلية المحاطة بهذه األسوار

ولفت الى أن بعض المنظمات اليهودية المتطرفة 
ر كانت تعتبر باب الرحمة الهدف األول لها، وكانت تفك

بتحويله الى كنيس يهودي، ولهذا فهي تقف في موقع 
شن الحرب على كل ما هو مقدس في القدس، وعلى 
رأس ذلك األقصى، مشيرا الى أن االحتالل يحاول أن يزج 
بالمقدسات االسالمية والمسيحية وكل مقدرات الشعب 
الفلسطيني في بيت المقدس، ويريد أن يسخر كل ذلك في 

لتي تتنافس فيها األحزاب االسرائيلية، الحملة االنتخابية ا
وكل منها يريد أن يثبت البعد اليميني المتطرف األكثر 
عنصرية وايالما بكل ما يتعلق بما هو فلسطيني في 
مجاالت واسعة كثيرة، سواء األرض او المقدسات او 

  . االنسان الفلسطيني

واستنكر حسين، الزج بالمسجد األقصى في هذه 
بية، ألنه مسجد اسالمي خالص يخص المعركة االنتخا

المسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد، ويمثل جزءا من 
عقيدة كل مسلم في العالم، كما أنه يمثل هذه الحضارة 
العريقة القائمة في المدينة المقدسة التي تمح المدينة 
هويتها العربية االسالمية، وبعدها الديني والعقدي 

  . والتعبدي العميق

شار مدير عام دائرة اوقاف القدس بدوره، أ
وشؤون المسجد األقصى محمد عزام الخطيب، الى أن 
وزير األوقاف الدكتور عبد الناصر ابو البصل، وجه دائرة 
األوقاف لترميم باب الرحمة، ورصد المبالغ المالية 
الالزمة لهذا الخصوص، مبينا أنه كمدير عام للدائرة قام 
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ندسية، تتكون من مدير بتشكيل لجنة من أربع جهات ه
السياحة واآلثار ومدير مشروعات اإلعمار، ومدير 
االنشاءات ومسؤول الكهرباء، الذين أعدوا تقارير كاملة 
عن الوضع اإلنشائي وعن كل ما يتطلبه المبنى، من 
الداخل والخارج الذي هو بحاجة لترميم فوري، ألن بعض 

  . لداخلأجزائه آيلة للسقوط نتيجة تسرب المياه الى ا

وأشاد الخطيب بالموقف األردني النبيل المستند 
لوصاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني على المسجد 
األقصى، ورفض األردن خالل األيام الماضية كل الضغوط 
ٕاالسرائيلية بشأن قضية اطالق سراح معتقلين والغاء 
قرارات إبعاد جائرة بحق المبعدين، سواء رئيس مجلس 

لحراس او المرابطين الذين يبعدون يوميا عن األوقاف او ا
األقصى، مشيرا الى إصرار األردن على موقفه الصلب 
النبيل عندما رفض اغالق باب الرحمة مقابل المقايضة 

  . التي تطلبها حكومة االحتالل

وقال، ان المقدسيين الذين يلتفون حول المسجد 
ا األقصى ويفدونه بالمهج واألرواح، يثمنون عاليا هذ

الرفض االردني المتكرر للخضوع لالبتزاز والضغوط، وال 
يمكن أن يخضع المسجد األقصى في جوهر الموقف 
األردني للتفاوض، او السكوت عن انتهاك اي حجر فيه، 
وكل المقدسيين ومجلس األوقاف يحتسبون عند اهللا 
تعالى تضحيات الشعب األردني المجاهد المكافح الذي 

رة لثنيه عن وقوفه الى جانب يتعرض لضغوطات الكثي
  . المقدسيين في دفاعهم عن المسجد األقصى

وأشار المحامي المقدسي خلدون نجم، الى أن 
اإلبعادات اتخذت في الفترة األخيرة منحى خطيرا، بإقدام 
ما يسمى رئيس شرطة منطقة القدس على اتخاذ قرارات 
باإلبعاد لفترات طويلة تصل الى ستة شهور، وهو ما 

 لحملة تحريض ًل قرارات جائرة غير قانونية، مستجيبايمث
وضغط مكثفة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، 
وبعض وسائل اإلعالم االسرائيلية التي لم يرق لها قيام 

طبيعي بالصالة في مصلى المسلمين بممارسة حقهم ال
  .ةباب الرحم

  ١ ص٦/٣/٢٠١٩االنباط 

* * * * *  

تكثيف الجهود الملك يشدد على ضرورة 
  الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

   

استقبل جاللة الملك عبداهللا  - بترا - عمان 
الثاني، في قصر بسمان، اليوم األربعاء، مساعد وزير 
الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى ديفيد ساترفيلد، 
حيث تم استعراض عالقات الشراكة االستراتيجية بين 

  .والواليات المتحدة وآليات تعزيز التعاون المشتركاألردن 

وتناول اللقاء عملية السالم، حيث شدد جاللته 
على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، والتوصل إلى سالم عادل ودائم 
استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 

  .ة وعاصمتها القدس الشرقيةالفلسطينية المستقل

كما تطرق إلى القضايا واألزمات في المنطقة، 
ومساعي التوصل على حلول سياسية لها، إضافة إلى 

  .جهود الحرب على اإلرهاب ضمن استراتيجية شمولية

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

  .السفارة األميركية في عمانبأعمال 

  ٢ص ٧/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  اتصاالت أردنية مكثفة لحماية باب الرحمة

 

أكد مصدر رسمي أن الحكومة مستمرة في إجراء 
اتصاالت وتحركات دبلوماسية مكثفة مع السلطات 
اإلسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل حماية مصلى باب 

  .باركالرحمة في المسجد األقصى الم
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واوضح المصدر، أن اإلجراءات األردنية المتبعة 
حاليا، تتمحور حول حل األزمة على اساس احترام 

  .الوضع القانوني والتاريخي القائم في باب الرحمة

وأكد معارضة الحكومة لمطالبات إسرائيل باغالق 
باب الرحمة الذي أعاد المصلون فتحه قبل أسبوع، بعد 

 عاما، بحسب ١٦حتالل منذ إغالقه من قبل سلطات اال
  .يومية الغد

اإلسرائيلية تحدثت، عن " هآرتس"وكانت صحيفة 
  .وجود اتصاالت أردنية إسرائيلية بخصوص باب الرحمة

وقالت الصحيفة إن األردن طلب أن تبدأ 
ترميمات في باب الرحمة والمصلى التي ستحتاج وقتا 
طويال، في حين يطلب االحتالل أن يتم إغالق باب 

ثم ” سيادتها"لرحمة أوال لفترة قصيرة كي تثبت إسرائيل ا
  .تبدأ الترميمات، مضيفة أنه لم يتم االتفاق حتى اآلن

  ١ص ٨/٣/٢٠١٩ جفرا نيوز

* * * * *  

ًباب الرحمة سيبقى مفتوحا رغم : بكيرات
  ممارسات قوات االحتالل

  

نفى نائب مدير عام أوقاف مدينة القدس  - عمان
جح بكيرات، مزاعم تواردت أمس عبر المحتلة الدكتور نا

منصات إعالمية، تشير إلى وجود تسويات ما بين المملكة 
األردنية الهاشمية ودائرة األوقاف وسلطات االحتالل 

  .اإلسرائيلي بشأن باب الرحمة

كل ما يشاع "وقال بكيرات في تصريحات صحفية، 
ٍعار عن الصحة حول وجود أي تسوية كانت بين األردن 

ً، مشيرا إلى أنه شخصيا أجرى اتصاالت " االحتاللوسلطات ً
ّ رسمية أردنية والتي كذبت بدورها وجود "قنوات اتصال"مع 

  .أي تفاهمات

ّوأكد أن الموقف األردني كما في البداية، وهو أن  ّ
ّباب الرحمة فتح، ولن يغلق مرة أخرى، وأن المطلوب بعد  ُ ُ

 من حاجات الفتح ترميمه، واستصالحه، بما يخدم أي حاجة
  .ّاألوقاف، ال سيما وأن فترة إغالقه كانت طويلة

وذكر بكيرات أن الموقف اإلسرائيلي اآلني محصور 
ما بين الكذب والتردد بشأن باب الرحمة، غير أن المجمل 
العام منه موقف ينادي باإلغالق مرة أخرى، ويرسل 
التهديدات المتتابعة لذلك، فيما يمارس على األرض 

زل المصلين، وتصوير كل من يلج باب الرحمة محاوالت لع
  .منهم، ليسهل عملية إبعادهم فيما بعد

ّرغم ما تمارسه قوات االحتالل إال أن ": وأضاف
، مشددا على "باب الرحمة اآلن مفتوح، ولن يغلق مرة أخرى

ّأن أوقاف القدس لن تمتثل ألي قرار صادر عن سلطات 
  .ب الحرم المقدسياالحتالل إلغالق باب الرحمة أحد أبوا

، ٢٠٠٣وأغلقت شرطة االحتالل باب الرحمة عام 
ٕواثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون الشهر الماضي من 
إعادة فتح الباب، وقد مارست سلطات االحتالل في ظله 

 ١٣٠حملة من االعتقاالت واإلبعادات التي طالت أكثر من 
ة، فلسطينيا في القدس، بينهم كبار الشخصيات المقدسي

وأصدرت حظرا مؤقتا على الوصول إلى باحة الحرم طال 
  .ً شخصا٦٠نحو 

ونقلت، أمس، أوساط إعالمية عن مصادر عبرية، 
وجود اتفاق أردني إسرائيلي يتبلور حول إنهاء حالة التوتر 
ٕفي مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى، واغالق الباب 

  .مرة أخرى

 المحتلة ويقع المسجد األقصى في مدينة القدس 
 - تحت مسؤولية الحكومة االردنية بموجب اتفاق فلسطيني 

أردني وبموجب اتفاق سالم بين حكومة االحتالل والمملكة 
 .األردنية الهاشمية

 ٣ ص٩/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ّالملـك يتلقـى رسالـة شكـر من رؤساء 
  البرلمانات والمجالس العربية
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ك عبداهللا الثاني ّ تلقى جاللة المل-  بترا-  عمان
رسالة شكر من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية 
ورؤساء الوفود والمشاركين في أعمال الدورة التاسعة 
والعشرين لالتحاد البرلماني العربي التي استضافتها 

القدس عاصمة أبدية لدولة "المملكة أخيرا تحت شعار 
  .، على رعاية جاللته ألعمال الدورة"فلسطين

ا في الرسالة مواقف جاللة الملك الداعمة وثمنو
للقضية الفلسطينية، وحرصه على إيجاد حل عادل يضمن 
لألشقاء الفلسطينيين حقهم المشروع في إقامة دولتهم 

  .المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية

وأكدوا دعم االتحاد البرلماني العربي لجهود 
ات اإلسالمية والمسيحية الوصاية الهاشمية على المقدس

في القدس الشريف، ورفضهم ألي مساس بالوضع 
  .ي القائم في المدينة المقدسةالقانوني والتاريخ

 ٣ ص١١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

جاللته يحذر من التصعيد اإلسرائيلي في 
القدس ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع 

 القائم في الحرم القدسي
  

ضاء في الكونغرس أكد أع –  بترا– واشنطن
األميركي خالل لقاءات جمعتهم مع جاللة الملك عبداهللا 
الثاني في واشنطن أمس الثالثاء، الحرص على توطيد 
العالقات األردنية األميركية التي وصفوها بالمتينة 

  .والراسخة

كما أكدوا حرصهم على تقدم األردن وازدهاره 
ًك دورا مهما باعتباره قوة فاعلة لتحقيق االستقرار، ويمتل

  .في المنطقة

وشملت لقاءات جاللة الملك في الكونغرس؛ 
قيادات مجلس الشيوخ برئاسة زعيم األغلبية الجمهورية 
السيناتور ميتش مكونيل، ورؤساء وأعضاء لجان القوات 

المسلحة، والمخصصات، والعالقات الخارجية في مجلس 
  .بالشيوخ، وكذلك لجنة القوات المسلحة في مجلس النوا

ولفت أعضاء الكونغرس إلى أهمية اجتماعاتهم 
نحن دائما بحاجة إلى االستماع “مع جاللة الملك، وقالوا 

إلى حكمة ورؤى جاللة الملك، فجهود جاللته المتواصلة 
، ”من أجل تحقيق االستقرار في المنطقة محط التقدير

مشيدين بالدور األردني المؤثر في التعامل مع القضايا 
  .>>...اإلقليمية

وفي الشأن اإلقليمي، استعرض جاللة ... <<
الملك خالل اللقاءات مع اللجان التي تضم في عضويتها 
أعضاء جددا، مواقف األردن تجاه مختلف القضايا في 
المنطقة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق 

  .السالم وتعزيز األمن واالستقرار فيها

القضايا التي تم وكانت عملية السالم في مقدمة 
بحثها، حيث أكد جاللة الملك أن ال بديل عن حل 
الدولتين إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأن ال 
أمن وال استقرار في المنطقة دون التوصل إلى السالم 
العادل والشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية 

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

ملك على أهمية الحفاظ على وشدد جاللة ال
الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، محذرا جاللته 
من مواصلة التصعيد اإلسرائيلي بالقدس وتبعاته على 

  .>>...فرص تحقيق السالم

  ٢ ص١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األمير الحسن يؤكد أهمية تطوير البحث 
 العلمي واألكاديمي حول القدس

 

د سمو األمير الحسن بن شه – بترا – عمان
طالل، رئيس منتدى الفكر العربي، أمس، توقيع مذكرة 
تفاهم بين مجلس الحسن وجامعة القدس، لتأسيس مركز 
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الحسن بن طالل للدراسات المقدسية في جامعة القدس، 
والذي سيعنى بالدراسات المقدسية األكاديمية لمرحلة ما 

  .بعد الدكتوراه

ا عن مجلس الحسن وتهدف المذكرة، التي وقعه
ميشيل حمارنة، وعن جامعة القدس رئيسها الدكتور 
عماد أبو كشك، إلى تعزيز التعاون والتبادل المشترك في 
المجاالت الثقافية والعلمية واألكاديمية، إضافة إلى تنفيذ 
برنامج يشجع الباحثين في شؤون القدس، ما من شأنه 

  .حماية هوية القدس وخدمة شؤونها وقضاياها

وأعرب سموه عن أمله في أن يسهم هذا المركز 
بتعزيز التوجه العقالني والفكري الذي يخاطب العالم 
 ًبالتأكيد أن القدس حاضرة في العقول والوجدان، داعيا
إلى مواصلة المسيرة الفكرية البناءة، من خالل التأكيد 
على أن الهوية العربية متجذرة ترقى إلدارة الماضي 

  .المستقبلكمقدمة للحاضر و

وأكد أهمية القدس كمركز للقاء الوجداني 
والروحاني ألبناء المنطقة من مختلف الديانات السماوية، 
الفتا إلى أهمية تطوير البحث العلمي واألكاديمي حول 
القدس، وتوفير الوثائق العلمية واألكاديمية عن القدس 
للباحثين والدارسين والمؤسسات األكاديمية، وتعظيم 

  . االجتماعي والمجتمعي لهذه البحوث والدراساتالواقع

بدوره، أكد أبو كشك أهمية تأسيس مركز الحسن 
بن طالل للدراسات المقدسية ليكون ملتقى للمفكرين 
العرب والمسلمين في إطار إعادة إحياء نهضة فكرية 

  .ٕعربية واسالمية مستقبلية

  ٦ص ١٣/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

من المصلين " صىاالق" تفريغ :ابو البصل 
  اعتداء صارخ على كل القيم الدينية

 

قال وزير االوقاف والشؤون  –عمان  
والمقدسات االسالمية االستاذ الدكتور عبدالناصر أبو 
البصل أن وزارة األوقاف تتابع لحظة بلحظة وباهتمام 
شديد األحداث التي تجري في المسجد األقصى المبارك 

ات لتفريغ المسجد من ٕمن افتعال أحداث وايجاد مبرر
ٕالمصلين والمرابطين واغالق بواباته واالعتداء بالضرب 
من قبل شرطة االحتالل على العاملين في المسجد 
ّاألقصى المبارك واالعتداء على النساء والرجال العزل 
ٕواغالق المسجد الذي ُأعد للصالة وللزيارة اعتداء صارخ 

الحتالل من على الحريات الدينية وأمر مرفوض ويسعى ا
ّ، وحمل وزير لصراع الديني في المنطقةورائه إلى تأجيج ا

، لقائمة باالحتالل مسؤولية ما جرىاألوقاف السلطة ا
وأضاف أن أحداث اليوم هي انتهاك خطير لجميع 

ّ، وشدد وزير األوقاف اثيق والقوانين واألعراف الدوليةالمو
على حرمة وقدسية المسجد األقصى المبارك عند 

يه أنه اعتداء على ًسلمين جميعا ووصف االعتداء علالم
، وأن أي اعتداء على أي جزء من جميع المسلمين

المسجد األقصى المبارك أو العاملين به يمس األمة 
ًاالسالمية كافة، ويوحدها جميعا لحماية قبلة المسلمين 
األولى ومسرى سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم 

  .ومعراجه للمساوات العلى

 ١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

البرلماني "النائب خليل عطيه يطلب من 
دعم الوصاية الهاشمية على " االسالمي

 المقدسات في القدس الشريف
 

طالب النائب خليل عطيه من مؤتمر  –عمان 
الوصاية الهاشمية  بدعم التعاون البرلماني االسالمي

على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 
 .يفالشر
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وقال عطيه اثناء مشاركته في اجتماع لجنه 
في  فلسطين المنبثقة عن المؤتمر االسالمي المنعقد حاليا

اطالب من المؤتمر التأكيد على دعم المجلس " :المغرب
االسالمي في القدس الذي اسسه الملك عبداهللا الثاني 
والذي يمثل كل االطياف في القدس، مشيدا باهل القدس 

 ."اب الرحمةالذين فتحوا ب

واضاف عطيه يجب ان يصدر عن المؤتمر 
اعالنا واضحا برفض اي تطبيع مع الكيان الصهيوني 
الغاصب، وان التطبيع معه يشكل اكبر طعنة لفلسطين 

 .وللشعوب العربية واالسالمية

وشدد عطيه اهمية اصدار قرار عن مؤتمر اتحاد 
ن مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي يدي

قرار البرازيل وغواتيماال بتقل سفارتيهما من تل ابيب الى 
 .القدس

ووجه عطيه التحية الى اندونيسيا على اجبارها 
استراليا التراجع عن نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس 

واكد  ،ة تجارة بين اندونيسيا واسترالياكشرط لتوقيع اتفاقي
قتصادي اهمية ان تستخدم الدول االسالمية ثقلها اال

الجبار البرازيل وغواتيماال واي دولة بعدم نقل سفارتها 
 .الى القدس المحتلة

وشارك في االجتماع اضافة الى عطيه العين 
صخر دودين والعين ياسره غوشه والنائب حسين 

  .القيسي

  ١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن يتحمل أمانة المسؤولية على : الكيالني
  القدس والمقدسات

  

المدير التنفيذي للصندوق   قال– بترا –عمان 
الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك، الدكتور 
وصفي الكيالني، إن قضية باب الرحمة كشفت نوايا 

المنظمات اليهودية المتطرفة، ومكائد سلطات االحتالل 
لتهويد القدس والمقدسات، الفتا إلى أن إغالق باب 

 بذريعة مختلقة، انتهت  كانت٢٠٠٣الرحمة منذ العام 
  .ً عاما١٥تبعاتها منذ 

عين على "وأشار الكيالني في حديثه لبرنامج 
الذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس االثنين، " القدس

 ١٢إلى أن األردن توجه طيلة تلك الفترة بأكثر من 
رسالة، من قبل وزارة الخارجية ودائرة األوقاف في 

ية والقنوات الدبلوماسية القدس، عبر المنظمات الدول
والسياسية، عن المبررات التي تستدعي إغالق باب 

 ١٤الرحمة، مطالبا برفع هذا االعتداء، إلى أن جاء يوم 
شباط الماضي، حين تم فتح الباب من قبل المقدسيين 

  .واألوقاف االسالمية

ولفت الكيالني الى أن فتح الباب كشف عن 
تي أظهرتها ردود أفعال حجم الحقد والكراهية الهائلة ال

المستوطنين المتطرفين ومؤسسات االحتالل بكافة 
ُمستوياتها، مما دلل على وجود نوايا خبيثة مبيتة طيلة  ّ
هذه المدة الطويلة، بحيث بدا واضحا أنهم كانوا 
يحضرون القتطاعه من المسجد األقصى المبارك، 

  .وتحويله إلى كنيس يهودي

ذي يتحمل أمانة وأكد الكيالني أن األردن ال
المسؤولية على المقدسات، يتمسك بمبادئه اتجاه ما 
أوتمن عليه رغم الخيارات الصعبة التي يواجهها األردن 
والمقدسيون واألوقاف اإلسالمية التي يواجه موظفوها 
وحراسها حملة شرسة غير مسبوقة من قرارات اإلبعاد 
 لمدد مختلفة، مشيرا الى أن األردن لديه أوراق ضغط
ًدبلوماسية وقانونية ودولية، وبعدا عربيا إسالميا  ً ً
ًمسيحيا، وتنسيقا أردنيا فلسطينيا قائما على أرضية  ً ً ً ً

  .صلبة

بدوره، قال رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 
الفلسطيني الشيخ حماد ابودعابس، إن االحتالل 
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اإلسرائيلي يسعى دائما بشتى الطرق والوسائل الستفزاز 
ٕسلمين بهدف اختالق المشاكل، واثبات أنه مشاعر الم

سيد الموقف، لكن رباطة جأش المقدسيين والفلسطينيين 
ًعموما، ومثابرتهم ورباطهم ومحافظتهم على المسجد 

  .األقصى ستحول دون نجاح هذه المخططات الخبيثة

ًوقال المحلل السياسي راسم عبيدات، تعليقا على 
لي أن الحكومة إعالن وزير األمن الداخلي اإلسرائي

ًستغلق باب الرحمة قريبا باستصدار قرار من المحكمة، 
إن قرارات المحكمة ال تنطبق على المسجد األقصى بكامل 
مساحته، وأي عملية إغالق للمسجد األقصى أو أي جزء 
منه يعني أن حكومة االحتالل ذاهبة للتصعيد، وعليها أن 

  .تتحمل كافة التداعيات التي ستأتي بعد ذلك

 ٣ ص١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

االحتالل يرضخ للضغط األردني ويفتح أبواب 
  "األقصى"

  

عضو مجلس األوقاف في  اكد – القدس المحتلة
القدس حاتم عبد القادر ان سلطات االحتالل رضخت 

الشرطة  للضغوطات والتحذيرات االردنية وقررت
 كما اإلسرائيلية فتح أبواب المسجد األقصى صباح اليوم،

ان التحذيرات التي وجهها مجلس األوقاف وتحميله 
الخطيرة المترتبة  التداعيات الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية

على استمرار اإلغالق ارغمت االحتالل على إعادة فتح 
  .المسجد

وقال عبدالقادر انه من المقرر أن يعقد مجلس 
األوقاف اجتماعا طارئا صباح اليوم األربعاء لبحث كافة 

الحرم القدسي / التطورات المتعلقة بالمسجد األقصى
  .الشريف

كما اكد عبد القادر أن حادث اشتعال النار في 
مركز الشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى هو مفتعل 
ومبيت، وتصعيد مقصود ومخطط له من جانب الشرطة 
اإلسرائيلية، وجاء متزامنا مع قرار المحكمة اإلسرائيلية 

ر في القضية المرفوعة من المفتش العام تأجيل النظ
للشرطة اإلسرائيلية إلصدار قرار بإغالق مبنى مصلى 

وهي القضية التي لم يتعامل معها ولم يرد ،باب الرحمة
  .عليها مجلس األوقاف

إن حجم  »الدستور«وأضاف عبد القادر لـ  
التغول الوحشي للشرطة اإلسرائيلية في مهاجمة المصلين 

العتداء على الشخصيات الدينية ومدير دون تمييز وا
المسجد األقصى والقائم بأعمال قاضي القضاة واقتحام 
المكاتب ثم إغالق المسجد األقصى بوجه المصلين حتى 
وصل األمر إلى إغالق أبواب البلدة القديمة، كل ذلك 
يشير إلى أن هذا الحادث تم التدبير له مسبقا لتبرير هذا 

  . رسائل واضحةٕالعدوان الهمجي وارسال

وحذر عبد القادر من أن استمرار هذا السلوك 
العدواني هو بمثابة لعب بالنار، وأن هذا العدوان لن يزيد 

 عن قدسية المسجد ً ودفاعاً وتمسكاًالمقدسيين اال عزما
 .األقصى المبارك

 ١ ص١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يؤكد ضرورة تحريك عملية السالم : الملك
 فاوضات على اساس حل الدولتينواطالق الم

 

أكدت رئيس مجلس النواب األمريكي  -واشنطن 
نانسي بيلوسي، خالل تصريحات صحفية مشتركة مع 
جاللة الملك عبداهللا الثاني في الكونغرس اليوم األربعاء، 
أن األردن بقيادة جاللة الملك شريك حقيقي للواليات 

  .>>...المتحدة من أجل تحقيق السالم والتقدم
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كما تم بحث مجمل القضايا اإلقليمية، ... <<
حيث أكد جاللة الملك ضرورة إعادة تحريك عملية السالم 
ٕواطالق مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على 
أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 اإلقليمية ومساعي وتناولت اللقاءات األزمات
التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد األمن واالستقرار 
لشعوب المنطقة، إضافة إلى جهود محاربة اإلرهاب، وفق 

  .نهج شمولي

وأكد أعضاء الكونغرس، خالل اللقاءات، أن 
جاللة الملك هو القائد الذي يعتمد عليه لتحقيق السالم 

نهتم "لوا واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، وقا
ونسعى دوما لالجتماع معكم لنستفيد من حكمتكم حيال 

  ."ما يجري في المنطقة

وأعربوا عن تقديرهم لقوة ومتانة العالقة التي 
تربط األردن مع الواليات المتحدة، مضيفين أن األردن 
بقيادة جاللة الملك شريك استراتيجي للواليات المتحدة في 

  .الشرق األوسط

زير الخارجية وشؤون وحضر اللقاءات و
  .المغتربين، والسفيرة األردنية في واشنطن

وفي مقابلة صحفية، قالت رئيسة لجنة 
المخصصات في مجلس النواب األمريكي، النائب نيتا لوي 
إنه لشرف كبير أن نحظى بفرصة تبادل الحديث مع 
جاللة الملك، فآراء جاللة الملك مهمة لما يملكه من فهم 

قة ونعتمد عليه كشريك للعمل معا عميق بشؤون المنط
  .من أجل تحقيق السالم واالزدهار في المنطقة

وأضافت أن الحديث عن إيجاد حل الدولتين 
يدور منذ زمن طويل، دولة للفلسطينيين ودولة إلسرائيل، 
ولكن لألسف كان دوما هناك عراقيل، لكنني أدرك أنه 

ى نتيجة بقيادة جاللة الملك وعملنا معا أتمنى أن نصل إل
  .إيجابية ترضي الجميع وتحقق االزدهار لكل الشعوب

ندرك الدور المهم الذي يقوم به "وتابعت قائلة 
جاللة الملك فيما يتعلق باألزمات في المنطقة، واألردن 
يستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين ويحاول أن يوفر لهم 
متطلبات الحياة األساسية، ونحن في لجنة المخصصات 

 عام على تقديم كل الدعم الممكن لنكون نحرص كل
  ."شركاء في التعامل مع التحديات اإلقليمية

أما عضو اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة 
الخارجية في مجلس النواب األمريكي، النائب جيف 
فورتنبيري فقال إن جاللة الملك يحظى باحترام كبير من 

لته فالطريقة التي يتحدث فيها جال"قبل الجميع هنا، 
باسم األردنيين والدور القيادي الذي يقوم به في التعامل 
مع الظروف ورؤيته لتحقيق السالم، كل هذا له أهمية 
كبيرة بالنسبة لنا ويسهم في تقوية الشراكة األردنية 

  ."األمريكية

إن ما يقوم به جاللة الملك يبعث "ومضى قائال 
لمواجهة بإشارة إلى العالم بأن هناك قادة شجعان يعملون 

نحن نعول كثيرا على . ًأصعب التحديات وأكثرها تعقيدا
حكمة ودراية جاللة الملك، فاألحداث لها انعكاسات 

إننا نتعلم بشكل كبير من . يلمسها األردن بشكل مباشر
  ."جاللته ونقدر عاليا معرفته بقضايا المنطقة

وقال إن دور األردن المحوري والجهود للتوصل 
باألردن، يترجم رؤية الملك القيادية للسالم، والنهوض 

  .وعزم األردنيين، وكل هذا محط إعجاب وتقدير

وأكد أن العالقات األمريكية األردنية قوية على 
الدوام، لما لألردن، بقيادة جاللة الملك، من دور مهم 
كضامن لالستقرار في المنطقة، ونحتاج آلرائه ومساعدته 

ط، خاصة عملية في التعامل مع تحديات الشرق األوس
 .السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ٢ ص١٤/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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الملـك لـن يتـوانـى فـي : "أوقـاف القــدس"
  الدفـاع عـن األقصـى

 

استعرض مجلس األوقاف والشؤون  - عمان
والـمقدسات اإلسالمية في القدس خالل اجتماع طارىء 

م، االعتداءات الوحشية عقده امس في إطار انعقاده الدائ
  .الـمتواصلة على الـمسجد األقصى الـمبارك

وثمن في بيان اصدره مواقف صاحب الوصاية 
الهاشمية جاللة الـملك عبد اهللا الثاني الداعمة والـمساندة 

الحرم القدسي  /للدفاع عن الـمسجد األقصى الـمبارك
الشريف، ويؤكد الـمجلس على قناعته بأن جاللة الـملك 

ّن يتوانى في تحمل مسؤولياته الدينية التاريخية في ل
الحرم  /الدفاع والـمحافظة على الـمسجد األقصى الـمبارك

القدسي الشريف، والعمل على إلغاء جميع أوامر اإلبعاد 
واالعتقال التي طالت عددا من مسؤولي وموظفي 
األوقاف اإلسالمية وحراس الـمسجد األقصى الـمبارك 

  .الـمرابطاتوالـمرابطين و

الى ذلك أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
أن الحكومة  اإلسالمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل

وبتوجيهات من جاللة الملك حاضرة بقوة في القدس، 
وآخرها التحرك يوم أمس االول لفك الحصار عن المسجد 
ٕاألقصى وفتحه من جديد ورفع اآلذان عبر مكبراته واقامة 

  .ة فيهالصال

  ١ص ١٤/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ال يمكن فصل باب الرحمة عن : أبو البصل
   ونرفض التوجه لمحاكم االحتالل"األقصى"

 

 أكد وزير األوقاف والشؤون – بترا – عمان
والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل أن 

باب الرحمة جزء من المسجد األقصى، وال يمكن فصله "

رصد مخصصات مالية لترميم باب "، وقال ان االردن "عنه
فيما أعلنت لجنة فلسطين النيابية . الرحمة العام الحالي

أنها في انعقاد دائم، نظرا لما يشهده المسجد األقصى من 
اعتداءات اسرائيلية، ودعت اللجنة، التي التقت امس 
بوزير األوقاف لبحث االعتداءات االسرائيلية على 

 لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب األحد ،"االقصى"
  .المقبل، لبحث أحداث القدس

وطالب رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، خالل 
اللقاء بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب 
ابراهيم ابو السيد، الحكومة بالتحرك الفوري محليا وعربيا 
ودوليا، لمواجهة غطرسة سلطات االحتالل والمستوطنين 

ٕطرفين، وايقاف محاولة المساس بالقدس والمسجد المت
  .األقصى وسياسة القمع التي يتعرض لها الفلسطينيون

وأشاد السعود بدور جاللة الملك عبداهللا الثاني 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية نيابة عن األمة، وجهود وزارة االوقاف 

ة أوقاف القدس التابعة ومجلس أوقاف القدس ودائر
  .لألردن

وطالبت اللجنة وزارة األوقاف بتخصيص خطبة 
الجمعة المقبلة، للحديث عن الدور األردني في الدفاع 
عن القدس والمسجد األقصى، وحيت جهود أهل بيت 
المقدس في دفاعهم عن أولى القبلتين وثالث الحرمين 

  .الشريفين

ن اليوم أبو البصل قال إن الذي يقف في الميدا
ٕحقيقة هو مجلس األوقاف وادارة أوقاف القدس ووزارتا 
األوقاف والخارجية وشؤون المغتربين، بتوجيهات من 
جاللة الملك عبداهللا الثاني والحكومة تنفيذا للوصاية 

  .الهاشمية

وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من جاللة الملك 
حاضرة بقوة في القدس، وآخرها التحرك يوم أمس لفك 

صار عن المسجد األقصى وفتحه من جديد، ورفع الح
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ٕاألذان عبر مكبراته واقامة الصالة به، تجسيدا لموقف 
حكومي منسجم وموحد بين الوزارات والمؤسسات ذات 
العالقة، معبرا عن رفض األردن جملة وتفصيال، لما 

  .يواجهه المسجد األقصى من سياسات احتاللية

مية وطالب بدعم األردن والوصاية الهاش
واألوقاف في القدس، وأن الحكومة ترصد مخصصات 
مالية ضمن موازنة وزارة االوقاف سنويا، وآخرها هذا 
العام لصالح المقدسات واوقاف القدس وعمليات الترميم 

  .المستمرة للمسجد األقصى المبارك والمقدسات

وأشار إلى أنه وبتنسيب من وزارة االوقاف 
يل مجلس أوقاف لمجلس الوزراء، بالتوسع في تشك

القدس أخيرا، باشر المجلس باكورة اعماله بتفقد باب 
الرحمة والصالة به ومتابعة األعمال به، ما أثار غضب 
سلطات االحتالل، وأدى لنجاح المجلس في إعادة فتح 

  .الباب، بعد سنوات طويلة على إغالقه

وأكد الوزير أن مجلس األوقاف وبتوجيهات من 
لرحمة، بحيث رصد المبالغ المطلوبة الوزارة، سيرمم باب ا

في موازنة العام الحالي، وأن باب الرحمة جزء من 
المسجد األقصى، وال يمكن فصله عنه؛ بحيث تكون 

  .ًالصالة موحدة داخل األقصى كامال

وشدد أبو البصل على أن األوقاف ترفض مطلقا 
التوجه لمحاكم االحتالل اإلسرائيلية، ألن اإلدارة لألردن 

وقاف األردنية في القدس، كاشفا عن سير وزارة واأل
  .االوقاف ضمن خطط اعدت للتعامل مع األحداث

  ١ص ١٤/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  "وقف القدس"اقتراح أردني بإنشاء  

  

  

قدم الوفد البرلماني االردني المشارك  - عمان 
بمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون 

ً حاليا في الرباط جملة من االقتراحات اإلسالمي المنعقد
  .ًالداعمة للقدس تمهيدا لوضعها في البيان الختامي

ويضم الوفد الذي يرأسه النائب المحامي عبد 
الكريم الدغمي عضوي مجلس االعيان صخر دودين 
وياسره غوشة، وكال من النواب خليل عطية ومجحم 

ايدة الصقور واحمد الصفدي وحسن العجارمة وعواد الزو
وحسين القيسي وشعيب شديفات وامين عام مجلس 

  .النواب فراس العدوان

وطالب اعضاء الوفد النائبان خليل عطية 
وحسين القيسي والعين صخر دودين خالل مشاركتهم 
باجتماع لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية 
التابعة التحاد مجالس الدول االعضاء بالمنظمة بدعم 

تضطلع به المملكة االردنية الهاشمية عبر الدور الذي 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .في القدس الشريف

في كل العالم " وقف القدس"واقترحوا فكرة 
االسالمي بحيث يتم تمكين جميع مسلمي العالم االسالمي 
من وقف بعض اموالهم او امالكهم وريع تلك االموال أو 

في وزارة االوقاف لكل بلد " وقف القدس"الح األمالك لص
مسلم ليصار بعد ذلك انشاء مجلس امناء لوقف القدس 
من عدد من الدول االسالمية بهدف استثمار امواله في 
جميع الدول االسالمية ومن ثم يتم تقاسم ريع تلك 
المشاريع في الدول االسالمية المختلفة بين القدس 

  .ار في اموال ذلك الوقفوالدول التي تم بها االستثم

واوضحوا ان هذه االقتراحات ستسهم بدعم 
القدس وابقائها حية في االذهان من خالل المشاريع 
االنتاجية التي يتم استثمارها في ذلك البلد االسالمي 

من % ٥٠والعائد المالي لذلك البلد، مشيرين الى ان 
 العائد في وقف القدس في البلدان المختلفة يعود للقدس
وبذلك نمكن اهل القدس واهل فلسطين من الثبات على 

فيما شارك الوفد باجتماع لجنة الشؤون الثقافية .ارضهم



  
  ٣١ 

والقانونية وحوار الحضارات واالديان التي تضمن جدول 
اعمالها استعراض ما تم من متابعات وتنفيذ للقرارات 
والتوصيات التي اتخذتها اللجنة وكذلك متابعة حماية 

لثقافي اإلسالمي والمؤسسات الدينية والوقفية الموروث ا
  .في البلدان غير اإلسالمية

كما تضمن الجدول حماية المقدسات في الدول 
اإلسالمية والمسجد األقصى من التهديدات اإلسرائيلية 
والحوار بين الحضارات مع تركيز خاص على التصدي 

  .للحمالت الغربية المناهضة للقيم اإلسالمية

ن ممثل للمجموعة العربية في لجنة واالردن اال
الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واالديان الى 
ُجانب الجزائر وسلطنة عمان وجزر القمر، كما جرى 

  .ًخالل االجتماع انتخاب النائب عواد الزوايدة مقررا للجنة

وبشأن حماية المسجد االقصى من التهديدات 
ه غوشة بإضافة بند على الصهيونية، طالبت العين ياسر

مشروع القرار يقضي بدعم مجلس اوقاف القدس الذي 
انشئ بتوجيهات ملكية سامية في االردن كممثل لكل 

كما طالبت بإدانة االجراءات التي قام بها .اطياف القدس
االحتالل من خالل ابعاد الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه 

 اهل القدس نافذ بكيرات، فيما دعت الى االشادة بصمود
  .وفتح باب الرحمة والصالة فيها

  ٤ ص١٤/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني : الملك
  اإلسرائيلي

 استقبل جاللة الملك عبداهللا - بترا  -  عمان
ًالثاني، في قصر الحسينية امس األحد، وفدا من لجنة 

ائب القوات المسلحة في مجلس النواب األميركي برئاسة الن
  .الديمقراطي جون غارامندي

وتناول اللقاء، الذي حضره سمو األمير فيصل بن 
الحسين، عالقات الشراكة االستراتيجية بين األردن والواليات 

المتحدة، وآليات تعزيز التعاون بينهما خصوصا في 
  .المجالين العسكري والدفاعي

وجرى استعراض التطورات اإلقليمية الراهنة، 
ن تجاه مختلف القضايا، حيث أكد جاللته ومواقف األرد

ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم وتعزيز األمن 
  .واالستقرار في المنطقة

وتطرق اللقاء إلى الجهود اإلقليمية والدولية في 
الحرب على اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، والتعاون 

وبخصوص عملية . األردني األميركي بهذا الخصوص
سالم، شدد جاللة الملك على ضرورة إنهاء الصراع ال

الفلسطيني اإلسرائيلي، وتحقيق السالم العادل والدائم 
استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وخالل اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي 
 جاللة الملك الحكيمة لتحقيق السالم يقوم به األردن بقيادة
  .واالستقرار في المنطقة

كما أبدوا إعجابهم بقدرات القوات المسلحة األردنية 
العربي، وما تتمتع به من مستوى عال من   الجيش–

المهنية واالحترافية، والتي مكنت األردن من المحافظة على 
وحضر اللقاء . أمن حدوده في ظل الظروف المحيطة به

يس هيئة األركان المشتركة، ومستشار جاللة الملك، رئ
  .مدير مكتب جاللته

 ٢ ص١٨/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مجلس الوزراء يرفض قرار المحكمة 
  اإلسرائيلية بإغالق مبنى باب الرحمة

 

ناقش مجلس الوزراء  - نيفين عبد الهادي-عمان
خالل جلسته التي عقدها، امس األحد، برئاسة رئيس 

ّ الدكتور عمر الرزاز تداعيات األحداث والتطورات في الوزراء
المسجد األقصى المبارك، وآخرها ما يتعلق بقرار محكمة 

  .إسرائيلية بإغالق مبنى باب الرحمة
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ٕوأكد مجلس الوزراء رفضه وادانته لقرار المحكمة 
اإلسرائيلية بإغالق مبنى باب الرحمة، وأن األردن ال يعترف 

ًن المبنى جزءا أصيال من المسجد ًأصال بهذا القرار كو ً
الحرم القدسي الشريف، الذي يقع ضمن / األقصى المبارك

ًاألراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات 
  .الشرعية الدولية، وال تخضع الختصاص القضاء اإلسرائيلي

كما أكد مجلس الوزراء أن المسجد األقصى 
 ١٤٤ف بكامله على مساحة الحرم القدسي الشري/ المبارك

ًدونما يخضع لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية وتحت الوصاية 

  .>>...الهاشمية

 ١٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن يرفض قرارا قضائيا إسرائيليا بإغالق 
  "باب الرحمة"

 

 عبرت وزارة الخارجية -  )أ.ب.د (-عمان 
ٕؤون المغتربين األردنية عن رفض المملكة وادانتها وش

في  باب الرحمة لقرار محكمة إسرائيلية بإغالق مبنى
  .المسجد األقصى

القدس " بيان اليوم األحد أن وأكدت الوزارة في
الحرم القدسي  /المبارك المسجد األقصى الشرقية بما فيها

نية المحتلة عام الشريف هي ضمن األراضي الفلسطي
ً وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وال ١٩٦٧

، مشددة على أن "تخضع لالختصاص القضائي اإلسرائيلي
ًيعتبر جزءا أصيال من" الرحمة  بابمبنى  المسجد األقصى ً

  دونما، وأن إدارة أوقاف١٤٤المبارك بمساحته البالغة 
هي السلطة صاحبة االختصاص الحصري في القدس 

  ".ًوفقا للقانون الدولي المسجد األقصى إدارة جميع شؤون

وطالبت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة 
ّ، إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحملتها )بترا(األنباء األردنية 

 كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سالمة

المبارك، وشددت على رفض أي مساس المسجد األقصى 
  .بالوضع التاريخي والقانوني القائم

وأصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية بالقدس 
 باب الرحمة الق المؤقت لمبنىاليوم قرارا بتمديد أمر اإلغ

ّفي المسجد األقصى، وادعت أن األوقاف اإلسالمية 
  .>>"...مسجدا بشكل غير قانوني"أقامت فيه مؤخرا 

  ١٨/٣/٢٠١٩ مصراوي

* * * * *  

  

  

  

 يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث "النواب"
  "األقصى"االعتداءات اإلسرائيلية على 

 

فيما شرع مجلس  –  عمان- جهاد المنسي
النواب أمس بمناقشة تقرير لجنته المالية، التي أوصت 

 مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة ٣٩بتحويل 
 مخالفة إلى ٥٢ل  إلى القضاء، وتحوي٢٠١٦للعام 

مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يعقد المجلس 
اليوم االثنين جلسة مناقشة عامة لمناقشة االعتداءات 
الصهيونية التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك 

  .ًيوميا

يأتي ذلك في وقت استنكر فيه النواب الجريمة 
لجمعة البشعة التي تعرض لها المصلون في نيوزيلندا ا

 شهيدا من بينهم ٥٠الماضية، وذهب ضحيتها اكثر من 
  .>>... أردنيين٤

وفيما طلب الطراونة من الحكومة نىىىىى... <<
خالل جلسة " االقصى"تقديم تقرير مفصل حول انتهاكات 

اليوم، قال ان على الحكومة ان تحافظ على نصاب 
حضورها بالتزامن مع حضور النواب، موجها نقدا 
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غياب عن جلسة مهمة تتضمن مناقشة "سبب للحكومة ب
  .>>..."تقرير مهم

 نائبا على مذكرة تبناها ٣٢كما وقع ... <<
النائب خليل عطية تنتقد تقرير الخارجية األميركية الذي 
اعتبره يفتقد للمصداقية ولم يتطرق لمعاناة الشعب 

  .الفلسطني

إذ نستهجن تفرد الخارجية "وقال النواب 
 تقرير حول حقوق اإلنسان في العالم األميركية بإصدار

يفتقد للمصداقية والنزاهة دون تفويض من أي جهة، 
وغير آبه بعرض معاناة الشعب الفلسطيني ابتداء 

 مرورا بمعاناة أهالي القدس ١٩٤٨بمناطق االحتالل 
والضفة وقطاع غزة منتهيا بخلوه من الحديث عن معاناة 

ن ان التقرير لم ، منوهي"أهالينا في الشتات والمخيمات
يتطرق لمظاهر التمييز العنصري والمجتمعي في 

 ١٩٤٨المستعمرة اإلسرائيلية سواء لفلسطيني الداخل 
والضفة الغربية والشتات متجاهال سياسة التمييز الذي 

  .تمارسها سلطات االحتالل

  ٦ص ١٨/٣/٢٠١٩ الغد

* * * * *  

 الوصاية الهاشمية خط أحمر: النواب
 

حدث جلل ويحتاج " باب الرحمة"إغالق : الرزاز
ًموقفا وطنيا موحدا ً ً  

األردن سيواصل جهوده الدبلوماسية والقانونية 
  لردع الممارسات اإلسرائيلية

األردن ينوب عن األمة اإلسالمية في : الصفدي
  الحفاظ على المقدسات

المسجد األقصى غير قابل للقسمة : أبو البصل
ًال مكانيا وال زمانيا ً  

ني لجهود الملك في الدفاع عن تثمين فلسطي
  المقدسات اإلسالمية والمسيحية

  

استطاع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونة انقاذ جلسة مجلس النواب الطارئة عن القدس 
بعدما حدثت فوضى كادت تعصف بالجلسة اثر كلمة 
النائب محمد هديب التي اعتبرها النواب مسيئة للوحدة 

  .دنيالوطنية والشعب االر

وعادت جلسة مجلس النواب الى االنعقاد بعد 
رفعها لمدة خمسة دقائق باعالن رئيس مجلس النواب 
انه يقدم اعتذاره عما قاله النائب محمد هديب وأن 
الحديث سيقتصر على ممثلي الكتل الذين حرصوا على 
التأكيد على الوحدة الوطنية المقدسة وان القضية 

وان الجيش االردني قدما الفلسطينية هي قضية اردنية 
  .الشهداء في الدفاع عنه القدس في باب الواد واللطرون

وحرص النائب قيس زيادين على ذكر قصة جده 
الدكتور يعقوب زيادين الكركي الشيوعي المسيحي الذي "

في التاكيد على " حمله ابناء القدس الى قبة البرلمان 
  .وحدة الشعبين االردني والفلسطيني

 النواب في نهاية مناقشاته الموافقة وقرر مجلس
على عدد من التوصيات وهي التاكيد على الوصاية 
الهاشمية للمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 
وتثمين مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن 

  .القضية الفلسطينية والمقدسات في القدس

كما قرر المجلس التأكيد على ان القدس 
ريف هي عاصمة الدولة الفلسطينية وان اجراءات نقل الش

السفارة االميركية الى القدس هو قرار باطل وادانه كافة 
  .اشكال التطبيع مع االحتالل

واوصى المجلس بسحب السفير االردني من تل 
  .ابيب وطرد السفير االسرائيلي من االردن

كما طالب المجلس من الحكومة باطالع النواب 
  .لقرنعلى صفقة ا

كما اوصى مجلس النواب بأن أراضي الغمر 
  .والباقورة أراض اردنية والسيادة عليها هي لالردن
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وطالب المجلس من الحكومة بزيادة اعداد 
  .الحراس في المسجد االقصى

واوصى المجلس من الحكومة بمضاعفة الجهود 
للحفاظ على المسجد االقصى ورفض التقسيم الزماني 

  .والمكاني

واب خالل الجلسة الطارئة لبحث سياسة واكد الن
االحتالل ضد القدس والتي عقدت امس برئاسة رئيس 
مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة على رفضهم 
لالجراءات الصهيونية في تهويد مدينة القدس، واشاد 

الملك عبداهللا الثاني النواب في مداخالتهم بجهود جاللة 
في الحفاظ على القدس وهويتها العربية واالسالمية 

  .وحماية المسجد االقصى

كما اكد النواب على ان االردن متمسك بالوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

  .القدس ولن يسمح بالمساس بها وهي خط احمر

 ووقف النواب والحكومة معا دقيقة اجالال
واحتراما لصمود الشعب الفلسطيني على ارضه بطلب من 
النائب زيد لشوابكه اثر مشاهدة فيلم عن باب الرحمة 

  .عرضه النائب محمود الطيطي

وقال نواب اننا بحاجة الجراءات مقنعة من قبل 
الحكومة، رافضين ما اشارت اليه الحكومة من اجراءات 

 الحدث، معتبرين انها اجراءات يجب ان ترتفع لمستوى
باعتبار ان المسجد االقصى اولى القبلتين وثاني 
المسجدين وثالث الحرمين، مؤكدن على الوصاية 
الهاشمية في القدس الشريف، منوهين ان جرائم االحتالل 
اكبر دليل على فاشيته وضربه عرض الحائط بكل قررات 
الشرعية الدولية، وان القضية الفلسطيني هي قضية 

  .نت وستبقى وستتواصلاالردن االولى كا

وطالب نواب بسحب السفير االردني من اسرائيل 
وطرد السفير االسرائيلي من عمان وقطع العالقات مع 

 وطالب نواب بالغاء اتفاقية استيراد .الكيان الصهيوني
  .الغاز من اسرائيل

وقال نواب يجب ان ال ننتقص من االجراءات 
لوصاية الهاشمية التي تقوم بها الحكومة االردنية وندعم ا

على المقدسات، مشيدين بجهود الحكومة ووزارة 
الخارجية ووزارة االوقاف، مذكرين بموقف مجلس النواب 
ورئيسه في ان يكون شعار مؤتمر االتحاد البرلماني 
العربي الذي عقد في عمان تحت شعار القدس العاصمة 

  .االبدية لدولة فلسطين

مد في وجه وحيا النواب الشعب الفلسطيني الصا
االحتالل كما وجه النواب التحية الى المقدسيين 
الصامدين في القدس، مطالبين من االمة العربية دعم 

  .الشعب الفلسطيني ودعم اهل القدس

حسني الشياب، زيد : وتحدث في الجلسة النواب
الشوابكة، محمود الطيطي، نواف الزيود، طارق خوري، 

مد هديب، سعود خالد الفناطسة، رمضان الحنيطي، مح
ابو محفوظ، محمد الظهراوي، اندريه حواري وقصي 
الدميسي، منتهى البعول، فواز الزعبي، محاسن الشرعه، 
مازن القاضي، مرزوق الدعجة، مصلح الطراونة، 
سليمان الزبن، مصطفى ياغي، فيصل االعور، جمال 
قموه، نواف النعيمات، محمد العياصره، عمر قراقيش، 

 خالد رمضان، ابراهيم ابو العز، محمد نوح رائد الخزاعله،
القضاه، غازي الهوامله، بركات العبادي، معتز ابو رمان، 
خالد البكار، خالد ابو حسان، محمود النعيمات، خليل 

  .عطية، ريم ابو دلبوح، احمد اللوزي، ويحيى السعود

ّالرزاز بطالن قرار المحكمة اإلسرائيلية بإغالق باب 
  الرحمة

ّ الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أننا وقال رئيس
ّوبموجب الوصاية الهاشمية التاريخية، نتعامل مع  ّ
ّالقضية الفلسطينية، واألوضاع في مدينة القدس،  ّ
ّباعتبارها قضية وطنية خالصة، قدوتنا في ذلك صاحب  ّ
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ّالجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني المعظم، الذي  ّ
ّر كل منبر ومحفل للذود عن ًيبذل جهودا مضنية، ويستثم
  .ّهذا الحق األصيل والمقدس

واضاف الرزاز في مداخلته تحت القبة ان األمر 
ًجلل، ويحتاج منا جميعا بذل أقصى الجهود، في سبيل  ّ

ّحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ّ ّ.  

وقال لقد ناقش مجلس الوزراء باألمس آخر 
ّى المبارك، وأكد بطالن ّالمستجدات في المسجد األقص

ّقرار المحكمة اإلسرائيلية بإغالق مبنى باب الرحمة 
ًباعتبار المبنى جزءا أصيال من المسجد / األقصى المبارك ً

الحرم القدسي الشريف، الذي يقع ضمن األراضي 
ًالفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية 

  .الدولية

ًونؤكد هنا أيضا"وتابع   أن الحكومة ستواصل ّ
ّجهودها الدبلوماسية والقانونية لردع الممارسات  ّ
ّاإلسرائيلية، وضمان عدم المساس بالوضع التاريخي 

الحرم / والقانوني القائم في المسجد االقصى المبارك
  ."القدسي الشريف

واكد رئيس الوزراء ان الحدث جلل نحن احوج ما 
لموقف على نكون الى موقف وطني موحد ونبني هذا ا

ثوابتنا بقيادة جاللة الملك في الدفاع عن القدس 
  .والمقدسات االسالمية والمسيحية

الصفدي القدس فوق كل الخالفات السياسية وهي خط 
    احمر 

إن اولوية "وقال وزير الخارجية ايمن الصفدي  
الدولة األردنية بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني هي 

المية والمسيحية والحفاظ على حماية المقدسات االس
  ".الوضع القائم في القدس

مشددا ان جاللة الملك عبداهللا الثاني يقود 
السياسة االردنية ويوجه الحكومة واجهزة الدولة االردنية 

  .بالدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

واكد الصفدي خالل جلسة النواب الطارئة لبحث 
اءات االسرائيلية على المقدسات إلى أن التداعيات واالعتد

القدس فوق كل الخالفات والسياسة بالنسبة لألردن وهي 
  .خط احمر

واكد ان ثبات المقدسيين على ارضهم 
والفلسطينين على ارضهم والوصاية الهاشمية كان له 
دور كبير في حماية المقدسات، الفتا إلى أن دائرة 

 على المقدسات االوقاف االسالمية هي صاحبة السلطة
وال سلطة للسلطات االسرائلية او اي محكمة اسرائيلية 

  .على المقدسات االسالمية في القدس

وبين للنواب أن األردن ال يدخر جهدا بقيادة 
جاللة الملك عربيا ودوليا ومع المؤسسات الدولية وبشكل 
يومي لوقف االعتداءات على المقدسات، مؤكدا أن 

لقدس كردة فعل، بل هو عمل األردن ال يتعامل مع ا
أردني لكل مؤسسات الدولة وبشكل يومي من خالل 
االشتباك بالتعاون مع االشقاء واالصدقاء في الدول في 

  .العالم للحفاظ على المقدسات

هذه الحماية ليست رده فعل وانما "وقال الصفدي 
اشتباك يومي ومباشر من اجل حماية المقدسات 

  ". بالجهد بشكل مباشراالسالمية المسيحية ونقوم

مشددا انه ال تهاون في الدفاع عن القدس ولن 
نقبل اي فعل اسرائيلي يحاول المساس بالوضع القائم في 

  .القدس

وقال القدس فوق السياسة والقدس فوق 
الخالفات وكلنا نعمل من اجل القدس وهي ارض 

 وهي عاصمة الدولة ١٩٦٧فلسطينية محتلة عام 
  .الفلسطينية المستقلة

نحن في االردن نقف صفا واحد في حماية : وقال
مشيرا الى صعوبة "المقدسات بقيادة جاللة الملك 

االوضاع وقوات احتالل ولكن تحركنا كان له دور في 
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الحفاظ على القدس والتي تجمعنا جميعا وما تقوم به 
  ".الدولة االردنية هو جهد مستمر

وب عن األردن عبر الوصاية الهاشمية ين: ابو البصل
  األمة

وقال وزير االوقاف والشؤون االسالمية الدكتور 
عبدالناصر ابو البصل إن المسجد االقصى غير قابل 

  .للقسمة ال مكانيا وال زمانيا بكامل مساحته

ننطلق من المسجد االقصى هو حق "وقال 
مقدس للمسلمين وحدهم وننطلق من امر ديني في 

قسيم الزماني او عقيدتنا والمسجد االقصى غير قابل للت
المكاني وهو وقف اسالمي للمسلمين وحدهم وال سلطة 
لالحتالل عليه والسلطة عليه هي لدائرة االوقاف 

  ".االسالمية ومجلس االوقاف االسالمية

وقال ان ما تقوم به قوات االحتالل ضد االوقاف 
ومجلس االوقاف وضد المقدسات هو مخالفة للوصاية 

  .الهاشمية

ل أن األردن عبر الوصاية وأكد ابو البص
الهاشمية ينوب عن األمة اإلسالمية في الحفاظ على 

  .المقدسات في القدس

وأكد أبو البصل أنه ال تواصل مع المحاكم 
االسرائيلية تحت اي ظرف بخصوص األقصى والقدس 

  .وحتى باب الرحمة الذي تعتزم الحكومة ترميمه

وبين أنه تم تعيين مزيد من الحراس وعدد 
 حارسا باالضافة إلى وجود الف ٨٢عينين الجدد الم

موظف للحفاظ على المقدسات واالقصى باالضافة إلى 
الحفاظ على المدراس التعليمية لالوقاف والمراكز 

  .الصحية

مشددا ان منع مشاريع االعمار هو امر مرفوض 
وما حدث من التفاف المقدسيين واالوقاف هو اعطى 

  .ل باب الرحمةالحكومة قوة في اتصاالتها حو

  ازمة في مجلس النواب تؤدي الى رفع الجلسة لدقائق

احتد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
  .الطراونة على حديث النائب محمد هديب

وقال الطراونة مخاطبا هديب انت نائب مدسوس 
تثير الفتنة بين ابناء الشعب االردني، وال يحق لنائب 

  .اردني التحدث هكذا

ال احد يزاود على االردن ملكا  "وقال الطراونة
وحكومة وشعبا في موقفنا الثابت من فلسطين ودعم 

  ".شعبها

وطالب الطراونة تحويل هديب الى لجنة السلوك 
والنظام النه اخطأ بحق الشعب االردني ووافق مجلس 

  .النواب على تحويل هديب الى لجنة السلوك والنظام

ب اقول للشع"وكان النائب محمد هديب قال 
كما " الفلسطيني ال احد معكم اال اهللا ولالقصى رب يحميه

قال ان الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
  ".تحتضر"والمسيحية في القدس 

وهو ما اثار معارضة قوية من النواب تحت القبة 
معلنين رفضهم لحديث هديب ومستنكرين حديث هديب 

  .لنضاليالذي فيه اسائة للشعب االردني وتاريخة ا

وحدثت مشادة بين النائبين خالد الفناطسة 
ومحمد هديب ادت الى رفع الجلسة لدقائق حتى ال تتطور 

  .االمور

وعادت الجلسة الى االنعقاد باعالن رئيس 
مجلس النواب االعتذار عن حديث هديب معبرا عن رفضه 
المطلق للحديث، ومؤكدا ان الوصاية الهاشمية خط 

  .احمر

الول لرئيس مجلس النواب وترأس النائب ا
  .الدكتور نصار القيسي جانبا من الجلسة

  ٢ ص١٩/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تأكيدات بأن الوصاية الهاشمية حجر عثرة أمام 

 "األقصى"طموحات العدو للسيطرة على 
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األردن يملك أوراقا للضغط على : سياسيون
  إسرائيل بقضية باب الرحمة

  

ياسيون، أن قرار أكد س –عمان - محمد الكيالي
محكمة االحتالل االسرائيلي، بإغالق باب الرحمة التابع 

تعسفيا “ يوما، يعد ٦٠للمسجد األقصى المبارك، لمدة 
ويكرس نهج سلطات االحتالل لبسط سيطرتها الكاملة 
على المدينة المقدسة، مثلما يعد تعديا سافرا على 

  ."لةالوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المحت

، أمس، "الغد"وأشاروا في أحاديث منفصلة مع 
إلى أن قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلية في القدس، 
واجهه رفض رسمي أردني حاسم، بعد أن اعتبرت وزارة 

القدس “الخارجية، في بيان لها، أول من أمس، أن 
الشرقية بما فيها المسجد األقصى المبارك هي من ضمن 

، وفقا للقانون ١٩٦٧لمحتلة عام األراضي الفلسطينية ا
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وال تخضع لالختصاص 

  ."القضائي اإلسرائيلي

وشدد هؤالء على أن أي مساس بالوضع القائم 
في المسجد األقصى من قبل الكيان المحتل، يمكن أن 
يؤدي إلى وضع صعب في المدينة، وال أحد يعلم ما 

  .ستؤول إليه األمور حينها

ولفتوا إلى أن األردن بوصايته الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، 
يملك أوراقا يمكن من خاللها الضغط على دولة االحتالل 

  .في المحافل الدولية

وتحتفظ المملكة بحقها السياسي والقانوني، 
باإلشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية 

  .١٩٩٤ي عربة الموقعة في العام واد

وقال وزير األوقاف السابق الدكتور وائل 
وال يقبل "عربيات، إن الموقف األردني واضح منذ القدم، 

التنازل أو التفريط أو التجزئة في قضية القدس 

، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه "وفلسطين
 يتمسك بحماية المقدسات بموجب الوصاية“كاملة، مثلما 

الهاشمية وبموجب اتفاقية السالم والتي تؤكد على 
  ."الحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة

وأشار عربيات، إلى ان هذا األمر يؤكد أيضا، 
حرية العبادة وحق ممارسة جميع الشعائر الدينية دون 
أي منغصات، مشيرا الى أن باب الرحمة، هو باب من 

، وال بد من التأكيد على أبواب المسجد األقصى المبارك
أن الموقف األردني مهم وقانوني، وأن المملكة تمارس 
حقها السياسي واألخالقي في رفض إغالق الباب أمام 

  .المصلين الفلسطينيين

المدافع العربي "وشدد على أن األردن، هو 
الوحيد بهذا الشكل الشرس عن األقصى والمدينة 

لى المقدسات في المحتلة، ولوال الوصاية الهاشمية ع
القدس لكان هناك تعد كبير من قبل سلطات االحتالل 

، مبينا أن "على المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة
الوصاية حجر عثرة أمام طموحات كيان العدو بخصوص "

  ."المدينة المقدسة

وأوضح عربيات، أن األردن يملك الكثير من 
تعمالها من األوراق السياسية والقانونية، التي يمكن اس

أجل الضغط على دولة االحتالل فيما يخص القدس، الفتا 
جاللة الملك يملك رؤية واسعة وله عالقات "إلى أن 

دولية كبيرة ومهمة ومؤثرة في مختلف المحافل الدولية، 
ويستطيع حمل هذا الملف القانوني والسياسي بامتياز 

  ."وقادر بالتعبير عنه بكل وضوح وصراحة أمام الجميع

بدوره، اعتبر وزير األوقاف األسبق، الدكتور 
هايل داود، أن قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي إغالق 

إصرارا متطرفا تنتهك فيه سلطات "، "باب الرحمة"مصلى 
  ."االحتالل حرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه

ًواكد داود أن األردن ال يعترف أصال بهذا القرار 
صيال من الحرم القدسي الشريف، كون المبنى جزءا أ"
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ًويقع ضمن األراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وال يخضع الختصاص 

  ."القضاء اإلسرائيلي

وبين أن المسجد األقصى المبارك، بمساحته 
 دونما، يخضع لدائرة أوقاف القدس ١٤٤التي تبلغ 

الشؤون والمقدسات اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف و
وتحت الوصاية الهاشمية، مشددا على أن المسجد 

حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم “األقصى المبارك 
أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده ومصلياته، وال 

، رافضا ”حق ألي محكمة بإغالق مصلى باب الرحمة
  .كافة القرارات االحتاللية المتطرفة إلغالقه

داود من خطر التهويد المحدق باألقصى  روحذ
بشكل عام ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي 
المتطرفة لتحويله إلى كنيس يهودي، مبينا أن قوات 
االحتالل تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة 
وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد 

  .األقصى

 األردنية للعلوم من جهته، قال رئيس الجمعية
السياسية، الدكتور محمد مصالحة، ان قرار المحكمة 
االسرائيلية بخصوص إغالق باب الرحمة، هو امر بالغ 
الخطورة، في ظل مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحام 

  .المسجد االقصى تحت حماية قوات األمن االسرائيلية

من مغبة مواصلة سلطات  وحذر مصالحة
ائيلي االعتداء على المقدسات الدينية في االحتالل االسر

مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الوصاية الدينية على 
المقدسات المسيحية واإلسالمية فيها كانت وستبقى تحت 

  .الرعاية الهاشمية

ودعا الى تشكيل قوة ضغط دولية وعربية في 
وجه سلطات االحتالل، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن 

جد االقصى والمقدسات الدينية في القدس، سالمة المس
محذرا في الوقت ذاته من أن المساس بالوضع التاريخي 

له تبعات خطيرة ال "والقانوني القائم في المدينة المقدسة، 
  ."يمكن السكوت عنها

وشدد مصالحة على أهمية اتخاذ موقف عربي 
ٕواسالمي موحد تجاه ما يحاك للقضية الفلسطينية 

  .ة القدس المحتلة خصوصاعموما، ومدين

  ٨ ص١٩/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

مجلس العاصمة يدعو لتحمل المسؤوليات 
 تجاه القدس

 

مجلس محافظة العاصمة أن  اكد – بترا –عمان 
المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة 

، ”ال يمكن السكوت عنه ألن له تبعات خطيرة“المقدسة، 
الحتالل المسؤولية الكاملة عن سالمة محمال سلطات ا

  .المسجد االقصى والمقدسات الدينية في القدس

إن : وقال المجلس في بيان له اليوم االثنين
الوصاية الدينية على المقدسات المسيحية واإلسالمية 
كانت وستبقى تحت الرعاية الهاشمية، مشيرا الى خطورة 

باب الرحمة في قرارات سلطات االحتالل االسرائيلي إغالق 
المدينة المقدسة، ومواصلة المستوطنين اإلسرائيليين 
اقتحام المسجد االقصى تحت حماية قوات األمن 

  .اإلسرائيلية

ودعا المجلس الدول والحكومات العربية 
واإلسالمية الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما 
يحدث من انتهاكات غير مسبوقة في ثاني القبلتين وأولى 

ٕحرمين، واتخاذ موقف عربي واسالمي موحد تجاه ما ال
يحاك للقضية الفلسطينية عموما، ومدينة القدس المحتلة 

  .خاصة
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  ٢ ص١٩/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تدعو لدعم الوصاية " خارجية النواب"
  الهاشمية

  

أكد رئيس لجنة الشؤون  – بترا –عمان 
عم الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني ضرورة د

الموقف االردني تجاه الوصاية الهاشمية والتاريخية على 
  . المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وقال الطعاني خالل لقاء اللجنة اليوم الثالثاء 
سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى عمان سامي المفلح، ان 

الدبلوماسية االردنية يشهد لها العالم بإعادة الزخم "
الفلسطينية، كونها القضية المركزية االولى للقضية 

  ". للمملكة

واستعرض الطعاني الظروف االقتصادية الصعبة 
التي يمر بها االردن جراء االوضاع غير المستقرة بدول 
الجوار، فضال عن استقبال االردن للعديد من موجات 
اللجوء ال سيما السوري، ما فاقم من االوضاع االقتصادية 

  . لبنية التحتيةوالضغط على ا

من جهته، قال المفلح ان هذا اللقاء يأتي لتعزيز 
التعاون بين البلدين الصديقين، داعيا االردن إلى تعزيز 
االستثمار والتبادل التجاري والثقافي والترويج للسياحة 
الدينية للمملكة بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، 

تقف الى جانب االردن مشيرا الى ان دولة انتيغوا وبربودا 
  . فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

من جانب آخر، وخالل اجتماع اللجنة مع نائب 
مدير المعهد الديمقراطي الوطني في األردن يوناس 
تشيكوليس، أكد الطعاني ضرورة تعزيز التعاون ما بين 
اللجنة المعهد، والعمل على تدريب الكادر الوظيفي 

، من اجل تعزيز العمل "وابخارجية الن"المخصص لـ 
  . المؤسسي لكادر اللجنة

بدوره، قال تشيكوليس ان المعهد منفتح على 
جميع اللجان النيابية، ويتابع باستمرار نشاطات 

، مشيرا إلى أن المعهد سيعقد ورش "الخارجية النيابية"
تدريبية متخصصة للنواب في القضايا التي يرونها 

 .مناسبة لهم

  ٢ ص٢٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

موقف األردن ريادي وثابت تجاه : مقدسيون
  ًالقدس وترك وحيدا في الدفاع عن المقدسات

 

األردن ال يأخذ مواقف  -  محمد غزال-عمان 
فقط بل يترجم المواقف ألفعال رغم الضغوطات والتحديات 

  .واالجندات

أكد مقدسيون أهمية الوصاية الهاشمية لحماية 
واالسالمية مشددين على ضرورة المقدسات المسيحية 

  .الدور االردني للحفاظ على الوضع القائم

واعربوا عن وجود خذالن عربي واسالمي، 
مطالبين بمواقف عربية أكثر ثباتا لدعم المقدسيين 

  .والمقدسات

الدور االردني والوصاية الهاشمية في حماية "
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس مثل القمر 

، بهذه الكلمات وصف "لة غابت بها النجوم االخرىفي لي
برنارد سابيال، وهو مقدسي استاذ جامعي متقاعد في علم 
االجتماع في جامعة بيت لحم، دور االردن في حماية 

  .المقدسات

الجوردن " و"$"وقال في اتصال هاتفي مع 
 ان الدور االردني مهم جدا في حماية كافة "تايمز

  .المسيحيةالمقدسات االسالمية و
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نحن في القدس نشعر بأن االردن بالرغم "وتابع 
من كل الضغوطات والتحديات وامواج الالجئين ما زال 

  ".قلبه وقالبه في القدس وفي االماكن المقدسة

هذا ليس مجرد كالم حيث ان االردن ال "وقال 
يأخذ مواقف فقط بل يترجم المواقف ألفعال ونحن بحاجة 

  ".لألردن والدور االردني

ولفت الى أن االردن رغم امكانياته المحدودة 
استقبل مئات االالف من الالجئين السوريين ويعاني 
ضغوطات كبيرة ولو اختار االردن ان يبقى بعيدا لما المه 
أحد ولكن رغم كل التحديات والضغوطات واالحاديث عن 
صفقة القرن يبقى االردن أمينا وحافظا للعهدة العمرية 

 بحبه وعالقته بالقدس واهلها وأكنافها وكل ويبقى ملتزما
  .ما تمثله القدس لكل العالم

نحن ال نستطيع ان نعيش بدون ان "وأضاف 
يكون لألردن الدور الريادي والثابت والتاريخي للحفاظ 
على الوضع القائم واالماكن المقدسة المسيحية 

االلتزام االردني للمقدسات (...) واالسالمية في القدس 
 رغم الضغوطات والتحديات واالجندات ويستمر يستمر

  .«بموقفه المشرف بالرغم من الضغوطات

وأكد أن االهتمام االردني يأتي في ظل خذالن 
عربي لالسف واالردن بعكس الدول العربية واالسالمية 

  .بقي صامدا وثابتا بموقفه

نحن مع جهود االردن وبالتالي ال يمكن «وقال 
يبقى ثابتا «، معربا عن امله ان »ان يتغير الوضع القائم

ّفي جهوده الحترام الوضع الراهن، إذ عودنا الهاشميون 
وعبر التاريخ دائما بأنهم قادة ورواد في هذا المجال 
ونحن نؤكد ان استمرار الدور االردني يبشر بمستقبل 

  .«افضل لنا في القدس وللمقدسات المسيحية واالسالمية

ير مركز القدس بدروه قال زياد الحموري، مد
للحقوق االقتصادية واالجتماعية، انه ال يوجد مقارنة بين 

الدور االردني ودور العالم العربي واالسالمي حيث ان 
  .لألردن الدور الكبير

وشدد على دور االردن في ازالة البوابات 
االلكترونية وكاميرات المراقبة من ابواب المسجد االقصى 

تالل الذي ال يحترم واكد ان المشكلة هي في االح
  .االتفاقيات

واشار الى االتفاقية الموقعة بين السلطة 
الفلسطينية واالردن حول الوصاية الهاشمية على 

وقال ان االردن يواجه . المقدسات االسالمية والمسيحية
ضغوطات وصعوبات حيث ان االحتالل االسرائيلي ال يلتزم 

  .باالتفاقيات

نة االماكن وأشار الى دور االردن في صيا
المقدسة وزيادة اعداد الحراس في المسجد االقصى، 

االردن متروك وحيدا في الدفاع عن "مضيفا أن 
المقدسات االسالمية والمسيحية وان كل وعود العالم 
العربي بدعم المقدسيين واالماكن المقدسة لم تترجم على 

  ".ارض الواقع

من الواضح جدا وجود خذالن عربي «وقال 
للقدس والمقدسيين ونحن نعي حجم الضغوطات واسالمي 

(...) على االردن الذي يستمر بعمل ما يستطيع 
والمقدسيون لديهم أمال بدور اكبر لالردن وحماية اكبر 

  .للمقدسات

واعربت رانيا الياس مديرة جمعية يابوس في 
القدس عن تقديرها لألردن ودوره في حماية المقدسات 

ت بان المقدسيين في معركة المسيحية واالسالمية واشار
صعبة ومعركة وجودية، مشددة على ضرورة دور عربي 

  .واسالمي اكبر في القدس ودعم صمود المقدسيين

االدانة ال تكفي ووصلنا لمرحلة ال "وقالت 
هنالك ط الفتة الى ان "نستطيع التحمل اكثر من ذلك

شعورا بالخذالن من العالم العربي واالسالمي وهنالك 
  ".تجاه مدينة القدس واالماكن المقدسةتقصيرا 
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وطالبت بدور اكبر للعالم العربي واالسالمي 
واتخاذ خطوات عملية اكثر لدعم صمود المقدسيين، 

  .مضيفا ان الحرية الدينية معدومة في ظل االحتالل

وقالت ان الموقف االردني افضل من مواقف كل 
مقدسيين الدول العربية وان الدور االردني مقدر من قبل ال

ولكن االردن ال يقدر وحده على مواجهة التحديات مشيرة 
لضرورة االجماع بين الدول العربية التي قالت ان مواقفها 

 .تشتتت

  ٢ ص٢٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

باب الرحمة يعيد القدس : مختصون
 والمقدسات لصدارة قضايا األمة

 

قال مختصون ومعنيون، إن قضية باب  - بترا
الرحمة أعادت القدس والمقدسات الى صدارة اهتمام 
األمة، وأبرزت أهمية الوصاية الهاشمية في حمايتها 
والدفاع عنها في وجه التحركات الهستيرية االحتاللية 

  .ي تحاول السيطرة على المكان وتهويدهالت

، "عين على القدس"وأكدوا في حديثهم لبرنامج 
أن االردن والمقدسيين والمسلمين لن يسمحو لحكومة 
السلطة القائمة باالحتالل، من أن تفرض قانونها على 

  .المسجد األقصى المبارك

وأشار الوزير الفلسطيني السابق وعضو مجلس 
س مازن سنقرط، الى وجود أوقاف القدس، المهند

ٕمؤسسات احتاللية سخرت برامجها وامكانياتها لخلق واقع 
جديد في المسجد األقصى، فأخذت بموضوع مصلى باب 
الرحمة أحد هذه الوجهات التي أرادت منها أن تسخر 
الواقع بشكل مختلف عما هو عليه اليوم في المسجد 

  .األقصى

خير الذي وأكد أن قرار المحكمة االسرائيلية اال
يتعلق بباب الرحمة ليس له أي قيمة قانونية وال عملية 

على األرض، وأن المقدسيين وكل األحرار من العرب 
  .والمسلمين يلتفون حول مسجدهم لحمايته

وقال، نحن في مجلس األوقاف الجديد، سنعمل 
على تحصين وتمكين الوصاية الهاشمية من خالل 

ديثة في مفهوم مأسسة هذا المجلس بطريقة عصرية ح
  .الحكم الرشيد والشفافية في العمل

وأكد ى أهمية التوافق أردنيا وفلسطينيا وعربيا 
واسالميا على خطاب اعالمي مشترك، نوجهه للعالم، ألن 

  . العام العالمي يتعرض للتضليل والتشويشالرأي

من جهته تحدث عضو لجنة العالقات الخارجية 
خزاعلة، عن الدور الذي في مجلس النواب، النائب رائد ال

يقوم به المجلس منذ عدة سنوات من أجل إعادة القضية 
الفلسطنية كقضية مركزية، بعد أن باعدتها األحداث 

  .العربية عن صدارتها التقليدية

ولفت الى أن الكثير من األحداث التي مرت في 
السابق، كان لمجلس النواب حضوره القوي بكل ما يتعلق 

، كما تحدث عن الجلسة الطارئة بالقدس والمقدسات
لمجلس النواب أمس األول، بخصوص ما يدور من 
خروقات تمس المسجد األقصى، والبيان القوي الذي تبناه 

  .المجلس في هذا األمر

وقال الخزاعلة، ان الدبلوماسية األردنية تنبهت 
منذ سنوات الى األدوات التي تستخدمها اسرائيل من أجل 

عالمي، مشيرا الى أن مجلس النواب  العام الالرأيكسب 
بدأ يستوعب كيف يعمل هذا العدو، فقام في اآلونة 

  .األخيرة بعمل لوبي متشابك مع مجالس

من جهته قال أمين عام وزارة األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية المهندس عبداهللا العبادي، ان لدينا 

ي ثوابت في أن المسجد األقصى المبارك هو وقف اسالم
خالص للمسلمين وحدهم، غير قابل للشراكة وال التقسيم 
وال سلطة ألحد عليه غير الوزارة ممثلة بدائرة األوقاف 

  .االسالمية، التي نتواصل معها على مدار الساعة



  
  ٤٢ 

وأوضح أن وزارة األوقاف ال اتصال لها مع 
السلطة القائمة باالحتالل، ولكن عندما تحدث انتهاكات 

م الوزارة بإبالغ الحكومة ووزارة للمسجد األقصى تقو
الخارجية فورا عن هذه االنتهاكات، مشيرا الى الضغوط 
الكبيرة التي تمارسها الحكومة األردنية على السلطة 
القائمة باالحتالل بموجب اتفاقية السالم، وبموجب 
الوصاية الهاشمية التي تحاول سلطات االحتالل انتهاكها 

سجد األقصى ودائرة من خالل اعتداءاتها على الم
  .األوقاف

وأكد أهمية دعم المقدسيين واألوقاف االسالمية 
ومجلس األوقاف الذين يقودون المجتمع المقدسي، 

  .ويعملون على تثبيت أهلنا هناك

وأشار المحامي المقدسي حمزة قطينه، الى 
القرار الذي أصدرته محكمة الصلح اإلسرائيلية أمس 

ٕحمة، وامهال دائرة األوقاف األول، بإغالق مصلى باب الر
االسالمية ولجنة التراث بالرد على مسألة تحويل هذا 

  .القرار لقطعي دائم وثابت في ذلك المكان

وقال إن دائرة األوقاف االسالمية موقفها هو أن 
المملكة هي صاحبة الوصاية على المسجد األقصى 
المبارك، واالتفاقيات الدولية أكدت أن المسجد األقصى ال 
يخضع للقانون االسرائيلي ومحاكم االحتالل، وأن هذا 

  .الموضوع يتم حله بالطرق الدبلوماسية الرسمية

ّوحذر من تداعيات هذا القرار الذي عبر عنه 
وزير األمن الداخلي االسرائيلي بتصريحه أننا في مواجهة 
دينية، الفتا الى أن الشرطة االسرائيلية تعمل على 

، وهي تستخدم وتطوع وتسخر التصعيد في ذلك المكان
األجهزة القضائية والقانونية في سبيل تفعيل سيادة غير 
شرعية على المسجد األقصى والمساس بالوصاية 

  .الهاشمية على المكان

  ٢٠/٣/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

األردن درع واق وأصيل : شخصيات مقدسية
 في الدفاع عن األقصى

 

  أشادت– روخ محمود الف– بترا – رام اهللا
شخصيات دينية اسالمية ومسيحية مقدسية بالدور 
االردني الحامي والراعي للمقدسات االسالمية والمسيحية 
وعلى رأسها المسجد االقصى المبارك، وال سيما في 
ًموضوع اغالق باب الرحمة أخيرا من قبل سلطات 

  .االحتالل االسرائيلي

 وثمنت هذه الشخصيات الوصاية الهاشمية على
المقدسات والدفاع عن الحرم القدسي خاصة وسائر 
المقدسات من قبل جاللة الملك عبد اهللا الثاني والحكومة 

  .والشعب االردني

ووصف مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب 
المسجد االقصى المبارك الشيخ محمد حسين دور االردن 

درع واقية وأصيلة في الدفاع «ملكا وحكومة وشعبا بأنه 
 المسجد االقصى وباب الرحمة الذي هو جزء من عن

الحرم القدسي الشريف والذي يعد وقفا للمسلمين وحدهم، 
  . وليس ألي احد اخر اي شرعية او حق فيه

على أن ) بترا(وشدد حسين في تصريحات لـ 
دور متقدم في حماية ورعاية المقدسات «الدور االردني 

، داعيا »قصىاالسالمية والمسيحية وتحديدا المسجد اال
العرب والمسلمين الى االقتداء به لمواجهة كافة االطماع 
االحتاللية واالستيطانية الرامية الى تهويده وتغيير معالمه 

  .العربية واالسالمية

وأوضح ان دور االردن السياسي واالداري 
واالشرافي من خالل دائرة االوقاف شكل صخرة صلبة في 

مبينا أن باب ، لمتطرفةوجه كافة االطماع اليهودية ا
الرحمة سيبقى جزءا اصيال من المسجد االقصى ولن 
تستطيع قوة سلطات االحتالل العبث فيه مهما بلغت 

  .قوتهم وجبروتهم



  
  ٤٣ 

بدوره أكد أمين عام الهيئة االسالمية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى الدور الهام للمملكة 

لة الملك عبداهللا األردنية الهاشمية وعلى رأسها جال
الثاني في الحفاظ على المسجد األقصى المبارك وحماية 

  .ٕمقدساته واعمارها وصيانتها

واشار عيسى الى الجهود المضنية التي يبذلها 
جاللة الملك عبداهللا الثاني في الحفاظ على مصلى باب 
الرحمة، والوقوف ضد ما يترصده من مخططات تهويدية 

 المكاني للمسجد األقصى ممنهجة في اطار التقسيم
المبارك، وتحويله الى كنيس يهودي، محذرا من خطورة 
ًالوضع القائم في المسجد المبارك ومصلياته مؤخرا، 
واالصرار االسرائيلي المتطرف بإعادة اغالق مصلى باب 

  .الرحمة

وأشار الى أن الحكومة األردنية لم تتوان عن 
رك والمدينة تقديم الدعم بكافة اشكاله للمسجد المبا

المقدسة، ولم يتوان عن الذود عن المقدسات المسيحية 
ًايضا، حيث منح الهاشميون خالل فترة حكمهم للضفة 
الغربية الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة 

  .ٕلصيانة واعمار كنائسهم وأديرتهم

وتم إعمار كنيسة القيامة خالل العهد الهاشمي 
ً إعمارا شامال ١٩٦٧ العام بالضفة الغربية في بدايات

 تبرع جاللة الملك ٢٠١٦شمل القبة والجدران، وفي عام 
عبد اهللا الثاني وعلى نفقته الخاصة بترميم القبر المقدس 

 .قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة

  ٦ ص٢٠/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على القدس : سياسيون
 تاريخية

 

 يعود تاريخ الوصاية -  عمان -  د الدخيلزاي
األردنية الهاشمية على مدينة القدس، ال سيما مقدساتها، 

، منذ مبايعة مسؤولين فلسطينيين وعرب، ١٩٢٤الى العام 
للشريف الحسين بن علي الهاشمي، بالوصاية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

لك التاريخ والدولة ويرى سياسيون، انه منذ ذ
األردنية وملوكها لم يتوانوا للحظة عن دعم القدس 
ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة القدس، 
ودعم أهلها في مواجهة االحتالل ومخططاته التهويدية 
المتربصة بالقدس والمسجد االقصى المبارك والحرم 

  .الشريف

يل داوود، ويؤكد وزير األوقاف االسبق الدكتور ها
ان الدور األردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد 

مر “ٕاألقصى المبارك وحماية مقدساته واعمارها وصيانتها 
بمراحل طويلة زادت على التسعة عقود، وهو مستمر رغم 

  ".الظروف السياسية الصعبة

وأوضح داوود أن االتفاقية بين األردن والسلطة 
للطرفين األردني تشكل غطاء قانونيا "الفلسطينية 

والفلسطيني، تمكن الطرفان من التحرك معا لحماية القدس 
  ".عبر المؤسسات الدولية

من جهته، يرى الوزير األسبق سعيد المصري ان 
الوصاية الهاشمية على مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية 

ذات مضامين وأبعاد سياسية ودينية، خاصة "والمسيحية 
 يرى أن الوصاية الهاشمية حالت للجانب الفلسطيني الذي

دون أن ينفذ االحتالل اإلسرائيلي الكثير من المخططات 
  ".التي تستهدف الوضع القائم

وشدد المصري على أن الموقف األردني األصيل 
ًتجاه القدس، قيادة وشعبا، يتطلب وقوف كافة القوى 
السياسية خلف الموقف األردني الثابت من القضية 

ينة القدس المحتلة، مؤكدا على الدور الفلسطينية ومد
الكبير للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

لعبت الدور االساس "والمسيحية بالمدينة المقدسة والتي 
في الوقوف بوجه المخططات الصهيونية الهادفة الى تهويد 

  ".المدينة، ودعم ابنائها المقدسيين على الثبات والصمود



  
  ٤٤ 

يادة األردنية على المسجد تاريخيا، بدأت الس
، ١٩٢٤، العام "بيعة الشريف "األقصى منذ ما يعرف بـ

وتنقلت في سنوات الحقة لقيادات محلية فلسطينية، لكن 
 واحتالل فلسطين، وعندما أصبحت ١٩٤٨بعد حرب العام 

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم 
عالن الحاكم العسكري األردني، عادت الوصاية أردنية، بعد إ

األردني انذاك استمرار سريان القوانين والتشريعات األخرى 
المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع 

  .١٩٣٥عن شرق األردن للعام 

 أعادت اإلدارة المدنية األردنية ١٩٤٩وفي العام 
نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية، بموجب قانون 

، تم توحيد ١٩٥٠مة على فلسطين، وفي العام اإلدارة العا
الضفتين الغربية والشرقية لنهر األردن رسميا، كما تم 
التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في 
الضفة الغربية في نهاية فترة االنتداب البريطاني إلى حين 

  .استبدالها بقوانين أردنية

أي عندما ، ١٩٦٧وظل ذلك ساريا حتى العام 
غير أن هذا االحتالل لم ). الشرقية(احتلت إسرائيل القدس 

يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، ألن القاعدة المؤسسة جيدا 
في القانون الدولي تنص على أن االحتالل ال يستطيع منح 
حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز االستيالء على األراضي 

ضي التي احتلتها بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من األرا
 كما ورد في قرار مجلس األمن ١٩٦٧في حرب حزيران 

، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة ٢٤٢رقم 
إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى 

  .األردن مجددا

 اتخذ الملك الراحل المغفور له ١٩٨٨وفي العام 
را بفك االرتباط مع باذن اهللا تعالى الحسين بن طالل قرا

الضفة الغربية إداريا وقانونيا، وتم ذلك بطلب من الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي أعلن في نفس الوقت 
قيام دولة فلسطين، لكنه رغم فك االرتباط أبقى الرئيس 
عرفات للملك الحسين حق الوصاية على المقدسات بشكل 

ى نهاية آذار شفوي، وبقي الحال على هذا األمر حت
 عندما تم توقيع اتفاق تاريخي وقعه جاللة ٢٠١٣) مارس(

الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
عمان، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على 
األماكن المقدسة، وأن جاللة الملك هو صاحب الوصاية 

لحق في على األماكن المقدسة في القدس الشريف، وله ا
بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا 
المسجد األقصى، المعرف في االتفاقية على أنه كامل الحرم 

  .القدسي الشريف

ويرى السفير السابق سمير مصاروة ان للقدس 
مكانة كبيرة ارتبطت باحتوائها أهم "عند الهاشميين 

لقدسي ففيها الحرم ا. ًالمقدسات اإلسالمية وأجلها قدرا
الشريف الذي يحوي مسجدين وأضرحة كثيرة لألنبياء 
ًواألولياء والصالحين، وتراثا معماريا إسالميا من المدارس  ً ً

  .والسبل والزوايا واألسواق والمكتبات

وشدد مصاروة على أهمية ومكانة مدينة القدس 
المحتلة بالنسبة لألردن، وأهمية الوصاية الهاشمية عليها، 

صمود الفلسطينيين في القدس، والحفاظ والتي تعزز من 
على المسجد األقصى المبارك، داعيا األمتين العربية 

  .واإلسالمية إلى دعم هذه الوصاية والتمسك بها

 ٢٠١٣ويرى مصاروة ان االتفاقية الموقعة العام 
والتي تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا 

لسطين من بذل وفلسطينيا حول القدس، تمكن األردن وف
جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس واألماكن 
المقدسة من محاوالت التهويد اإلسرائيلية، كما تهدف إلى 
حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد األقصى 

 .المبارك

  ٦ ص٢٠/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

بالنسبة لي القدس خط أحمر وشعبي : الملك
  كله معي

  



  
  ٤٥ 

الملك عبداهللا الثاني، اليوم األربعاء، قال جاللة 
عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، فموقف "

الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة األردنية 
. "الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات

بالنسبة لي القدس خط أحمر، "وتابع جاللته قائال 
ال أحد يستطيع أن وقال جاللته . "وشعبي كله معي

يضغط على األردن في هذا الموضوع، والجواب سيكون 
، ألن كل األردنيين في موضوع القدس يقفون معي "كال"

صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون 
 .معنا

حديث جاللته جاء خالل زيارة قام بها إلى 
الزرقاء ولقائه وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة، 

، ونحن كدولة "بالنسبة لي القدس خط أحمر" قال حيث
أردنية هاشمية واجبنا أن نحمي المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية

وفيما يتعلق بالحديث عن الوطن البديل، قال 
  ."كال"أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب : جاللة الملك

وتناول جاللة الملك الجهود التي يبذلها األردن 
لعربية المشتركة حيال مختلف التحديات لتعزيز المواقف ا

التي تواجه األمة العربية، ومساعيه الرامية إلى تعزيز 
  .التعاون االقتصادي العربي

وخالل لقائه مع وجهاء وممثلي أبناء وبنات 
المحافظة، ضمن زيارات جاللته المتواصلة لمختلف 
مناطق المملكة، أكد جاللة الملك اعتزازه باألهل في 

لزرقاء، وسعادته بوجوده بينهم لمتابعة أحوالهم محافظة ا
  .واحتياجاتهم

وقال لقد خدمت سنوات بين أخواني في القوات 
المسلحة في الزرقاء، وأنا مطلع على الكثير من 

  .تحدياتها

إن الزرقاء مدينة صناعية مهمة : وقال جاللته
 بالمئة من رؤوس أموال ٥٠يتواجد فيها أكثر من 

 مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة الصناعات الوطنية،
العمل على جذب مزيد من االستثمارات لمدينة الزرقاء 

  .لتوفير فرص العمل للشباب

وفي اإلطار ذاته، لفت جاللة الملك إلى أن 
مؤتمر مبادرة لندن يشكل بوابة اقتصادية تنموية جديدة، 
ما يتطلب العمل على وضع األولويات لجذب المستثمرين 

جانب إلقامة استثمارات في المملكة، خصوصا العرب واأل
  .في محافظة الزرقاء

من جهتهم، عبر المتحدثون من وجهاء ... <<
وممثلي أبناء وبنات محافظة الزرقاء، عن اعتزازهم 
بمواقف جاللة الملك في الدفاع عن القدس والمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية فيها، ومواقفه تجاه قضايا األمتين 

 .اإلسالميةالعربية و

وأكدوا وقوف جميع األردنيين صفا منيعا خلف 
قيادة جاللة الملك في جهوده ومساعيه التي تنطلق من 
رسالة الدولة األردنية وقيمها في الدفاع عن قضايا األمة 

 .>>...العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وعبر تيسير الخاليلة عن شكره وتقديره .. .<<
ً للمحافظة، مشيدا بجهود جاللة الملك في للزيارة الملكية

التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة 
وتلمس احتياجاتهم إلى جانب الوقوف خلف القيادة 
الهاشمية في موقفها الثابت تجاه القدس والمقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية فيها

  ١ص ٢١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

يقطع على .. الملك بلسان كل األردنيين
  المشككين ويؤكد الثوابت الوطنية تجاه القدس

 

عمري ما رح أغير " -  عمان - زايد الدخيل
موقفي بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس 
واضح، ونحن في المملكة األردنية الهاشمية علينا واجب 



  
  ٤٦ 

تأكيد ملكي هاشمي .. "تاريخي تجاه القدس والمقدسات
لملك عبداهللا الثاني، الطريق أمام جديد، يقطع به جاللة ا

المشككين تجاه مواقف األردن الثابتة، وفي ظل ما يسود 
   ."صفقة القرن"من تسريبات وتخرصات حول ما يسمى بـ

حديث ملكي نابع من القلب ومن رؤية ثابتة 
وعزيمة ال تلين، خاطب به جاللة الملك ابناء شعبه 

 وممثلي أبناء وامته، خالل لقائه في الزرقاء أمس وجهاء
وبنات المحافظة، وهو حيث ملكي يؤكد وقوف األردن بكل 
قوة وثبات تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
الذي عانى الكثير من االحتالل واالنتهاكات اإلسرائيلية 
والتحديات الجسيمة، خاصة بهذه المرحلة حيث تتعرض 

  .حدياتفيها مدينة القدس والمقدسات فيها الصعب الت

ويرسخ التاكيد الملكي تجاه القدس ثبات الموقف 
األردني والهاشمي، ويجسد جوهر الدور األردني الهادف 
للحفاظ على المقدسات في المدينة المقدسة، والدفاع عن 
قضية فلسطين، األمر الذي يتوجب معه توحيد مواقف 
جميع الدول والقوى العربية، وفق المتغيرات الحديثة، 

مع األردن بمساندة األهل واالخوة الفلسطينيين، لالسهام 
ضمن اقصى الطاقات واالمكانات، وتمكينهم من استعادة 

  .حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني

جاللة الملك، وبلسان كل األردنيين كان حاسما 
وهو يجدد التأكيد على ثبات موقفنا الوطني تجاه القضية 

لمسيحية في القدس الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية وا
 فعال للقيادة الهاشمية "القدس خط احمر"وفلسطين، بان 

  .وللشعبين األردني والفلسطيني

بالنسبة لي القدس خط ": جاللته قائال  وتابع
ال أحد يستطيع "واكد جاللته . "أحمر، وشعبي كله معي

أن يضغط على األردن في هذا الموضوع، والجواب 
يين في موضوع القدس ، ألن كل األردن"كال"سيكون 

يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب والمسلمون 
  ."سيقفون معنا

وتناول جاللته في حديثه الجهود التي يبذلها 
األردن لتعزيز المواقف العربية المشتركة حيال مختلف 
التحديات التي تواجه األمة العربية، ومساعيه الرامية إلى 

  .ربيتعزيز التعاون االقتصادي الع

وال تخلو أي مناسبة؛ أكانت محلية أو دولية، 
من تأكيد ملكي بان القضية الفلسطينية هي القضية 
المركزية األولى في الشرق األوسط ويجب أن تبقى 
كذلك، وتذكير العالم كله بان القدس أحد أهم قضايا الحل 
النهائي، والتي يجب أن يتم معالجتها عبر مفاوضات 

لى حل شامل يعالج جميع جدية بهدف الوصول إ
  .القضايا

الملك والسياسة الخارجية األردنية ال تترك منبرا 
وال لقاء دوليا اال ودفعت باتجاه التحذير من خطورة عدم 
مراعاة الحق العربي والفلسطيني بارضه وقدسه، فالقدس 
مفتاح رئيسي لحل النزاع الذي يقوم ايضا على إقامة 

على خطوط الرابع من الدولة الفلسطينية المستقلة 
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران 

ومن مدينة العسكر والعمال، الزرقاء، اعاد 
جاللته التأكيد على موقف األردن الثابت والراسخ تاريخيا 
من القضية الفلسطينية، والذي ال يتغير وال يقبل التغيير، 
ويضع حدا للمشككين بهذا الموقف المتين والموثوق 

 وفلسطينيا، وهو تاكيد يرد على المزاودين على هذا اردنيا
  .الموقف

جاللته وخالل زيارته للزرقاء أمس، اوصل 
رسالة واضحة وقوية للجميع، في األردن والخارج، بأن 
ثوابت السياسة األردنية كما هي تاريخيا، ولن تستطيع 
أي قوة خارجية التأثير عليها أو تغييرها، مؤكدا أن 

بت األردنية بقيادته جاللته تشكل سندا المواقف والثوا
وظهيرا قويا لفلسطين ودرعا حصينا لقضية األردن 

  .المركزية واألمة العربية جمعاء



  
  ٤٧ 

التأكيد  وفيما يتعلق بالوطن البديل، أعاد جاللته
 وغير موجود اال في اذهان المروجين "وهم"على ان ذلك 

هاتين له من مثيري الفتن، بين فترة وأخرى، باعتبار ان 
الكلمتين بال معنى، وأن األردن دولة منيعة أثبتت 

  .األحداث أنها رقم صعب ال يمكن تجاوزه

ويؤكد جاللته بان األردنيين بقيادة ملوكهم 
الهواشم اثبتوا على مدى التاريخ، أنهم دافعوا عن قضايا 
العرب وأوطانهم، وكانوا جند الثورة العربية الكبرى التي 

عزتهم واستقاللهم، وان األردن منذ نادت بوحدة العرب و
سنوات سئم من مصطلح الوطن البديل، وصار من 
الواجب على الجميع ان يسكت هؤالء المغرضين 
والمرجفين وأصحاب الصوت النشاز وان يتوقفوا عن بث 

 .سمومهم

  ٧ص ٢١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية حمت : شخصيات مقدسية
 الل اإلسرائيلياألقصى من أطماع االحت

 

كد رئيس مجلس األوقاف في  أ–  بترا–رام اهللا 
مدينة القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، أن الهدف 
الرئيسي من التضييق على عمل دائرة األوقاف واستهدافها 
بشكل يومي عبر فرض سياسة اإلبعاد لموظفي دائرة 
األوقاف اإلسالمية وحراس األقصى عن الحرم القدسي 

عتقالهم واقتحامات المستوطنين المتطرفين الشريف وا
اليومية الهدف منه إفراغ الوصاية الهاشمية على المسجد 

  .األقصى من مضمونها

، اليوم )بترا(وقال سلهب لوكالة األنباء األردنية 
األربعاء، إن االحتالل يسعى لسحب البساط من دائرة 

ألنهم ، األوقاف اإلسالمية ومجلس األوقاف اإلسالمية
ريدون االستيالء على الصالحيات والتأسيس لوضع جديد ي

ًداخل المسجد األقصى وهذا خطير جدا ألنه ينذر بتحويل 

الصراع من سياسي إلى ديني، وهذا ما تسعى إسرائيل إليه 
  .ولتكريسه بشكل متواصل وبكافة السبل

وأوضح أن المسجد األقصى جزء أساسي من 
 حق فيه وال تستطيع عقيدة المسلمين وال يوجد لليهود أي

إسرائيل وال غيرها تهويد المسجد األقصى رغم كافة 
اإلجراءات والمضايقات والسياسات العنصرية واإلجراءات 
القمعية بحق المصلين والمرابطين وحراس األقصى وموظفي 
األوقاف االسالمية بالقدس بسبب إيماننا بأحقية هذا 

لمسلمين وحدهم ّالمسجد المبارك الذي منحه اهللا عز وجل ل
  .دون غيرهم

بدوره، أكد مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في 
القدس الشيخ عزام الخطيب، أن الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس وعلى رأسها 
ًالمسجد األقصى وتحديدا وصاية جاللة الملك عبد اهللا 

المبارك، هي الثاني ورعايته بشكل خاص للمسجد األقصى 
الحامي األساس لهذا المسجد المبارك ألنه لو لم تكن هذه 
ّالوصاية لهود المسجد األقصى وضاع من أيدي العرب 

  .والمسلمين، نتيجة لجبروت اسرائيل وقوتها على األرض

وأضاف أن وصاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
وحمايته ورعايته للحرم القدسي الشريف هي من حمى 

سات إسالمية كانت أم مسيحية وفي مقدمتها المسجد المقد
األقصى، وهو الوصي الشرعي والوحيد على هذه المقدسات 

وأي مساس بهذه الوصاية هو ، ورثها عن آبائه وأجداده
مساس بالمسجد األقصى المبارك وتهويده وتغيير معالمه 
العربية واإلسالمية وهذا هو الهدف الذي تسعى إسرائيل ليل 

  .بكافة أذرعها للوصول إليهنهار و

وأوضح الشيخ الخطيب أن موظفي دائرة األوقاف 
وحراس المسجد األقصى يشكلون رأس الحربة المتقدم في 
الذود والدفاع عن المسجد األقصى من سلطات االحتالل 
ومستوطنيه المتطرفين وأن كافة اإلجراءات العنصرية 

الواجب االحتاللية لن تثنيهم عن مواصلة هذا الدور و
 .المقدس
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  ١٢ ص٢١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نقف : فاعليات شعبية ورسمية بالمحافظات
  والقدس"األقصى"خلف الملك في موقفه من 

 

 اكدت فاعليات شعبية ورسمية -  محافظات
بالمحافظات وقوفها خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، في 

قصى موقفه العروبي واالسالمي الصلب، تجاه المسجد اال
  .والمقدسات في القدس الشريف

وقالوا ان موقف جاللة الملك من القدس، هو 
التزام ديني وتاريخي توارثه الهاشميون منذ االزل، والذين 
حملوا على عاتقهم الدفاع عن االقصى وحمايته بكل 
امانة، مشيرين الى ان والعرب والمسلمين لن ينسوا دماء 

س وهي تدافع عن الملك المؤسس، والتي سالت في القد
  .االرض المقدسة

وعبروا عن امتنانهم لمواقف جاللة الملك تجاه 
القدس والمقدسات، وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم 
على ارضه، مشيرين الى ان موقف جاللة الملك يعبر 

وقال النائب عن محافظة . عما يدور في خلد كل أردني
اشمية على البلقاء الحاج محمود العدوان ان الوصاية اله

المقدسات في القدس ليست بالشيء الجديد، ونحن على 
ثقة تامة بانهم االقدر على حمايتها والدفاع عنها بكل ما 
أوتوا من قوة، مشددا على ان األردنيين لن يتوانوا في 
السير خلف قيادتهم، في سبيل استعادة إخوتهم 
الفلسطينيين لحقهم المسلوب واقامة دولتهم على ترابهم 

  .لطاهرا

لن نتخلى عن قيادتنا الفذة، وسنقف "واضاف
شوكة في حلق كل من يحاول المساس من وحدتنا أو ان 

  .ينتقص من كرامتنا

وقال الدكتور علي غنيمات، ان موقف جاللة 
الملك الذي عبر عنه اليوم هو التزام ديني وتاريخي 

 اذ حملوا على عاتقهم ،توارثه الهاشميون منذ االزل
االقصى وحمايته بكل امانة، مؤكدا وقوف الدفاع عن 

  .األردن خلف موقف جاللة الملك

وأقال عضو مجلس محافظة البلقاء الدكتور 
لن نتخلى عن قيادتنا الفذة وسنقف شوكة "علي أبورمان 

في حلق كل من يحاول المساس من وحدتنا او ان 
  ."ينتقص من كرامتنا

واكد محافظ جرش مأمون اللوزي ان موقف 
 الملك واألردنيون بشكل عام تجاه األقصى ثابت جاللة

ومعروف وهو الدفاع عن القدس واالقصى بكل ما 
يملكون من قوة وحكمة وخبرة، مؤكدا ان موقفهم ثابت 
في مختلف المحافل الدولية وكافة المناسبات العالمية وال 

   .مجال للشك فيه

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي 
ضية الفلسطينية هي قضية األردن األولى، قوقزة، ان الق

وال يمكن التهاون فيها او التفاوض عليها، مؤكدا ان 
موقف جاللة الملك واضح ومعروف والقضية الفلسطينية 

  .خط أحمر بالنسبة للهاشميين والشعب األردني كافة

وقال النائب السابق عن العقبة احمد حرارة، ان 
رته للزقاء تؤكد ان كلمات جاللة الملك امس خالل زيا

ًالهاشميين وجميع األردنيين يقفون دوما موقف الحزم 
والثبات إزاء القدس ودعم أهلها الصامدين المرابطين، 
مؤكدا أن القضية الفلسطينية باستمرار أولوية أردنية 
ًبجميع ملفاتها، ولن تدخر المملكة جهدا في سبيل 

رابهم وصول األشقاء إلى آمالهم بدولة مستقلة على ت
  .الوطني

واشار المواطن محمد الترك، ان حديث جاللته 
يؤكد على موقف األردن الثابت قيادة وشعبا تجاه القدس 
وقضاياها، مؤكدا ان األردنيين جميعا يقفون خلف جاللته 

  .في هذا الموقف



  
  ٤٩ 

وقال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر 
طقة مقابلة ان جاللة الملك اصبح هو الوحيد في المن

المدافع عن القضية الفلسطينية والمقدسات، مؤكدا وقوف 
وقال نائب رئيس غرفة تجارة اربد اكرم . األردنيين خلفه

عرفات موسى ان القدس تحظى برعاية هاشمية تاريخية، 
مؤكدا ان األردنيين يققفون خلف القيادة الهاشمية في 

  .مواقفها الداعمة للفلسطينيين والمقدسات

مجلس المحلي في معان وصفي ويؤكد عضو ال
صالح اهمية الدور الكبير الذي يقوم به جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية 

المسيحية في القدس  ووحماية المقدسات االسالمية
الشريف والمسجد االقصى وفلسطين كلها، مشددا على 

مد ان الشعب األردني ملتف حول جاللته بدفاعه الصا
المقدسات ورعايته لها ضمن الوصاية  وعن القدس

  .الهاشمية التاريخية

  ٧ص ٢١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

وال .. القدس ليست للمساومة: الطراونة
  للمساس بالوصاية الهاشمية

  

قال رئيس مجلس النواب المهندس  -عمان 
عاطف الطراونة إن ذكرى معركة الكرامة تبعث في نفوس 

لفخر واالعتزاز، حيث كان جيشنا العربي األردنيين على ا
ًيذود في معركة الكرامة عن ثرى األردن، ملقنا المعتدي  ُ
ًاآلثم درسا قاسيا أعاد اإلعتبار للجيوش العربية بعد  ً

 .ّفاجعتي النكبة والنكسة

حديث الطراونة جاء خالل رعايته اليوم في 
لمعركة ) ٥١(الجامعة األردنية ندوة بمناسبة الذكرى 

عون “كرامة، أقامتها في رحاب الجامعة جمعية ال
، بمشاركة رئيس الديوان الملكي األسبق عدنان ”الثقافية

أبو عودة، والعين غازي الطيب، والمؤرخ الباحث الدكتور 

بكر خازر المجالي، حضور رئيس الجامعة الدكتور عبد 
الكريم القضاة وعدد من عمداء الكليات في الجامعة 

وأضاف الطراونة إن انتصار  .لتدريسيةوأعضاء الهيئة ا
  جيشنا العربي في معركة الكرامةـ

ُبرهن أن جيشنا يقهر الذي يدعي أنه ال يقهر،  ُ
ُفجيشنا وريث الثورة العربية الكبرى، التي حملنا معها 
رسالة الحق، ونفخر اليوم أن مليكنا وريث أمجادها، 

ة جده يحمل نيابة عن األمتين والعربية واإلسالمية وصاي
الشريف في رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس

الرحمة لروح صانع المجد، : وتابع الطراونة
ولقائد المعركة الحسين بن طالل رحمه اهللا، ولكل بواسل 
جيشنا الذين سيجوا حدود الوطن بزنادهم ودمهم، فكانت 
فوهات البنادق تصدح مع أصواتهم، هنا األردن، وال مكان 

ُيه لطامع أو معتد، ودونه المهج واألرواح تفدىف ٍ.  

وقال الطراونة إن الحديث عن الكرامة، يقودنا 
للحديث عن القدس، فجيشنا العربي، الذين صفع العدو 
ًورده خائبا مدحورا، كان له من التضحيات على أرض  ً
فلسطين الطهور، ما يدفعنا ألن تكون تلك األمجاد 

حيث نغرس مبدأ ال نحيد حاضرة في أذهان األجيال، 
عنه، القدس ليست للمساومة، وال تفريط بها، واألرواح 
ِدونها، وال تنازل وال قبول بالمساس بالوصاية الهاشمية 
عليها، وبهذا نكون مخلصين ألمتنا وألراوح الشهداء 
الذين سطروا األمجاد في اللطرون والسموع وباب الواد 

  . واإلباءوتل الذخيرة وغيرها من معارك الشرف

وأكد الطراونة أن األردن قدم بقيادة جاللة الملك 
ًعبد اهللا الثاني التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن 
ًقضيتنا الفلسطينية، وسيبقى منافحا عن القدس خير سند 
وعون ألهلها الصامدين المرابطين بوجه آلة االحتالل 
الغاشمة، إلى أن ينال األشقاء حقهم التاريخي والشرعي 

  .في إقامة دولتهم المستقلة
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ونحن في مجلس النواب وبما : وتابع الطراونة
ًحملته أيضا من أمانة وثقة من رؤساء البرلمانات العربية 
في رئاسة االتحاد البرلماني العربي، سنواصل جهودنا في 
تعرية ممارسات االحتالل وقوانينه العنصرية، حيث أقر 

راءات الالزمة المجلس توصيات للحكومة التخاذ اإلج
لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على المقدسات 
في القدس المحتلة، كما سنقوم بخطوات فاعلة ومؤثرة 
بالتنسيق مع البرلمانات الشقيقة والصديقة خالل أعمال 
االتحاد البرلماني الدولي مطلع الشهر المقبل، من شأنها 

م برلمانات توحيد المواقف بوجه المحتل وتعريته أما
  .العالم

وقال إن الوطن يمر بتحديات كبيرة، ليس أقلها 
تداعيات أزمات اللجوء المتعاقبة وآخرها من األشقاء 
السوريين، وبجوارنا فلسطين حيث األرض التي يواصل 
ًالمحتل تدنيسها، وبالجوار أيضا العراق الذي تعافى مؤخرا  ً

ى على من شرور اإلرهاب، والحال في أقطار عربية أخر
ما تعلمون، من تدخالت خارجية ومحاوالت للتقسيم، وهي 
ًجميعا تحديات لسنا بمنأى عنها، ما يستوجب منا أن 
ًنكون صفا واحدا ملتفين حول قيادتنا الهاشمية،  ً
محافظين على وحدتنا الوطنية، عازمين على البدء 
بخطوات فاعلة نجد معها الحلول الوافية والسريعة 

والبطالة وهي مسؤولية مشتركة علينا ّلمشكلتي الفقر 
  .ًجميعا حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا

وخالل الندوة أجمع رئيس الديوان الملكي 
األسبق عدنان أبو عودة والعين غازي الطيب والمؤرخ 
بكر المجالي، أن الجيش العربي بنصره في الكرامة، أعاد 
 االعتبار للجيوش العربية، وأحبط مخططات االحتالل في
ٍالظفر بأراض عربية، مؤكدين أن استقاللية القرار األردني 
واالعتماد على الكفاءة العسكرية األردنية كانت امن أهم 

من جهته قال رئيس جميعة .عوامل النصر في المعركة
العون الثقافية أسعد العزام إن األردن قدم التضحيات 

ة ًوسيبقى دعما لألشقاء الفلسطينيين، وأن المملكة بقياد
ًجاللة الملك عبد اهللا الثاني تبرهن دوما أنها في صف 
ًأمتها، مقدرا لرئيس مجلس النواب نجاح أعمال االتحاد 
البرلماني العربي في عمان والذي خلص إلى الدعوة 

  .لوقف التطبيع مع إسرائيل

وكان رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم 
نيين توحدوا يوم القضاة أكد في مستهل الندوة أن األرد

الكرامة وامتزج الفرح عندهم مع الحزن، فكانت البيوت 
األردنية تقدم الشهداء في الكرامة، إال أنها بفرحة النصر 
ضمدت جراحها، وكان النتصار الكرامة ما يستوجب 

  .الفخر وتسطيره في ذاكرة األجيال

  ٩ ص٢١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

لعمرية نحترم العهدة ا: "مجلس الكنائس"
  ونعطي الوصاية للهاشميين

 

 الكنائس قال امين عام مجلس رؤساء –عمان 
في االردن االب ابراهيم دبور، ان للهاشميين دورا مهما 
في المحافظة على االماكن المقدسة في فلسطين واالردن 
وهذا منذ العهدة العمرية التي حددت عالقة التاخي بين 

  .المسلمين والمسيحيين وعالقة االحترام المتبادل

وأضاف ان هذا األمر ساهم في الحفاظ على 
مقدسة عبر العصور حيث استمر االحترام بين االماكن ال

المسلمين والمسيحيين في عهد الهاشميين، وهكذا 
الكنيسة كونها تحترم هذه العهدة تعطي الوصاية المطلقة 

  .للهاشميين للحفاظ على االماكن المقدسة

وقال إن جاللة الملك عبدهللا الثاني يواصل 
 والصعد، تأكيده في مختلف المناسبات وفي كافة المحافل

على ثبات الموقف االردني فيما يخص القدس والمقدسات 
ورعايتها، وآخرها خالل زيارته االخيرة للزرقاء، مشدا 
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على ان االردن لن يقبل اي ضغوطات يتعرض لها في 
  .تسوية ملف القدس

واضاف انه لوال وجود الدعم الهاشمي لالماكن 
هذه المقدسة االسالمية والمسيحية في القدس لكانت 

االماكن عبارة عن مزارات ومتاحف وليس لها اي قدسية 
  .وقد يعبث من ال يقدرها بها وتصبح خاوية

من جهته، اكد االعالمي الدكتور زكريا الشيخ 
ان الوصاية على المقدسات في القدس هي شرعية 
تاريخية استمدها الهاشميون منذ ان بايع الفلسطينيون 

 المقدسات الشريف الحسين بن علي على رعاية
االسالمية والمسيحية حيث منها بدأت العالقة بين القيادة 
الهاشمية والشعب االردني مع الشعب الفلسطيني، االمر 
الذي نتج عنه شرعية قانونية للهاشميين من حيث 

رغم تحفظنا على «منحهم قرارات دولية وعربية، مضيفا 
ما جاء في معاهدة السالم اال انها تؤكد شرعيتهم 

 الدينية، ناهيك عن شرعيتهم »انونية على المقدساتالق
  .لكونهم يتجذرون الى عهد النبوة

واشار الشيخ الى تأكيد جاللة الملك في زيارته 
االخيرة للزرقاء على ثبات الموقف الهاشمي ازاء الشأن 
الفلسطيني والمقدسات، وهذا امر مسلم به ولن يتغير 

  .رغم الضغوطات

  ٣ ص٢٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على القدس متجذرة : خبراء
  منذ حادثة االسراء والمعراج

 

 الوصاية الهاشمية على –  بترا- عمان
المقدسات الدينية في القدس الشريف متجذرة منذ حادثة 

 وهي خير ضمان الحترامها والمحافظة ،االسراء والمعراج
هي  وأكبر دليل على أن الوصاية على القدس ،عليها

ولعل الدور الهاشمي في حماية المقدسات . للهاشميين

 بصمته واضحة في القدس ، دور فريد،والوصاية عليها
 سواء في رعاية المقدسات االسالمية أو ،الشريف

 فقد قاموا بدور مهم في الحفاظ على ،المسيحية منها
الثقافة والعمارة اإلسالمية في القدس، فكانوا األمناء على 

سالمية المقدسة فيها، وما إعادة بناء منبر األماكن اإل
ّصالح الدين إال أحد األعمال المهمة العديدة التي قام بها 
الهاشميون للحفاظ على األماكن المقدسة وصيانتها على 

خبراء ومختصون أكدوا، تأييدهم . مدى العقود األخيرة
ودعمهم للوصاية الهاشمية على القدس مشيدين 

 بشقيها الدعم المادي المباشر أو باالجراءات الملكية
المؤسسي المتمثل بمتابعة الحكومة والتأكيد على أن 
القدس والمقدسيين والمقدسات االسالمية والمسيحية ما 
تزال في قلوب وأفعال الهاشميين ومن ورائهم الشعب 

  .األردني

وقال خبير القانون الدولي المحامي الدكتور 
ن قد اعترفوا بالدور انيس فوزي قاسم أن اإلسرائيليي

الهاشمي في القدس من خالل معاهدة وادي عربة، 
باعتبار أن اإللتزام الدولي هو أمر مفروض على 

 وأن تحافظ عليه دون أية ، وعليها أن تحترمه،إسرائيل
 ذلك أن اإلعتراف بالوالية الهاشمية على ،إستثناءات

وأضاف . ِاألماكن المقدسة لم تأت بشروط في المعاهدة
ن هنالك التزاما دوليا آخر من خالل اتفاق شفوي تم في أ

 بين جاللة الملك عبداهللا الثاني ورئيس ٢٠١٤العام 
 وبشهادة وزير ،الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

الخارجية األمريكي األسبق جون كيري، يضمن المحافظة 
ّعلى الدور الهاشمي في القدس واألماكن المقدسة دون 

استفزازات اسرائيلية، موضحا ان هذا االتفاق إحداث أية 
يعتبر تعهدا دوليا وبشهادة الدولة الراعية للكيان 

وأشار إلى تنازل القيادة الفلسطينية في العام . الصهيوني
 عن أي دور لها في القدس والمقدسات لجاللة ٢٠١٥

 وقال ان هذه اإللتزامات الدولية ،الملك عبداهللا الثاني
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ية كافية لإلقرار بالدور الهاشمي في الثالث المتتال
المقدسات الدينية في مدينة القدس، مبينا أن ما يدعم 
ذلك مقولة جاللة الملك في زيارته مؤخرا لمحافظة 

  .الزرقاء بأن دور الهاشميين في القدس خط أحمر

وزير الخارجية األسبق الدكتور حازم نسيبة، 
داهللا الثاني  جاللة الملك عب سعادته بتصريحات أعرب عن 

 اذ أكد فيها أن القدس ،في الزرقاء أمام جموع المواطنين 
احمر وال يمكن إطالقا وفي أي ظرف من  ومقدساتها خط  

وبين أنه لم يكن تصريح جاللته  . الظروف التنازل عنها
فالوصاية الهاشمية تعود جذورها إلى صلب العقيدة  غريبا 

ء والمعراج لنبينا اإلسرا اإلسالمية التي جسدتها حادثة 
وأشار  . عام ١٤٠٠الهاشمي صلى اهللا عليه وسلم قبل 

إلى أن مبايعة أهل فلسطين لقائد الثورة العربية الكبرى 
 على الوصاية على األماكن ،الشريف الحسين بن علي

 هي تأكيدات ،المقدسة في القدس وفلسطين عامة
   عصرنا الحديث على الوصاية الهاشمية

أهل فلسطين جميعهم بأن يكون إن رغبة  وقال 
المثوى االخير للشريف الحسين طيب اهللا ثراه في الحرم 
 ،القدسي الشريف في رحاب المسجد األقصى المبارك

دليل واضح على تقدير وتكريم الفلسطينيين للحسين على 
الكبيرة في دعم المسجد  مساهمته المعنوية والمادية 

في أعناق األقصى المبارك والحفاظ عليه أمانة 
لقد تواصل االلتزام    وأضاف . الهاشميين منذ ذلك الحين

الهاشمي بحماية القدس عندما أصر المغفور له الملك 
عبداهللا ابن الحسين المؤسس على إرسال الجيش األردني 
العربي المظفر إلنقاذ القدس في الساعات الهالكات 

عندما كان العدو الصهيوني يدك أسوار  الحاسمات 
  . فيردهم خائبين،س القديمةالقد

 مبينا ،واشار الى تواصل الدعم الهاشمي للقدس
أن محبة القدس كانت تفيض في وجدان المغفور له 

 الذي واصل الدفاع عنها ،الملك الحسين بن طالل

رثة سقوطها ونصرتها في مختلف المحافل خاصة بعد كا
وقال ان عطايا الحسين طيب اهللا . بيد العدو الصهيوني

لصيانة المسجد األقصى المبارك بشكل متواصل كانت  اه ثر
حتى انه باع بيته في لندن لتخصيص   ،جلية للجميع

 التي ال تزال ،المبلغ لتغليف قبة الصخرة المشرفة بالذهب
وأشار  . شاهدة على نصرة الهاشميين للقدس والمقدسات

الى الدعم الذي يقدمه جاللة الملك عبداهللا الثاني بإصرار 
 بالرغم من جميع العقبات التي يضعها اإلحتالل ،زيمةوع

اإلسرائيلي في فلسطين، فهي جهود يعرفها القاصي 
 وهي جزء مما نراه كل يوم وكان آخرها ذلك ،والداني

 : وقال.اللقاء الكريم في الزرقاء أمام جموع المواطنين
ٕوانني كمقدسي أؤيد جهود جاللة الملك العظيمة في "

ة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الحفاظ على قدسي
   القدس

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
لو لم تكن الوصاية الهاشمية على " :عبداهللا كنعان

القدس والمقدسات موجودة الوجدناها وطالبنا بها لتبقى 
من أحق بالوصاية من آل  ":متسائال ،"دائمة وابدية

مية على القدس ؟ وقال ان الوصاية الهاش"البيت
ومقدساتها ليست وليدة اليوم او االمس القريب، كما انها 
ليست وليدة االحداث التي عصفت باالرض المقدسة في 
فلسطين والقدس، وليست نتيجة لالطماع الصهيونية في 
القدس ومقدساتها الموسومة بمخططها في هدم االقصى 

آل وبناء الهيكل المزعوم، فالوصاية الهاشمية ترتبط ب
وأضاف لهذا نرى ان الهاشميين كان . البيت الكرام

ًارتباطهم تاريخيا بعقد شرعي واخالقي مع مكة المكرمة 
والمقدسات االسالمية فحفظوا لها مكانتها ونأوا بها عن 
خصومات السياسة، كذلك كان حالهم مع القدس الشريف 
ًاولى القبلتين متالزما مع تأكيد تبنيهم لرسالتهم التي 

وا من اجلها وهي حفظ كرامة االمة وبناء وحدتها ناضل
  .وجمع صفها وكلمتها
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وأشار إلى أن الدبلوماسية االردنية بقيادة الملك 
عبد اهللا الثاني استطاعت تجاوز العديد من المعيقات 
التي وضعها االحتالل لمنع اتمام عمليات اإلعمار 
والصيانة، حيث حاولت سلطة االحتالل منع ادخال مواد 

لترميم لمواقع المشاريع، إضافة الى سياسة التدخل في ا
  .اجراءات الترميم نفسها

) ١٥(فقد اعاقت سلطات االحتالل أكثر من 
 مشترطة ضرورة الحصول على ،مشروع اعمار وترميم

إذن مسبق لبدء العمل أو ادخال المواد الالزمة لذلك، 
كذلك اشتراطها مشاركة موظفي سلطة آثار االحتالل في 

ًتنفيذ، وكثيرا ما تمارس سياسة اعتقال عمال الترميم ال
وسحب هوياتهم وحتى اعتقال مدير مشاريع لجنة 

  .االعمار وهو موظف في وزارة األوقاف األردنية

واشار الى انشاء الصناديق الهاشمية المالية 
المعنية بدعم عمليات االعمار، موضحا ان الهيئة 

دة حمالت مالية منها الخيرية األردنية الهاشمية أطلقت ع
) من للقدس اال أنت(ًما تم مؤخرا بإطالق حملة بعنوان 

لتقديم الدعم في المجاالت الطبية والتعليمية اضافة الى 
المعونات المقدمة للمقدسيين للتخفيف من آثار االحتالل 

  .الثقيلة عليهم

وبين أن جميع هذه االجراءات الهاشمية بشقيها 
و المؤسسي بتوجيهات القيادة الدعم الملكي المباشر أ

الهاشمية ومتابعة من الحكومة األردنية تأكيد على أن 
القدس والمقدسيين والمقدسات االسالمية والمسيحية ما 
تزال في قلوب وأفعال الهاشميين ومن ورائهم الشعب 

وقال ان الهاشميين قاموا بدور مهم في الحفاظ . األردني
 في القدس، فكانوا األمناء على الثقافة والعمارة اإلسالمية

مشيرا الى ان  على األماكن اإلسالمية المقدسة فيها،
ّإعادة بناء منبر صالح الدين ليس إال أحد األعمال 
المهمة العديدة التي قام بها الملوك الهاشميون للحفاظ 

على األماكن المقدسة وصيانتها على مدى العقود 
  .األخيرة

 القدس لدى وأكد على ان ما يدل على اهمية
الهاشميين مستوى الوفد االردني المرافق للملك في قمة 
اسطنبول والذي شمل اشقاء جاللته االربعة، االمراء 
فيصل وعلي وحمزة وهاشم ما يمثل رسالة أردنية تؤكد 
خصوصية ملف القدس للعائلة الهاشمية من منطلق 
مسؤولية اإلشراف والرعاية للقدس والمقدسات، وفق بعد 

ي متوارث، كما يمثل في أحد جوانبه ردا على أي تاريخ
ادعاءات لغير الهاشميين بالوصاية على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

واكد األكاديمي في جامعة اليرموك الدكتور مخلد 
الزيودي على أن الوصاية على القدس تاريخية وهي 

ذ استالمهم للهاشميين، وأن ما قام به الهاشميون من
  .زمام الحكم ال يستطيع أحد المزاودة عليه أو إنكاره

ودعا الى دعم االردن داخليا وعلى المستويين 
العربي واالسالمي لمساندته وقيادته الهاشمية للمحافظة 

  .على القدس والمقدسات

يؤكد " الوصاية لم تكن يوما حبرا على ورق"
 األب رفعت مدير المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم

بدر، وان هذه الوصاية كانت على أرض الواقع فعال كبيرا 
 تمثل بالدعم المعنوي والمادي، والوقوف الى ،ال حدود له

جانب المقدسيين مسلمين ومسيحيين في كل الظروف 
  .التي تعرضوا لها

واضاف ان الجميع يدرك تمام اإلدراك أن القضية 
شرق األوسط الفلسطينية هي القضية المحورية في ال

 وأن هذه القضية ،رغم أحداث ما يسمى بالربيع العربي
حية ال تموت وهذا ما أكده على الدوام جاللة الملك عبد 

  .اهللا الثاني والدبلوماسية األردنية التي يقودها

ولفت إلى أن النظر الى قضية القدس يكون من 
خالل بعدين، االول سياسي وهي انها عاصمة الدولة 



  
  ٥٤ 

 والثاني أن بها مقدسات للمسلمين ،الفلسطينية
والمسيحيين، لذلك فاألردن ومنذ زمن بعيد لم يترك 

  .فلسطين ولن يتركها

 ،وأشار الى أن جاللة الملك تبرع لكنيسة القيامة
وقال ان هذا دليل للعالم أن االهتمام الهاشمي لم يكن 
فقط للمقدسات االسالمية بل وحتى المسيحية التي 

 بحضور جاللته والرئيس ٢٠١٣أدرجت باتفاقية 
  .الفلسطيني محمود عباس

وعن نظرة المسيحيين للوصاية، قال األب رفعت 
بدر إن هذه الوصاية أمر تاريخي وان األردن من بين 
أكثر الدول التي تسعى لبث روح التسامح واحترام األديان 
وترفض اإلرهاب والعنف، وهو ما تمثل بالوئام الذي يسود 

  .جميعاالردن بين ال

الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات خط  "
حسب " أحمر لن يستطيع احد اختراقه أو المساس به

رئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء عامر جادو، مؤكدا ان 
   الهاشميين مؤتمنين على المسجد االقصى والقدس عامة

وقال انه وابناء مخيم الزرقاء لن يقبلوا بغير 
 مشيرا الى ثبات موقف ،القدسالهاشميين أوصياء على 

جاللة الملك عبد اهللا تجاه القضية الفلسطينية مهما 
تعرض جاللته لضغوطات خارجية، فحاله كحال من سبقه 

  .من الهاشميين االغرار

لن ننسى ما قدمه جاللة الملك من اجل  ":وقال
، "تحسين أوضاع القدس والموظفين القائمين على خدمته

استعداد لبذل كل ما بوسعه موضحا ان االردن على 
  .للمسجد األقصى على الرغم من محدودية االمكانات

رئيس لجنة مخيم البقعة وليد عبد الرحمن قال 
ان الوصاية الهاشمية على القدس راسخة عبر التاريخ 

مؤكدا ان المملكة هي التي تنصر المسجد ،ولن تتغير
  .األقصى وتقف إلى جانب قضيته في كل المواقف

إلى االنجازات التي حققها الهاشميون في وأشار 
وصايتهم كفتح اإلغالقات على المصلين وتعيين موظفين 
وحراس لخدمة المسجد إضافة لبناء منبر صالح الدين 
ٕاأليوبي واإلنفاقات على ترميم واعمار المسجد األقصى 
وغيرها الكثير، مثمنا جهود الهاشميين في الحفاظ على 

  .ميةالقدس والمقدسات اإلسال

رئيس لجنة خدمات مخيم الوحدات عبد الفتاح 
الكوز قال ان ابناء المخيمات يقدرون دائما مواقف 
االردن وجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين مع 
القضية الفلسطينية وهي في وجدان االردنيين الهاشميين 

  .وتعتبر القضية المركزية بالنسبة لالردن

 بلد -ي االردن وأضاف أن ابناء المخيمات ف
 يؤكدون دائما على أنه لوال -المهاجرين واالنصار 

مواقف الهاشميين ودعمهم للقضية الفلسطينية وما 
يقدموه من دعم مالي وسياسي ودولي للحفاظ على 
القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية لكان الوضع 

  .غير ذلك

وأشار الى أنه رغم كل مايحاك ضد القضية 
ال ان مواقف الملك واالردن مشرفة الفتا الى الفلسطينية ا

أن أبناء المخيمات تقف صفا واحدا خلف القيادة القيادة 
االرنية في موضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات 
ولوال مواقف الملك التاريخية تجاه القدس والمقدسات لتم 

  .تهويدها

واعتبر الكوز كل من يشكك بالوصاية الهاشمية 
عن نفسه مؤكدا ان صمود االردن هو صمود خائن ويعبر 

  .لفلسطين

  ١ص ٢٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 ودماؤنا ترخص للقدس والوطن.. شعبك معك
  

  محرر الشؤون السياسية- كتب 



  
  ٥٥ 

ملكية واضحة أطلقها جاللة الملك عبداهللا ) كال(
الثاني من الزرقاء، مدينة العسكر والمعسكر، في ظل ذكرى 

ردن لن يقبل المساومة على القدس معركة الكرامة، األ
بمقدساتها المسيحية واإلسالمية، فهي عهدة لدى 
ًالهاشميين، والهاشميون ما خانوا يوما عهودهم، وال فرطوا 

  .بمسؤولياتهم

لم يكن المكان وال التوقيت في تصريحات جاللة 
الملك صدفة، بل كان لكل منهما معنى، في ظل رسائل 

ته، فاليوم يتعرض األردن لهجمة ثقيلة أرسلها عبر تصريحا
كي يتنازل الهاشميون عن وصايتهم التاريخية على  تهدده

القدس، والضغوط التي صرح عنها جاللته تأتي من كل 
صوب وحدب، عابرة لألطلسي أو من الجوار، ولكل طرف 

  .يضغط على األردن حساباته الضيقة

إعالن جاللة الملك عن تعرض األردن كدولة 
ًرضه هو شخصيا لضغوط مماثلة يمكن للضغوط وتع

ًاعتبارها حربا ذكية خاضها جاللته إلفشال هذه الضغوط قبل 
تزايدها وتحولها إلى كتل صلبة يصعب تجاوزها، وكان رد 
ًاألردنيين بوقوفهم خلف قيادتهم الهاشمية مسموعا ومرئيا  ً

  .للجميع

فمن الزرقاء حيث ولدت هذه المدينة على إيقاع 
ًالجيش وهم يتدربون صباحا وألفت أهازيجهم أقدام نشامى 

ًوتشكلت طيفا ملونا بألوان العلم األردني ودالالته، وقريبا  ً ً
ًقديما، هذه الكتيبة ) خو(من مقر الكتيبة الرابعة في منطقة 

التي لقبت بالرابحة، كونها كسبت كل معاركها مع العدو 
 الصهيوني بقيادة حابس باشا المجالي، وفي ظالل معركة
الكرامة حين استطاع الجيش العربي الحي أن يهزم أسطورة 
ُالجيش الصهيوني الذي ال يهزم، صار لكلمات عبداهللا 

  .ًالثاني صدى أقوى كي يصل إلى كل الجهات

شعبي (ًولمن لم ينصت جيدا نعيد ما قاله الملك 
سيقف (، و)األردنيون بالنسبة للقدس موقفهم واحد(و) معي

، فهو ملك يدرك أن قوته بشعبه )نمعنا العرب والمسلمو
الذي يؤيده، ويعرف موقف األردنيين من القدس فهم ال 

يقبلون أن يتنازلوا قيد أنملة عن أولى القبلتين وثالث 
الحرمين وحيث قبر السيد المسيح وكنيسة القيامة، وجاللته 
قارئ ذكي للتاريخ، ويدرك أن الشعوب هي التي ستنتصر 

 الذين يبيعون مبادئهم كي يبقوا على في النهاية، ال الحكام
كراسيهم وعروشهم، فقالها بالفم المآلن، وراهن على 
الشعوب العربية اإلسالمية كي تعاضد الموقف الهاشمي من 
القدس، هكذا هم الهاشميون أول الملوك الذين جاؤوا 

وما .ثائرين على االستعمار، لتحملهم الشعوب كي يحكموها
ًال حيا آلية كان الهاشميون إال مثا ٌمن المؤمنين رجال (ً َْ ِ َ َِ ِ ُ ْ 

ُصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم  ُْ ِْ َ َُ َ ُ ََ َ َْ َْ َ َ ُ َِ َِ  َ َ
ًمن ينتظر، وما بدلوا تبديال ِ َِْ َُ  َ ََ َ ، فمن عبداهللا المؤسس الشهيد )ُ

إلى عبداهللا المعزز الصنديد والقدس وأقصاها وقيامتها 
اليوم األردن يدافع عن وجوده .ية ال تلينعهدة هاشم

كدولة، فالمقصود من الترتيبات اإلقليمية في المنطقة هو 
دخول األردن في دوامة الخراب التي شملت المنطقة طيلة 
السنوات السبعة العجاف الماضية، والتي نجا منها بحكمة 
قيادته وقوة أجهزة الدولة ووعي الشعب، وكلنا خلف قيادتنا 

ية الواعية وجاللة الملك وألجل الوطن والقدس الهاشم
  .ترخص الدماء

  ٢ص ٢٤/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على : المطران عطااهللا
 القدس هي الشرعية

 

 قال مطران الروم االرثوذكس في -   بترا- عمان
االردن خريستوفوروس عطااهللا ان الوصاية الهاشمية 

الوصاية الشرعية ببعديها على المقدسات في القدس هي 
ٕالروحي الديني والوطني، وان عميد آل البيت جاللة 

  .الملك عبداهللا الثاني يجمع بين هذين البعدين

واضاف المطران في تصريح لوكالة األنباء 
، ان مسيحيي البالد المقدسة والمشرق "بترا"األردنية 

يلتفون حول مضمون هذه الوصاية ويعاهدون اهللا 
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ى العمل من اجل إبقائها وديمومتها على ارض والمليك عل
الواقع مشيرا الى دور بطريركية الروم االرثوذكس 
المقدسية بما تحمله ككنيسة وطنية ومحلية، في أصل 
تكوينها ونشأتها، من شرعية روحية وقانونية ودولية 
فهي المالك التاريخي والشرعي ألغلبية االماكن المسيحية 

سطين، كما أنها تمثل مسيحيي المقدسة في األردن وفل
 .ّبالدنا المقدسة ككنيسة أم راعية لهم

 ٥ ص٢٤/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ركن .. التربية الوطنية والوصاية الهاشمية
  أساس في المناهج والكتب المدرسية

 

تعد القضية  -  كوثر صوالحة- عمان 
الفلسطينية، وعلى رأسها مدينة القدس، والوصاية 

أساس في المناهج والكتب المدرسية الهاشمية، ركن 
األردنية من حيث المساحة والمضمون، وفي مختلف 

والتربية الوطنية . المباحث، والصفوف، والمراحل الدراسية
ًتعد تاريخ أمة منبثقا من تاريخ الوطن، أما الوصاية 
الهاشمية على األقصى، وكذلك كافة المقدسات في 

هذا تاريخ يجب أن القدس، فهي جذور ممتدة منذ زمن، و
ّيوثق، ويبقى، ويتسع ّ. 

وفي سياق ذلك قال أمين عام وزارة التربية 
راعت المناهج والكتب المدرسية : والتعليم سامي ساليطة

ًاألردنية هذا الموضوع باستمرار، باعتباره واحدا من أهم 
ُاألسس الوطنية، والقومية، واإلنسانية، التي بنيت عليها 

افها، والقضية الفلسطينية تعد قضية فلسفة التربية وأهد
مصيرية للشعب األردني، والعدوان الصهيوني على 
ًفلسطين يعد تحديا سياسيا وعسكريا وحضاريا لألمتين  ً ً ً
العربية واإلسالمية عامة، واألردن خاصة، والمناهج راعت 
ذلك األمر بأبعاده الدينية، والتاريخية، والسياسية، ووثقت 

مية تجاه القضية الفلسطينية والقدس، نهج القيادة الهاش

. والدفاع عنهما، ودعمهما في مختلف المحافل الدولية
وركزت المناهج على التعريف بالقضية الفلسطينية، ودور 
األردن بدعمها، والتركيز على بطوالت الجيش العربي 
األردني، ومثال ذلك بطوالته في معركتي باب الوادي، 

  . واللطرون

صاية الهاشمية على المقدسات أما موضوع الو
الدينية في القدس فقد تم تضمينها في كتاب التربية 
الوطنية والمدنية للصف العاشر ضمن وحدة المبادرات 

 من خالل الحديث عن إنشاء – مبادرات دينية –الملكية 
الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى، وقبة 

 الثاني الصخرة المشرفة، وتمويل جاللة الملك عبداهللا
مشاريع اإلعمار للمقدسات اإلسالمية، والمسيحية على 
نفقته الخاصة، والتأكيد على مفهوم الوصاية الهاشمية 

الحرم القدسي الشريف، وأن / على المسجد األقصى
الوصاية تعني الحق التاريخي في اإلدارة، واإلعمار، 

ًوكذلك الدفاع عن المقدسات قانونيا ودبلوماسيا ً.   

اب تاريخ األردن للصف الثاني عشر وفي كت
للفروع التعليمية كافة، تم تناول البعدين التاريخي والديني 
لدور الهاشميين تجاه القدس، وصوال الى توقيع االتفاقية 

م والتي تؤكد أن جاللة الملك ٢٠١٣التاريخية العام 
عبداهللا الثاني صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في 

التي تعد تأكيدا للوصاية الهاشمية على القدس الشريف، و
األماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة العام 

  . م١٩٤٢

كما تناول المنهاج تنفيذ وصاية جاللة الملك 
عبداهللا الثاني عن طريق أوقاف القدس، ودائرة شؤون 
المسجد األقصى التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 

ٕواضافة إلى ذلك تضمن . والمقدسات اإلسالمية األردنية
كتاب تاريخ العرب والعالم للصف الثاني عشر للفرع 
األدبي وحدة حول الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، 
والحديث عن األماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية في 



  
  ٥٧ 

القدس، وبيان أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات 
  . في فلسطين

ة، والقدس، ًمضيفا أن القضية الفلسطيني
والوصايا الهاشمية، أركان أساسية في المناهج التربوية 
األردنية، كما تتطلع الوزارة إلى ضرورة أن يتم تخصيص 
محاور رئيسة لذلك ضمن مناهج التربية االجتماعية 
والوطنية، خاصة مناهج التاريخ، والتربية الوطنية 
والمدنية، بحيث تتناول هذه المحاور موضوع الوصاية 

لهاشمية، ومكانة القدس، ويتم التدرج في طرح تلك ا
المحاور والموضوعات منذ الصفوف المبكرة وصوال إلى 

 .المرحلة الثانوية

  ٢ ص٢٤/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًالهاشميون دائما في : قيادات دينية في البلقاء
بالمحافظة والذود عن المقدسات  طليعة األمة

  بالقدس

 

قيادات دينية  أكدت –  رامي عصفور–السلط 
إسالمية ومسيحية في محافظة البلقاء ان الوصاية 
الهاشمية ورعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية هي قضية محسومة وال جدال فيها، 
وان حديث جاللته خالل لقاءه في محافظة الزرقاء وضع 

ي على اي النقاط على الحروف واغلق الباب بشكل نهائ
. احاديث مشككة أو مضللة يراد بها أحداث الفتنة

واعتبرت ان الهاشميين كان ومازال ديدنهم منذ األزل 
الدفاع عن األمة وحقوقها وخاصة المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، ولوال الوصاية الهاشمية وما قدمه 
ويقدمه ملوك بني هاشم من تضحيات وجهود ومبادرات 

 هذه القضية لتم تهويد القدس وتدمير المقدسات في دعم
وأشار مفتي محافظة البلقاء الشيخ هاني العابد ان . فيها

موضوع القدس والمقدسات فيها مرتبط بعقيدتنا وديننا 

وهي محل رعاية وتطلع كل المسلمين وعندما نقول 
إسالمية المقدسات فإننا نقصد المقدسات اإلسالمية 

 .وارثناه منذ العهدة العمريةوالمسيحية وهو أمر ت

وفي هذا العصر الذي شهد الهجمة الصهيونية 
على فلسطين والقدس كان الهاشميون في طليعة األمة 
في المحافظة والذود عن المقدسات وتمثل ذلك بخطوات 
عملية على أرض الواقع، فمنذ زمن الشريف الحسين بن 
 علي الذي وصى ان يدفن في القدس ودفن فيها مرورا
بالملك المؤسس عبد اهللا األول الذي استشهد على أبواب 
المسجد األقصى والملك الباني الحسين الذي تم في عهده 
اإلعمار الهاشمي األول والثاني وكان يقدم في سبيل ذلك 
الغالي والنفيس حتى أنه باع بيته في سبيل إعمار 

 .المقدسات

وفي عهد جاللة الملك عبد اهللا الثاني شهدت 
دسات العديد من المبادرات أهمها إعادة منبر صالح المق

الدين االيوبي إلى المسجد األقصى بعد أن تم إعادة 
ترميمه في االردن وأعمال الصيانة واألعمار الدائمة 
وفرش السجاد وتزويد األماكن المقدسة بكل ما تحتاجه 
من تطوير ومعدات المحافظة عليها، وكذلك دعم أوقاف 

الردن ودعم العاملين فيها ومن أئمة القدس التابعة ا
ووعاظ وحراس وغيرهم ودعم المحاكم الشرعية، باإلضافة 
إلى أعمال الصيانة والترميم المقدسات المسيحية في 

اما الدعم من الناحية المعنوية فما زال . القدس
الهاشميون يذودون ويبذلون جهودا كبيرة في المحافل 

إلسالمية والمسيحية الدولية في الدفاع عن المقدسات ا
وما . والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه

تفضل به جاللة الملك في لقاءه في محافظة الزرقاء هو 
إعادة التأكيد على الدور الهاشمي في القدس وحسم كل 
ما يثار من لغط كل فترة وأن الوصاية الهاشمية لم ولن 

اشمية ال تتغير مهما كانت الضغوطات باعتبارها عهده ه
وأكد كاهن رعاية الالتين بالفحيص . يمكن التفريط بها
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االب عماد الطوال ان كالم جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
مؤخرا إلثبات الحقائق وبشكل نهائي امام كل المشككين 
او أصحاب االجندات المشبوهة بأننا في االردن ملكا 

ن وشعبا باقون على العهد اتجاه فلسطين والقدس، فنح
الرئة إلخواننا واهلنا هناك، واالهتمام والرعاية الهاشمية 
للمقدسات اإلسالمية والمسيحية منذ بداية االحتالل 
اإلسرائيلي القدس وصمود اهلها هي التي حافظت عليها 

 .من التهويد

وجاء هذا التأكيد الهاشمي إلغالق باب الفتنة 
اقف والفساد وحسم كل حديث لمن يحاول المزايدة على مو

االردن وجاللة الملك من القدس والمقدسات، فكل لقاءات 
جاللته ومشاركته في المحافل العالمية هي أكبر دليل 

اما . على ما يقوم به من الدفاع عن حقوقنا ومقدساتنا
جهود جاللته في الحفاظ على المقدسات المسيحية فهي 
بارزة وما تم مؤخرا من أعمال ترميم القبر المقدس في 

س حيث كان جاللة الملك عبد اهللا الثاني اول القد
المتبرعين هي شواهد تبقى خالدة في التاريخ على دور 
. جاللته والهاشميين في الدفاع عن القدس والمقدسات

واعتبر االب رومانوس سماوي راعي كنيسة الروم 
األرثوذكسية في الفحيص ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

ألول عن المقدسات والمسيحيين هو المحامي والمدافع ا
في القدس والشرق كله، وما بذله جاللته في المحافل 
الدولية من جهود جبارة شاهدا على ذلك، لذلك فهو 
يحظى بتقدير عالمي وما حصوله على العديد من الجوائز 
العالمية واخرها جائزة مصباح السالم تقديرا لدوره وجهوده 

 وجود المسحيين في في إرساء السالم والمحافظة على
الشرق، وكذلك دفاعه الدائم عن مقدساتنا وعن حقوقنا 
فهو موضع تقدير واحترام ومحبة الجميع سواء أكانوا 

 .مسلمين أم مسيحيين في مختلف بقاع الدنيا

  ٢ ص٢٤/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يدعو الى وقف التصعيد االسرائيلي في الملك 
  ألقصىالقدس واالنتهاكات ضد المسجد ا

    

لوقف التصعيد اإلسرائيلي  الدعوة –  بترا–القاهرة 
ركزت مباحثات جاللة  في القدس واالنتهاكات ضد األقصى

الملك عبداهللا الثاني مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، في القاهرة امس، على العالقات األخوية المتينة 

  .بين األردن ومصر، وتطورات األوضاع في المنطقة

ل المباحثات التي عقدت في قصر االتحادية، وخال
وسبقت انعقاد القمة الثالثية بين جاللة الملك والرئيس 
المصري ورئيس الوزراء العراقي، أكد الزعيمان اعتزازهما 
بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العالقات األردنية 
المصرية، والحرص على االرتقاء بها في المجاالت 

  .>>...كافة

وعلى صعيد القضية الفلسطينية والقدس،  ...<<
أكد جاللة الملك والرئيس المصري ضرورة تكثيف الجهود 
لدعم األشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم 
المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة 

  .السالم العربية

 جاللته على ضرورة وقف التصعيد وشدد
اإلسرائيلي في القدس واالنتهاكات ضد المسجد األقصى 

  .>>....الحرم القدسي الشريف/ المبارك

وكان الرئيس المصري في مقدمة مستقبلي ... <<
  .جاللته لدى وصوله مطار القاهرة الدولي

كما كان في االستقبال السفير األردني في القاهرة، 
  .ةوأعضاء السفار

وكان سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي 
ّالعهد، قد أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، 

 .نائبا لجاللة الملك

  ٢ ص٢٥/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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 الـهـاشـمـيـون خـيـر من حفظ االمانة: الرصـيـفـة
 

اكد رئيس بلدية  - اسماعيل حسنين -الرصيفة 
 انه في ذكرى يوم الكرامة أكد ،مورالرصيفة اسامة حي

جاللة قائدنا األعلى عهده للقدس واألقصى وكنيسة 
 .القيامة

هذه الوصاية أمانة، والهاشميون خير من حفظ 
 فنعم ،ٕوان الوصاية رعاية موصولة وحماية، األمانة

الحامي ونعم الحمى، وألن الصفحات األولى في التاريخ 
حديث جاللة الملك الهاشمي رسالة ورجولة، فقد جاء 

عبد اهللا الثاني بن الحسين في ذكرى معركة الكرامة 
 .ًمقصودا بحد ذاته، لكل من يحاولون التناسي

ًوقال في مدينة الزرقاء ياتي الحديث تأكيدا 
ًواضحا صريحا ال لبس فيه مؤيدا بما سطره الهاشميون  ً ً
من مواقف فخار ومجد ال يؤثر فيها تهافت متهافت، وال 

مت وال سخط ساخط، هكذا جاء حديث عميد آل لؤم شا
البيت شفاء لما في الصدور من مخاوف قديمة جديدة 

ّبعثها البعض من يريدون أن يصدروا  وحاول بثها
أزماتهم إلى األردن عبر طرق الخداع والتضليل مستغلين 

 .أحيانا ما يتمتع به األردن من مساحة للسماحة

 من تفيؤ واضاف حيمور لقد تعودنا طوال عقود
ة الهاشمية، أن الهاشميين رعاة كرامة الرأيظالل 

اإلنسان، والمدافعون الغيورون بكل ما أوتوا عن حق 
اإلنسان في الحياة الحرة الكريمة، وما كنا لتعترينا ذرة 
ًشك في أن القدس تشكل أيقونة كرامتنا جميعا، وأن 
قائدنا الهاشمي المظفر، ونحن من ورائه وتحت لوائه، 

رون على الذود عنها، وصون مقدساتها، فالوصاية قاد
ًالهاشمية، هي تكليف شرعي وسياسي لألردنيين جميعا 
لن يتوانى منهم أحد عن تحمل شرف القيام بأعبائه، 

 .وتحمل تبعاته

نسمع كيف يذود  ونحن نرى وو كم تعلو جباهنا
 أبطالنا بكل ما أوتوا عن حياض المسجد األقصى

نون القوة العمياء لقوات ساحاته في مواجهة جو
ما ذلك إال تجسيد حي لثبات الوصاية  و،اإلحتالل
حيويتها في الذود عن  وعلى أرض الواقع الهاشمية

المقدسات فبوركت هذه السواعد التي تربت في مدرسة 
 .األداء الهاشمي الحضاري الحكيم

وقال إن فاعلية الوصاية الهاشمية بكل تجلياتها 
دس تكشف زيف كل من ادعى العملية على أرض الق

 أما ما تطلقه األوساط ،بغير ذلك جاهال كان أم متجاهال
المعادية من شائعات هنا وهناك عن خرافة الوطن البديل، 
فإن إيماننا بقدسية قضية القدس، وبحقوق أهلنا في 
فلسطين، وقناعتنا المطلقة بالوقوف وراء القيادة 

األردن وطن  و،بديلالهاشمية تدفعنا إلى نبذ وهم الوطن ال
  .منه أوهام وال سموم لن تنال ومسماه وراسخ له اسمه

 إننا في لواء الرصيفة مدينة ،وقال حيمور
 قد أثلج صدورنا جميعا خطابكم السامي وًومخيما

 فإننا نعتز بأننا نموذج حي للوحدة ،تناقلناه حتى وعيناهو
بنا ّالوطنية المقدسة، وبأننا بفضل من اهللا ورحمته قد خي

آمال كل المتربصين بأردننا، ممن سولت لهم أوهامهم مع 
بداية ما يسمى بالربيع العربي، بأن تكون الرصيفة 
خاصرة هشة تخترقها سهامهم، لكن تلك السهام طاشت 
وارتدت إلى نحور من أطلقوها، بفضل صدق انتمائنا إلى 

بفضل دستور  وأردننا، وثبات والئنا لقيادتنا الهاشمية
ًالذي جمعنا جيال إثر جيل، وقيمنا العليا التي المحبة 

  .ًورثناها كابرا عن كابر

  ٩ص ٢٥/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

فعاليات شعبية في البلقاء تؤكد اهمية 
 الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها
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واكدت فاعليات في  - بتسام العطيات ا- السلط
صاية الهاشمية البلقاء على الدور االردني الراسخ من الو

على المقدسات وانها ثابتة متجذرة في عمق التاريخ ال 
  .يمكن التشكيك فيها

واكد رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى 
العقاب العواملة على ان الوالية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس راسخة وثابتة وال مجال 

هللا الثاني بن للتشكيك فيها وان جاللة الملك عبد ا
الحسين ومن قبله الهاشميين لم يتوانوا يوما عن دعم 
القدس واهلها في مواجهة خطط االحتالل الصهيوني في 

  .تهويد القدس

واشار العواملة الى الدور االردني الهاشمي في  
الحفاظ على القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية من 

ها التاريخية حيث صيانتها واعمارها والحفاظ على هويت
  .والثقافية والمعمارية

وادان العواملة اجراءات االحتالل الصهيوني 
لتهويد القدس وسلب هويتها العربية االسالميه  الرامية

بالمرصاد لهذه  مؤكدا ان القيادة الهاشمية تقف
  .االجراءات

وليد طه  رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة وقال
دس والمقدسات لكان لوال الوصاية الهاشمية على الق أنه

  .الوضع سيئا للغاية

ان وصاية الهاشميين على القدس  واضاف طه 
   وصاية راسخة وجذورها ضاربة في عمق التاريخ

ال احد يستطيع انكار الدور الهاشميه في  وقال
اعمار المسجد االقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

لك عبد وهذا دليل على مايقدمه االردن للقدس فجاللة الم
اهللا الثاني بن الحسين ال يدخر اي جهد في الحفاظ على 
المقدسات ويحمل هم القضية الفلسطينية معه في حله 

  .وترحاله في مختلف المحافل العربية والدولية واإلقليمية

 وأكد على الوقوف خلف القيادة الهاشمية مثمنا 
 .مواقف جاللته بهذا الشأن

 الرامية لتهويد وادان طه االجراءات الصهيونية
  .القدس ومقدساتها

وقال رئيس ملتقى االردن الثقافي الدكتور محمد 
حياصات ان الوصاية الهاشمية على المقدسات هي 
صمام امان للحفاظ على القدس والمقدسات االسالمية 
والمسيحية وان القدس في وجدان الهاشميين واالردنيين 

ن جاللة واضاف الحياصات ا.وانهم يفدونها بارواحهم
كل اردني ويمثل موقفنا  الملك يتكلم بنبض وهاجس

الثابت من المقدسات وهذا ياتي امتدادا للدفاع عن االردن 
 .وعن فلسطين

ان المسجد االقصى جزء ال يتجزا من  وأكد
 المملكة االردنية الهاشمية وستبقى الوصاية الهاشمية

  .ةنية باذن اهللا الى ان تقوم الساعاالرد

 اصات الى دعم االردن المتواصلواشار الحي
بقيادته الهاشمية الدارة اوقاف القدس والذي اكد على 

ن الموقف اهمية هذه الوصاية وان هناك تناغما ما بي
  .سالشعبي والرسمي من القد

نحن ككنيسة مع  وقال االب مروان طعامنه
الوصاية الهاشمية وصاية سيد البالد والعائلة الهاشمية 

للقدس وهم من ساللة النبي محمد عليه فهم اقرب الناس 
هذه الوصاية ونقف معها وان يكون  السالم لذلك نؤيد

  .جاللته وصيا على المقدسات االسالمية والمسيحية

وأضاف طعامنه نحن من الداعمين لمواقف سيد 
البالد وهو بالنسبة لنا رمز للسالم حصل على جائزة في 

 ندعو كافة امريكا لم يحصل عليها احد من قبل ونحن
الى جانبه فهو االحق بالوصاية  الدول في العالم ان يقفوا

ومن المدافعين عن القدس والمقدسات وان االردن قدم 
الشهداء من اجل القدس ومن اجل فلسطين ونحن نحيي 
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لهم بالرحمة وان يكونوا مع االبرار  وتدعوا الشهداء
  .والقديسين

  ٩ ص٢٥/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ينتصر للقدس ويلغي زيارته لرومانياالملك 

 أكد الديوان الملكي الهاشمي أن جاللة - عمان
الملك عبداهللا الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي 
كان من المقرر أن تبدأ اليوم االثنين، وذلك نصرة للقدس 
في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا 

  . قل سفارة بالدها إلى القدسدانسيال، األحد، عن عزمها ن

وكانت أجندة الزيارة الملكية إلى رومانيا، والتي 
تتولى حاليا رئاسة االتحاد األوروبي، تشتمل على لقاءات 
ثنائية لجاللة الملك مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في 
البرلمان، باإلضافة إلى مشاركة جاللته في جولة من 

ن المفترض أن تستضيفها التي كان م" اجتماعات العقبة"
 .رومانيا بالشراكة مع األردن

كما كان من المقرر أن توقع الحكومتان األردنية 
والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية ومذكرتي 
تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجاالت، باإلضافة إلى 
تنظيم ملتقى لألعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص 

  .ينفي البلد

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الغاء الزيارة الملكية " فلسطين النيابية"
  لرومانيا انتصار للقدس

 

لجنة فلسطين النيابية   التقت– بترا –عمان 
لدى اجتماعها اليوم االثنين، برئاسة النائب يحيى 
السعود، وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي 

مات، ومدراء مؤسسات اإلعالم باسم الحكومة جمانة غني
  .الرسمي

واتفق المجتمعون على عقد ندوة خاصة بتعامل 
وسائل اإلعالم مع القضايا المتعلقة بالقدس والمقدسات 
ٕاألسبوع المقبل، بمشاركة نيابية واعالمية واسعة لبلورة 
رؤية إعالمية موحدة في مواجهة حملة االعتداءات 

ات اإلسالمية االسرائيلية المستمرة على المقدس
  . والمسيحية في القدس

وأكد النائب السعود، أهمية تكثيف التغطية 
اإلعالمية لالنتهاكات المستمرة من قوات االحتالل، ودعم 
مواقف األردن بقيادة جاللة الملك تجاه القضية 
الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات، مثمنا 

نيا التي تعد موقف جاللة الملك بإلغاء زيارته لروما
  .ًانتصارا للقدس والمقدسات

وأشار الى مواقف األردن المساندة للقضية 
الفلسطينية وتحركه الدبلوماسي بقيادة جاللة الملك في 
المحافل الدولية كافة، مشددا على ضرورة ان يساند هذا 
الموقف الوطني جهد اعالمي مؤثر في مواجهة مختلف 

  .ضية الفلسطينيةالضغوطات التي تستهدف تصفية الق

إن موقف جاللة الملك بإلغاء : وقالت غنيمات
زيارته الى رومانيا يؤكد مجددا أن ال تنازل في موضوع 
القدس والمقدسات، ويشكل دعوة جديدة لتوحيد الصف 
الوطني في مواجهة المخاطر التي تهدد المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، مبينة أن التشكيك 

دن يخدم المحتل، ويضر بمصلحة القضية بمواقف األر
الفلسطينية التي تنتظر حال شامال يعيد للشعب 
الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته 

  .المستقلة وعاصمتها القدس

واشادت غنيمات بدور لجنة فلسطين النيابية في 
خدمة القضية الفلسطينية كقضية مركزية عادلة يسعى 

 ابقائها على الطاولة، مؤكدة أهمية بذل األردن دوما على
كل جهد ممكن لمواجهة التحديات واالنتهاكات والمخاطر 
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التي تحدق بالمقدسات، واستعداد مؤسسات اإلعالم 
  .الرسمي االنفتاح على جميع أطياف المجتمع

وعرضت لجهود الحكومة للوصول الى اعالم 
وطني مهني يدافع عن قضايا الوطن، ويواجه حمالت 

، من خالل تمكين وتفعيل دور اإلعالم الرسمي "التشكيك"
  .بشكل اكبر

من جهته، اشار مدير عام وكالة االنباء األردنية 
الزميل الدكتور محمد العمري، الى قيام الوكالة ببث " بترا"

اكثر من الف خبر عن فلسطين منذ بداية العام الجاري، 
لى  يوميا، إضافة ا١٥ عن القدس، وبمعدل ٤٦٩منها 

تكثيف المواد الصحفية المتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية 
  .اليومية، من خالل مندوبي الوكالة في رام اهللا وغزة

وأوضح مدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
بالوكالة محمد بلقر، أن المؤسسة تفرد كثيرا من ساعات 
البث للقضية الفلسطينية عبر العديد من البرامج والتي 

 الموقف الرسمي لألردن ودوره في الدفاع عن تعبر عن
  .حقوق الشعب الفلسطيني

وقالت المديرة التنفيذية لقناة المملكة دانة 
 تقريرا شهريا عن القدس ٢٥إن القناة تعد : الصياغ

والقضية الفلسطينية، باإلضافة الى البرامج الوثائقية 
صوت "وتغطية مسيرات العودة، والسعي قريبا لبث برنامج 

من القدس بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون " لمملكةا
بدورهم، دعا أعضاء لجنة فلسطين  والمقدسات اإلسالمية

سعود أبو محفوظ، الدكتور احمد الرقب، : النيابية النواب
إبراهيم أبو السيد، محمود الطيطي، وفضية الديات، الى 

ي تكثيف التغطية اإلعالمية تجاه االنتهاكات التي تجري ف
القدس لمساندة موقف جاللة الملك في حماية 

ني تجاه هذه القضية المقدسات، وتوحيد الجهد الوط
  .المركزية

  ٦ص ٢٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

أوقاف القدس يحيي قرار صاحب الوصاية 
 الهاشمية إلغاء زيارته لرومانيا نصرة للقدس

  

طالب رئيس وأعضاء  -   انس صويلح- عمان 
القدس حكام العرب والمسلمين االقتداء مجلس األوقاف في 

بالخطوة الحكيمة لجاللة الملك عبداهللا الثاني، صاحب 
الوصاية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، 
بربط مصالح بالدهم وعالقاتهم الدولية بنصرة القدس 
والمسجد األقصى والدفاع عن المقدسات اإلسالمية 

 .والمسيحية

اف في بيان اصدره مساء امس وثمن مجلس األوق
قرار جاللة الملك إلغاء زيارته التي كانت مقررة امس الى 
ًرومانيا وذلك نصرة للقدس غداة موقف رئيسة الحكومة 
الرومانية بشأن عزمها نقل سفارة بالدها في إسرائيل الى 

وأكد مجلس األوقاف وقوفه التام وجميع . القدس المحتلة
الفلسطيني خلف مواقف جاللة المقدسيين وأبناء الشعب 

الملك الشجاعة والمشرفة تجاه مدينة القدس والدفاع عنها 
وعن مقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية، 
ودعم جاللته ألهل المدينة المقدسة وتعزيز صمودهم، 

 .ًودعم القضية الفلسطينية عامة

وحيا المجلس هذه المواقف التي تعكس مدى 
مملكة األردنية الهاشمية والهاشميين بالمدينة ارتباط ال

المقدسة والذين دأبوا منذ مطلع القرن الماضي على 
رعايتها واالهتمام بها لتتوج بالمواقف التاريخية لجاللة 
الملك عبد اهللا الثاني تجاه فلسطين وأهلها والمدينة 

  . المقدسة

ودعا رئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبد 
هللا عز وجل بأن يجعل هذا التصدي العظيم سلهب، ا

ومواجهة تهويد المدينة المقدسة في ميزان حسنات جاللته 
ًوالشعب األردني عامة، مضيفا  أن مشاركتهم أهل القدس "ً

ٕفي الرباط والجهاد والدفاع عن عروبة واسالمية المدينة 
  . "المقدسة هو واجب مقدس
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ووجه مجلس األوقاف جميع الشعوب العربية 
مية للضغط على حكوماتها بأن تكون هوية المدينة واإلسال

ًالمقدسة واسالمية المسجد األقصى المبارك معيارا للميزان  ٕ
التجاري والدبلوماسي لعالقات الدول اإلسالمية الخارجية 
حتى يكون هناك رادع عملي لتغول واعتداءات سلطات 
االحتالل ضد المسجد األقصى وأوقاف القدس والمقدسات 

 .ة والمسيحيةاإلسالمي

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية هي السند الوحيد : بكيرات
 والمتبقي لألقصى

  

أكد رئيس أكاديمية االقصى للوقف والتراث  - بترا 
في مدينة القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، أن الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس هي 

ند الوحيد والمتبقي لدعم وحماية ورعاية المسجد الس
  . االقصى المبارك

وتابع ان الوصاية هي الدرع الواقي ليس فقط 
لحماية المسجد االقصى المبارك بشكل خاص والمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية بشكل عام وانما درع واق للحفاظ على 

  . هوية القدس العربية واإلسالمية وهوية المقدسيين

) بترا(د الشيخ بكيرات لوكالة األنباء األردنية واك
في رام اهللا، أن االردن هو من منح المقدسيين جوازات سفر 
وعين المئات من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
لخدمة ورعاية المسجد االقصى وهو من بنى ورمم قبر 

بكنيسة القيامة، ويدافع عن " القبر المقدس"السيد المسيح 
دس في كافة المنابر الدولية في حين تخلى غيره عن الق

  . القدس نتيجة الضغوط اإلسرائيلية واألميركية

وأضاف أن هذه الرعاية يجب ان تبقى وتحترم 
وتساند من كافة العرب والمسلمين واالحرار في العالم، 
موضحا أن اسرائيل بدأت أخيرا باالعتداء على هذه الوصاية 

ن قناعة االردن ممثلة بجاللة الملك لكنها فشلت وستفشل أل
  . عبداهللا الثاني حامي عرين االقصى والمقدسات

وقدر الشيخ بكيرات الرعاية والحماية والدفاع 
المستمر عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وعلى رأسها 
المسجد االقصى المبارك اولى القبلتين وثاني المسجدين 

ع اإلسرائيلية الخبيثة وثالث الحرمين الشريفين من االطما
  . التي تحدق به ليل نهار

  ٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

النواب يؤكدون الدعم المطلق لالنتصار الملكي 
 للقدس

  

 استقبل مجلس النواب -عمان  –جهاد المنسي 
قرار جاللة الملك عبد اهللا الثاني امس بالغاء زيارة 

زراء جاللته لرومانيا، ردا على تصريحات رئيسة الو
الرومانية التي اعلنت فيها عزمها نقل سفارة بلدها الى 
القدس المحتلة، بالكثير من التثمين والثناء والتأييد، واكد 

  .تدلل على ربط القول بالفعل"النواب ان القرار الملكي 

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في 
تمر بأصعب "تصرح امس إن القضية الفلسطينية 

 واصفا موقف جاللة الملك بإلغاء زيارته ،"مراحلها
، وأشار في "تجسيد القتران القول بالفعل"لرومانيا بانه 

تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل 
رسالة “، إلى أن الخطوة الملكية )تويتر(االجتماعي 

صريحة بأن القدس ليست للمساومة، وليدرك القريب 
 كله معه في الدفاع عن والبعيد أننا خلف الملك وشعبه

  .القدس

الحراك النيابي حول قضية القدس والوصاية 
الهاشمية عليها ارتفعت وتيرته خالل االشهر الماضية، 
وخاصة بعد نقل الواليات المتحدة نقل سفارتها للقدس، اذ 
تحرك المجلس من خالل رئيسه عاطف الطراونة، 
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انات ومندوبيه في البرلمان العربي وغيرها من البرلم
والملتقيات الدولية لجهة حشد اكبر اجماع للقضية 

  .الفلسطينية

فيما يحشد مجلس النواب ورئيس المجلس 
بصفته رئيس االتحاد البرلماني العربي، للوصول الى 
اجماع دولي تجاه القضية الفلسطينية والقدس، عبر 

 لالتحاد ١٤٠االجتماعات المرتقبة للجمعية العامة الـ 
ولي واالجتماعات المصاحبة لها، والتي البرلماني الد

) أبريل( نيسان ١٠ – ٦تستضيفها قطر خالل الفترة من 
  . برلماني دولي١٠٠المقبل، وبمشاركة ما يزيد على 

وبحسب المعلومات، فإن تحركا عربيا يجري 
التنسيق له من قبل رئيس االتحاد البرلمان العربي 

قترح الجتماع عاطف الطراونة وبرلمانات عربية، لتقديم م
قطر، باضافة بند طارئ على جدول اعمال المؤتمر، 
يتضمن المطالبة بفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني 
االعزل، وكشف ما يقوم به الكيان الصهيوني من 

  .ممارسات ضد االنسانية

وبحسب مصادر نيابية، فان التنسيق يجري 
بشكل متواصل لكشف زيف وجه اسرائيل، لدى برلمانات 

لعالم اجمع، وبما يعزز من رفض اي قرار يتعارض مع ا
الشرعية الدولية، وخاصة ما يتعلق بنقل سفارات الدول 

  .الى القدس المحتلة

وقال النائب االول لرئيس مجلس النواب نصار 
امس، ان الموقف الملكي المنتصر " الغد" القيسي لـ
ليس بالجديد، فجاللته ينتصر دوما للقضية "للقدس 
ينية، ويدافع عن القدس في كل المحافل الدولية، الفلسط

، مؤكدا ان الغاء "وهذا ديدن الهاشميين كابرا عن كابر
رسالة واضحة بان القدس ال مساومة "زيارة رومانيا 

  ."عليها

من جهتها، عبرت كتلة اإلصالح النيابية عن 
تقديرها واعتزازها بقرار الملك عبداهللا الثاني إلغاء زيارته 

 وقال الناطق باسم الكتلة النائب مصطفى ،انياإلى روم
يؤكد مواقف األردن المبدئية "العساف، إن قرار الملك 

والثابتة تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
  ."وتجاه القضية الفلسطينية

يجسد تالحم "وشددت الكتلة على أن هذا القرار 
لقضية، الموقف بين القيادة والشعب األردني من هذه ا

وفي وجه كل المواقف التي تمس جوهرها ومقدسات األمة 
  ."فيها

بدورها قالت النائب ديمة طهبوب في تغريدة لها 
موقف مشرف لألردن بإلغاء : "تويترط امس"عبر موقع 

، "الزيارة الملكية الى رومانيا لنقلها سفارتها الى القدس
ائبان ، بينما ثمن الن"القدس خط أحمر قوال وفعال"مضيفة 

خميس عطية الموقف الملكي الداعم بشكل دائم للقضية 
الفلسطينة وللقدس، معتبرا ان مجلس النواب والنواب 

يفخرون بالمواقف المشرفة لجاللة الملك والتي يتميز "
واكد ."بها عن الجميع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

االردن بكل المستويات يتعامل باعتبار القدس "عطية ان 
  ." احمر ال مساومة عليهاخطا

فيما قال النائب نبيل غيشان ان إلغاء الزيارة 
قرار مهم، وفيه رسالة لدول العالم، "الملكية لرومانيا 

وخاصة رومانيا، بعد تصريحات رئيسة وزرائها حول نقل 
، منوها ان الخطوة الملكية "السفارة الرومانية للقدس

تصريحات تدعم موقف الرئيس الروماني الذي انتقد 
وشدد غيشان على ان الموقف الملكي .رئيسة وزرائه

يعكس التمسك االردني بالحل العادل للقضية الفلسطينية 
 .وباعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

  ٧ ص٢٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

كال للتوطين .. القدس خط أحمر: الملك
 وللوطن البديل

 



  
  ٦٥ 

ملك عبداهللا الثاني جاللة ال  قال–  بترا–عمان 
القدس ومستقبل "القائد األعلى للقوات المسلحة، إن 

، وأن مواقف المملكة "فلسطين خط أحمر بالنسبة لألردن
األردنية الهاشمية وكل األردنيين ثابتة بالنسبة للقدس 

  .والوطن البديل والتوطين

وأكد جاللة الملك خالل اجتماعه في القيادة 
 الجيش العربيامس –األردنية العامة للقوات المسلحة 

الثالثاء مع رئيس هيئة األركان المشتركة الفريق الركن 
الحليم فريحات، بحضور مدراء األجهزة  محمود عبد

األمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة واألجهزة 
األمنية أن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى رومانيا 

زي ما "ته قائال وتابع جالل. أمس كان بسبب القدس
 سنة إن القدس ١٥حكيت بالزرقاء وحكيت بجوز آخر 

ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لألردن، أوضح من 
  ."هيك ما بعرف كيف بقدر أتحدث

واستغرب جاللة الملك أن موقف األردن الواضح 
أصال بات ولألسف يتطلب التوضيح بسبب المشككين، 

مملكة األردنية موقف ال"مشددا جاللته على أن هذا 
  ."الهاشمية وكل األردنيين

وأشار جاللته إلى أن حديثه عن الدولة 
الهاشمية خالل الزيارة إلى الزرقاء مؤخرا، كان موجها 

أنا كهاشمي كيف أتراجع عن "لمن لديهم شكوك، وقال 
كال على القدس، كال على . خط أحمر. مستحيل! القدس؟

  ."الوطن البديل، كال على التوطين

ذر جاللته ممن يصرون على السلبية وبث وح
، ودعا إلى "بيننا كأردنيين وكمؤسسات وكبلد"الشكوك 

حملة وطنية تتصدى للمشككين، الفتا جاللته إلى خطورة 
ًحمالت التشكيك واصفا إياها بالذخيرة التي يستخدمها 

إلى متى يا "ًوأضاف جاللته مستنكرا .أعداء األردن
 ...ا وضد األردن واهللا عيبإخوان، اللي عم يحكوا ضدن

ندرك حجم : وقال جاللته."هؤالء يضعون كاز على النار

التحديات االقتصادية ونعمل لتحسين األمور بالنسبة 
للفقر والبطالة والوضع االقتصادي، ويجب عدم إعطاء 

  .المشككين المجال للتخريب

واستنكر جاللته ما يتم تناقله بخصوص صفقة 
كيف؟ ما إلنا صوت؟ نحن "وقال . لالقرن أو الوطن البدي

الجيش العربي المصطفوي ولنا تاريخنا بالقدس 
  ."ونحن لنا صوت ولنا موقف. وبفلسطين

وأشار جاللته إلى أن جولته التي سيبدؤها غدا 
 –ٕاألربعاء وتشمل المغرب، وايطاليا، وفرنسا وتونس 

 ستركز على القدس وعملية –لحضور القمة العربية 
  . السالم

ل اجتماع جاللة القائد األعلى في القيادة وخال
 الجيش العربي، استمع –العامة للقوات المسلحة األردنية 

جاللته إلى إيجاز قدمه مساعد رئيس هيئة األركان 
المشتركة لالستخبارات العميد الركن ناصر المهيرات حول 

  . الموقف العام على الحدود الشمالية والشرقية

ئد األعلى على مستوى كما اطمأن جاللة القا
ًجاهزية تشكيالت ووحدات القوات المسلحة، مؤكدا 
اعتزازه الكبير بمنتسبيها وبالمستوى المتميز الذي وصلت 

ًإليه إعدادا وتسليحا وتدريبا ً ً.  

  ١ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

إلغاء الزيارة الملكية تأكيد لثوابت : النواب
  الهاشميين تجاه القضية الفلسطينية

  

ثمن مجلس النواب قرار جاللة  – بترا –مان ع
الملك عبداهللا الثاني بإلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان 
ًمن المقرر أن تبدأ امس االثنين؛ نصرة للقدس في 
أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا، اعلنت خاللها 

  .عزمها نقل سفارة بالدها إلى القدس
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مجلس في وقال بيان للجنة فلسطين تبناه ال
إن هذا الموقف يؤكد : مستهل جلسته اليوم الثالثاء

الثوابت والمنطلقات التي ينطلق منها الهاشميون تجاه 
القضية الفلسطينية وتحديدا القدس وعالقتهم الوطيدة 
والممتدة مع مدينة القدس منذ مسرى الرسول األعظم 

  .إليها، وامتداد هذه العالقة عبر العصور

 الموقف الملكي يعكس ان: وأضاف البيان
بصورة جلية وواضحة الدور الكبير الذي قام به االردن 
بتوجيهات من القيادة الهاشمية في دعم الفلسطينيين 
على مختلف الصعد العربية والدولية، وسعي جاللته 
لحشد الطاقات من اجل استرداد الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني ورفض القرارات المناهضة للشرعية 

  .لدولية ومبادئ االمم المتحدةا

شكلت جهود جاللته في دعم القدس : وتابع
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية السند الحقيقي للشعب 
الفلسطيني، بالرغم من مواجهة االردن الكثير من 
التحديات والضغوطات لقاء هذه المواقف المشهودة في 
مساعدته للحق العربي بغية تحقيق السالم الدائم 

  .لشامل الذي يضمن الحقوق ويصون الكرامة الصحابهاوا

وأكد البيان وقوف الشعب االردني الموحد خلف 
قيادة جاللة الملك في مواجهة التجاوزات واالنتهاكات 
االسرائيلية التي ترتكب في هذه المدينة المقدسة مدينة 
االديان والتي تستهدف انتهاك اإلنسان إلنسانيته، وقهر 

ر معالم المدينة السكانية، وهوية ابنائها، الشعوب، وتغيي
واالستمرار في بناء المستعمرات، ما ال يوجد له اي مثيل 
في التاريخ في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ 
الخطوات الفعالة لوقف هذه االعتداءات على الشعب 
الفلسطيني، فضال عن دعم الواليات المتحدة لهذه 

وسع وقضم االراضي واالستيطان االنتهاكات المتمثلة بالت
واعالن القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين ومواصلة 

  .االعتداءات وحصار غزة والقدس والضفة الغربية

ان هذا الموقف الملكي يؤكد ان القدس : وتابع
تعيش في قلوب االردنيين كافة، وفي مقدمتهم جاللة 

هداء الملك عبداهللا الثاني؛ وقدم االردن الكثير من الش
والتضحيات على اسوار القدس وبذل الكثير من الجهود، 
ُوالحقائق والوقائع الناصعة التي ال تنسى النقاذ القدس 

، منها قوافل الشهداء في ذلك ١٩٤٨ابتداء من عام 
، انطالقا ١٩٦٧الوقت، ومسيرة المعاناة واآلالم حتى عام 

مما اعلنه الشريف الحسين بن علي مطلق شرارة الثورة 
ان الخطر الصهيوني ال يهدد : "لعربية الكبرى عندما قالا

عروبة فلسطين وحدها فحسب، وانما يمتد تهديده ليشمل 
  ".االمة العربية بأسرها

 ٩ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 يرفض اتفاقية "النواب".. في جلسة تاريخية
 الغاز مع إسرائيل

 

 اعلن رئيس مجلس -  عمان -  جهاد المنسي
ف الطراونة أن اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان النواب عاط
يطاالب ط، وان المجلس "مرفوضة نيابيا وشعبيا"الصهيوني 

الحكومة بإلغائها مهما كان الثمن، دون النظر لرأي 
المحكمة الدستورية، سواء بجواز عرض االتفاقية على 

  ".المجلس أو بعدم عرضها

 موقف الطراونة، جاء ملخصا لمواقف النواب،
، "تاريخية"الذين عبروا عن رفضهم لالتفاقية في جلسة 

 ياجمع فيها النواب على رفضهم للتطبيع مع إسرائيل بأ
شكل كان، وذلك في الجلسة، التي عقدها المجلس أمس 
برئاسة الطراونة، وأدار جزءا منها النائب األول نصار 
القيسي، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة 

ت لمناقشة ملف الطاقة واتفاقية الغاز الحكومة، وخصص
 والكهرباء الوطنية، "نوبيل انيرجي"الموقعة بين شركتي 

  .والتي تتضمن استيراد الغاز من إسرائيل
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وجاء حديث الطراونة بعد مداخلة لنائب رئيس 
قررت تحويل "الوزراء رجائي المعشر، قال فيها إن الحكومة 

 من ٣٣ المادة االتفاقية للمحكمة الدستورية، لتفسير
الدستور، حول عرض االتفاقية على المجلس من 

  .>>"...عدمه

كما جدد المعشر مواقف الحكومة بإدانة ... <<
االعتداءات اإلسرائيلية على القدس والمسجد األقصى، 

  .ورفض االعتداء على قطاع غزة

وجدد أيضا رفض الحكومة للقرارات األميركية بحق 
عربية وعاصمة " أن القدس مشددا على. القدس والجوالن

  ".الدولة الفلسطينية

وأكد المعشر التزام الحكومة بالدفاع عن الوصاية 
  .الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وخالل نقاشات الجلسة النيابية، وجه النواب 
انتقادات عالية الوتيرة ألي توافقات مع العدو الصهيوني، 

مطالبة بمحاكمة من وقع على اتفاقية وذهب نواب إلى حد ال
الغاز مع إسرائيل وتجريمه قانونيا، والتهديد باستقاالت من 
المجلس، والتبرع باألموال لمعالجة الشرط الجزائي في حال 

  .إلغاء االتفاقية

وقدم النائب محمد الرياطي مذكرة لطرح الثقة 
زام بالحكومة، مطالبا النواب بالتوقيع عليها في حال عدم الت

ٕالحكومة بمناقشات النواب، والغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع 
إسرائيل، مذكرا بأن النواب من حقهم في جلسة المناقشة 

  .العامة، وعند االنتهاء منها طرح الثقة بالحكومة

وأعلن النواب بمجملهم رفضهم المطلق لالتفاقية، 
ع أو التطبيع مع إسرائيل، وشددوا على خطورة أن يتم اقتطا

ومنحه للكيان الصهيوني تحت "أموال من جيوب األردنيين، 
يافطة شراء الغاز الذي يقوم بدوره بقتل األطفال 

  .، وفق النائب طارق خوري"الفلسطينيين

مسروق من "واعتبروا أن الغاز المباع لألردن 
، وفق النائب نبيل غيشان، "أرض محتلة هي فلسطين

ضها على المجلس وتتعارض مع الدستور، وكان يتوجب عر

بأسعار "قبل توقيعها، مستغربين شراء الغاز من اسرائيل 
  ".أعلى من أسعار دول الجوار

واستغرب نواب عدم عرض االتفاقية على 
المجلس، مشيرين إلى رفضهم االلتفاف على الدستور، 

  .الذي ينص بوضوح على ذلك

ونوه النائب عبد المنعم العودات إلى المرات الكثيرة 
اقشت فيها المجالس السابقة والحالي الموضوع، التي ن

والجدل الذي أثير حولها، بين رأي حكومي قال بعدم وجود 
نص دستوري يلزم الحكومة بعرضها على المجلس، ورأي 
نيابي يؤيده العودات يقول بضرورة عرض االتفاقية على 

  .النواب

واقترح العودات بعد إعالن رفضه لالتفاقية تحويل 
 بين النواب والحكومة للمحكمة الدستورية، رأيالالخالف ب

وأيده رئيس الوزراء الذي أعلن استعداد الحكومة عرض 
االتفاقية عليها، وهو المقترح الذي قوبل بالضرب على 

  .الطاولة من النواب، في إشارة لرفضه

واستذكر نواب دماء األردنيين التي سالت على 
لكيان ثرى فلسطين، ما يدفع لرفض التطبيع مع ا

الصهيوني، أو حتى شراء الغاز المسروق من أرض 
فلسطين، ولو كان بالمجان، بحيث عرض النائب محمود 
الطيطي شريطا لمقطع فيديو لشهيد معركة الكرامة ابن 
معان مالزم أول الشهيد خضر شكري يعقوب درويش، وهو 

.. الهدف موقعي“: يقول في خضم تلك المعركة الخالدة
.. أشهد أن ال إله إال اهللا..  اقصفوني أنا..حاصرني اليهود

  ).ارم ارم.. وأن محمدا رسول اهللا

ووجد النواب المناقشة العامة حول ملف الطاقة 
واتفاقية الغاز، مناسبة الستنكار إعالن الرئيس االميركي 
دونالد ترمب بضم الجوالن إلسرائيل، معتبرين أن ترامب 

لنائبين عبد ، وفق ا”يمارس بلطجة عالمية وعنصرية“
  .الكريم الدغمي وطارق خوري

كما استنكروا االعتداء الذي يشنه الكيان 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، كما أكدوا 
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دعمهم وتثمينهم لمواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
الداعمة للقدس والقضية الفلسطينية، وتصديه النتهاك 

، وتدنيس المقدسات إسرائيل اليومي لالتفاقيات الدولية
  .يوميا، وانتهاك الوصاية الهاشمية على المقدسات

  ٩ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

موقف األردن بقيادة الملك ثابت تجاه : غنيمات
  القدس والقضية الفلسطينية

 

قالت وزير الدولة  - نيفين عبد الهادي- عمان
لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة 

ت إن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني لديه غنيما
موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس، يتمثل 
ٕبحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، واقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

مس في دار وأضافت غنيمات خالل لقائها أ
ًرئاسة الوزراء، عددا من المتقاعدين العسكريين، أن 
موقف جاللة الملك الذي يقف خلفه كل األردنيين تجاه 
القضية الفلسطينية ورعاية المقدسات اإلسالمية 

واضح "ّوالمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية 
األصوات "ومعروف لدى العالم أجمع، منبهة الى أن ً"تماما

ّمشككة والنشاز ال تخدم األردن بل تخدم المحتلال ُ".  

إننا نحتاج إلى وعي ويقظة من " وقالت غنيمات
الجميع لتجاوز المرحلة الحالية، التي تمر بها المملكة 

  .في العديد من التحديات

هناك من يسعى إلى التشكيك "وأشارت الى أن 
، مؤكدة أن "بمواقف األردن، بهدف زعزته من الداخل

ُدن يعرف بمواقفه الثابتة وشفافيته حيال مختلف األر

القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف 
  .>>...القدس

  ٦ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

ًلن ندخر جهدا مع برلمانات العالم : الطراونة
  بتعرية االحتالل والدفاع عن القدس

  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  -بترا 
ونة أن األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا عاطف الطرا

ًالثاني سيواجه مختلف الظروف والضغوط دفاعا عن 
  . ًالقدس ودعما للقضية الفلسطينية

حديث الطراونة وتأكيده على الموقف األردني 
جاء خالل سلسلة لقاءات منفصلة في دار مجلس النواب 
مع سفراء بنما توماس جارودا، والتشيك جوزيف 

ي، والمكسيك إنريكه روخو إستين، وقبرص كوتسك
  . اندرياس كوزوبيس

وقال الطراونة إن مجلس النواب األردني عبر 
بوضوح عن موقف راسخ برفض اتفاقية الغاز مع 
االحتالل، ولن يدخر من الجهد بالتنسيق مع برلمانات 
العالم في تعرية االحتالل وممارساته العنصرية بحق 

 إلى أن االتحاد البرلماني ًاألهل في فلسطين، مشيرا
ًالعربي الذي يرأسه حاليا، سيكثف من جهوده ألجل 
تنسيق موقف موحد خالل أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني 
ًالدولي الشهر المقبل دعما لألشقاء الفلسطينيين على 
طريق الدفع والتحشيد نحو تحصيل حقوقهم التاريخية 

  . والمشروعة على ترابهم الوطني

 الطراونة يقف العالم اليوم أمام حالة من وأضاف
الظلم التي ال تحتاج إلى مزيد من الشواهد على غطرسة 
االحتالل وانتهاكاته المستمرة للمقدسات اإلسالمية 
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والمسيحية، وعليه أن ينحاز إلى العدالة وقيم الحق، وأن 
تكون قوى العالم المؤثرة منسجمة مع مبادئها التي تنادي 

ة للعدالة وتحقيق األمن والسلم، بينما تدفع بها في الدعو
بعض تلك القوى إلى تغذية الصراعات في المنطقة عبر 

  . الوقوف إلى جانب المحتل

وقال إن الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، ستبقى عنوان الفخر 
 ًواالعتزاز لألردنيين، مشيرا إلى أن األردنيين كافة يقفون
خلف جاللة الملك عبد اهللا الثاني في دفاعه عن القدس 

  . ودعمه للقضية الفلسطينية

وأكد سفراء بنما والتشيك والمكسيك وقبرص، 
تقدير بلدانهم لدور األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني في الدفع نحو تحقيق األمن والسلم في المنطقة، 

فة ورعاية لكة في استضاًمقدرين عاليا دور المم
  .الالجئين

  ٢٨/٣/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

مساعد رئيس االعيان تثمن مواقف جاللة 
  الملك تجاه القدس

 

مساعد رئيس مجلس   قالت– بترا –عمان  
إن مواقف جاللة الملك عبداهللا : االعيان ياسرة غوشة

الثاني ودبلوماسيته الفاعلة في كل المحافل الدولية تؤكد 
  .مواقفه الجليلة وحضوره الفاعل والمؤثراحترام العالم ل

وثمنت غوشة مواقف جاللة الملك النبيلة 
والوطنية تجاه مدينة القدس ورعايته المتواصلة 
للمقدسات الدينية في القدس، وهو ما تعودنا عليه من 
الهاشميين على مر العقود، موضحة أن الوصاية 

  .الهاشمية تحافظ على عروبة القدس

قف جاللة الملك وكالمه بإصرار وأشارت الى موا
واستمرار أمام العالم بأن القدس خط أحمر، وتمسكه 

بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
  .وعاصمتها القدس

 ٢٨/٣/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

موقف الملك من القدس والقضية : ارشيد 
 تالفلسطينية يتسم بالحكمة والشجاعة والثبا

  

 قال عضو مجلس - كمال زكارنة - مانع
االعيان السابق عادل ارشيد ان موقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني من القدس والقضية الفلسطينية عظيم 

 .ويتسم بالحكمة والشجاعة والثبات ،وتاريخي

واضاف ارشيد ان جاللته يمثل حالة فريدة من 
القدرة على الصمود والتحدي والتصدي، لسياسات 
االحتالل االسرائيلي وممارساته التهويدية في القدس 

والتمسك بالمواقف  واالراضي الفلسطينية المحتلة،
واالصرار على الحفاظ على عروبة واسالمية  ،المبدئية

واستمرار الوصاية الهاشمية التاريخية  ،الهوية المقدسية
على المقدسات االسالمية والمسيحية في المدينة 

  .المقدسة

ارشيد الى ان جاللة الملك يعلن مواقفه واشار 
على المأل، ويعبر عنها بكل شجاعة في كل مكان، ودائما 

وظهر ذلك جليا عندما الغى  يقرن القول بالعمل والفعل،
زيارته الى رومانيا، عندما اعلنت رئيسة وزرائها عن 
نيتها نقل سفارة بالدها من تل ابيب الى القدس،مبينا ان 

ى اعجابا وتأييدا وترحيبا شعبيا شامال قرار جاللته الق
اردنيا وفلسطينيا؛ النه قرار صائب يعبر عن موقف ملكي 
حاسم ال تهاون فيه وال مهادنة، خاصة ان الموضوع 

   .يتعلق بالقدس التي ال تفارق اولويات الملك واهتماماته

ودعا ارشيد الى موقف عربي اسالمي موحد 
جاللة الملك، وصلب، يدعم ويساند ويؤازر مواقف 
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ويتصدى بحزم للقرارات والممارسات والسياسات االمريكية 
   .واالسرائيلية في االراضي العربية والفلسطينية المحتلة

واكد ان الشعب االردني بكل قواه وفئاته 
وشرائحه ومؤسساته يلتف حول جاللة الملك، ويدعم 
مواقفه وقراراته بكل قوة وثبات، ويعلن والءه المطلق 

 .ادة الهاشمية التي يفتديها بالمهج واالرواحللقي

  ٦ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الدفاع عن القدس : الملك والعاهل المغربي
  ومقدساتها أولوية قصوى للبلدين

 

 أكد جاللة الملك - بترا - الدار البيضاء 
عبداهللا الثاني وأخوه جاللة الملك محمد السادس ملك 

فاع عن القدس ومقدساتها المملكة المغربية أن الد
وحمايتهم من كل محاوالت تغيير وضعهم التاريخي 
والقانوني والسياسي، ومعالمهم الدينية والحضارية 

  .اإلسالمية والمسيحية أولوية قصوى للبلدين الشقيقتين

وجدد الزعيمان، خالل مباحثاتهما في الدار 
البيضاء امس الخميس التي تأتي قبيل انعقاد القمة 

بية في تونس األحد المقبل، دعمهما الكامل للشعب العر
الفلسطيني في استرجاع جميع حقوقه المشروعة وتمكينه 
من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 

، وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧من حزيران لعام 
على أساس القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم 

  .حل الدولتينالعربية ومبدأ 

وأكد جاللتاهما رفضهما لجميع الخطوات 
واإلجراءات األحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة 
القائمة باالحتالل، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي 
القائم، والوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي 
في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات اإلسالمية 

  .مسيحية في المدينة المقدسةوال

وأكد جاللة الملك محمد السادس أهمية الوصاية 
الهاشمية التاريخية، التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات، 

خصوصا المسجد وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية، و
الحرم الشريف، وعلى دور إدارة أوقاف القدس / األقصى 

والمسجد األقصى األردنية، باعتبارها السلطة القانونية 
الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه، 

  .وتنظيم الدخول إليه

وأشاد جاللة الملك عبد اهللا الثاني بالجهود 
الملك محمد السادس، المتواصلة التي يبذلها جاللة 

رئيس لجنة القدس، لنصرة المدينة المقدسة، وثمن عاليا 
المشاريع والبرامج التنموية التي تنفذها، تحت إشراف 
جاللته، وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل دعم 

 .صمود المقدسيين

  القدس/ القضية الفلسطينية

انطالقا من العناية الالمتناهية التي يوليانها  
ضية الفلسطينية، جدد العاهالن دعمهما الكامل للق

للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع جميع حقوقه 
المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية 

يونيو لعام / المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القرارات ١٩٦٧

م العربية ومبدأ حل الدولية ذات الصلة ومبادرة السال
  .الدولتين

أكد صاحبا الجاللة رفض جميع الخطوات 
واإلجراءات األحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة 
القائمة باالحتالل، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي 
القائم، والوضع الديموغرافي، والطابع الروحي والتاريخي 

سات اإلسالمية في القدس الشرقية، وخصوصا في المقد
  .والمسيحية في المدينة المقدسة



  
  ٧١ 

وأكد صاحب الجاللة الملك محمد السادس على 
أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتوالها جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، ودورها الرئيس في 

عربية اإلسالمية حماية هذه المقدسات، وهويتها ال
الحرم الشريف، / والمسيحية، وخصوصا المسجد األقصى

وعلى دور إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية، 
باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة على الحرم، في 

ومن .إدارته وصيانته والحفاظ عليه، وتنظيم الدخول إليه
لثاني ابن جهته، أشاد صاحب الجاللة الملك عبد اهللا ا

الحسين، بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة المدينة 
المقدسة، وثمن عاليا المشاريع والبرامج التنموية التي 
تنفذها، تحت إشراف جاللته، وكالة بيت مال القدس 

  .الشريف من أجل دعم صمود المقدسيين

جاللة، من منطلق مسؤوليتهما واكد صاحبا ال
المتمثلة في رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية، 
على أن الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتهم من كل 
محاوالت تغيير وضعهم التاريخي والقانوني والسياسي، 
ومعالمهم الدينية والحضارية اإلسالمية والمسيحية، 

  .>>...أولوية قصوى للمملكتين الشقيقتين

  ٢ ص٢٩/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الملك يتسلح بإرث تاريخي وشرعي : الطراونة
  والتفاف شعبي صلب في دفاعه عن القدس

 

قال رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
عاطف الطراونة إن جاللة الملك عبد اهللا الثاني يتسلح 
في دفاعه عن القدس والقضية الفلسطينية بإرث تاريخي 

ن جده الشريف الحسين بن علي في وشرعي ورثه ع
حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية في القدس، مثلما يتسلح بالتفاف شعبي 
صلب يجسده مجلس النواب في الوقوف خلف جاللته 
بمواجهة كل الضغوطات والمحاوالت التي تسعى لتقويض 

  .حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة

حديث الطراونة جاء خالل استقباله في دار 
مجلس النواب اليوم الخميس أمين عام حزب المؤتمر 

الدكتور ارحيل الغرايبة، بحضور النائب " زمزم"الوطني 
ابراهيم أبو العز عضو المكتب السياسي للحزب، وأمين 
سر الحزب عبد المهدي العكايلة، وعضوي المكتب 

، والمحامي محمد السياسي المهندس وصفي عبيدات
  .الدقور

وأضاف الطراونة إن جاللة الملك يشارك بعد أيام 
بأعمال القمة العربية في تونس، والقدس تتصدر أجندة 
ًأولوياته، سعيا منه إلعادة الزخم لها على أجندة القرار 
ًالعربي، وهو ما يتطلب توحدا عربيا في مواجهة األخطار  ً

  .المحدقة بالقضية الفلسطينية

د أننا لن نقبل في األردن بأي محاولة وأك
للمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات، ولن نرضى 
بأي شكل تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، 
وبإرادتنا الصلبة والتفافنا حول قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا 
األمنية سنتجاوز كل صعب، وسنجهض كل محاوالت 

طيني أو تلك التي تحاول النيل من مصادرة الحق الفلس
  .فرض سياسية األمر الواقع على حساب األردن

وشدد الطراونة على أهمية العمل وفق برنامج 
وطني يحدد أولوياتنا في المرحلة المقبلة، ويقوي من 
مواقفنا في مواجهة التحديات، حيث تمر القضية 
ًالفلسطينية بمرحلة صعبة، تتطلب تكاتفا وطنيا، ونبذ كل  ً

ت التشكيك الساعية إلى النيل من المواقف محاوال
  .الوطنية

وقال الطراونة إن مجلس النواب يعبر اليوم عن 
نبض الشارع األردني، وما رفضه التفاقية الغاز مع 
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المحتل، إال انعكاس حقيقي لرغبات وقناعات الشارع 
ًاألردني، مؤكدا أنه سيواصل الجهد من موقعه رئيسا  ً

لالتحاد البرلماني العربي في ًلمجلس النواب ورئيسا 
التحشيد مع البرلمانات العربية والدولية لدعم القضية 
الفلسطينية وتعرية االحتالل وقوانينه العنصرية 

  .وممارساته الوحشية

من جهته أكد الغرايبة تقدير حزب زمزم لواقف 
مجلس النواب تجاه الملف الفلسطيني ودعم القدس، 

ات العربية خالل أعمال وآخرها التوصية مع البرلمان
ّاالتحاد البرلماني العربي في عمان برفض التطبيع مع 
ًالمحتل، ورفض اتفاقية الغاز، مشيرا إلى أن هذه المواقف 
ٕتعبر عن وعي وادراك كبير من المجلس لخطورة 

  .>>...المرحلة

  ٦ ص٢٩/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ليس هناك ما هو أهم من العمل من : الملك
  اية القدسأجل حم

   

تسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني،  –أسيزي 
بحضور جاللة الملكة رانيا العبداهللا، اليوم الجمعة، جائزة 

، وذلك تقديرا لجهود جاللته ٢٠١٩مصباح السالم للعام 
وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق اإلنسان والتآخي وحوار 

إلى األديان والسالم في الشرق األوسط والعالم، باإلضافة 
  .جهود األردن، بقيادة جاللته، في استضافة الالجئين

ّوسلم األب ماورو غامبيتي حارس دير أسيزي 
ًجاللة الملك الجائزة، التي تمنح لشخصيات عالمية تقديرا 
لجهودهم في تعزيز السالم والعيش المشترك، خالل 
فعالية نظمتها الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في 

سيس األسيزي الواقعة في مدينة أسيزي كاتدرائية فرن
ًاإليطالية، تقديرا لدور جاللة الملك في حفظ األمن 
واالستقرار في المنطقة والعالم وتوظيف حوار األديان 

والوئام كأداة إيجابية في ساحة العمل الدولي 
  .والدبلوماسي

وألقى جاللة الملك كلمة خالل الفعالية، بحضور 
جيال ميركل ورئيس الوزراء المستشارة األلمانية أن

اإليطالي جوزيبي كونتي وعدد من الشخصيات العالمية 
والقيادات السياسية والفكرية والدينية، استهلها بالطلب 
من الحضور الوقوف دقيقة صمت استذكارا لضحايا 
الهجوم اإلرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش 

ضحايا في نيوزيلندا منتصف الشهر الحالي، وجميع 
  .الكراهية

كما تضمنت الفعالية كلمة للمستشارة األلمانية 
ميركل التي فازت بالجائزة العام الماضي، إضافة الى كلمة 

  .ّلألب غامبيتي

قال اهللا ": ومما جاء في كلمة جاللته... <<
  :تعالى في القرآن الكريم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى"
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا 

  "أتقاكم

  صدق اهللا العظيم

نحن اليوم بحاجة لحوار حقيقي لتتعرف شعوب 
العالم على بعضها البعض، وذلك يتطلب التواصل 
ّبصراحة، واإلنصات بتمعن، وترجمة القيم اإليجابية 

  .المشتركة بيننا إلى عمل ملموس

فمن . ردن لمثل هذا الحوارولطالما دعونا في األ
ّخالل رسالة عمان، تواصلنا مع مسلمي العالم، مؤكدين 
قيم اإلسالم الحقيقية المتمثلة بالتسامح والتراحم واالحترام 

ومن حول العالم توالت أصوات االعتدال، التي . المتبادل
تمثل األغلبية من إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، 

تصدي لمحاوالت تشويه صورة ديننا لتنضم إلينا في ال
  .السمح والحنيف
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، تواصل "كلمة سواء بيننا وبينكم"وفي رسالة 
علماء دين أردنيون وغيرهم من المسلمين مع جيراننا 
المسيحيين حول العالم، في دعوة إلى التالقي حول القيم 
المشتركة بين اإلسالم والمسيحية، خاصة وصيتي حب 

إلينا المسيحيون من كل مكان فانضم . اهللا وحب الجار
  .ٕفي حوار صادق وايجابي

  أصدقائي،

إن مبادئ العيش المشترك والوئام بين األديان 
ّجزء أصيل من تراث األردن؛ الذي مثل عبر التاريخ وطنا 
ًراسخا للمجتمعات المسيحية، يتعاون ويتشارك فيه 

وما زال المسيحيون، . مواطنوه في بناء أمة واحدة قوية
ف السنين، جزءا ال يتجزأ من نسيج مجتمعات منذ آال

  .الشرق األوسط، ولهم دور محوري في مستقبل منطقتنا

إن األردن جزء من األراضي المقدسة، وأولو 
العزم من الرسل، كما وصفوا في القرآن الكريم، ممن 
حملوا رسالة التوحيد والدعوة إلى اإلسالم والمسيحية 

لسالم أجمعين، أرضنا واليهودية، قد باركوا، عليهم ا
ًوقد ساهمت أنا شخصيا، بفضل من اهللا . بمسيرهم فيها

ّوبركته، في دعم ترميم موقع عماد السيد المسيح عليه 
واستقبل األردن بكل حفاوة وترحيب ). المغطس(السالم 

، والتي كانت أول زيارة ١٩٦٤الزيارات البابوية منذ عام 
حيث ابتدأ  ٢٠١٤بابوية إلى بلد مسلم، وحتى عام 

قداسة البابا فرنسيس حجه إلى األراضي المقدسة بزيارة 
  .األردن

يرتكز دور األردن في المجتمع الدولي على 
التزامه الراسخ بالوئام والسالم، ويتمثل ذلك في حربنا 
على اإلرهاب والكراهية على مختلف األصعدة ضمن نهج 
 شمولي، وفي مساعينا للتوصل إلى حلول فاعلة لألزمات
العالمية واإلقليمية، وفي جهودنا المستمرة للتوصل إلى 
حل دائم للقضية المركزية في المنطقة، وهي الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، يضمن قيام دولة فلسطينية 

 ١٩٦٧مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على خطوط 
وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيلية 

لعربية واإلسالمية حول العالم كجزء تعترف بها الدول ا
  .من المنطقة

وليس هناك ما هو أهم في يومنا هذا من العمل 
وكوني صاحب الوصاية . من أجل حماية القدس

الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
ًالقدس، فإنني ملتزم التزاما خاصا وشخصيا بواجبي تجاه  ً ً

يساهم األردن بشكل و. أمن ومستقبل المدينة المقدسة
فاعل في عمليات الترميم التاريخي ألهم األماكن المقدسة 

كما . اإلسالمية والمسيحية، بما في ذلك كنيسة القيامة
تربط أواصر المحبة والحرص مليارات المسلمين 
والمسيحيين حول العالم بالمدينة المقدسة؛ وال بد أن 

  .ا ويوحدناًتكون القدس كمدينة مقدسة رمزا للسالم يجمعن

 أصدقائي،

في هذا اليوم، وفي جميع أنحاء العالم، يجتمع الماليين 
من المسلمين ليؤدوا صالة الجمعة، كما اجتمع 
المسلمون في نيوزيلندا قبل أسبوعين ليقفوا بين يدي 

وفي هذه الجمعة، . ربهم آمنين خاشعين في بيوت اهللا
مس، كما في كل يوم، وكما في كل صالة من صلواتنا الخ

  .فإننا ندعو إلى السالم

أدعوكم لتلبوا هذا النداء، وأن تكونوا مصابيح 
سالم تنير الدرب نحو التفاهم واألمل الذي ينشده 

  .ويحتاجه عالمنا

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ."أشكركم وبارك اهللا فيكم

 ٣ ص٣٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فاظ على الملك يؤكد لقادة أوروبيين أهمية الح
  الوضع القائم في القدس
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عقد جاللة الملك عبداهللا الثاني اليوم  –أسيزي 
الجمعة في مدينة أسيزي اإليطالية لقاءات منفصلة مع 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ورئيس الوزراء 
اإليطالي جوزيبي كونتي، ورئيس البرلمان االوروبي 

نهوض بمستويات أنطونيو تاياني، تم خاللها بحث سبل ال
 .التعاون المشترك، والتطورات اإلقليمية الراهنة

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاءات، ضرورة 
تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي وتحقيق السالم العادل والدائم استنادا إلى حل 
الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧لى خطوط الرابع من حزيران عام المستقلة ع
وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا جاللته، في هذا 
الصدد، إلى أهمية دور دول االتحاد األوروبي بهذا 

 .الخصوص

كما شدد جاللة الملك على أهمية الحفاظ على 
الوضع القائم في القدس، مؤكدا جاللته أن األردن 

ية المقدسات مستمر بدوره التاريخي والديني في حما
اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية 

وتناولت اللقاءات األزمة  .الهاشمية على هذه المقدسات
السورية ومساعي التوصل إلى حل سياسي لها، 
والتطورات المرتبطة بالجوالن السورية، حيث شدد جاللته 
على ضرورة االلتزام بقرارات الشرعية 

مجلس األمن التي تعتبر  راتقرا وخصوصا الدولية،
 .الجوالن أراض سورية محتلة

وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاءات، عن تقدير 
ٕاألردن للدعم الذي تقدمه ألمانيا وايطاليا واالتحاد 
األوروبي للعديد من البرامج والمشاريع التنموية في 
المملكة، ولتمكينها من التعامل مع التحديات التي سببتها 

  .منطقةأزمات ال

  ٤ ص٣٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

القضية الفلسطينية والقدس تتصدر مباحثات 
  الملك والرئيس الفرنسي في باريس

  

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني خالل  -باريس 
مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم 
الجمعة ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع 

طيني اإلسرائيلي وتحقيق السالم العادل والدائم وفق الفلس
حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية 

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

وشدد جاللة الملك على ضرورة وقف اإلجراءات 
اإلسرائيلية االستفزازية في القدس التي تعتبر مفتاح 

قيق السالم في المنطقة، مؤكدا جاللته أهمية الحفاظ تح
على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي 

 .المسجد األقصى/ الشريف 

كما شدد جاللته على أن األردن ومن منطلق 
الوصاية الهاشمية مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني 

 . القدسفي حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في

وثمن جاللة الملك موقف فرنسا واالتحاد 
األوروبي الداعم لحل الدولتين، مشددا على أهمية توحيد 

 .>>...المواقف الدولية بهذا الخصوص

  ٤ ص٣٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 اليوم. .)القمة العربية(الملك يخاطب 
  

يلقي جاللة الملك  - حاتم العبادي- تونس  
ًعبداهللا الثاني خطابا في الجلسة االفتتاحية للقمة العربية 
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س، التي تنطلق اليوم ويترأس في دورتها الثالثين في تون
  .جاللته الوفد األردني المشارك في اعمالها

ويركز جاللته في خطابه على الموقف .. .<<
األردني الثابت والمستمر من مختلف القضايا العربية 
وعلى رأسها التمسك بالحل العادل والشامل للقضية 
الفلسطينية الذي يفضي الى قيام دولة مستقلة عاصمتها 

  .س الشريفالقد

ويشدد جاللة الملك على أهمية تعزيز العمل 
العربي المشترك وضرورة التنسيق لمواجهة المخططات 
التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومحاوالت 

  .تغيير هوية مدينة القدس

وتتناول كلمة جاللته الدعوة مجددا الى بلورة 
موقف عربي إلبقاء القضايا العربية في إطار البيت 
الداخلي لمواجهة التدخالت الدولية واالقليمية في األقطار 
العربية، ويشدد جاللته على أن الحل السياسي هو 
الطريق الوحيد للخروج من الوضع الراهن في 

  .>>...سوريا

  ٢ ص٣١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

القدس والمقدسات اإلسالمية : الملك 
  والمسيحية فيها خط أحمر

 

 جاللة الملك عبداهللا الثاني، أكد - بترا–تونس  
خالل لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تونس 
اليوم السبت، أهمية دعم األشقاء الفلسطينيين، لنيل 
حقوقهم المشروعة والعادلة بإقامة دولتهم المستقلة على 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

ي مقر إقامة جاللة وخالل اللقاء الذي عقد ف
الملك بتونس قبيل بدء انعقاد أعمال الدورة العادية 
الثالثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

القمة، شدد جاللته على ضرورة تعزيز وحدة الصف 
العربي وبما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجه األمة 

  .العربية

اناته ٕوأكد جاللته وقوف األردن بكل طاقاته وامك
إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم، مشددا 
على موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن 

  .القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها خط أحمر

كما شدد جاللته على ضرورة الحفاظ على 
الوضع القائم في القدس، الفتا إلى أن األردن مستمر 

تاريخي والديني في حماية المقدسات بتأدية دوره ال
اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية 

  .الهاشمية على هذه المقدسات

وأعاد جاللته التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، عبر إعادة إطالق مفاوضات جادة 
بين الجانبين، على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم 

  .بيةالعر

وأكد جاللته أن األردن سيواصل العمل مع 
األطراف الفاعلة والمجتمع الدولي إليجاد آفاق سياسية، 

وشدد .تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني
جاللة الملك على ضرورة تحمل المجتمع الدولي 
مسؤولياته تجاه التصعيد اإلسرائيلي وممارسة كل أشكال 

وأعرب .وقف هذه الممارساتالضغط على إسرائيل ل
الرئيس الفلسطيني عن تقديره للدور المحوري لألردن 
بقيادة جاللة الملك، صاحب الوصاية الهاشمية على 
األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، في 
الدفاع عن القدس والمقدسات فيها، وحقوق الشعب 

ل كما جرى خال.الفلسطيني وقضيتهم ومطالبهم العادلة
اللقاء الـتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الجانبين 
إزاء آخر المستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية 

  .والقدس
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وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، والسفير 
األردني في تونس، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة 

ل العربية، السفير األردني في القاهرة، وعن الجانب الدو
الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، ووزير الخارجية والمغتربين، ومستشار 
الرئيس للشؤون الدبلوماسية، والسفير الفلسطيني في 

  .تونس

  ٢ ص٣١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  


	ون�א���س�����א������א�� �

لألوقاف االردنية : الملكية لشؤون القدس
 األحقية في االشراف على المقدسات استنادا

 للوصاية الهاشمية
  

 دانت اللجنة الملكية لشؤون -بترا  - عمان
القدس تعمد اسرائيل أخيرا إبعاد العديد من القادة 
والشخصيات المقدسية االعتبارية بصفتها شخصيات 

  .طيني العام الفلسالرأيمؤثرة في 

الوقوف «ودعت اللجنة في بيان لها امس الى 
ضد ممارسات االحتالل االسرائيلي واقتحاماتها اليومية 
للمسجد االقصى خاصة تصعيد االعتداء على باب 
الرحمة، وهو جزء من المسجد االقصى المبارك الذي 

دونما متكاملة ١٤٤يشكل حرمه مساحة كلية تبلع 
 التقسيم الزماني والمكاني ومترابطة وال تقبل التجزئة وال

  ".التي تسعى اسرائيل لتنفيذه

وأضافت اللجنة في بيانها الذي تلقت وكالة 
نسخة منه، إن اإلبعاد الذي شمل ) بترا(األنباء األردنية 

رئيس مجلس االوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب 
مدير االوقاف الشيخ ناجح بكيرات وعشرات من حراس 

إضافة الى توقيعهم على كفاالت مالية المسجد االقصى، 
عالية تقدر باآلالف، يأتي ضمن توظيف اسرائيل العدوان 

  .على القدس والمقدسات لغايات انتخابية

وأشار أمين عام اللجنة عبداهللا كنعان في البيان 
الى أن اللجنة، وهي ترصد وتراقب ما يجري في مدينة 

ًا على أحقية ترى أن في سياسة اسرائيل هذه تعدي"القدس 
ًاالوقاف االردنية باإلشراف على المقدسات استنادا 
للوصاية الهاشمية المنبثقة عن العديد من االتفاقيات 
ًالمعترف بها عربيا واسالميا ودوليا، ومخالفة لمعاهدة  ً ً

، معتبرة سياسة اسرائيل "وادي عربة الموقعة مع االردن
ًانتهاكا صارخا لجميع االعراف واالت" هذه فاقيات الدولية ً

الشرعية، وبالتالي ال يمكن ألحد قبولها بخاصة المنظمات 
التي شرعت القوانين الرافضة لسياسة اإلبعاد والتهجير 

  ".القسري

من واجب هذه المنظمات "واعتبر كنعان، ان 
حماية شرائعها وقوانينها وتفعيل اجراءاتها ضد من 

لتقيد بها يخالفها، وعليها السعي نحو إلزام اسرائيل با
ووقف سياستها االستفزازية العنجهية التي تثير المشاعر 
الدينية واإلنسانية في العالم كله، وتدفع بالمنطقة كلها 
نحو حالة من االضطراب والتوتر التي ال يمكن معها 

  ".لألجيال العيش بسالم

ًان اسرائيل تقترف يوميا وبشكل ممنهج : وقال
جراءات القسرية ومخطط سلسلة من االنتهاكات واال

التعسفية في اطار مخططها المتصل بتهويد مدينة القدس 
ومن أشدها خطورة على الهوية السكانية والهوية 
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، "الحضارية الفلسطينية سياسة اإلبعاد والترحيل القسري
الخطورة تكمن في أن سلسلة االنتهاكات "مشيرا الى أن 

من مع هذه ضد المقدسيين تجري بوتيرة متسارعة وبالتزا
سياستها اليومية القائمة على االعتقال واألسر 
واالقتحامات وحفر األنفاق والتمهيد لبناء الكنيس في باب 

  ".المغاربة وباب الرحمة ومحيط المسجد االقصى المبارك

سياسة اإلبعاد القسري التي "وبين كنعان ان 
تنتهجها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 

ات كبيرة من المواطنين ، وطردها لموج١٩٤٨
خارج أرضهم ما ) ما يسمى اللجوء والنزوح(الفلسطينيين 

زالت تنفذها اسرائيل اليوم ضد المواطنين في مدينة 
القدس، على الرغم من ان هذه السياسة القمعية تعتبر 

  ".جريمة حرب في العرف الدولي

وأكد إن االحتالل اإلسرائيلي يخالف جميع 
االتفاقيات الدولية، ومنها االعالن القوانين والشرائع و

العالمي لحقوق اإلنسان ومحكمة الجنايات الدولية 
، ولوائح الهاي الملحقة باالتفاقية الرابعة )٨ و٧المادة (
، )٤٩المادة (، واتفاقية جنيف الرابعة )٤٦ و٢٢المادة (

 من ١الفقرة (واالتفاقية االوروبية لحماية حقوق اإلنسان 
، واالتفاقية االميركية لحقوق اإلنسان )٧البروتوكول رقم 

، كما يعارض االحتالل جميع قرارات )٥ فقرة ٢٢المادة (
الجمعية  هيئة االمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها

العامة ومجلس األمن ومنظمة اليونسكو واللجان التابعة 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية (لها مثل االسكوا 
والذي صدر عنه تقرير أشار ) آسياواالجتماعية لغرب 

الى أن إسرائيل مذنبة بجريمة األبارتيد ضد الشعب 
الفلسطيني، وان جميع هذه المنظمات واللجان وغيرها 
تشدد على ان اسرائيل كقوة قائمة باالحتالل ال تملك حق 
طرد وتهجير أهل االرض االصليين عنها، مسلمين كانوا 

  .أو مسيحيين

آن األوان الى ان تخجل "أنه وأشار البيان إلى 
الدول الكبرى من رؤيتها لمسلسل االنتهاك واإلجرام الذي 
تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين دون رحمة أو هوادة 
وبشكل فيه تحد للعالم كله، وعلى العالم ان يخرج عن 
صمته ويكبح الهجمة االسرائيلية الشرسة، ولتعلم اسرائيل 

 لن يتنازل عن شبر واحد من ان االردن بقيادته الهاشمية
أرض فلسطين وقدسها ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 

  .»مهما كان الثمن وبلغت التضحيات

  ٥ ص٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مركز صناع التغيير للتنمية والتطوير يكرم 
  اللجنة الملكية لشؤون القدس 

  

تسلمت اللجنة الملكية لشؤون القدس ممثلة 
م عبد اهللا كنعان درع التميز والريادة ضمن بأمينها العا

مؤسسات أردنية أخرى تم تكريمها نظير دورها في تحقيق 
الرؤية الملكية في مجال عملها، جاء هذا التكريم خالل 
فعاليات المؤتمر الوطني العاشر الذي انعقد تحت رعاية 
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وأقامه مركز 

للتنمية والتطوير وهو أحد المراكز االقليمية صناع التغيير 
الذي تنتشر فروعه في العديد من البلدان العربية، وقد 

- ١٣ّحمل المؤتمر المنعقد في عمان بتاريخ 

كيف نحقق رؤى جاللة الملك : ((م عنوان١٤/٣/٢٠١٩
  )).عبداهللا الثاني ببناء مستقبل األردن االستراتيجي

ن عام اللجنة وضمن فعاليات المؤتمر قدم أمي
الدور : ((الملكية لشؤون القدس ورقة عمل بعنوان

الهاشمي في الدفاع ورعاية القدس والمقدسات االسالمية 
، استعرض فيها "))الوصاية والرؤية الهاشمية"والمسيحية 

مالمح من العالقة األردنية مع فلسطين والقدس، حيث 
 أشار تجسدت خاللها وحدة الثقافة والتاريخ واآلمال، كما

الى جهود الوصاية الهاشمية المستمرة لحماية القدس 
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ومقدساتها االسالمية والمسيحية والمتزامنة مع حراك 
دبلوماسي نشط لجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين 
حفظه اهللا في كافة المحافل الدولية، اضافة الى ذلك 
استعرض كنعان أبرز االضاءات المعنية بالقضايا الوطنية 
والقومية وفي مقدمتها القدس في الخطاب الملكي 
واألوراق النقاشية التي تضمنت استراتيجية وطنية تهدف 
لبناء األردن وتنميته في مختلف المجاالت، فأردن قوي 
يعني فلسطين وقدس قوية، كذلك بين أن األوراق 
النقاشية حملت مفردات السالم والوئام والتي شكلت 

ًلملكي الذي يعتبر امتدادا محور الخطاب السياسي ا
للموقف الهاشمي الذي ارتكز في رؤيته نحو القضية 
الفلسطينية على محاور رئيسية، قائمة على حق الشعب 
الفلسطيني في السالم، واقامة دولته على ترابه الوطني 
وعاصمتها القدس، وفي مجال الدور الذي تقوم به 

 األوقاف اللجنة الملكية لشؤون القدس إلى جانب وزارة
والصندوق الهاشمي لرعاية المسجد األقصى وقبة 
الصخرة وغيرها من اللجان المعنية في تحقيق الرؤية 
الملكية تجاه القدس فهي تعمل على اصدار تقرير يومي 
ًيختص بأخبار وواقع القدس، يوزع ورقيا على المهتمين 
ًداخل األردن كما يوزع إلكترونيا داخل األردن وخارجه 

الف نسخة الكترونية، ) ١٢٠(زع منه حوالي حيث يو
اضافة الى تقرير شهري توثيقي يقدم المعلومات 
للدارسين والباحثين وطلبة الجامعات وغيرهم، وتحتوي 
اللجنة الملكية على مكتبة متخصصة بالقدس والقضية 

االف كتاب ودراسة، ) ٥(الفلسطينية تحوي أكثر من 
فيا القدس تتضمن اضافة الى إعداد اللجنة لبيبلوغرا

أسماء المؤلفات والدراسات الخاصة بالقدس والمنتشرة في 
وهي األولى من . المكتبات العربية االسالمية والعالمية

نوعها في الوطن العربي، اضافة الى اصدار اللجنة ألكثر 
ًكتابا عن القدس تاريخية وثقافية وباللغتين ) ٦٠(من 

ًفي هذا االتجاه قائما، العربية واالنجليزية وما زال العمل 

اضافة الى النشاط التوعوي للجنة من خالل موقعها 
االلكتروني وقناة اليوتيوب والمشاركة في الندوات 
والمحاضرات والمؤتمرات المنعقدة داخل االردن وخارجه، 
ًفضال عن جهودها التنسيقية مع الهيئات واللجان المعنية 

المكاتبات ودورها في ) الرسمية واألهلية(بالقدس 
 العام والمعنيين الرأيوالمخاطبات ذات العالقة بتوجيه 

  .لالهتمام بالقدس والمستجدات المتعلقة بها

ًوختاما استعرض كنعان العديد من التوصيات، 
المتعلقة بتوحيد الصف الفلسطيني والعربي واالسالمي 
ًودعوته إلى دعم األردن لكي ال يبقى وحيدا في مواجهة 

ل اإلسرائيلي في القدس وفلسطين وكذلك سياسة االحتال
دعوته لضرورة توجيه البوصلة واالهتمام نحو القضية 
المركزية وهي فلسطين وجوهرها القدس، باعتبارها قضية 
ليست مقدسية أو فلسطينية أو أردنية فحسب، بل أن 
القدس يجب أن تكون الشغل الشاغل لمليار وثمانمائة 

دهم للضغط على الدول مليون مسلم، عليهم توحيد جهو
الكبرى ودعوتها الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية، كما أجاب كنعان عن االستفسارات والتساؤالت 
العديدة التي اثارها الحضور المتنوع من الصحفيين 
واالكاديميين والمثقفين، وشدد فيها على ضرورة الوعي 

الفلسطينية والتفاؤل واالصرار في الدفاع عن القضية 
  .وجوهرها القدس

  ١٩/٣/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

رسالة إلى األمير الحسن بن طالل في عيد 
 ميالده

    عبد اهللا توفيق كنعان

  السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته وبعد،

فاستقبل يا سيدي شهر آذار من كل عام وفي 
قلمي وحروفي النفس أقوال وعبارات أحاول جاهدا ب

صياغتها والكشف عن بليغ معانيها، كيف وهو الشهر 
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الذي يصادف فيه االحتفال بيوم الكرامة وعيد األم التي 
ًتربينا جميعا على يديها واكتسبنا مفردات االنتماء 

أجدني  ًوالوطنية والكرامة والسالم، وفي هذا الشهر أيضا
ي مستذكرا ذكرى عيد ميالد سموكم حفظكم اهللا وتمض

األيام والسنين وأنا أتشرف بالعمل بمعيتكم حيث حظيت 
فيها بالدراية والخبرة التي استقيتها وتعلمتها من مدرسة 
الحسن وصرحه الرفيع، وهي منبع المعرفة المتنوعة 
والوطنية والقومية واإلنسانية بأصدق معانيها وأجل 

  .صورها

وتتملكني الكثير من الحيرة وأنا أمسك قلمي 
سير من سيرتك يا سيدي، فهل أخص بالحديث ألخط الي

تناول إنجازاتكم وعطائكم أم أخص الحديث باالشارة عن 
تفانيكم وعملكم الدؤوب برفقة الراحل المغفور له الملك 
الحسين بن طالل، حيث كان لسموكم االهتمام بالشأن 
الوطني والقومي واإلنساني ليقينكم بأنكم جزء من هذا 

اكم وتحفظ أسماء الكثير من أهله؛ الوطن تحمله في ثناي
كنت تتفقدهم يا سيدي أثناء جوالتكم تشاطرهم الهم 
واألمل والتفكير بالمستقبل، لقد جعلتم سموكم من 
مناداتكم وحرصكم على اإلنسانية شعارا مقرونا بالعمل 
ّحيث بدأتم عامكم الخير بزيارة مخيم البقعة لالجئين، 

اإلنسانية هي نقطة اردتها رسالة عالمية مفادها أن 
البداية والغاية إذا اردنا التنمية والتطور، فمن اقوالكم في 

لقد شكلت التحديات العابرة للعقود في عصرنا “ذلك 
الحالي الدوافع األساسية لنداء كان لي شرف المشاركة 
في توجيهه إلى األمم المتحدة مع ثماني وعشرين 

ينيات من شخصية من أنحاء العالم، في مطلع الثمان
القرن الماضي، للمطالبة بنظام إنساني عالمي جديد 

، "ضمن ما يسمى اليوم بأهداف التنمية المستدامة
ولطالما اشرتم بأن إنسانية اإلنسان وحقوقه ال يمكن أن 
تتحقق إال إذا وفرت له الحاجيات االساسية من الماء 
والغذاء والصحة والمالذ اآلمن، وها هي اليوم تشكل 

لصراع وجوهر التنازع واالضطراب، وقد ساهتم في محور ا
وضع العديد من االستراتيجيات لتفادي ما ينتج من 
مشكالت في حال نقصها أو عدم توفرها، فكانت 
توجيهاتكم بإنشاء المعاهد والمراكز المعنية بذلك ومنها 

الذي يهدف  "WANA" معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا
وبرامج ترتكز على األدلة لتعزيز االنتقال إلى سياسات 

لمعالجة تحديات التنمية والتحديات اإلنسانية التي 
  .تواجهها منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

وسموكم ممن يؤمن بأن الحراك واالنتقال 
اإلنساني هو أساس مهم في نقل المعارف والحضارات 
فعندما يتحرك اإلنسان فان الثقافات التي يحملها تتداخل 

 غيرها، وبالتالي يكون في انتقاله نشر للقيم وتتبادل مع
االيجابية، وهو بذلك يعزز بنية المناخ لظهور صورة من 
صور الوئام والتعايش مع اآلخر، والذي يمكن تفعيله 
وصياغته من خالل الحوار، كما ان نظرتكم الثاقبة 
اتجهت نحو تنبيه المهتمين ألهمية رصد التفاعالت 

 قد تنشأ بسبب اختالف وجهات االنسانية السلبية التي
النظر وتصادمها، فدعوتم يا سيدي لتأسيس مرصد 
اقليمي في المشرق العربي تكون له وظيفة الرصد 
والتصدي للصور النمطية السلبية، والتعصب، 
واالستقطاب وغيرها مما قد تواجهها المجتمعات، بمعنى 
آخر يكون مركز انذار مبكر يحمينا من ظهور آثار 

 تحمد عقباها على مجتمعاتنا وعالمنا العربي سلبية ال
   .واإلسالمي واإلنساني

وها نحن باألمس القريب نكتوي يا سيدي بنار 
التعصب والحقد والكراهية لكل ما هو إنساني مستذكرا ما 
قام به سموكم من حوارات ومؤتمرات ضمت علماء من 
مختلف العقائد والمذاهب من أجل نشر المحبة والوئام 

  .البشربين 

وألن الواقع العربي واإلسالمي ما يزال يعاني 
الكثير من التحديات وال يحقق الطموح المطلوب، ومن 
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أجل تجاوز ذلك عرض سموكم العديد من المقترحات التي 
تمثل بحق استراتيجية عمل عربي ترتقي بالواقع وتجعلنا 

الستنهاض : قادرين على تجاوز مشكالته، اشرتم أوال
ربية على مستوى القطاع العام والخاص الجامعة الع

والمجتمع المدني، وذلك باقامة مجلس اقتصادي 
اجتماعي ينقل أفكار وأولويات اإلقليم فضال عن االستماع 

انشاء : لألفكار واألولويات المفروضة عليها، وثانيا
صندوق عالمي إنساني للزكاة، حيث أن زكاة المسلمين 

وجه اإلنسانية فهو تستطيع أن ترسم االبتسامة على 
بنظركم أهم استثمار أمني ألنه معني باالقتصاد ومحاربة 

جمهرة مواطني “تأسيس : البطالة والفقر، وثالثا
لهذه المنطقة بمشاركة الجميع في رسم سياسة ” المشرق

المنطقة من منطلق المواطنة الجامعة للتنوع والجالبة 
  .لثمار التنمية الشاملة

ة وجوهرها القدس، فانها أما القضية الفلسطيني
شغلكم الشاغل ولطالما وجهتم العالم الى أنها مفتاح 
السالم ليس في منطقتنا فحسب بل في العالم كله، وعن 
خصوصيتها لدينا كعرب ومسلمين وحول دورنا تجاه 
حمايتها أشرتم خالل العام الماضي الى خطورة قرار 

شددتم ترامب وتداعياته على المنطقة وعملية السالم، و
أن على العرب االلتفات للواليات المتحدة والعمل على 
مطالبتها بان يكون دورها ضاغطا على إسرائيل والتحرك 
كذلك مع المجموعة األوروبية وروسيا والصين لخلق 
توازن دولي إضافي ضاغط على إسرائيل في ظل وقوف 
بعض الدول في صفها، وعن مكانة القدس لنا وعن 

 يمكن أن نقوم به تجاهها، وكان طبيعة الدور الذي
اهتمامكم باألوقاف مرحلة في تعزيز صمود المقدسيين 
حيث دعوتم سيدي لتحويل مفهوم الوقف إلى إدارة سليمة 
بالمستقبل، وتأسيس رواق علمي ومعرفي في القدس 
يهتم بدراسة الوقف، وال شك أن االوقاف تمثل اليوم 

ننا بحاجة إلى عنصر حماية ودرعا واقيا مهما للقدس لك

تفعيله واستثماره للحفاظ عليه كمؤسسة حيوية تدعم 
صمود أهلنا في القدس، كما وأكدتم سموكم على أن 
االستراتيجية التكاملية بعيدة المدى تجاه القدس يجب أن 

: أوال: تتضمن عمال شامال ينطلق من محورين هما
النشاط والحراك الدبلوماسي النشط المستمر والمتمسك 

رعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني اقامة دولته بالش
المحور : ًعلى ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وثانيا

الثقافي القائم على المنهج العلمي في البحث في شؤون 
ًالقدس، لذلك عمد سموكم مؤخرا الى مباركة إنشاء مركز 
الحسن للدراسات المقدسية في جامعة القدس، اضافة 

ر االعمال التأليفية الموسوعية في هذا الى رعايتكم صدو
الدبلوماسية (االتجاه، لتكون هذه االستراتيجية الثنائية 

ًسبيال للدفاع وحماية وترسيخ الهوية المقدسية ) والثقافية
  .الحضارية

سيدي يطول التجوال في فكر سموكم اإلنساني 
والمعرفي الرحب، أدعو اهللا العلي القدير أن يحفظ سموكم 

ة الكريمة من كل سوء ومكروه ويديم عليكم الصحة والعائل
والعافية ويكلل حياتكم بالرضا وراحة الفكر وهدوء البال، 
وليبقى األردن موطن العز والكرامة والحرية في ظل قيادته 

  .الهاشمية الرائدة

وكل عام وأنتم واألسرة الهاشمية الكريمة بألف 
  ،،خير،

  ٩ص ٢١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

األردن ترك ": الملكية لشؤون القدس"أمين 
  وحيدا بوجه إسرائيل

 حذر أمين عام – محمد العرسان –عمان 
اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبداهللا كنعان، من مخطط 
إسرائيل لتفريغ وتهجير األراضي الفلسطينية في القدس 

  .٢٠٣٠ - ٢٠٢٠المحتلة والضفة الغربية بحلول عام 
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إسرائيل "، إن "٢١عربي" وقال كنعان في حوار لـ
تعمل على تهويد مدينة القدس والضفة الغربية بشكل 
متسارع، ويسعى المخطط االسرائيلي أن تكون نسبة 

 فقط ٢٠٢٠ بالمئة في عام ١٠العرب في القدس 
والباقي يهود، كام تسعى ألن يكون عدد العرب في 

  ".٢٠٣٠ في عام %٢٠الضفة الغربية 

ألن تكون غزة هي االحتالل يخطط "مبينا أن 
الدولة الفلسطينية، وتقوم من أجل ذلك بعمليات استيطان 
بشكل شرس في الضفة الغربية من خالل مصادر 
األراضي، وهدم البيوت، والمدارس، واالستيالء على 
أمالك الفلسطينيين من خالل شهادات مزورة، مستخدمة 

ٕكل وسائل اللصوصية لتهجير الفلسطينيين واخراجهم ّ."  

 كنعان ساعدت الواليات المتحدة وحسب
األمريكية التي كانت راعية للسالم، إسرائيل في عدوانها 
ٕمن خالل قطع مساعدات األونروا، والغاء بعثة منظمة 
التحرير في واشنطن، واعترافها بالقدس عاصمة موحدة 
إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية إلى القدس، في ظل 

تمع الدولي؛ مما شجع صمت باقي الدول األخرى والمج
إسرائيل على أن تتمادى أكثر فأكثر، وتسعى لتقسيم 
مكاني وزماني للمسجد األقصى وتحاول أن تستولي على 

  ".المسجد المرواني، وباب الرحمة بشتى الطرق

األردن ترك وحيدا في مواجهة "يقول كنعان إن 
ٕهذا العدوان االسرائيلي دون دعم عربي واسالمي بمعنى 

  ."الكلمة

مشددا على أن الوصاية الهاشمية على القدس 
سبحان الذي أسرى (والمقدسات بدأت عند نزول اآلية 

، قائال )بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
الوصاية الهاشمية ليست وليدة اليوم، وليست وليدة "إن 

األمس، توارثها الهاشميون منذ أيام سيدنا محمد صل 
  ". وحتى اليوماهللا عليه وسلم

واعتبر االنتهاكات اإلسرائيلية وانحياز اإلدارة 
عدوانا ليس فقط على األردن "األمريكية لالحتالل 

والفلسطينيين إنما على المجتمع الدولي والشرعية الدولية 
ممثلة باألمم المتحدة واليونسكو وغيرها من المنظمات 

  ".الدولية

 العامة كل قرارات مجلس األمن والجمعية: "وقال
واليونسكو تؤكد أن المسجد األقصى والحرم القدسي 

 دونما هو للمسلمين وحدهم ال شريك ١٤٤الواقع على 
لهم وال يقبل القسمة على اإلطالق، كما قال الملك عبد 
اهللا الثاني إن المسجد األقصى ال يقبل القسمة ال مكانيا 

  ".وال زمانيا

لى وحول الضغوط على األردن، يشدد كنعان، ع
الوصاية الهاشمية ورثها الملك عبد اهللا الثاني من "أن 

األجداد وال يمكن أن يتنازل عن شبر واحد من القدس، 
وكانت رسالة الملك األخيرة واضحة إلسرائيل بأن ال 
تحاولي ومن معك، حتى لو دفعتم المليارات لن تجعلنا 

  ".نتنازل حقوقنا وسيادتنا وعقيدتنا

 ٢٢/٣/٢٠١٩ – ٢١موقع عربي 

* * * * *  

  قرار الملك في وجدان كل عربي ومسلم: كنعان

 قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون - عمان  
إن قرار جاللة الملك عبد اهللا الثاني : القدس عبداهللا كنعان

بإلغاء الزيارة المقررة الى دولة رومانيا بعد تصريحات 
را رئيسة وزرائها عزمها نقل سفارتها الى القدس، جاء معب

ٕعن موقف ووجدان كل عربي ومسلم وانسان حر تجاه كل 
 .السياسات التي تعارض الحق الفلسطيني في ارضه

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثالثاء، جاء 
ًقرار جاللته تأكيدا الستمرار الدور االردني التاريخي في 
الدفاع عن فلسطين والقدس؛ انطالقا من الوصاية 

قدس والمقدسات اإلسالمية الهاشمية األبدية على ال
القدس خط "والمسيحية، وهو تنفيذ عملي لمقولة جاللته 
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، فهي رسالة عالمية واضحة مفادها ان ال تنازل عن "أحمر
 .شبر من فلسطين وعاصمتها القدس

كما انها دليل على أن القدس محور : وتابع
الدبلوماسية الهاشمية وقضيتها المركزية، والشغل الشاغل 

افة المحافل الدولية، فال قضية تعلو على قضية لها في ك
القدس، وال تهاون وال مجاملة سياسية على حساب القدس، 
ألنها قضية األردن الوطنية والقومية األولى، ومن أولوياتنا 

 .مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات

إن اللجنة الملكية لشؤون القدس لتشعر : وقال
مية ممثلة بجاللة الملك عبد بالفخر واالعتزاز بالقيادة الهاش

اهللا الثاني، وبدورها وتوجيهاتها في دعم القدس وحمايتها 
أمام الهجمة االحتاللية االسرائيلية، التي اصبحت اليوم 
ًتطال الحجر والشجر واإلنسان وال تعبأ أبدا بالقرارات 
الدولية، فقد آن االوان أن تخجل الدول الكبرى من صمتها، 

 اسرائيل لاللتزام بقرارات الشرعية وعليها الضغط على
 .الدولية، كي يحل األمن والسالم

  ٥ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 يوم الكرامة والقدس

 * عبد اهللا توفيق كنعان

لماذا نحتفل بيوم الكرامة؟ نحتفل بيوم الكرامة ألن 
قوات جيشنا العربي الباسل جسدت في أرض الكرامة صورة 

م والتضحية، حيث سطروا في ناصعة من صور اإلقدا
ًصحائف المجد والتاريخ وبمداد من دمائهم الطاهرة يوما 
ّمن أجل أيام كرامة أمتنا، حيث صدقوا العهد والوعد بأن 
يبقى الوطن شعلة متقدة من الشموخ والكرامة والعز تحرق 
يد كل من يحاول أن يتطاول على األرض والكرامة، وقفوا 

المناضلين من إخوانهم صابرين صامدين إلى جانب 
الفلسطينيين في وجه اسرائيل التي أرادت أن تمنع عن 

  .فلسطين والقدس هواء العز والسند من الرئة الشقيقة لها

إن يوم الكرامة لم يكن مناسبة وطنية فقط بل هي 
مناسبة قومية شاهدة على دور االردن وجيشه في الدفاع 

ًا يعلم تماما أن عن فلسطين والقدس، فمن يقرأ التاريخ جيد ً
اسرائيل لم يكن يغيب عن استراتيجيتها يوما أن صمود 
األهل في فلسطين والقدس كان بمساندة ودعم أردني، فلقد 
كان أهل األردن من كل بقعة فيه من مدينة وريف وبادية 
يهبون باستمرار وعلى الدوام للدفاع عن فلسطين والقدس 

لمال واألرواح، ًفي كل حين؛ ال يبخلون أبدا يقدمون ا
ويشهد التاريخ أن كل مدينة وقرية وبادية أردنية قدمت 
ًشهيدا أو جنديا أو متطوعا وبكل فخر للدفاع عن فلسطين  ً ً
والقدس، ليقينهم بأن األرض العربية هي واحدة مهما 
حاولت المؤمرات والمعاهدات تقسيمها؛ سواء سايكس بيكو 

تاريخ واآلمال أو تصريح بلفور أو غيرها، فالمشاعر وال
واحدة ألمة تعرف أن كرامتها تنبع من وحدتها وتالحمها 

  .وتماسكها حول قضيتها المركزية فلسطين وجوهرها القدس

إن أبطال يوم الكرامة من جيشنا العربي هم 
أنفسهم من كانوا باألمس القريب يدافعون عن القدس 
 وأسوارها فما تزال عيونهم وأرواحهم تعانق مآذنها وأجراس
كنائسها، وما تزال أحاديث اآلباء واألجداد وحتى األرض 
تسرد أسماء وبطوالت الشهداء وتحتضن أجسادهم الطاهرة، 
إن اليقين الذي يستقر في نفوس أبناء هذا الوطن هو أن 
األردن شقيق فلسطين وحصنها المدافع عنها في وجه كل 
 ًاالعتداءات واالنتهاكات التي تمارس ضدهم يوميا من قبل
اسرائيل التي ال تعترف بأي قانون أو شرعية دولية، فاألردن 
ًقيادة وحكومة وشعبا ومن منطلق الوصاية الهاشمية ترى 
ًفي الدفاع عن فلسطين والقدس واجبا مقدسا، فالنصر في  ً
الكرامة كان نصرا للقدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية 

ال سمح ومنع الصهيونية من تحقيق أهدافها لو قدر لها 
اهللا االنتصار في معركة الكرامة، وهو نصر لكل العرب 
والمسلمين أعاد لهم األمل بعد هزيمة حزيران، فتجدد لديهم 
الشعور بالقدرة على االستمرار في االنتصار حتى الخالص 

  .من االحتالل

إن ذكرى معركة الكرامة ال تزال حية في قيمها 
ردن بقيادته وما يزال األ. وروحها المدافعة عن الحق
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الهاشمية ممثلة بسيدي جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن 
الحسين يعتبر القدس جزءا من كرامة األمة بل قضيتها 
المركزية األولى، لذا فهي شغله الشاغل وتمثل محور 
ّدبلوماسيته ونشاطه السياسي الفعال في كافة المحافل، 

ين وتوجيهاته مستمرة للجميع بأن تكون قضية فلسط
والقدس الملف الحاضر في عمل الجميع يجتهدون في 
تنفيذ توجيهاته واستلهام رؤيته الواضحة حتى يعود الحق 

  .ألصحابه مهما كان الثمن وبلغت التضحيات

أكد جاللة الملك عبد اهللا الثاني . وقبل أيام فقط
بالنسبة لي القدس “: ًابن الحسين موقفه من القدس قائال

، هذا الشعب الفخور بقيادته ”معيخط أحمر وشعبي كله 
ما زال وسيبقى يستلهم الحماس من قيادته الشامخة، 
فخطاب جاللته هو امتداد لخطابات المغفور له والده جاللة 
الملك الحسين بن طالل بطل الكرامة وجنديها األول وأجداده 

  .الهاشميين المدافعين عن كرامة األمة والقدس ومقدساتها

ذه األيام في نفحات يوم الكرامة إننا ونحن نعيش ه
نؤكد على أن القدس ومقدساتها كما هي أرض فلسطين 
جميعها جزء من ضمير وفكر كل اردني وعربي واسالمي 
ًوعالمي حر، باعتبارها تمثل نموذجا للحق االنساني الذي 
يتعرض ألشد وأقسى مظاهر االعتداء واالنتهاك في ظل 

 وبقوة وبكل صراحة صمت دولي معيب آن األوان أن يعلن
ًقائال إلسرائيل كفى تحديا وعنجهية ً.  

ًوالسؤال اليوم إلى متى سيبقى األردن وحيدا يدافع 
عن القدس في ظل قيادته الهاشمية صاحبة الوصاية على 
القدس ومقدساتها، فلقد حان الوقت لدعم األردن على كافة 
 ًالمستويات ليبقى قويا في وجه كل الضغوط، وال بد للشعب
ًالفلسطيني عاجال أم آجال ومهما طال الزمن أن يحقق  ً
أهدافه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني 

  .وعاصمتها القدس

  القدسلشؤون  أمين عام اللجنة الملكية* 

  ٨ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

القدس والمسجد األقصى وقفات "ندوة بعنوان 
الملكية بالتعاون مع اللجنة " تاريخية وفقهية

  لشؤون القدس

  

قامت الجمعية األردنية للثقافة المجتمعية 
لشؤون القدس بعقد ندوة في  بالتعاون مع اللجنة الملكية

عنوان  تحت" أم نوارة"فرع الجمعية الكائن في منطقة 
 ".وقفات تاريخية وفقهية.. القدس والمسجد األقصى"

مدير  –حيث عرض األستاذ حسام نصار 
  في اللجنة الملكية لشؤون القدساسوبالمعلومات والح

ًبالمسجد األقصى المبارك وتوضيحا للفرق بين  ًتعريفا –
وقبة الصخرة المشرفة والمسجد  المسجد األقصى المبارك

يقرب  ًالقبلي، كما عرض بعضا من معالمه التي تبلغ ما
 معلم، كما تم استعراض بعض من االعتداءات ٢٠٠على 

على أبناءها؛ تركزت والشريف القدس  اإلسرائيلية على
المسجد  حول تهويد المدينة المقدسة والحفريات تحت

األقصى وسحب الهويات من المقادسة وهدم المنازل 
واالعتداء على المقادسة من ضرب  ومصادرة األراضي

 .وقتل وتهجير

 عضو – كما وتحدث الدكتور شاكر العاروري
مجموعة من  عن – المجتمعية الجمعية األردنية للثقافة

 الوقفات الفقهية المتخصصة بالمسجد األقصى المبارك

  .ومدينة القدس المطهرة

  ٣١/٣/٢٠١٩موقع الجمعية األردنية للثقافة المجتمعية 

* * * * *  
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الوصاية الهاشمية على : السفير السعودي
  المقدسات قرار سيادي أردني

 

لدولة أكد وزير ا -  نيفين عبدالهادي-عمان 
لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور 
محمد المومني أن األردن يمر بتحديات اقتصادية كبيرة 
لكن األردنيين خلقوا للشدائد وتجاوزوا مراحل أكثر شدة 
مما نمر فيه اآلن، معربا عن تقديره للمساعدات التي 

  .تقدمها المملكة العربية السعودية لألردن

مني التأكيد على جوهرية القضية واعاد المو
الفلسطينية وأن حلها مقدم على القضايا األخرى والسالم 
بالنسبة لنا وللعرب جميعا هو خيار استراتيجي وهو ما تم 

  .التأكيد عليه في القمة العربية في البحر الميت

وقال المومني أننا مستهدفون بالعمق في 
 خالل منصات منظومتنا القيمية واستقرار مجتمعاتنا من

التواصل اإلجتماعي وغيرها وهناك من يعمل على نشر 
. الفتن واإلشاعات بيننا وبين أشقائنا في الدول العربية

بدوره، أكد سمو السفير بما يخص الوصاية الهاشمية 
على المقدسات في القدس بأنها قرار سيادي أردني ولم 

 سيادة تطالبنا الدولة األردنية االعتراف به وهي دولة ذات
مستقلة وهذا ما أكدته جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر االسالمي والتي تعتبر المملكة جزءا منهم، مشيرا 
الى دعم المملكة للموقف المسؤول عنه األردن والذي 

  .مليون دوالر) ١٥٠(ًبرز مؤخرا بتقديم 

واستعرض السفير السعودي العالقات السعودية 
ع في المنطقة خاصة القضية األردنية وتطورات الوض

الفلسطينية والتدخالت االيرانية في الدول العربية، حيث 
أجمع المشاركون على خطورة التدخالت اإليرانية 
المستمرة في العديد من الدول العربية وضرورة وقف هذه 
التدخالت مثلما أكدوا على جوهرية القضية الفلسطينية، 

ة لألمن واإلستقرار معتبرين أن حلها يشكل ركيزة أساسي
  .في المنطقة

وقال أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا 
الرئيسية ولكن ال يعني ذلك أن نغض النظر عن الخطر 
اآلخر وهو إيران وتدخالتها في الدول العربية، مشيرا إلى 
أن المملكة تعاني من الخطر اإليراني منذ ثالثين عاما، 

 السالح والدم ونشر وأن إيران لم تقدم للعالم العربي سوى
  .الفوضى

من جانبه، دعا السفير اليمني لدى األردن 
الدكتور علي العمراني إلى ايجاد مشروع عربي موحد 
لمواجهة األخطار والتحديات التي تواجه الدول العربية بما 
فيها إيران واسرائيل، مشيرا إلى إن إيران باتت تتغلغل في 

  .أربع دول عربية

  ٨ص ١/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

الحمد اهللا يطالب االتحاد االوروبي بالضغط 
  على إسرائيل لوقف إقتطاع الضرائب

. 

.  قال رئيس حكومة تسيير األعمال د- رام اهللا
نطالب المجتمع الدولي ال سيما االتحاد : "رامي الحمد اهللا

األوروبي بالضغط على اسرائيل لوقف االقتطاع من أموال 
 واعادتها بالكامل، فهذه ليست الضرائب الفلسطينية،
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ٕقضية مالية وانما قضية سياسية، أموالنا حق لنا 
 ."واسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا

جاء ذلك خالل لقائه اليوم في مكتبه برام اهللا، 
مبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق 
األوسط سوزان تريستال، حيث بحث معها آخر التطورات 

 .سية ومستجدات األوضاع في فلسطينالسيا

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

 ."التي عقدت في شرم الشيخ

مد اهللا االنتهاكات اليومية واستعرض الح
االسرائيلية، واعتداء جيش االحتالل ومستوطنيه على 
المقدسات سواء في القدس او الخليل، والتوسع 
االستيطاني ومساعي اسرائيل لتدمير حل الدولتين، 
واقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود 

 .١٩٦٧عام 

المستمر وثمن الحمد اهللا الدعم األوروبي 
لفلسطين، معتبرا أنه رغم قيام العديد من الدول بتخفيض 
دعمها او وقفه عن فلسطين، إال أن الدعم األوروبي في 

 .ازدياد سواء ماليا أو سياسيا

  ١٠ ص١/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

وزراء خارجية منظمة العالم االسالمي يشيدون 
 بالوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

  

أشاد مجلس  -  نفين عبدالهادي-بي ظ ابو
وزراء الخارجية لمنظمه التعاون اإلسالمي بالجهود التي 
تبذلها المملكة األردنية الهاشمية ودور جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم، باعتباره الوصي على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، في 

دينة القدس ومقدساتها الدفاع وحماية وصون م
 .اإلسالمية والمسيحية

جاء ذلك في ختام إعمال الدورة السادسة 
واألربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمه التعاون 
اإلسالمي والتي انتهت اجتماعاتها مساء هذا اليوم 

، في مدينة ابوظبي، حيث جدد ٢/٣/٢٠١٩السبت 
ي تمس المجلس رفضه لكافه المحاوالت اإلسرائيلية الت

الرعاية والوصاية الهاشمية التي أعاد التأكيد عليها 
االتفاق الهام الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 
الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس، في عمان بتاريخ 

٣١/٣/٢٠١٣.  

واكد المجلس على دعم صمود العرب 
الفلسطينيين والمقدسيين على أرضهم في مواجهة 

واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية والتي االنتهاكات 
تهدف إلى تغير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية 

 .للمدنية

بقرارات اليونسكو بتثبيت  كما اشاد المجلس
الحرم القدسي الشريف /تسمية المسجد األقصى المبارك 

كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على إن تلة المغاربة جزء 
 المسجد األقصى المبارك، والتأكيد على حق ال يتجزأ من

إدارة القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية 
في إعادة ترميم باب المغاربة باعتبارها الجهة الوحيدة 

 .المسؤولية عن اإلشراف على المسجد األقصى المبارك

كما ثمن المجلس الوزاري الموقف المشرف 
رة األوقاف في القدس للمملكة األردنية الهاشمية ودائ

ٕلتحديهم قرار السلطات اإلسرائيلية واصرارهم على إبقاء 
ًباب الرحمة مفتوحا إمام المصلين، باعتباره جزء ال يتجزأ 

  .من المسجد األقصى المبارك

  ٣/٣/٢٠١٩الدستور 

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

 

 تحت الرعاية الملكية - عمان - نسيجهاد الم
السامية، تنطلق في عمان اليوم أعمال الدورة التاسعة 
والعشرين لالتحاد البرلماني العربي والتي تحمل عنوان 

 ١٦ بمشاركة "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين"
رئيس برلمان عربي، اضافة لممثلين عن برلمانات عربية 

  .اخرى

ر االردن ممثال برئيس ويتسلم خالل المؤتم
مجلس النواب عاطف الطراونة رئاسة االتحاد البرلماني 
العربي للدورة المقبلة، خلفا لرئيس مجلس النواب 

  .المصري

واستقبل رئيس مجلس النواب عددا من رؤساء 
البرلمات العربية ممن وصلوا الى المملكة امس، وقال في 

 المؤتمر تصريحات صحفية إن المشاركة الواسعة بأعمال
تدلل على مدى الثقة والمكانة التي يحظى بها األردن "

بين أشقائه العرب، حيث كانت المملكة على الدوام بقيادة 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني، تنادي بوحدة الصف العربي 

  ."وتعظيم المشتركات بين أقطاره

ونوه الى إن االتحاد البرلماني العربي يجتمع 
ربية دقيقة، وملفات عالقة، وسط ظروف ع“ّبعمان 

وقضايا تتطلع شعوبنا لحلها، على أسس من العدالة 
واستعادة األمن واالستقرار لمنطقتنا العربية، ما يتطلب 
تكثيف جهودنا الجامعة، وتسليحها باإلرادة الصلبة، من 
خالل إعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك، 

  ."دة من أعمدتهاوالتي تمثل البرلمانات العربية واح

يشكل فرصة إلعادة "وأكد الطراونة أن المؤتمر 
اللحمة للعمل البرلماني العربي، وتوحيد المواقف بما 
ُيمكن من التنسيق والتحشيد لقضايا األمة المركزية، 

ً، معربا عن أمله في أن "وعلى رأسها القضية الفلسطينية

رلمانية يمثل المؤتمر بارقة أمل حقيقية لحشد الطاقات الب
وتعزيز التعاون البرلماني العربي؛ لتجاوز الواقع العربي 
الراهن ومواجهة األخطار والتحديات التي تهدد األقطار 

  .العربية

وأشار إلى أن عنوان الدورة الحالية والذي يحمل 
، يتطلب من "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين"

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

  .حقوقهم المشروعة

وقال الطراونة إن األردن يفخر بالوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

قدس الشريف، نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية، ال
ًولن يقبل حلوال أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني 

  .والتاريخي في المدينة المقدسة

ويشارك بالمؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار 
رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس : يومين، كل من

لوطني االتحادي مجلس النواب المصري، رئيس المجلس ا
االماراتي، رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس مجلس 
الشورى السعودي، رئيس الهيئة التشريعية القومية، 
رئيس المجلس الوطني السوداني، رئيس مجلس الشعب 
السوري، رئيس مجلس الشعب الصومالي، رئيس مجلس 
النواب العراقي، رئيس مجلس الشورى العماني، رئيس 

طني الفلسطيني، رئيس مجلس الشورى المجلس الو
القطري، رئيس البرلمان االتحادي في جزر القمر 
االتحادية االسالمية، رئيس مجلس األمة الكويتي، رئيس 
مجلس النواب اللبناني، رئيس مجلس النواب المغربي، 
نائب رئيس مجلس النواب اليمني، مساعد رئيس مجلس 

س الشعبي نواب الشعب التونسي، ممثل رئيس المجل
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الوطني الجزائري، عضو مجلس النواب الجيبوتي، واألمين 
  .العام لالتحاد البرلماني العربي

وكانت اجتماعات اللجان الخاصة المكونة من 
اللجنة المصغرة والفريق القانوني لالتحاد رفعت قراراتها 
وتوصياتها الى اللجنة التنفيذية بدورتها الخامسة 

لها في عمان الخميس والعشرين التي انهت اعما
  .الماضي

وقررت اللجنة التنفيذية وضع ما توصلت اليه 
من قرارات وتوصيات امام رؤساء وفود البرلمانات العربية 

  .خالل المؤتمر

وسيكون المؤتمر فرصة امام رؤساء الوفود 
البرلمانية لعقد لقاءات تشاورية فيما بينهم، سيما وان 

ليمي بالغ المؤتمر ياتي في ظل ظرف عربي واق
الحساسية، وفي ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن قرب 
اعالن الواليات المتحدة بشكل نهائي عن تصورها لما 
عرف بصفقة القرن التي بشر بها الرئيس األميركي 

  .دونالد ترامب

وستكون القدس والوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية حاضرة في اعمال 

ين سيما وان المؤتمر ينعقد في هذه ومداوالت المؤتمر
القدس العاصمة االبدية لدولة (الدورة تحت شعار 

وفي ظل ارتفاع وتيرة التصعيد الصهيوني ضد ) فلسطين
المدينة المقدسة وزيادة االعتداءات اليومية على المسجد 
االقصى والمرابطين فيه واعتقال القائمين على االوقاف 

  .في القدس

ن المؤتمر ردا على قيام وجاء اختيار عنوا
الواليات المتحدة باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان 
الصهيوني، االمر الذي وجد نقدا ورفضا من دول دول 

  .عربية واسالمية وعالمية واالتحاد االوروبي

  ٦ص ٣/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

الواليات المتحدة تدمج قنصليتها مع سفارتها 
  في القدس

 

وزارة الخارجية  لنتأع – القدس المحتلة
األميركية أن قنصليتها في القدس، التي تخدم 
الفلسطينيين، سوف تندمج مع سفارتها الجديدة في 

، اليوم اإلثنين، في قرار أثار غضب القيادة "إسرائيل"
  .الفلسطينية

وكان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في 
ايك القدس، الذي أعلن عنه وزير الخارجية األميركية، م

أكتوبر الماضي،  /بومبيو، في تشرين األول
وأثارت عملية الدمج مخاوف الفلسطينيين من أن .متوقعا

إدارة الرئيس دونالد ترامب تقلل من شأن التعامل مع 
   .مخاوفهم في مدينة القدس المحتلة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية، 
نجاعة العمل، روبرت باالدينو، إن القرار جاء من أجل 

استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي "ولكي تكون هناك 
  ".والخدمات القنصلية األميركية

ال يشير إلى تغيير في "وزعم في بيان أن هذا 
سياسة الواليات المتحدة بشأن القدس والضفة الغربية 
وقطاع غزة، الحدود المحددة للسيادة اإلسرائيلية في 

  ."ضع النهائي بين الجانبينالقدس تخضع لمفاوضات الو

  ٤/٣/٢٠١٩فلسطين اآلن 

 ** * **   

  توحد البرلمانات العربية"فلسطين"

وحدت قضية العرب االولى  -  محمد الزيود- كتب 
 البرلمانيين العرب في المؤتمر التاسع والعشرين "فلسطين"

  .لالتحاد البرلماني العربي المنعقد في عمان

معوا أن القضية رؤساء البرلمانات العربية اج
  .الفلسطينية هي قضية عابرة للقارات
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ولم يغفل رؤساء البرلمانات العربية عن التأكد 
على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى 
والجوهرية لألمة بالرغم من كل االنشغاالت العربية كل دولة 

  .بشؤونها الداخلية

ن رؤساء البرلمانات كانوا واضحين من خطاباتهم ا
القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة التي تحظى 
باجماع بال ادنى أي خالف كما هو الحال تجاه بعض 

  .القضايا الخالفية العربية األخرى

وشدد البرلمانيون على ضرورة تأمين الحماية 
للشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مهما كان نوعه مع 

  .الكيان الصهيوني الغاصب

لمانات العربية في هذا الحضور لرؤساء البر
القدس العاصمة األبدية لدولة "المؤتمر الذي حمل عنوان 

 والذي تحتضنه العاصمة عمان برعاية مجلس "فلسطين
النواب األردني دليل على االحترام الذي يتمتع به األردن من 

الوفاق "الدول العربية الشقيقة فعمان طالما كانت بلد 
  ".واالتفاق

ب ثمنوا في كلماتهم الجهود والبرلمانيون العر
األردنية الدؤوبة والتي ال تخفى على احد بقيادة جاللة 

  .الملك عبد اهللا الثاني

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

ربا الكيان الصهيوني القانون وقرارات الشرعية المحتلة، ضا
   .الدولية الصادرة من األمم المتحدة عرض الحائط

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

  .الفلسطينية واضعاف لها

يع مع الكيان الصهيوني نادى بعض اما التطب
رؤساء البرلمانات بعدم التطبيع مع هذا الكيان وال بأي شكل 

  .من األشكال

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

ورفض البرلمانيون اطالق وصف الدولة على هذا 
ير معترفين بالقرار الكيان الغاصب لالراضي الفلسطينية، غ

األمريكي باعتبار القدس عاصمة لهذا الكيان، الن كلمتهم 
  .«القدس عاصمة فلسطين األبدية«قالوها 

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

الدقة والحساسية تستوجب منهم تكثيف التعاون من بالغة 
أجل االبقاء على القضية الفلسطينية في سلم االولويات 
العربية وعدم الرضوخ للمخططات الصهيونية للمساس 
بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس، خاصة في ضوء 
تبني الجمعية العامة لالمم المتحدة في شهر تشرين الثاني 

 قرارا بأحقية الشعب الفلسطيني الحصول ٢٠١٨من عام 
  .على حماية دولية

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

  .ينيةالفلسط

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

الى » فلسطين«كالعادة لالنطالق بالهم العربي األول 
المحافل العربية والدولية للحفاظ على القدس والمقدسات 

 ممارسات الكيان الصهيوني ً، فاضحاً ومكانياًزمانيا
 .وعنجهيته امام المجتمع الدولي

  ٢ ص٤/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

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

  .القدس

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

  .والمسيحية في القدس

ووافقت اللجنة على مقترح قدمه العين صخر 
ضمن قرارات اللجنة دعم الوصاية الهاشمية دودين بان يت

  .للمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

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

ئم وشامل للقضية استقرار في المنطقة بدون حل دا
الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية بانهاء 
االحتالل االسرائيلي لكافة االراضي العربية المحتلة ويؤدي 
الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني 
الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة الالجئين 

يض لهم الفلسطينيين الى منازلهم التي هجروا منها والتعو
  .عما لحقهم من خسائر جراء احتالل فلسطين

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

 عن الحديث عن الدولة وان يتوقف البرلمانيين العرب
الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران الن فلسطين 

  .كلها محتلة

ووافقت اللجنة السياسية على مقترح عطية 
  .واقروا المقترح في قراراتهم

كما عبرت اللجنة عن رفضها التام لكل المبادرات 
والعمل " صفقة القرن"االميركية وعلى راسها ما يسمى 

لفلسطيني بقيادة الرئيس محمود على دعم الشعب ا
عباس رئيس دولة فلسطين في رفضه القاطع لتلك 
المبادرات التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في 
العوده واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

كما . ١٩٦٧القدس على خدود الرابع من حزيران عام 
االقصى دانت اللجنة اعتداءات االحتالل على المسجد 

  .وبواباته والتي كان اخرها اغالق باب الرحمة

وعبرت اللجنة عن رفضها لقرار حكومة االحتالل 
االسرائيلي قرصنة اموال الشعب الفلسطيني باقتطاعها 

  .جزء من عائدات الضرائب

وقالت اللجنة ان االتحاد يدعو البرلمانات 
العربية الى العمل مع حكوماتها العادة تفعيل شبكة 

مان المالية العربية التي اقرتها القمم العربية لدعم اال
الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية في مواجهة 
الحصار المالي االميركي والقرصنة االسائيلية الموال 

  .الشعب الفلسطيني

وقالت اللجنة ان االتحاد يدعو الى تنفيذ الخطط 
التي اقرها االتحاد البرلماني العربي خاصة خطة عمل 

جنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة مرزوق الغانم ل
رئيس مجلس االمه الكويتي لتجميد عضوية الكنيست 
االسرائيلي في االتحاد البرلماني الدولي لتكون من اهداف 

  .٢٠١٩البرلمان العربي لعام 

كما طالب االتحاد بتفعيل الصناديق العربية لدعم 
للجنة القدس وخاصة الصناديق المالية كما عبرت ا

السياسية عن ادانة االتحاد لسياسة التطهير العرقي 
والعنصري التي يمارسها االحتالل االسرائيلي ضد اهل 
القدس وخاصة البلدة القديمة من خالل سياسة مصادرة 

 .المنازل المقدسية

  ٢ ص٤/٣/٢٠١٩ الرأي
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 ** * **   

رؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة 
بيع مع العدو ونصرة القدس ورفض التط
  اإلسرائيلي

 

 أجمع رؤساء برلمانات عربية على - عمان
أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها، منوهين إلى أهمية 
عقد المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي 

 .الذي بدأ أعماله في عمان أمس

وشدد البرلمانيون العرب بكلماتهم على أهمية 
بي، بما يخدم القضية الفلسطينية، تعزيز التضامن العر

وبما يحول دون تنفيذ المخططات الصهيونية ضد 
 .القدس

وقال رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم، 
القدس عاصمتنا "خالل الجلسة المسائية للمؤتمر، ان 

لو قدر لي أن "ً، مضيفا "كانت وما تزال وستظل عاصمتنا
العاصمة األبدية أضيف كلمة إلى العنوان لقلت القدس 

 ."واألزلية لفلسطين

أقول لمن يحاول تزوير التاريخ متسلحا ": وتابع
باألساطير والخرافات ال تحاول أن تعبث بالتاريخ ألنك 

ً، داعيا إلى تبني الدعوة لتوفير الحماية للشعب "ستتعب
 .الفلسطيني

وأكد الغانم أهمية المصالحة الفلسطينية، قائال 
لم " الفلسطينية من تصدع وخالف إن ما تشهده الساحة

يعد مقبوال، فإخوة الدم والنضال والكفاح والمرابطة 
 ."يعيشون فرقة وخالفا وتناحرا

كما دعا أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر 
ال على رفض خطوة التطبيع فقط، بل "التأكيد صراحة 

أننا " ً، موضحا"رفض مجرد الحديث عنه والتسويق له
ا الموضوع بخانة الحرام السياسي يجب ان نصنف هذ

 ."والممنوع األخالقي وبشكل واضح ودون مواربة

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

د أن يلعننا لالستسالم والخنوع، ال للتطبيع الننا ال نري
التاريخ، ال للتطبيع ألن الحلم ماثل والنصر قادم واألمة 

 ."والدة واأليام حبلى والوعد حق

بدوره دعا رئيس المجلس الوطني السوداني 
إبراهيم احمد عمر للعمل على تجديد فكرة تكوين لجنة 
لتنقية األجواء العربية، ورأب الصدع العربي، تأخذ 

 .ة التي أدت لألوضاع الحاليةباالعتبار الظروف السياسي

فيما قالت رئيسة المجلس الوطني االتحادي في 
اإلمارات أمل القبيسي ان البرلمانيين العرب مطالبون 
بالتحرك سريعا نحو المستقبل واحتياجاته ومتطلباته، 

 .التي تتماشى مع تطلعات الشعوب العربية

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة 
جوهر العروبة وقدسها، والعالم كله القدس "صباغ ان 

مفتون بالقدس، وفوق رأس هذه المدينة تتعامد الرماح 
لقد جئتكم اليوم من شعب "، وأضاف "مذ كان للبشر تاريخ

عربي سوري عاشق للقدس ويعتبرها محور معركة 
  ."الوجود العربي

الشعب السوري يرسم مالمح "وأوضح صباغ أن 
ه التي سطرت بأحرف من ملحمة جديدة استكماال لمالحم

، مشددا على أن الشعب السوري "فخر في سفر التاريخ
ٕسينتصر على اإلرهاب وان النصر في سورية سيكون "

، مشيرا إلى أن "إيذانا لوالدة نظام عالمي جديد اكثر توازنا
، "من أجل العروبة وفلسطين ليس امامنا سوى المقاومة"

 .السوريكما أكد ضرورة تحرير فلسطين والجوالن 

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

  .باألمة وبالقضية الفلسطينية
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وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية 
كانت وما زالت القضية الفلسطينية “بنت عبداهللا زينل إن 

تشكل وجدان كل بحريني، بدءا من ملك البالد الذي لم 
، مشدده "تغب قضية فلسطين عن خطبه السامية يوما

على أن الدفاع عن القدس باعتبارها عاصمة للدولة 
الفلسطينية مسؤولية المجتمع الدولي برمته وليست 

 .مسؤولية الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين فقط

ا في مجلسي الشورى والنواب وانطالقا انن"وقالت 
من ايماننا العميق والمطلق بعدالة القضية فقد اوليناها 
االهتمام الذي تستحقه حيث شكل مجلس النواب منذ 
الفصل التشريعي االول لجنة برلمانية لمناصرة الشعب 

 ."الفلسطيني نظرا لعظم القضية واهميتها المصيرية

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

على كل ما يلزم الى تعزيز وتقوية والحرص على العمل 
 .العمل العربي المشترك

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

يتعين على البرلمانيين العرب العمل جاهدين على توثيق "
ق أهداف االتحاد خدمة للمصالح آفاق التعاون وتحقي

  ."شعوبنا

وأكد رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان خالد 
المعلولي أهمية الحوار والتفاهم وحل الخالفات والجلوس 
لطاولة المباحثات كأسس كفيلة برأب الصدع وتقريب 

 .وجهات النظر ووحدة الصف ولم الشمل

وقال رئيس مجلس الشورى في دولة قطر أحمد 
هللا بن زيد آل محمود إن القدس هي العاصمة بن عبد ا

غاية سامية يسعى "ًاألبدية لدولة فلسطين، مؤكدا أنها 
، وأن دفاعنا "لتحقيقها كل عربي ومسلم وكل نصير للحق

ٕواجب شرعي وان دعم إخوتنا المرابطين في “عن القدس 
أكنافها ضرورة ومسؤولية ألنهم يدافعون عن مقدسات 

 ."سالميةاألمتين العربية واإل

ًأننا إذا لم نجاهر برفضنا ونتخذ موقفا "وأوضح 
ًموحدا حيال أي صفقات ال تعيد الحقوق المسلوبة 
ألهلها، فإن هذه المحاوالت قد تنجح في هدر ما تم 
تقديمه من تضحيات ولن تحقق العدالة وتحرر األسرى 
وال تداوي الجرحى أو تكرم دماء الشهداء، بل تؤدي إلى 

 ."ستقرار والعنفدوامة عدم اال

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
ِالحلبوسي إلى عدم ادخار أي جهد لمواصلة مساعينا  ٍ  ِ ِ
ِلوضع حد لسياسات الكيان اإلسرائيلي الغاصب، الهادفة  ِِ ِ
ِإلى طمس هوية القدس فضال عن مواجهة كل اإلجراءات  ِ ِ ً ِ ِ ِ ُ

ِالمنحازة التي تتخذ من هذا الطرف ل ُ َ ِترسيخ هذا الوضع ِ ِ
  .ِالمرفوض

ٕوأكد ضرورة دعم واسناد وتبني أي موقف يصدر 
من إخواننا في فلسطين، مقترحا أن يعقد االتحاد اجتماعا 
في األراضي الفلسطينية لتصل رسالة واضحة وصريحة 

بأننا لن نترك قضيتنا ولن يبقى السجين "الى السجان 
 ."تحت قيد هذا السجان الغاصب

  ٥ ص٤/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

تحذر من مخاطر شبكة " الخارجية الفلسطينية
 األنفاق أسفل القدس المحتلة

  

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

  )". شبكة األنفاق(بـ 

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

ريغ جنوب أسوار األقصى من العمليات المستمرة لتف
ٕسكانه الفلسطينيين، واجبارهم على الرحيل بشتى الوسائل 
واألساليب سواء ما يتعلق باألنفاق، أو تحت األرض، 

  ". وفوقها، بهدف إغراق محيط المسجد بالمستوطنين

وحملت الوزارة حكومة االحتالل المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن تلك الحفريات، ونتائجها، 

تداعياتها الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين، و
وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقف الحفريات وتوفير 

  . الحماية لشعبنا

االنحياز األميركي والصمت "ورأت الوزارة أن 
ُالدولي يشجعان سلطات االحتالل على التمادي في تنفيذ 

 ."مشاريعها التهويدية والتهجيرية

 ٤/٣/٢٠١٩ية بترا وكالة األنباء األردن

 ** * **   

رفض برلماني عربي لصفقة القرن اللتفافها 
 على الحقوق الفلسطينية

 

االتحاد البرلماني العربي في   اعتمد– بترا – عمان
المؤتمر التاسع والعشرين الذي اختتمت أعماله امس في 
عمان، تقرير لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية، 

، والتأكيد ”صفقة القرن“تام لما يسمى مؤكدا الرفض ال
على دعم الشعب الفلسطيني في رفضه القاطع لكل 
ٕالمبادرات التي تتناقض مع حقوقه في العودة واقامة دولته 

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

ودعا التقرير، البرلمانات العربية الى العمل مع 
ربية لدعم حكوماتها إلعادة تفعيل شبكة األمان المالية الع

الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار المالي األميركي 
والقرصنة االسرائيلية ألموال الشعب الفلسطيني، والدعوة 
الى تنفيذ الخطط التي أقرها االتحاد البرلماني العربي، 
خاصة خطة عمل صمود الشعب الفلسطيني برئاسة رئيس 
مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم لتجميد عضوية 

  .الكنيست االسرائيلي في االتحاد البرلماني الدولي

وطالب التقرير، البرلمانات العربية باتخاذ 
االجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة 
وتفعيل الصناديق المالية التي انشئت من أجل حماية 
القدس في وجه األخطار التي تتعرض لها المقدسات 

 والتصدي لسياسات التطهير العرقي المسيحية واإلسالمية
ٕللمقدسيين في مدينتهم، وادانة ما يقوم به الكنيست من 
إقرار القوانين العنصرية التي ترمي إلى تهجير الشعب 

  .الفلسطيني من وطنه

وأكد التقرير ان المبادرة العربية للسالم والتي 
أصبحت دولية طبقا للجنة الرباعية وخريطة الطريق التي 

ال تطبيع وال سالم مع االحتالل االسرائيلي “ أنه تنص على
إال بعد االنسحاب من جميع األراضي العربية المحتلة وقيام 
ٕدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وايجاد حل 

، وفقا لما تضمنته ”عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين
  .جميع القمم العربية حول التطبيع

د ألمين عام االتحاد وتوافق المؤتمر على التجدي
 ٤البرلماني العربي فايز الشوابكة لوالية ثانية تستمر 

  .ُأعوام، على أن تكون األمانة المقبلة لسلطة عمان

ومنح مؤتمر االتحاد البرلماني على هامش 
  .اجتماعه جائزة التميز البرلماني بفئاتها األربع

رئيس مجلس الشورى ” رئيس البرلمان“وفاز بفئة 
عبداهللا بن محمد آل الشيخ، فيما تم منح جائزة السعودي 

لكل من عضو المجلس الوطني السوداني ” عضو البرلمان“
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سامية حسن إدريس، وعضو مجلس النواب اللبناني ميشال 
  .موسى، وعضو مجلس األمة الكويتي راكان يوسف النصف

وفاز بجائزة امين عام البرلمان، أمناء مجلس 
يل الطريف، والنواب اللبناني الشورى البحريني عبد الجل

عدنان ضاهر، والوطني السوداني عبد القادر خلف اهللا، 
  .والشورى العماني علي المحروقي

ومنحت جائزة الباحث البرلماني لكل من رئيس 
قسم األبحاث بمجلس النواب العراقي الدكتور مصطفى 
واحد، والباحث بمجلس النواب المصري الدكتور اشرف عبد 

 .القادر

  ٤ ص٥/٣/٢٠١٩لغد ا

 ** * **   

ّإعالن عمان يحذر من المس بالوضع 
ّالتاريخي والقانوني للقدس والمقدسات ّ 

  

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس من الثوابت لن يحيد االردن عن 

  ِتأديتها

  األردن حريص على أن يبقى بيت التوافق العربي

شروع التوسعي التحذير من مخاطر الم
  اإلستيطاني اإلسرائيلي

أكد إعالن عمان الصادر في ختام اجتماعات 
االتحاد البرلماني العربي أن االردن سيبقى على الدوام في 
مقدمة كل جهد لدعم القضية المركزية لألمتين العربية 
واإلسالمية؛ القضية الفلسطينية، ولن تتوقف المملكة عن 

لشقيق الفلسطيني، بذل أي جهد يصب في مصلحة ا
وينتهي بإعالن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة 

  .والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية

  وفيما يلي نص االعالن

إعالن عمان الصادر عن المؤتمر التاسع 
يوم االثنين الرابع / والعشرين لالتحاد البرلماني العربي

  .٢٠١٩مارس /آذار

ة األردنية الهاشمية وهي تستضيف إن المملك
 لالتحاد البرلماني العربي، تثمن روح ٢٩إعمال الدورة 

األخوة والمحبة التي سادت خالل االجتماعات التحضيرية 
ًوالتشاورية مرورا بجلسات الرؤساء واللجان الفرعية، 
وحتى لحظة صياغة البيان الختامي، لتتصدر القضية 

ة، وتتوحد المواقف خلف الفلسطينية جدول أعمال الدور
  ."القدس عاصمة الدولة الفلسطينية"شعار 

إن األردن حريص على أن يبقى بيت التوافق 
العربي، عبر تاريخ من احتضانه الجتماعات العرب على 
ًالمستويات كافة، متعهدا باستكمال مسارات العمل العربي 
ٕالمشترك واعادة الزخم لقيم التضامن والتالحم بين 

  .لعربيةالشعوب ا

وسيبقى األردن على الدوام في مقدمة كل جهد 
لدعم القضية المركزية لألمتين العربية واإلسالمية؛ 
القضية الفلسطينية، ولن تتوقف المملكة عن بذل أي 
جهد يصب في مصلحة الشقيق الفلسطيني، وينتهي 
بإعالن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة 

  .ي، وعاصمتها القدس الشرقيةعلى ترابها الوطن

ونؤكد في هذا المقام أن أي حلول تتجاوز 
مقررات الشرعية الدولية وأطر المبادرة العربية للسالم، 
والتي تنص على حل الدولتين، والتوصل لحل عادل عبر 
التفاوض على قضايا الوضع النهائي المتمثلة بملف 

ر قابلة الالجئين، والقدس والمياه والحدود، هي حلول غي
للحياة، خصوصا في ظل الظلم التاريخي الذي تعرض له 

  .األشقاء الفلسطينون على مدى أكثر من سبعين عاما

ّونحذر من أي محاولة تمس بالوضع التاريخي 
ّوالقانوني القائم للقدس والمقدسات، ومحاوالت طمس 
هوية المدينة المقدسة، واإلجراءات اإلسرائيلية األحادية، 

  .انتهاكات مستمرة وتصعيد خطيرالتي تمثل 

كما أن األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
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الشريف، سيواصل دوره في رعاية المدينة المقدسة، وهذا 
ِمن الثوابت التي لن تحيد المملكة عن تأديتها، وذلك في 

بلتين سبيل دعم صمود المقدسيين، وحماية أولى الق
) صلى(وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد 

ومهد المسيح عليهما السالم، ووضع حد لالنتهاكات 
األسرائيلية المستمرة فيها، فهذه المدينة المقدسة يجب 

  .ًأن تكون مفتاحا للسالم والوئام

لقد كان لخطوات جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
عتداءات اإلسرائيلية وتحركه السريع، األثر في وقف اال

المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح 
وهي الخطوات . باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين

ٕالتي مثلت رادعا أمام التعنت اإلسرائيلي واجراءات 
ما يخدم التمسك بهوية القدس . االحتالل األحادية

يش كعاصمة أبدية لفلسطين وتجسد المدينة قيم الع
  .المشترك بين األديان

إننا في األردن نحذر من مخاطر المشروع 
التوسعي اإلستيطاني اإلسرائيلي على حساب التراب 
الوطني الفلسطيني، ونشدد على رفض أي محاوالت 
لفرض سياسة األمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا موحدا 
للتصدي الستمرار المحاوالت اإلسرائيلية في مصادرة 

  .من حقوق الشعب الفلسطينالمزيد 

ونعتبر أن من تجليات دعم الحقوق الفلسطينية 
هو مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

كي تواصل تقديم خدماتها الصحية " األونروا"الفلسطينيين 
والتعليمية، حتى تظل قضية الالجئين الفلسطينيين 
ومظلوميتهم تضغط على عصب دول العالم، وتضعهم 

  .ولياتهم اإلنسانيةأمام مسؤ

 ٢ص ٥/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

 ًجهود الملك تمثل سدا: البرلمانيين العرب
  بوجه غطرسة االحتاللًمنيعا

أكد رؤساء  -   ماجد االمير ومحمد الزيود-عمان 
البرلمانات والمجالس العربية واألعضاء المجتمعين في 

 التني الدورة التاسعة والعشرين لالتحاد البرلماني العربي
انتهت اعمالها في عمان أمس أهمية بحث التحديات التي 
تواجه األمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية 

 .الفلسطينية على الصعد كافة

 دعم االتحاد ،وأكدوا، في البيان الختامي لهم
البرلماني العربي جهود االردن في الوصاية الهاشمية على 

يحية، والجهود الذي يبذلها المقدسات اإلسالمية والمس
جاللة الملك عبد اهللا الثاني في دعم صمود المقدسيين، 
مثمنين الخطوات واالستجابات السريعة التي يقوم بها جاللة 
الملك في وقف االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في القدس 
الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام 

 .المصلين المقدسيين

قال ان جهود جاللة الملك تمثل سدا منيعا في و
وجه غطرسة االحتالل االسرائيلي، ما يخدم فرص التمسك 
بالقدس كعاصمة ابدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش 
المشترك بين األديان، وقيم تعاليم الدين االسالمي السمحة 

 .والتي تلتزم باالعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت

ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة وشددوا على 
لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية قضيةالفلسطينية 
على حساب حلول مجتزأة، االمر اعتبروه تهديد لمستقبل 

 .المنطقة واستقرارها وسالمة أراضيها

وأكدوا البرلمانيون العرب موقفهم الثابت الذي 
سبق وأن اتخذه االتحاد في المؤتمر الطارىء في الرباط 

اعتبار الواليات المتحدة األميركية دولة منحازة، ولم تعد ب
ًوسيطا نزيها في عملية السالم ما دامت تنتهج سياسة  ً
أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في اإلنحياز لصالح 

 .المحتل اإلسرائيلي

والن شعار المؤتمر، القدس عاصمة ابدية "وتابعوا 
وال مع سلة من لدولة فلسطين، يجب ان تتطابق االق

األفعال عبر إجراءات ومبادرات، تتبلور عبر توافق لتشكيل 
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خاليا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر 
من اجل دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، وانتصار 

 .عدالة قضيتهم

وحدد البيان جملة نقاط يؤكد عليها االتحاد 
د على مركزية القضية ، استهلت بالتأكي:البرلماني العربي

الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل 
يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات 
الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية 

 .للسالم، هو حل غير قابل للحياة

وأعتبروا إن دعم صمود الفلسطينيين في نضالهم 
 والدفاع عن حقوقهم، ثابت عربي، وعلى التاريخي،

البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي 
المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة األشقاء 

 .الفلسطينين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل األجيال

ودعم المجتمعون مقترح مجلس النواب الكويتي 
ويتبنون تشكيل لجنة في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، 

برلمانية عربية تبحث مع األطراف الفلسطينية سبل 
المصالحة، وانهاء الخالفات فيما بينهم، وهو مايصب في 
مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة 

 .االحتالل االسرائيلي

وأكد رؤساء البرلمانات العربية أن إنهاء الصراع 
 األمن واالستقرار في المنطقة، لن ٕالعربي اإلسرائيلي، واعادة

يتأتى إال عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، 
والمضي قدما في عملية سياسية اساسها التسوية العدالة 

توصلنا في نهاية المطاف إلعالن  ولقضايا الوضع النهائي،
قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس، على حدود 

، وضمان حق العودة ١٩٦٧يران من العام الرابع من حز
 .والتعويض لالجئين الفلسطينيين

ووصفوا استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
ومحاوالت االحتالل المستمرة لطمس معالم المدينة 
المقدسة، من خالل المساس بالوضع التاريخي القائم، بأنه 

فزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر است
تعقيدا، داعيين إلى العمل قدما لحماية القدس من اي 
محاوالت تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطا 
الرساالت السماوية، ولحملها هوية إسالمية تمثل أولى 

 .القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

اني العربي جهود االردن وأكدوا دعم االتحاد البرلم
في الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جاللة الملك عبد اهللا 

 .الثاني في دعم صمود المقدسيين

وثمن االتحاد البرلماني العربي الخطوات 
واالستجابات السريعة التي يقوم بها جاللة الملك عبد اهللا 

االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في القدس الثاني، في وقف 
الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام 

والتي تمثل سدا منيعا في وجه . المصلين المقدسيين
ما يخدم فرص التمسك . غطرسة االحتالل االسرائيلي

بالقدس كعاصمة ابدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش 
 وقيم تعاليم الدين االسالمي السمحة المشترك بين األديان،

 .والتي تلتزم باالعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت

وقال البيان إن التمسك بالمبادرة العربية للسالم 
كإطار مرجعي ألي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو 
الطريق الوحيد لمواجهة غياب اإلرادة الدولية في ضمان 

 .فلسطينيالحل العادل لحقوق الشعب ال

وأكدوا البرلمانيون العرب موقفهم الثابت الذي 
سبق وأن اتخذه االتحاد في المؤتمر الطارىء في الرباط 
باعتبار الواليات المتحدة األميركية دولة منحازة، ولم تعد 
ًوسيطا نزيها في عملية السالم ما دامت تنتهج سياسة  ً

ز لصالح أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في اإلنحيا
المحتل اإلسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي واألرعن 
المتعلق بنقل السفارة األمريكية إلى القدس والذي سيجعل 
عملية السالم في الشرق األوسط في مهب الريح، ويفتح 
المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري 

 .والعقائدي والنزعات الدموية العمياء
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 إن اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية المتمثلة وقالوا
بالتوسع بمشروعها االستيطاني عبر مصادرة األراضي 
الفاسطينية ومحاوالت فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط 
يرمي لفرض سياسة األمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا 
في وضع حد لهذا االنتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق 

ّالمسيحي في القدس وسواها هو حق أبدي اإلسالمي و
 .ٌوتاريخي وخالد، ولن نقبل المساس به

ودعم المجتمعون مقترح مجلس النواب الكويتي 
في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، ويتبنون تشكيل لجنة 
برلمانية عربية تبحث مع األطراف الفلسطينية سبل 

صب في المصالحة، وانهاء الخالفات فيما بينهم، وهو ماي
مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة 
االحتالل االسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب 
الفلسطيني األعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه االنتهاكات 

 .منذ اكثر من سبعين عاما

كما دعم االتحاد البرلماني العربي المقترح الذي 
ي في االتحاد ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويت

البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر 
المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل 
حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل االعتداءات 
االسرائيلية، ويصون لالجيال القادمة مستقبلهم امام آلة 

 .االحتالل الغاشم

ف الجهود وشدد المجتمعون على مواصلة تكثي
وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة 
مشتركة، حيال قضيتنا المركزية، فلسطين، لتكتسب األهمية 
التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل 
الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية 

 .الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق

كدوا أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل وأ
كي تواصل تقديم خدماتها " األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

الصحية والتعليمية والالجئين، مؤكدين هنا أن ملفات 

الالجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات 
 .الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية

عربية الرافضة للتطبيع وشددوا على قرارات القمم ال
مع دولة االحتالل االسرائيلي، معتبرين ان واحدة من اهم 
خطوات دعم االشقاء الفلسطنيين تطلب وقف كافة اشكال 
التقارب والتطبيق مع المحتل االسرائيلي، داعين الى موقف 

 .حازم وثابت لصد جميع ابواب التطبيع مع اسرائيل

لوفود اتفق المجتمعون من رؤساء وممثلي ا
البرلمانية العربية المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين 

القدس "ّلالتحاد البرلماني العربي في عمان، على شعار 
، وعليه يؤكدون التفافهم "العاصمة األبدية لدولة فلسطين

 .وتماسكهم، حول هذه المضامين والمبادئ

واكدوا على التمسك بالمبادئ واألهداف والمرامي 
ي ميثاق االتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، الواردة ف

وانطالقا من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير 
ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا 
ًلألمة العربية، واستشعارا بالمسؤولية التاريخية تجاه البلدان 

  .العربية

 ٢ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

يدعو للتصدي لالعتداءات " عمانإعالن "
  اإلسرائيلية

  

» بيان عمان«حذر  -جهاد المنسي  -عمان 
الصادر، امس االثنين، في ختام المؤتمر التاسع 

مخاطر المشروع «والعشرين لالتحاد البرلماني العربي من 
التوسعي االستيطاني اإلسرائيلي على حساب التراب 

  .«الوطني الفلسطيني

حاوالت لفرض سياسة األمر ورفض البيان أي م
الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا موحدا للتصدي الستمرار 
المحاوالت اإلسرائيلية في مصادرة المزيد من حقوق 
الشعب الفلسطيني، وكذلك أي محاولة تمس بالوضع 
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ّالتاريخي والقانوني القائم للقدس والمقدسات، ومحاوالت  ّ
اإلسرائيلية طمس هوية المدينة المقدسة، واإلجراءات 

  .األحادية، التي تمثل انتهاكات مستمرة وتصعيد خطير

وقال إن المملكة األردنية الهاشمية وهي 
 لالتحاد البرلماني العربي، ٢٩تستضيف أعمال الدورة 

تثمن روح األخوة والمحبة التي سادت خالل االجتماعات 
ًالتحضيرية والتشاورية مرورا بجلسات الرؤساء واللجان 

، وحتى لحظة صياغة البيان الختامي، لتتصدر الفرعية
القضية الفلسطينية جدول أعمال الدورة، وتتوحد المواقف 

واكد . »القدس عاصمة الدولة الفلسطينية«خلف شعار 
البيان ان األردن حريص على أن يبقى بيت التوافق 
العربي، عبر تاريخ من احتضانه الجتماعات العرب على 

ًا باستكمال مسارات العمل العربي المستويات كافة، متعهد
ٕالمشترك واعادة الزخم لقيم التضامن والتالحم بين 

  .الشعوب العربية

واوضح ان األردن سيبقى على الدوام في مقدمة 
كل جهد لدعم القضية المركزية لألمتين العربية 

القضية الفلسطينية، ولن تتوقف المملكة عن  واإلسالمية
الشقيق الفلسطيني، بذل أي جهد يصب في مصلحة 

وينتهي بإعالن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة 
  .والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية

وشدد على أن أي حلول تتجاوز مقررات 
الشرعية الدولية وأطر المبادرة العربية للسالم، والتي 
تنص على حل الدولتين، والتوصل لحل عادل عبر 

 على قضايا الوضع النهائي المتمثلة بملف التفاوض
الالجئين، والقدس والمياه والحدود، هي حلول غير قابلة 
للحياة، خصوصا في ظل الظلم التاريخي الذي تعرض له 

  .ًاألشقاء الفلسطينيون على مدى أكثر من سبعين عاما

وتابع ان األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية 
لمسيحية في القدس على المقدسات اإلسالمية وا

الشريف، سيواصل دوره في رعاية المدينة المقدسة، وهذا 

من الثوابت التي لن تحيد المملكة عن تأديتها، وذلك في 
سبيل دعم صمود المقدسيين، وحماية أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد ومهد 
المسيح عليهما السالم، ووضع حد لالنتهاكات 

سرائيلية المستمرة فيها، فهذه المدينة المقدسة يجب اال
  .ًأن تكون مفتاحا للسالم والوئام

ولفت البيان الى خطوات جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني وتحركه السريع، وأثره في وقف االعتداءات 
اإلسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها 

ن المقدسيين، وهي إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلي
الخطوات التي مثلت رادعا أمام التعنت اإلسرائيلي 

ما يخدم التمسك بهوية  ٕواجراءات االحتالل األحادية
القدس كعاصمة أبدية لفلسطين وتجسد المدينة قيم 

  .العيش المشترك بين األديان

واعتبر أن من تجليات دعم الحقوق الفلسطينية 
الجئين الفلسطينيين مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل ال

كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية، » األونروا«
حتى تظل قضية الالجئين الفلسطينيين ومظلوميتهم 
تضغط على عصب دول العالم، وتضعهم أمام 

 .مسؤولياتهم اإلنسانية

 ٤ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية في 
 القدس

 

 البرلمانات العربية المشاركون في ّأكد رؤساء
 لالتحاد البرلماني العربي على دعم جهود ٢٩الدورة الـ 

األردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس المحتلة، وجهود الملك عبد اهللا 

 .الثاني في دعم صمود المقدسيين
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 يثمن االتحاد: "ووفق البيان الختامي للمؤتمر
البرلماني العربي الخطوات واالستجابات السريعة التي 
يقوم بها جاللة الملك عبد اهللا الثاني، في وقف 
االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، 
والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين 

والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة . المقدسيين
 ."يلياالحتالل اإلسرائ

ّوأكد المشاركون على مركزية القضية 
الفلسطينية، بصفتها أولوية وأن أي حل يتجاوز الحقوق 
الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، 
والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسالم، هو حل غير 

 .قابل للحياة

وأضافوا أن دعم صمود األشقاء الفلسطينيين في 
هم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو ثابت عربي، نضال

وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم دعم 
سياسي مطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة 

 .الفلسطينيين

وأكد رؤساء البرلمانات العربية على أن إنهاء 
ٕالصراع العربي اإلسرائيلي، واعادة األمن واالستقرار في 

 يتأتى إال عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي المنطقة، لن
لألراضي العربية، والمضي قدما في عملية سياسية 

 .أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي

وتوصل المشاركون إلى إعالن قيام دولة 
فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 

  وضمان حق العودة١٩٦٧الرابع من يونيو لعام 
 .والتعويض لالجئين الفلسطينيين

وقال البيان إن استمرار االعتداءات اإلسرائيلية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
المحتلة، ومحاوالت طمس معالم المدينة المقدسة، من 
خالل المساس بالوضع التاريخي القائم، هو استفزاز 

 .تعقيدالمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر 

المطلوب العمل قدما لحماية القدس من أي "
محاوالت تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها 
مهبط الرساالت السماوية، ولحملها هوية إسالمية تمثل 

  .، أضاف البيان"أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ّوأكد المجتمعون موقفهم باعتبار الواليات 
ًة منحازة، ولم تعد وسيطا نزيها في المتحدة األميركية دول ً

عملية السالم ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، 
وغير محايدة تصب في االنحياز لصالح المحتل 

 ."اإلسرائيلي

واتفق المجتمعون على مقترح يدعم جهود 
المصالحة الفلسطينية، متبنين تشكيل لجنة برلمانية 

ية سبل المصالحة، عربية تبحث مع األطراف الفلسطين
 .ٕوانهاء الخالفات فيما بينهم

يدعم االتحاد البرلماني العربي المقترح الذي "
ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في االتحاد 
البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر 
المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي 

ي من مسلسل االعتداءات يكفل حماية الشعب الفلسطين
 ."اإلسرائيلية

ّوأكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غوث 
لتواصل تقديم " أونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

خدماتها الصحية والتعليمية لالجئين، كما دعوا إلى 
الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع "موقف 
 ."إسرائيل

ال االتحاد البرلماني ّوتعهد األردن في ختام أعم
ٕالعربي، استكمال مسارات العمل العربي المشترك واعادة 

 .الزخم لقيم التضامن والتالحم بين الشعوب العربية

سيبقى األردن "ّوقال في بيان إعالن عمان، إنه 
على الدوام في مقدمة كل جهد لدعم القضية المركزية 

ة، ولن لألمتين العربية واإلسالمية؛ القضية الفلسطيني
تتوقف المملكة عن بذل أي جهد يصب في مصلحة 
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الشقيق الفلسطيني، وينتهي بإعالن قيام الدولة 
الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، 

 ."وعاصمتها القدس الشرقية

ّواكد مواصلة دوره في رعاية المدينة المقدسة، 
ِن تأديتها، من الثوابت التي لن تحيد المملكة ع"التي هي 

وذلك في سبيل دعم صمود المقدسيين، وحماية أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد 

ومهد المسيح عليهما السالم، ووضع حد ) صلى(
لالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة فيها، فهذه المدينة 

 .ًالمقدسة يجب أن تكون مفتاحا للسالم والوئام

ر المشروع التوسعي االستيطاني ّوحذر من مخاط
ًاإلسرائيلي على حساب التراب الوطني الفلسطيني، مشددا 

 .رفضه أي محاوالت لفرض سياسة األمر الواقع

 لالتحاد ٢٩الدورة الـ  أعمال وانطلقت األحد،
البرلماني العربي، تحت رعاية جاللة الملك عبد اهللا 

ًبرلمانا عربي ١٩الثاني، وبمشاركة ممثلين عن   .اً

 رئيس برلمان عربي، ١٧وشارك في المؤتمر 
ووفود برلمانية تمثل برلمانات كل من األردن، مصر، 
اإلمارات، البحرين، السعودية، السودان، سوريا، 
ُالصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، 
الكويت، لبنان، المغرب، اليمن، تونس، الجزائر، 

  .وجيبوتي

 ٥/٣/٢٠١٩ة المملك

 ** * **   

.. البرلمانيون العرب يبرقون للملك شاكرين
والطراونة يتسلم رئاسة االتحاد البرلماني 

 العربي
 

 فيما رفع المشاركون في -عمان -جهاد المنسي
اجتماعات المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني 
العربي، الذي اختتم أعماله في عمان أمس؛ برقية شكر 

ن لجاللة الملك عبداهللا الثاني على حسن االستقبال وامتنا
والضيافة، انتخبوا رئيس مجلس النواب األردني عاطف 
الطراونة، رئيسا لالتحاد البرلماني العربي في دورته 
الحالية، خلفا لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد 
العال، كما توافقوا على التجديد ألمين عام االتحاد 

  .بي فايز الشوابكة لمدة أربعة أعوام مقبلةالبرلماني العر

ّوكرم المؤتمرون عبد العال، وقال الطراونة في 
معنيون "كلمة عقب تسلمه رئاسة االتحاد إننا في االتحاد 

بتمثيل آمال وتطلعات شعوبنا العربية أوال، والعمل بضمير 
عروبي، هدفه البحث عن مخارج لألزمات الراهنة دائما، 

ادرات من شأنها معالجة الكثير من عبر التقدم بمب
الملفات العالقة، عبر االشتباك مع مؤسسات القرار 

  ."العربي، والمؤسسات الدولية ذات االهتمام المشترك

وأكد أهمية رصد أولويات العمل على أجندة العام 
المقبل، وان تكون مستلهمة من مصالح األمة وشعوبها، 

بلة اهتمامنا ِالقضية الفلسطينية ق"مشيرا إلى أن 
وأعمالنا، كما أن تعرية أوجه االحتالل اإلسرائيلي 
وانتهاكاته بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  ."القدس الشريف، واجب علينا القيام به

الضغط على حكوماتنا حتى  "ودعا القيسي لـ
تنجز ملفات التعاون العربي، وتمكن جسور التكامل 

اوحة عند حاضر صعب، والتضامن، وتتجاوز عقد المر
  ."واالنطالق نحو مستقبل تستحقه األجيال

من مغبة أي تسوية للقضية، تتجاوز "ّوحذر 
َالمفاوض الفلسطيني ومشروعية إعالن قيام دولة 

 ١٩٦٧) يونيو(فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  ."وعاصمتها القدس

تمسك االردن بالوصاية الهاشمية على "وأكد 
المية والمسيحية في القدس الشريف، المقدسات االس

وهي أمانة يفخر االردن بحمل جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين لها، وريثا شرعيا وتاريخيا، كما نؤكد 
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تمسكنا بالقدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين والتمسك 
  ".برمزية المدينة المقدسة

بدوره؛ دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
اتخاذ قرارات عملية، تؤكد مركزية " ون، لـسليم الزعن

مواجهة الحرب العدوانية " ، وطالب بـ"القضية الفلسطينية
ًالتي يشنها االحتالل على مدينة القدس سكانا ومقدسات، 
بخاصة المسجد األقصى، وتوفير الدعم المادي لتثبيت 

الرفض "، إلى جانب "صمود المقدسيين في مدينتهم
بت لكافة المشاريع واإلجراءات التي القاطع والتصدي الثا

  ."تقودها اإلدارة األميركية

التمسك بقرارات القمم العربية " ودعا الزعنون لـ
ومبادرة السالم العربية التي تحرم كافة أشكال ومستويات 
ّالتطبيع العربي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، والى حل 

ربا ، مع"١٩٤قضية الالجئين الفلسطينيين حسب قرار 
عن تقديره للمملكة التي تبذل بقيادة جاللة الملك كل 
طاقتها وتسخر كل إمكانياتها للدفاع عن قضية العرب 
األولى ومدينة القدس، وترعى مقدساتها اإلسالمية 
والمسيحية، وتضعها على سلم أولوياتها الداخلية 

  .والخارجية

وقال نائب رئيس البرلمان االتحادي بجزر القمر 
دائما على عهد األمة العربية "ادي، إن بالده عيسى آمم

، وأكد "واالسالمية بشأن القضية الفلسطينية والقدس
التزام ووقوف المؤسسة البرلمانية في جزر القمر جنبا "

إلى جنب مع الجهات الفاعلة، بخاصة العربية 
واإلسالمية، الستعادة حق الفلسطينيين، وتثبيت السالم 

  ."الدائم في المنطقة

 جهته؛ أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني من
برغم المعاناة التي يعيشها اليمن "محمد الشدادي، أنه 

جراء بشاعة ممارسات العصابات اإلنقالبية، لكن اليمن 
تعتبر القضية الفلسطينية قضيتنا الرئيسة، والقضية 

المحورية ألمتنا التي تهون أمامها جميع القضايا 
  ."األخرى

 رئيس الوفد البرلماني الجزائري إلى ذلك؛ قال
عبد الحميد سي عفيف في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس 

أمتنا العربية "المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن 
ُتشهد أخطارا تهدد وجودها دون أي مبالغة، ما يجعلنا 

  ."نعتقد بأن المنطقة برمتها مستهدفة بطريقة أو أخرى

شريف الذي هو ما يواجهه القدس ال"وأضاف إن 
بمنزلة قطب القضية الفلسطينية، محور الوحدة 
والتضامن اإلسالمي يمثل تحديات خطرة تتمثل في 
االنتهاكات االجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني 
والتي تريد عبر إسرائيل تغيير طابع القدس وطمس 
ًمعالمه العربية واإلسالمية، وهذا ما يعد اعتداء صارخا  ُ

 على المقدسات اإلسالمية وجزء من التراث العالمي ًوأثيما
الذي من المطلوب حمايته من قبل كل دول العالم فهي 
أولى القبلتين وثالث الحرمين، ينبغي أن تبقى فضاء 

  ."للسالم وبمنأى عن الظلم واالقصاء

أن نضال "وأشار البرلماني الجزائري إلى 
لمسلوبة وتضحيات الشعب الفلسطيني الستعادة الحقوق ا

يعد بامتياز مسؤولية المجتمع الدولي، ألن العالم كله 
واع، بأن األمن والسالم في العالم ال يمكن أن يتحقق، إال 

  ."اذا أوجد حال لمشكلة المنطقة

في حين قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب 
إن واقع أمتنا العربية واألوضاع "التونسي محمد سعيدان 

البلدان العربية، يضعنا أمام الصعبة التي تعيشها جل 
  ."حتمية العمل المشارك، لتحقيق مصالح الشعوب

المساس بالمكانة القانونية "وأكد رفض بالده 
والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية، ورفضه 

تماسك بالده "، مجددا "لإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل
  ."بالشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة
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فيما قال رئيس لجنة الشؤون العربية في 
لم يعد هناك "البرلمان المصري النائب أحمد رسالن، إنه 

مجال إلضاعة الوقت في السجال بشأن حقوق الشعب 
توفير اإلرادة السياسية الستئناف "، مطالبا بـ"الفلسطيني

  ."المفاوضات لحل القضية الفلسطينية

ات العربية أن يكون للبرلمان"وأشار إلى أهمية 
دور في خلق تلك اإلرادة لدى المجتمع الدولي، لوضع حد 
ّطال انتظاره لهذا الصراع، وفقا لمبدأ حل الدولتين، وحق 
الفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران 

  ." وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧) يونيو(

وفي السياق نفسه؛ قال رئيس وفد مجلس 
تطور التحديات " محمد موسى آسى، إن النواب الجيبوتي

وما تفرضه من تهديدات لألمن القومي العربي، ال يمكن 
التضامن العربي خيار "، مضيفا أن "ًمواجهته فرديا

مصيري وحتمي، لمواجهة التحديات الراهنة في عالمنا 
  ."العربي

علينا تفعيل "وتحقيقا لذلك التضامن، أوضح أن 
اء استراتيجية عربية موحدة العمل العربي المشترك، وبن

بجدية، قادرة على تحقيق طموحات الشعوب العربية نحو 
 ."عالم عربي يفرض إرادته ويستعيد قواته

رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس 
  )من المصدر(-النواب عاطف الطراونة 

 ٥/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

تنجح بخلق توافق عربي " عمان العروبة"
 لقضية الفلسطينية للواجهةوالدفع با

. 

 في عمان، وعلى كتف –عمان  - جهاد المنسي
جبل عمان ودوارها الخامس، وعلى طاولة مربعة ضمت 

، اضافة الى ) رئيسا١٧(رؤساء أغلب برلمانات العرب 
ممثلين عمن غاب من رؤساء، جمع األردن ممثلي 

الشعوب العربية بلقاء توافقي مشهود جمع حتى الفرقاء 
كلمة سواء، وحشد فيه التخاذ موقف عربي موحد على 

القدس العاصمة االبدية ”تجاه قضية العرب المركزية و
، التي التأم مؤتمر االتحاد البرلماني ”لدولة فلسطين

  .العربي تحت شعارها

المجتمعون، من ممثلي الشعوب والبرلمانات 
العربية، اكدوا، في كلماتهم، على مركزية القضية 

والقدس كجامع لألمة العربية، بل وحرصوا الفلسطينية 
على تهميش عديد قضايا خالفية، حيث قصروا البيان 
الختامي للمؤتمر على هذه القضية بالذات، في رسالة 
حرص األردن ومجلس نوابه على إرسالها في هذا الوقت 
العربي العصيب، الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية 

 الواليات المتحدة لما ألصعب مراحلها، مع اقتراب طرح
  .”صفقة القرن” يسمى بـ

التوافق الذي ظهر في قمة البرلمانيين العرب في 
عمان، تواصل خالل يومي االجتماعات، حتى ان كلمات 
دول تختلف بمواقفها السياسية حرصت جميعها على 
التوافق فيما بينها، رغم بعض الجدل والنقاش الذي ساد 

مس، عند اقرار البيان الجلسة الختامية للمؤتمر ا
فيما كان واضحا للمراقب حرص رئيس . الختامي له

مجلس النواب عاطف الطراونة، ومن قبله االردن، على 
روح التوافق العربي وعلى تصدير تحدي القضية 

  .الفلسطينية والقدس لواجهة االهتمام العربي

كما فتحت عمان أمام البرلمانيين السوريين باب 
 ٧لعربي، بعد قطيعة دامت اكثر من العودة للمربع ا

  .سنوات

الجلسة الختامية التي عقدت ظهر أمس، بدأت 
سلسة، الى ان وصل المجتمعون الى الفقرة االخيرة من 
البيان الختامي، والتي تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل، 

إن واحدة من خطوات دعم األشقاء “: حيث كانت تقول
ال التقارب والتطبيع الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة اشك
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مع المحتل االسرائيلي، وعليه ندعو لموقف الحزم والثبات 
  .”بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل

تلك الفقرة شهدت جدال ونقاشات حول الصياغة 
لم تؤثر على حالة الوفاق العربي واالجماع على أهمية 
التأكيد بالمحصلة على رفض التطبيع مع االحتالل 

يث جاء التحفظ على هذه الفقرة من قبل االسرائيلي، ح
رفض (بعض الوفود على اعتبار ان هذا الموضوع 

المشار اليه من اختصاص السياسيين وليس ) التطبيع
البرلمانيين، مع بعض االقتراحات بتأجيل نقاش هذا البند 

  .باجتماعات أخرى لالتحاد

وجهة النظر االخرى في النقاش عبر عنها 
للباني نبيه بري، مؤكدا ضرورة رئيس مجلس النواب ا

من “التمسك بما جاء في مشروع البيان الختامي، وان 
حق البرلمانيين العرب، باعتبارهم المركز التشريعي 

رئيس مجلس النواب . ”االول، الحديث عن وقف التطبيع
عاطف الطراونة ايضا دفع الى ضرورة التمسك ببند وقف 

انات العربية تتحدث التطبيع مع اسرائيل، واكد ان البرلم
باسم شعوبها، التي ترفض التطبيع او التقارب بكل 
اشكاله مع اسرائيل، مذكرا بان هذا موقف متواصل 

  .للبرلمانيين العرب

النقاش هنا حسم سريعا بالتوافق وباإلجماع ما 
عكس االتفاق الكامل بين كل الوفود العربية على رفض 

  .التطبيع وعلى وحدة الموقف

: د هذا البند بالصيغة النهائية التاليةوتم اعتما
ان واحدة من خطوات دعم االشقاء الفلسطينيين، تتطلب “

التأكيد على كافة قرارات القمم العربية الخاصة بعدم 
التطبيع مع إسرائيل، وعليه ندعو لموقف الحزم والثبات 

  .”بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل

ف فقط عند النقاش حول البيان الختامي لم يتوق
البند السابق، بل وتوقف رئيس مجلس النواب اللبناني 

، ”القدس الشرقية“عند مالحظة أخرى عندما ورد ذكر 

واالبقاء على القدس فقط، ” الشرقية“مطالبا بشطب 
منوها أن تلك توصية مقدمة من قبل اللجنة السياسية 

  .لالتحاد البرلماني العربي

ياسية تم يشار إلى تلك التوصية للجنة الس
اعتمادها بناء على طلب اردني، حيث اعتمدت تلك 
اللجنة توصيتين؛ االولى قدمها العين صخر دودين حول 
الوصاية الهاشمية على المقدسات وتم اعتمادها، والثانية 
قدمها النائب خميس عطية حول عدم استخدام 
البرلمانيين العرب لمصطلح القدس الشرقية، واالكتفاء 

لقدس، وهو ما تم تضمينه في البيان بالحديث عن ا
  .الختامي للمؤتمر

عدد من رؤساء الوفود اشاروا الى مواضيع 
تخص بلدانهم، وخاصة في التقرير السياسي للمؤتمر، 
حيث طالبت وفود كل من االمارات والبحرين بالنص 
صراحة على التدخل االيراني في المنطقة، كما طالب 

يمن، فيما اشار المندوب المندوب اليمني ببند يتعلق بال
السوداني لموضوع يتعلق بإدراج بالده على قائمة الدول 

  .الراعية لالرهاب والمطالبة برفع اسمها منه

المؤتمر البرلماني الذي عقد في عمان، التي 
بحسب ما اجمع  - كيلو مترا نجح ٧٢تبعد عن القدس 

 بكل مقاييس النجاح، واستطاع االردن من - مراقبون
رلمانه، اعادة البوصلة العربية الى القدس خالل ب

والقضية الفلسطينية، وفيه ارسلت عمان رسائل سياسية 
في اتجاهات مختلفة، أبرزها أن األردن، شعبا وملكا، 
تعنيهم القدس وحريصون على الدفاع عنها رغم كل 

 .الضغوطات

 ١ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

  

  

  



  
  ١٠٣ 

 دفاعه البرلمانات العربية تنتصر لألردن في
 عن المقدسات والقضية الفلسطينية

  

ٌنجاح كبير حققته الدورة التاسعة والعشرون  ٌ
لالتحاد البرلماني العربي، والتي استضافها مجلس النواب 
على مدار يومين، انتصر فيها رؤساء البرلمانات العربية 
للموقف األردني المستمر الداعم للقضية الفلسطينية 

لمسيحية في القدس الشريف وللمقدسات اإلسالمية وا
عبد  ًاستنادا للوصاية الهاشمية التي يحملها جاللة الملك

 .اهللا الثاني نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية

ّلقد شكل البيان الختامي للدورة، بارقة أمل في 
إيجاد أرضية برلمانية عربية تشاركية، حيث أجمع 

 ونجح رئيس المشاركون على أولوية القضية الفلسطينية،
رئيس مجلس النواب المهندس / االتحاد البرلماني العربي

عاطف الطراونة بجهود ملحوظة، في حصر البيان الختامي 
بالقضية الفلسطينية وملف القدس، وتجنب التعرض ألي 

 .قضايا من شأنها تغذية الخالفات بين البرلمانات العربية

م ّإن تأكيد البرلمانات العربية، على ضرورة دع
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس الشريف، وتثمينهم لالستجابة الملكية المستمرة 
نصرة للمقدسيين وآخرها ما جرى أثناء فتح باب الرحمة، 
ًيشكل انتصارا للموقف األردني، الذي ظل على الداوم 
ًمتماسكا صلبا، تجاه األشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا ً 
ٕحقوهم المشروعة على ترابهم الوطني، واقامة دولتهم 

 .المستقلة

القدس «ّلقد شكل المؤتمر الذي حمل شعار 
، انطالقة جديدة، وصفحة »العاصمة األبدية لدولة فلسطين

جديدة، في شكل العالقة بين البرلمانات العربية، والتي 
ّاجتمعت في عمان الوفاق واالتفاق، على كلمة سواء، كان 

  .انها األول واألخير فلسطين وشعبها المرابط الصامدعنو

ْوالقول بالفعل إذ يقترن، فإن جهود مجلس النواب 
ورئيسه المهندس عاطف الطراونة، برهنت أن الدبلوماسية 

البرلمانية بإمكانها إحداث األثر، واالنتقال من مربعات 
ًالتأثير الداخلي، إلى التأثير في محيطنا، هدفا ومقصدا في  ً

 .دعم قضايا األمة المركزية

بالمحصلة إن الدورة وبما أفضت إليه من 
توصيات، وحشد للصف البرلماني العربي، تؤكد حجم ثقة 
واحترام األشقاء العرب، لألردن الذي بقي بقيادة جاللة 
ُالملك عبد اهللا الثاني، الداعم للحمة الصف العربي، 

 .وبنا العربيةًوالساعي دوما لما فيه صالح وأمن واسقرار شع

 ١ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

بعد دمج القنصلية " برنامجا أمنيا"تركيا تقاطع 
 األمريكية في القدس مع السفارة

  

 أبلغت عدة دول، بينها تركيا، –األناضول 
الواليات المتحدة األمريكية، خالل األيام القليلة الماضية، 

عم قوات بقرارها رفض مواصلة المشاركة في برنامج لد
األمن الفلسطينية انطالقا من القنصلية األمريكية العامة 
في القدس، بعد دمجها اليوم االثنين بالسفارة األمريكية 

 .بإسرائيل

وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن 
اسمها، إن تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الواليات المتحدة 

منسق "ي برنامج األمريكية أنه لن يكون بإمكانها العمل ف
بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة " األمن األمريكي

  .األمريكية في إسرائيل

وكانت دول العالم، بما فيها تركيا واالتحاد 
األوروبي وكندا، قد عارضت قرار الواليات المتحدة 

 باالعتراف بالقدس عاصمة ٢٠١٧األمريكية نهاية عام 
كية من تل أبيب إلى إلسرائيل ونقلها السفارة األمري

 .أيار الماضي /القدس في شهر مايو



  
  ١٠٤ 

وبدأت، اليوم االثنين، وزارة الخارجية األمريكية 
بدمج القنصلية األمريكية العامة بالسفارة األمريكية، تحت 

 .في السفارة األمريكية" وحدة الشؤون الفلسطينية"اسم 

في " المنسق األمني األمريكي"وأنشئ برنامج 
 بهدف تقديم المساعدة المهنية ٢٠٠٥آذار  /مارس

 .ألجهزة األمن الفلسطينية

 شخصا، بما في ذلك ضباط ٤٥ويضم البرنامج 
من الجيشين األمريكي والكندي إلى جانب ضباط 

 .بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين

ومنذ انطالقه، يتخذ البرنامج من مقر القنصلية 
 . لهاألمريكية العامة في القدس الغربية مقرا

مع قرار الواليات : "وقالت المصادر الدبلوماسية
المتحدة األمريكية دمج قنصليتها العامة بالسفارة، فقد تم 
إبالغ الواليات المتحدة برفض مواصلة العمل من خالل 

 ."مقر القنصلية األمريكية

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن 
قف هذه جاء منسجما مع مو"اسمها، إلى أن القرار 

 ."الدول برفض اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل

وعد السفير األمريكي ديفيد : "وتابعت المصادر
 ."فريدمان، بالعمل على حل هذه اإلشكالية

حتى إيجاد حلول مقبولة، : "وأكملت المصادر
فإنه لن يتم العمل انطالقا من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة 

 ."األمريكية

 قوات األمن الوطني ويشمل البرنامج، تدريب
الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في 

 .عملية التخطيط االستراتيجي لبناء القدرات

 ١٠٠ بلغت قيمة هذا المشروع ٢٠١٠وفي عام 
 .مليون دوالر أمريكي

وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد أوقفت 
 مساعداتها المالية للفلسطينيين في العام الماضي

٢٠١٨. 

وكانت القيادة الفلسطينية قد أوقفت في السادس 
 اتصاالتها السياسية مع ٢٠١٧كانون أول  /من ديسمبر

اإلدارة األمريكية بعد قرارها االعتراف بالقدس عاصمة 
 .إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها

ومع ذلك، فقد أبقت القيادة الفلسطينية 
  .ع األمن األمريكياالتصاالت األمنية الفلسطينية م

 ٦/٣/٢٠١٩القدس العربي 

 ** * **   

إغالق القنصلية األميركية في ": ف.ت.م"
القدس تنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق 

  الدولية

 

 قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير –رام اهللا 
الفلسطينية إن قيام اإلدارة األميركية بتنفيذ قرارها الخاص 

لية األميركية في فلسطين، التي افتتحت عام بإغالق القنص
ٕ في القدس ابتداء من صباح اليوم والحاقها بسفارة ١٨٤٤

الواليات المتحدة لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب 
للقدس، وفتح مكتب خدمات خاص بفلسطين في السفارة، 

التي وصلت إليها اإلدارة  إنما يعبر عن مدى الصفاقة
رارات الشرعية الدولية التي ساهمت األميركية في ضرب ق

بصياغتها، وتنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق 
والقوانين الدولية بحق شعبنا بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

ٕ واقامة الدولة ١٩٦٧لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق 

 .١٩٤ األمم المتحدة رقم عودة الالجئين وفق قرار

وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيان لها، اليوم 
االثنين، أن القرار األميركي حول القدس بنقل السفارة 
ٕاألميركية إليها، واغالق القنصلية األميركية لدى فلسطين، 
إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات 

 .االستعمارية في الضفة الغربية

إصرار اإلدارة األميركية على تنفيذ وأكدت أن 
عناصر خطتها حول فرض حل استسالمي على الشعب 



  
  ١٠٥ 

الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين اإلسرائيلي 
بقيادة نتنياهو حول عملية السالم التي يريدونها من خالل 
فصل غزة عن الضفة الغربية، كما صرح نتنياهو شخصيا 

، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة ٕمؤخرا، واقامة دويلة فيها
 .الغربية تحت االحتالل اإلسرائيلي إلى األبد

وتابعت أن استمرار اإلدارة األميركية بهذه السياسة 
يؤكد مرة أخرى إنها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية 
عملية السالم منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها 

لية السالم من خالل أيضا، مؤكدة أنه ال بد من إحياء عم
عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الدائمة العضوية في 
ًمجلس األمن وتوسيع دائرة المشاركة سياسيا واقليميا تحت  ًٕ

 .مظلة األمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية

وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة تعزيز 
عب ف، ودورها في قيادة نضال الش.ت.وحدة فصائل م

ٕالفلسطيني، وتوحيد طاقاته وامكاناته للتصدي للمحاوالت 
اإلسرائيلية األميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل 
على تماسك ووحدة الموقف العربي والفلسطيني في التمسك 
بالبرنامج الوطني الفلسطيني ومبادرة السالم العربية نصا 

ألوروبية التي وروحا، والذي برز مؤخرا في القمة العربية ا
عقدت في شرم الشيخ، كما حيت وحدة الموقف الفلسطيني 
العربي اإلسالمي الذي برز مجددا في قرارات وزراء خارجية 
منظمة المؤتمر اإلسالمي التي صدرت عن اجتماعهم الذي 

 .عقد في أبو ظبي

ف على قرارها .ت.وأكدت اللجنة التنفيذية لـ م
دارة األميركية وممثليها، بوقف االتصاالت السياسية مع اإل

محذرة من تجاوز هذا القرار من أية شخصيات أو مؤسسات 
ٕتسعى الواليات المتحدة واسرائيل من خاللها إلى كسر 

ف الرافضة .ت.الموقف الفلسطيني من خالل إضعاف دور م
  ".صفقة القرن" لـ

 ٥/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

 ** * **   

دم نقل أي االتحاد األوروبي يؤكد التزامه بع
  من مقراته إلى القدس

  

االتحاد األوروبي التزام الدول  أكد – رام اهللا
األعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس، ردا على 
الخطوة األميركية األخيرة بدمج قنصليتها مع سفارتها في 

 .القدس

وقال المتحدث باسم االتحاد األوروبي شادي 
عبر تلفزيون " ومملف الي"عثمان في حديث لبرنامج 

فلسطين، إن االتحاد متمسك بموقف الدول األوروبية 
الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن 

  .يتغير

 أوروبي على إجماعوأضاف، حتى اللحظة هناك 
التزام الدول األوروبية بعدم نقل أي من مقرراتها إلى 

لتزم القدس، وهذا تأكيد على الموقف الدائم لالتحاد الم
بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل عادل للصراع 

 بناء على هذه القرارات، خاصة واإلسرائيليالفلسطيني 
  .فيما يتعلق بمدينة القدس

  ٥/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 ** * **   

دولة فلسطين ترحب بتمسك االتحاد األوروبي 
  باعتبار القدس الشرقية أرض محتلة

 

 رحبت دولة فلسطين، – وفا –اهللا رام 
بالتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم االتحاد 
األوروبي في فلسطين، شادي عثمان، والذي عبر فيها 
عن تمسك االتحاد بموقف الدول األوروبية الذي يؤكد 

 .على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير

ن وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيا
صحفي، تعبر دولة فلسطين عن تقديرها وشكرها لهذا 



  
  ١٠٦ 

الموقف األوروبي الذي ينسجم مع قرارات الشرعية 
 .الدولية، ويسهم في االستقرار والسالم في المنطقة

، من خطورة اإلعالن الذي "الخارجية"وحذرت 
قامت به المجر لفتح مكتب تمثيل تجاري في القدس له 

ً خرقا لإلجماع األوروبي صفة دبلوماسية، وهو ما يعتبر
ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس األمن 

 .٤٧٨رقم 

وكان المتحدث باسم االتحاد األوروبي في 
فلسطين قد قال في تصريحات صحفية، إن هناك إجماع 
أوروبي على التزام الدول األوروبية بعدم نقل أي من 

موقف الدائم مقرراتها إلى القدس، وهذا تأكيد على ال
لالتحاد الملتزم بقرارات الشرعية، والذي ينادي بإيجاد حل 
عادل للصراع الفلسطيني واإلسرائيلي بناء على هذه 

  .القرارات، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس

  ٦/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 ال "األقصى"المساومة على : مفتي القدس
 يقبلها األردن وأهل بيت المقدس

  

 أكد مفتي القدس والديار -بترا  -  عمان
الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن المقايضة او 
المساومة على المسجد األقصى المبارك او أي جزء منه، 
ال يمكن أن يقبلها األردن وأهل بيت المقدس، وال يمكن 

  .أن يقبلها أي عربي ومسلم في العالم

عين "وأشار الشيخ حسين في حديث لبرنامج 
 الذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس "ى القدسعل

ربط السلطات االسرائيلية بين إغالق باب "االول، الى 
الرحمة ومصاله وبين إلغاء أوامر اإلبعاد واالعتقاالت 
التي تتم بين الفترة واألخرى لمسؤولي وموظفي األوقاف 
وحراس المسجد األقصى او المرابطين والمواطنين من 

، مؤكدا أن األردن يرفض بشدة مثل "مقدسأبناء بيت ال
  .هذه العروض أو الربط بين األمور

وشدد حسين على أن باب الرحمة جزء ال يتجزأ 
من المسجد األقصى المبارك، ومن حق األوقاف 
االسالمية ومن حق المسلمين في القدس وفي كل 
فلسطين، وفي كل بقاع العالم أن يأتوا الى هذا المكان، 

الصالة فيه، وليس من حق السلطات وأن يقيموا 
االسرائيلية المحتلة بأي حال من األحوال أن تمنع ذلك، 
وال يوجد أي قانون سواء القانون الدولي االنساني او 
القانون العام او األعراف إطالقا، تقول بمنع حرية العبادة 
وحرية الوصول الى أماكنها، وحرية أن يتمتع كل صاحب 

مكان، والصورة اذا تعلقت بالمسجد مكان عبادة بهذا ال
األقصى المبارك، فكل أجزائه ومكوناته وكل ما أدير عليه 
السور من جهاته األربع، هو مسمى المسجد األقصى 

 الحرم القدسي الشريف، ومصلى باب الرحمة -  المبارك
هو جزء ال يتجزأ من هذه المساحة الكلية المحاطة بهذه 

نظمات اليهودية المتطرفة ولفت الى أن بعض الم.األسوار
كانت تعتبر باب الرحمة الهدف األول لها، وكانت تفكر 
بتحويله الى كنيس يهودي، ولهذا فهي تقف في موقع 
شن الحرب على كل ما هو مقدس في القدس، وعلى 
رأس ذلك المسجد األقصى المبارك، مشيرا الى أن 

ة االحتالل يحاول أن يزج بالمقدسات االسالمية والمسيحي
وكل مقدرات الشعب الفلسطيني في بيت المقدس، ويريد 
أن يسخر كل ذلك في الحملة االنتخابية التي تتنافس 
فيها األحزاب االسرائيلية، وكل منها يريد أن يثبت البعد 
اليميني المتطرف األكثر عنصرية وايالما بكل ما يتعلق 
بما هو فلسطيني في مجاالت واسعة كثيرة، سواء األرض 

  .لمقدسات او االنسان الفلسطينياو ا

واستنكر الشيخ حسين زج المسجد األقصى في 
هذه المعركة االنتخابية، ألنه مسجد اسالمي خالص 
يخص المسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد، ويمثل 
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جزءا من عقيدة كل مسلم في العالم، كما أنه يمثل هذه 
ي تمح الحضارة العريقة القائمة في المدينة المقدسة الت

المدينة هويتها العربية االسالمية، وبعدها الديني والعقدي 
  .والتعبدي العميق

بدوره أشار مدير عام دائرة اوقاف القدس 
وشؤون المسجد األقصى الشيخ محمد عزام الخطيب، الى 
أن وزير األوقاف الدكتور عبد الناصر ابو البصل، وجه 

مبالغ المالية دائرة األوقاف، لترميم باب الرحمة، ورصد ال
الالزمة لهذا الخصوص، مبينا أنه كمدير عام لدائرة 
األوقاف قام بتشكيل لجنة من أربع جهات هندسية، 
تتكون من مدير السياحة واآلثار ومدير مشروعات 
اإلعمار، ومدير االنشاءات ومسؤول الكهرباء، الذين 
أعدوا تقارير كاملة عن الوضع اإلنشائي وعن كل ما 

بنى، من الداخل والخارج الذي هو بحاجة يتطلبه الم
لترميم فوري، ألن بعض أجزائه آيلة للسقوط نتيجة تسرب 

  .المياه الى الداخل

وأشاد الخطيب بالموقف األردني النبيل المستند 
لوصاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني على المسجد 
األقصى المبارك، ورفض األردن خالل األيام الماضية كل 

السرائيلية بشأن قضية اطالق سراح معتقلين الضغوط ا
ٕوالغاء قرارات إبعاد جائرة بحق المبعدين، سواء رئيس 
مجلس األوقاف او الحراس او المرابطين الذين يبعدون 
يوميا عن المسجد األقصى المبارك، مشيرا الى إصرار 
األردن على موقفه الصلب النبيل عندما رفض اغالق 

ضة التي تطلبها حكومة باب الرحمة مقابل المقاي
  .االحتالل

وقال، ان المقدسيين الذين يلتفون حول المسجد 
األقصى المبارك ويفدونه بالمهج واألرواح، يثمنون عاليا 
هذا الرفض االردني المتكرر للخضوع لالبتزاز والضغوط، 
وال يمكن أن يخضع المسجد األقصى في جوهر الموقف 

تهاك اي حجر فيه، األردني للتفاوض، او السكوت عن ان

وكل المقدسيين ومجلس األوقاف يحتسبون عند اهللا 
تعالى تضحيات الشعب األردني المجاهد المكافح الذي 
يتعرض لضغوطات الكثيرة لثنيه عن وقوفه الى جانب 

  . المقدسيين في دفاعهم عن المسجد األقصى

وأشار المحامي المقدسي خلدون نجم الى أن 
ترة األخيرة منحى خطيرا، بإقدام اإلبعادات اتخذت في الف

ما يسمى رئيس شرطة منطقة القدس على اتخاذ قرارات 
باإلبعاد لفترات طويلة تصل الى ستة شهور، وهو ما 
يمثل قرارات جائرة غير قانونية، مستجيبا لحملة تحريض 
وضغط مكثفة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، 

ي لم يرق لها قيام وبعض وسائل اإلعالم االسرائيلية الت
المسلمين بممارسة حقهم الطبيعي بالصالة في مصلى 

 .باب الرحمة

  ٥ ص٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 حل القضية الفلسطينية: الصفدي ومارسودي
بشكل عادل السبيل الوحيد لتحقيق السالم 

  الشامل

 

أكد وزير الخارجية  - عمان-زايد الدخيل
نظيرته اإلندونيسية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي و

رتنو مارسودي، استمرار البلدين بالعمل على تعزيز 
عالقاتهما وتوسعة التعاون االقتصادي وتعميق التنسيق 

 .>>...إزاء القضايا االقليمية

بحث ومارسودي المستجدات "وبين أنه ... <<
اإلقليمية خصوصا القضية الفلسطينية التي تشكل قضيتنا 

را الى أن المملكة واندونيسيا ، مشي"المركزية األولى
َتتفقان على أن حل هذه القضية بما يلبي الحقوق  ِ
ِالمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمها حقه 

) يونيو(في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 
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هو السبيل الوحيد " وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧
 ."لتحقيق السالم الشامل

 أنه وضع الوزيرة االندونيسية وأضاف الصفدي
بصورة الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة لحماية 
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، خصوصا في 
ما يتعلق بباب الرحمة حاليا بتوجيه ومتابعة مباشرة من 

سات جاللة الملك عبداهللا الثاني الوصي على المقد
 .>>...ساالسالمية والمسيحية في القد

من جهتها أكدت مارسودي حرص بالدها ... <<
على تطوير العالقات مع المملكة ثنائيا وزيادة التنسيق 
معه حول القضايا اإلقليمية، الفتة الى التنسيق المستمر 
مع األردن إزاء القضية الفلسطينية بصفتها في قلب 

 .الدبلوماسية االندونيسية

 وثمنت مارسودي الجهود التي يقودها جاللة
الملك في كافة القضايا اإلقليمية والدولية، مشيدة 
باجتماعات العقبة ودورها المهم في مكافحة اإلرهاب، 
فيما أعربت عن تقديرها للمملكة على دعم ترشيح 

 .اندونيسيا لعضوية مجلس األمن

وأعلنت الوزيرة اإلندونيسية عن زيادة الدعم 
ثة وتشغيل الذي تقدمه بالدها لوكالة األمم المتحدة إلغا

  .)االونروا(الالجئين الفلسطينيين 

  ٦ ص٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  االحتالل جريمة ضد االنسانية: بريزات

 

 شارك المركز الوطني لحقوق اإلنسان، - عمان 
اليوم الثالثاء، باالجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان الذي يعقد في األمم المتحدة بجنيف، 

  .لياته حتى الثامن من آذار الحاليوتستمر فعا

وتحدث المفوض العام للمركز الوطني لحقوق 
اإلنسان الدكتور موسى بريزات، في إطار مشاركته 

باالجتماع، عن حق تقرير المصير بالقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان وتبعات انكار حق الشعب الفلسطيني 

  . ليينواثره على منطقة الشرق االوسط واالمن والسلم الدو

إن االعتراف العالمي بحق تقرير المصير : وقال
لم ينه حقبة سوداء في تاريخ اإلنسانية، بل أزال عقبة 
أمام مسيرة التعاون والتفاعل العالمي، وساهم في تحقيق 
ٕاألمن والسلم الدوليين واعطاء فكرة األسرة أو المجتمع 

ًالدولي بعدا انسانيا تصالحيا تعاونيا ً ً ً.  

ت أن أكثر من ستة ماليين الجئ وبين بريزا
ونازح فلسطيني قتل، وجرح مئات اآلالف من 
الفلسطينيين بما في ذلك النساء واألطفال والشيوخ، 
إضافة االعتقال والسجن ونهب وسلب ومصادرة الموارد 
االقتصادية والطبيعية الخاصة بالشعب الفلسطيني بما في 

  . ت عليهاذلك األراضي التي اغتصبت إلقامة المستوطنا

األخطر هو اخضاع الشعب "واضاف ان 
الفلسطيني الحتالل طويل األمد بحيث أخذ هذا االحتالل 

  ". كما يراه خبراء القانون والمتابعون شكل االستعمار

واكد انه ال يمكن ألي شخص محايد او هيئة 
عالمية حقوقية منصفة ان تخطئ بوصف االحتالل طويل 

ًى جعله احتالال دائما، بانه االمد الذي تعمل اسرائيل عل ً
ِجريمة ضد اإلنسانية، خاصة ان االحتالل عمد الى تغيير 
المركز القانوني لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 

  .١٩٧٦منذ عام 

يشار الى ان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان هي شبكة تضم المؤسسات الوطنية 

 . مؤسسة١٤م العربي وعددها لحقوق اإلنسان في العال

  ٥ ص٦/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   
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الطراونة يؤكد وحدة موقف رؤساء البرلمانات 
 العربية في نصرة القضية الفلسطينية

 

مجلس النواب   أقر–الهباهبة   وليد– بترا – عمان
مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته امس الثالثاء، 

 عاطف الطراونة وحضور برئاسة رئيس المجلس المهندس
  .هيئة الوزارة

وأحال النواب الى لجنة الصحة والبيئة النيابية 
معدل قانون مهنة القبالة ورعاية االمومة والطفل، فيما 

الجمارك، : أحال الى لجنته القانونية، المعدلين لقانوني
  .وتشكيل المحاكم النظامية

وأكد الطراونة، وحدة موقف رؤساء البرلمانات 
جالس العربية في نصرة القضية الفلسطينية، موضحا والم

ان الكل اجمع وتوافق على البيان الختامي وبيان اعالن 
عمان استنادا الى الجلسة التشاورية في المؤتمر وعدم 

  .وجود اي انشطار في المجموعة العربية

ولفت في مستهل الجلسة، الى ان بعض وسائل 
جات المؤتمر في غير االعالم تناولت البيان الختامي ومخر

ًسياقه، مبينا ان اي حوار جماعي قد تتباين اآلراء خالله، 
  .ولكن الكل مجمع على نصرة القضية الفلسطينية والقدس

وبين الطراونة، التوافق البرلماني العربي على 
تشكيل لجنة لرعاية المصالحة الفلسطينية، وعقد لقاء 

موحد خالل تشاوري في بغداد قريبا للتوافق على موقف 
  .انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي في الدوحة الشهر المقبل

وثمن رئيس مجلس النواب الرعاية الملكية 
السامية للمؤتمر، مثلما اعرب عن شكره لرؤساء البرلمانات 
والمجالس العربية، كما قدم الشكر للنواب واالمانة العامة 

  .>>...على ما بذلوه من جهود إلنجاح المؤتمر

  ٤ ص٦/٣/٢٠١٩لدستور ا

 ** * **   

.. األمم المتحدة ترضخ للوبي الصهيوني
الشركات الداعمة "وواشنطن تؤجل نشر 

  "لالستيطان

  

في ... << -وكاالت  - فلسطين المحتلة
موضوع آخر، قالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان 
في األمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إن مكتبها لن ينشر 

اري، على النحو المتوقع تقريرا حول خالل آذار الج
أسماء الشركات اإلسرائيلية الداعمة للمشروع االستيطاني 
في األراضي الفلسطينية المحتلة؛ ما أثار غضب ناشطين 

  .يطالبون بهذا اإلعالن منذ ثالثة أعوام

وذكرت باشيليت في خطاب تم نشره، مساء 
لقيام الثالثاء، إن مكتبها يحتاج إلى مزيد من الوقت ل

. بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة
وتأتي خطوة المفوضية األممية في أعقاب حملة شنتها 
الواليات المتحدة وغيرها تمنع نشر ما أسمته إسرائيل 

  . يمكن أن تبعد الشركات"قائمة سوداء"

وهذه المسألة حساسة للغاية، ألن الشركات التي 
ت من هذا القبيل قد تتعرض يرد اسمها في قاعدة بيانا

لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل 
بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية، التي تعتبرها دول 

وتنتج هذه . العالم واألمم المتحدة غير قانونية
  .المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ

وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة البيانات تلك 
، وكان مجلس حقوق "قائمة سوداء"إياها بأنها واصفة 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة وافق على إنشاء هذه 
  .٢٠١٦القاعدة عام 

وقالت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، 

حداثة "فإن مزيدا من العمل ال يزال مطلوبا بسبب 
تعقيداته على مستويات القانون والمنهجية التفويض و
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 وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق "والحقائق
اإلنسان، إن مكتبها يعتزم االنتهاء من هذه القاعدة 

  ".خالل األشهر المقبلة"ونشرها 

وقال بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس 
ِتوسع السلطات اإلسرائيلية الوقح في ": ووتش برونو

 القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة المستوطنات غير
نشر األمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر 

كل تأخير يرسخ ": وأضاف. "إقامة هذه المستوطنات
انخراط هذه الشركات في االنتهاكات الحقوقية المنهجية 

، مطالبا "التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية
قاعدة البيانات باشيليت بإعالن موعد محدد لنشر 

  .وااللتزام به

 شباط الماضي، حثت ٢٨وفي رسالة بتاريخ 
جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشيليت على 
نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر 

بثقافة سائدة باإلفالت "سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته 
لجرائم من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان وا
  ".المعترف بها دوليا في األراضي الفلسطينية المحتلة

وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه 
التنفيذي روبرت سينجر، التقى مع باشيليت الشهر 

ورحب . الماضي وحثها على إلغاء قاعدة البيانات
المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائال في بيان إنه 

اعدة تماما ألنها ستلحق ضررا ماليا يجب إلغاء هذه الق
بآالف الموظفين اإلسرائيليين والفلسطينيين ممن يعملون 

  .في هذه الشركات

  ٢٠ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

  

  

  

 يؤكدون أهمية الوصاية "الخارجية العرب"
 الهاشمية على مقدسات القدس

 

 أكد مجلس جامعة الدول -  بترا- القاهرة
 وزراء الخارجية، دعمه للرعاية العربية على مستوى

والوصاية الهاشمية األردنية على األماكن المقدسة، 
اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، معبرا عن 

 .رفضه كل محاوالت إسرائيل المساس بها

وأشاد المجلس في ختام اجتماع دورته العادية 
 الذي عقد في القاهرة اليوم االربعاء، بدور األردن ١٥١

هود جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن وج
المقدسات، وصون مدينة القدس ودعم صمود أهلها على 
ارضهم في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية التي تهدف 

 .إلى تغيير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للمدينة

وترأس سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم 
علي العايد، الوفد األردني المشارك في الجامعة العربية 
 .في اجتماع المجلس

وثمن المجلس دور إدارة األوقاف اإلسالمية 
ٕاألردنية في مواجهة قرار السلطات اإلسرائيلية، واصرارها 
على إبقاء جميع أبواب المسجد األقصى المبارك مفتوحة، 
بما في ذلك باب الرحمة باعتباره جزءا ال يتجزأ من 

 .صى المباركالمسجد األق

ورفض المجلس جميع االنتهاكات التي تقوم بها 
إسرائيل لالماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، والرامية 
إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 

 .األقصى المبارك

وأدان المجلس محاوالت إسرائيل تقسيم المسجد 
رة على األوقاف األقصى زمانيا ومكانيا، ومحاولتها السيط

اإلسالمية والمسيحية في القدس، واالعتداء على رئيس 
مجلس األوقاف وموظفي إدارة األوقاف اإلسالمية األردنية 

 .في القدس ومنعهم من ممارسة عملهم
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وفي كلمته أمام المجلس، اشاد المفوض العام 
) االونروا(لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

الجهود التي يبذلها األردن في دعم بيير كرينبول، ب
الوكالة، بما في ذلك التحركات السياسية التي قامت بها 
المملكة لحشد الدعم السياسي والمالي من اجل سد 
العجز الخطير في موازنة الوكالة الذي هدد قدرتها على 

  .القيام بمهامها وفقا لتكليفها األممي

 ٢٤ص ٧/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

يدعو لدعم الموقف األردني " مسلمينعلماء ال"
 الرافض لسياسة اإلبعاد عن األقصى

 

دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين  - عمان
من األمة العربية واإلسالمية إلى إقامة فعاليات تضامنية 

  .مع المسجد األقصى وخطبائه وحراسه المرابطين فيه

وطالب االتحاد في بيان امس وقعه رئيس االتحاد 
علي القره داغي، . د.  أحمد الريسوني واالمين العام أ. د.أ

من األمة العربية الوقوف مع مجلس األوقاف بالقدس 
ًرئيسا وأعضاء، والموقف األردني الرافض لسياسة اإلبعاد 

  .عن األقصى، والداعم لكسر قرارات االحتالل

وناشد جميع الخطباء بتخصيص خطبة الجمعة 
البيان األمة بجميع بمكوناتها ودعا .القادمة حول القدس

إلى فعاليات تضامنية مع المسجد األقصى وخطبائه وحراسة 
  .المرابطين فيه

وجاء في البيان ان امتنا اإلسالمية تمر بمرحلة 
ّخطيرة ربما لم تمر بمثلها من تكالب األعداء األقوياء من 
الخارج، ودعم المتعاونين العمالء من الداخل وتفرق 

ًهم تمزقا شديدا لم تجمع بعضهم عقيدة الشعوب وتمزق ً
التوحيد، والتأريخ وال المصالح الحقيقية، وال النظر إلى 
ِاألثار والمآالت، بل وجه بعضهم قبلتهم نحو المشرق أو  ُ

  .المغرب والصهاينة

ًوقال البيان انه أمام هذا الوضع المؤلم جدا 
ى أن يتضرع االتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى اهللا تعال

يصلح حال األمة ويكشف هذه الغمة السوداء عنها، 
ويجمعها على خير العمل والوحدة، كما يتوجه إلى أمته 
اإلسالمية بأن تنهض من كبوتها، وتنبعث من مرقدها، 
وتعتمد على ما صلح به أولها، فتنهض ضد المشاريع 

  .الخطيرة، وتقوم بواجبها اإلسالمي والحضاري والشهودي

تنا مهددة اليوم في وجودها وذاتيتها واضاف إن أم
وهويتها، وقدسها المبارك، ومسجدها األقصى أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين إذا لم تعد إلى سيرتها األولى، ولم 
تأخذ بأسباب التقدم والقوة كما يأمرها اهللا تعالى قال 

ِوَأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وم(تعالى ٍَ َُ  ُ َْ َْ  َُ  ِن رباط الخيل ِ ْ َ ْ ِ َ 
ْترهبون به عدو الله وعدوكم ُ  ُ َُ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ   ).٦٠(االنفال ) ُْ

إن مسؤولية النهوض والتقدم والحفاظ على ذلك 
يقع على عاتق المسؤولين السياسيين بالدرجة األولى ثم 

  على العلماء والمفكرين، وجميع مكونات األمة

يقوموا ًلذلك يستنهضهم االتحاد جميعا ل: وقال.
بواجباتهم العظيمة نحو قضاياهم التي على رأسها قضية 
القدس وفلسطين وليقفوا مع أهل القدس الذين يضحون 
بكل غال ونفيس في سبيل الحفاظ عليها، وعلى رأسهم 
مجلس األوقاف بالقدس وخطباء األقصى، وأئمته وحراسه 

  .ومرابطوه

وناشد البيان أمتنا إلى فعاليات تضامنية بجميع 
شكالها المشروعة لدعم قضية القدس واألقصى وفلسطين، أ

ٕوالى الدعم المادي والمعنوي لهم، كما نناشد وزارات 
األوقاف بعالمنا اإلسالمي وجميع الخطباء لتخصيص خطبة 

 .لنصرة القدس وأهلها ه١٤٤١ رجب ١الجمعة 

 ١ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   
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إال بحل ال أمن وال استقرار بالمنطقة : الفايز
  عادل وشامل للقضية الفلسطينية

 

 ثمن رئيس مجلس األعيان - بترا  - ّعمان
فيصل الفايز، المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة 
األميركية لألردن، النابعة من الشراكة الحقيقية بين 
البلدين الصديقين، التي كان لها أثر كبير في العمل على 

  .يات المحيطة بهتمكين األردن لمواجهة التحد

جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماع لجنة الصداقة 
األردنية األميركية في مجلس األعيان، امس، مع القائم 
بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية في األردن جيم 

  .بارنهارت، وعدد من دبلوماسي السفارة والعاملين فيها

 وبين الفايز أن ال أمن وال استقرار بالمنطقة إال
ًمن خالل حل القضية الفلسطينية حال عادال وشامال وفق  ً ً
حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما 
يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة 

وأكد أن األردن يرفض أي . وعاصمتها القدس الشرف
حلول للقضية الفلسطينية ال تمكن الشعب الفلسطيني من 

و تتجاوز على الثوابت األردنية المتعلقة بالوصايا حقوقه أ
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية، والمياه 
ًوالحدود والالجئين واألمن، داعيا إلى ممارسة ضغوط 
حقيقية على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات 

  .والقبول بحل الدولتين

يركية من جانبه، قدم القائم بأعمال السفارة األم
في األردن جيم بارنهارت والوفد الدبلوماسي المرافق له، 
ّعرضا حول أبرز المساعدات األميركية لألردن، ومجاالت  ً
وبرامج تنفيذ تلك المساعدات السيما االقتصادية 

  .وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة

ّواضاف أن بالده تولي أهمية كبيرة لعالقتها مع 
ًعده شريكا استراتيجيا والعبا رئيسا في ُاألردن، الذي ت ً ً ً

ًالمنطقة لجهة إحالل السالم واألمن فيها، مؤكدا التزام 

باستمرار تقديم الواليات المتحدة األميركية تجاه األردن، 
  .الدعم الالزم له

  ١ص ٨/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

مفصلة "ستكون " صفقة القرن: "واشنطن
  "للغاية

 

 األميركي الرئيس مستشار غرينبالت جيسون ّأكد
ّ، أن خطة السالم األميركية المستقبلية للشرق ترامب دونالد ّ ّ ّ

ّمفصلة "ستكون " صفقة القرن"األوسط المعروفة باسم 
وذلك خالل اجتماع لمجلس األمن الدولي، الجمعة، ، "للغاية

ّلم يكشف خالله أي تفاصيل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون ّ َ. 

ّوعلى أثر االجتماع المغلق الذي عقد في مقر  ُ
ّاألمم المتحدة، أكد المندوب الكويتي لدى المنظمة الدولية  ّ ّ ّ

ً، مضيفا "ُلم يعط تفاصيل"ّمنصور العتيبي، أن غرينبالت 
  ".ّكان هناك نقاش من جانبنا حول الخطة"ّالمقابل أنه في 

ّوأكد غرينبالت أن خطة السالم ّ إال  ّلن يتم إعالنها ّ
نيسان،  / إبريل٩في  اإلسرائيليةاالنتخابات التشريعية بعد

ّوتأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أشهرا عدة ً.  

ّوشدد غرينبالت الذي يعمل على الخطة مع كل  ّ ّ
 ديفيد فريدمانصهر الرئيس األميركي، و جاريد كوشنر من

ّالسفير األميركي في إسرائيل، على أن هذه الخطة ستكون  ّ
ُمفصلة في بعديها السياسي واالقتصادي نعرف "وقال . ّ

ّتطلعات الفلسطينيين واإلسرائيليين، ونحن نعمل في هذا  ّ ّ
  ".اإلطار

ًونقل أحد الدبلوماسيين عن غرينبالت قوله أيضا 
، لن نرغب في تنفيذها ّعندما ستصبح رؤيتنا علنية"ّإنه 

منفردين، وسيكون هناك دور لألمم المتحدة واللجنة 
الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي (الرباعية 

  )".واألمم المتحدة

ٕوأبدت دول مثل الكويت واندونيسيا وحتى الصين، 
  .أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم النقاش
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لفلسطينيين يرفضون ّتأسفون ألن ا"وقالت الكويت 
القدس عاصمة ) إعالن(ّأن يروكم، لكن القرارات بشأن 

ُإلسرائيل وخفض التمويل المتعلق بهم، ال تساهم في ذلك ّ."  

وقطع الفلسطينيون اتصاالتهم مع البيت األبيض، 
 إعالن القدس عاصمة ٢٠١٧في  قرر ترامب بعد أن
 الكويت كما ناقش مجلس األمن، بناء على طلب.إلسرائيل

عائدات  ٕواندونيسيا، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من
وجاء .التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية الضرائب

ًلي، ردا على تقديم السلطة مبالغ إلى هذا القرار اإلسرائي
عائالت الفلسطينيين األسرى لدى الدولة العبرية بحجة 

هذه أموال "وقال السفير الكويتي . تنفيذهم عمليات فدائية
  ".يجب أال يقتطعوا منها. فلسطينية

  ١٢ص ١٠/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

ًسأفوز حتما لو رشحت نفسي لمنصب : ترامب
  ئيلرئيس وزراء إسرا

 

الرئيس األمريكي، دونالد  أخبر – واشنطن
ترامب، مجموعة من المتبرعين للجنة الوطنية للحزب 

 في المئة ٩٨الجمهوري، أنه سيحقق فوزا ساحقا بنسبة 
  .لو رشح نفسه لمنصب رئيس وزراء إسرائيل

ذكر شهود عيان أن ترامب أدلى بهذه 
التصريحات بينما كان يتحدث إلى مجموعة من ممولي 

  ."مار الغو"اللجنة الوطنية الجمهورية في 

كشفت مصادر أن حراس األمن طلبوا من 
الحاضرين وضع هواتفهم الخلوية في اكياس مغناطيسية 

  .لمنع أي تسريب محتمل لخطاب ترامب

، بما قامت "أكسيوس"تفاخر ترامب، وفقا لموقع 
به إدارته إلسرائيل، مشيرا إلى قرار نقل السفارة األمريكية 

 الحضور بسبب أنظارلى القدس المحتلة، ولفت إ
ضحكاته المستمرة وهو يسلط الضوء على حجم الدعم 

  .الذي قدمه إلسرائيل

زعم ترامب بأنه سيحصل على دعم واسع النطاق 
لو رشح نفسه لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، الذي 

  .٢٠٠٩يشغله بنيامين نتنياهو منذ عام 

ين خالل ورد أن ترامب استهدف الديمقراطي
خطابه، حيث زعم أنه ال يفهم كيف يمكن ألي شخص 

  .يهودي أن يصوت لصالح ديمقراطي

قال ترامب إن الديمقراطيين يكرهون الشعب 
اليهودي أثناء تعليقه على الجدل الدائر حول تصريحات 

  .النائبة المسلمة، إلهان عمر

لم يرد البيت األبيض على طلب للتعليق عن هذه 
  .التصريحات

 من بين الحضور، حاكم والية فلوريدا، ريك كان
  .دي سانتيس، ونجل الرئيس، دونالد ترامب جونيو

 ١١/٣/٢٠١٩القدس العربي 

 ** * **   

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل 
  إللزام إسرائيل وقف انتهاكاتها باألقصى

 

 طالبت جامعة الدول العربية، - وفا -ة القاهر
 المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل اليوم األحد،

مسؤولياته واتخاذ االجراءات الضرورية، إللزام سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، بوقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد 

 .األقصى المبارك

وأدان األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير 
سعيد أبو علي، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد 
المسجد األقصى المبارك، والذي ارتكبه أحد عناصر 
االحتالل في مصلى باب الرحمة واإلصرار على تدنيس 
مكان للعبادة والدخول إليه بحذائه عمدا، األمر الذي يعكس 

ال ، التي )القوة القائمة باالحتالل(الوجه الحقيقي إلسرائيل 
تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع االنتهاكات 
ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لحرمة 
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وقدسية أماكن ودور العبادة التي كفلت احترامها جميع 
 .المواثيق واألعراف الدولية

واستنكر السفير أبو علي في تصريح صحفي له، 
 مصلى باب الرحمة في اقتحام سلطات االحتالل اإلسرائيلي،

المسجد األقصى المبارك وأخذ صور وقياسات للمبنى، 
" اتحاد منظمات الهيكل" تزامنا مع دعوات ما يسمى بـ

المزعوم إلى أنصاره والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في 
اقتحام المسجد األقصى الخميس المقبل، لبسط ما أسموه 

لتحويل مصلى الرحمة على المكان، و" السيطرة اإلسرائيلية"
 ".كنيس باب الرحمة"إلى كنيس يهودي يحمل اسم 

وحذر األمين العام المساعد، من استمرار 
االستهداف المتعمد للمسجد األقصى المبارك من خالل هذه 
االجراءات والحفريات واالقتحامات المتكررة مطالبا المجتمع 

جراءات الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ اال
الضرورية إللزام سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقف 

  .انتهاكاتها الجسيمة في المسجد األقصى المبارك

 ١١/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

 ** * **   

العاهل األردني يبحث مع مسؤولين : واشنطن
  "صفقة القرن"أمريكيين 

 

 كشفت مصادر أمريكية، اليوم –واشنطن 
 األمريكي مايك بومبيو وجارد الثالثاء، أن وزير الخارجية

كوشنير، وجيسون غرينبالت مستشاري البيت األبيض، 
مع العاهل األردني الملك عبد " صفقة القرن"بحثا ملف 

 .اهللا أمس االثنين، في العاصمة األمريكية واشنطن

، أكد المصدر أن "i24news"ًووفقا لموقع 
ردني  دقيقة في مقر إقامة السفير األ٤٥االجتماع استمر 

  .في واشنطن

ويعتقد مسؤولون في البيت األبيض أن الخطة 
لن تنشر إال بعد فترة من إجراء إسرائيل االنتخابات العامة 

نيسان القادم، والتي ستحدد مصير رئيس /  أبريل٩يوم 
 ...وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

والتقى الملك عبد اهللا أيضا بالقائم بأعمال وزير 
دفاع األمريكي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري ال

 .والدفاعي بين األردن والواليات المتحدة

ًوذكرت السفارة األردنية في بيانا لها، أن 
االجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق األوسط 
والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية لألزمات 

في إطار نهج شامل، " اإلرهاب"اإلقليمية، وجهود محاربة 
 . األمريكي في هذا الصدد-والتعاون األردني 

وعاد كوشنير وغرينبالت مؤخرا من جولة في 
دول الخليج العربية سعيا خاللها لحشد دعم الزعماء 
العرب بشأن الجزء االقتصادي في مقترح خطة سالم 

، من المتوقع "صفقة القرن"بالشرق األوسط المعروفة بـ
لرئيس األمريكي دونالد ترامب في أن يكشف عنها ا

  .الشهور المقبلة

 ١٢/٣/٢٠١٩وكالة سوا اإلخبارية 

 ** * **   

الخارجية الفلسطينية تدين عمليات تعميق 
  االستيطان في القدس

  

من جانبها، نددت ...  <<–القدس المحتلة 
إقامة "وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمخطط 

القدس "في ما يسمى  ألف وحدة استيطانية ٢٣
، حسب مزاعم االحتالل، منها أكثر من ألفي "الموحدة

تعميق "، معتبرة إن "وحدة في شرقي القدس المحتلة
االستيطان في القدس المحتلة استخفاف بالجهود الدولية 

  ."لتحقيق السالم

القدس المحتلة جزء ال يتجزأ من "وأكدت أن 
 وهي ١٩٦٧األرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 



  
  ١١٥ 

عاصمة دولة فلسطين األبدية، فيما االستيطان بجميع 
  ."أشكاله باطل وغير شرعي

االنحياز األميركي الكامل لالحتالل "ورأت أن 
وسياساته، يشجع سلطات االحتالل على التمادي في 
تغولها االستيطاني التهويدي للقدس ومقدساتها 

قوة ومحيطها، في محاولة لخلق واقع جديد يتم فرضه بال
كأمر واقع، عبر تغيير الواقع التاريخي والقانوني 

  ."والديموغرافي القائم في القدس المحتلة

المجتمع الدولي إلى "ودعت الوزارة الفلسطينية 
تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه الشعب 
الفلسطيني، وتطبيق القرارات األممية ذات الصلة، وفي 

ه عن تلك المسؤولية ، حيث إن تخلي٢٣٣٤مقدمتها 
يعطي االحتالل الوقت لتقويض فرصة تحقيق السالم وفق 

  .>>..."حل الدولتين

  ١٠ ص١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

معركة الدفاع عن القدس : المجلس الوطني
  واإلسالمية العربية األمتينومقدساتها واجبة على 

 قال المجلس الوطني الفلسطيني، – وفا –عمان 
اإلسالمية  اع عن القدس بمقدساتهاإن معركة الدف

والمسيحية هي معركة األمتين العربية واإلسالمية، وكل 
العالم، ولم يعد مقبوال ترك أهلها يدافعون وحدهم  أحرار

 .اإلسرائيلي عنها في وجه العدوان

في بيان صدر عنه اليوم الثالثاء، على  وشدد
األقصى اقتحام المسجد  أن إقدام االحتالل اإلسرائيلي على

 وباحاته واالعتداء على المصلين والحراس والعاملين

والمواطنين، ومن ثم إغالق أبواب المسجد األقصى، بعد 
ومنع المصلين من الصالة فيه،  إجبارهم على مغادرته،

 يثبت مضي االحتالل في مخططه للسيطرة على هذا

المكان المقدس للمسلمين، وصوال لهدفه النهائي بتقسيم 
 .وزمانيا ألقصى مكانياالمسجد ا

المجلس الوطني، المؤسسات العربية  وطالب
العربية ومنظمة  واإلسالمية وعلى رأسها جامعة الدول

 التعاون اإلسالمي، واالتحادات البرلمانية العربية

واإلسالمية، بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها والخاصة 
االستنكار، االكتفاء ببيانات اإلدانة و بمدينة القدس، وعدم

 .للدعم الفعلي فالقدس ومقدساتها وأهلها بحاجة

طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف  كما
األقصى ومواصلة إغالقه  العدوان الخطير على المسجد

 أمام المصلين، والكف عن سياسة الصمت تجاه إجراءات

وسياسات االحتالل في مدينة القدس المحتلة، ومحاولة 
األماكن الدينية للمسلمين، وتحميل   أقدسالعبث وتدنيس

دينية لن يسلم  إسرائيل مسؤولية جر المنطقة إلى حرب
 .العالم من تداعياتها

 ًالمجلس الوطني صمود المقدسيين رجاال وحيا
مدينتهم ومقدساتها،   ودفاعهم عنً وشيوخاً وأطفاالًونساء
 عن ً مستمر في تقديم التضحيات دفاعاً ان شعبناًمؤكدا

األزلي في عاصمة دولته األبدية مدينة القدس  قهح
  .بأقصاها وقيامتها

  ١٣/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

 ** * **   

قرار إسقاط صفة االحتالل عن : أبو ردينة
األراضي الفلسطينية والجوالن استمرار لنهج 

  أميركا المعادي لشعبنا

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة – وفا –رام اهللا 
ردينه، إن القرار األميركي المتعلق بإسقاط صفة نبيل أبو 

االحتالل عن األراضي الفلسطينية والجوالن، هو استمرار 
لنهج اإلدارة األميركية المعادي لشعبنا الفلسطيني، 

  .والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية

وأضاف في تصريح صحفي، مساء اليوم األربعاء، 
ير من حقيقة أن األرض إن هذه التسميات األميركية لن تغ
 والجوالن العربي ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ العام 
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المحتل هي أراض تقع تحت االحتالل اإلسرائيلي وفق قرارات 
  .األمم المتحدة والقانون الدولي

وتابع أبو ردينه، إن القرار األخير يندرج ضمن 
لتصفية " صفقة القرن"المخطط األميركي لتمرير ما يسمى 

ة الفلسطينية، لكن مهما كانت المحاوالت والمؤامرات القضي
سيبقى شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 

 ً متمسكاًوعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس صامدا
 إلقامة ًبثوابته الوطنية، وسينتصر المشروع الوطني وصوال

  .دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

  ١٤/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

 ** * **   

القرار األميركي بإسقاط صفة االحتالل : عباس
 عن األراضي الفلسطينية والجوالن معاد

  

انتقد الناطق  –) ب.ف.أ( –االراضي المحتلة 
الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار 
واشنطن إسقاط صفة االحتالل لدى اإلشارة إلى األراضي 

 تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة التي
 .الجوالن في تقريرها السنوي عن حقوق اإلنسان

وقال الناطق نبيل أبو ردينه في تصريح نشرته 
القرار األميركي المتعلق «إن ) وفا(وكالة األنباء الفلسطينية 

بإسقاط صفة االحتالل عن األراضي الفلسطينية والجوالن، 
لنهج اإلدارة األميركية المعادي لشعبنا هو استمرار 

  .الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية

هذه «وأضاف أبو ردينه في تصريحات، أن 
التسميات األميركية لن تغير من حقيقة أن األرض 

 والجوالن العربي ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ العام 
ائيلي وفق قرارات المحتل هي أراض تقع تحت االحتالل اإلسر

  .األمم المتحدة والقانون الدولي

القرار األخير يندرج ضمن المخطط «وتابع إن 
لتصفية +  صفقة القرن +ُاألميركي لتمرير ما يسمى 

ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الخطة . القضية الفلسطينية
  .ستكون منحازة بشكل صارخ لصالح إسرائيل

كي في تقريره وكان قد حمل وزير الخارجية األمير
السنوي حول حقوق اإلنسان في العالم، على إيران 
والصين، بينما بدا أكثر تساهال مع دول أخرى تتعرض 
النتقادات في شأن ممارساتها في هذا المجال، متذرعا 

  ".مصالح الواليات المتحدة"ب

ويعرض هذا التقرير إجماال الوضع في مجال 
أيضا لتوجيه . بةالحقوق البشرية في كل بلد، لكنه مناس

رسائل، تكون أحيانا رمزية فحسب، لكنها تؤشر بوضوح 
  .الى توجهات الحكومة األميركية

وهذه السنة، لفت إشارة التقرير الى مرتفعات 
مرتفعات الجوالن التي تسيطر عليها «الجوالن على أنها 

، بعدما كانت وصفتها في تقريرها السابق على »إسرائيل
  ".ئيلمحتلة من إسرا"أنها 

وكان سبق لتقرير العام الماضي أن أسقط عبارة 
التي كانت مستخدمة سابقا » إسرائيل واألراضي المحتلة«

إسرائيل ومرتفعات الجوالن والضفة الغربية «ليستعمل 
  .وقطاع غزة

وردا على سؤال حول هذا التغيير المتعلق بقضية 
حساسة في الشرق األوسط، قال مسؤول أميركي في وزارة 

ال يوجد تغيير في نظرتنا «ارجية مايكل كوزاك لصحافيين الخ
أو سياستنا إزاء هذه المناطق والحاجة الى التفاوض 

وأضاف أن األمر يتعلق . »للتوصل الى تسوية هناك
  ".المعنى القانوني"، أكثر منه »وصف جغرافي للمنطقة"ب

إال أن التقرير وطريقة تقديمه على لسان بومبيو 
الكيل بمكيالين لدى إدارة ترامب «ى تظهر يتضمن أمثلة أخر

، »عندما يتعلق األمر بدعم حقوق اإلنسان وحمايتها
هيومان «بحسب ما يقول روب بيرشينسكي من منظمة 

  .غير الحكومية» رايتس فيرست

وقال بومبيو خالل عرض تقريره أمام الصحافيين 
إن الصين التي تعتبرها واشنطن خصمها االستراتيجي 
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ندرج في فئة وحدها عندما يتعلق األمر بحقوق ت«األول، 
تكثيف حملة اعتقاالت أفراد من "واتهمها ب. »اإلنسان

أكثر من » وأضاف . »األقليات المسلمة بشكل قياسي
مليون من األويغور والمتحدرين من إتنية الكازاخ ومسلمين 
آخرين، محتجزون في مخيمات إعادة تأهيل متخصصة في 

  . واإلتنيةمحو هويتهم الدينية

كما أن الحكومة تزيد اضطهادها «وتابع 
للمسيحيين والتيبيتيين وكل من يتبنى وجهات نظر مختلفة 

وعن . »عن تلك الحكومية، او يدعو الى تغيير في الحكومة
إيران، قال بومبيو إن قتل وتوقيف األشخاص الذين 

استمرارية لتاريخ «يشكلون » من أجل حقوقهم«يتظاهرون 
منذ الثورة » ل القاسي من النظام مع اإليرانيينمن التعام

  .١٩٧٩اإلسالمية في 

إليران في » حصيلة سيئة جدا«وأشار التقرير الى 
ازدادت سوءا في قطاعات رئيسية «مجال حقوق اإلنسان 

، مشيرا الى وفاة عشرين شخصا وتوقيف اآلالف في »عدة
 .٢٠١٨احتجاجات في العام 

 ٦ ص١٥/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

نتنياهو ال يحترم قدسية األقصى : أردوغان
 بالنسبة لنا

  

 قال الرئيس التركي رجب – األناضول –أنقرة 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  طيب أرودغان، إن رئيس

األقصى  ّال يكن أدنى احترام لقدسية المسجد"نتنياهو، 
 ".بالنسبة لنا

وأضاف أردوغان، في مقابلة بثتها عدة قنوات 
خسر "نية تركية، مساء الخميس، أن نتنياهو تلفزيو

 ".االنتخابات في إسرائيل قبل أن تبدأ

نتنياهو أصيب بالجنون : "بهذا الصدد وتابع
مقررة (في إسرائيل  (العامة(ًحاليا مع اقتراب االنتخابات 

، وبدأ يطرح أسئلة من قبيل؛ )نيسان المقبل/ في أبريل
 ".سيحدث؟ ماذا

، )في إسرائيل(ؤساء وزراء ًرأيت سابقا ر: "وتابع
االنتهاكات بحق (معهم حول هذه المسائل  وتحدثنا
 )".من نتنياهو السلوك(، لكن لم أر مثل هذا )األقصى

 ال يملك أدنى) نتنياهو(هذا الرجل : "ًوأردف قائال

حساسية أو احترام حيال قدسية المسجد األقصى بالنسبة 
س العائدة لهم ًيائسا تحريضنا ضد الكن لنا، وربما يحاول

 ".في بلدنا، لكننا لن ننجر) اليهود(

ًوأشار إلى أن اسم نتنياهو مرتبط حاليا بفساد 
ورشاوى، ولفت إلى إدعاءات نتنياهو بأن إسرائيل بلد 

 .ديمقراطي جدا

على من : "على تلك اإلدعاءات متساءال وعقب
وتسجيالت  تكذب يا نتنياهو؟ جميع الوثائق والصور

 فأنتم منحطون لدرجة تدخلون بأحذيتكم الفيديو لدينا،
أماكن عبادتنا ومقدساتنا، وظالمون لدرجة  العسكرية على

 ".تظلمون فيها النساء واألطفال

ًوأوضح أن السجون اإلسرائيلية تضم حاليا نحو 
أين الديمقراطية : "ً آالف طفل وامرأة ومسن، متسائال١٠

 ".من كل هذا؟

تعتبر نموذجا إذا سئل عن الدولة التي : "وقال
مواطنيها درجات، فإن  سيئا للعنصرية من خالل تصنيف

الجواب الوحيد سيكون إسرائيل، حيث أننا ندين هذا 
العنصري، كما أني ال زلت انتظر ماذا ستفعل الدول  النهج

وتقعدها عدمنا يحدث أي أمر في  الغربية التي تقيم الدنيا
 ".تركيا، إزاء اقتحام المسجد األقصى؟

شباط / مدينة القدس منذ منتصف فبراير وتشهد
السلطات  الماضي، حالة من التوتر بسبب إصرار

بالمسجد " باب الرحمة"اإلسرائيلية على إغالق مصلى 
 .األقصى
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والثالثاء، اقتحمت قوات من الشرطة اإلسرائيلية 
مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد األقصى، واعتدت على 

 .تهمصلين بالضرب، قبل إغالق بوابا

رده على سؤال حول تسلم تركيا منظومة  وفي
ومقاتالت  ،"٤٠٠ -  إس"الدفاع الصاروخي الروسية 

، أكد أردوغان أن أمن تركيا يأتي في الدرجة "٣٥ - إف"
 .لن يتسامحوا بهذه المسألة األولى، وأنهم

 وشدد على وجود تهديد حقيقي على تركيا من

ذا الطراز في ًحاليا توجد أسلحة من ه":ًالجنوب، قائال
علينا ضمان أمن بلدنا، وعندما كنا  سوريا، لذلك فيجب

من " باتريوت"نعمل على ضمان ذلك، طلبنا منظومة 
الواليات المتحدة ولم يعطونها إياها قائلين أن الكونغرس 

ًيسمح، وبناءا عليه بدأنا باإلجراءات الالزمة، وروسيا  ال
ًنهجا إيجابيا بهذا الص من جانبها اتخذت  ".ددً

وأكد أن تركيا لن تتراجع بخصوص شراء 
، من روسيا، وأكد أنه سيتم "٤٠٠ - إس"منظومة 

  .تموز المقبل/ التسليم في يوليو

 ١٥/٣/٢٠١٩وكالة األناضول 

 ** * **   

ّيدعو األمة للنفير لوقف " علماء المسلمين"
 العدوان على األقصى

 

 دعا االتحاد – صهيب قاللوة –إسطنبول 
ّلماء المسلمين، الجمعة، األمة، للنفير والتحرك العالمي لع ّ ّ

بما تستطيعه من إمكانات وقدرات لوقف العدوان اإلجرامي  
 ".اإلسرائيلي على المسجد األقصى

جاء ذلك في بيان لالتحاد حول االعتداء 
ّاإلسرائيلي الجديد على المسجد األقصى، ومصلى باب 

ء االتحاد ّالرحمة، بعد االجتماع الثاني لمجلس أمنا
بدورته الخامسة، والتي عقدت على مدار الخميس 

 .والجمعة، في مدينة إسطنبول

والثالثاء، اقتحمت قوات من الشرطة اإلسرائيلية 
مصلى قبة الصخرة، داخل المسجد األقصى، واعتدت على 
مصلين بالضرب، قبل إغالق بواباته، وفتحها فجر اليوم 

  .التالي

ّاألنظمة والشخصيات "وأضاف بيان االتحاد، أن 
ّالرسمية المهرولة إلى التطبيع مع ّ الكيان الصهيوني  ّ

 ".ّجرائمه بحق شعبنا وأمتنا ومقدساتنا مشاركة في 

تلك األنظمة، هي التي أعطت "ورأى البيان، أن 
ّالضوء األخضر للكيان الصهيوني للسير في تنفيذ  ّ

 ".مخططاته مطمئن الجانب

 مة، والبناء المجاور له، ّباب الرح"وأشار إلى أن
َالمبارك، واالعتداء عليه هو  جزء من المسجد األقصى 

ّاعتداء على األقصى واألمة اإلسالمية جمعاء ّ." 

ّاألمة للنفير والتحرك "ودعا البيان،  ّ بما تستطيعه  ّ
من إمكانات وقدرات لوقف هذا العدوان اإلجرامي على 

 ".المسجد األقصى

عوة األردن والمغرب د"ّوخص االتحاد بالذكر 
ّوتركيا لما لهم من صفات اعتبارية إشرافية في رعاية  ّ

 ".األوقاف المقدسية

 ّالعدوان على باب الرحمة، هو "ّوأكد االتحاد، أن
ّتطبيق فعلي وتنفيذ لمخططات التقسيم الزماني والمكاني  ٌ ّ ٌ

 ".للمسجد األقصى

وزارات األوقاف في العالم "ووجه دعوة إلى 
ّي، بفتح أبواب المساجد أمام حمالت جمع الدعم اإلسالم

المالي لنصرة القدس وأهلها، وتثبيت المرابطين في 
 ".األقصى

خطباء منابر المسلمين جميعا السيما "وناشد 
منبري المسجد الحرام والمسجد النبوي باستحضار 
المسجد األقصى في خطبهم ومواعظهم ودعائهم وقنوتهم 

جبات الشرعية على األمة حكاما ّفي الصلوات، وبيان الوا
 ".ومحكومين تجاه المسجد األقصى
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جعل الجمعة القادمة جمعة "ودعا االتحاد إلى 
غضب ونصرة للمسجد األقصى المبارك على مستوى 

 ".األمة كلها

العدوان الصهيوني الغاشم "واستنكر االتحاد 
الذي استهدف قطاع غزة ويدعو الدول العربية 

ٕدخل العاجل للجم هذا العدوان وايقافه واإلسالمية إلى الت
 ".ّبكل الوسائل المتاحة

شباط  /وتشهد مدينة القدس، منذ منتصف فبراير
الماضي، حالة من التوتر إثر إصرار السلطات اإلسرائيلية 

  .على إغالق مصلى باب الرحمة

، عام "باب الرحمة"وأغلقت الشرطة اإلسرائيلية 
ية، وجددت تمديده  في أوج االنتفاضة الفلسطين٢٠٠٣

سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك اإلجراء، عام 
٢٠١٧.  

ٕواثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون، في 
 ).باب الرحمة(فبراير الماضي، من إعادة فتحه 

والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار 
ً مترا مربعا، ٢٥٠، بمساحة "باب الرحمة"األقصى، قرب  ً

  .ًرا، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة مت١٥وبارتفاع 

وأدت االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى، 
إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة في السنوات القليلة 

  .الماضية

وتسمح الشرطة اإلسرائيلية للمستوطنين باقتحام 
المسجد األقصى من خالل باب المغاربة في الجدار 

  .الغربي للمسجد

 ١٥/٣/٢٠١٩ول وكالة األناض

 ** * **   

  

الفلسطينية تؤكد عدم اختصاص  الخارجية
بما فيه باب " األقصى" محاكم االحتالل بـ

  الرحمة

 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
بأشد العبارات قرار محكمة االحتالل القاضي بتمديد 

 باب الرحمة ومحيطه في المسجد األقصى إغالق
كمة االحتالل من األوقاف اإلسالمية المبارك، وطلب مح

 ).ً يوما٦٠الرد على ادعاءات الدولة خالل (

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم األحد، 
القرار محاولة احتاللية مكشوفة ومفضوحة لوضع 
مستقبل السيادة على المسجد األقصى ومحيطه على 
ٕطاولة محاكم االحتالل واذرعه المختلفة، وامعانا في 

 تكريس السيطرة إلىاوالت االحتالل الهادفة مح
ٕليس فقط على باب الرحمة وانما على كامل " اإلسرائيلية"

ً وباحاته، وهو ما يصرح به علنا عديد األقصىالمسجد  ُ
الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تواصل إطالق دعواتها 
لحشد أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد األقصى 

صرها التصريحات التي تؤكد أن المبارك، ويطلق عنا
حرب (حربهم المفتوحة ضد المسجد األقصى هي 

المرحلة الراهنة هي (، وأن )استنزاف في جبل الهيكل
 ").جبل الهيكل"ذروة الحرب من أجل فرض السيادة على 

إنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له : وقالت
المسجد األقصى من مخاطر ومؤامرات الهدف منها 

 تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتاللية تكريس
تصب في تقسيمه المكاني، ولألبعاد الخطيرة الرتفاع 

منظمات (ُالدعوات العلنية التي تطلقها ما تسمى بـ ضجيج
 )الهيكل المزعوم (ٕ واقامةاألقصىلهدم المسجد ) المعبد
 .مكانه

وأكدت الوزارة رفضها المطلق لتدخالت االحتالل 
لمختلفة في شؤون المسجد األقصى واألوقاف وأذرعه ا
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، وأن رفض األوقاف اإلسالمية التعامل مع اإلسالمية
محاكم االحتالل وعدم االنصياع لدعواتها وقراراتها 
ُواعالناتها التعسفية هو موقف شجاع، وأن باب الرحمة  ٕ
ًومصاله سيبقى مفتوحا وهو ليس موضوع للنقاش من 

 .قبل محاكم االحتالل

 االلتفاف حول إلىلمواطنين والمرابطين ودعت ا
موقف األوقاف اإلسالمية ومؤازرته، تأكيدا على الرفض 

وغيره " جلعاد أردان"الفلسطيني الواضح لتصريحات 
العنصرية ضد القدس ومقدساتها وأوقافها وبشكل خاص 

 .مطامعه في المسجد األقصى

وطالبت الوزارة الدول العربية واإلسالمية بدعم 
 الموقف األردني والفلسطيني الرافض لتغيير وحماية

الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد القدسي 
 تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، إلىالشريف، وتدعوها 

وباتخاذ خطوات ملموسة من جانب منظمة التعاون 
اإلسالمي وبقية الدول والمنظمات صاحبة االختصاص 

وان لحماية المسجد بأسرع وقت ممكن وقبل فوات األ
  . المباركاألقصى

 ١٧/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

قرار محكمة : )الفلسطينية (وزارة األوقاف
  االحتالل بإغالق باب الرحمة غير قانوني

 

قال وزير األوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف 
ادعيس، إن قرار محكمة االحتالل إغالق مصلى باب 

نوني، ومتواطئ مع رغبة غير شرعي وغير قا"الرحمة 
شرطة االحتالل التي تعمل جاهدة على إغالقه منذ أن تم 
افتتاحه قبل أسابيع على أيدي المصلين من أبناء القدس 

  .ورجاالت الوقف اإلسالمي

وأكد ادعيس في بيان صحفي، أن السيادة على 
المسجد األقصى بكونه وقفا إسالميا بمساحته كافة التي  ً

ًنما بما تحتويه من مساجد وساحات  دو١٤٤تزيد عن 

وأبواب ومبان هي للمسلمين فقط وال يحق ألي جهة كانت 
أن تعطي قرارات تخالف هذا األمر، خاصة إن كانت غير 

  .جهة اختصاص كمحكمة االحتالل

إن قرار المحكمة هذا سيؤدي إلى موجة : "وقال
جديدة من االقتحامات لسوائب المستوطنين لتنفيذ مآربهم 

ويل المصلى لكنيس يهودي تؤدى فيه الصلوات بتح
ًالتلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحا بتقسيم 
األقصى مكانيا، األمر الذي سيعمل على مزيد من 

 .االنتهاكات تجاه المصلين المسلمين

وطالب الدول العربية واإلسالمية بالوقوف أمام 
ة مسؤولياتها تجاه المسجد األقصى بما يمثله من رمزي

دينية وتاريخية عالية لألمة اإلسالمية كافة، وليس 
  .للفلسطينيين منهم فقط

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد 
بمؤسساته المختلفة؛ " اإلسرائيلي "لتعديات االحتالل

العسكرية واألمنية والقانونية والسياسية، حتى ال تنجر 
جميع شعوب المنطقة بأسرها لحرب دينية ستتحمل تبعاتها 

  .المنطقة

  ١٧/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

مصلى باب الرحمة ملك : اإلسالمية المسيحية
  للمسلمين وال حق ألي محكمة إغالقه

 

الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس  اعتبرت
م، قرار ١٧/٣/٢٠١٩والمقدسات اليوم األحد الموافق 

يوم بإغالق مصلى محكمة الصلح بالقدس المحتلة صباح ال
ً يوما ٦٠ في القدس األوقافٕ، وامهال وزارة "باب الرحمة"

إلعادة إغالقه، إصرار متطرف تنتهك فيه سلطات االحتالل 
 .حرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه

وأكد األمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى أن 
المسجد األقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، 

حاب القرار والسيادة على كافة مساجده ومصلياته، وهم أص
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ًرافضا كافة القرارات االحتاللية المتطرفة إلغالق مصلى باب 
  .الرحمة

عيسى من المخاطر التهويدية المحدقة . وحذر د
بالمسجد األقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي 

" إسرائيل"ًالمتطرفة لتحويله إلى كنيس يهودي، مؤكدا أن 
بق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة وتحقيق ما تسا

  .تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته

ة موأشارت الهيئة في بيانها إلى أن قرار محك
االحتالل األخير من شأنه تشجيع اقتحامات المستوطنين 

 ومصلى باب الرحمة األقصىالمتطرفين لباحات المسجد 
ًودية لتحويله لكنيس يهودي أخيرا في وتأدية الصلوات التلم

إطار التقسيم المكاني الذي تنتهجه سلطات االحتالل بحق 
  .المسجد المبارك

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة 
الخروج عن صمتهم ووضع حد النتهاكات االحتالل 
ٕواجراءاته التهويدية في القدس المحتلة والمسجد األقصى 

 على حق المسلمين بكل شبر في األقصى ًالمبارك، مؤكدة
  .ًرافضة قرارات االحتالل المتطرفة

  ١٧/٣/٢٠١٩المدينة نيوز 

 ** * **   

قرار االحتالل إغالق باب الرحمة : الحسيني
  باطل ومرفوض وال قيمة له

 

عضو اللجنة التنفيذية  أكد – وفا – القدس
عدنان  لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير شؤون القدس

حسيني، أن قرار محكمة االحتالل بإغالق مصلى باب ال
باطل ومرفوض وال "األقصى المبارك  الرحمة في المسجد

 ".قيمة له

وقال الحسيني، في بيان له، اليوم األحد، 
نرفض ونستهجن قرار المحكمة اإلسرائيلية بإغالق باب "

الرحمة، ونجدد التأكيد على أن ال صالحية لغير 

 على المسجد اإلسالميةوقاف المسلمين ودائرة األ
 ".األقصى

يأتي القرار في سياق الدعاية : "وأضاف
االنتخابية اإلسرائيلية، وتنفيذا ألطماع جهات إسرائيلية 
متطرفة في المسجد األقصى، وهو ما يحمل في طياته 

  ".مخاطر كبيرة

 ١٤٤أن المسجد األقصى بمساحة "ّوشدد على 
حية ألي قانون أو دونما هو للمسلمين وحدهم وال صال

  ".محكمة إسرائيلية عليه

: وحذر الحسيني من عواقب هذا القرار، وقال
القرار هو وصفة لحرب دينية تدفع نحوها األطراف "

اليمينية اإلسرائيلية، إذ لن يقبل أي مسلم هذا القرار 
العدواني الخطير الذي يأتي في سياق سلسلة طويلة من 

  ".مسجداالعتداءات اإلسرائيلية على ال

صدور هذا القرار بالتزامن "ّوبين الحسيني أن 
مع تصاعد االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى 
والمالحقات المرفوضة لحراس وموظفي دائرة األوقاف 
اإلسالمية والمصلين، يؤكد أن سلطات االحتالل مستمرة 
في تسخير أدواتها وأجهزتها المختلفة لتغيير الوضع 

ى، في خطوة تهدف إلى إفراغ ساحات الحالي في المصل
ٕالمسجد األقصى من المسلمين، وافساح المجال أمام 
المستوطنين المتطرفين ليفعلوا ما يحلو لهم، في إطار 

  ".فرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع

ّوحيا الحسيني وقفة المقدسيين في وجه 
مخططات االحتالل التي تستهدف األقصى، ودعا الدول 

 تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد إلىبية واإلسالمية العر
، الفتا "ٌاألقصى وصد العدوان اإلسرائيلي المتواصل عليه

إلى أن سيادة الرئيس محمود عباس يتابع التطورات في 
  .المسجد األقصى أوال بأول

  ١٨/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

 ** * **   
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مجلس األوقاف يبلغ القنصلية البريطانية 
  "باب الرحمة" االحتالل الخاص بـرفضه قرار

 

أكد عضو مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية في القدس حاتم عبد القادر للقنصل البريطاني 
العام في القدس رفض مجلس األوقاف لقرار المحكمة 
اإلسرائيلية إغالق مبنى مصلى باب الرحمة، وأكد أن ال 

 .قيمة قانونية أو عملية للقرار

أن "بد القادر خالل لقائه القنصل اليوم، وقال ع
ًال تراجع إطالقا عن قرار مجلس األوقاف مواصلة فتح 

 .مبنى المصلى واالستعداد لترميمه

وأضاف أن المحاكم اإلسرائيلية ليست صاحبة 
والية أو صالحية أو اختصاص على المسجد األقصى 
وجميع األراضي الفلسطينية المحتلة حسب القانون 

ً مؤكدا أن مجلس األوقاف هو صاحب الدولي،
االختصاص الحصري بكل ما يتعلق بإدارة شؤون المسجد 
األقصى المبارك استنادا إلى الوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

  ١٨/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

واشنطن : في ملف القدس" كمائن كوشنر"خفايا 
ولندن تقترح " طي الصفحة" بـ تنصح األردن

  "الصداع"التخلص من 
  

 ما الذي تعنيه بصورة – عمان -بسام البدارين 
محددة تلك الرسالة التي التقطتها مجسات عمان من 
جاريد كوشنر األمريكي وطاقمه في واشنطن بعنوان 

  ؟"زيادة الفعالية ألن المنطقة بصدد تحوالت كبيرة"

في عمق الصف ًالبوصلة أردنيا على األقل 
الرسمي واضحة المالمح هنا، فما يوحي األمريكيون به 
ًيتعلق حصريا بملف القضية الفلسطينية وفي الجزء 

ًعمليا، . المتعلق فيها من مدينة القدس بصورة حصرية
ال تفضل المؤسسة األردنية الغرق في السيناريوهات 

لكن األمريكي مباشرة يطلب . وتوقع المطبات والمفاجآت
ً مستوى إدارة الرئيس ترامب التحرك والتحريك محليا على

 عندما يتعلق - ًاستعدادا لخطة سالم يبدو أنها تحاول
ًاألمر بالخط األحمر األردني األبرز علنا وسرا إعادة -ً

لألماكن " الرعاية"إنتاج مفهوم الوصاية إلى مربع 
المقدسة واألوقاف اإلسالمية والمسيحية في الحرم 

  .المقدسي

ظ مفكر سياسي خبير في الصراع يالح
واإلسرائيليات من وزن عدنان أبو عودة، بأن ما يسمى 
ًإعالميا بصفقة القرن يفرض بالواقع اليوم بدون تسمية 

عند ذلك، الملف الوحيد المتبقي في ظل لعبة . ٕواعالن
األلفاظ والتعبيرات اإلسرائيلية واألمريكية قد يكون قد 

رح مقاربة فكرية عميقة وهو يط. حسم وعزل ملف القدس
من النيل "تحاول قراءة ما يجري على أساس أن قصة 

انتهت بكل األدبيات، والسيطرة بالقوة على " إلى الفرات
 مليون إنسان في الجوار لم تعد في نطاق قدرة ٦٠

المشروع اإلسرائيلي، مما رفع من قيمة سيناريو 
  ً.سايكولوجيا السيطرة االقتصادية خصوصا

غزة غير وارد بكل األدبيات ٕوان قطاع 
الصهيونية، وفي ظل نظام الميثولوجيا األيديولوجي 
فاإلسرائيلي يقول بكل اللغات إنه ال يريد القطاع ويمكن 

قد يكون المطروح . للفلسطينيين أن يقيموا دولتهم فيه
في المحصلة برأي أبو عودة هو السالم االقتصادي الذي 

لكن عندما . النفاذيبقي إسرائيل في مستوى التحكم و
ًيتعلق األمر بملف القدس والمسجد األقصى، وبعيدا عن 
التفكير بصوت مرتفع، ثمة لعبة حساسة وضغط شديد 

  .على العصب الحيوي األردني

يفهم المراقب منسوب ومستوى هذا الضغط 
عندما يقترح السفير البريطاني في عمان العاصمة، 



  
  ١٢٣ 

 مخضرمة في ادوارد اوكدين، سلسلة حوارات مع رموز
ًالخارطة األردنية بعيدا عن اإلعالم والكاميرات وتحت 

التباحث فيما ستؤول إليه األمور في ملف "عنوان 
يوحي سفير لندن هنا بأنه يرغب في التشاور ". القدس

  .بدون ضجيج

لكن الهدف الباطني لهذا النمط الدبلوماسي من 
أن الحركة التشاورية قد يكون إبالغ النخب األردنية ب

على المملكة االستعداد لصفحة جديدة ما بعد حسم ملف 
بمعنى آخر، ثمة رسالتان بالتزامن بينهما . القدس

األولى تصدر عن واشنطن . .مساحة مشتركة ومثيرة
  .ًوتطالب بالفعالية المحلية تمهيدا لتحوالت مهمة مقبلة

والثانية دبلوماسية بريطانية ناعمة ترتدي ثوب 
ًحاول ضمنيا تهيئة مناخ النخب النصح واإلرشاد وت

األردنية لمرحلة جديدة قد تخلو من ورقة القدس أو بالحد 
األدنى قد تمهد لترتيب دولي وأممي على صعيد إدارة 

  .الحرم المقدسي

ومن باب حماية المصالح األهم للدولة األردنية 
ًبعدما دفعت بريطانيا مبلغا ماليا كبيرا لحماية االقتصاد  ً ً

 يدفع بالعادة برأي خبير كبير من وزن األردني، ال
الدكتور محمد الحاليقة بدون أجندة سياسية تتطلب 

ًلم يعد سرا إطالقا في .الحذر واإلدارة الحصيفة للموقف ً
 -ًعمان أن أوساطا في إعالم الدولة العبرية بدأت تلكز

 األردنيين وهي تسرب معلومات عن مشروع -بالتزامن
عن الرأس األردني، باإلشارة يقترح تخفيف صداع القدس 

إلى أدوار إسالمية لها عالقة بالمغرب والسعودية أو 
  .غيرهما

ًطبعا، مثل هذا االتجاه يقترحه ويسانده طبقة 
كاملة من السياسيين واالستراتيجيين األردنيين الذين 
يحاولون تجميل صورة مفترضة مقبلة عبر تعداد مزايا 

 من الوصاية عليها، ًالعودة لرعاية أوقاف القدس بدال

وعبر الدعوة الهادئة خلف ستارة القرار إلى تخفيف 
  .العبء عن الذات

حتى اللحظة ال يوجد ما يوحي بأن القرار 
ًاألردني يتخيل نفسه بعيدا عن الوصاية عن القدس مع 
أن عمان تلقت تحذيرات من أصدقاء في أوروبا يحاولون 

لتي تطرحها لفت النظر إلى ضرورة االنتباه للكمائن ا
ًالقيادة التركية تحديدا وهي تصف األردن بأنه حامي 

  .المقدسات

على األرض وفي الميدان، وبالرغم من كل ما 
يدور في الكواليس، تواصل وزارة األوقاف األردنية 
االشتباك مع التفاصيل واإلجراءات داخل الحرم المقدسي، 

ناصر ويعيد وزير األوقاف العميق والنشط الدكتور عبد ال
أبو البصل التزام بالده بمضمون ومنطوق الوصاية وحمل 
األمانة إلى أن تعود ألصحاب الحق من الشعب 

  .الفلسطيني

الوزير أبو البصل هنا قد يكون الوحيد من بين 
ًوزراء العالمين العربي واإلسالمي الذي يعزف منفردا على 
وتر عروبة القدس ووصاية بالده عليها، ويصدر 

و البيان بالخصوص، ويعيد تشكيل مجلس ًتصريحا تل
ًأوقاف القدس، ويعالج سياسيا أزمة باب الرحمة بعد أزمة 

ًومالحظ بوضوح في هذه المساحة تحديدا بأن . الكاميرات
أبو البصل على مستوى األوقاف في الدول العربية 

  . ًواإلسالمية يعزف منفردا

وقبل ذلك، الحظت كل مجسات االستشعار 
ًدبلوماسي األردنية بأن دوال مثل السعودية السياسي وال

ومصر وحتى المغرب، تركت األردنيين وحدهم في المعركة 
التي خاضوها بعد الوقائع التي فرضها قرار الرئيس دونالد 
ترامب بنقل السفارة في مشهد يوحي بأن األردن قد يبقى 

ًوحيدا أيضا في أسابيع أو أيام الحسم الخطرة المقبلة ً.  

  ١٨/٣/٢٠١٩لعربي القدس ا

 ** * **   
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 على اإلشرافالكويت تؤكد رفضها اقتسام 
  "األقصى"

  

أكدت الكويت، أمام مجلس  - وكاالت -جنيف  
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، رفضها للدعوات المطالبة 
باقتسام اإلشراف على المسجد األقصى، وفرض سيطرة 

  . عليه وتقسيمه" إسرائيل"

ى األمم جمال الغنيم في وقال مندوب الكويت لد
مناقشة لتقرير المبعوث الخاص لحقوق اإلنسان في 

اقتسام اإلشراف على "األراضي الفلسطينية امس، إن 
المسجد االقصى يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، 
والسيما مع استمرار االستفزازات اإلسرائيلية المتعمدة 

  ". وغير المسبوقة

يت تنظر باستغراب الكو"وأضاف الغنيم، أن 
في توفير " إسرائيل"للصمت الدولي حيال سياسات 

الحوافز السياسية واالقتصادية من أجل تشجيع سكانها 
على االستيطان غير القانوني في األراضي المحتلة سعيا 

  ". منها لتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية

وأكد السفير الكويتي، أن استمرار حكومة تل 
هويد القدس وتغيير معالمها واستمرار أعمال أبيب في ت

الحفريات والتنقيب أسفل األقصى، لهو خرق واضح 
  . وصريح التفاقية جنيف الرابعة

وأعرب عن استنكار بالده لالعتداءات التي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني واالنتهاكات الصارخة 
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

 قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي، من عمليات اإلنساني من
  .القتل ومصادرة األراضي وتدمير المنازل وغيرها

  ٩ ص١٩/٣/٢٠١٩األنباط 

 ** * **   

  

امتعاض أردني من االستفزازات : الطعاني
  اإلسرائيلية

  

 أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية - عمان 
 النيابية الدكتور نضال الطعاني أهمية الوصاية الهاشمية
التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس الشريف

وعبر عن امتعاض األردن من االستفزازات التي 
يقوم به االحتالل االسرائيلي تجاه األهل في فلسطين 

  .المحتلة

وعرض خالل زيارة اللجنة إلى السفارة الرومانية 
في عمان ولقاء السفير نيكوالي كومنيسو، الظروف 

ًديات الصعبة المحيطة باألردن بدءا من عدم والتح
االستقرار الذي يشوب بعض دول الجوار واستقباله 
لموجات الالجئين على مر العقود والسيما اللجوء 

  .السوري

ودعا الطعاني لوقوف رومانيا إلى جانب األردن 
ًخاصة أنها تترأس حاليا االتحاد األوروبي للمساهمة في 

ولة الفلسطينية على حدود الرابع ٕحل الدولتين واقامة الد
  .من حزيران وعاصمتها القدس

وثمن مستوى العالقات التي وصل إليها البلدان 
الصديقان بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس 

  .الروماني

بدوره، شدد النائب الدكتور ابراهيم بني هاني 
على تعزيز العالقات التاريخية بين البلدين الصديقين، 

ًاعيا إلى استثمار تلك العالقات السيما في السياحة د
  .والتجارة والتعليم والتبادل الثقافي

من جهته، قال كومنيسو إن بالده تؤمن بإيجاد 
حل عادل للقضية الفلسطينية، وستدعم هذا المطلب 
ًكونها تترأس االتحاد األوروبي حاليا، مثمنا في الوقت  ً



  
  ١٢٥ 

ت الالجئين على نفسه دور األردن باستقباله لموجا
  .أراضيه رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها

وأشار إلى أنه سيعقد األسبوع المقبل مؤتمر 
لرجال األعمال في بوخارست، ما يشكل فرصة لتعزيز 
ًالخبرات بين البلدين الصديقين، مستعرضا العديد من 
االتفاقيات الموقعة بين البلدين كالتبادل الثقافي والمنح 

  .المقدمة للطلبة األردنيين للدراسة في رومانيا

  ٢ ص١٩/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

 إغالق باب الرحمة عدوان سافر: شعث
  

من  ...<< -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
جانبه، قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار المحكمة 
االسرائيلية باغالق مصلى باب الرحمة من مسجد 

طل ينتهك الشرعية الدولية في مدينة االقصى قرار با
واكد المجلس في بيان له انتهاك . القدس المحتلة

المحاكم االسرائيلية قرارات الشرعية الدولية السيما قرار 
 الذي اكد انه ال يجوز ٢٠٠٤محكمة العدل الدولية عام 

  .تغيير معالم مدينة القدس الديمغرافية

دولية فان واضاف انه وفقا لقرار محكمة العدل ال
جميع قرارات المحاكم االسرائيلية باطلة وغير شرعية ولن 
تغير من الواقع وان مدينة القدس بمقدساتها االسالمية 

  .والمسيحية هي مدينة فلسطينية محتلة

واعتبر المجلس ما تقوم به سلطات االحتالل 
االسرائيلي في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 

ل في باقي االراضي الفلسطينية احدى جرائم االحتال
  .المحتلة

بدوره، قال مستشار الرئيس للعالقات الدولية، 
رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، إن قرار 
المحكمة اإلسرائيلية إغالق مصلى باب الرحمة في 

المسجد األقصى قرار خطير ينذر بما هو أسوء خالل 
  .المرحلة المقبلة

رائيلي، باطل وغير واعتبر شعث القرار اإلس
شرعي وعدوانا على شعبنا الفلسطيني واألمتين العربية 
واإلسالمية، وانتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية التي 
تنص على أن القدس الشرقية أرض محتلة، يجب عدم 
المساس بها، مضيفا أن مدينة القدس والمسجد االقصى 

  .ال يخضعان بأي شكل للقضاء اإلسرائيلي

ر من خطورة تبعات القرار الذي يأتي في وحذ
اطار حملة إسرائيلية مسعورة تجاه المسجد األقصى، 
والمحاوالت لفرض التقسيم المكاني والزماني، عبر 
السماح لليهود المتطرفين ببناء كنيس في رحاب المسجد 
األقصى، وأداء صلواتهم وطقوسهم الدينية في المسجد 

زال مسجدا إسالميا، وهو الذي كان على مر التاريخ وما 
  .من أقدس المقدسات اإلسالمية في العالم

وأشار إلى أن سلطات االحتالل تضاعف من 
اجراءاتها وسياساتها التهويدية في القدس واألقصى 
لفرض أمر واقع جديد تتمكن فيه من استكمال خططها 

  .في االنقضاض على المقدسات االسالمية والمسيحية

لعربي واإلسالمي، وكافة ودعا شعث العالمين ا
الهيئات والمؤسسات المعنية بالحرية والعدالة وحقوق 
اإلنسان للتحرك السريع إلنقاذ المسجد االقصى من 
الخطر الداهم المحدق به، وتحمل مسؤولياتهم الدينية 
واإلنسانية والتاريخية تجاه أولى القبلتين وثاني 

دعم الالزم المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وتقديم ال
إلسناد المقدسيين في مواجهات سياسات االحتالل 

 .وتثبيت صمودهم في المدينة المقدسة

 ١٠ ص١٩/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   
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 ومنظمة التعاون  الفلسطينيةوزارة اإلعالم
ُاإلسالمي تناقشان آلية تفعيل القرارات الخاصة 

  بالقدس

  

الناطق باسم حكومة تسيير  التقى –رام اهللا 
المحمود، في مكتبه  عمال، وكيل وزارة اإلعالم، يوسفاأل

 اليوم الثالثاء، ممثل منظمة التعاون اإلسالمي، السفير

أحمد الرويضي؛ لمناقشة سبل تفعيل قرارات اللجنة 
الثقافية في منظمة التعاون  الدائمة لإلعالم والشؤون

  .اإلسالمي األخيرة حول القدس

 به المنظمة وأشاد المحمود، بالدور الذي تقوم
في ظل ما تتعرض له من  بما يتعلق بالمدينة المقدسة

 أسرلة واستعمار، وفي إطار التحضيرات التي تقوم بها

مؤسسات دولة فلسطين، وعلى رأسها وزارتا اإلعالم 
القدس عاصمة الثقافة  "والثقافة إلطالق فعاليات

القرارات  الشهر المقبل، وطالب بضرورة تفعيل" اإلسالمية
ي تبنتها المنظمة في اجتماعاتها، وخاصة ما تعلق الت

إنتاج المواد اإلعالمية والتبادل اإلعالمي،  منها بتكثيف
لمواجهة حالة االستالب  وعقد الندوات الخاصة بالقدس

  .والتفريغ واإلحالل

ومن جهته، أطلع الرويضي المحمود على دور 
ة قرارات اللجنة الدائم مكتب المنظمة في فلسطين، وعلى

األخيرة،  لإلعالم والشؤون الثقافية للمنظمة في دورتها
 تكثيف الجهد اإلعالمي المتعلق بمدينة إلىوالتي تهدف 

واتفق الطرفان على تفعيل البند السابع، الخاص .القدس
القدس، ووزارة اإلعالم في  بتعزيز التنسيق مع لجنة

 فلسطين لعقد ندوات حول القدس واالعتداءات التي

ا المسجد األقصى، وكافة المقدسات في كافة يتعرض له
والبند الثامن المتعلق بقرارات اللجنة  العواصم اإلسالمية،

والخاصة بتكثيف  التي اعتمدت في اجتماعها األخير،

 اإلنتاج اإلعالمي، وتبادل البرامج اإلعالمية بين الدول

  .األعضاء، وتم اعتماد آليات للعمل اإلعالمي المشترك

  ١٩/٣/٢٠١٩ دنيا الوطن

 ** * **   

قد تتطور لحكم ذاتي " الصفقة: "فريدمان
  للفلسطينيين دون القدس" محسن"

 

 قال ديفيد فريدمان، سفير –القدس المحتلة 
الواليات المتحدة لدى إسرائيل، في مقابلة أجرتها معه 

اليمينية التي تصدر في " واشنطن إكزامينر"صحيفة 
ي، أن إدارة الرئيس العاصمة األميركية األسبوع الماض

األميركي دونالد ترامب ترى بأنه من الممكن إعطاء 
الفلسطينيين مزيدا من الحكم الذاتي وحرية الحركة طالما 
أن ذلك سيطبق دون المساومة على قضايا األمن 
أإلسرائيلية، وتخلي الفلسطينيين عن التشبث بفكرة أنه 

ب اعتراف من جديد بعد أن أعلن ترام" اقتطاع القدس"يمكن 
 كانون ٦إدارته بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل يوم 

 ٢٠١٨ أيار ١٤ ونقل السفارة إليها يوم ٢٠١٧األول 
 .بالتزامن مع يوم النكبة الفلسطينية

وقال فريدمان في المقابلة التي نشرتها الصحيفة 
في معرض رده على رؤيته " السفير التوراتي"تحت عنوان 

م الذاتي الفلسطيني يتحسن بشكل نود أن نرى الحك"للحل 
كيف . ُكبير، طالما أنه ال يعرض األمن اإلسرائيلي ألي خطر

من أجل ) الضفة الغربية(وأين يمكن أن تحدد المناطق 
 ".الحكم الذاتي الفلسطيني هذا، يمكن التفاوض

ًلعب دورا مهما "وتشير الصحيفة إلى ان فريدمان 
أبيب العام الماضي، في انتقال السفارة التاريخية من تل 

ًوانه ال يعتبره مجرد اعتراف رمزي بما كان صحيحا بالنسبة 
لليهود منذ آالف السنين، بل يمثل تحوال في رسالة الواليات 

حيث قال في معرض حديثه عن " المتحدة إلى المنطقة
القدس ومصيرها واحتمالية ان تكون عاصمة فلسطينية 

 فيه بحق النقض ًهذا ليس صراعا يحتفظ الفلسطينيون"
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األمور ...  من أجل إحراز التقدم في مرحلة ما)الفيتو(
 الواليات المتحدة لن تتجاهل .ًستمضي قدما بهم أو بدونهم

الواقع، ولن نداري أحالم الخيال الفلسطينية بأن القدس 
بطريقة ما يمكن فصلها عن إسرائيل أو عن الشعب 

ألميركية وذلك في إشارة منه لخطة السالم ا" اليهودي
التي تقول اإلدارة األميركية " صفقة القرن"المعروفة باسم 

 ٩بأنها ستطلقها بعد االنتخابات اإلسرائيلية المقررة يوم 
لن تشمل حل الدولتين أو ) الخطة(، وبأنها ٢٠١٩نيسان 

 .القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية

فكرة أن القدس عاصمة إلسرائيل "وأضاف فريدمان 
ولكن حدودها قابلة " حقيقة واقعة وليست نقطة تفاوضهي 

للتفاوض، وكذلك مسألة ما إذا كان للفلسطينيين أي دور 
 .في المدينة

اليونسكو وغيرها من الهيئات التي "وانتقد فريدمان 
" تطرح الرواية الكاذبة بأن اليهود منفصلون عن القدس

 هذا أعتقد أن فكرة أنه يمكن للمرء أن يتعامل مع"وقال 
 ،النزاع بحياد، وأن اإلسرائيليين لديهم مجموعة من الحجج

وأن الفلسطينيين لديهم مجموعة من الحجج المقابلة على 
السبب . قدم المساواة، والتي يجب حلها، هو إهانة إلسرائيل

وراء امتالك إسرائيل لألرض التي تحتلها اليوم، بعبارات 
، واستمرت بسيطة، هو أنها استمرت في التعرض للهجوم

السبب . الحروب، واستمرت إسرائيل في الفوز بهذه الحروب
في أن إسرائيل لم تعيدها بالكامل، وقد أرجعت الكثير منها، 
ًهو أن التخلي عن هذه األرض سيشكل خطرا وجوديا على  ً

 )".إسرائيل(البلد 

وفيما تدعي إدارة ترامب بأنها تعمل على تسهيل 
ا ومنذ اللحظة التي تولى المفاوضات، فالحقيقة هي انه

، ٢٠١٧فيها الرئيس ترامب مهام منصبه في كانون الثاني 
بشكل ) كوشنر، غرينبالت، فريدمان(فانه بدأ هو وفريقه 

محو االفتراضات التي استندت إليها عملية "حثيث في 
أوسلو للسالم، وتوافق اآلراء على الحاجة التفاق سالم 

" نتهي بحل الدولتينإسرائيلي فلسطيني متفاوض عليه، ي

مؤسسة سالم الشرق "بحسب قول الرا فريدمان، رئيسة 
 ".األوسط

ويوضح فريدمان أن هدف إدارة ترامب هو تصفية 
من خالل االعتراف "القضية الفلسطينية كما نعرفها وذلك 

ٕبالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة، والغاء تمويل 
) إدارة ترامب(ت ٕاألونروا واضفاء الشرعية عليها، حيث سع

إلى إزاحة قضايا القدس والالجئين عن طاولة المفاوضات، 
وبالتوازي مع ذلك، تبنت سياسات تزيل أي قناة تفاوضية 
مع الفلسطينيين، حيث تم إغالق مكتب بعثة منظمة 
ٕالتحرير الفلسطينية في واشنطن، واغالق القنصلية 

تبني األميركية في القدس، وقطع المساعدات الثنائية، و
اإلسرائيلية التي تصور منظمة / الدفع مقابل الذبح /معادلة

التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كداعمين لإلرهاب، 
بجد إليجاد دول عربية بديلة ) أعضاء الفريق(ويعملون 

للفلسطينيين، وكل ذلك يوصل إلى إلغاء العالقة الثنائية 
يين التي بدأت الرسمية بين الواليات المتحدة والفلسطين

باتفاق أوسلو، مما أدى إلى جعل فلسطين قضية إسرائيلية 
داخلية يتم التعامل معها بشكل حصري في سياق العالقات 

  ".األميركية اإلسرائيلية وهو ما يريده السفير فريدمان

  ١٩/٣/٢٠١٩سما اإلخبارية 

 ** * **   

دعم الوصاية السعودية ت: األمير بن تركي
 القدسبمقدسات الدينية الهاشمية على ال

أكد سفير المملكة العربية السعودية  -عمان 
األمير خالد بن فيصل بن تركي على الموقف الثابت 
للمملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية، وأن 
القدس هي عاصمة فلسطين األبدية، وأن المملكة تؤكد 
وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

  .لمسيحية في القدسوا

حديث سمو االمير جاء لدى لقائه بمقر السفارة 
السعودية أمس االثنين رئيسة ملتقى البرلمانيات األردنيات 

  .>>...الدكتورة صباح الشعار وأعضاء الملتقى
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من جهتها قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات ... <<
األردنيات الدكتورة صباح الشعار ان العالقات التي تربط 

ألردن والسعودية هي عالقات مثالية ومميزة ذات أهداف ا
وقواسم مشتركة مبنية على مبادئ راسخة جوهرها الثقة 
واالحترام المتبادل رسخت من قبل قيادة البلدين الشقيقين 

  .الحكيمتين

ودعت الشعار الى ضرورة بذل المزيد من الجهود 
 في سبيل رفع مستوى التعاون وتفعيل التشاركية ما بين
ملتقى البرلمانيات والسيدات اعضاء مجلس الشورى 
السعودي، الفتة ان هدف الزيارة جاء لتوجيه دعوة رسمية 
للسيدات األعضاء في مجلس الشورى لتبادل الخبرات 
البرلمانية المعنية بالتشريع والرقابة وتعزيز العالقات في 

  .المجاالت كافة

من جانبهم ثمن اعضاء الملتقى الجهود التي 
بذلها المملكة لصالح االمتين العربية واالسالمية، مؤكدين ت

أن الشعبين السعودي واألردني تجمعهم العديد من الروابط 
األسرية واالجتماعية والثقافية التي ال يمكن تجاهلها أو 

 .التفريط فيها

  ٦ ص٢٠/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

فونتانا يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع 
 بالقدسالتاريخي القائم 

أكد سفير  – الخوالدة  صالح– بترا –عمان 
االتحاد االوروبي في االردن اندريا ماتيو فونتانا موقف 
االتحاد االوروبي فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع 
التاريخي القائم في األماكن المقدسة في القدس،والوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

  . القدس

كد في تصريح لوكالة االنباء األردنية على كما ا
موقف االتحاد الداعم لحل الدولتين وفقا لجميع قرارات 
االمم المتحدة ذات الصلة بوصفه السبيل الواقعي الوحيد 

بما فيها القدس  ،١٩٦٧إلنهاء االحتالل الذي بدأ عام 
الشرقية، باإلضافة الى التوصل إلى سالم عادل ودائم 

رائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات وشامل بين اإلس
  .مباشرة تتناول قضايا الحل النهائي كافة

  ٦ ص٢٠/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

البرازيل تفكر بخيار بديل عن نقل سفارتها 
  للقدس

 

العبرية، أن " يسرائيل هيوم"كشفت صحيفة 
البرازيل تخشى من تهديدين رئيسيين في حال نقلت 

القدس المحتلة، يتعلق األول إلى " تل أبيب"سفارتها من 
، والثاني بتضرر الصادرات "هجمات"باحتمال تعرضها إلى 

ٍالبرازيلية للدول العربية، ما دفعها للتفكير بخيار بديل عن 
 .نقل السفارة

وأوردت الصحيفة العبرية، أن األيام الماضية 
شهدت نقاشات معمقة في مكتب الرئيس البرازيلي 

فتح فرع دبلوماسي لسفارة بالده بولسونارو حول إمكانية 
ًفي القدس، بدال من نقل السفارة، على غرار مكتب 
التجارة الذي افتتحته هنغاريا قبل أيام في القدس، 
لتتعامل البعثة البرازيلية في القدس بموجب ذلك مع 

ًالمسائل االقتصادية، وتمثل الحكومة البرازيلية رسميا ُ. 

يس البرازيلي ووفق الصحيفة، فإن مستشاري الرئ
 -  الذين ينتمون لمؤسسة الدولة البرازيلية القديمة -

وقدامى رجال الجيش في الحكومة يطالبونه بعدم الوفاء 
بوعده االنتخابي بنقل السفارة، بحجة أن مضي البرازيل 

في " إرهابية"ُفي المسار األمريكي سيعرضها لهجمات 
ارة وعلى الطرف اآلخر يقف أنصار نقل السف. أراضيها

الذين يتزعمهم ابن الرئيس إدواردو، وهؤالء يصفون 
، "عملية تخويف غير مبررة"جهود الفريق األول بأنها 

ويدعمون ذلك بالقول إنه منذ إعالن الواليات المتحدة 
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، لم يحدث ضدها "إسرائيل"اعترافها بالقدس عاصمة لـ 
 ".إرهابي"أي هجوم 

ى وأكدت الصحيفة، أن معارضي نقل السفارة إل
ًالقدس من بطانة الرئيس البرازيلي، يخشون أيضا الضرر 
المحتمل الذي سيلحق بالصادرات البرازيلية إلى البلدان 

 .العربية

وتوقعت الصحيفة العبرية أن يمارس الرئيس 
ًاألمريكي دونالد ترمب ضغوطا على نظيره البرازيلي لدفعه 

ى إلى نقل السفارة، خالل زيارة بولسونارو المرتقبة إل
ٌواشنطن، وهي الزيارة التي قد يتخللها لقاء مع التيار 
المسيحي اإلنجيلي في واشنطن، وقد توقعت الصحيفة أن 
ًيطالب هؤالء أيضا، بولسونارو، بتنفيذ وعده بنقل  ُ

  .السفارة

  ٢٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

نرفض أي خطوة تستهدف تغيير : الصفدي
  في القدسالوضع القانوني والتاريخي 

 

وزيــــــر  عقــــــد – عبــــــدالهادي  نيفــــــين–عمــــــان 
الخارجيــــة وشــــؤون المغتــــربين أيمــــن الــــصفدي، أمــــس، 
محادثـــات مـــع وزيـــر الـــصناعة والتجـــاري الهنغـــاري بيتـــر 
سيارتو بحثت تقوية عالقات التعاون الثنائية، واستعرضت 
المستجدات اإلقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق األمن 

  .>>...واالستقرار

وقــــــال الــــــصفدي إن المحادثــــــات أيــــــضا ... <<
تناولت التطورات اإلقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالقـضية 

  ".قضيتنا المركزية األولى"الفلسطينية التي تمثل 

وأكــد وزيــر الخارجيــة أن حــل الــصراع الفلــسطيني 
اإلســرائيلي علــى أســاس حــل الــدولتين الــذي يــضمن قيــام 

خطـــوط الرابـــع مـــن الدولـــة الفلـــسطينية المـــستقلة علـــى 

 وعاصمتها القدس الشرقية هو شرط ١٩٦٧حزيران للعام 
  .تحقيق السالم الشامل في المنطقة

القـدس كمـا يؤكـد جاللـة الملـك عبـداهللا "وقال إن 
 والمـــسيحية اإلســـالميةالثـــاني، الوصـــي علـــى المقدســـات 

فيها، هي مفتاح السالم، ونحن نؤكد على أن القدس هـي 
ــر قــضية مــن قــضايا الوضــع ا ُلنهــائي يحــسم مــصيرها عب

مفاوضـــات مباشـــرة بـــين األطـــراف، وعلـــى أســـاس قـــرارات 
الشرعية الدولية التي تؤكـد أن القـدس الـشرقية هـي ارض 

  ."محتلة

ـــــون " :وأضـــــاف ـــــشرقية يجـــــب أن تك ـــــدس ال الق
عاصمة للدولة الفلسطينية، وموقف األردن تعلمونه جيدا، 
ـــن هـــذه  ـــر م ـــرفض أي خطـــوة أو إجـــراء يغي ـــث أننـــا ن حي
الحقيقة، ويغير مـن حقيقـة أن القـدس الـشرقية هـي أرض 
محتلــــة، ويجــــب أن تكــــون عاصــــمة للدولــــة الفلــــسطينية 

وكما تعلمـون رفـضنا كـل . المستقلة كشرط لتحقيق السالم
خرقا " إجراءات أو أي محاوالت لنقل أي سفارة إلى القدس

وأكـــد موقـــف المملكـــة الثابـــت  .لقـــوانين الـــشرعية الدوليـــة
 تـــــستهدف تغييــــر الوضــــع القـــــانوني بــــرفض أي خطــــوة

  .>>...والتاريخي في القدس

وأكد سيارتو أن سـفارة بـالده فـي إسـرائيل ... <<
موجــودة فــي تــل أبيــب، وأن نقــل الــسفارة إلــى القــدس أمــر 

ــر مطــروح ــل .غي ــب تمثي ــتح مكت ــالده ف ورد ســيارتو قــرار ب
إلــى اعتبــارات اقتــصادية فــي ضــوء  اقتــصادي فــي القــدس

وأكــد أنــه ال تغيــر . ية لهــا مــع إســرائيلالمــصالح االقتــصاد
فــي موقــف هنغاريــا حــول القــدس والتــزام هنغاريــا بموقــف 
ـــسطيني اإلســـرائيلي ـــصراع الفل ـــي إزاء ال . االتحـــاد األوروب

حيــث يــدعم االتحــاد األوروبــي حــل الــدولتين وأعلــن التــزام 
   .دوله عدم نقل سفاراتها إلى القدس

زيارتـه وكان الصفدي رحب بالوزير الهنغاري في 
األولى للمملكة بصفته وزيرا للخارجية والتجارة، الفتـا إلـى 



  
  ١٣٠ 

ـــدين فـــي ضـــوء  الـــروابط الثقافيـــة التـــي تطـــورت بـــين البل
  .األعداد الكبيرة لألردنيين الذين درسوا في هنغاريا

  ١٢ ص٢١/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

تستدعي السفير "  الفلسطينيةالخارجية"
  الده في القدسالهنغاري رفضا الفتتاح مكتب ب

 

 استدعت مساعد الوزير للشؤون – وفا –اهللا  رام
اليوم األربعاء، السفير  األوروبية السفيرة أمل جادو، صباح

 الهنغاري شابا رادا، للتعبير عن استياء وغضب دولة

فلسطين حكومة وشعبا من افتتاح بالده يوم أمس مكتبا 
السفيرة  وأكد.يحمل صفة دبلوماسية تجاريا لها في القدس،

جادو خالل اللقاء ان ما قامت به هنغاريا يشكل عدوانا 
الفلسطيني والعربي واإلسالمي، وينتهك القانون  على الكل

االتحاد األوروبي بخصوص  الدولي، ويشكل خرقا لموقف
 .مدينة القدس

وشددت على أن هذا العمل يهدد العالقات الثنائية 
 على كافة بين البلدين، وستكون له تداعيات خطيرة

 .المستويات

أنه تم إبالغه رسميا باستدعاء سفيرنا  وأوضحت
وللتعبير عن رفض  في بودابست ألجل غير مسمى للتشاور

  .دولة فلسطين لهذا الموقف العدائي من قبل هنغاريا

  ٢١/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

رحبنا بالسفراء األوروبيين باسم : الخطيب
  س والمقدساتصاحب الوصاية على القد

افتتح  - عبد العظيم  -  كامل ابراهيم-القدس  
الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة األوقاف االسالمية 
وشؤون المسجد األقصى المبارك لقاءه بالسفراء األوروبيين 
ًمرحبا باسم حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني 
 ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات

  .االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وأكد رئيس وأعضاء مجلس االوقاف على الموقف 
الثابت الذي يستند الى حقنا الديني في المسجد األقصى 

وأن القوانين . المبارك وأنه ليس لليهود اي حق فيه
الوضعية ال تنطبق عليه، وأنه ليس لمحاكم االحتالل أي 

ارك، وأن المسجد األقصى سلطة على المسجد األقصى المب
المبارك بكل ما فيه فوق األرض وتحت األرض هو حق 
خالص للمسلمين، وأن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من 
المسجد األقصى المبارك، وأن من حق أي مسلم أن يصلي 

  .في المسجد األقصى المبارك حيثما أراد

وحيا مجلس األوقاف الموقف المبدئي لجاللة 
 الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية الملك عبد اهللا

على المقدسات الذي يؤكده مرارا وتكرارا وفي هذا الوقت 
بالذات في ظل ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك، هذا 
الموقف الهاشمي الثابت والتاريخي النابع من قناعات دينية 
ويعكس مدى الدعم الهاشمي ألهل القدس وللفلسطينيين 

  .ًعامة

حذر أعضاء المجلس من ثقافة التطرف و
والتحريض المتناميين لدى المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية 
والمجتمع اليميني اإلسرائيلي والتلويح بموضوع الحرب 

  .الدينية

في المقابل قال بيان رؤساء بعثات دول االتحاد 
األوروبي في القدس ورام اهللا انه تم إطالع الدبلوماسيين 

)) جبل الهيكل/ ((ألخيرة في الحرم الشريفعلى التطورات ا
  .االمر الذي اثار سخط وغضب مجلس االوقاف

ُيعرب االتحاد األوروبي عن قلقه «: وحسب البيان
ُحول التطورات المثيرة للقلق والمواجهات العنيفة في الحرم 

يؤكد االتحاد األوروبي أهمية )). جبل الهيكل/ ((الشريف
كن المقدسة في القدس بما في احترام الوضع القائم لألما
ان أي اجراءات احادية لتغيير . ذلك الدور الخاص لألردن

  .الوضع القائم قد تساهم بقوة في زعزعة االستقرار

ودعا االتحاد األوروبي كل االطراف على األرض 
وفي المنطقة الى التحلي بالهدوء وضبط النفس لتفادي اي 
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 واالمن لهذا المكان تصعيد، والى العمل نحو اعادة الكرامة
  .وفق تعبير البيان. المقدس

ويشجع الدبلوماسيون حوارا مستمرا بين االطراف 
  .جبل الهيكل/ لتخفيف التوتر في الحرم الشريف

واكد البيان االوروبي على موقف االتحاد األوروبي 
يجب تحقيق طموحات : فيما يتعلق بالقدس يبقى ثابتا

الل المفاوضات لحل الطرفين ويجب ايجاد وسيلة من خ
  .ُوضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين

في ذات السياق، شرطة االحتالل تستدعي مدير 
قسم حراس المسجد االقصى المبارك عصام الزاغه للتحقيق 

هذا في الوقت الذي . معه في مركز توقيف المسكوبية
تواصلت االقتحامات للمسجد األقصى المبارك من قبل 

وفي انتهاك للقانون . ية شرطة االحتاللالمستوطنين بحما
الوضع ) الستاتسكو(الدولي وللمواثيق واألعراف الدولية و
، خرج بيان ١٩٦٧القائم، في القدس منذ احتاللها عام 

رؤساء بعثات دول االتحاد األوروبي عقب اجتماعهم 
بمجلس األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة أمس ببيان 

  .المزعوم» كلجبل الهي«تضمن تعبير 

وحسب البيان االوروبي الذي اثار غضب 
وامتعاض مجلس األوقاف واعتبر مسا بالمقدسات 
اإلسالمية وخاصة المسجد األقصى المبارك، واعتراف 

  .بمسميات إسرائيلية دخيلة ال أساس لها

بدوره قال رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في 
ان «: يالرأالقدس عبدالعظيم سلهب في تصريح خاص بـ 

هذا التعبير مرفوض، وان المسجد األقصى المبارك بكل 
ساحاته ومصلياته فوق األرض وتحت األرض ومن ضمنه 
مصلى باب الرحمة هو مسجد للمسلمين وحدهم وتسميته 

–تسمية ربانية-جاءت بآية قرانية في صدر سورة االسراء 

  .ال يجوز ألحد تغييرها او تبديلها

تغرابه من استخدام وأبدى سلهب استهجانه واس
هذا التعبير والمصطلح اإلسرائيلي التلمودي المرفوض وال 
يمكن القبول به، حيث ان المؤسسات الدولية وفي مقدمتها 

الحرم / اليونسكو، صوته على ان المسجد األقصى المبارك
الشريف، بكل مساحاته ومصلياته هو المسجد األقصى 

  .وللمسلمين وليس لليهود أي عالقة به

  

وأوضح ان رئيس وأعضاء مجلس االوقاف 
يعترضون ويرفضون أية مسميات او أوصاف او تعريفات 
غير ذلك في أية بيانات او تقارير او محاضر تتعلق 

  الحرم الشريف/ بالمسجد األقصى المبارك

ان قرارات اليونسكو أكدت «:وقال مجلس األوقاف
: ينيالمسجد األقصى المبارك والوصف الد: االسم اإلسالمي

للمسلمين وحدهم وال عالقة : الحرم الشريف، والخصوصية
  .«او ادعاء الحد فيه او عليه

واكد ان االعتراف الدولي والثنائي بالوصاية 
والرعاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

وقال ان القدس مدينة محتلة ويجب المحافظة على . القدس
لتاريخي والديني ورفض وادانة الوضع القائم ا) الستاتسكو(

  .اي تغيير او اعتداء على المقدسات االسالمية والمسيحية

وعقد مجلس األوقاف االسالمية وشؤون المسجد 
األقصى المبارك وبحضور عدد من أعضاء مجلس األوقاف 
اجتماعا مشتركا مع سفراء وممثلي االتحاد األوروبي 

مكاتبها في وادي المعتمدين في مباني األوقاف اإلسالمية و
  .الجوز برئاسة فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب

  ١ص ٢٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فرنسا .. بعد اقتحام مركزها الثقافي بالقدس
  تستدعي القائم باألعمال اإلسرائيلي

 

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية  - وكاالت 
 اليوم القائم باألعمال اإلسرائيلي في باريس، بعد اقتحام
قوات أمنية إسرائيلية المركز الثقافي الفرنسي في القدس 
الشرقية المحتلة إللغاء معرض لجمعية نسائية، في حدث 

 ".خطير وغير مقبول"وصفته بأنه 
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هذه األعمال " إن - في بيان - وقالت الوزارة 
ًتمثل تهجما خطيرا وغير مقبول على عمل شبكتنا  ً

األعمال اإلسرائيلي ُاستدعي القائم ب. الثقافية في القدس
في باريس حول هذا األمر هذا اليوم للوقوف على 

  ".الوضع

إشارة إلى الفعالية الثقافية مع  في – وأكد البيان
 أن - نساء فلسطينيات التي ألغتها القوات اإلسرائيلية

فرنسا تعتزم الحفاظ على تطوير العالقات الوثيقة وطويلة "
  ". الفلسطينياألمد التي تربطها بالمجتمع المدني

كان سيستضيفه المركز  الذي – ُونظم الحدث
الفتيات " مع جمعية -  الفرنسي في القدس الشرقية

فعالية غير "التي تتهمها إسرائيل بأنها نظمت " المقدسيات
تحظى برعاية وتمويل من السلطة "، و"مرخصة

  ".الفلسطينية

وكانت الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت صباح أمس 
د في القدس المحتلة، وأمرت بخروج من الخميس المعه

كانوا يعملون على اإلعداد للمعرض، حسب ما ذكره 
  .مصدر في القنصلية العامة الفرنسية الخميس

وقالت الجمعية المشاركة في الفعالية إن الشرطة 
أوقفت مديرتها إنعام الشخشير والمتطوعة نرمين حجاوي، 

  .ثم أفرجت عنهما بعد الظهر

 – مشاركات في الفعاليةوصرحت إحدى ال
ًلقد كان حدثا متعلقا بعيد األم " – عدم ذكر اسمها مفضلة ً

وأشارت إلى ". وببيع قطع فنية صنعتها نساء مقدسيات
  .ًأن مثل هذه الفعاليات تنظم كل شهر تقريبا

  ٢٢/٣/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

  

  

  

" دولة لصوص"إسرائيل : رئيس وزراء ماليزيا
   الدوليةال تلتزم بالقوانين

 

 قد أثار قرار واشنطن – بوابة الشرق –الدوحة 
من الجوالن المحتلة استياء " محتلة"بإسقاط كلمة 

وغضب الكثير من رؤساء الدول والشعوب وكان أبرزهم 
ًرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد حيث شن هجوما 

، "دولة لصوص"ًعنيفا على إسرائيل واصفا إياها بأنها 
 ال تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة إن إسرائيل"و

  ".االحتالل واالستيطان في األراضي الفلسطينية

 كما جاء في تصريحات له بثتها القنوات 
  .التلفزيونية الباكستانية من إسالم آباد

ال يمكنك االستيالء على : "ًوتابع مخاطبا نتنياهو
ٕأراضي اآلخرين واقامة دولة عليها، وكأنك تعيش في 

  ".دولة لصوص

لسنا ضد اليهود، ولكن ال "وأضاف مهاتير محمد 
يمكننا االعتراف بدولة إسرائيل بسبب احتاللها لألراضي 

  ".الفلسطينية

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قرار 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، بشأن االعتراف بسيادة 

ي إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية المحتلة والذ
ًالقى رفضا عربيا ودوليا كبيرا، حيث اعتبرت الموقف  ً ً ً
األميركي خرقا واسعا للقرارات الدولية ألنه رغم القرارات 
ًاألممية التي صوتت عليها أمريكا لتصبح مرجعا لعدم 
شرعية احتالل إسرائيل لهضبة الجوالن المحتل في 
سوريا، إال أن الرئيس ترامب ضرب بكل تلك القوانين 

حان الوقت بعد " لحائط بعد تصريحه الخميس أنهعرض ا
ً عاما، أن تعترف الواليات المتحدة بسيادة إسرائيل ٥٢

الكاملة على مرتفعات الجوالن، التي تتسم بأهمية 
إستراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، واالستقرار 

 ."اإلقليمي
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يذكر أن األمم المتحدة أصدرت قرارات عديدة 
 المنطقة لسوريا، ووصفت االستيالء أكدت تبعية هذه

اإلسرائيلي عليها باالحتالل، منذ احتالل إسرائيل هضبة 
 وضمها بموجب قانون صدر ١٩٦٧الجوالن خالل حرب 

  .١٩٨١ ديسمبر ١٤عن الكنيست في 

وقد طالب مجلس األمن الدولي في قراره رقم 
، تل أبيب فورا بإلغاء قرارها الذي فرض قوانينها ٤٩٧

ٕا وادارتها على الجوالن السوري المحتل، واعتبره وواليته
ًالغيا وباطال ودون أي أثر قانوني ً.  

  :وأهم هذه القرارات اآلتي

أصدر مجلس األمن : قرارات مجلس األمن الدولي-أ
، ١٩٨١ ديسمبر ١٧ بتاريخ ٤٩٧الدولي القرار رقم 

الذي اعتبر فيه أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها 
 على الجوالن السوري المحتل، قرار الغ وباطل ٕوادارتها

وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي 
  .قرارها على الفور

وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 
 المتعلقة بحماية المدنيين وقت ١٩٤٩ أغسطس ١٢

لة الحرب، سارية المفعول على األراضي السورية المحت
  .١٩٦٧من قبل إسرائيل منذ يونيو 

  : قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة-ب

 ١٢٢- ٣٥ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم -١
 الذي يدين إسرائيل ١١/١٢/١٩٨٠الصادر بتاريخ 

لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع 
  .ومركز الجوالن

 ٢٠٧- ٣٥لمتحدة رقم  قرار الجمعية العامة لألمم ا-٢
 الذي يجدد الرفض ١٦/١٢/١٩٨٠الصادر بتاريخ 

  .الشديد لقرار إسرائيل ضم الجوالن والقدس

 ١٦/١٢/١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٤٧- ٣٦ القرار -٣
الذي أدان إسرائيل لمحاوالتها فرض الجنسية اإلسرائيلية 

  .بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجوالن

  :قوق اإلنسان لجنة ومجلس ح- ج

 الذي ١٣/٢/١٩٧٦ بتاريخ ٣٢للدورة الـ" ٢" القرار -١
يتضمن إدانة إسرائيل النتهاكها المستمر لحقوق اإلنسان 
في األراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم 
مدينة القنيطرة، خارقة بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة 

ة لعام بحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخ
١٩٤٩.  

 الذي ١١/٢/١٩٨١  بتاريخ٤٣ للدورة الـ" ١" القرار -٢
 ١٩٨١اعتبر مجددا أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 

ٕبفرض قوانينها وسلطاتها وادارتها على الجوالن السوري 
  .ملغى وباطل، ودعا إسرائيل إلى إلغائه فورا

 / مارس٢٨ قرار مجلس حقوق اإلنسان الصادر يوم -٣
حالة حقوق اإلنسان في الجوالن " المعنون بـ٢٠١٤ر آذا

، الذي يدين التصرفات اإلسرائيلية في "السوري المحتل
وقد طالب القرار إسرائيل باالمتثال . الجوالن المحتل

لقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن ومجلس حقوق 
  .اإلنسان

   اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات-د

 ١٩٨٧أيلول  /بتاريخ األول من سبتمبر" ١١"ار  القر-١
الذي يتضمن إدانة إسرائيل النتهاكها حقوق اإلنسان في 
ٕاألراضي المحتلة، ولقرارها فرض قوانينها وادارتها على 

  .الجوالن

ٕواضافة إلى ما سبق، تطرقت مختلف هيئات 
األمم المتحدة للجوالن السوري المحتل أيضا عبر قرارات 

ألراضي العربية المحتلة والممارسات بشأن أوضاع ا
  .اإلسرائيلية فيها

  ٢٣/٣/٢٠١٩ القطرية الشرق

* * * * *  
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األمم المتحدة تطالب االحتالل بوقف االستيطان 
  وتحذر من تقويض حل الدولتين.. ًفورا
  

 طالبت هيئة األمم -  عمان -  نادية سعد الدين
ان في المتحدة سلطات االحتالل اإلسرائيلي بوقف االستيط

، وذلك ”ًفورا وبشكل كامل“األراضي الفلسطينية المحتلة 
وسط مخاوف فلسطينية من اعتراف أميركي قادم بضم 
ٕالضفة الغربية إلى الجانب اإلسرائيلي واقامة دولة فلسطينية 

  .في قطاع غزة

وأبدى األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
دولتين، غوتيريش، تخوفه من تقويض إطار أوسلو وحل ال

قابلية حل الدولتين تتعرض لتهديدات خطيرة “ًمعتبرا أن 
  .”بشكل متزايد

وأكد غوتيريش، في أحدث تقرير له حول تنفيذ 
قطاع “، أن ٢٠١٦ الصادر العام ٢٢٣٤قرار مجلس األمن 

ًغزة يجب أن يظل جزءا ال يتجزأ من دولة فلسطينية 
قلق من ال“ً، معبرا عن ”مستقبلية، كجزء من حل الدولتين

ضعف اإلجماع الدولي إلنهاء االحتالل، وتحقيق حل 
  .”تفاوضي وفق قيام دولتين

حيال استخدام قوات ” مخاوف جدية“كما عبر عن 
في قطاع ” مسيرات العودة“االحتالل اإلسرائيلي للقوة خالل 

غزة عند السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة العام 
١٩٤٨.  

 األنباء وأفاد غوتيريش، في تقريره حسب
التوسع في المستوطنات اإلسرائيلية غير “الفلسطينية، بأن 

القانونية في الضفة الغربية، ومنها القدس المحتلة، 
التقدم أو الموافقة أو “ً، موضحا أن ”متواصل بال هوادة

 آالف وحدة في الضفة الغربية ٣التراخيص ألكثر من 
  .”٢٠١٨) مايو(المحتلة، يمثل الدفعة الكبرى منذ أيار 

إنشاء المستوطنات في األراضي “وشدد على أن 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، ليس له أي 

ًتأثير قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما  ً
  .”ً، ويجب أن يتوقف فورا وبشكل كامل٢٣٣٤يحدد القرار 

وجود المستوطنات وتوسيعها “وأضاف أن 
والخيبة بين السكان الفلسطينيين، يؤججان الغضب 

ويقوضان احتماالت إنهاء االحتالل وتحقيق حل الدولتين 
عن طريق القضم المنهجي إلمكان إقامة دولة فلسطينية 

  .”متواصلة وقابلة للحياة

محاوالت إصدار تشريع من شأنه أن “وأكد أن 
يطبق القانون اإلسرائيلي مباشرة على أراضي الضفة الغربية 

  .”لة، يثير مخاوف من خطط الضم المستقبليةالمحت

هدم المنشآت الفلسطينية ووضع اليد “وقال إن 
هدم المنشآت “ً، منبها إلى أن ”ًعليها ما يزال مستمرا

المرتبطة بالتوصيالت الحيوية للمياه إلى األحياء في 
ًالتي تعاني أصال من نقص المياه أمر مقلق ) ج(المنطقة 

  .”للغاية

خالء القسري للفلسطينيين من اإل“وأضاف إن 
منازلهم في القدس المحتلة، وخطر زيادة عدد عمليات 
اإلخالء اإلضافية؛ لتسهيل التوسع االستيطاني في 
المستقبل يسلطان الضوء على تعاظم مشكلة النزوح التي 

  .”يواجهها الفلسطينيون في القدس المحتلة

ما تزال عرضة لخطر تصعيد “وشدد على أن غزة 
القلق البالغ إزاء عدد “ً، معبرا عن ” ومعاناة هائلةكبير

الوفيات واإلصابات بين الفلسطينيين على طول السياج 
  .”المحيط بغزة

وجوب عدم استخدام القوة ضد أفراد “ونوه إلى 
، كما ”ًالخدمات الطبية الذين يقومون بواجبهم الطبي حصرا

 ً، مطالبا”ًيجب أال يكون األطفال هدفا للعنف مطلق“
حماس والجماعات المسلحة األخرى بحماية األطفال، “

  .”وضمان عدم تعرضهم لألذى

القلق من التقارير التي تفيد بزيادة “وعبر عن 
الخطابات “ً، معتبرا أن ”هجمات المستوطنين ومضايقاتهم

االستفزازية والنارية من المسؤولين الفلسطينيين 
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ير ما تزال تعمق واإلسرائيليين خالل الفترة المشمولة بالتقر
الفجوة، وتغذي عدم الثقة والكراهية بين الطرفين، بينما 

، بحسب ”تقوض الجهود المبذولة لتحقيق هدف السالم
  .قوله

القلق البالغ من التطورات “ونوه، في التقرير، إلى 
المتعلقة بعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، ال سيما 

ة، ما يقوض إطار اآلثار السياسية واالقتصادية واألمني
إيرادات المقاصة تصل “ً، موضحا أن ”أوسلو وحل الدولتين

 في المائة من ٦٥ مليار دوالر تمثل أكثر من ٢.٣إلى 
  .”إجمالي اإليرادات السنوية للسلطة الفلسطينية

أهمية الدعم المستمر لوكالة األمم “وشدد على 
” ااألونرو“المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 ٢٠١٩ مليار دوالر العام ١.٢ًالذي يتطلب تمويال بقيمة 
تجنب “ً، الفتا إلى أن ”لبرامجها العادية وعملياتها اإلنسانية

االنقطاع في الخدمات لهذا العام، يتطلب إلى محافظة 
  .”المانحين على مستويات التمويل

قلقه إزاء تدهور الحالة اإلنسانية “ّوعبر عن 
تخفيف القيود “ً، حاثا االحتالل على ”واالقتصادية في غزة

ٕالمفروضة على حركة البضائع واألشخاص من والى غزة 
، مثلما جدد تأييد األمم ”بهدف رفعها في نهاية المطاف

 الفلسطينية التي -المتحدة لجهود المصالحة الفلسطينية
  .تقودها مصر

من جانبها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
عام لألمم المتحدة، باإليفاء بتعهداته فلسطين، األمين ال

حيال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من 
  .اعتداءات سلطات االحتالل المتواصلة بحقه

وأشادت الجبهة بتبني مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة في جنيف، لتقرير لجنة التحقيق 

ة المميتة األممية، الذي يدين استخدام قوات االحتالل القو
المفرطة بشكل متعمد ومباشر تجاه المتظاهرين السلميين، 
بما فيهم األطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وذوي 

  .اإلعاقة في مسيرات العودة بقطاع غزة

إدانة االحتالل وقادته لمسؤوليتهم “ودعت إلى 
ٕعن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، واحالة 

لمثبت باألدلة إلى محكمة الجنايات الدولية؛ التقرير ا
  ”.لمحاكمة القادة اإلسرائيليين، ومحاسبتهم على جرائمهم

تهاون المجتمع الدولي حيال محاسبة “وأكدت أن 
االحتالل على جرائمه، يشجعه على ارتكاب العديد من 
الجرائم، ومواصلة سياسة القتل واإلعدامات واالعتقال 

والتهويد بحق الشعب الفلسطيني والتهجير واالستيطان 
  ”.وأرضه

القيادة الفلسطينية الرسمية إلى “ودعت الجبهة 
نقل القضية والحقوق الوطنية، ومنها جرائم االحتالل ضد 
األسرى واألراضي الفلسطينية، إلى األمم المتحدة لوضع 
سلطات االحتالل أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية 

  .”عية عنها وعزلهاواألخالقية، ونزع الشر

اعتراف “وقد تزامن ذلك مع قلق فلسطيني من 
أميركي قريب بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى 

، وفق أمين سر اللجنة التنفيذية ”االحتالل اإلسرائيلي
  .لمنظمة التحرير، صائب عريقات

قد تكون الخطوة “وقال عريقات، في تصريح له، 
حت راية حماس، وهم المقبلة االعتراف بدولة غزة ت

يخططون لذلك، ويريدون فصلها، تحت أي ظرف من 
الظروف، وهناك من يتساوق مع هذه الفكرة في قطاع 

  .”غزة

اإلدارة األميركية، تغادر مربعات القانون “ورأى أن 
اإلدارة “ً، معتبرا أن ”الدولي إلى مكافأة جرائم الحرب

الحرب، حيث األميركية تأتي اآلن لتكافئ االحتالل وجرائم 
بدؤوا بالقدس واآلن الجوالن، والخطوة التالية، قد تكون ضم 
الضفة الغربية للكيان اإلسرائيلي، والرابعة قد تكون إعالن 

  .”دولة غزة تحت راية حركة حماس

ّاإلدارة األميركية الحالية غيرت “وقال عريقات إن 
سياسات جذرية لإلدارة السابقة، بما يتعلق بالقضية 

، حيث ”نية وحقوق اإلنسان، ولكن هي في زوالالفلسطي
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لن يعترف أحد بما قامت به بشأن القدس والالجئين “
والقنصلية والسفارة، ولن يعترف العالم بضم الجوالن 

  .”المحتل

ًاإلدارة األميركية تغير جذريا “وأوضح بأن  ّ
سياستها بشأن الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، وخرجت 

، فيما ما سيحمله ”البلطجة“إلى زمن من القانون الدولي 
ٕالغد في هذه المنطقة، هو الفوضى والتطرف واراقة 

نعيش عصر ما بعد القانون الدولي، “، حيث ”الدماء
  .”وقرارات الشرعية الدولية

المبعوث األميركي لعملية السالم في (واعتبر أن 
السفير األميركي لدى الكيان (غرينبالت و) المنطقة جيسون

أصبحا رئيسي الحملة “فريدمان ) ئيلي ديفيداإلسرا
االنتخابية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين لنتنياهو، من 
خالل هذه القرارات والدعوات، بما يتوجب على العالم أن 

  .”يقول كلمته

 ٢٣ ص٢٤/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ّمجلس األوقاف في القدس يستنكر تعدي 
  ألقصىاالتحاد األوروبي على المسجد ا

 

 عن" مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس"ّعبر 

استنكاره ورفضه لبيان االتحاد األوروبي األخير الذي 
المسجد  إلى جانب" الهيكل جبل"استخدم فيه مصطلح 

 .المبارك األقصى

واعتبر المجلس، على لسان عضوه حاتم عبد 
 المقدسات ٍالقادر، هذا التصريح بمثابة تعد على

 . المدينة المقدسةاإلسالمية في

أن هذا الموقف كان متناقضا لما أعلنه "وأكد 
األوقاف مؤخرا، والذين  السفراء خالل اجتماعهم ومجلس

 أكدوا فيه على إسالمية المسجد األقصى، وعلى الوصاية

الهاشمية، وعلى عدم تغيير الوضع والواقع التاريخي 

األقصى، وجاء بيانهم على عكس ما  والديني للمسجد
 .دوه خالل اللقاء بهم واجتماعهم مع مجلس األوقاف،أك

ولفت عبد القادر إلى أن مجلس األوقاف 
االتحاد األوروبي، وسيشرح له  سيلتقي غدا مع ممثل

ًخطورة هذا التصريح ومطالبته بتعديله، مشيرا إلى 
  .تحركات فلسطينية أردنية على نفس الموضوع

  ٢٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ودعم حق .. لسطين قضية العرب المركزيةف
  شعبها بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس

  

جاللة الملك عبداهللا   اتفق– بترا –القاهرة 
الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس 

المهدي، خالل قمة ثالثية  الوزراء العراقي عادل عبد
ع عقدت في القاهرة امس األحد، على المضي قدما لتوسي

التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بين البلدان 
  .الثالث بما يخدم مصالحهم المشتركة

وأكدت القمة، التي بدأت باجتماع ثالثي، تبعه 
آخر موسع، بحضور كبار المسؤولين في األردن ومصر 
والعراق، أهمية االستفادة من اإلمكانات التي يتيحها 

وتكامل مصالحها تواصل البلدان الثالث الجغرافي 
االستراتيجية واالقتصادية، باإلضافة للروابط التاريخية 

  .واالجتماعية والثقافية بين الشعوب الثالث

وفي هذا اإلطار، أكد جاللة الملك أن اللقاء 
يمثل فرصة مهمة لترجمة العالقات المميزة التي تجمع 
البلدان الثالث إلى تعاون مثمر، في المجاالت االقتصادية 

لتجارية واالستثمارية، إضافة إلى التنسيق فيما بينها وا
  .حول مختلف القضايا

كما أكدت القمة عزم الدول الثالث على التعاون 
والتنسيق االستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر األشقاء 
العرب، الستعادة االستقرار في المنطقة، والعمل على 
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من إيجاد حلول لمجموعة األزمات التي تواجه عددا 
البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية 

  .العرب المركزية

وشددت القمة على دعم حصول الشعب 
الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة 
دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق 
قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، والتطلع 

 تؤدي القمة العربية القادمة في تونس الستعادة ألن
التضامن وتعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول 

  .>>…العربية

وصدر عن القمة الثالثية بيان ختامي ... <<
البيان الختامي المشترك للقمة :"مشترك فيما يلي نصه

 آذار ٢٤الثالثية المصرية األردنية العراقيةالقاهرة، 
 قمة ٢٠١٩ آذار ٢٤ت في القاهرة في عقد. ٢٠١٩١

ثالثية مصرية أردنية عراقية ضمت فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، 
وجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة 
األردنية الهاشمية، ودولة الرئيس عادل عبدالمهدي 

عاون رئيس وزراء جمهورية العراق لبحث سبل الت
  .>>...والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثالث

  ٢ ص٢٥/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

رئيس رومانيا يرفض قرار نقل سفارة بالده 
 المحتلة  للقدس

 

 رفض الرئيس الروماني كالوس –وكاالت 
يوهانيس، قرار رئيسة الوزراء ببالده، فيوريكا دانشيال، 

إلى مدينة القدس بنقل سفارة بوخاريست من تل أبيب 
 .المحتلة

وقال الرئيس الروماني، في بيان لوسائل 
أثبتت رئيسة الوزراء في البالد جهلها بشأن "اإلعالم، 

 ".السياسة الخارجية فيما يخص قضية القدس

ال يمكن اتخاذ مثل هذا القرار "وأشار إلى أنه 
، مشيرا إلى "دون موافقته، بحسب الدستور في رومانيا

 .م قرارا بهذا الخصوصأنه لم يتسل

وقال الرئيس الروماني، في البيان، إن موضوع 
نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، يتخذ عندما 
ينتهي التحليل المتعلق بهذا الموضوع، وفقط بعد استشارة 
جميع المؤسسات المختصة في البالد من وزارة الخارجية 

يد رئيس واألمن الوطني، وأن القرار النهائي سيكون ب
رومانيا، وهو حسب الدستور مسؤول عن السياسات 

 .الخارجية للبالد، وممثل الدولة في األمور الخارجية

وأضاف أن إدارته لم تستلم حتى هذه اللحظة 
التي تكرر من قبل الحكومة، مطالبا " التحليالت"مثل هذه 

رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيال بأن تظهر مسؤولية في 
 .الحكم

ت دنشيال، مساء يوم األحد، خالل مؤتمر وأعلن
بالعاصمة األميركية واشنطن، أنها ستنقل " إيباك"لمنظمة 

بينما قال رئيس . سفارة بالدها إلى مدينة القدس
هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز، إن بالده ستفتتح 

 .فورا بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس

اال سفارتيها ونقلت الواليات المتحدة وغواتيم
مايو الماضي، /رسميا من تل أبيب إلى القدس، في أيار

وذلك تنفيذا إلعالن الرئيس دونالد ترامب في كانون 
، باعتبار القدس بشقيها الشرقي ٢٠١٨يناير /الثاني

والغربي عاصمة إلسرائيل، والبدء في نقل سفارة بالده من 
 .تل أبيب للمدينة المحتلة

  ٢٥/٣/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  
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رومانيا وهندوراس تعلنان نقل سفارتيهما 
 غير" بـ للقدس المحتلة وعريقات يصف القرار

  "القانوني

   

الى ذلك ... << -وكاالت  -فلسطين المحتلة 
أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانشيال، عن 
اعتزامها نقل سفارة بالدها للقدس المحتلة، ويأتي هذا 

قاش المحتدم في العاصمة بوخارست اإلعالن رغم الن
حول نقل سفارة البالد من تل أبيب،فميا أعلن رئيس 
هندوراس، خوان أورالندو هرنانديز، عن نقل سفارة بالده 

  .بشكل فوري

وكشفت رئيس الوزراء الرومانية عن ذلك، خالل 
كلمة لها في مؤتمر لجنة الشؤون العامة األميركية 

أعلن «: قد في واشنطن، قائلة، المنع»إيباك«اإلسرائيلية 
في مؤتمر إيباك اليوم أنني بصفتي رئيس وزراء رومانيا 
 والحكومة تحت قيادتي، سأنقل سفارتنا إلى القدس

  .«عاصمة إسرائيل

كما أعلن رئيس هندوراس، خوان أورالندو 
، أن »إيباك«هرنانديز، خالل كلمته في افتتاح مؤتمر 

. »س بشكل فوريبالده ستفتتح سفارة لها في القد«
وأجرت هندوراس مطلع العام الجاري محادثات مع إسرائيل 
واإلدارة األميركية بشأن نقل سفارة بالدها إلى القدس 
المحتلة، وعقد جلسة محادثات أولى بهذا الخصوص في 
البرازيل، حيث تم االتفاق على فتح سفارات للبلدين في 

  .تيجوسيجاليا والقدس

ارجية األميركي مايك وفي حينه، عقد وزير الخ
بومبيو، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
ورئيس هندوراس، اجتماعا في العاصمة البرازيلية على 
هامش مراسم تنصيب جاير بولسونارو المنتمي لتيار 

  .اليمين رئيسا للبرازيل

ٕوقالت هندوراس واسرائيل والواليات المتحدة، في 
س تجري محادثات مع إسرائيل بيان مشترك، إن هندورا

وتشارك فيها الواليات المتحدة بهدف فتح سفارة لها في 
القدس، في وقت تسعى فيه الدولة الصغيرة الواقعة 
بأمريكا الوسطى للسير على خطى الرئيس األميركي 

من ناحية أخرى  .دونالد ترامب، التي القت انتقادات كثيرة
 .مة التحرير دطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظ

ًصائب عريقات امس كال من رومانيا وهندوراس بالتراجع 
وممثلية هندوراس  عن إعالنهما نية نقل سفارة رومانيا

إلى القدس المحتلة واإلنحياز للقانون الدولي ومبادئ 
حقوق اإلنسان، ووصفها بالخطوات األحادية وغير 

ة ترامب ًالقانونية التي تساهم بإشعال المنطقة إرضاء إلدار
وللشعبوية واليمينة الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين 

لمنافية اإلسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته ا
  . ةللقانون والشرعية الدولي

وأكد عريقات أن هذه الخطوات المعلن عنها هي 
خطوات إضافية واستكمال لسلسة فرض الحلول 

ة الغاب واإلمالءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغ
والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل من كل بد 
على القضاء على ما تبقى من فرص للسالم واألمن 

  . واالستقرار في المنطقة برمتها

ًمشيرا إلى أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة 
لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وبقراراتها 

األوان لتصويبها والعودة المنافية للقانون الدولي وقد آن 
ودعا عريقات االتحاد .إلى النظام والشرعية الدولية

األوروبي إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق الدول التي 
تخرج عن سياسة اإلتحاد األوروبي الثابتة وتخالفها، 
ًمؤكدا أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة 

  .يعربية ومنظمة التعاون اإلسالمالدول ال

  ٢٠ص ٢٥/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  
  ١٣٩ 

تركيا تدعو الحترام الوضع القانوني والتاريخي 
  للقدس المحتلة

تركيا، االثنين، كافة  دعت – األناضول – أنقرة
للقدس  الدول، إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني

المحتلة، على خلفية إعالن رومانيا وهندوراس نقل 
  . القدس المحتلةإلى بعثاتهما الدبلوماسية

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
وفي مطلع البيان، أعربت .التركية حامي أكسوي، االثنين

الدول  الخارجية التركية عن قلقها إزاء إدالء قادة بعض
المشاركة في االجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة 

، " مسؤولةغير"، بتصريحات )إيباك(اإلسرائيلية  األمريكية
وأكد .إلى القدس المحتلة حول نقل سفاراتهم في إسرائيل

البيان أن نقل أي بلد لسفارته في إسرائيل إلى القدس 
  .المحتلة، سيكون انتهاكا واضحا للقانون الدولي

على القدس " إسرائيل"وأشار إلى أن سيطرة 
المحتلة، مرفوض من قبل المجتمع الدولي واألمم 

علنت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا واألحد، أ.المتحدة
نقل سفارتها في إسرائيل، من  دانسيال، أن حكومتها قررت

  .تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة

  ٢٥/٣/٢٠١٩ – ٢١عربي 

* * * * *  

ال شرعية ألي إعالن أو   :المجلس الوطني
  اعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

 

نه ال شرعية أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أ
ألي إعالن أو اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة 

سواء ما ورد من  االحتالل، من أي جهة كانت،
تصريحات للرئيس الهندوراسي، أو لرئيسة وزراء 

 .غيرها من التصريحات رومانيا، أو

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم 
ارات واألفعال تنتهك قر إن تلك التصريحات: االثنين

، التي طالبت ٤٧٨ و٤٧٦الشرعية الدولية وعلى رأسها 
الدول باالمتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة  كل

إعالنا صريحا بانحيازها لجانب  القدس، وهي تشكل
داهما على  ّالمعتدي والمحتل اإلسرائيلي، وتشكل خطرا

األمن والسلم الدوليين، وانتهاكا للقانون الدولي الناظم 
ٕبين الدول، وامعانا بالتنكر لحقوق شعبنا  لعالقاتل

 .للتصرف المكفولة والمحمية وغير القابلة

ودعا االتحادات البرلمانية إلى التصدي لتلك 
وقرارات الشرعية الدولية،  االختراقات للقانون الدولي

المتحدة  وألحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة باألمم
 .ومنظماتها المتفرعة عنها

طالب العالم ومؤسساته ذات الصلة بالدفاع عن و
التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير  قرارات الشرعية الدولية

حدود الرابع  ٕمصيره وعودته إلى أرضه واقامة دولته على
 وعاصمتها مدينة القدس، مطالبا ١٩٦٧من حزيران عام 

ومن " إسرائيل"المحاسبة الدولية بحق  بتفعيل أدوات
 .الدولي  االلتزام بالقانونيدعمها على عدم

وأكد المجلس الوطني أن من يعترف بالقدس 
يعتبر شريكا " اإلسرائيلي"المحتلة عاصمة لدولة االحتالل 

جنيف  وحاميا لهذا االحتالل االستعماري، وينتهك اتفاقية
، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة ١٩٤٩الرابعة لعام 
 .٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤مجلس األمن رقم  بما فيها قرار

وأكد أن دولة فلسطين ليست لها عاصمة سوى 
مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه 

  .ونضحي من أجله

  ٢٥/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  



  
  ١٤٠ 

الشعب الفلسطيني : تنفيذية منظمة التحرير
وقيادته يقدرون خطوة الملك بإلغاء زيارته إلى 

 رومانيا
  

رت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عب - عمان
الفلسطينية عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للملك عبد 
اهللا الثاني على خطوته الهامة بإلغاء زيارته إلى رومانيا 
ًتعبيرا عن رفض األردن الشقيق لخطوة رئيس وزراء رومانيا 
باإلعالن عن نقل سفارة بالده إلى القدس بشكل مخالف 

لشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير لقرارات ا
القابله للتصرف من احد والتي سيترتب عليها خطوات 
عمليه تتعارض مع الصداقة التقليدية التاريخية التي تربط 
الشعب الروماني بالشعب الفلسطيني واألمة العربية 

  .بكاملها

ًوأكدت اللجنة التنفيذية مجددا على تمسكها الحازم 
 الفلسطيني بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي على بحق الشعب

 وتجسيد إقامة دولته ١٩٦٧كامل أراضيه المحتلة عام 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس 
الشرقية، وحق العودة لالجئين وفق قرار األمم المتحدة رقم 

١٩٤.  

ودعت الى تعزيز الوحدة الوطنية والحذر واليقظة 
لط األوراق والتضليل، والتصدي لالحتالل أمام محاوالت خ

كما  .اإلسرائيلي، وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير االمة العربية 
حكومات وقوى وشعوبا إلى تعزيز تضامنها ووحدتها إلحباط 
المؤامرات التي تحاك من قبل إدارة ترامب وحكومة نتنياهو 

ً المتطرفة والتمسك بمبادرة السالم العربية نصا اليمينية
   .ًوروحا بتسلسل بنودها كافة

وأضافت أن حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
تسعى إلى استخدام الجهود في المزاد  بنيامين نتنياهو

االنتخابي اإلسرائيلي أوائل الشهر القادم، وتوظيفها لصالح 
لمتطرف عبر تشديد ًنتنياهو شخصيا، وحلفائه في اليمين ا

الحصار البحري والبري لقطاع غزة كما جرى امس بعد 
ادعاء إسرائيل بإطالق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنة 
قرب تل أبيب، وقيام إسرائيل بالرد بقصف مواقع في قطاع 
غزة، وقطع نتنياهو لزيارته إلى الواليات المتحدة األمريكية 

لعدوان على أهلنا مما يؤكد انه يخطط لتصعيد الحصار وا
  .في قطاع غزة، وخلق أجواء متوترة في المنطقة

وقالت اللجنة التنفيذية أن هذا المخطط يهدف إلى 
فرض االستسالم على الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية عبر 

، والتي تقوم إدارة ترامب )صفقة القرن(ما يسمى بـ 
بتنفيذها بالتنسيق مع حكومة نتنياهو على األرض كما 
جرى بالنسبة للقدس والالجئين واالستيطان وتكريس 
االنقسام من خالل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، 

بأنه سيوقع ) وكأنه وصي على العالم(ًوأخيرا إعالن ترامب 
على قرار سيادة إسرائيل على الجوالن العربي السوري 

 .المحتل

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ل رئيسة الوزراء ّالرئيس الروماني يحم
  مسؤولية إلغاء زيارة الملك لبالده

 

انتقد الرئيس الروماني كالس يوهانس  - عمان
تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيال التي 

مطلع األسبوع ) إيباك(أطلقتها خالل حفل أقامته منظمة 
ّالحالي في واشنطن فيما يتعلق بنقل سفارة بخارست إلى 

 .القدس

ق الرئيس الروماني مساء اإلثنين خالل ّوعل
مستقبل المدن الرومانية في «ّحوارية محلية حول 

والذي نظمته » السياق األوروبي لمفهوم التنمية المحلية
رابطة المدن الرومانية، على قرار جاللة الملك إلغاء 

في « ّزيارته لرومانيا والتي كانت مقررة اإلثنين بقوله 
أن أذهب من هنا مباشرة لحفل هذه الليلة كان يجب 

استقبال ضيف مهم وعزيز وهو ملك االردن، ولكن بسبب 



  
  ١٤١ 

تصريحات وتصرفات رئيسة الوزراء تضررت العالقة مع 
  .هذه المنطقة

ملك األردن شعر باإلساءة «وتابع يوهانس 
ًالشخصية واتخذ قرارا بإلغاء هذه الزيارة ً، واصفا الرئيس »ّ

 . الحقيقية لرومانياالمشكلة»الروماني ما حصل بـ

كما تعلمون بنينا عالقات ثقة واحترام «وأضاف 
، والتي كانت واحدة من الثوابت »مع الدول العربية

ًالسياسية القليلة في السياسة الخارجية لرومانيا، مؤكدا 
أي يوم (أنها كانت عالقات مستقرة حتى يوم أمس األحد 

  ).تصريحات رئيسة الوزراء

ني حديثه في هذا الصدد وختم الرئيس الروما
وكان المكتب . »ًإن ما حصل شيء محزن فعال«بالقول 

ًالتنفيذي للحزب الوطني الليبرالي عقد اجتماعا طارئا يوم  ً
اإلثنين على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية 
ّوتداعياتها، وعبر الحزب عن خطورة إلغاء زيارة الملك 

  . من الناحية الدبلوماسية

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩ور الدست

 ** * **   

الدول التي تنقل سفاراتها للقدس : أبو الغيط
  ُتغامر بعالقاتها مع العالم العربي

 

األمين العام  أعرب – )مصراوي (–القاهرة 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن رفضه 
واستنكاره لما أعلنه رئيس الهندوراس، ورئيسة وزراء 

 نقل سفارة بلديهما من تل أبيب رومانيا، بشأن عزمهما
  .إلى القدس

وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام السفير 
محمود عفيفي في تصريح له اليوم الثالثاء، إن أبو 
الغيط أكد أن بعض الدول التي تسعى إلرضاء الواليات 
ٕالمتحدة واسرائيل من خالل اإلعالن عن نقل سفارتها إلى 

خالفة جسيمة للقانون الدولي القدس، إنما تتورط في م

ًالذي يعتبر القدس أرضا محتلة، وأن نقل السفارات إليها 
ُإجراء باطل وال يغير هذه الوضعية، وال يكسب االحتالل 

  .أية صفة قانونية

وأضاف أن األمين العام لجامعة الدول العربية 
ُأعتبر ان الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات إنما تغامر 

ًعالم العربي، داعيا إياها إلى مراجعة سياستها بصداقتها لل
ولفت .السلبية التي ال تخدم تحقيق السالم في المنطقة

إلى أنه في حالة رومانيا، فإنه يبدو أن قرار نقل السفارة 
 شخصية لدى رئيسة أهواء أساسللقدس اتخذ على 

الوزراء، وان الرئيس الروماني له تقدير مختلف لألمر 
ودعا أبو الغيط هندوراس . لتبعاته السلبيةإدراكهمن واقع 

ورومانيا إلى إجراء مراجعة لمواقفهما، مشيرا إلى أن 
ُالقمة العربية التي تعقد بتونس مطلع األسبوع القادم 

  .سوف تدرس هذا الموضوع

  ٢٦/٣/٢٠١٩مصراوي 

 ** * **   

اإلعالن عن القدس عاصمة للبيئة العربية 
٢٠١٩  

 

 يرة سلطة جودة البيئةوز أعلنت – وفا – القدس

عدالة األتيرة، اليوم الثالثاء، عن القدس عاصمة للبيئة 
الفعالية المركزية إلحياء يوم البيئة  ، خالل٢٠١٩العربية 

ومحافظة القدس،  الوطني، بالشراكة مع بلدية العيزرية
التي عقدت بمنطقة جبل البابا في العيزرية جنوب 

 .القدس

 العيزرية عصام وجاء ذلك بحضور رئيس بلدية
في العيزرية أماني  فرعون، ومدير مكتب محافظة القدس

 عدد من المؤسسات الحكومية إلىقريع، بإضافة 
 .واألهلية

وجرى تنظيف مدخل جبل البابا، إضافة إلى 
 شجرة ٣٠وسكانه، وزراعة  تكريم العاملين في جبل البابا



  
  ١٤٢ 

 أهميةمثمرة في الجبل كداللة رمزية، للتعبير عن 

وقالت األتيرة، إن الحصول على اعتراف  .طقةالمن
جهود القيادة  بالقدس عاصمة للبيئة العربية، بفضل

 بالحصول على بيئة نظيفة، الفلسطينية، والعمل المستمر

وبالتالي الحصول على اعتراف جامعة الدول العربية بهذا 
 .القرار

 عن القدس عاصمة اإلعالنوأشارت إلى أن 
نظافة وال مظهر،   ليس موضوع،٢٠١٩للبيئة العربية 

، األرض موضوع حياة على هذه األولىبل هو بالدرجة 
 على مستوى الوطن األول يأتي اإلعالنأن هذا  الفتة إلى

 .العربي

من جانبه، قال مدير عام التوعية والتعليم البيئي 
، إن جوهر "وفا"أبو ظاهر لـ في سلطة جودة البيئة أيمن

منطقة جبل   والسياسية، واخترناالفعالية الداللة الرمزية
 .البابا ألنها منطقة مستهدفة من قبل االحتالل

 عن القدس عاصمة للبيئة اإلعالنوتابع، إن 
، تحت ظل ٢٠١٨أول العربية، تم تقديمه في تشرين 

 .الجامعة العربية ودورتها الرابعة المنعقدة في القاهرة

  ٢٦/٣/٢٠١٩ وطن

 ** * **   

ملك يعبر عن مواقفه ال: السفير الفلسطيني
  الراسخة بالقول والعمل والفعل

 

وصف السفير الفلسطيني  - كمال زكارنة - عمان
في عمان عطااهللا خيري، موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
من القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية والقضية 
الفلسطينية عموما، بالشجاع والجريء والحكيم والثابت 

جاللة الملك يعبر عن مواقفه الراسخة والمبدئي، وان 
بالقول والعمل والفعل، وقد اثبت ذلك عمليا عدة مرات في 
ّكثير من المناسبات والظروف في حله وترحاله، وتوج 
جاللته هذه المواقف امس االول عندما قرر الغاء زيارة 
كانت مقررة لرومانيا بعد تصريح رئيسة وزرائها بأنها تنوي 

ها من تل ابيب الى القدس المحتلة، فكان رد نقل سفارة بالد
جاللة الملك حاسما وقويا وسريعا بأن الغى زيارته الى 

  .بوخارست التي كانت مقررة سابقا

واكد خيري ان مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
من القضية الفلسطينية، مثال يحتذى عربيا واسالميا، وقد 

نية المبدئية بالقول برهن على صمود وتماسك الثوابت االرد
والعمل، دون النظر الى اي اعتبارات اخرى، مجسدا حقيقة 
تاريخية يشار اليها بالبنان في نصرة القدس والمقدسات 
االسالمية والمسيحية ودعم واسناد الحقوق الفلسطينية غير 

ودعا خيري جميع الدول العربية . القابلة للتصرف
ردنية الهاشمية ملكا واالسالمية الن تحذو حذو المملكة اال

وحكومة وشعبا، في الوقوف مع القدس والمقدسات 
والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف 
الى جانب االردن اقتصاديا وسياسيا وهو يواجه ضغوطات 
كبيرة في هذا الوقت بالذات، ورغم ذلك فانه يتمسك بمواقفه 

  .سالميةوثوابته ومبادئه الوطنية والقومية واال

واكد تقدير وتثمين الشعب الفلسطيني في جميع 
اماكن تواجده وقيادته، لمواقف جاللة الملك الشجاعة وهو 
يدافع بكل قوة وثبات عن الحقوق الفلسطينية والعربية 
واالسالمية في القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية 
وفي كامل فلسطين العربية، ويؤكد على استمرار الوصاية 

هاشمية عليها والمسؤولية الشخصية لجاللته في هذه ال
  .الوصاية

وقال خيري ان التزام جاللة الملك تجاه القدس 
والقضية الفلسطينية، له وزنه الكبير وتأثيره الفعال اقليميا 
ودوليا، ويعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة غطرسة 

و وجنون االحتالل االسرائيلي المدعوم امريكيا بال حدود ا
 .قيود

  ٤ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

  

  



  
  ١٤٣ 

 ثمين فلسطيني لمواقف األردن تجاه القدست
 

وصف وزير  - كامل ابر اهيم- القدس المحتلة 
شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية المهندس عدنان الحسيني موقف جاللة الملك 

ن انتمائه والتزامه عبد اهللا الثاني بالموقف المشرف وينم ع
 .الصادق بقضية القدس

ان قرار "): الرأي(وقال الحسيني في لقاء خاص لـ 
الملك عبد اهللا الثاني إلغاء زيارته الى رومانيا، يأتي نصرة 
ًلقضية القدس، ورفضا حازما لتصريحات رئيسة الوزراء  ً
الرومانية فيوريكا دانسيال حول عزمها نقل سفارة بالدها 

المحتلة، ويأتي هذا القرار ليؤكد على االلتزام الى القدس 
األردني تجاه القدس ومقدساتها وخاصة المسجد األقصى 

 ."المبارك

اعتقد انه لو اقتدى زعماء العالم بهذا ": وأضاف
التوجه الذي تبناه الملك عبد اهللا لكان وضع مدينة القدس 

فضل أ) التي تعاني الهيمنة والتهويد واالستيطان اإلسرائيلي(
 ."مما هي عليه اليوم

ان هذا الموقف الملكي، رسالة ": واوضح الحسيني
واضحة لكل دولة تحاول العبث بالقانون الدولي والشرعية 
الدولية بما يتعلق بقضية القدس المحتلة، وان هناك من 

ان لقراراتها غير الشرعية "، مشددا على "سيتصدى لها
 ."ةوغير القانونية تبعات سياسية واقتصادي

كل الشكر لجاللة الملك عبداهللا الثاني الذي ":وقال 
ًيرعى القدس فعال ومقدساتها ويقف في وجه هؤالء 
ٕالمتربصين الطامعين بعروبة واسالمية هذه المدينة 

 ."المقدسة

وعن االجراءات التي تقوم بها وزارة القدس 
ان ": بالتعاون مع وزارة الخارجية األردنية، اكد الحسيني

ًال هائال على المستوى السياسي والدبلوماسي هناك عم ً
ٕبحق هذه الدول التي تجامل أميركا واسرائيل على حساب  ُ
حقوقنا ومقدساتنا وعاصمتنا األبدية، واننا نحاول اقناع هذه 

 ."الدول انه ال جدوى وال فائدة من ذلك

وأوضح ان الفلسطينيين متمسكون متجذرون في 
والمسلمين االولى، بيد انه مدينتهم وعاصمتهم قبلة العرب 

البد ان يكون هناك إسناد ودعم عربي سياسي للموقف 
الفلسطيني واألردني من االشقاء العرب والدول العربية 

 .واإلسالمية، انها القدس

وعن اخر التطورات في باب الرحمة مع االحتالل 
نحن ": أوضح الحسيني عضو مجلس األوقاف اإلسالمية

لرحمة احد أبواب األقصى وهو جزء ال مواقفنا ثابتة باب ا
يتجزأ من األقصى، ما تم تداوله من الجهات اإلسرائيلية 
المختلفة سواء من االمن والسياسيين وبلدية االحتالل 
بالمدينة، كلها عبارة عن تصريحات وأفكار متضاربة وغير 
ممكن قبولها، وان هذه قرارات ال قيمة لها ولن تسري على 

 ."االقصى

اشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي ووصف ن
موقف الملك عبداهللا الثاني باالنتصار للقدس والمدافع 
الوحيد في قضيتها ضد االحتالل االسرائيلي ودعا بعضهم 

وثمن ناشطون على . الزعماء العرب الى االقتداء بجاللته
للتواصل االجتماعي، موقف الملك من قضية » تويتر«موقع 

لخط األحمر بالنسبة له، مشيرين الى القدس واعتبارها ا
الدور األردني في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في ظل الهجمة اإلسرائيلية، ووصف حلمي عبد 
الرزاق الكاتب والمدون الدور األردني بالعميق وصاحب 
السبق في اإلعمار والترميم وفي الحفاظ على األقصى عبر 

 أن األردني يجب أال يترك وحده ًاالعمار الهاشمي، مؤكدا
في عين العاصفة ويجب ان يلقى الدعم والمساندة من 
الدول العربية المحورية والمركزية والدول اإلسالمية التي 

  .لديها ثقل ونفوذ

  ١٤ص ٢٧/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

  

  



  
  ١٤٤ 

الحسيني يدعو أوروبا باالعتراف بالدولة 
   نتنياهو وترمبإدارتيالفلسطينية للجم 

 

دعـــا عـــضو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر 
وزيــــر شـــــؤون القــــدس عـــــدنان الحــــسيني دول أوروبـــــا 
لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس 
وتطبيق قرارات الشرعية الدوليـة بهـدف لجـم إدارتـي ترمـب 

  .ونتيناهو

ــــوم  ــــصريح صــــحفي الي ــــي ت ــــال الحــــسيني، ف وق
ــــاء، أن قــــضية القــــدس يجــــب  أن تتــــصدر جميــــع األربع

ــا القمــة  ــة مطالب ــسياسية والدبلوماســية العربي ــات ال التحرك
العربيــة فــي تــونس المزمــع عقــدها نهايــة الــشهر الجــاري 

ـــى  ـــضرورة دعـــم المدينـــة المقدســـة والتأكيـــد عل ـــةب  أولوي
  .القضية الفلسطينية

واعتبر الحسيني قرار العاهل األردنـي الملـك عبـد 
ومانيــا تــضامنا مــع القــدس اهللا الثــاني إلغــاء زيارتــه إلــى ر

رسالة للمجتمع الدولي بأن قضية القـدس يجـب أن تكـون 
  .على سلم أولوياته

 ٢٧/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

 ٣السفير األمريكي في إسرائيل يكشف 
  "صفقة القرن" محددات لـ

 

 – األناضول – عبد الرؤوف أرناؤوط –القدس 
ديفيد فريدمان، عن كشف السفير األمريكي لدى إسرائيل 

ثالثة محددات أساسية لخطة واشنطن لحل الصراع 
صفقة " اإلسرائيلي، المعروفة إعالميا باسم -الفلسطيني 

 ".القرن

وفريدمان هو أحد أفراد الفريق الثالثي الذي 
إلى جانب كبير " صفقة القرن"يعمل على إعداد 

مستشاري الرئيس األمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث 
 . للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالتالخاص

وتضمنت المحددات التي كشف عنها فريدمان، 
في كلمة له الثالثاء، أمام المؤتمر السنوي للجنة 

المنعقد " إيباك" اإلسرائيلية –العالقات العامة األمريكية 
في واشنطن، السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة على 

اجد األمني اإلسرائيلي الدائم الضفة الغربية المحتلة، والتو
، واعتبار )بين الضفة واألردن" (غور األردن"في منطقة 

 .القدس عاصمة إلسرائيل

وقال السفير األمريكي، في كلمته التي حصلت 
إذا تغلب اإلرهاب على "األناضول على نسخة منها، إن 

بالطريقة ) االسم التوراتي للضفة الغربية(يهودا والسامرة 
بقطاع غزة بعد انسحاب جيش الدفاع التي حلت 

اإلسرائيلي من هذه المنطقة، هل يمكن أن نترك هذا 
في إشارة لإلدارة األمريكية التي ستخلف إدارة (إلدارة 

قد ال تفهم حاجة إسرائيل للحفاظ على ) دونالد ترامب
السيطرة األمنية المهيمنة على يهودا والسامرة وموقع 

 .؟"دفاع دائم في غور األردن

هل يمكن أن نترك هذا إلدارة قد ال : "وأضاف
تدرك أنه في ظل السيادة اإلسرائيلية أصبحت القدس 

 عام مدينة ديناميكية ومزدهرة ٢٠٠٠ألول مرة منذ 
مفتوحة بالكامل ألتباع الديانات اإلبراهيمية الثالثة 

 .، على حد زعمه"؟)اإلسالم، واليهودية، والمسيحية)

ك هذا إلدارة ال تفهم أن هل يمكن أن نتر: "وتابع
السالم في الشرق األوسط يأتي من خالل القوة، وليس 

  ".؟"فقط من خالل الكلمات على الورق

وادعى فريدمان أن الواليات المتحدة سوف 
تستمر في العمل مع الحكومة اإلسرائيلية ومع 

من أجل "الفلسطينيين ومع الالعبين اإلقليميين اآلخرين، 
 ".تحقيق السالم

تنوع وقوة اآلراء حول هذا الموضوع "كر أن وذ
يوحي بأنه ستكون هناك بعض االضطرابات على 

 ".الطريق



  
  ١٤٥ 

وكان مسؤولون فلسطينيون قد قالوا على مدى 
اإلدارة األمريكية الحالية خرجت "األشهر الماضية، إن 

عن القواعد التي سارت عليها جميع اإلدارات األمريكية 
ف بمدينة القدس عاصمة السابقة التي رفضت االعترا

إلسرائيل، ورفضت نقل السفارة األمريكية إلى القدس 
المحتلة، ورفضت نزع صفة محتلة عن الضفة الغربية 

  ".وقطاع غزة

ومؤخرا، قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة 
بعد " صفقة القرن"الرئيس دونالد ترامب، تعتزم نشر 

لمقبل، فيما نيسان ا/ االنتخابات اإلسرائيلية مطلع إبريل
أكد الفلسطينيون رفضهم لتلك الصفقة، واصفين إياها 

   ".صفعة"بأنها 

ويطالب الفلسطينيون بدولة فلسطينية عاصمتها 
 خالية من أي قوات ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود 

إسرائيلية ومن المستوطنات بحيث تكون السيطرة األمنية 
  .الكاملة عليها للدولة الفلسطينية

  ٢٧/٣/٢٠١٩ء األناضول وكالة أنبا

* * * * *  

القدس والمستوطنات خارج : صفقة القرن
  الحسابات األميركية

 

قال وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو، 
التي ) صفقة القرن(األربعاء، إن خطة السالم األميركية 

" المعايير"تعتزم الواليات المتحدة طرحها ستتخلى عن 
ثل القدس والمستوطنات، القديمة التي تتعلق بقضايا م

  .ًمؤكدا فشل المقاربة القديمة

أنا واثق "وقال بومبيو في شهادة أمام الكونغرس 
ًتماما أن ما تمت تجربته في السابق قد فشل، وأنا متفائل 
بأن ما نفعله سيوفر لنا احتماالت أفضل بأن نحقق 
النتائج التي ستكون أفضل للشعب اإلسرائيلي وكذلك 

  ."نيللشعب الفلسطي

ومن المتوقع أن تطرح إدارة الرئيس دونالد 
ترامب الخطوط العامة لخطة السالم بعد االنتخابات 

  .أبريل/ نيسان٩اإلسرائيلية في 

توسيع "وقال بومبيو إن الواليات المتحدة تريد 
ً، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان اتفاق السالم "النقاش

د واالعتراف سيركز، كما في الماضي، على ترسيخ الحدو
المتبادل ووضع القدس والمستوطنات في الضفة الغربية 

  .وعودة الالجئين الفلسطينيين

هذه كانت المعايير التي احتلت "وأضاف بومبيو 
". ال حل: ًالنقاشات سابقا وقادتنا إلى ما نحن عليه اآلن

ستستند إلى الحقائق "وأشار إلى أن الخطة األميركية 
واقعي لما سيقودنا إلى تحقيق على األرض والتقييم ال

  ."نتيجة جيدة

من جهته، كشف السفير األميركي في إسرائيل 
صفقة "دايفيد فريدمان، عن ثالثة محددات أساسية لـ

، تتضمن السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة على "القرن
الضفة الغربية المحتلة، والتواجد األمني اإلسرائيلي الدائم 

، واعتبار القدس عاصمة "ردنغور األ"في منطقة 
  إلسرائيل

إذا ": "إيباك"وقال السفير األميركي في كلمة أمام 
) الضفة الغربية(تغلب اإلرهاب على يهودا والسامرة 

بالطريقة التي حلت بقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل من 
هذه المنطقة، هل يمكن أن نترك هذا إلدارة أميركية قد ال 

فاظ على السيطرة األمنية تفهم حاجة إسرائيل للح
المهيمنة على يهودا والسامرة وموقع دفاع دائم في غور 

  ."األردن؟

هل يمكن أن نترك هذا إلدارة قد ال : "وأضاف
تدرك أنه في ظل السيادة اإلسرائيلية أصبحت القدس 

 عام مدينة ديناميكية ومزدهرة ٢٠٠٠للمرة األولى منذ 
، "براهيمية الثالثة؟مفتوحة بالكامل ألتباع الديانات اإل

هل يمكن أن نترك هذا إلدارة ال : "وتابع. بحسب زعمه



  
  ١٤٦ 

تفهم أن السالم في الشرق األوسط يأتي من خالل القوة، 
  ."وليس فقط من خالل الكلمات على الورق؟

 ٢٨/٣/٢٠١٩المدن 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية صورة لتالحم : المصري
  مشترك جسدته معركة الكرامة

 

اقام تيار التجديد  - ليث العساف -عمان 
كرامة األمة الى « الحزبي االردني مهرجانا خطابيا بعنوان 

  . بالتزامن مع ذكرى معركة الكرامة ويوم االرض"اين

وشارك في المهرجان رئيس الوزراء األسبق 
طاهر المصري، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، واالمين 

طميزي، وأمين عام العام للحزب الشيوعي االردني فرج ال
وقال المنسق .حزب جبهة العمل االسالمي مراد العضايلة

العام لتيار التجديد الحزبي أمين عام حزب الحياة عبد 
الفتاح الكيالني ان ذكرى معركة الكرامة التي تمر بنا هذه 
االيام اعادت االمل بعد الكارثة التي حلت باألمة العربية 

شهداء من ابناء ، مؤكدا ان عشرات ال٦٧في حرب 
القوات المسلحة والمقاومة الفلسطينية قدموا ارواحهم 

  .رخيصة للدفاع عن كرامة االمة

واستذكر الكيالني ذكرى الثالثين من اذار ذكرى 
يوم االرض والتي هب خاللها ابناء الشعب الفلسطيني 

  .الذي تشبثوا بأرضهم رغم قساوة االحتالل

نين الخمسين إال اننا وبعد كل تلك الس«واضاف 
التي مضت والتي كان يحدونا االمل ان تتمكن االمة من 
توحيد قدراتها لتستعيد ما احتل من ارضنا، ما زلنا نعيش 
واقعا مؤلما؛ فالعدو يزداد صلفا وتجاوزا لكل الحقوق 
العربية، وان كل ذلك يحدث نتيجة للواقع المهين التي 

ة ان تستيقظ تمر به االمة العربية، مطالبا االمة العربي
  .من غفوتها

من جانبه قال رئيس الوزراء االسبق طاهر 
المصري ان الوحدة التي تجسدت في معركة الكرامة هي 
ما نحتاجه االن للوقوف في وجه صفقة القرن، مؤكدا ان 
الكرامة بمعناها الشمولي اعادت الثقة الى الشعب االردني 

   حزيرانوالفلسطيني والعربي بعد اشهر قليلة من هزيمة 

وقال اننا اليوم بأمس الحاجة الى هذا التالحم 
الشعبي، ونحن نعيش في ظل أجواء مؤامرات متكررة 
تطبخ في الخارج إلعالن االستسالم، مؤكدا ان تجاهل 
هذه المخططات لم يعد مقبوال؛ ففلسطين ليست وحدها 

  .المستهدفة بل االردن والمنطقة باسرها

يارات، ابرزها انه وقال ان االردن امام ثالثة خ
يرفض كل الخيارات االمريكية واهمها الرفض المطلق 

وثانيها ان االردن بمفرده ال يستطيع . لصفقة القرن
تحمل كل ما يجري، بل يريد العرب والمسلمين معه، حتى 
يستطيع الحفاظ على صموده وبقاء موقفه صلبا وثابتا، 

ون والخيار الثالث ان ال حل للقضية الفلسطينية بد
  .االردن

أحوج ما نكون فيه » وامام ذلك اكد المصري اننا
إلى تعظيم التماسك االجتماعي والبحث عن القواسم 

وتعزيز مقومات  المشتركة وليس الفوارق المشتركة،
ًوحدتنا الوطنية في مواجهة اخطار جسيمة تتهددنا جميعا 
ًولن تستثني أحدا منا، مؤكدا ان الوصاية الهاشمية على 

سات االسالمية في القدس الشريف ستبقى جزءا من المقد
صورة اشمل لهذا التالحم المشترك الذي سبق ان جسدته 
معركة الكرامة، كما ان هذا التالحم هو الذي سيفوت 

  .الفرصة على االحتالل االسرائيلي للعبث بالمقدسات

وقال بأن االردن وفلسطين يخوضان االن معركة 
وف في وجه المخططات كرامة مشتركة من خالل الوق

  .االمريكية االسرائيلية

الى اهمية «واشار المصري في ختام حديثه 
القمة الثالثية االردنية المصرية والعراقية التي عقدت في 
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 في توقيت مهم وفي القاهرة مؤخرا، مؤكدا انها جاءت
، وهي ستساعد االردن في الحصول على سياقها الصحيح

فيف الضغط الذي يمارس ميزات اقتصادية تمكنه من تخ
  .«بحقه

نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره اهمية 
ان تبقى معركة الكرامة حاضرة في اذهاننا، ولكننا يجب 
ان نتعظ من الهزائم السياسية التي تمر بنا في الوقت 

  .الراهن والتي ادت الى هدر كرامتنا

وثمن ارشيدات موقف الملك عبداهللا الثاني الذي 
يارة الى رومانيا بعد اعالنها نقل سفارتها الى الغى ز

القدس، مطالبا باغالق السفارة االسرائيلية في عمان 
  .واعادة السفير االردني والغاء اتفاقية الغاز

امين الحزب الشيوعي االردني فرج الطميزي 
طالب من جانبه باعادة الوحدة الفلسطينية ومنع مظاهر 

يوني هو المستفيد الوحيد االنقسام، مؤكدا ان العدو الصه
  .من هذا الوضع

واكد الطميزي على ضرورة ان تكون معركة 
الكرامة ويوم االرض العنوان الذي ننطلق منه العادة 

  .احياء االمة والتحرر من التبعية واالنغالق

وبدوره قال امين عام حزب جبهة العمل 
ان المعركة القائمة اليوم هي «االسالمي مراد العضايلة 

كة وجود، مؤكدا ان االمة باسرها هي المستهدفة بتلك معر
  .الصفقات التي يجري الحديث عنها

واضاف العضايلة ان مواقف االردن تجاه 
القضايا العربية بقي راسخا وثابتا بثبات جنوده وتالحمهم 
مع ابناء المقاومة الفلسطينية في معركة الكرامة الخالدة، 

 قيادته ابان العدوان مذكرا بموقف االردن والتحامه حول
  . من القرن الماضي١٩٩٠على العراق في عام 

وقال ان محاوالت تصفية القضية الفلسطينية لن 
تمر، مشيرا الى اننا في االردن اصحاب قضية ولسنا 

داعمين فقط الهل فلسطين بل القضية قضيتنا كما هي 
 .قضيتهم

  ٦ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

كيد الدعم العربي إعالن تونس سيعيد تأ
  للوصاية الهاشمية

يعقد وزراء الخارجية  -  عمر المحارمة -  عمان
، ٣٠العرب غدا الجمعة اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الـ 

تمهيدا لرفعه إلى » إعالن تونس«حيث يقر الوزراء مشروع 
  .القادة العرب في قمتهم التي تلتئم في تونس األحد المقبل

 بندا إضافة إلى ما ٢٠جية ويناقش وزراء الخار
يستجد من أعمال، في مقدمتها تقرير الرئاسة السعودية 
للقمة العربية السابقة التاسعة والعشرين وتقرير األمين 

  .العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربية المشترك

بندا خاصا » إعالن تونس«ومن المتوقع أن يفرد 
ة الهاشمية على المقدسات لتأكيد دعم الدول العربية للوصاي

في مدينة القدس واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد 
األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على األقصى 

  .الشريف

  ١ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

منصور يطالب مجلس األمن بتشكيل لجنة 
  للتحقيق في التحريض اإلسرائيلي

 

األمم السفير الفلسطيني لدى  طالب – غزة
منصور، مجلس األمن بتشكيل لجنة تحقيق  المتحدة رياض

ليشمل عملها  بما يحدث في األراضي الفلسطينية،
  . التصريحات والسياسات والمناهج المدرسية

تقوم هذه اللجنة بالوقوف  وأكد على ضرورة أن
 على ما يحدث على األرض بسبب عدم التزام إسرائيل

  .انون الدوليبتطبيق قرارات مجلس األمن والق
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وشدد في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، 
األمن مسؤولياته وتشكيل  على ضرورة أن يتولى مجلس

المنهاجين  لجنة للتحقيق لمراقبة األوضاع والمقارنة بين
  .ّ ومعرفة الطرف المحرضواإلسرائيليالفلسطيني 

ضبط " دوليا لـ إجماعاوأكد منصور أن هناك 
تيطان وااللتزام بتنفيذ قرار مجلس األمن العنف ووقف االس

  ." المتعلق بوقف االستيطان٢٣٣٤

وأكد أن من يعطل إرادة مجلس األمن في التنفيذ 
تحول دون "التي قال إنها  هي إسرائيل بحماية أمريكا،

 اتخاذ أي إجراءات عملية من قبل مجلس األمن إلجبار

  ."إسرائيل لالنصياع لهذه القرارات

 إسرائيل مستمرة بانتهاكاتها للقانون وأشار إلى أن
األمن حول إقامة الدولة الفلسطينية  الدولي، وبقرار مجلس

 ١٩٦٧لعام  المستقلة على حدود الرابع من حزيران
  .وعاصمتها القدس

ورحب منصور بموقف السفير الفرنسي في مجلس 
ال يرتكز على حل  ، الذي أكد خالله أن أي حلاألمن

  .دولة الفلسطينية المستقلة سيفشلٕالدولتين واقامة ال

وأكد أن الموقف األوروبي حول الجوالن، بعدم 
القرار األمريكي، هو نفسه  اعترافه بضمها إلسرائيل، وفق

مخالف  التغيير القانوني فيهما"حول القدس، باعتبار أن 
  ."للشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن

  ٢٨/٣/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

وبوريطة يؤكدان اهمية القمة االردنية الصفدي 
  المغربية للدفاع عن القضية الفلسطينية

 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  -بترا 
أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، 
ناصر بوريطة أهمية القمة التي جمعت جاللة الملك 
م عبداهللا الثاني وجاللة الملك محمد السادس اليو

الخميس، قبيل انعقاد القمة العربية في تونس األسبوع 

المقبل، لجهة التنسيق المستمر بين البلدين وخدمة 
  .القضايا العربية

وأشار الوزيران، خالل مؤتمر صحفي عقد في 
الدار البيضاء تم خالله تالوة البيان الختامي الذي صدر 

ملك عقب مباحثات جاللة الملك عبداهللا الثاني وجاللة ال
محمد السادس، إلى متانة العالقات التاريخية التي تجمع 
البلدين الشقيقين، وحرص جاللتيهما على االرتقاء بهذه 

  .العالقات إلى مستوى العالقات االستراتيجية

وقال الصفدي إن البلدين سيشهدان تعاونا أكبر 
في المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية 

ة، وتنسيق أعمق في المواقف والسياحية والثقافي
المتطابقة بينهما إزاء التحديات التي نواجهها كأمة عربية 

  .واحدة

وأضاف أن كل تعاون بين بلدين عربيين هو 
تعميق للتعاون ما بين مجموعتنا العربية التي تواجه 
تحديات كبيرة، وقال نحن نعمل معا من أجل خدمة 

ضايا مصالحنا التي تصب في خدمة المصالح والق
  .العربية

وبين الصفدي أن مباحثات جاللتيهما ركزت على 
القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية األولى 
للبلدين، مؤكدا أن القدس تشكل أولوية قصوى لجاللة 
الملك عبداهللا الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، وجاللة الملك محمد السادس، 

  .جنة القدسرئيس ل

وأشار إلى أنه تم االتفاق على المزيد من العمل 
المشترك ثنائيا وفي إطار المنظومة العربية واإلسالمية 
من اجل الدفاع عن القدس ونصرة القدس وحماية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية ورفض أي اجراءات 
أحادية تستهدف الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية 

  .للقدس الشريف
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وأضاف أن الدفاع عن المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية والدفاع عن الحق الفلسطيني هو عمل يومي 
للمملكة األردنية الهاشمية وللمملكة المغربية وألشقائنا 
العرب، فهذه أولوية لنا جميعا، والدفاع عنها مستمر لم 
يبدأ من اليوم، لكن في ضوء التحديات الكبيرة التي 

اليوم والتي تواجهها المقدسات، قرر تواجهها القدس 
صاحبا الجاللة ان يزيدا من الجهود المشتركة من اجل 
مواجهة التحديات التي طرأت استنادا الى موقف تاريخي 
ثابت في ان حماية القدس وحماية المقدسات هي أولوية 
للوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  .ولرئيس لجنة القدس

ر االرتقاء بالعالقات الى عالقات وفي إطا
استراتيجية، قال الصفدي تم تكليفي والوزير وكل 
مؤسسات البلدين من اجل تكثيف التعاون والتنسيق 

  .المشترك لتحقيق هذا الهدف

وفيما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية، أكد 
الصفدي أن الموقف األردني ثابت في دعم الوحدة 

ية الشقيقة بشكل كامل ومطلق الترابية للمملكة المغرب
وندعو إلى التوصل إلى حل سياسي لمشكلة الصحراء 

 ووفق ١٨١٣المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية القرار 
مبادرة الحكم الذاتي للمغرب الشقيق وبما يضمن السيادة 

  .المغربية على كل أراضيه وبشكل واضح وثابت

ملكة ولفت إلى أن العالقات مع االشقاء في الم
العربية السعودية الشقيقة وفي دولة اإلمارات العربية 
الشقيقة عالقات أخوية تاريخية، ونعمل جميعا من أجل 
مواجهة تحدياتنا المشتركة بشكل أكثر تنسيقا وأكثر 

  .تعاونا

وبخصوص األزمة السورية، أشار إلى أن هناك 
موقفا واضحا ثابتا في دعم دور عربي أكبر للتوصل لحل 

 لالزمة السورية، مضيفا أن موقف األردن سياسي
والمغرب تجاه قضية الجوالن هو أيضا واضح وثابت بأن 

الجوالن ارض سورية محتلة، وال قرار أحادي يغير هذه 
الحقيقة وأن أي اعتراف بسيادة إسرائيلية عليها باطلة 
وغير مشروعة وخرق واضح لكل قرارات الشرعية الدولية 

  . المحتل ارض سورية محتلةالتي تؤكد أن الجوالن

 ٢٩/٣/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

ّالجامعة العربية تحذر من خارطة جديدة 
  لفلسطين والمنطقة

 

الجامعة العربية، في ذكري يوم  ّحذرت – القاهرة
األرض من إعادة رسم خارطة جديدة على أساس من 

 .الغطرسة والقوة بفلسطين والمنطقة

فلسطين قطاع "وجاء في بيان صادر عن 
ًاليوم الجمعة، تعليقا على " واألراضي العربية المحتلة

 ليوم األرض للشعب الفلسطيني، أن الجامعة ٤٣الذكرى 
األمم المتحدة، ومجلس األمن، بالضغط على "تدعو 

 لوقف سياساتها باالحتاللإسرائيل القوة القائمة 
 ".الفلسطينيوانتهاكاتها بحق أبناء الشعب 

دعم الجامعة العربية الكامل وشدد البيان، على 
ٕ تقرير مصيره، واقامة دولته فيلحق الشعب الفلسطيني 

ًالمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن ذكرى 
 ظل ظروف عصيبة وبالغة التعقيد فيتأتي " األرض"يوم 

تشهدها األراضي الفلسطينية وجميع األراضي العربية 
 .المحتلة

 سياسات عنف، تواجه"وأكد أن تلك األراضي 
وتطهير عرقي، وتهويد لألرض والمقدسات، وتدنيس 

 كافة المدن فيللمسجد األقصى المبارك، وهدم المنازل 
والقرى الفلسطينية والعربية المحتلة وخاصة مدينة 

 والجوالن السوري المحتل، الفلسطينيالقدس، والنقب 
ٕوفرض سياسات األمر الواقع، واعادة رسم خارطة جديدة 

 ".ساس من الغطرسة والقوةعلى أ
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وأشار بيان الجامعة إلى أن ذلك اليوم له داللته 
 مسيرة نضال الشعب فيالخاصة ورمزيته القوية 

 التمسك بأرضه، في، وكفاحه المشروع الفلسطيني
  .والتشبث بهويته، وتطلعه نحو الحرية واالستقالل

  ٣٠/٣/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

فلسطين القدس عاصمة : البرلمان العربي
 وحق العودة مقدس وحكومات إسرائيل فاشية

  

اد البرلماني العربي حطالب االت - بترا - عمان
االسرة الدولية، بتحريم ممارسات قوات االختالل 
اإلسرائيلية التي تستبيح فلسطين أرضا وشعبا 

وقال االتحاد، في بيان بمناسبة يوم األرض، .ومقدسات
ب االردني عاطف على لسان رئيسه رئيس محلس التوا

الطراونة ان ممارسات سلطات االختالل التي تواصل تبني 
سياسة ممتهجة لتدمير حل الدولتين، وافشال لرص 
السالم عبر إمعانها بالنشاط االستيطاني وسرقة االرض 

  .العربية الفلسطينية

االتحاد البرلماني العربي، يالحظ "وقال البيان ان 
سلطات االحتالل ّأن فكر الهيمنة والتعنت لدى 

اإلسرائيلي، وهو جزء ال يتجزأ من المشروع االستعماري 
ًالصهيوني الذي يسعى دائما الستباحة األرض 
الفلسطينية، وسلبها وتهجير شعبها المقاوم والتنكيل به، 

  . ”وحصره في أقل مساحة ممكنة

المناورات السياسية لسلطات “واوضح أن 
لقدس، بما فيها المؤامرة االحتالل اإلسرائيلي األخيرة في ا

على الحرم القدسي الشريف ومخطط الطنطور، تهدف به 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، بضمه للمستوطنات غير 
القانونية في الضفة الغربية، واستبعاد األحياء الفلسطينية 

  .”بوقاحة غير مسبوقة بحكم سياسة األمر الواقع

ائيلي وجاء في البيان أن حكومة االحتالل اإلسر
تستفيد من تجاهل إدارة ترامب للقانون الدولي، واإلجماع 
الدولي فيما يتعلق بالقدس، وفلسطين بشكل عام، 
مستذكرا أن حكومات االحتالل اإلسرائيلي المتعاقبة هي 

ً، لم تعمل يوما على إيقاف بناء ”حكومات فاشية“
المستوطنات في الضفة الغربية، التي نزح منها آالف 

  .ين بعد سرقة أراضيهم ونهب ممتلكاتهمالفلسطيني

اننا ندرك أن حلم سلطات االحتالل “وقال 
اإلسرائيلي التوسعي من النهر إلى البحر هو حلم 

، معربا ”شيطاني، هدفه استباحة البشر والشجر والحجر
عن دعمه الراسخ لكفاح الشعب الفلسطيني، وصموده 

ت األسطوري في وجه آلة القتل التي تمارسها سلطا
ًاالحتالل اإلسرائيلي، والتي لم تتوقف يوما عن قتل 
ًالفلسطينيين، والتنكيل بهم شيبا وشبابا، رجاال وأطفاال  ً ً ً

  .ونساء

واكد الطراونة على أن محاكم سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 

، الذي ٢٠٠٤ًخصوصا قرار محكمة العدل الدولية عام 
كد أنه ال يجوز تغيير المعالم الديمغرافية لمدينة القدس، أ

منددا بقرار محكمة سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق 
ّمصلى باب الرحمة، الذي يعد جزء ال يتجزأ من المسجد 
األقصى المبارك، وهو اعتداء مرفوض على حق مليار 

  .وسبعمائة مليون مسلم

س األمريكي وحدد استنكار اإلعالن السابق للرئي
ترامب، بخصوص نقل سفارة بالده إلى القدس في 

، والتنديد ٢٠١٧) ديسمبر(السادس من كانون األول 
بتصريحات رئيسة الوزراء الرومانية، التي تعتزم نقل 

  . ًسفارة بالدها إلى القدس أسوة بأمريكا

وأكد على أن حق العودة هو جزء ال يتجزأ من 
قرتها األسرة الدولية حقوق الشعب الفلسطيني، التي أ

  .وكفلتها المواثيق الدولية
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ودعا الطراونة، باسم االتحاد البرلماني العربي، 
دول العالم وشعوبه المحبة للسالم، والمؤمنة بقضايا 
ًالعدل والحرية إلى إحياء يوم األرض تضامنا مع شعب 
ًفلسطين، ودعما لكفاحه وحقوقه المشروعة غير القابلة 

يع أشكال االضطهاد، والتنكيل، للتصرف، ورفض جم
والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم 
العادلة، ناهيك عن حمالت االعتقال التي طالت المئات 
من المواطنين، وممثلي هيئات حقوق اإلنسان 

  .الفلسطينية والصحفيين وغيرهم

وجدد التاكيد على أن القدس هي العاصمة 
َن، شاء من شاء وأبى من أبى، وأن األبدية لدولة فلسطي َ

ال سالم وال استقرار في المنطقة دون حل دائم وشامل 
للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية، ذلك الحل الذي يؤدي إلى إنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي العربية المحتلة، 

طينية المستقلة وعاصمتها القدس، ٕواقامة الدولة الفلس
ّوعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا  ُ
ًمنها، والتعويض عليهم عما لحق بهم من خسائر طبقا 

 . الخاص بحق العودة١٩٤لقرار األمم المتحدة 

  ٧ ص٣١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

البابا وملك المغرب يطالبان بحماية التعددية 
 لقدسالدينية في ا

البابا فرنسيس والملك   دعا–) ب.ف.أ (– الرباط
” تراثا مشتركا“محمد السادس إلى الحفاظ على القدس 

للديانات التوحيدية الثالث، وذلك في وثيقة مشتركة 
  .وقعاها السبت في الرباط

نعتقد أن من المهم الحفاظ على “وأورد النداء 
وصا مدينة القدس الشريف تراثا إنسانيا مشتركا، وخص

، داعيا الى حماية "ألتباع الديانات التوحيدية الثالث

الطابع الخاص المتعدد األديان والبعد الروحي والهوية “
  ".الثقافية الخاصة للقدس

وتركز زيارة البابا فرنسيس للمغرب على الحوار 
بين األديان وقضايا المهاجرين، وذلك بدعوة من الملك 

تقبليه في مطار محمد السادس الذي كان في مقدم مس
إننا نؤكد على أهمية “واضاف النداء .الرباط سال

المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا 
مشتركا لإلنسانية وبوصفها أرضا للقاء ورمزا للتعايش 
السلمي ألتباع الديانات التوحيدية الثالث ومركزا لقيم 

  .”االحترام المتبادل والحوار

يز الطابع الخاص للقدس صون وتعز"ودعا إلى 
الشريف كمدينة متعددة األديان، إضافة إلى بعدها 

  ".الروحي وهويتها الفريدة

أن تكفل داخل المدينة "وعبر عن األمل في 
المقدسة حرية الولوج إلى األماكن المقدسة لفائدة أتباع 

والقدس في صلب النزاع بين ".الديانات التوحيدية الثالث
وقد احتلت اسرائيل القدس . ناسرائيل والفلسطينيي

 ١٩٨٠ ثم اعلنت في ١٩٦٧الشرقية وضمتها عام 
القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها 

ويسعى .المجتمع الدولي وضمنه الواليات المتحدة
  .الفلسطينيون الى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم

ويترأس العاهل المغربي لجنة القدس التي 
 بمبادرة من الملك الراحل الحسن ١٩٧٥تأسست العام 

وحذر العاهل .الثاني، وهي مكلفة حماية المدينة المقدسة
 من نقل مقر ٢٠١٧) يناير(المغربي في كانون الثاني 

السفارة االميركية في اسرائيل من تل أبيب الى القدس، 
تداعيات وخيمة على “معتبرا أن هذه الخطوة ستكون لها 

 .ا وعالميااقليمي” األمن والسلم

  ٣١ ص٣١/٣/٢٠١٩الغد  

* * * * *  
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 ٥٠٠ً جريحا و٨١٠ شهداء و٨.. خالل شباط
  أسير

 

 ارتقى ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال، –رام اهللا 
 مواطن، وهدم )٥٠٠( مواطنين، واعتقل )٨١٠ (وجرح نحو

 بيتا ومنشأة، على أيدي قوات االحتالل خالل الشهر )٤٣(
قرير مركز عبد اهللا الحوراني للدراسات الماضي، حسب ت

والتوثيق التابع لمنظمة التحرير حول أبرز االنتهاكات 
 .اإلسرائيلية خالل شهر شباط

 الشهداء

شهداء بينهم أربعة أطفال برصاص ) ٨(ارتقى 
) ٦(قوات االحتالل في الضفة وعلى حدود قطاع غزة، 
بين شهداء من القطاع وشهيدين في الضفة الغربية، ومن 

عاما الذي استشهد في ) ٥١(الشهداء األسير فارس بارود 
سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد بعد قضائه 

عاما في األسر، وما زالت سلطات االحتالل تحتجز ) ٢٨(
جثمانه وترفض تسليمه لعائلته في قطاع غزة، وال زالت 

داء ًجثمانا لشه) ٣٧(تحتجز في ثالجاتها  سلطات االحتالل
من الضفة وغزة في مخالفة صارخة للقانون اإلنساني 

 .الدولي

 الجرحى والمعتقلين

اعتقلت سلطات االحتالل خالل شهر شباط 
مواطن في كل من الضفة الغربية ) ٥٠٠(الماضي نحو 

والقدس وقطاع غزة، وتركزت عمليات االعتقال في مدينة 
القدس المحتلة عقب قيام المقدسيين بفتح مصلى باب 
ًالرحمة المغلق منذ سنة عشر عاما، وطالت االعتقاالت 
قيادات ورجال دين ومحامين مقدسيين، كما أصابت قوات 

  .مواطنا) ٨١٠( االحتالل وجرحت نحو

 هدم البيوت والمنشآت

هدمت سلطات االحتالل خالل شباط الماضي 
منشأة، من ) ٢٦(ًبيتا، و) ١٧(ًبيتا ومنشأة، شملت ) ٤٣(

ات هدم ذاتي في مدينة القدس شملت هدم بينها سبعة عملي
ًخمسة بيوت ومنشأتين، قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا  ً
لدفع غرامات مالية باهظة في بلدات سلوان وجبل المكبر 
وصور باهر، فيما تركزت عمليات الهدم األخرى في بلدات 
وأحياء جبل المكبر والثوري وراس العامود وصور باهر 

ب ومخماس بمحافظة القدس، وقرية وبيت حنينا والجي
النبي ألياس شرقي قلقيلية، وخربة الراس األحمر في 
األغوار الشمالية بمحافظة طوباس، وقرية الولجه وبئر 
عونه بمحافظة بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا وبلدة سعير 
والفوار بمحافظة الخليل، وبلدة كفر الديك غربي سلفيت، 

 .نابلسوقرية بيت دجن شرقي محافظة 

ًبيتا ومنشأة ) ٣٢(وأخطرت سلطات االحتالل 
 .بالهدم ووقف البناء والترميم

 تهويد القدس

في سياق االعتداء على المقابر اإلسالمية، تخطط 
بلدية االحتالل إلقامة مشاريع تهويدية على األراضي 

) ١٠(المتبقية من مقبرة مأمن اهللا، البالغ مساحتها حاليا 
 .دونمات

ياق قامت بلدية االحتالل بصب وفي ذات الس
قواعد خرسانية ضخمة داخل المقبرة اليوسيفية، وفي أطار 
المشاريع التهويدية بدأت بلدية االحتالل بتنفيذ بناء مشروع 

قرب ساحة البراق، وتصل مساحته اإلجمالية " بيت هاليباه"
، باإلضافة لتنفيذ مصعد كهربائي في ذات )٢م٤٥٠٠(لنحو 

شركة إعادة إعمار وتطوير الحي "المكان، وتخطط 
لتطوير الحي اليهودي داخل البلدة القديمة، من " اليهودي

مليون ) ٢٠٠( خالل تنفيذ مشاريع تصل قيمتها نحو
 .شيكل

وأخلت شرطة االحتالل بالقوة عائلة حاتم أبو 
عصب من منزلها الكائن بعقبة الخالدية في البلدة القديمة 

رغم وجود قرار قضائي بوقف لصالح الجمعيات االستيطانية 
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عملية اإلخالء، يذكر أن عائلة أبو عصب تقيم في هذا 
 .ًعاما) ٦٥(المنزل منذ 

وفي بلدة سلوان حاول المستوطنون السيطرة على 
بيت بادعاء أنهم يمتلكونه وقد تصدى المواطنين لهم 
وأفشلوا عملية السيطرة، وحاصر المستوطنون مسجد 

خل البلدة القديمة مطالبين الديسي في حارة الشرف دا
ً، أمرا "األمن الداخلي اإلسرائيلي"بإغالقه، وأصدر وزير 

بتمديد إغالق مقر بيت الشرق ومركز الدراسات العربية 
ومقر الدراسات االجتماعية واإلحصائية وغرفة التجارة 
والمجلس األعلى للسياحة ونادي األسير الفلسطيني في 

 . أشهر٦مدينة القدس الشرقية، لمدة 

ما بين ) ٢٠٥٠( وسجل شهر شباط اقتحام نحو
مستوطن ورجل مخابرات وطالب معاهد تلمودية للمسجد 

أوري آرئيل " األقصى، من بينهم عضوا الكنيست المتطرفين
ً، وقد أدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة "ويهودا غليك

االحتالل، التي واصلت تكثيف إصدار قرارات اإلبعاد عن 
ًمواطنا، لفترات ) ٥٥(األقصى، والتي شملت أبعاد المسجد 

 .تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أشهر

 االستيطان واالستيالء على األراضي

استهدفت سلطات االحتالل مدينة القدس لبناء 
المزيد من الوحدات االستيطانية لتسمين المستوطنات 
القائمة، وكشفت صحف عبرية عن مصادقة سلطات 

بناء آالف الوحدات السكنية في المدينة منها االحتالل على 
وحدة ) ٤٨٠(و" غيلو"وحدة سكنية في مستوطنة ) ٤٦٤(

كما " كريات مناحم"وحدة في ) ٣٧٥(كريات يوفال و"في 
صادقت اللجنة اللوائية في بلدية االحتالل في القدس على 

وحدة سكنية استيطانية جديدة غربي ) ١٣(مخطط لبناء 
حي "وحدة سكنية في مستوطنة ) ١٠٠(حي الشيخ جراح و

 .القائمة على أراضي المدينة" راموت

الى ذلك سلمت سلطات االحتالل االرتباط 
الفلسطيني مخططا إلنشاء مستوطنة جديدة على مساحة 

دونما في المنطقة الواقعة بين قلقيلية وسلفيت ) ٦٠٠(

وربطها بالمستوطنات المجاورة عن طريق الشارع االلتفافي 
  ).٥٥(رقم 

كما صادق مجلس التعليم العالي في دولة 
" أرئيل"االحتالل على إقامة كلية للطب في جامعة مستوطنة 

المقامة عنوة على أراضي محافظة سلفيت في الضفة 
َالغربية، كما تخطط بمد خط مياه صرف صحي لصالح 
المستوطنة يمر من أراضي قرى غرب سلفيت األمر الذي 

دونمات المزروعة بأشجار يؤدي إلى تدمير مئات ال
 .الزيتون

ّكما تعتزم دولة االحتالل شرعنة مبان شيدها  ٍ
ٍمستوطنون على أراض بملكية فلسطينية خاصة وجرى 

، الواقعة شمال غرب رام "عاليه زهاف"بمستوطنة  إلحاقها
 .اهللا في الضفة الغربية

وفي إطار الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية وقع 
 في حكومة االحتالل باإلضافة إلى العديد من الوزراء

أعضاء كنيست على وثيقة تعهدوا من خاللها بالعمل على 
يهودي في الضفة الغربية خالل السنوات )  مليون٢(توطين 
 .القادمة

 اعتداءات المستوطنين

نفذت عصابات المستوطنين خالل شهر شباط 
ًاعتداءا بحق المواطنين الفلسطينيين ) ٨٥(الماضي 
م، أسفرت عن استشهاد المواطن محمد يوسف وممتلكاته
ًعاما من بلدة يعبد غربي محافظة جنين ) ٢٠(عبادي 

نتيجة دهسه من قبل مستوطنة يهودية قرب قرية برطعه، 
) ٣(ًمواطنا بجروح مختلفة من بينهم ) ١١(فيما أصيب 

 .أطفال نتيجة االعتداء عليهم

 استيالء وتجريف

ية تقضي سلمت قوات االحتالل، أوامر عسكر
دونما من أراضي المواطنين التابعة لقرية ) ٩٨(بمصادرة 

رافات، وذلك لخدمة مشاريع استيطانية، كما جرفت نحو 
دونما في األغوار نتيجة التدريبات التي يجريها ) ١٤٠(

جيش االحتالل فيما تم تجريف طريق يربط منطقة خلة 
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عمال الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، كما قام االحتالل بأ
تجريف لمئات الدونمات من أراضي المواطنين المزروعة 
بأشجار الزيتون التابعة لبلدتي سنيريا ومسحة جنوب 
قلقيلية وذلك بهدف بناء وحدات استيطانية، كما تم تجريف 
ٍأراض في مدخل قرية دير نظام شمال رام اهللا لصالح 

، باإلضافة الى تجريف أراضي ووضع "حلميش"مستوطنة 
ترابية في قرية عوريف جنوب نابلس كما قامت سواتر 

دونما واقتالع نحو ) ٢٨(جرافات االحتالل بتجريف نحو 
شجرة من أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار ) ٣٠٠(

الضم والتوسع العنصري شمال الضفة الغربية، حيث بلغ 
مجمل ما اقتلعته سلطات االحتالل والمستوطنين من أشجار 

الغربية خالل الشهر الماضي نحو زيتون في الضفة 
 .شجرة) ١٦٠٠(

 االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة

تواصلت االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة 
خالل شهر شباط الماضي مع دخول مسيرات العودة ذكرى 

 )٦(عامها األول، وأسفرت تلك االعتداءات عن استشهاد 
ًمواطنا بجراح ) ٧١٠(ٕمواطنين بينهم أربعة أطفال واصابة 
عملية أطالق ) ١٥٧(مختلفة، وشملت االعتداءات كذلك 

) ١٣(غارات جوية، و) ٨(نار بري شرق القطاع، وشن 
 )٤٤(عملية توغل بري، و )١١(عملية قصف مدفعي، و

عملية أطالق نار تجاه مراكب الصياديين، أسفرت عن 
آخرين، ومصادرة ) ٤(صياديين، واعتقال ) ٣(إصابة 
مراكب صيد، فيما اعتقلت قوات االحتالل ) ٣(وتضرر 

 .ًمواطنا على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع) ١٨(

 االعتداءات في األغوار الشمالية

 عائلة، تضم نحو) ٥٠(شردت قوات االحتالل نحو 
ًفردا، في مناطق الراس األحمر وحمامات المالح ) ٣١١(

رية في وخربتي البرج والميتة بحجة إجراء تدريبات عسك
مناطق سكناهم، وقد أدت تلك التدريبات العسكرية إلى 

دونم من األراضي المزروعة ) ٦٠٠(تدمير نحو 
 .ًدونما) ١٤٠(بالمحاصيل، وتجريف نحو 

) ٥٢٠(وقامت قوات االحتالل باقتالع وتدمير نحو 
شجرة زيتون في قرية بردله بدعوى زراعتها في أراضي 

دونمات مزروعة ) ٤(دولة، كذلك تجريف أرض مساحتها 
بالحمص، وواصلت عصابات المستوطنين اعتداءاتها في 
األغوار الشمالية، حيث قامت بوضع سياج على مساحة 

دونم بهدف السيطرة عليها، واعتدت ) ١٠٠٠( تقدر بنحو
عصابات المستوطنين على المزارعين ورعاة األغنام في 

والحمه مناطق الفارسية وخلة حمد والسويده وسمره والمالح 
وعاطوف، أسفرت عن إصابة مزارع ودهس راس من 
األغنام وسرقة رأسين آخرين، وقامت قطعان المستوطنين 

  .بنصب خيام على أراضي المواطنين في منطقة البقيعه

 ١/٣/٢٠١٩وطن 

 ** * **   

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

 

لية رغم االجراءات اإلسرائي –القدس المحتلة 
المشددة في محيط مدينة القدس المحتلة وابواب المسجد 
األقصى المبارك واألجواء الباردة والعاصفة، أم المسجد 

 الف مصل، كما ٥٠نحو ) امس(ألداء صالة الجمعة 
توافد مئات المصلين إلى مصلى باب الرحمة في المسجد 
األقصى، لتأدية الصالة فيه لألسبوع الثاني على التوالي، 

ا أدى مبعدون عن المسجد األقصى من علماء فيم
) الصالة(ومرابطين ومرابطات وحراس وسدنة ومواطنين 

عند باب االسباط، معبرين عن رفضهم لالبعاد ومتمسكين 
بحقهم بالصالة في األقصى ورحابه الطاهرة، حيث أم 
بالمصلين مدير الوعظ واالرشاد سابقا الشيخ رائد دعنا، 

باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة الذي صدر بحقه قرارا 
  . شهور٦

وكانت شرطة االحتالل االسرائيلية زجت بنحو 
 من عناصرها في البلدة القديمة ووسعت من )٣٠٠(

انتشارها على أبواب البلدة القديمة وابواب المسجد 
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األقصى، كما سيرت دوريات راجلة ومحمولة في كافة 
اقات هويات الطرق المؤدية للمسجد األقصى تدقق في بط

  .المصلين وتحتجز بعضها لحين الخروج من المسجد

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

 بما هو في داخل اسوار الحرم القدسي لالحتالل واجهزته
  .ً)دونما ١٤٤(الشريف 

واستنكر خطيب األقصى اعتداء القوات 
االسرائيلية على المصلين، واالعتقاالت واإلبعادات التي 

ودعا . طالت المصلين وحراس وعلماء المسجد األقصى
الشيخ محمد سليم إلى االلتفاف حول المرجعيات الدينية 

  .في مدينة القدس

 فلسطينيا بجراح )١٨(من جهة اخرى، اصاب 
 من المسعفين )٢(متوسطة بالرصاص الحي واستهداف 

وصحفي بقنايل غاز مباشرة من قبل قوات االحتالل 
 لمسيرات )٤٩(ـ االسرائيلي خالل فعاليات الجمعة ال
  .العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إن 
 اذار المقبل سيكون يوما مشهودا في التاريخ، ٣٠يوم 

وستدخل مسيرة العودة وكسر الحصار عامها الثاني بكل 
قوة حتى تحقيق كافة أهدافها بكسر الحصار المفروض 

  .على قطاع غزة

وأكدت الفصائل في بيان مشترك، على استمرار 
حراكها المتواصل في مسيرات العودة وكسر الحصار 

  .أدواتها السلميةبكافة أشكالها و

بدوره قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس، مساء امس خالل تواجده على 
الحدود بين المتظاهرين في مسيرة العودة، إن هناك جولة 

بهدف إلزام االحتالل بالتفاهمات التي تم » جادة«مصرية 
  .التوصل إليها لرفع الحصار عن قطاع غزة

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

  .إليه اتصاالت التهدئة

وأكد الحية في تصريحات لفضائية األقصى، 
على أن الفعل الشعبي سيتصاعد في ظل تلكؤ االحتالل 

مشيرا في الوقت . من تنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني
 أخرى للجهود المصرية ًذاته إلى أنه ستسنح الفرصة مرة

  .لمحاولة إلزام االحتالل

شعبنا يقول للعالم إن في جعبتنا الكثير «وقال 
ٕليظهره، وعلى االحتالل أن يستجيب لمطالب شعبنا، واال 

، وأشار إلى أن مصر »فإن المسيرات ستستمر وبقوة
تراقب عن قرب تلكؤ االحتالل في تنفيذ التفاهمات التي 

  .تم التوصل إليها

اد بالعالقة بين حركة حماس ومصر وأش
مقدرا جهود مصر في . وتطورها حتى أصبحت إستراتيجية

  .إعادة المختطفين األربعة

وفي الضفة الغربية تحصنت قوة من جيش 
االحتالل أمس في عدد من منازل بلدة عزون شرق 
قلقيلية لعدة ساعات وانسحبت باتجاه القوة العسكرية 

  .ة المنطارغربي البلدة المعروفة بنقط

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

  .المتفجرة

ظاهرة التحصن في المنازل واسطحها  ":واضافوا
اصبحت مألوفة إضافة إلى استخدام طائرات صغيرة 

األحياء والمنازل، فاإلجراءات األمنية ال للتصوير داخل 
تتوقف داخل البلدة وخارجها، واصبحت تشكل كابوسا 

   ".للمواطنين
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يشار أن بلدة عزون محاصرة بست بوابات أمنية 
وأبراج حراسة وكاميرات امنية ويتم اغالق البوابة 
الشمالية وهي المدخل الرئيس للبلدة والمطلة على 

  . بشكل دائم)٥٥(الطريق االلتفافي رقم 

 ٧ ص٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

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

 

ظل األردن على الداوم بقيادة جاللة الملك عبد اهللا 
ًالثاني، مناديا بوحدة الصف العربي، باذال في مختلف  ً

ربية، المحطات كل الجهود التي من شأنها توثيق اللحمة الع
وتعزيز تضامنها خدمة لقضايا األمة المركزية وعلى رأسها 

  .القضية الفلسطينية

جاللة الملك عبد  وعلى هذا النحو يأتي استقبال
اهللا الثاني، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين بأعمال 

 لالتحاد البرلماني العربي، التي تعقد في عمان ٢٩الدورة 
، »ألبدية لدولة فلسطينالقدس العاصمة ا«تحت شعار 

ًمؤكدا في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب المهندس 
عاطف الطراونة، أهمية الدور الذي يضطلع به االتحاد 
البرلماني العربي في السعي لتوحيد المواقف العربية حيال 

  .التحديات اإلقليمية

ويؤمن األردن كما يشير جاللة الملك بضرورة 
بي في المجاالت كافة، حيث إن توثيق التعاون العر

التحديات التي تواجه األمة العربية تتطلب التعاون وتوحيد 
المواقف وبما يخدم مصالح الدول العربية ويحقق األمن 
واالستقرار في المنطقة، ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود 
إليجاد حلول سياسية لألزمات التي تعاني منها بعض الدول 

  .يت الداخلي العربيالعربية في إطار الب

وعلى ذات العنوان الذي اجتمع عليه األشقاء 
ّالعرب في عمان، يعيد جاللة الملك التأكيد على موقف 
األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر قضيته 

ًالمركزية، مشيدا بمواقف االتحاد البرلماني العربي الداعمة 
ن القدس وتقديم لحقوق األشقاء الفلسطينيين والدفاع ع

  .الدعم لالجئين الفلسطينيين

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

لفلسطيني حتى ينالوا حقوقهم جامعة لدعم الشعب ا
  .المشروعة على ترابهم الوطني

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

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

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

  ١٤ص ٤/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

انهيار أرضي في سلوان بالقدس نتيجة 
 حفريات االحتالل

  

 وقع انهيار –وكاالت  - فلسطين المحتلة
أرضي، صباح أمس السبت، في أرضية ملعب حي وادي 
حلوة ببلدة سلوان، على بعد عدة أمتار من السور 

جاء ذلك نتيجة األعمال . الجنوبي للمسجد األقصى
 الموصلة إلى أسوار "شبكة األنفاق"اإلسرائيلية لحفر 

 .المسجد األقصى وساحة البراق من الجهة الغربية
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وأوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي 
انهيار جديد في حلوة أن أهالي الحي استيقظوا على 

أرضية ملعب الحي، وسوره واألسالك المحيطة، إضافة 
إلى هبوط ارضي في ذات المكان، وتشققات وتصدعات 

 .واسعة باألسوار المحيطة به

وأضاف صيام في بيان أصدره المركز أن أعمال 
المستوطنين في محيط أرض الملعب وأسفله ال تتوقف، 

ت ثقيلة وأخرى حيث يقومون يوميا بعمليات حفر بأدوا
خفيفة، وخالل ذلك يتم أفراغ األتربة من أسفل األرض 
ونقلها بشاحنات مخصصة، ما يعني ذلك أن سلطات 
االحتالل تحفر األنفاق وتفرغ أسفل الحي لصالح 
المشاريع االستيطانية متناسية سالمة سكان الحي البالغ 

 اآلف نسمة، والذين يعيشون بخطر حقيقي ٥عددهم 
  . رقعة التشققات واالنهياراتنتيجة توسع

وأضاف صيام أن محيط ملعب وادي حلوة 
المتضرر يعتبر الموقع الرئيسي المركزي لحفر األنفاق 

 .في الحي

وأوضح صيام أن المنخفض األخير والذي 
تشهده مدينة القدس منذ نهاية االسبوع الماضي، كشف 
عن حجم الحفريات وخطورتها على حياة سكان الحي، 

ت انهيارات ارضية جديدة خاصة في الشوارع حيث ظهر
الرئيسية وفي ملعب حي وادي حلوة وفي أرض تابعة 

، إضافة إلى توسع تشققات »لكنيسة للروم األرثوذكس«
وأضاف صيام أن . جدران وأسقف المنازل في الحي

أعمال حفر األنفاق متواصلة، رغم توجه السكان للمحاكم 
ال الحفر أسفل الحي اإلسرائيلية مطالبين بإيقاف أعم

 .التي تهدد بخطر االنهيار

صاحب أرض  من جهته أوضح محمد عطاهللا
ملعب وادي حلوة أن االنهيار الواسع الذي وقع اليوم هو 

 عاما من عمليات الحفر وتفريغ األتربة ١٢حصيلة 
ان سلطات االحتالل حاولت مصادرة «وقال . أسفله

يث توجهنا األرض لتحويلها الى موقف للمستوطنين، ح
للمحاكم لحمايتها، وتمكنا من تحويلها لملعب الطفال 
وشبان الحي حيث تفتقر المنطقة لألماكن المخصصة 

. »لهم، واليوم أصبح الملعب غير آمن بعد االنهيار
وطالب عطاهللا بتأمين المكان واجراء التصليحات 
والترميمات الالزمة له ليتسنى الطفال المنطقة اللعب فيه 

 .بأمان

في السياق، أكد المكتب الوطني للدفاع عن 
االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أمس السبت، ان سلطات االحتالل تسعى 
إلحكام السيطرة على األغوار الفلسطينية ومناطق جنوب 

 .الخليل وسط هجوم استيطاني متواصل

وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب 
ى ان األغوار تتعرض الى هجمة استيطانية متواصلة ال

كان أخرها االسبوع الفائت إقدام المستوطنين على وضع 
سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة 

» خلة العقدة«من قبل قوات االحتالل في منطقتي 
واضاف التقرير ان . في االغوار الشمالية» السويدة»و

لكاميرات على كافة االراضي التي قوات االحتالل نصبت ا
 دونم، وبهذه االجراءات )٦٠٠(صادرتها وتقدر بأكثر من 

منعت عشرات المواطنين من الوصول الى اراضيهم، على 
» طابو«الرغم من ان معظم هذه االراضي تحمل كوشان 

وقوات االحتالل ال تعترف به، وتعتبر هذه االراضي 
الحتالل العسكري ، إضافة الى تغول ا»امالك غائبين«

ٕواستفراده باألرض الفلسطينية في األغوار واغالق 
مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها 
التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول 

 .إليها

وفي هذا السياق قال رئيس أركان جيش 
كاحول «االحتالل األسبق، والمرشح الرابع في قائمة 

، غابي )»مناعة إلسرائيل«و» يش عتيد«ف تحال(» الفان
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أشكنازي إنه يجب وضع حدود إلسرائيل، مع التأكيد على 
 .استمرار سيطرة االحتالل على غور األردن

 ٣واضاف التقرير في الوقت نفسه تواجه 
تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل خطر الترحيل 

كمة واإلخالء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمح
العليا اإلسرائيلية، طالبت من خالله إخالء التجمعات؛ 
بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي 
منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية 
أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل 
بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا 

ّ حقيقيا، وتركز السلطات اإلسرائيلية مساعي استراتيجيا
التهجير بشكل عام في ثالث مناطق في الضفة الغربية 
منها جنوب جبال الخليل، حيث شبح الترحيل ما زال 

 .باقيا

من جهة ثانية، قام المواطن المقدسي حسام 
العباسي، صباح أمس السبت، بهدم منزله في حي رأس 

. جة البناء دون ترخيصالعامود ببلدة سلوان، بيده بح
واستدعت بلدية االحتالل المواطن العباسي مؤخرا وأخبرته 
ٕبضرورة هدم منزله، واال ستقوم آلياتها بهدمه وعليه دفع 
تكاليف الهدم لطواقم وجرافات البلدية ولقوات االحتالل 

  . المرافقة لها

أجبرت على تنفيذ هدم المنزل، ": وقال العباسي
طابق ثالث في بناية سكنية ولمنع فالشقة هي عبارة عن 

 الحي، اضطررت هدم الضرر للعائلة والجيران وأطفال
  ".المنزل بيدي

وأوضح العباسي أنه قام ببناء منزله قبل حوالي 
 مترا مربعا، ويعيش فيها مع زوجته ٧٠عام، ومساحته 

وصعدت بلدية االحتالل منذ مطلع العام الجاري . وطفله
، في مدينة القدس، حيث »الهدم الذاتي«من سياسة 

السكنية أو التجارية أو «تجبر اصحاب المنشآت 
على هدمها بأيديهم مهددة بفرض الغرامات » الزراعية

ليهم في حال عدم تنفيذ المالية أو عقوبة السجن ع
  .القرارات

  ١٥ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 عن القدس ً مواطنا١٣٣االحتالل أبعد : تقرير
  الشهر المنصرم

 

مركز معلومات وادي حلوة  أفاد – وفا – القدس
االثنين، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  بالقدس، اليوم

 قرار إبعاد عن ١٣٣أصدرت خالل شهر شباط المنصرم 
 ".المسجد األقصى أو القدس القديمة"

وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن جميع 
ي عقب أحداث قرارات اإلبعاد ُأصدرت نهاية الشهر الماض

 . قرارات أصدرت مطلع الشهر٦باب الرحمة، باستثناء 

وأضاف أن قرارات اإلبعاد في شهر شباط طالت 
 آخرين ٩أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و

من موظفي دائرة األوقاف معظمهم من الحراس، حيث 
اعتقلت والحقت شرطة االحتالل الحراس الذين قاموا بفتح 

 .ةباب الرحم

ً مقدسيا، ٢٢٩وبين المركز أنه رصد اعتقال 
 اعتقلوا خالل الفترة الواقعة ما بين ١٧٠منهم حوالي 

 شباط، عقب االعتصامات في باب الرحمة، ٢٨-١٨
مشيرا إلى أن االعتقاالت طالت الشهر الماضي رئيس 
المجلس اإلسالمي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب 

كيرات، ومحافظ القدس مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح ب
  .عدنان غيث

  ٦/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  
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قرارات إسرائيلية تحت قيود : مصدر عبري
  انتخابية قد تؤدي إلشعال الضفة

المؤسسة  كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن
حذرت المستوى السياسي من سلسلة " اإلسرائيلية"العسكرية 

ة، وذلك على خلفية الوضع االنتخابي قرارات مرتبطة بالعملية
 .الضفة الغربية االقتصادي المتردي للفلسطينيين في

من ضمن هذه القرارات التي حذرت المؤسسة 
خلفية سياسية، وضغط  العسكرية منها، والتي جاءت على

من أحزاب اليمين، قرار اقتطاع نصف مليار شيكل من 
 لحلصا" إسرائيل"الضرائب الفلسطينية التي تجمعها  أموال

 .السلطة الفلسطينية

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر في المؤسسة 
قولها، السلطة الفلسطينية لن توقف " اإلسرائيلية" العسكرية

" اإلسرائيلي"الفلسطينيين، كما أن القرار  األسرى دفع رواتب
سيؤدي لكسر حالة الهدوء بين األسرى الفلسطينيين في 

 ".اإلسرائيلية"السجون 

نفسها، هناك " اإلسرائيلية"ادر العسكرية وفق المص
األخرى قد تؤدي لتوتير األوضاع في  مجموعة من العوامل

الفلسطينية، أزمة  الضفة منها، اقتطاع أموال الضرائب
المسجد  القيادة في السلطة الفلسطينية، أو حدث عنيف في

  .األقصى

 ٦/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

نتصار المقدسيين مواجهة متصاعدة بعد ا
  ودعوات لكسر قرارات االحتالل وحماية االنتصار

المسجد األقصى  يشهد –  خاص–وسام محمد 
ًالمبارك، ظروفا غير مسبوقة، في ظل إجراءات االحتالل 
التعسفية بحق المقدسيين وحراس األقصى ومجلس 
األوقاف اإلسالمي، بعد االنتصار الذي حققه المقدسيون 

 .٢٠١٩ شباط ٢٢ة في بفتح مصلى الرحم

قوات االحتالل اإلسرائيلي شنت حملة اعتقاالت 
ومداهمات في مدينة القدس وضواحيها، وقامت باعتقال 
ٕوابعاد شيوخ المسجد األقصى، وعلى رأسهم، رئيس 
مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس، الشيخ عبد العظيم 
ًسلهب ونائبه، كما اعتقلت عددا كبيرا من الشبان  ً

  .سيين بتهمة المشاركة في فتح باب ومصلى الرحمةالمقد

وعقب تلك الحملة التعسفية، أمهلت ما تسمى 
التابعة لسلطات االحتالل في مدينة " محكمة الصلح"

ًالقدس، دائرة األوقاف اإلسالمية أسبوعا للرد على طلب 
النيابة اإلسرائيلية، بإصدار أمر يقضي بإعادة إغالق 

 .مصلى باب الرحمة

جلس األوقاف والمقدسات اإلسالمية في رفض م
ًالقدس، الطلب اإلسرائيلي، مؤكدا أنه لن يرد على محاكم 
ًاالحتالل بشأن مصلى الرحمة، وسيبقى مفتوحا أمام 
المصلين الفلسطينيين، وأكد أن المسجد األقصى المبارك 
ًلن يمتثل ألمر محكمة تابعة لالحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا 

محاكم اإلسرائيلية وقراراتها وأن المسجد أنه ال يعترف بال
األقصى ال تجري عليه أية قوانين أرضية، وهو مسجد 

 .بقرار رباني

 حماية المبعدين عن األقصى

وفي السياق، دعا حراس المسجد األقصى، إلى 
االعتصام على أبواب المسجد، بدء من يوم الجمعة 
المقبل، للسماح بدخول حراس المسجد وموظفي مجلس 

وقاف المبعدين بأوامر من سلطات االحتالل، وذلك في األ
ظل حملة االعتقاالت واإلبعاد التي تنتهجها سلطات 
االحتالل في القدس، بحق حراس ومسؤولي وموظفي 
مجلس األوقاف اإلسالمية الذين شاركوا في إعادة فتح 

  .مصلى باب الرحمة، األسبوع الماضي

ى جانب وأكدت مؤسسة القدس الدولية وقوفها إل
ّكل من صدر بحقهم قرارات ظالمة بمنعهم من دخول  ّ
ٕاألقصى وابعادهم عن المسجد، ودعت إلى اعتبار يوم 
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؛ "جمعة كسر المنع# "٨/٣/٢٠١٩الجمعة القادم في 
  .إلفراغ سياسة االحتالل في المنع واإلبعاد من مضمونها

ليكن شعار :" وقالت المؤسسة في بيان لها
ا أن يدخل المبعدون إلى األقصى ّالجماهير في القدس إم

ّمثل غيرهم واما االعتصام المفتوح أمام أبواب األقصى،  ٕ
 حين رضخ ٢٠١٧كما حصل في هبة باب األسباط عام 

االحتالل لضغط الجماهير وتراجع عن قراراته، ونحن اليوم 
أمام فرصة سانحة لكسر سياسة اإلبعاد الخطيرة التي 

ّفريغ المسجد من حراسه يهدف االحتالل من ورائها إلى ت
ورموز الدفاع عنه، وتقويض نصر هبة باب الرحمة، 
ّواعادة السيطرة على مصلى باب الرحمة وكي وعي  ٕ
ّالجماهير حتى ال تتجرأ على تحدي االحتالل وصناعة 

  ".االنتصارات

ّودعت المؤسسة أهل في القدس وكل من 
يستطيع الوصول إلى المسجد األقصى إلى مواصلة الرباط 
ّفي المسجد، ال سيما في مصلى باب الرحمة للحافظ على 
ّهذا االنتصار، ومواجهة أي محاولة إسرائيلية إلغالق 
المصلى أو السيطرة عليه، خاصة بعد تصاعد تهديدات 

ّباقتحام المصلى والسيطرة عليه وافتتاح " منظمات المعبد"
 .كنيس فيه

 الدعوة لصالة حاشدة يوم الجمعة في األقصى ومصلى
 الرحمة

وفي بيان آخر، دعا رئيس مجلس األوقاف 
اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب إلى صالة حاشدة 
داخل المسجد األقصى يوم الجمعة القادمة، وعلى وجه 
الخصوص داخل مصلى الرحمة، وعلى باب األسباط 

المس بإسالمية "رفضا للمحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى 
  ".األقصى

ن الحشود الشعبية الكبيرة إ"وقال سلهب 
المتوقعة في صالة الجمعة القادمة هي رسالة مهمة 

لحكومة االحتالل، وتمثل نقطة تحول في مسار مخططات 
  ".االعتداء على مصلى باب الرحمة

ووجه سلهب نداء بضرورة إسناد المقدسيين في 
الحراك الشعبي المدافع عن األقصى، واعتبار الجمعة 

ًر الواسع نحو األقصى رجاال ونساء القادمة يوم للنفي ً
  ".ًوأطفاال

ومع مهلة االحتالل التي قاربت على االنتهاء، 
ٕواصرار مجلس األوقاف في مدينة القدس، على أن يبقى 
ًباب الرحمة مفتوحا أمام الفلسطينيين، تبدو إرهاصات 
ًالمواجهة أكثر احتماال من أي وقت مضى، وسيبقى يوم 

يدة لتكريس االنتصار وتثبيته الجمعة القادم محطة جد
ٕوافشال مشاريع االحتالل ضد األقصى والعاملين فيه، 
ًومن المؤكد أن المقدسيين لن يتركوا األقصى وحيدا ولن 

  .يتركوا الذين ساهموا في تحقيق هذا االنتصار

  ٦/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تطالب بفصل موظفة 
  "القدس المحتلة"لقولها عربية 

 

": القدس العربي" – الناصرة – وديع عواودة
تواصل وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريغف مالحقة كل 

 في محاولة لقمع ٤٨صوت فلسطيني داخل أراضي 
التوجهات الوطنية، وفي آخرها حملت على مديرة وحدة 

صرة الثقافة العربية في الوزارة لبنى زعبي، من مدينة النا
ّبسبب مدونة نشرتها على صفحتها في شبكة التواصل 

 .االجتماعي

وقررت الوزيرة اإلسرائيلية المعروفة بإطالة 
لسانها وتطرف مواقفها إخضاع زعبي لجلسة استماع 
ّوتوبيخ بدعوى أن زعبي تمجد في مدونتها الشهداء، 

  ".مدينة محتلة"وتصف مدينة القدس بأنها 
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لة تحريض منفلتة وأطلقت الوزيرة ريغيف حم
" خدمات الدولة"ضد الموظفة العربية، وطالبت مفوضية 

الشروع بإجراءات فصل زعبي من منصبها، مدعية بأن 
ال يمكن لها أن تمر مرور الكرام على سلوك "وزارتها 

كهذا من قبل موظفة تابعة للوزارة، وأن الموظفة تصرفت 
نها وكأنها بوق للشهداء مدعية أن اعتبارها القدس بأ

  ".مدينة محتلة تحريضا

وكانت ريغف نشرت اليوم األربعاء قرار حكم 
يتهمها  ٢٤/٢/٢٠١٩ بحق لبنى زعبي قد صدر يوم

وقررت . بنشر رأيها السياسي على صفحتها في فيسبوك
محكمة مفوضية خدمات الدولة تحذير زعبي وخصم 

  .نصف أجرتها الشهرية بسبب تعبيرها عن رأيها

ف، المعروفة بمواقفها وقالت الوزيرة ريغي
العنصرية وتمجيدها للحركات الصهيونية والتوجهات 
المعادية للعرب وغيرها، إن ما قامت به زعبي هو تصرف 

  ".خطير ويجب محاسبتها على هذا التصرف

وحذر مركز مساواة ومنتدى جمعيات الثقافة 
 من محاوالت وزيرة الثقافة ميري ٤٨العربية داخل أراضي 

ونشر مركز . الموظفين العرب في وزارتهاريغيف تصفية 
مساواة بيانا يرفض فيه مالحقة مديرة الثقافة العربية 
لبنى زعبي بحجة نشر موقف أو مشاركة بوست على 

 .٢٠١٧صفحتها الشخصية عام 

ويشار إلى أن البوست المذكور قد نشر عام 
 وأن الوزيرة لم تطالب باتخاذ إجراءات إقالة ضد ٢٠١٧

ووزارة الثقافة " مفوضية خدمات الدولة"قف زعبي وأن مو
خالل المحكمة طالب بتحذير شديد اللهجة ولم يقبل هذا 

  .الطلب من قبل القضاة

وترافع عن زعبي المحامي ألبير نحاس، والذي 
طلب الغاء الئحة االتهام ضد زعبي وشدد على حقها في 

  .التعبير عن رأيها

 يشار إلى أن زعبي ليست الموظفة العربية
الوحيدة التي يتم مالحقتها من قبل وزراء حكومة 
نتنياهو، حيث قام وزير المواصالت يسرائيل كاتس على 
سبيل المثال بمهاجمة االعالمية مقبولة نصار عند 

  ". على الطرقاألمان"تعيينها للعمل بمجال 

وفي أعقاب انتهاء عمل رئيس سلطة التطوير 
 سيف، لم يتم االقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، أيمن

  .تعيين موظف عربي مكانه

وأشار مركز مساواة إلى حاالت عديدة من 
الموظفين اليهود الذين حرضوا على قتل العرب ولم يتخذ 

  . قانونية ضدهمإجراءات

وقالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، 
كعادتها، . ّكل الدعم للبنى عبيد زعبي: "نيفين أبو رحمون

يف وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ضد ّتحرض ميري ريج
الثقافة العربية لكسب الشعبية، وهذه المرة دور لبنى 
عبيد زعبي، مديرة دائرة الثقافة العربية في الوزارة، التي 
ّتعمل بمهنية، تريد ريجيف إسكاتها وقمعها وفرض قانون 

  . عليها بسبب موقفها السياسي"الوالء للثقافة"

ت الناس، هي بنت ّلبنى تمثل صو"وأكدت أن 
  ".ّهذه الثقافة بمهنيتها ومواقفها

 ٧/٣/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

األردن يفاوض والمقدسيون . .باب الرحمة
  يحذرون

 يخوض األردن –ّ عمان –محمود الشرعان 
الرسمي مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي للوصول إلى 

إغالق اتفاق نهائي يحل أزمة قرار محكمة تابعة لالحتالل ب
باب الرحمة أحد أبواب الحرم القدسي الذي أعاد المقدسيون 
. فتحه الشهر الماضي، دون التوصل التفاق حتى الساعة

في الوقت الذي أكدت فيه قيادات ومؤسسات مقدسية أن 
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أبواب األقصى تخص المؤسسات اإلسالمية وال شرعية 
 .لالحتالل للتفاوض حولها

لحكومة ال تزال فقد أكد مصدر حكومي أردني أن ا
تجري اتصاالت دبلوماسية مكثفة مع السلطات اإلسرائيلية 

 .والمجتمع الدولي من أجل حماية باب الرحمة

الحكومة والسلطات "ويقول المصدر للجزيرة نت 
اإلسرائيلية لم يصال بعد إلى اتفاق نهائي لباب الرحمة، إذ 
تحاول الحكومة حل األزمة الحالية على أساس احترام 

 ".وضع القانوني والتاريخي بما يتعلق بالبابال

وتحاول المملكة الخروج من األزمة بأسرع وقت، 
إذ ثمة جهود أردنية لترميم مبنى باب الرحمة، بحيث يتم 
إغالق المصلى أثناء فترة الترميم، حسب ما كشفه مصدر 
مطلع أكد أن المقترح األردني لم يوافق عليه االحتالل مما 

عادة التفكير بحل األزمة دون الترميم دفع المملكة إل
 .واالكتفاء بفتحه

ويقول وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
 للجزيرة نت –عبد الناصر أبو البصل . اإلسالمية األردنية د

واألولوية " إن الموقف واضح وال يمكن التنازل عنه –
 ".لترميم الباب حتى نقوم باستعماالته الوقفية

ال يمكن التنازل عن شبر من ويضيف الوزير أنه 
المسجد األقصى، وال يمكن القبول بالتقسيم والتشارك، أو 

إدارة المسجد أو ما يشمله لغير  أن يكون هناك دور في
" األمة اإلسالمية"وطالب . األوقاف اإلسالمية واألردنية

في حقها بإدارة "بالوقوف مع األوقاف اإلسالمية واألردنية 
 ".المسجد األقصى

 أدان االعتقاالت اإلسرائيلية واإلبعادات بحق كما
ما هي الجناية التي ارتكبها هؤالء "المقدسيين، متسائال 

هل الصالة باتت . المصلون حتى يتم اعتقالهم أو إبعادهم
 !".تعد جناية؟

من جهته، أعلن مجلس األوقاف اإلسالمية 
المسؤول عن إدارة المسجد األقصى عدم امتثاله ألمر 

 .التابعة لالحتالل بإغالق باب الرحمةالمحكمة 

وقال رئيس المجلس بالقدس الشيخ عبد العظيم 
المجلس ال يعترف بالمحاكم اإلسرائيلية "سلهب في بيان 

 ".وقراراتها

وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع طارئ 
المسجد األقصى ال تجري عليه أية قوانين "لمجلس األوقاف 

 ".نيأرضية، هو مسجد بقرار ربا

جاء ذلك ردا على إمهال محكمة إسرائيلية مجلس 
األوقاف أسبوعا للرد على طلب االدعاء العام إعادة إغالق 

 .مصلى باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد األقصى

وكان الصحفي اإلسرائيلي إيهود يعاري قال في 
 إنه تم ١٢على شاشة القناة " استديو الجمعة"برنامج 

ً األردن ببقاء مبنى باب الرحمة مفتوحا التوصل التفاق مع
  .ًشرط أال يكون مصلى

ّمن جانبه طالب مدير عام مؤسسة القدس الدولية 
ّياسين حمود الحكومة األردنية برد واضح وحازم على ما  ّ
ّتناقلته وسائل اإلعالم العبرية حول المفاوضات من أن  ّ
ّالمطروح هو عدم تحويل مبنى باب الرحمة إلى مصلى 

ّاالكتفاء بجعله مقرا لمكاتب إدارية، وكذلك تأجيل ترميم و 
ّالمصلى، ومشاركة موظفين من سلطة اآلثار اإلسرائيلية في 

  .الترميم

ّوحذر حمود في بيان من خطورة قبول التفاوض  ّ
مع االحتالل بشأن األقصى كونه يطعن المقدسيين في 

ًظهورهم، ويكرس االحتالل شريكا في إدارة شؤون الم سجد ّ
ّالمبارك، وهذا يتناقض مع الدور األردني اإلسالمي الحصري 

  .في إدارته

وطالب السلطات األردنية بدعم مواقف وقرارات 
مجلس األوقاف اإلسالمية بالقدس وفي مقدمتها اإلبقاء 
ٍعلى مصلى باب الرحمة مفتوحا وتعيين إمام راتب له،  ً

اع وعدم التعامل مع محاكم االحتالل، ورفض االنصي
 .لسياسة اإلبعاد عن األقصى
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ويعتبر األردن صاحب الوصاية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية بالمدينة المقدسة بموجب اتفاق وقع 

 . مع السلطة الفلسطينية٢٠١٣عام 

ويحتوي مبنى باب الرحمة على قاعة واسعة، 
وكانت األوقاف اإلسالمية تستعملها في االحتفاالت 

 كانت لجنة التراث ٢٠٠٣ة، وقبل عام واالجتماعات العام
اإلسالمي تستخدمه مقرا لها حيث أغلقته شرطة االحتالل 
بحجة أن اللجنة تقوم بنشاطات سياسية، وبقي المبنى 

، حتى لجأت إسرائيل إلى المحكمة، ٢٠٠٣مغلقا منذ عام 
 .واتخذت قرارا بإغالقه إلى أجل غير مسمى

أسبوعين نحو واعتقلت السلطات اإلسرائيلية منذ 
 فلسطينيا بالقدس بينهم كبار الشخصيات المقدسية، ١٣٠

ًوأصدرت حظرا مؤقتا على الوصول إلى باحة الحرم طال 
 .نحو ستين شخصا

   ٩/٣/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

القدس تدفع ثمنا : "سيادة المطران عطا اهللا حنا
باهظا بسبب ما سمي زورا وبهتانا بالربيع العربي 

دفه وما زال هو حرف البوصلة عن والذي كان ه
 "فلسطين

  

 استقبل سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس 
 اليوم وفدا من األرثوذكس سبسطية للروم أساقفةرئيس 

مدينة سبسطية في شمال الضفة الغربية والذين قاموا 
بجولة من البلدة القديمة من القدس حيث زاروا المسجد 

ن في استقبالهم سيادته األقصى وكنيسة القيامة حيث كا
 ألهلناالذي رحب بزيارتهم للمدينة المقدسة موجها التحية 
 اآلثارفي سبسطية هذه المدينة التي فيها كثير من 

  . التاريخية والتراثيةواألماكن

وقال بأنني اعبر عن تضامني مع سبسطية 
 ونحن نتابع بأن السلطات االحتاللية تسعى وأهلها

ى بعض من المواقع التاريخية لالستيالء والهيمنة عل
  . في تلك المنطقةواألثرية

 الجريمة الكبرى فهي ما يحدث في مدينتنا أما
 يوما بعد يوم، أيديناالمقدسة فالقدس مدينة تضيع من 

وبعض العرب يتغنون بعروبتها وتاريخها ولكنهم ال 
يفعلون شيئا للحفاظ على مدينة القدس وهويتها 

 تسعى السلطات االحتاللية المستباحة وتاريخها الذي
  .لتزويره

القدس هي من دفعت فاتورة ما سمي زورا 
 األمريكيوبهتانا بالربيع العربي المزعوم هذا الربيع 

اإلسرائيلي بامتياز والذي كان هدفه وما زال هو تدمير 
 العربية الواحدة وتحويلها إلى األمةالوطن العربي وتفكيك 

  .مختلفة فيما بينهاطوائف وقبائل وعشائر متناحرة و

انها سياسة فرق تسد التي يستعملها االستعمار 
عادة ونحن نعتقد بأن الهدف من هذه السياسة التي 
هدفت إلى تدمير مشرقنا العربي والنيل من تاريخه وتراثه 

فقد كان الهدف من ذلك ومازال هو حجب  أبنائهووحدة 
 عن القضية الفلسطينية وحرف البوصلة األنظار

 لكي ال تكون باتجاه القدس وفلسطين أخرىهات باتجا
 تمكنت األخيرةوها نحن اليوم نرى النتائج فخالل السنوات 

السلطات االحتاللية الغاشمة من تمرير مشاريع 
استعمارية استيطانية كثيرة في القدس ومن يتجول في 
البلدة القديمة يرى بأم العين البؤر االستيطانية ويرى 

ة التي تستهدف عاصمتنا وقبلتنا المشاريع التهويدي
  . مقدساتنا اإلسالمية والمسيحيةأهموحاضنة 

 األمريكي حالة التقصير العربي واالنحياز وأمام
 االنقسامات الفلسطينية الداخلية لكي تكون أتتوالغربي 

هدية لالحتالل وهو المستفيد الحقيقي من هذه 
  .االنقسامات وهذه التصدعات في المجتمع الفلسطيني

ادعوكم إلى نبذ ورفض هذه االنقسامات والتي ال 
 وقبل كل شيء ًأوال وان نكرس أعداءنا إاليستفيد منها 
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ثقافة االنتماء للوطن وليس االنتماء لهذا الفصيل أو 
  .لذاك الحزب

 في بالدنا كان واألحزابعندما ُأسست الفصائل 
الهدف من ذلك خدمة القضية والدفاع عن القدس 

 من االحتالل ولم يكن الهدف واإلنسان األرضوتحرير 
من تأسيسها هو تكريس االنقسامات والتصدعات في 

  .الجسد الفلسطيني الواحد

 المحدقة بنا فاألخطارآن لنا ان نوحد صفوفنا 
 عقل بشري وآن لنا ان أيكبيرة وال يمكن ان يستوعبها 

 لكي تعود الوحدة وألوانها أشكالهانلفظ االنقسامات بكافة 
 نعتقد بأن وحدتنا هي قوة لنا في تصدينا ألننا جاةالمرت

 الخبيثة التي هدفها تمرير واألجنداتللمشاريع المشبوهة 
 إنهاءصفقة القرن كما وغيرها من الصفقات الهادفة إلى 

القضية الفلسطينية وتصفيتها وسرقة مدينة القدس بشكل 
  .كلي

 أينحن وعلى الصعيد الشخصي ال ننتمي إلى 
 مشروع انقسام أو أيب ولسنا جزءا من فصيل أو حز
 فأجندتنا جهة سياسية ألية لسنا تابعين إنناتشرذم كما 

 االنتماء للوطن وللقضية ونرفض رفضا قاطعا أجندةهي 
 محاوالت أو مؤامرات هادفة للنيل من عدالة القضية أي

الفلسطينية والتآمر عليها وتمرير الصفقات والمشاريع 
 وأنبلُالوطنية والتي تعتبر اعدل المشبوهة بحق قضيتنا 

  . الحديثاإلنسانيقضية عرفها التاريخ 

وضع سيادته الوفد في صورة ما يحدث في 
 األسئلة على عدد من وأجابمدينة القدس كما 

 أحوالواالستفسارات وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن 
  . مؤسسة باسياإعدادالمدينة المقدسة من 

  ١٠/٣/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

  

واألقصى تحت " جزأيها" ًالقدس كاملة بـ: تقرير
  الفلسطينية؟ ما دور السلطة.. سيادة االحتالل

 

ّقبل الولوج في تفاصيل الخبر عما تتضمنه  صفقة "ّ
ّ، التي من المقرر أن تكشف عنها اإلدارة األمريكية "القرن ِ ْ ّ ُ

ّينية، القضية الفلسط" ّحل"بقيادة الرئيس دونالد ترامب لـ
تخوض في هذا " إسرائيل"ّيجب التأكيد والتشديد على أن 

ّالسياق حربا نفسية سافرة وسافلة ضد الفلسطينيين عبر  ً ًً ّ
ّالتسريبات عن خطة السالم األمريكية، وذلك بهدف تحضير  ّ
ّاألرضية المناسبة في الوطن العربي لقبول هذه الصفقة،  ُ ّ

ًالتي ستكون منحازة جدا لكيان االحت ً  .اللُ

ّوفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى أن  ُّ
ّالعبرية، يملكها الثري اليهودي ) يسرائيل هيوم(صحيفة  ّ ّ– 

ّاألمريكي، شيلدون إديلسون، الذي قال في أكثر من 
ّمناسبة بأنه ال يوجد شعب فلسطيني، وأن الصحيفة التي  ّ ّ ٍ ُ

ّأسسها في تل أبيب هي عمليا الناطقة غير الرسمية ب ُ لسان ً
ّرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إذ أنه على الرغم من  ْ

ًمجانا " ُتباع"ّتكاليف الطباعة والتوزيع والرواتب، فإنها 
ُبمئات آالف النسخ يوميا من أجل تقديم العون لنتنياهو، 
ُالذي ال ينفك عن التأكيد بأن اإلعالم العبري يناهضه  ّ ّ ّ

ِويعاديه ويواصل االصطياد في الميا ُ ٍه العكرة في محاولة منه ُ ُ
ّللسيطرة على مقاليد السلطة، على حد " يسار"ُلمساعدة الـ
 .زعم نتنياهو

ّبناء على ما تقدم، فإن نشر األخبار في صحيفة  ّ ً
ّ، تعتبر من ناحية مطلعة جدا، ألنها مسربة )يسرائيل هايوم( ُ ُّ ً ٍ ٍّ ُ

ُمن محيط ديوان نتنياهو، ولكن على الجانب اآلخر، من 
ّ المستبعد بتاتا أن رئيس الوزراء ُغير ً ِيعكف " ّاإلسرائيلي"ُ

ّعلى تسريب هذه األخبار خدمة لمعركته االنتخابية بالدرجة  ً
األولى، ومن الناحية األخرى، توجيه الرسائل إلى 
َالفلسطينيين بشكل خاص، والى ما يطلق عليها في كيان  ُ ٕ  ٍ

ِالدول العربية السنية المعتدل"االحتالل بـ ُ ّ ّ، وفي مقدمتها "ةُّ ُ



  
  ١٦٥ 

المملكة العربية السعودية، التي يعول على التطبيع معها  ُ ّ ّ
 ".صفقة القرن"في إطار 

ّووفق المحللين السياسيين في تل أبيب، فإن  ّ ُ
ًاألمريكيين ينوون عرض الخطة بشكل مفصل مباشرة بعد  ُ ٍُ ٍّ ّ

ْ، والتي من المقرر أن تجري "إسرائيل"ّاالنتخابات العامة في  ّ ُ
ِالقادم، وذلك من أجل ) أبريل(في التاسع من شهر نيسان 

، التي ترغب في االنضمام "ّاإلسرائيلية"إجبار األحزاب 
ِللحكومة الجديدة أن توافق على صفقة القرن باعتبارها أحد  ُ ْ

" ّاإلسرائيلية"ّالبنود الرئيسية في الخطوط العريضة للحكومة 
ّالقادمة، بغض النظر عمن سيقوم بتشكي ّ ْلها نتنياهو أم ِ

 .الجنرال في االحتياط، بيني غانتس

ّيشار إلى أن الكشف الذي ورد في صحيفة  ُ
ٍيتعلق بشكل محدد بمستقبل مدينة القدس " يسرائيل هايوم" ّ ُ ٍ ّ

المحتلة وكيفية تقسيم السيادة عليها، مع انحياز أمريكي  ٍ ّ
، على حساب الحقوق "إسرائيل"ٍواضح إلى جانب 

 .ّالفلسطينية

ٍونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة في تل  ٍ ّ
أبيب قولها إن الصفقة تفرق في المبدأ بين منطقة القدس  ُ ّ

، )١٩٦٧الحدود التي كانت عليها قبل عام (ّاألردنية 
 كيلومترات مربعة، والمناطق التي ضمتها ٦ومساحتها نحو 

إلى النطاق البلدي للقدس من خارجها، والبالغة " إسرائيل"
ً كيلومترا مربعا، إضافة إلى ٦٤مساحتها أكثر من  ً  قرية ٢٨ً

  .ًمجاورة لم تكن في األساس جزءا من المدينة

ّعلى ذلك، جرى التقسيم الشكلي بنقل المدينة 
، بما يشمل "ّاإلسرائيلية"وأحيائها الرئيسية إلى السيادة 

َالمستوطنات اليهودية التي استولي على األراضي المقامة  ُ
 ألف يهودي، فيما ٢٢٠، ويستوطن فيها ١٩٦٧عد عليها ب

ّتنقل إلى السيادة الفلسطينية أجزاء من الدائرة الثانية من  ُ
ًعمليا خارج  (١٩٦٧مدينة القدس الموسعة بعد عام 

 ).القدس

ًوأوضحت المصادر أنه وفقا لهذا التقسيم، تحتفظ  ّ
بسيادتها على معظم القدس، بما يشمل البلدة " إسرائيل"

منطقة المسجد األقصى (مة والحوض المقدس القدي
، وجزءا من سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي )ومحيطها

ُالجوز والشيخ جراح وجبل المشارف، فيما تنقل مناطق تقع 
ّفي دوائر القدس الواسعة إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل 

أما االستيطان . المكبر وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا
 اليهودية ١٢ْ، أي األحياء الـ"ّاألردنية"ودي في القدس اليه

 التي تقع في نطاق ٢٨المستحدثة فيها، وكذلك القرى الـ
، ١٩٦٧بعد " اإلسرائيلية"القدس الموسعة وفق القرارات 

 .بالسيادة عليها" إسرائيل"فتحتفظ 

ّباإلضافة إلى ذلك، ورد في الخطة، بحسب 
التي " ّيادة الوظيفيةالس"المصادر في تل أبيب، مصطلح 

ِيشارك فيها الفلسطينيون بما يرتبط بالبلدة القديمة  ُ
ّواألقصى، مع التشديد على أن هذه السيادة تتعلق بالمجال  ّ
ّالتشغيلي الوظيفي، التي هي في مرتبة أدنى من السيادة  ّ

". ّاإلسرائيلي"الكاملة التي ستبقى بال شريك لدى الجانب 
ّعالوة على ذلك، أكدت ً ّ المصادر عينها، على أنه في البند ُ

ِالذي يتناول السيادة على ما يطلق عليه اليهود حائط  ُ
السيطرة " إسرائيل"ْالمبكى، أي حائط البراق، فستكون لـ

ٍبشكل مطلق من دون أي شراكة، بما يشمل السيادة  ّ ٍ ُ ٍ
 .للفلسطينيين) ّاالستشارية(ّالوظيفية 

ِبكلمات أخرى، يمكن القول والجزم ّ أيضا أن الخطة ٍُ ّ ً
ّالقدس بجزأيها الغربي والشرقي " إسرائيل"ّاألمريكية تمنح  ّ

ّكاملة لتكون بذلك، قوال وفعال، عاصمة الشعب اليهودي  ً ً ً
في مناطق " ُفتات"إلى األبد، فيما ستمنح الفلسطينيين الـ

ّتعتبر خارجة عن القدس المحتلة، أي أن صفقة القرن،  ْ ّ ُ ُ
ٕقائم، أي االحتالل، وابعاد هدفها تكريس الوضع ال ْ

ّالفلسطينيين والعرب عن القدس ومقدساتها اإلسالمية  ّ ُ
  .ّوالمسيحية

 ١١/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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لجنة أممية تتقصى انتهاكات االحتالل وسط 
 اعتداءات على الفلسطينيين

 

 باشرت لجنة تقصي -  عمان - نادية سعد الدين
، في األراضي الفلسطينية حقائق دولية عملها، أمس

المحتلة لتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، 
وذلك على وقع استشهاد شاب فلسطيني، وشن حملة 
اقتحامات واعتقاالت واسعة، واقتحام المستوطنين للمسجد 
األقصى المبارك، بوصفها إحدى صور عدوان االحتالل 

  .بحق الشعب الفلسطيني

ممية التابعة لمنظمة العمل وتهدف اللجنة األ
الدولية إلى إعداد تقرير يرصد انتهاكات سلطات االحتالل 
ًضد العمال في األراضي المحتلة، بناء على طلب مدير عام 

  .المنظمة، غاي رايدر

وقال ممثل المنظمة الدولية في فلسطين المحتلة، 
اللجنة ستلتقي كافة األطراف ذات العالقة، “منير قليبو، إن 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين والدوليين، كما ستزور من
الحواجز العسكرية والمعابر، والمناطق الصناعية، وتلتقي 
ممثلي النقابات العمالية، والعمال والعامالت والشباب، 
بهدف توثيق الممارسات واالنتهاكات بحق العمال، والبحث 

  .”عن فرص لتحسين وضع سوق العمل

رير من شأنه أن يشكل التق“وأضاف قليبو، إن 
وثيقة مساندة للقيادة الفلسطينية في تحركاتها لمحاسبة 
دولة االحتالل عن جرائمها المستمرة ضد الشعب 

  .”الفلسطيني

ُسيقدم إلى مؤتمر العمل “وأفاد بأن التقرير 
الدولي، حيث يتناول بالتفصيل القيود العديدة المفروضة 

اإلسرائيلي، وعدم على النشاط االقتصادي بفعل االحتالل 
قدرة الفلسطينيين على دخول معظم األراضي المحتلة، 
والتوسع االستيطاني، وعزل القدس المحتلة عن باقي 

  .”الضفة الغربية

ً؛ وعمال بالقرار المتعلق بآثار ١٩٨٠ومنذ العام 
المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين واألراضي العربية 

عرب، الذي اعتمده المحتلة األخرى على وضع العمال ال
مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين، يوفد 
مدير عام منظمة العمل الدولية بعثة تقصي حقائق إلى 
األراضي الفلسطينية إلجراء تقييم لوضع العمال، حيث 
تسترشد البعثة بالمبادئ واألهداف المكرسة في دستور 

 الصلة التي منظمة العمل الدولية، إلى جانب المعايير ذات
يتضمنها القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 

  .اإلنسان واتفاقية جنيف

وقد وطأت المنظمة الدولية األراضي المحتلة على 
وقع استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها 

مسيرات “برصاص قوات االحتالل خالل مشاركته بفعاليات 
 شرق مدينة خان يونس جنوب ،”العودة وكسر الحصار

  .قطاع غزة، الشهر الماضي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في 
 ٢٢(الشاب بسام سامي صافي “القطاع، أشرف القدرة، إن 

 من ٢٢ًاستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها، في ) ًعاما
الشهر الماضي، من قبل قوات االحتالل شرق خان 

  .”يونس

قوات االحتالل الحماية األمنية المشددة فيما وفرت 
للمستوطنين المتطرفين خالل اقتحامهم المسجد األقصى 

، وتنفيذ جوالت استفزازية ”باب المغاربة“المبارك، من جهة 
، وفق ”باب السلسلة“داخل باحاته، حتى اندحارهم من 

  .دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة

عل المعارضة لتشكيل إلى ذلك؛ تواصلت ردود الف
الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد اشتية 
ًحسب تكليف الرئيس محمود عباس، بوصفها تشكلت بعيدا 

  .عن التوافق الوطني

وأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
الحكومة الجديدة التي شكلها “الفلسطيني، أحمد بحر، أن 
ة غير دستورية وغير قانونية، الرئيس عباس برئاسة اشتي
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وتعبر عن فشل سياسي، كونها لم تنل الثقة من المجلس 
التشريعي ولم تحظ بالمصادقة عليها حسب القانون 

  .”والدستور الفلسطيني

تكليف الرئيس “وقال بحر، في تصريح له، إن 
ًعباس إلشتيه بتشكيل الحكومة يعد خروجا عن المسؤولية 

ًالوطنية وقفزا وتالعبا  بنتائج االنتخابات التشريعية ً
  ”.األخيرة

حكومة “وأشار إلى أن هذه الحكومة تعتبر 
انفصالية بامتياز وتسعى لتطبيق فصل الضفة الغربية عن 

تعزز “ً، الفتا إلى أنها ”صفقة القرن“قطاع غزة في إطار 
االنقسام الداخلي وتقضي على أي بارقة أمل في تحقيق 

  .”لداخليالوحدة الوطنية والتوافق ا

ستزيد األزمة الفلسطينية الداخلية “واعتبر أنها 
ًحدة وتفاقما وتعقيدا وتدفع الوضع الفلسطيني الداخلي نحو  ً

  .”مزيد من التردي والتدهور

من جانبها؛ اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
الحكومة الجديدة، بالصيغة الفصائلية التي “فلسطين، أن 

، ال تشكل في ”فتح“ لحركة دعت لها اللجنة المركزية
المرحلة الحالية أولوية وطنية، تلبي اإلستحقاقات السياسية 

  .”المطروحة على جدول أعمال الحركة الوطنية

هذه الخطوة تعمق اإلنقسام وتفاقم “وأضافت إن 
المأزق السياسي، بينما تمر القضية الوطنية بمرحلة شديدة 

ًالتعقيد، وتجابه قدرا كبيرا من المخا طر، ما يتطلب البحث ً
في الحلول الوطنية التي تمكن من إخراج الحالة الوطنية 
من عنق الزجاجة، وتوفير العناصر الضرورية والكفيلة 

  .”باستنهاض عموم الوضع الفلسطيني، بكل مكوناته

إنهاء االنقسام، والتفرغ “ونوهت إلى ضرورة 
لمجابهة إستحقاقات وتحديات صفقة الرئيس األميركي، 

نالد ترامب، وسياسات اليمين اإلسرائيلي المتطرف الرامي دو
إلى ابتالع األراضي المحتلة وتهويد القدس المحتلة 

  .”وتصفية المشروع الوطني

معالجة األوضاع داخل منظمة “ودعت إلى 
ًالتحرير وفق قواعد االئتالف والشراكة الوطنية، بعيدا عن 

والتنظيمي والمالي سياسة التفرد واالستفراد بالقرار السياسي 
  .”ٕوتهميش اآلخرين واقصائهم

الحوار بين فصائل المنظمة “وتوقفت عند أهمية 
للوصول إلى التوافقات الوطنية المطلوبة، بما يؤسس 
آلليات تمكن من تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني 
في تحديد العالقة مع اإلحتالل، والتحرر من إلتزامات وقيود 

وبروتوكول باريس االقتصادي، واستنهاض إتفاق أوسلو 
المقاومة الشعبية الشاملة ونقل القضية والحقوق الوطنية 
إلى المحافل الدولية في األمم المتحدة ومحكمة الجنايات 

  .”الدولية

هيئة تفعيل مؤسسات “دعوة “وحثت على 
المنظمة لحوار شامل يقود إلنهاء االنقسام ورفع اإلجراءات 

لتوافق على حكومة وحدة وطنية لمرحلة عن قطاع غزة، وا
انتقالية، من أجل تنظيم إنتخابات شاملة لرئاسة السلطة، 

  .”والمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي

تسهم في إعادة بناء “ورأت أن تلك الخطوات 
المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، وتمهد لعقد دورة 

يد، مما يعزز الموقع توحيدية للمجلس الوطني الجد
ًممثال “السياسي والتمثيلي لمنظمة التحرير، بوصفها 

ًشرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ً، واطارا حاضنا لكل ”ً ً ٕ
  .”مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية

بتغليب االهتمام بالقضايا الكبرى “ وطالبت
واإلستراتيجية الملحة، وتجنب االنزالق إلى القضايا الجانبية 

لثانوية التي تعمل على توسيع دائرة الخالفات واالنقسام وا
 –في الساحة الوطنية، في ظل التحالف األميركي 

الهادفة إلى تصفية ” صفقة القرن“اإلسرائيلي لإلعالن عن 
  .”القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية

  ١ ص١٢/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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هكذا تتم سرقة األراضي الفلسطينية ألغراض 
  ستيطان بالضفةاال

 تحدثت صحيفة عبرية، عن – أحمد صقر –غزة 
الطرق التي يستخدمها االحتالل اإلسرائيلي للسيطرة على 
األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأهمها 
أمر وضع اليد ألغراض عسكرية، والذي حول أغلبيتها 

  .الساحقة لصالح المستوطنات

ائيلية في تقرير اإلسر" هآرتس"وكشفت صحيفة 
نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، أن 

 أمرا لوضع اليد ١١٥٠سلطات االحتالل، أصدرت أكثر من 
 وحتى اآلن على األراضي الفلسطينية في ١٩٦٩منذ 

الضفة الغربية المحتلة، منوهة إلى أن هذه المعلومات 
احث جاءت في سياق بحث جديد سينشر هذا األسبوع للب

  .في سياسة االستيطان اإلسرائيلية درور آتكس

سيطرت إسرائيل "وأكدت أنه بواسطة تلك األوامر 
 ألف دونم من األراضي الفلسطينية، ١٠٠على أكثر من 

والتي تتم سرقتها وتحويلها إلى اليهود لكونهم يهودا؛ سواء 
الطرق "، موضحة أن "من مواليد إسرائيل أم من الخارج

وتوجدها البيروقراطية العسكرية للوصول إلى التي أوجدتها 
النتيجة النهائية، كثيرة ومتنوعة لدرجة التشويش والحرج 

  ".والخوف من كثرة التفاصيل

الهدف المعلن ألوامر "ونوهت الصحيفة، إلى أن 
، مضيفة أنه "وضع اليد هو االحتياجات األمنية والعسكرية

ا لقوانين وفق: في اقتباس طويل من البحث جاء ما يلي"
وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على 
الدولة المحتلة مصادرة أمالك خاصة للسكان المحليين في 

، ولكن في ..المناطق الواقعة تحت سيطرة حربية من قبلها
يد قائد المنطقة صالحية االستيالء على األراضي الخاصة 

  ".إذا كانت هناك حاجة عسكرية لذلك

استخدام هذه الصالحية ال يصادر حق ": وتابعت
ٕالملكية من أيدي أصحاب األرض، وان كان يمنعهم من 
استخدامها بصورة مؤقتة، ألن االحتالل يمكن أن يكون 

، كاشفة أن "مؤقتا، وكذلك الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير
 بالمئة من األرض التي تم وضع اليد عليها ٤٠نحو "

خالل السنين رسميا ألغراض عسكرية خصصت 
  ".لالستيطان

حكومات حزب العمل بدأت "أن " هآرتس"وذكرت 
 ٢٨ دونما، ٦٢٨٠بهذا التقليد، وخصصت للمستوطنات 

 ألف دونم التي تم وضع اليد عليها ٢٢في المئة من الـ 
مع صعود حزب "، منوهة إلى أنه "سنينعسكريا في تلك ال

الليكود، كانت هناك قفزة كبيرة في تخصيص األراضي التي 
  ".تم وضع اليد عليها عسكريا لغرض االستيطان

وأكدت أن أوامر وضع اليد التي ما زال يصدرها 
القائد العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ما زالت 

دة المنطقة تحت ثالث سنوات واصل قا"مستمرة، وخالل 
حكم الليكود إصدار تلك األوامر ألغراض أمنية أفادت 

  ".مشروع االستيطان

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بعد قرار المحكمة العليا 
إلى الشرق من مدينة نابلس " ألون موريه"حول مستوطنة 

وجدت إسرائيل طريقة "شمال الضفة الغربية المحتلة، 
 عن األراضي الفلسطينية للسلب أكثر ضمانة، وهي اإلعالن

  ".كأراضي دولة، أي لليهود

وبحسب المعلومات الواردة في البحث، فقد قدر 
 ألف ٧٥٠إسرائيل أعلنت منذ الثمانينيات عن "الباحث أن 

 مليون ٥.٧من بين ) لصالح اليهود(دونم كأراضي دولة 
  .، وفق ما أوردته الصحيفة"دونم في الضفة

 ألف دونم تقريبا ٤٠وأوضح الباحث أنه من بين 
 مستوطنة في الضفة تمت مصادرتها عبر ٤٥خصصت لـ 

 ٤٣ أمر بوضع اليد، يستخدم منها بشكل فعلي نحو ٧٣
 في المئة ما زالت فارغة، مؤكدا أن ٥٧في المئة والباقي الـ

 في المئة من إجمالي األراضي التي تم وضع اليد ٤٥"
كرية عليها بواسطة كل األوامر؛ بما فيها ألغراض عس

  ".ليست قيد االستخدام
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 لم ١٩٨٩حتى نهاية "وأشارت الصحيفة إلى أنه 
يكن لهذه األوامر تاريخ انتهاء، وهذا الوضع المؤقت تم 

، عندها التمس أحد سكان بيت لحم، ١٩٨٩قطعه عام 
نعيم جحا، ضد وضع اليد على قطعة أرض لعائلته، حيث 

ع اليد، صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على أمر وض
لكنها أمرت بتقييده بفترة زمنية، ومنذ ذلك الحين صارت 
األوامر الجديدة تظهر مع تاريخ انتهاء، لكن يتم تمديده 
بحسب الحاجة، أما األوامر التي صدرت قبل التماس جحا 

  ".فبقيت مؤقتة بال نهاية

  ١١/٣/٢٠١٩ - ٢١عربي

* * * * *  

 قرارها بشأن ًمحكمة االحتالل ترجئ مؤقتا
  لى باب الرحمةمص

 أرجأت محكمة صلح االحتالل – وكاالت –القدس 
في القدس، أمس، لمدة أسبوع قرارها بشأن طلب نيابة 

 .االحتالل إغالق مصلى باب الرحمة

وقررت المحكمة، في جلستها منح دائرة األوقاف 
أيام إضافية لتبيان موقفها  ٧اإلسالمية في القدس مدة 

   .ق المصلىبشأن طلب شرطة االحتالل إغال

ولفتت المحكمة إلى انه لحين انتهاء المهلة فإن 
 .المصلى سيبقى مفتوحا

وقال مراقبون ان القرار يأتي إلفساح المجال أمام 
المزيد من االتصاالت بين الحكومتين اإلسرائيلية واألردنية 

 .للتوصل إلى اتفاق

وكانت انتهت اليوم المهلة التي حددتها المحكمة 
اف اإلسالمية من اجل تبيان موقفها بشأن طلب لدائرة األوق

ولكن مجلس األوقاف اإلسالمية  .الشرطة إغالق المصلى
يتعاطى مع  في القدس أكد األسبوع الماضي على انه لن

طلب المحكمة حيث ان ال سلطة للمحاكم أو القوانين 
  .المسجد األقصى اإلسرائيلية على

  ١٣/٣/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

افسة بين أحزاب المستوطنين في احتدام المن
 االنتخابات اإلسرائيلية

  

 انشغلت وسائل – الناصرة – برهوم جرايسي
اإلعالم اإلسرائيلية في تقاريرها حول االنتخابات البرلمانية 

المقبل، بظهور أحد ) ابريل( نيسان ٩التي ستجري يوم 
، كحزب الرأياألحزاب اليمينية المتطرفة في استطالعات 

بزعامة العنصري الشرس %. ٣,٢٥سم سيجتاز نسبة الح
موشيه فيغلين، من قادة العصابات التي تقتحم المسجد 

  .األقصى، ومن أشد العنصريين ضد العرب

 لفيغلين، يطرح عالمات "المفاجئ"هذا الظهور 
ُ، التي تضخم الرأياستفهام، حول مدى صحة استطالعات 

ة  وتبرزه كقوة قادمة لقياد،من حجم اليمين االستيطاني
  .المجتمع االسرائيلي

، أن ثالثة قوائم الرأيفقد أظهرت استطالعات 
تمثل مباشرة اليمين االستيطاني، وتعد المستوطنات قاعدتها 
االنتخابية الرئيسية، ستحصل على عدد من المقاعد مبالغ 

، الذي حصل في "الليكود"به، وقبل احتساب قوة حزب 
، الذين  على ثلث أصوات المستوطنين٢٠١٥انتخابات 

  .من اجمالي المصوتين% ٦شكلوا في االنتخابات السابقة 

، "وحدة أحزاب اليمين"ويجري الحديث عن تحالف 
الذي يضم ثالثة أحزاب، تخوض االنتخابات المقبلة في 
قائمة واحدة، يقف على رأسها، حزب يعتبر امتدادا طبيعيا 

 اإلرهابية، وتم ضمه للتحالف بضغط مباشر "كاخ"لحركة 
 بنيامين نتنياهو، كي ال يتم حرق عشرات آالف من

المستوطنين، في حال خاض هذا الحزب االنتخابات، ولم 
 هذا التحالف الرأيوتمنح استطالعات . يجتاز نسبة الحسم

  . مقاعد٨ إلى ٥ما بين 

، التي شكلها وزير "اليمين الجديد"وتأتي قائمة 
يد، التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء أييليت شك

، الذي كان يجمع "البيت اليهودي"المنشقان عن تحالف 
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 وتمنحها ،ثالثة أحزاب مستوطنين، في المرتبة الثانية
  . مقاعد٧ إلى ٦ ما بين الرأياستطالعات 

بزعامة العنصري ) هوية ("زهوت"وفيما يأتي حزب 
 ٤ الرأياإلرهابي موشيه فيغلين، الذي تمنحه استطالعات 

حد األدنى في الكنيست، بموجب نسبة مقاعد، وهي تمثيل ال
ّوكان فيغلين قد تمثل في الكنيست بين العامين . الحسم
، إال أن منافسته "الليكود"، ضمن حزب ٢٠١٥ -  ٢٠١٣

لبنيامين نتنياهو على رئاسة الحزب في حينه، جعلت 
األخير يقف سدا منيعا لمنع تمثيله مجددا عن قائمة 

  ."زهوت"ه فانشق الحقا وأقام حزب. الليكود

بزعامة افيغدور ” يسرائيل بيتينو“ويتأرجح حزب 
التي ساهم شخصيا بالضغط (ليبرمان، عند نسبة الحسم، 

في العام % ٣,٢٥إلى % ٢الشديد في الكنيست لرفعها من 
٢٠١٤(.   

وعلى الرغم من تطرفه اليميني، إال أنه ضعيف في 
ار المستوطنات، التي تبلغ نسبة المقترعين فيها، من التي

 حوال "الحريديم"الديني الصهيوني، والتيار الديني المتزمت 
  .من اصوات المقترعين% ٧٨

ومن الواضح أن قوة اليمين االستيطاني ليست 
فقط في المستوطنات، التي قد يشكل عدد المصوتين فعليا 

من اجمالي المصوتين، وهو ما يعادل % ٧فيها حوالي 
 أيضا هناك التيار  مقاعد برلمانية، بل٨أكثر بقليل من 

، ٤٨الديني الصهيوني المنتشر في كافة انحاء فلسطين 
من % ١٣من اجمالي اليهود، و% ١٥وهم يشكلون حوالي 

  .اجمالي السكان

وهناك أحزاب صغيرة أخرى تخوض االنتخابات، 
وقد يقرر بعضها االنسحاب من المنافسة تحت ضغط قادة 

لكن كل حزب اليمين االستيطاني، منعا لحرق األصوات، 
مرشح الجتياز نسبة الحسم، لن يقبل باالنسحاب من 
المنافسة، وهذا ما يقلق أكثر، قادة اليمين االستيطاني، 
بمن فيهم بنيامين نتنياهو؛ إذ أن سقوط قائمتين أو أكثر، 

من القوائم المحسوبة على اليمين، من شأنه أن يقلب 
  .الستيطانيموازين التمثيل البرلماني، بشكل يضر باليمين ا

يذكر ان هذه القوة التي تظهر في استطالعات 
فحينما . ، تعكس أجواء التطرف في الشارع اإلسرائيليالرأي

ستصدر النتائج النهائية، سنقرأ نتائجها، ليس فقط بموجب 
ٕتقاسم مقاعد الكنيست، وانما سنأخذ بالحسبان أيضا، 

أو القوائم التي لم تجتاز نسبة الحسم، من هذا المعسكر 
  .ذاك

وفي حال اجتاز فيغلين نسبة الحسم، وتمثل مجددا 
في الكنيست، مع ثالثة نواب آخرين على األقل من قطيعه، 
فإننا سنكون امام تركيبة برلمانية، أشد تطرفا مما شهدناه 
في الوالية البرلمانية المنتهية، ألن فيغلين وزمرته 

بي، سينضمون الى قطيع من نواب اليمين المتطرف اإلرها
بات مضمونا تمثيلهم في الكنيست، وسيكونون في حالة 
تنافس أشد على المواقف العنصرية واالقتالعية، إذ أن 

يزداد ) الترانسفير(دعاة الطرد الجماعي للفلسطينيين 
عددهم في كل واحدة من جوالت االنتخابات اإلسرائيلية في 

  .العقود الثالثة األخيرة

 ١٨ص ١٤/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل : تفكجي
  جغرافي أمر مستحيل

  

قال مدير دائرة   -   منال القبالوي- عمان 
الخرائط في بيت الشرق في القدس خليل تفكجي إن 

اقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي امر «
  .«مستحيل

وبين التفكجي في محاضرة نظمتها المدارس 
لية اول أمس في منتدى العصرية ومؤسسة فلسطين الدو

هل دولة فلسطين ما زالت ممكنة االن «العصرية، بعنوان 
دولة فلسطين لن تقوم جغرافيا «أن » ام تجاوزها الزمن

  .«وقد تجاوزها الزمن بحكم االستيطان
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وقدم تفكجي االدلة والخرائط الجوية المختلفة، 
التي تثبت حقيقة ما توصل اليه، إذ ان كل االتجاهات 

واالتجاهات ) السيطرة على االرض(فية متمثلة بـ الجغرا
تذهب اتجاها واحدا ) النمو السكاني(السكانية متمثلة بـ 

وهو ان دولة فلسطينية غير موجودة في التفكير 
  .السياسي االسرائيلي

وبحسبه فان المستعمرات االستيطانية ال تبنى 
عشوائيا وانما تشكل بالنهاية كتلة واحدة بحيث ال يمكن 

  .عها تشكل الدولة الفلسطينيةم

اسرائيل تعمل بطريقة «واشار تفكجي الى ان 
ممنهجة وتخطيط استراتيجي لتحقيق حلمهم المتمثل بـ 

سواء من حيث عبرنة ) اسرائيل من النهر الى البحر(
اسماء الشوارع والبناء حول المدن الفلسطينية وتقسيم 

وانشاء الضفة الغربية بشكل فسيفسائي والجدار الفاصل 
) النجوم(محميات طبيعية للسيطرة على االرض ومشروع 

ببناء كتل استيطانية ضخمة فوق الخط االخضر وفوق 
 والضفة الغربية النهاء شيء اسمه الخط ١٩٤٨اراضي 
  .«االخضر

) ٥٠(الى جانب االمر العسكري للطرق رقم 
 – وفقا للتفكجي –  والذي احدث١٩٨٣الصادر عام 

المتواصل ) المستوطنين(الول نظام نظامين بالمجتمع ا
الذين لديهم فقط للتواصل االنفاق ) العرب(جغرافيا ونظام 

والشوارع الفرعية، ما ادى الى استحالة اقامة دولة 
فلسطينية ذات تواصل جغرافي لسيطرة المستوطنات على 

  .الشوارع الرئيسية

واكد تقكجي ان اسرائيل فرضت قوانينها على 
توطنات في الضفة الغربية فاصبح المستوطنين والمس

يحاكمون بموجب القوانين ) مجتمع مستوطنين( هنالك
يحاكم بموجب قوانين ) مجتمع فلسطيني( واالسرائيلية

  .عسكرية او ادارية

اما مستوطنات القدس فقد طبق عليها القانون 
االسرائيلي، اما المناطق التي ال تخضع للسلطات البلدية 

  .فقد اعلن عنها ارض عسكرية مغلقةوالمحلية واالقليمية 

استمرار التوسع االستيطاني «وبين تفكجي ان 
ادى الى زيادة نسبة السيطرة على االرض واستغالل 
الثروات االقتصادية سواء باالغوار او الثروات الطبيعية 

اضافة للسيطرة على المياه الجوفية  )بالكسارات(بالجبال 
االقتصاد الفلسطيني فاصبحت السيطرة االسرائيلية على 

  .«فوق وتحت االرض

ان االستراتيجية «وعن حل الدولتين قال تفكجي 
االسرائيلية لالستيطان تبنى على برامج طويلة االمد 
ضمن مشروع متفق عليه من جميع االحزاب االسرائيلية 
تضعه مراكز االبحاث وتطبقه الحكومات المتعاقبة يقضي 

لقائم منها وجعل باقامة مستعمرات جديدة وتوسيع ا
وكذلك (...)  القدس جاذبة لالسرائيليين طاردة للعرب

مشروع النجوم بازالة الخط االخضر والبناء فوقه اقامة 
المستوطنات عليه والشوارع االلتفافية وخلق بنية تحتية 

  .للمستوطنين والفلسطينيين منفصلتين

وبين ان االستيطان سيستمر في التوسع 
ن الى مليون شخص اسرائيلي في والتعمق الى ان يصلو

وان االسرائيليين يقولون ان  .السنوات العشرين القادمة
الفلسطينيين لديهم دولتان واحدة في غزة واالخرى في 

  .االردن وليسوا بحاجة لدولة ثالثة

واشار تفكجي ان اسرائيل تدعي انها عرضت 
٪ من االرض وان الفلسطينيين ٩٦على الفلسطنيين 

كن الحقيقة مغايرة فهذه النسبة منقوص رفضوا ذلك ول
منها القدس والبحر الميت واالغوار والحرم الشريف 
فيصبح المعروض ال يتعدى الف كيلو متر من اصل 

  . متر٨٠٠خمسة االف و

ودعا تفكجي الى وضع االستراتيجيات وعدم 
االكتفاء بردات الفعل على التغول االسرائيلي لوقف هذا 
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لوجود الفلسطيني داخل الضفة مؤكدا ان ا.االستنزاف
وكذلك .الغربية يعد كالشوكة في حلق الجانب االسرائيلي

 يمثلون مشكلة ديمغرافية ١٩٤٨فلسطيني مناطق 
 .السرائيل

 ١ ص١٦/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

القدس المحتلة تدخل معركة المزايدات االنتخابية 
 اإلسرائيلية وهجوم استيطاني واسع لتهويدها

  

منظمة  قالت – عمان –  الدينادية سعدن
التحرير الفلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشن 
ًهجوما استيطانيا واسعا في مدينة القدس المحتلة،  ً ً
لتهويدها ومنع تواصلها مع بقية أجزاء الضفة الغربية، 
فيما تدخل القدس في معركة المزايدات االنتخابية 

، المقررة ”لكنيستا“اإلسرائيلية، مع قرب انتخابات 
الشهر المقبل، بينما ما يزال التوتر سيد الموقف في 
قطاع غزة عقب تصعيد االحتالل األخير، وسط مطالب 

  .إسرائيلية داخلية بعدم المواجهة

وأفادت منظمة التحرير، في تقرير أصدره المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع 

ًسرائيلية خصصت، مؤخرا، نحو الحكومة اإل“لها، بأن 
 مليون دوالر، كمرحلة أولى، لتنفيذ مخطط إقامة ٢٧٦
 ألف وحدة استيطانية جديدة في شرقي القدس ٢٣

المحتلة، خالل السنوات الخمس القادمة، باإلضافة إلى 
آالف الوحدات االستيطانية في بقية أنحاء الضفة الغربية 

  .”المحتلة

ًي ليس غائبا عن الجانب الدعائ“واعتبرت أن 
إعالن االحتالل للمخطط االستيطاني الجديد، عشية 

، إال أن ذلك ال ينفي ”للكنيست“االنتخابات المبكرة 
خطورته البالغة، حيث يؤكد عزم السلطات اإلسرائيلية 

على المضي في مخططها االستيطاني والتهويدي بالقدس 
  .”المحتلة

سلطات االحتالل، بحسب “ونوهت إلى أن 
ًوليها، تستثمر مليارات الدوالرات سنويا في القدس مسؤ

  .”لتهويدها وطمس معالمها العربية اإلسالمية

من المقرر أن تعلن الحكومة “وقالت إنه 
اإلسرائيلية عن مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في 
الضفة الغربية المحتلة، خالل المعركة االنتخابية الراهنة، 

  .”تل االستيطانيةحيث يقع بعضها خارج الك

تسويق أكثر من “وتضمن المخطط االستيطاني 
بسغات “ وحدة استيطانية بالقدس، في مستوطنتي ٧٠٠
 وحدة ٢٦٠، عدا تسويق نحو ”راموت”و” زئيف

” عمنوئيل”و” ألفي منشيه“استيطانية في مستوطنات 
ضمن محافظة قلقيلية، كما سيتم إقامة وحدات ” آدام”و

معاليه ”و” بيت أريه“ستوطنتي استيطانية جديدة في م
  .”اللتين تعتبران خارج الكتل االستيطانية” أفرايم

ويجري النشاط االستيطاني في مسارات متوازية 
من الحكومة ومن المستوطنين أنفسهم وجمعياتهم 

، المقامة ”يتسهار“االستيطانية، حيث تشهد مستوطنة 
على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أعمال توسعة 

  . ونصب بيوت استيطانية متنقلةوتجريف

وكان المستوطنون قد هاجموا األسبوع الماضي 
بلدة بورين، جنوبي نابلس، برفقة جرارات االحتالل 
العدوانية، حيث اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين أثناء 
عملهم وحاولوا طردهم من أراضيهم، كما أقدموا على قطع 

، والتي تضم  شجرة زيتون من أراضي البلدة٣٠زهاء 
ً عاما، ويجري ٧٠أشجار زيتون تصل أعمارها ألكثر من 

  .استهدافها من قبل المستوطنين

تتواصل االنتهاكات اإلسرائيلية المتواترة “بينما 
ضد المسجد األقصى المبارك، في ظل توفير الحماية 
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األمنية المشددة القتحام المستوطنين المتطرفين 
  .، بحسب تقرير المنظمة”للمسجد

، ”اتحاد منظمات الهيكل“فيما تسعى ما يسمى 
المزعوم، إلى حشد أنصارها من المستوطنين المتطرفين 
لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد األقصى، وتنفيذ 

كنيس باب “مخطط إقامة كنيس يهودي يحمل اسم 
  .ليكون مقدمة إلقامة الهيكل الثالث” الرحمة

تطرفة رئيس وقد طالبت المنظمات اليمينية الم
الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع خطة للمساواة 

  .في الحرم القدسي الشريف مع المسلمين

إلى ذلك؛ يسود التوتر في قطاع غزة، في ظل 
” عقلنة”أصوات تعلو من الداخل اإلسرائيلي للمطالبة بـ

التصرف اإلسرائيلي وعدم الدخول في مواجهة أوسع، 
  .القادمة” الكنيست“د النتخابات وسط أجواء االستعدا

ونقلت المواقع اإلسرائيلية االلكترونية عن رئيس 
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، مئير بن شبات، أنه 
أبلغ المبعوث األممي، نيكوالي ميالدينوف، والوفد األمني 

غير معنية بالتصعيد، “المصري، أن سلطات االحتالل 
املة ولكن الرد حيث لن يتم التوجه إلى مواجهة ش

  .، بحسبها”.والجهاد” حماس“سيكون ضد بنية 

ومن المتوقع أن يعود الوفد األمني المصري إلى 
قطاع غزة خالل األيام القليلة القادمة لمواصلة محادثات 

  .التهدئة مع االحتالل

بينما عقدت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع 
ًغزة لقاء وطنيا، أمس، بدعوة من الجبهة  الشعبية ً

ُلتحرير فلسطين، لبحث مستجدات األوضاع، في أعقاب 
ما شهدته محافظات القطاع من ما تحدثت به األنباء 
الفلسطينية عن قمع األجهزة األمنية للمتظاهرين الذين 

الشعبي، وكذلك جملة ” يسقط الغالء“خرجوا ضمن حراك 
من النشطاء والصحفيين والحقوقيين الذي كانوا يعملون 

  .صد وتغطية فعاليات الحراكعلى ر

وقال مسؤول اللجنة السياسية في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين بغزة، إياد عوض اهللا، إن 

ًالجبهة وجهت دعوة لقيادات الصف األول لكل الفصائل “
والقوى الوطنية واإلسالمية، لعقد لقاء عاجل، من أجل 

ور تباحث أوضاع القطاع ومالحقتها قبل أن تتدهور األم
ويتم اتخاذ إجراءات تكون انعكاساتها خطيرة على 

  .”المواطنين

الشعبية وجهت الدعوة لعقد اللقاء “وأكد أن 
الوطني تحت عنوان حفظ كرامة الناس وصون حقوقهم 

الجبهة تبذل “ً، الفتا إلى أن ”في التعبير عن آرائهم
جهودها لحقن الدماء ومنع تدهور األوضاع في غزة، 

ُوج بموقف وطني موحد يعزز تالحم وسط مساعي الخر
  .”وصمود الشعب الفلسطيني

ُوكان نشطاء وجهوا دعوات للجماهير في قطاع 
غزة، خالل األيام الماضية، عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، للخروج في تظاهرات، يوم الخميس الماضي، 
ًاحتجاجا على تأزم الوضع السياسي الفلسطيني واستمرار 

ته وتفاقم األزمات االقتصادية االنقسام وتداعيا
  .والمعيشية

األجهزة “وأفادت األنباء الفلسطينية حينها أن 
األمنية في القطاع قمعت الحراك الشعبي الذي شارك فيه 

  .”آالف المواطنين في مختلف محافظاته

وقد هاجمت قوات االحتالل عشرات األهداف في 
على قطاع غزة، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية 

التصعيد العسكري اإلسرائيلي، بإطالق عشرات الصواريخ 
وشاطئ ” غالف غزة“ضد أهداف إسرائيلية في منطقة 

عسقالن، جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة العام 
١٩٤٨.  

فيما نفذ جيش االحتالل سلسلة غارات جوية 
على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما تسبب بإصابة 

ًاألقل، فضال عن تضرر منازل أربعة فلسطينيين على 
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للمدنيين ومؤسسة معنية بشؤون األسرى، والتي تم 
 .تدميرها بالكامل

  ٢١ ص١٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 بلدة مقدسية خارج القدس.. عناتا
  

تصوير  خالل – المحتلة القدس – لعصا افادي
الجزيرة نت لالزدحام المروري وتالصق المباني في بلدة 

 القدس المحتلة، إلنجاز تقرير صحفي عناتا شمال شرقي
ميداني، اقتحم جنود االحتالل اإلسرائيلي المنطقة التي 

من أراضيها، في حادث بدا % ٩٠يستولي على أكثر من 
  .أنه روتيني هناك

لم تعد عناتا كما كان يعرفها سكانها قبل عشرات 
 ٣٠٥٠٠السنين، فالمنطقة التي كانت تمتد على مساحة 

 دونم، محاطة ٢٢٠٠وز مساحتها اليوم دونم، لم تتجا
  .بالجدار من كل جانب

في داخل هذا التجمع، يقول عضو المجلس 
 دونم منها أصبحت ٥٠٠طه نعمان إن  البلدي لعناتا

 ٩٥٠تحت سلطة بلدية االحتالل في القدس، وقرابة 
وفق اتفاق أوسلو، وتعني " ب"دونما، هي مصنفة مناطق 
  .للسلطة الفلسطينية  بع إدارياسيادة أمنية إسرائيلية، وتت

 دونما هي مناطق ٢٢٠ويضف للجزيرة نت أن 
مسموح البناء فيها ولكن تحت طائلة " ج"مصنفة 

المسؤولية الشخصية، وهي مناطق تتبع سلطة االحتالل 
  .ٕأمنيا واداريا

وصادر االحتالل أجزاء كبيرة من أراضي عناتا، 
لجدار وأقام خمس مستوطنات عليها، عدا عن بنائه ل

العنصري حولها من كل الجهات، وأصبحت بمدخلين فقط، 
أحدهما عليه حاجز عسكري، يؤدي إلى مدينة القدس، 
وال عبور إال لمن يملك الهوية المقدسية أو تصريح 

  . الدخول، والعبور عليه بشروط

ُأما المدخل اآلخر ببوابة حديدية فتغلق بقرار 
  .المحتل

السابق كانت ويشير نعمان إلى أن عناتا في 
قرية تتبع محافظة القدس، ولكن اليوم تم تصنيفها بلدية، 

  .تتبع محافظة رام اهللا والبيرة

  سكان عناتا

وعند إجراء التعداد السكاني، تبين أن عدد 
 مواطن فلسطيني، غير أن من يعيش ١٦٧٠٠سكانها 

ولم يسجل . ألف فلسطيني١٣٠في هذه المنطقة يتجاوز 
فلسطينيين أنفسهم في اإلحصاء كثير من المواطنين ال

ٕالفلسطيني، وانما فضلوا أن يتم إحصاؤهم في اإلحصاء 
 .المقدسي، حتى يحافظوا على الهوية المقدسية

وفي جولة للجزيرة نت بدت شوارع عناتا ضيقة 
جدا، وعماراتها متالصقة مرتفعة لتستوعب هذا العدد 

  .الهائل من السكان

  لماذا العيش هنا؟

 إلى أن المواطنين المقدسيين ويعود ذلك كله
يضطرون للسكن في عناتا، وفي منطقة تتبع بلدية 
االحتالل في القدس، حتى يحافظوا على دفع ضريبة 

  .الدخل، التي تبقيهم محافظين على الهوية المقدسية

وألن تكاليف البناء والتراخيص داخل القدس 
باهظة جدا، يلجأ هؤالء إلى مناطق كثيرة أخرى للسكن 

ها، النخفاض تكاليف السكن والحياة نسبة إلى العيش في
  .في مدينة القدس

في المقابل يدفع الفلسطينيون ثمن ذلك في 
الخدمات المقدمة إليهم، فبلدية عناتا، حسب منسق لجنة 
الدفاع عن أراضيها محمد سالمة، من المفترض أن تقدم 

 ألف مواطن، ولكن فعليا هناك في ١٦ خدماتها لـ
في خدمات الماء    ألفا، مما يؤثر١٣٠كثر من المنطقة أ

كما أن .والكهرباء وحجم النفايات وعرض الشوارع
المواطنين في السابق كانوا يشقون الشوارع بعرض ستة 
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أمتار ليمروا منها في قرية صغيرة، ولم يتخيلوا هذا 
  .االنفجار السكاني

  بين السعادة والتعاسة

 سلطة ويؤكد سالمة في حديثه للجزيرة نت أن
االحتالل تمنع بلدية عناتا من تقديم الخدمات للمواطنين 
جميعا، فهناك منطقة تتبع لبلدية االحتالل في القدس، 
وأخرى تتبع للمخيم بخدمات األونروا، وثالثة لبلدية عناتا، 

  .ورابعة للسكان البدو

وحسب المتحدث، ورغم كل هذه السرقات 
ُء إال على بعد ألراضي عناتا، ال يرخص االحتالل البنا

 مترا عن الشارع الذي تم فتحه من الجهة الشرقية، ١٥٠
وهو مالصق لشارع للمستوطنين يفصلهما جدار 
عنصريوعندما تصعد فوق سطح البلدية، ترى الجدار 
ّالفاصل، وكم االكتظاظ السكاني خلف الجدار، وترى كذلك 
المستوطنات المقامة على أراضيها بشكل منظم، وبأعداد 

  .ة من المستوطنينقليل

كذبة حق المحتل في أرضنا "ويقول سالمة إن 
تنكسر في عناتا، فهناك قضية تنظر في المحاكم 
اإلسرائيلية، وتبين فيها أن المستوطنين الذين يملكون 
هذه المنازل، يقومون بالترويج لها لتأجيرها، بمعنى أنها 
بنيت لالستثمار، وعلى حساب الفلسطينيين الذين يملكون 

  ".، واألوراق الثبوتية بملكيتها"الطابو"أوراق 

رفض  -والتقت الجزيرة نت أحد المواطنين 
 لكنه أشار إلى الجدار الفاصل، - الكشف عن اسمه

في إشارة إلى " هنا الخط بين السعادة والتعاسة"وقال 
االكتظاظ السكاني في عناتا، والرفاه البائن في بناء 

  .المستوطنات

 ١٧/٣/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  

  

  "باب الرحمة"تعرف على سبب إغالق مصلى 

 

إن محكمة " هآرتس"   قالت صحيفة–وكاالت 
ًصباح أمس األحد، أمرا مؤقتا  الصلح في القدس، أصدرت ً

بإغالق مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي، بحيث 
تبنت القاضية دوريت فاينشتاين موقف شرطة االحتالل 

  .مصلىوأمرت األوقاف بإغالق ال

وتدعي شرطة االحتالل أن المصلى كان يستخدم 
وأنه إذا عاد إلى " حماس"كمقر لجمعية تابعة لحركة 

  ."للنشاط اإلرهابي"العمل، يمكن أن يستخدم 

على طلب الشرطة ألنه  ولم تعقب األوقاف
يرفض االعتراف بصالحية المحكمة بالنظر في شؤون 

ن تقرر اآلن، الحرم القدسي، كما وسيتعين على الشرطة أ
  .ما إذا ستنفذ األمر وتغلق المصلى بالقوة

بإلغاء " إسرائيل"وطالبت وزارة الخارجية األردنية 
" إسرائيل"، مضيفة أن "خطير"القرار الذي وصفته بأنه 

  .ستتحمل العواقب

القدس "وقالت الوزارة في بيان صدر أمس، إن 
الشرقية بما في ذلك مجمع المسجد تقع في منطقة 

 وال يسري عليها القانون ١٩٦٧ة منذ عام محتل
  ".اإلسرائيلي

جزء من "وذكرت أن مصلى باب الرحمة هو 
المسجد األقصى، ومجلس األوقاف وهو الجهة الوحيدة 

، موضحة أنها تعارض أي "المخولة بإدارة األمور هناك
  .محاولة إللحاق الضرر بالوضع الراهن في الحرم

جلسة أنه خالل " هآرتس"وأكدت صحيفة 
المحكمة، أمس األحد، قال ممثل الشرطة إنه إذا تمت 
المصادقة على إغالق المصلى، فسوف توافق الشرطة 

  .من وقت آلخر بالتنسيق مع األوقاف على فتحه
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وطلبت القاضية من الطرفين، أمس، باطالعها 
فورا إذا كان هناك أي تقدم في المفاوضات السياسية بين 

  .للحل" إسرائيل"األردن و

  ١٨/٣/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

 تتصاعد بعد قرار االحتالل "باب الرحمة"أزمة 
 إغالقه

  

 -  عبد الحكيم القراله -  منال قبالوي -عمان 
 أحدث قرار سلطات -  كامل ابراهيم - رهام فاخوري 

بمدينة القدس المحتلة " باب الرحمة"االحتالل بشأن اغالق 
في تموز من " االلكترونيةالبوابات "امس، أزمة شبيه بأزمة 

، قبل ان تزيل قوات االحتالل جميع العراقيل ٢٠١٧العام 
التي وضعتها عند مداخل المسجد األقصى المبارك بضغط 

، تأتي في ظل توتر )باب الرحمة(أردني، االزمة الجديدة 
بسبب االقتحامات اليومية من " تل ابيب"دائم بين عمان و

 القدسي الشريف، ومحاولة المستوطنين لباحات الحرم قبل
تغيير الوضع التاريخي القائم للحرم، وخاصة ان " اسرائيل"

، تنص ١٩٩٤اتفاقية السالم الموقعة بين الجانبين عام 
على ان تحترم سلطات االحتالل الدور الخاص للمملكة 
األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية والمسيحية 

أولوية كبرى " إسرائيل"ي المقدسة في مدينة القدس، وان تول
للدور األردني التاريخي في هذه األماكن، واحترام حرية 

  .العبادة فيها

وكانت محكمة الصلح اإلسرائيلية بالقدس المحتلة 
بالمسجد االقصى " باب الرحمة"قررت امس، إغالق مصلى 

المبارك، وأمهلت مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
 يوما للرد على القرار، ٦٠ة، اإلسالمية بالمدينة المقدس

وذلك في تصعيد اخر بسلسلة االنتهاكات االسرائيلية 
المستمرة تجاه الحرم القدسي الشريف، وطلبت النيابة 
العامة اإلسرائيلية من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة 

، )النيابة(، بعد ان اكتشفت "باب الرحمة"إغالق مصلى 

عول ينص على إغالق عدم وجود أمر قضائي ساري المف
  .المصلى والباب

وبحث مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها 
ّامس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تداعيات 

، وآخرها ما يتعلق بقرار "األقصى"األحداث والتطورات في 
  ."باب الرحمة"إغالق 

ٕوأكد مجلس الوزراء رفضه وادانته لقرار المحكمة 
إغالق مبنى باب الرحمة، وأن األردن ال يعترف اإلسرائيلية ب

ًأصال بهذا القرار كون المبنى جزءا أصيال من المسجد  ً ً
الحرم القدسي الشريف، الذي يقع ضمن / األقصى المبارك

ًاألراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات 
  .الشرعية الدولية، وال تخضع الختصاص القضاء اإلسرائيلي

ا أكد مجلس الوزراء أن المسجد األقصى كم
 ١٤٤الحرم القدسي الشريف بكامله على مساحة / المبارك

ًدونما يخضع لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف 
. والشؤون والمقدسات اإلسالمية وتحت الوصاية الهاشمية

ّواستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه وزيرا الخارجية  ّ
ين، واألوقاف والشؤون والمقدسات وشؤون المغترب

ّاإلسالمية، حول الجهود واإلجراءات الدبلوماسية والقانونية  ّ
ّحيال تطورات األوضاع، والتأكيد على بطالن قرار المحكمة 
اإلسرائيلية وعدم قانونيته، واتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة 
بعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد 

  . الحرم القدسي الشريف/ صى المباركاالق

من جهته، اكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات 
ان المسجد "اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل 

االقصى ال يخضع لمحاكم وقرارات االحتالل وان مصلى 
  ."الرحمة جزء ال يتجزأ من االقصى

تدخل "امس ان " الرأي" وقال في تصريح خاصة لـ
 االحتالل مرفوض ومدان وغير معترف به، ومخالف محاكم

لكل الشرائع الدينية والوضعية التي تحمي حق العبادة 
  .وتحمي المقدسات
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ان االوقاف االردنية لن تذهب "ابو البصل"وبين 
تعليقا  -وقال . لمحاكم االحتالل االسرائيلي وال تعترف بها

 بحت ان امر االقصى امر ديني: "على القرار االسرائيلي
  ". وليس لالسرائيليين سلطة على امور المسلمين الدينية

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية، على 
أن االردن سيواصل : "لسان الناطق بأسمها سفيان القضاة

جهوده لضمان ابقاء باب الرحمة مفتوحا والتصدي ألية 
انتهاكات إسرائيلية بحقه أو بحق دائرة األوقاف اإلسالمية 

  ."ردنية أو المصليناأل

ان دائرة األوقاف االسالمية هي الجهة "واضاف 
: وتابع". المخولة حصريا باإلشراف على المسجد األقصى

من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات "
اإلسالمية والمسيحية في القدس تتواصل الجهود والمتابعات 

 عنه، لضمان حماية الحرم القدسي الشريف، والدفاع
والتصدي ألية انتهاكات إسرائيلية بحقه أو بحق دائرة 

  ."األوقاف اإلسالمية األردنية، أو المصلين

باب "بإلغاء قرار إغالق " إسرائيل"وطالبت الوزارة 
ّ، وحملتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، "الرحمة

  ."األقصى"وعن سالمة 

 بدورها تمسكت األوقاف اإلسالمية بالمدينة
المقدسة بموقفها التاريخي، أن ال صالحية لمحاكم االحتالل 

، وان األوقاف ال تعترف بأي سلطة لالحتالل "األقصى"على 
على الحرم القدسي الشريف، وبالتالي لن يتم الرد على أي 
محكمة من محاكم االحتالل في كل ما يتعلق بالحرم القدسي 

  ."األوقاف"واراضي 

م دائرة االوقاف من جهته، استنكر مدير عا
الشيخ عزام الخطيب " االقصى"االسالمية العامة وشؤون 

" االقصى"جميع المخططات االسرائيلية التي تحاك ضد 
ومعالمه العربية واالسالمية، مؤكدا ان الشرعية لالحتالل 

حتى تصدر قرارات وقوانين بحقه، وأن " االقصى"على 
  . المسجد للمسلمين وحدهم

 شؤون القدس المهندس من جهته، دعا وزير
عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الى تحرك عاجل والى التصدي للقرار اإلسرائيلي بخصوص 

): الرأي(باب الرحمة، وقال الحسيني في تصريح خاص لـ 
نحن نتواصل مع الحكومة األردنية من اجل الوقوف في "

حرم القدسي وباب وجه التصعيد اإلسرائيلي المرفوض في ال
  ."الرحمة

بتجاوب الحكومة األردنية ووقفتها "واشاد الحسيني 
الجادة تجاه كل هذه اإلجراءات الخطيرة التي يجب التوقف 

  ."عندها والتصدي لها

نحن نعمل مع االشقاء في : "وأوضح الحسيني
األردن على تفعيل الجانب القانوني واالستفادة من 

) وادي عربة(ردن وخاصة اتفاقية االتفاقيات الموقعة مع األ
التي تنص على ان رعاية المقدسات من مسؤولية الحكومة 

  ."األردنية الهاشمية

اننا واألردن نتطلع الى تعاون وتضافر : "وأوضح
جهود االمتين العربية واإلسالمية، وأكد الحسيني على ان 
هناك مشاورات واتصاالت مع منظمة التعاون اإلسالمي، 

  ." وقفة جادة من أمتنا العربية واإلسالميةونتطلع الى

  ١ص ١٨/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تحرم " إسرائيل: "تحقيق لألمم المتحدة
  الفلسطينيين المياه النقية

 

 أكد تحقيق لألمم المتحدة حـول –الحدث المحلي 
حقوق اإلنسان يوم االثنـين أن االحـتالل اإلسـرائيلي يحـرم 

ادات المنتظمــة مــن الميــاه ماليــين الفلــسطينيين مــن اإلمــد
فيمــا يبــدو أنــه "النقيــة بينمــا يجــرد أراضــيهم مــن المعــادن 

 ".عمل من أعمال النهب

ــــوق  ــــم المتحــــدة الخــــاص لحق ــــرر األم ــــال مق وق
اإلنـــسان فـــي األراضــــي الفلـــسطينية مايكــــل لينـــك اليــــوم 

إسرائيل تواصل بهمة التوسع فـي االسـتيطان "إن : االثنين
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 تعتبــره األمــم المتحــدة ودول فــي الــضفة الغربيــة، وهــو مــا
 ".كثيرة غير قانوني

 ألــــــف ٢٥ و٢٠وأضـــــاف أن هنـــــاك مــــــا بـــــين 
 .مستوطن جديد كل عام

جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة ألقاهـــا لينـــك أمـــام مجلـــس 
ــابع لألمــم المتحــدة الــذي قــاطع الوفــد  حقــوق اإلنــسان الت

تحيـــزا " إســـرائيل"اإلســـرائيلي مناقـــشاته بـــسبب مـــا تعتبـــره 
 .عمهاشديدا ضدها، وفق مزا

فــــي غــــزة، يــــسهم انهيــــار الميــــاه "وأردف لينــــك 
الجوفية الـساحلية المـصدر الطبيعـي الوحيـد لميـاه الـشرب 
ــــا  ــــر صــــالحة بالكامــــل تقريب ًفــــي القطــــاع وهــــي اآلن غي
لالستهالك اآلدمي، في أزمة صـحية كبيـرة بـين المليـونين 

 ".من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك

وطنين والقـوات ونبه إلى أنه رغـم انـسحاب المـست
 أبقـــى االحــــتالل ٢٠٠٥اإلســـرائيلية مـــن غـــزة فـــي عـــام 

حـول " حـصار جـوي وبحـري وبـري محكـم"اإلسرائيلي علـى 
 .القطاع المطل على البحر المتوسط

وتم االتفاق علـى مـشروع برعايـة دوليـة بميزانيـة 
 مليــون دوالر لحــل أزمــات ميــاه الــشرب النقيــة ٥٦٧تبلــغ 

ة محطات لتحلية المياه لكن الحادة في غزة من خالل إقام
ــل أن يبــدأ  ــون إن أمــام المــشروع ســنوات قب ــين يقول محلل

 .اإلنتاج

بالنسبة لما يقرب من خمسة ماليـين "وذكر لينك 
فلـــسطيني يعيـــشون تحـــت االحـــتالل فـــإن تراجـــع مـــستوى 
ــــة،  ــــاه، واســــتغالل مــــواردهم الطبيعي ــــن المي ــــداداتهم م إم

 ذات مغزى لهم ًوتشويه بيئتهم يمثل أعراضا لغياب سيطرة
 ".على حياتهم اليومية

ــــين لينــــك أن شــــركات المحــــاجر اإلســــرائيلية  وب
علــى " مليــون طــن مــن الحجــارة ســنويا ١٧تــستخرج نحــو 

الـرغم مــن القيــود الــصارمة التــي يفرضــها القــانون الــدولي 

علــى االســتغالل االقتــصادي ألرض محتلــة مــن قبــل دولــة 
 ".االحتالل العسكري

لـــسطينية للبحـــر الميـــت أي تنميـــة ف"ولفـــت إلـــى 
ومــوارده الــوفيرة التــي يقــع جــزء منهــا فــي نطــاق األراضــي 
الفلـــسطينية المحتلـــة ممنوعـــة بينمـــا مـــسموح للـــشركات 
ــدو أنــه عمــل مــن  اإلســرائيلية باســتخراج المعــادن فيمــا يب

 ".أعمال النهب

مـــن جانبـــه، طالـــب الـــسفير الفلـــسطيني إبـــراهيم 
الممتلكــــات خريــــشي االحــــتالل اإلســــرائيلي بوقــــف ســــرقة 

 .الفلسطينية

ال بــد أن توقــف إســرائيل هــذا النهــب، "إنــه : وقــال
فما تفعله في األراضي المحتلة بعيـد تمامـا عـن التزاماتهـا 

 ".بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية

 ".هذا أكثر حتى من الفصل العنصري"وأضاف 

فـي المقابــل، قالــت البعثــة اإلســرائيلية فــي جنيــف 
ره الهزلي األخير ينزل لينـك إلـى منحـدر في تقري"في بيان 
واتهمـت البعثـة  ".الدولـة اليهوديـة بالـسرقة) يـتهم(جديد و

 ".نصير معروف للفلسطينيين"لينك بأنه 

" إســــرائيل"وانــــسحبت الواليــــات المتحــــدة حليــــف 
 دولة العـام الماضـي ٤٧الرئيسي من المجلس الذي يضم 

  .يليمتهمة إياه بانتهاج خط مناوئ للكيان اإلسرائ

  ١٨/٣/٢٠١٩الحدث 

 ** * **   

  خناق مستمر القتصاد القدس.. االحتالل

  

تستمر سلطات  - القدس المحتلة -االنباط 
االحتالل اإلسرائيلي بخنق القدس المحتلة وأهلها، عبر 
فرض الضرائب على التجار، وسياسات االغالق 
المتواصلة بحق المحال والمنشآت التجارية، تحت ذرائع 

ة، بهدف ضرب النشاط التجاري فيهاـ وتهجير وحجج واهي
  . أهلها
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وتفرض سلطات االحتالل العديد من القوانين 
 على تجار البلدة القديمة من القدس المحتلة، التحكمية

وتنفيذ إغالق المحال بشكل سريع دون مراجعة 
من المحال التجارية % ٢٩اصحابها، حيث أن ما نسبته 

رون كل عام شهر رمضان تجار القدس باتوا ينتظ. مغلقة
المبارك، فهو مالذهم الوحيد لتعويض الضرائب التي 
تفرض عليهم، عبر تحقيق بعض من األرباح، حيث هو 
موسم التجارة والربح، نظرا لتوافد الزوار واألجانب من كل 

  . حدب وصوب

وأوضح المدير العام للغرفة التجارية الصناعية 
التجارية في في القدس لؤي الحسيني، أن المحالت 

القدس بشكل عام، لم تعد تشهد حركة نشطه  منطقة
للزبائن للتسوق بعد االنتفاضة الثانية، ومعظم أصحاب 

وأشار إلى . المحالت يعملون خالل موسم رمضان فقط
تراجع النشاط االقتصادي في القدس بفعل عوامل مرتبطة 
بحواجز االحتالل والتضييق على المواطنين بتقليل حرية 

نقل، إضافة إلى الضرائب التي تفرضها بلدية االحتالل الت
  . على المقدسيين بشكل خاص

وأشار إلى أن عدد المحالت في البلدة القديمة 
 مغلق أي ما نسبته ٦٠١، منها ٢٠٦٧وصلت إلى 

، مبينا أن بعض المحالت يتم اغالقها بصورة %٢٩
مستمرة ما عدا رمضان بسبب انتعاش الحركة السياحية 

وقال الحسيني إن نسب اقبال الزبائن على الشراء . فيه
من % ٧٥في القدس موسمية ونسبية، مضيفا أن 

 آالف ٣السياح الذين يزورون البلد يأتوا إلى القدس، و
  . منهم فقط يمرون من البلدة القديمة

وأكد أن مجموعة من الدكاكين في شارعي 
زا صالح الدين والسلطان سليمان، كانت تعتبر تاريخا مرك

ورأى . للتسوق، لكن لم يعد يأتيها الناس كالسابق
الحسيني أن من أبرز األسباب التي تجعل المقدسيين 
يغلقوا محالهم، تكلفة البضائع بالنسبة للضرائب، وطرق 

تحميل وتنزيل البضاعة، وعدم وجود مصف سيارات أمام 
  . المحالت، كما أن حواجز االحتالل تقلل عدد الزائرين

 ٢٧(ال التاجر محمد النابلسي من جهته، ق
من سكان البلدة القديمة، إن الضريبة التي ) عاما

يفرضها االحتالل قللت من حركة الزبائن بشكل كبير، 
وأصبحت الحاجة إلى ضرورة بيع الكثير من البضائع 
لتعويض الخسارة مقابل الضرائب الباهظة، لكن هذا ليس 

في مجال بيع ويرى النابلسي الذي يعمل . باألمر السهل
وتوزيع المالبس، أن االجراءات التي تفرضها سلطات 
االحتالل تحول دون تحقيق أرباح عالية، مشيرا الى ان 
العديد من المقدسيين يغلقون محالهم التجارية بصورة 

  . موسمية

، ) عاما٢٥(من ناحيته، قال عبداهللا الخطيب 
أعمل "ويعمل في محل بيع مالبس بمنطقة باب حطة، 

، " في رمضان، أما باقي األشهر يتم إغالق المحلفقط
الفتا إلى أن حواجز االحتالل تفرض نفسها في تقليل 

ومن بين المحالت التي تشهد حركة . النشاط التجاري
نشطة في رمضان؛ مطعم أبو علي بشارع صالح الدين، 

 عاما الذي، بات مهددا من ٦٧الموجود منذ أكثر من 
  . قبل االحتالل

، ) عاما٤٨(ب المطعم رشدي اشتيه وقال صاح
 عاما من والدي، وفي ٣٠توارثت العمل في المطعم منذ "

 وجبة متنوعة، إلى ٢٥ظل تلك الفترة كان المطعم يقدم 
أن تحول مجال المطعم إلى المأكوالت الخفيفة مطلع 
األلفية الثالثة وتدنت نسبة البيع إلى النصف بفعل 

  . الحواجز

بة من دفع الضرائب ويواجه اشتيه حياة صع
، "االرنونا"التي تفرضها بلدية االحتالل وتتمثل في 

  .وغيرها" التأمين الوطني"و

وتشهد مدينة القدس العديد من قرارات بلدية 
االحتالل العنصرية، باإلغالق أو الهدم للمنشآت التجارية 
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والصناعية، ما يسفر في نهاية األمر القضاء على 
  . في القدسالطابع االقتصادي العربي

  ٧ص ١٩/٣/٢٠١٩األنباط 

 ** * **   

 تسمح للقوائم العربية "العليا اإلسرائيلية"
بخوض االنتخابات وتشطب مرشح كاخ 

  اإلرهابية

 

صادقت المحكمة  –الناصرة - برهوم جرايسي
العليا في إسرائيل أمس، على منع العنصري المتطرف 

هابية  اإلر"كاخ"ميخائيل بن آري، المدير العام لحركة 
المحظورة من المشاركة في االنتخابات ضمن تحالف 

كما ألغت قرارا كان يقضي . أحزاب اليمين المتطرف
، " التجمع الديمقراطي- القائمة الموحدة"بحرمان 

والمناهض للصهيونية عوفر كسيف، القيادي في الجبهة 
  .الديمقراطية للسالم والمساواة من الترشح

 األول من نوعه، منذ ُويعد قرار المحكمة العليا
 "كاخ"، عندما منعت المحكمة ترشح حركة ١٩٨٤العام 

اإلرهابية، وزعيمها البائد مئير كهانا، بعد دورة واحدة 
   .١٩٨١أمضاها في الكنيست في انتخابات 

يذكر أن ميخائيل بن آري، الذي كان المدير 
، كان ١٩٩٤ حتى حظرها في العام "كاخ"العام لحركة 

، بين العامين ٢٨ الوالية البرلمانية الـ عضو كنيست في
ّولكن منذ ذلك الحين صعد بن آري . ٢٠١٣-٢٠٠٩

تصريحاته الدموية ضد العرب جميعا، وهو من ابرز دعاة 
  .طرد الفلسطينيين من وطنهم

وكانت لجنة االنتخابات المركزية، التي تمثل 
الكتل البرلمانية في الوالية المنتهية، قد رفضت طلبات 

 ترشح بن آري، المدعوم من شخص بنيامين لشطب
في الوقت ذاته، شطبت لجنة االنتخابات ترشيح . نتنياهو

، الناشطة بين " التجمع الديمقراطي- القائمة الموحدة“

، فالقائمة الموحدة هي الذراع السياسية ٤٨فلسطينيي 
، المتحالفة مع التجمع )التيار الجنوبي(للحركة اإلسالمية 
اطي، المستهدف األساس في قرار الوطني الديمقر

  .الشطب

كما شطبت المحكمة المرشح عن الجبهة 
عوفر كسيف، عضو . الديمقراطية للسالم والمساواة، د

المكتب السياسي للحزب الشيوعي، والذي يعد واحدا من 
أشد المناهضين للصهيونية، ويتماثل مع الشعب 

وجاء شطب ترشيحه . الفلسطيني وقضيته، وحق العودة
لى خلفية تصريحاته المتعددة ضد ساسة إسرائيليين، ع

  .ومقارنة الجرائم اإلسرائيلية بجرائم النازية

وبموجب القانون، فقد انتقلت كل القرارات 
الصادرة عن اللجنة، الى المحكمة العليا، التي منعت 
ترشيح العنصري بن آري، بينما صادقت على ترشيح 

كسيف، . وترشيح د التجمع الوطني، - القائمة الموحدة
 "الجبهة الديمقراطية"ضمن القائمة التحالفية التي تضم 

  ".الحركة العربية للتغيير"مع 

 في بيان " التجمع-الموحدة"وقال تحالف 
إن شطب قائمة التحالف في لجنة "لوسائل اإلعالم، 

االنتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية 
مقراطي المناهض إسرائيل من مشروع القائمة الدي

للمشروع الصهيوني، وبالتالي فشل في اجتياز شروط 
المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار 

  ."قانوني قضائي

الجبهة الديمقراطية والعربية "وقالت قائمة 
 إن قرارات المحكمة تؤكد على أن قرار لجنة "التغيير

صري االنتخابات كان مسيسا، بهدف شرعنة الفكر العن
ٕمن جهة؛ واسكات الصوت العربي والديمقراطي، 
وخصوصا صوت الدكتور عوفر كسيف الشجاع والواضح 
ضد الفاشية والعنصرية في المجتمع اإلسرائيلي من جهة 

   اخرى
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 تعالت ردود الفعل االضبة ،في الجانب االسرائيلي
اتحاد أحزاب "لدى أحزاب اليمين االستيطاني، وقال 

قرار المحكمة العليا هو " إن ،بن آري، الذي يضم "اليمين
خزي وعار، سنوقف االندفاع النشط للمحكمة العليا، وهذه 
المسرحية الساخرة، المعروفة نتيجتها مسبقا، وطبيعي 

واصفة القرار بانعزال . جدا أن يجلسوا في محكمة ميرتس
ُولعل بن آري شطب، لكن الشعب . مطلق عن الشعب

 المحكمة العليا إلى حجمها سيمنحنا القوة من أجل إعادة
  ."الحقيقي والطبيعي

وهاجمت وزيرة القضاء المتطرفة، أييليت شكيد، 
قضاة المحكمة العليا قطعوا "المحكمة العليا، وقالت إن 

وأضافت أن . ”الحبل وحولوا أنفسهم إلى هيئة سياسية
تدخل فظ ومضلل في صلب "شطب بن آري هو 

ى قرار لجنة الديمقراطية اإلسرائيلية، ودوس عل
  ."االنتخابات

وقال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب 
قرار المحكمة العليا هو خطأ بالغ طالليكود الحاكم، إن 

ال مكان للتجمع، وهو . وسيدفع الجمهور كله ثمنا باهظا
حزب ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، في 

ت وسنستمر في محاربة الجها. الكنيست اإلسرائيلي
 ٢١المعادية للصهيونية واالستفزازية في الكنيست الـ 

  .أيضا

  ٢٤ ص١٩/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

.. القدس أساس معركة الصمود ضد التهويد
  تستبعدها كعاصمة فلسطين"صفقة القرن"و

  

 تدخل مدينة القدس - عمان - نادية سعد الدين
 ًالمحتلة، راهنا، مرحلة حاسمة من معركة الصمود والثبات
المضادة لمخطط التهويد اإلسرائيلي، ومساعي اإلدارة 
األميركية الحثيثة إلسقاطها عن طاولة التفاوض واستالب 

ًإرثها وتاريخها العربي اإلسالمي معا، ضمن ما يسمى 
 الجابة للحقوق الوطنية الفلسطينية بخطة "صفقة القرن"

مجتزئة لحكم ذاتي فلسطيني محدود وعاصمة بديلة عن 
  .القدس

وقد شكل النضال الوطني الفلسطيني، منذ ما 
 حتى اآلن، عقبة كأداء أمام عدوان ١٩٤٨قبل العام 

االحتالل المتواصل ومطامعه غير المستكينة لقضم كامل 
ِاألراضي الفلسطينية الخارجة عن يده المستلبة، السيما 
القدس المحتلة، وتكثيف وتيرة االستيطان والتهويد والقمع 

ة األراضي وهدم المنازل، تزامنا مع والقتل ومصادر
محاوالت إحكام السيطرة على المسجد األقصى المبارك، 
ًعبر تقسيمه زمانيا ومكانيا، صوب هدمه  ً

  .، المزعوم، مكانهطالهيكل"ٕواحالل

ً المدينة المقدسة مغرقا بمعاول "واقع"ولما كان 
االستيطان والتهويد واالنتهاك، التي نشطت عقب العام 

 مستقبال تمثل الوجه المقابل "تكييفه"إن مسألة ، ف١٩٦٧
لمخطط فرض الوقائع اإلسرائيلية المغايرة، بمخرجات 

حل "عملية التسوية السلمية، وذلك غداة تقويض ركائز 
، وقضم المساحة المخصصة إلقامة الدولة "الدولتين

الفلسطينية المنشودة ضمنها، واستالب القدس من مطلب 
رارات الشرعية الدولية المطالبة التقسيم، ما يخالف ق

 "بعدم شرعية وال قانونية"بإزالة االحتالل والمقرة 
اإلجراءات التي ينفذها في األراضي المحتلة العام 

  .، بما فيها القدس١٩٦٧

بيد أن االحتالل اإلسرائيلي يتجاوز البعد األممي 
صوب المضي بنمط عدوانه الثابت، فيما طوع مسار 

عميق الخلل القائم باألراضي المحتلة المفاوضات تجاه ت
لمصلحته، وذلك عبر انتهاك األوقاف والمقدسات الدينية، 
اإلسالمية والمسيحية، في القدس المحتلة، مثلما يتجلى 
في االعتداء المتواتر على كنيسة القيامة، وضد المسجد 

  .األقصى
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فيما أصاب معالم القدس المحتلة تغيير فادح؛ 
قدس بمنظمة التحرير، إزاء تطويق وفق دائرة شؤون ال

 ألف مستوطن، ٢٠٠ مستوطنة ضخمة، تضم زهاء ١٥
للمدن والقرى والبلدات العربية فيها، عبر امتدادها ضمن 
ثلث مساحة األراضي التي تمت مصادرتها منذ العام 

، وتقطيع أوصال أحياءها بثمانية بؤر استيطانية ١٩٦٧
واطنين يقيم فيها ألفي مستوطن بين منازل الم

 آالف مستوطن ٤حوالي ” مزاحمة”المقدسيين، و
 وحدة ٥٦يهودي، ضمن أربع كتل استيطانية و

 ألف مواطن فلسطيني داخل البلدة ٣٣استيطانية، لنحو 
  .القديمة، التي ال تتجاوز مساحتها كيلو متر مربع واحد

جدار الفصل العنصري حول القدس "ويلتف 
ًزا عسكريا لتعقيد  حاج١٢ً كم، مسنودا بنحو ١٤٢بطول  ً

حياة المقدسيين وفصلهم عن نسيجهم المجتمعي 
 ألف مواطن مقدسي ١٠٠الفلسطيني، وطرد أكثر من 

خارج الجدار، مهددين بسحب هوياتهم ومحرومين من 
ًبلوغ مدينتهم وأماكن عملهم ودراستهم، ومستهدفا تشتيت 
العائالت المقدسية، وتأخير طلبة المدارس والجامعات عن 

ستهم في القدس، وعرقلة الوصول إلى األماكن الدينية درا
  .، بحسبها"المقدسة

محافظة القدس "وتفيد المعطيات الفلسطينية بأن 
من أراضيها بحال استكمال الجدار % ٩٠ستفقد 

العنصري، فيما سيتم اكمال الطوق االستيطاني حول 
ً موقعا مقدسا وأثرا حضاريا عن ٦١٧المدينة، وعزل  ً ً ً

 قرية ١٨ًلعربي واإلسالمي، متسببا في عزل محيطها ا
وبلدة فلسطينية رغم امتدادها الطبيعي لمحافظة القدس 

  ".وارتباطها االقتصادي واالجتماعي بها

تسببت سياسة االحتالل بضرب الحركة "وقد 
االقتصادية واستهداف األطفال المقدسيين؛ حيث بلغ 

نما ، بي%٢٣.٦معدل البطالة في محافظة القدس حوالي 
من % ٨٢من المقدسيين، و% ٧٥.٣يعيش حوالي 

من طلبة % ٤٠األطفال، تحت خط الفقر، وسط تسرب 
ًالمرحلة الثانوية من المدارس، فضال عن هدم زهاء 

 مؤسسة وطنية فلسطينية ٨٨ٕ منشأة واغالق ١١٢٠
، "١٩٦٧ بطاقة هوية منذ عدوان ١٤٦٢١ومصادرة 

  .طينيةوفق دائرة القدس في منظمة التحرير الفلس

فيما يسعى االحتالل، من خالل تطبيق قانون ما 
 العنصري على مالكي العقارات في "أمالك الغائبين"يسمى 

% ١٣ًالقدس المحتلة، الذي أصدره مؤخرا، إلى استالب 
المتبقية من مساحة القدس المحتلة التي بيد 
الفلسطينيين اليوم، ومصادرتها ألغراض المستوطنين، 

  .من مساحتها% ٨٧ى على وذلك بعدما استول

ويستهدف االحتالل، من وراء ذلك، بحسب 
تفريغ القدس المحتلة من مواطنيها المقدسيين "الدائرة، 

ٕواحالل المستوطنين مكانهم، وخلق واقع سياسي 
اجتماعي اقتصادي ديمغرافي جديد، ال يتجاوز فيه عدد 

فقط، بينما % ١٢المواطنين الفلسطينيين العرب فيه عن 
ددهم، حسب األرقام الفلسطينية، إلى حوالي يصل ع

ً فردا في محافظة القدس، مقابل مليون ٤٠٤.١٦٥
مستوطن يهودي في القدس المحتلة، بجانبيها الغربي 

  ".ًوالشرقي معا

َبيد أن الحقوق الوطنية المستلبة شكلت الوجه 
اآلخر للصراع العربي اإلسرائيلي، مثلما شكلت المقاومة 

ب والحيلولة دون اغتصاب ما تبقى، السترداد ما أستل
ًعامال رئيسيا من عوامل استمراره وتأجيجه فإذا كان . ً

للحركة الصهيونية عمقها الغربي االستعماري، فإن 
للقضية الفلسطينية، وما يزال، عمقها العربي اإلسالمي، 
ٕحتى وان لم يصل إلى درجة التالحم بين مكوناته وبلغ 

  .ما هو عليه الحال اليومًأحيانا حد الوهن والضعف، ك

وتحضر القدس في النضال الفلسطيني، منذ ما 
ً؛ متصال بأبعاد تاريخية وجغرافية بحكم ١٩٤٨قبل العام 

ًالمسار التاريخي لفلسطين الذي شكل، بداية، جزءا من 



  
  ١٨٣ 

بالد الشام في إطار اإلمبراطورية العثمانية حتى العام 
 ١٩١٦  بيكو عام–ً، مرورا باتفاقية سايكس ١٩١٧

ً، ووصوال إلى العدوان اإلسرائيلي ١٩١٧ووعد بلفور عام 
 الذي أسفر عن احتالل كامل القدس مع ١٩٦٧عام 

  .بقية األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وقد كان لتلك الفواصل التاريخية أهمية وتأثير 
كبيرين في بداية ظهور الوعي السياسي الفلسطيني 

 على بروز الحركة الصهيونية في طورها والتيقظ السابق
التنظيمي، مثلما كانت اليقظة الجماهيرية، الفلسطينية 
والعربية، متنبهة إلى إحدى ظواهر االحتالل المتمثلة في 
تدفق الهجرات اليهودية إلى فلسطين، المستمرة حتى 
اليوم، والوقوف ضد الصهيونية واالنتداب البريطاني، 

راضي فلسطين منهم وتحريم بيعها وبذل الجهود إلنقاذ أ
لهم، وتخصيص جزء من عائدات األوقاف والتبرعات 
ٕلشراء األراضي وضمها لألوقاف اإلسالمية، واصدار 
الفتاوى الشرعية ضد الباعة والسماسرة، إلى جانب 

  .االهتمام بعمارة األقصى

ًونظرا لما تحتل القدس، والمسجد األقصى، من 
سالم وعند المسلمين، فقد مكانة دينية رفيعة في اإل

استقرت فتاوى العلماء المسلمين على أن الجهاد 
، وتحريم التنازل عنها كلها أو "فرض عين"لتحريرهما 

ًعن جزء منها، وتحريم إعطاء اليهود جزءا من ساحة 
المسجد األقصى لبناء الهيكل المزعوم عليه، وبطالن أي 

  .هاتفاق يتم على هذا األساس لعدم مشروعية محل

وقد نشطت النداءات آنذاك للمقاومة المضادة 
لالحتالل؛ وإلنقاذ فلسطين وحماية المسجد األقصى، فيما 
دفع اشتداد الخطر الصهيوني إلى تواتر الدعوات للدفاع 

 ١٩١٤ًعن األرض، تمهيدا إلعالن النضال في العام 
ًالذي اتخذ شكال رسميا مصغرا في صفد ومن ثم انتقل  ً ً

ية المدن الفلسطينية، فيما شهد العام إلى القدس وبق

ِ حراكا نشطا من قبل جمعيات عربية بارزة في ١٩١٩ ً ً
  .القدس

وقد تزامن ذلك مع تحركات فلسطينية عربية 
شمولية لإلعداد للثورة، تجسدت عبر مظاهرات طالبت 
باالستقالل والتصدي للهجرة واالستيطان الصهيوني، 

 إلى نشوب ما يعرف والتي اتسع نطاقها ومستواها لتمتد
 ضد الصهاينة ١٩٢٠بثورة النبي موسى عام 

والبريطانيين، ضمن سياق منظم ومخطط امتد إلى عام 
 على يد الشيخ عز الدين القسام، والذي مهد ١٩٣٥

، ومن ثم )١٩٣٩–١٩٣٦(للثورة الفلسطينية الكبرى 
 بسبب االنتهاك اليهودي ١٩٢٩اندالع ثورة البراق عام 

، مسبوقة بمظاهرات للعرب الفلسطينيين للمسجد األقصى
نتيجة استمرار تدفق الهجرات الصهيونية والتوسع 

  .االستيطاني

ترافق ذلك مع عقد المؤتمرات في القدس لبحث 
آليات الدفاع عن األوقاف والمقدسات اإلسالمية وسبل 
حل القضية الفلسطينية، كما تم تشكيل منظمة مسلحة 

 تحت اسم ١٩٣٣عام بقيادة عبد القادر الحسيني 
، إضافة إلى تشكيل أحزاب "منظمة الجهاد المقدس"

ًومؤسسات متعددة االتجاهات لعبت دورا فاعال في  ً
، حيث اصطف ١٩٤٨العدوان اإلسرائيلي عام 

الفلسطينيون والعرب إلى جانب الجيش األردني لمقاومة 
  .االحتالل وصد عدوانه

ترة ولم تستكن المقاومة الفلسطينية، طيلة الف
) يونيو(الممتدة حتى العدوان اإلسرائيلي في حزيران 

 وما بعده، لصد محاوالت االحتالل المتواترة ١٩٦٧
لطمس الهوية الفلسطينية العربية واالنتقاص من حقوق 
المواطنين الفلسطينيين العرب، السيما في ظل انضواء 
حركات وأحزاب ببرامج وأيدلوجيات فكرية متشعبة، 

ان، ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء اإلخو
  . في القاهرة١٩٦٤) مايو( أيار ٢٨التي تشكلت في 
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ويستقيم ذلك مع االنتفاضة الفلسطينية في العام 
 أيلول ٢٨، وانتفاضة األقصى التي اندلعت في ١٩٨٧

 على خلفية اقتحام رئيس الوزراء ٢٠٠٠) سبتمبر(
ون، للمسجد ، أرئيل شار)الراحل(اإلسرائيلي السابق 

األقصى المبارك بحماية قوات االحتالل المدججة 
  .بالسالح

، كما )١٩٩٣عام (ولم يسهم اتفاق أوسلو 
 ٢٠٠٢المبادرة العربية للسالم التي أقرت في قمة بيروت 

وتطالب باالنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود الرابع من 
 والتوصل إلى حل عادل يتفق ١٩٦٧) يونيو(حزيران 

ًضية الالجئين الفلسطينيين استنادا إلى عليه بشأن ق
 مقابل التطبيع، في كبح جماح ١٩٤القرار الدولي 

االستيطان والتهويد والعدوان في القدس المحتلة، كما 
  .بقية األراضي المحتلة

حجم التوسع “وتفيد التقارير الفلسطينية بأن 
االستيطاني تضاعف أربع مرات، منذ التوقيع على اتفاق 

ث تضاعف عدد المستوطنات المقامة على أوسلو، حي
 ١٤٤ من ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 مستوطنة وبؤرة ٥١٥مستوطنة قبل توقيع االتفاق إلى 
، بينما تضاعف عدد ٢٠١٨استيطانية حتى نهاية عام 

 ٢٥٢٠٠٠المستوطنين بأكثر من ثالث مرات وارتفع من 
  ".وم مستوطن الي٨٣٤٠٠٠قبل أوسلو إلى حوالي 

وبالرغم من أن بيانات القمم العربية المنعقدة، 
ًمؤخرا، تسجل إسنادا قويا للقدس المحتلة، بكونها  ً
عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 

ً، إال أن الدعم المالي المقدم لها يعد ضعيفا ١٩٦٧
ًومتقطعا، وال يسد االحتياجات األساسية للمدينة، التي 

  .ً مليون دوالر شهريا في حدها األدنى٣٠تقدر بنحو 

الدعم “ فإن "الغد "ًوطبقا لمسؤول فلسطيني لـ
العربي اإلسالمي الذي وصل للقدس، خالل السنوات 

من إجمالي % ٢٠األخيرة، لم يتجاوز عن حوالي 

، بالرغم من أن خطة احتياجاتها ”احتياجاتها األساسية
جانب األساسية جاهزة، منذ سنوات، ويتنقل بها ال

الفلسطيني عبر المنابر العربية اإلسالمية والمحافل 
 .الدولية لتلقي التمويل المناسب، مقابل استجابة خجولة

  ٦ ص٢٠/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نائبة بريطانية تدعو بالدها لالعتراف بدولة 
  فلسطين

 

/ ميدل إيست مونيتور"موقع  نشر –وكاالت 
، تقول فيه إن نائبة تقريرا للصحافية يوفين برادلي" ميمو

بريطانية من أصل فلسطيني تخطط لوضع موضوع الدولة 
  .الفلسطينية واالعتراف بها أمام البرلمان البريطاني

ويشير التقرير، إلى أن النائبة ليلى موران 
تخطط للتقدم بالمشروع يوم الجمعة، الفتا إلى أنها 

" شخصي وعاطفي"وصفت هذا المشروع بأنه أهم تشريع 
م به للنقاش؛ ليدفع الحكومة البريطانية لالعتراف تتقد

  .بشكل رسمي بدولة فلسطين

وتلفت برادلي إلى أن ليلى موران ترشحت عن 
الحزب الليبرالي الديمقراطي في المنطقة االنتخابية التي 
ظلت قاعدة لحزب المحافظين، وهي أوكسفورد ويست 
وأبنغدون، حيث حصلت على غالبية بعشرة آالف صوت 

، مشيرة إلى أن فوزها أرسل موجات من ٢٠١٧م عا
  .الصدمة داخل حزب المحافظين

ويقول الموقع إنها ستقوم بإرسال الموجات ذاتها 
من خالل المشروع الخاص بها بصفتها عضوا في 

  .البرلمان، وهو دفع الدولة البريطانية لالعتراف بفلسطين

وينوه التقرير إلى أن موران كتبت مقاال نشر في 
ذا "جلة الداخلية الخاصة في حزب المحافظين الم

قبل أشهر، وفي أعقاب النكبة، كانت : "، قالت فيه"هاوس
الصور المرعبة للقتلى والجرحى من األطفال والنساء 
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الفلسطينيين في كل مكان، ولم يكن العنف ضدهم مبررا 
أو مقبوال، وقد تحطم قلبي على فلسطين والفلسطينيين، 

  ".وهذا جزء من هويتيولدي عائلة هناك، 

وتورد الكاتبة نقال عن موران، قولها إن قرار 
بنقل السفارة " التحريضي"الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

األمريكية إلى القدس، هو ما أضاف لمشاعر الظلم 
كان قراره وخطابه محفزا على العنف، : "الحادة، وأضافت

ين وأظهر عدم احترامه للعملية السلمية وحل الدولت
  ".وفلسطين

ويفيد الموقع بأن موران، المرشحة بقوة لتولي 
قيادة حزب الليبراليين الديمقراطيين، أوضحت أن 

بالمشاهدة من مكاني الثابت في مقعدي األخضر، أشعر "
أنني مسؤولة لعمل ما أستطيعه، والمساعدة في إعادة 
األمل للفلسطينيين، وأنا أسير في قاعات المكان الذي 

 بلفور، وطوال السنوات شعرت أن بريطانيا طبق قرار
عليها واجب بناء على ذلك القرار، وأمامنا مسؤولية 
تاريخية للحديث بأن السالم لن يتحقق دون حل 
الدولتين، وطالما لم تكن هاتان الدولتان متساويتين فمن 

  ".غير المعقول وضع المسؤولية على أكتافهم فقط

قرار ترامب "إن وينقل التقرير عن موران، قولها 
نقل السفارة كان إشارة أخرى تذكرنا بالالمساواة بين 

وهو تذكير أيضا أن على بريطانيا .. إسرائيل وفلسطين
استخدام صوتها في مجلس األمن الدولي والمنابر األخرى 
كلها للمساهمة في استئناف مفاوضات السالم القائمة 
على حل الدولتين والقدس كونها عاصمة مشتركة، 
وليست أمامنا مسؤولية فقط عن دورنا في وعد بلفور، 

  .>>..".لكن لتصحيح األمور

  ٢٠/٣/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

  

ارتفاع حاد في البناء بالمستوطنات في القدس 
 والضفة الغربية

 

كشفت  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية في 

س المحتلة، أن عدد الشقق السكنية التي تم بناؤها القد
العام الماضي في مستوطنات الضفة الغربية ارتفعت 

  .٢٠١٧، قياسا بعام %٢١.٥بنسبة 

 التي نشرتها قناة مكان –ووفقا للمعطيات 
 فقد تم التركيز على البناء االستيطاني في – اإلسرائيلية

  .الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة

 ٢٠١٨ستدل من المعطيات بأنه في عام وي
 وحدة استيطانية، ويدل هذا ٤٧,٤٣٠شرع في بناء 

مقارنة مع عام % ١٠.٤العدد على انخفاض بنسبة 
، إذ وصل عدد الشقق السكنية حينها إلى ٢٠١٧

)٥٢,٩٣٠.(  

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أمس األربعاء، 
ت األخيرة أن وزارة التعليم اإلسرائيلية حولت في السنوا

 التي "مدرشيت معمكيم"ماليين الشواكل إلى مؤسسة 
االستيطانية شمال » يشفيات حومش«تنشط داخل بؤرة 

الضفة الغربية، وتعمل على دعم وتطوير هذه البؤرة 
  .وينشط فيها اليمين الحريدي المتطرف الغربي

وبحسب الصحيفة، فإن هذه البؤرة أنشئت 
التي تم إخالؤها بالقرب من أنقاض مستوطنة حومش 

 خالل االنسحاب من مستوطنات غزة وبعض ٢٠٠٥عام 
مستوطنات شمال الضفة الغربية لدفع المفاوضات 
الفلسطينية اإلسرائيلية ولكن ما لبث نتانياهو ان تراجع 
عن ذلك ونقض االتفاقيات وقام بدفع المشاريع 

  .االستيطانية بقوة خالل حكومته الحالية

منظمة » ية اإلسرائيلية وأكدت المؤسسة الحقوق
ٍأن هذه البؤرة أقيمت على أراض فلسطينية » يش دين
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خاصة، وأن تلك المؤسسة تعتبره رهينة لها وللمستوطنين 
  .غير الشرعية في عمق األراضي الفلسطينية المحتلة

  ١٢ ص٢١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

   أما فلسطينية بسجون االحتالل٢٢: بيوم األم

 

 أما ٢٢حتالل اإلسرائيلي تعتقل سلطات اال
 أسيرة يقبعن في ٤٥ ابنا وابنة، من بين ٧٩فلسطينية، لـ

، بحسب بيان صادر عن نادي األسير، "الدامون"معتقل 
وأوضح نادي األسير في بيانه، لمناسبة .اليوم الخميس

مارس، أن /  من آذار٢١يوم األم، الذي يصادف اليوم 
سيرات األمهات من إدارة معتقالت االحتالل تحرم بعض األ

زيارة أبنائهن، كما وتحرم األسيرات األمهات من الزيارات 
المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة 
إلى منع التواصل الهاتفي معهم، وتمنع لقاء األسيرات 

  .بأبنائهن األسرى في معتقالت االحتالل

ولفت إلى أن من بين األسيرات أمهات ألطفال 
هن سلطات االحتالل وحكمت عليهن رضع اعتقلت

باالعتقال لسنوات طويلة، كاألسيرة نسرين حسن من 
حيفا، والمحكومة باالعتقال لست سنوات، والتي يقبع 
زوجها وأطفالها السبعة في قطاع غزة، وتحرمها سلطات 

 -االحتالل من زيارتهم، إلى جانب حرمان إخوتها 
لك منذ من زيارتها أيضا، وذ - القابعين في حيفا

ً، علما ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول١٨اعتقالها بتاريخ 
أن أصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها 

، ما تزال تقوم برعاية )ً عاما١١(وأكبرهم فتاة كانت بعمر 
  .أشقائها إلى جانب والدها

وأضاف البيان أن االحتالل يعتقل أيضا 
لمعتقلة منذ العام فدوى حمادة من القدس، ا: األسيرات
سنوات، وهي أم ) ١٠( ، والمحكومة باالعتقال لـ٢٠١٧

لخمسة أطفال، أصغرهم كان يبلغ من العمر أربعة أشهر 
عند اعتقالها، واألسيرة الموقوفة لمى خاطر من الخليل، 

ّاألم لخمسة، والتي لم يبلغ أصغرهم العامين عند 
الرملة، األم اعتقالها، واألسيرة الموقوفة بلسم شرايعة من 

  .لثالثة، أصغرهم بعمر سنة ونصف

 - ويعتقل االحتالل أيضا األسيرة أمينة محمود
، ويحرمها من لقاء ٢٠١٧عودة، من القدس، منذ العام 

، "ريمون"ابنها الوحيد محمد أحمد هلسة المعتقل في 
، عند اعتقاله عام ) عاما١٧(والذي كان يبلغ من العمر 

 ). عاما١٨( قال لـ والحكم عليه باالعت٢٠١٦

ويستهدف االحتالل عائالت وأمهات الشهداء 
ّكاستمرار لسياسة العقوبات الجماعية بحق عائلة األسير 
ّوالشهيد، كاعتقال سوزان أبو غنام، من القدس، وهي 
ّوالدة الشهيد محمد أبو غنام، بادعاء التحريض، واعتقال  ّ

  .الوةّوفاء مهداوي، من طولكرم، والدة الشهيد أشرف نع

 ٢١/٣/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

 الفا يؤدون صالة الجمعة في االقصى ٥٠
  

ادى حوالي  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة
 الف مصل صالة الجمعة في المسجد االقصى ٥٠

  .المبارك وسط اجراءات امنية إسرائيلية مشددة

واكد خطيب المسجد االقصى المبارك الشيخ 
عربية التي انعقدت وانتهت في عكرمة صبري ان القمة ال

يوم واحد فانها ال تختلف عن سابقاتها من القمم حيث 
الشجب واالستنكار فقط وكذلك التأمل في السالم الوهمي 
وعليه ال حاجة للحديث فيما موضوع القمة اكثر من ذلك 

  .وال حول وال قوة باال باهللا وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

الجمعة الى واشار خطيب االقصى في خطبة 
ذكرى يوم االرض والذي صادف امس وقال انه يوم مرتبط 
بارض فلسطين من البحر الى النهر والتي قدم اهلها 

  . وما قبل وبعد ذلك٧٦ارواحهم دفاعا عنها منذ العام 
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 الذين يتمسكون ٤٨وحيا لالهالي في مناطق ال 
باراضيهم ويدافعون عنها ولكل مواطن ومرابط يحافظ 

وترحم على الشهداء الذين ارتقوا الى . ارضهعلى بيته و
عليين من اجل الدفاع عن ارض االسراء والمعراج ولنؤكد 
ان مصادرة االراضي واغتصابها واالستيالء عليها لن 
تسقط حقوق اصحابها الشرعيين مهما توالت االجيال 

  .وطال الزمان

وتطرق الشيخ صبري الى المسجد االقصى 
ار تتزايد يوما بعد يوم بحق هذا المبارك مؤكدا ان االخط

المسجد المبارك وقال ان من هذه االخطار مؤخرا سرقة 
الحجارة من االقصى وذلك من قبل احد خبراء االثار 
الصهاينة بحجة البحث عن اثار الهيكل المزعوم مضيفا 
انه اعتداء صارخ على االقصى كما تدل على هذه السرقة 

 في عدم عثورهم على على فشل دائرة االثار الصهيونية
  .اي حجر له عالقة بتاريخهم الوهمي

وقال انه من اربعين سنة وما يزيد وسلطات 
االحتالل تجري الحفريات والتنقيبات في بلدة سلوان 
ومحيط االقصى واسفله فلم يجدوا شيئا يؤيد مزاعمهم 
. واوهامهم وقد اعترف بذلك احد علماء االثار الصهاينة

ه الحفريات والتنقيبات توجهوا الى وحينما فشلوا في هذ
  .داخل االقصى ليقوموا باالعتداء عليه وسرقة حجارته

واشار الى تمكن حراس االقصى من احباط 
عملية السرقة مثمنا جهودهم اال ان الشرطة االحتاللية لم 
يرق لهم ذلك فقاموا باالعتداء على الحراس واعتقالهم 

حتالل قد وتقديمهم للمحكمة موضحا ان شرطة اال
تجاوزت صالحياتها وبدال من ان تقف الى جانب حراس 
المسجد فانهم قد اعتدوا على الحراس ودافعوا عن 

  .السارق

واكد ان المسلمين حريصون على مسجدهم وال 
يسمحون المس بحرمته مشددا على ان االقصى 
للمسلمين وحدهم وال عالقة لليهود به وان الغطرسة 

هود اي حق في االقصى مهما االحتاللية لن تكسب الي
  .طال الزمان او قصر

وجدد التاكيد على انه ال تفاوض حول االقصى 
  .وال مساومة عليه وال تنازل عن ذرة تراب منه

  ٦ص ٢٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًأسيرا مقدسيا استشهدوا في ) ١٨: (فروانة ً
  سجون االحتالل

 

" فلسطين خلف القضبان" قال مدير موقع –غزة 
ختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة السبت، أن الم

مدينة القدس قدمت لحركة النضال الفلسطيني العديد من 
ًالشهداء والقادة والرموز والكوادر الفاعلة، الذين أدوا دورا 
ّمميزا في إدارة المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي، وشكلوا  ً

بع وتا.أعمدة أساسية لكفاح الشعب الفلسطيني العظيم
فراونة في تصريحات صحفية، وبالرغم من تصاعد 
االجراءات بحق المقدسيين واالنتهاكات الجسيمة بحقهم، إال 
أن سلطات االحتالل فشلت في تحقيق مآربها أمام إصرار 
المقدسيين على التمسك بهويتهم وحقوقهم، كما ولم تتمكن 
من دفع أبناء المدينة المقدسة للتخلي عن عمقهم الوطني 

  .إلسالميوا

أن اإلجراءات اإلسرائيلية لم تنجح كذلك : وأضاف
في عزلهم عن جسد الحركة الوطنية األسيرة في سجونها، 
فكانوا ندا للسجان والتحموا مع إخوانهم في مواجهة إدارة 
السجون، وقدموا للحركة األسيرة العديد من النماذج والقادة 

  .ّالذين شكلوا أعمدة أساسية للحركة األسيرة

أسيرا من القدس المحتلة ) ١٨(وأوضح، بأن 
، ١٩٦٧استشهدوا في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 

جراء التعذيب واإلهمال الطبي المتعمد، واإلعدام الميداني 
بعد اعتقالهم، أولهم كان قاسم أبو عكر، والتحق به الحاج 
رمضان عاشور البنا، اسحق مراغة، عمر القاسم، مصطفى 

 حسين عبيدات، محمد أبو هدوان، جمعة موسى، العكاوي،
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فضال عن آخرين استشهدوا . عزيز عويسات والقافلة تطول
بعد تحررهم نتيجة ألمراض ورثوها عن السجون، أو جراء 

قاسم عبد (وبين، أن األسير .القتل العمد بعد السيطرة عليهم
الذي استشهد في سجن المسكوبية في ) اهللا أبو عكر

ُ، يعتبر أول الشهداء من ١٩٦٩عام مارس / آذار٢٣
األسرى المقدسيين الذين استشهدوا داخل سجون االحتالل 

  .١٩٦٧اإلسرائيلي بعد احتالل الشطر الشرقي للقدس عام 

وهو متزوج ولديه ولد ) أبو عكر(وكان الشهيد 
قد اعتقل من بيته في مدينة القدس المحتلة، ) خالد(اسمه 

 رأس مجموعة اتهمت ، على١٩٦٩أوائل آذار من عام 
ُومقاومة االحتالل، وزج به في " فتح" باالنتماء لحركة 

معتقل المسكوبية، وتعرض لصنوف مختلفة من التعذيب 
الجسدي والنفسي، واعتقال زوجته بهدف الضغط عليه، فما 
كان منه سوى الصمود وعدم االعتراف، ولم تنل فترة 

بروته في التعذيب القاسية من عزيمته، وفشل السجان بج
انتزاع ولو حرف واحد منه، فلجأ إلى االنتقام منه وتعذيبه 
بدرجة أكثر قسوة مما أدى إلى استشهاده في أقبية التحقيق 

  .٢٣/٣/١٩٦٩وذلك بتاريخ 

ّوفي سياق متصل دعا فروانة إلى التحرك بكافة  ّ
ّالسبل الممكنة لتحسين أوضاع المقدسيين وتثبيت حقوقهم 

ل تصاعد إجراءات االحتالل بحق وتعزيز صمودهم، في ظ
وكذلك العمل الجاد لوقف حمالت االعتقال وما . المقدسيين

  .يصاحبها ويتبعها من إجراءات قمعية وانتهاكات جسيمة

تلك االعتقاالت التي تصاعدت بشكل الفت خالل 
استهدفت كافة  والسنوات القليلة الماضية والتي طالت

  .المقدسيين وخاصة األطفال منهم

  ٢٣/٣/٢٠١٩ اإلخبارية سما

* * * * *  

  

  

  

ترامب ينقض قواعد القانون الدولي ويكرس 
ًنظاما جديدا يقر باالحتالل ً  

  

 رأى محللون – عمان – محمد الكيالي
سياسيون، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب بدأ يكرس 
لنظام عالمي جديد يقوم على االحتالل والغزو وخرق 

لى أن اعتراف ترامب مؤخرا، الشرعية الدولية، الفتين إ
بهضبة الجوالن العربية السورية المحتلة كأرض 
إسرائيلية، وقبلها بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني 

  .”تكريس لمبدأ أن القوي يفعل ما يريد“

القدس ” إسرائيلية”واعتبروا أن االعتراف بـ
والجوالن، هي إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن المرتقبة، 

  .ن الهوان والضعف العربيوسط حالة م

. رئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية، د
محمد مصالحة، اعتبر أن ترامب ينقض، حاليا، قواعد 
القانون الدولي المستقرة منذ الحرب العالمية الثانية، 
وكأنه يريد أن يشكل نظاما عالميا جديدا، يقوم على 

المبادئ عامل القوة وحق الغزو والقتل واالحتالل، وهي 
التي كانت ترتكز عليها عالقات الدول وسيادتها في 

  .السابق

ويلفت مصالحة أن سيادة الدول في السابق، 
كانت تتمثل بالقوة وقدرتها على فرض ما تشاء ومن ذلك 

  .حقها في غزو اآلخرين

وقال إن الرئيس األميركي األسبق، جورج بوش، 
ة، بطرح ، بعد انتهاء األزمة الكويتي١٩٩١قام العام 

مفهوم النظام العالمي الجديد، الذي يرتكز على انتهاء 
الشيوعية وسيطرة الرأسمالية والعولمة وحرية التجارة 

  .وغيرها

وبين أن ترامب يريد أمورا أخطر بكثير مما 
أرادها بوش، حيث أباح لدول معينة حق الغزو والفتح 
 لدولة أخرى، وأن ميثاق األمم المتحدة الذي توصلت إليه
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دول العالم بعد مفاوضات في سان فرانسيسكو وأماكن 
أخرى في العالم بعد انتهاء الحرب في الكويت بعدة 

  .أشهر، يدعو إلى احترام سيادة الدول

وأكد مصالحة، أن ترامب ال يملك أي صفة 
لتغيير الجانب القانوني ألرض عربية بما فيها الجوالن أو 

 ال يمكن توقعها، القدس وغيرها، مبينا أن تصرفات ترامب
حيث ال يستبعد أحد بعد فترة معينة أن يقوم بضم الضفة 

  .الغربية إلى السيادة الصهيونية

ويوضح أن هناك صفقة واضحة بين ترامب 
ونتنياهو، عمل فيها الرئيس األميركي من خالل اللوبي 
الصهيوني على تخفيف تقرير مولر بتهمة التجسس 

ميركية ونتنياهو يريد لصالح روسيا في االنتخابات األ
دعم ترامب في التأثير على سير التقرير مقابل أن يحصل 

  .بتحويلها ألرض إسرائيلية” الجوالن“على جائزة 

الكاتب والمحلل السياسي، عريب الرنتاوي، يشير 
بدوره إلى أن الرئيس األميركي يتصرف كرئيس دولة 
مارقة، خارجة عن القانون الدولي وعلى الشرعية 

ية، وهو ينتهك القرارات الواضحة لألمم المتحدة الدول
والجمعية العامة ومجلس األمن، بعد قراره االعتراف 

  .بالجوالن كأرض إسرائيلية

وأوضح الرنتاوي، أن الجوالن، تم ضمها 
، فيما جاء قرار مجلس ١٤/١٢/١٩٨١إلسرائيل في 

 أيام من إعالن الكيان الصهيوني ٣ بعد ٤٩٧األمن 
  . باإلجماعبرفض هذا الضم

وأكد أنه في تلك الفترة، كان على رأس الواليات 
المتحدة، الرئيس رونالد ريغن، وهو زعيم يميني محافظ، 
ومع ذلك أوقف المفاوضات مع إسرائيل بخصوص 

  .الشراكة االستراتيجية احتجاجا على قرار ضم الجوالن

ولفت الرنتاوي، إلى أن ترامب يخترق استراتيجية 
بخصوص الجوالن، حيث تعاقب على رئاسة أميركية ثابتة 

 رؤساء، من ٩ ولغاية اآلن، ١٩٨١أميركا منذ العام 

 من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له الرئيس ٥بينهم 
األميركي الحالي، وجميع الرؤساء الخمسة أجمعوا على 
أن هضبة الجوالن هي أرض سورية ولم يتحدث أحدهم 

  .بخالف ذلك

 رؤساء حكومات في ٥وشدد الرنتاوي على أن 
إسرائيل، أبلغوا الوسطاء األميركيين المتعاقبين بمحادثات 
السالم مع سورية، استعدادهم للتخلي عن معظم الجوالن 
ٕنظير اتفاق سالم بين سورية واسرائيل، ولذلك كانوا 
ٕيقرون ليس فقط بسورية الجوالن وانما باستعدادهم 

لة مع للتخلي عن األرض مقابل اتفاقية تطبيع شام
  .دمشق

ويؤكد الرنتاوي أن الواليات المتحدة، حاليا، هي 
دولة فاقدة للمصداقية في العالم، وترامب قام باالنسحاب “

من عدد كبير من المعاهدات والتعهدات بالكثير من 
الملفات الدولية، وبالتالي من يصدق واشنطن اليوم ومن 

جرة هو مستعد إلبرام اتفاقيات معها طالما أنها تلغى ب
قلم، كما حصل مع االتفاق النووي مع إيران أو اتفاقية 

  .”المناخ واتفاقيات مع كندا والمكسيك وغيرها

وأضاف أنه كان واضحا منذ عدة أشهر، أن 
الجوالن معروض كجائزة ترضية على إسرائيل بسبب 
التأخر في إعالن صفقة القرن، وكل الحديث الذي تواتر 

الجوالن ومعسكرات إيرانية حاليا عن شبكة لحزب اهللا في 
هي مجرد تهيئة للرأي العام حول االعتراف “فيها، 

  .”بإسرائيلية الجوالن

وأشار الرنتاوي إلى أن ما جرى مؤخرا، هو أمر 
مقلق للعالم العربي، خاصة فيما يخص األمر بالضفة 
الغربية مستقبال وما يمكن أن تقوم الواليات المتحدة 

لتي تذرع بها ترامب يمكن أن بشأنها، وأن كل الذرائع ا
  .يراها العرب حول الضفة الغربية قريبا

وزير الخارجية األسبق، الدكتور كامل أبو جابر، 
قال إنه منذ مطلع القرن العشرين، والقانون الدولي 
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تضعه الدول العظمى، وهي التي كانت الدول االستعمارية 
  .القديمة وما تزال، حيث لها الحق في فعل ما تشاء

بين أبوجابر، ان انتهاك القانون الدولي، لم و
يبدأ بترامب، ولن ينتهي بانتهاء واليته الرئاسية، مشيرا 

ور وسايكس وبيكو، الذين فإلى أن األخير مثله مثل بل
  .تجاهلوا األعراف والقوانين الدولية والعالقات بين الدول

وأشار أن الدول العربية، بسبب ضعفها 
، وعدم وجود ثقل سياسي وتسليمها األمور للغرب

وعسكري واقتصادي لها، نفذت حملة تعرية لنفسها بشكل 
  .غير مباشر

وأوضح أبو جابر، أن الدول التي تقرر ما يجري 
ٕ فقط، وهي تركيا وايران ٤في المنطقة العربية، هي 

ٕواسرائيل واثيوبيا، ولذلك فإن الدول العربية ال تملك حوال  ٕ
  .وال قوة

يس االميركي خالل أشهر، واعتبر أن قيام الرئ
بتقديم القدس والجوالن إلسرائيل، وسط سكون عربي 
غريب، يدل على أنه باستطاعته منح أي أرض ودولة 
عربية إلسرائيل، ألنه لن يواجه أي موقف عربي معارض 

  .بشكل جدي

وأكد أن البيانات التي تطلقها الحكومات العربية، 
من جوع، في هي احتجاجات خجولة، ال تسمن وال تغني 

وجه التعنت اإلسرائيلي والهيمنة األميركية على العالم، 
مشيرا إلى أن قضيتي الجوالن والقدس، هي مقدمات 
لصفقة القرن الكبرى، التي تعمل عليها إدارتا واشنطن 

  .وتل أبيب

وشدد على أن ترامب لم يجرؤ حاليا على تقديم 
سطينيا الضفة الغربية إلسرائيل، لعلمه أن هناك شعبا فل

يقاوم هناك ولن يسكت على أي تصرف جديد فيما يخص 
 .الضفة

 ٧ ص٢٨/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

األوقاف األردنية السلطة : "إعالن تونس"
  القانونية الوحيدة على الحرم القدسي الشريف

 

أكدت مسودة مشروع  -  عمر المحارمة -  عمان
البيان الختامي الجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى القمة في دورته الثالثين على مركزية 
القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى 
الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة 

  .فلسطين

وشدد مشروع البيان المتوقع أن يقره وزراء  
الخارجية العرب في اجتماعهم المزمع عقده نهار اليوم 

عرب بالسالم الشامل والدائم في الشرق على تمسك ال
األوسط كخيار استراتيجي تجسده مبادرة السالم العربية 

م ودعمتها ٢٠٠٢التي تبنتها الدول العربية منذ العام 
منظمة التعاون اإلسالمي والتي ما تزال تشكل الخطة 

  .األكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي

ن جميع اإلجراءات وأكدت مسودة البيان بطال
اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق 
على األرض وتقويض حل الدولتين وتخالف قرارات 
الشرعية الدولية، كما يعيد التأكيد على عدم شرعية القرار 
األمريكي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حيث 

كد مشاريع ستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية، وتؤ
القرارات اعتزام الدول العربية اتخاذ جميع اإلجراءات 
العملية الالزمة لمواجهة أى قرار من أي دولة تعترف 

، أو )القوة القائمة باالحتالل(بالقدس عاصمة إلسرائيل 
  .تنقل سفارتها إليها

وحذر البيان من اتخاذ أي إجراءات من شأنها 
لراهنة للقدس؛ حيث تغيير الصفة القانونية والسياسية ا

سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق األوسط 
بأكمله، داعيا دول العالم إلى احترام الشرعية الدولية التي 

  .تعتبر القدس الشرقية أراضي عربية محتلة
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ودعا البيان إلى إطالق مفاوضات وفق جدول 
زمني محدد إلنهاء الصراع على أساس حل الدولتين 

م الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الذي يضمن قيا
م وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

يق السبيل الوحيد لتحق الشرقية، معتبرا أن هذا الحل هو
  .األمن واالستقرار في المنطقة

وتؤكد مشاريع القرارات أن أي صفقة أو مبادرة 
سالم ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالم فى 
الشرق األوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح، والعمل 
مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة 
األطراف، تحت مظلة األمم المتحدة، لرعاية عملية 

  ..السالم

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية 
 عام ٢٣٣٤الدولية وآخرها قرار مجلس األمن رقم 

دين االستيطان ومصادرة األراضي وبتنفيذ م الذي ي٢٠١٦
جميع قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس المؤكدة على 
بطالن كافة اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير معالم 

  .القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية

ويدين مشروع البيان عملية القرصنة الممنهجة 
موال الشعب الفلسطيني، من التي تقوم بها إسرائيل أل

خالل بدء تطبيق القانون العنصري اإلسرائيلي الذي 
يسمح لحكومة االحتالل بسرقة مخصصات ذوى الشهداء 
واألسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر 
عليها حكومة االحتالل، كما تدعو مشاريع القرارات إلى 

ة تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوي
  .الكاملة فى األمم المتحدة

ويؤكد البيان ضرورة تنفيذ قرار المجلس 
 ٢٠٠التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 

، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل ١٨/١٠/٢٠١٦بتاريخ 
مسؤولياته إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية واإلجراءات 
التعسفية التي تطال المسجد األقصى والمصلين فيه، 

عتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية وا
السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته 

  .>>...والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه

 ٣ ص٢٩/٣/٢٠١٩الدستور 

 ** * **   

 االختالف مسموح إال على فلسطين. .)النقابي(
 

تنخرط النقابات  -  طارق الحميدي-كتب 
 بالشؤون السياسية الوطنية واإلقليمية، وهو ما المهنية

  .«الدور الوطني«يحلو للنقابيين تسميته بـ

وبحكم انتماءات النقابيين المختلفة التي قد 
تكون، يسارية قومية أو إسالمية، فإنهم عادة ما يتبنون 

ي وجهات نظر تنسجم مع انتماءاتهم أو رؤى االحزاب الت
، »الدور الوطني«هذا . مياأو تنظي/ ينتمون لها فكريا و

فالخالفات ومنذ بداية . لم يكن سلسا ومنسجما دائما
حيث . مرحلة الربيع العربي كانت واضحة لكل مراقب

انقسمت النقابات ما بين مؤيد للثورة في سوريا أو مؤيد 
للنظام، وهو ما يمكن قياسه على ما حدث في مصر أو 

رحلة معينة في عدد من الدول األخرى، والذي أدى في م
  .الى تراجع زخم النقابات على الساحة المحلية

حتى ان دائرة االختالف اتسعت فشملت عددا من 
القضايا الوطنية، وتحديدا الموقف من االصالح، وكل ذلك 

لكن ورغم هذه . محكوم برؤاها، أو أولوياتها الحزبية
االختالفات، إال أن النقابات وبمختلف أطيافها وأحزابها 

ءاتها، بحسب المراقبين، تتوحد خلف بوصلة وانتما
فلسطين والقدس : واحدة، وتجتمع على قضية واحدة هي

وجميعها واحدة في الهدف والموقف  ..ومقاومة التطبيع
وتنضوي تحتها الرؤى والمواقف السياسية والحزبية، 

مجمع النقابات الذي يتمسك بوضع علم االحتالل . فلماذ؟
داخله، والذي يضع ميثاق االسرائيلي على أرضيات م

مقاومة التطبيع على بواباته، يرى أن نصرة القدس، 
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والوقوف مع الحق الفلسطيني، هو ثابت وطني ال يمكن 
يمكن حصر عدد الفعاليات التي تنظمها  وال. الحياد عنه

النقابات أو لجانها أو فروعها في المحافظات، تضامنا أو 
ية ومكوناتها دفاعا عن فلسطين بكل تجلياتها الشعب

التاريخية من مقدسات، او تنديدا بممارسات االحتالل 
  . االسرائيلي يوميا

ًويرى النقابيون في القدس شأنا وطنيا أردنيا  ً ً
ًوقوميا عروبيا واسالميا، ويعتبرون أن الموقف األردني  ً ًٕ
الرسمي والشعبي كان وما يزال يقف منحازا الى الحق 

 على القدس التي الفلسطيني، والوصاية الهاشمية
يقول رئيس مجلس . يعتبرونها من الثوابت الوطنية

$ النقباء المهندس عبد الهادي الفالحات في حديثه إلى 
االردن سيبقى بوابة الفتح والنصر لفلسطين، وأن «إن 

الوقوف في خندق الوطن يعني بالضرورة الوقوف الى 
جانب فلسطين، كما أن الوقوف في خندق فلسطين هو 

  .« الى جانب االردنوقوف

الفالحات يشدد على أن البوصلة الوطنية تتجه 
نحو القدس، وأن الجميع مهما اختلفوا حول القضايا 
الثانوية، اال أن قضية القدس وفلسطين تجمع األردنيين، 
فالدفاع عن فلسطين هو واجب وطني وقومي وديني، 

واعتبر .وهو دفاع عن التراب الوطني والهوية الوطنية
الحات، ذو التوجهات اإلسالمية، أن المواقف الشجاعة الف

لجاللة الملك عبداهللا الثاني في رفض الضغوط الدولية 
على األردن لتقديم التنازالت في القضية الفلسطينية، ال 
ٕتستوجب فقط اإلشادة بها، والقاء الكلمات حولها، بل 
تفرض علينا في الداخل تشكيل جبهة موحدة ورص 

 الفرصة على المتآمرين على القضية الصفوف لتفويت
يقول الفالحات، .الفلسطينية وعلى االردن في آن واحد

وهم الذين رووا » كيف يختلف األردنيون على فلسطين؟«
بدمائهم ثرى القدس الشريف في كل المعارك والحروب، 
وهم المدافعون عنها في أرض الحشد والرباط، كما انهم 

فاعا عن القدس ومقدساتها، الذين قدموا قوافل الشهداء د
وسطروا ملحمة الكرامة التي قهرت من أدعى بأنه ال 

وقال إن القضية الفلسطينية هي قضية كل أردني، .ُيقهر
وهي القضية التي ال يمكن أن يختلف عليها األردنيون 
باعتبارها قضية وطنية بحتة، ولها في وجدان األردنيين 

انة خاصة ال  مك- االقرب لنبض الشعب الفلسطيني -
  .تقبل المزاودة أو التأويل

  ٤ ص٣١/٣/٢٠١٩ الرأي

 ** * **   

منح الملك جائزتين في : وزراء ورجال دين
  عام واحد شهادة تقدير عالمية

  

وزراء أوقاف  اعتبر – عمان – آالء مظهر
سابقون ورجال دين أن تسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ترام والقيمة الكبيرة التي جائزتين خالل هذا العام يؤكد االح"
يحظى بها جاللته ليس فقط على مستوى الشرق األوسط 

  ".ٕوانما على مستوى العالم أجمع

 ان جائزة مصباح "الغد"وبينوا في أحاديث لـ 
، "فخرا لألردنيين ولكل العرب ولإلنسانية جمعاء"السالم تعد 

 تينالفتين الى ان االسرة االردنية كلها تحتفل بهاتين الجائز
تثمن لجاللته جهودة الحثيثة في إبقاء الحوار مستمرا "و

وشعلة السالم مشتعلة دوما لتشع نورها لكافة اقطار 
  .>>...”العالم

وأوضح وزير االوقاف والمقدسات ... <<
أن هناك معاني كبيرة نستقيها  االسالمية األسبق هايل داود

لمه من جاللة الملك، فالخطاب الذي قدمه جاللته خالل تس
كان مليئا بالمحبة وقيم السالم والمودة، كما ان "الجائزة 

جاللته لم ينس خالل هذا الخطاب القدس واالماكن المقدسة 
فيها باعتبارها اهم قضية يجب ان نعمل عليها جميعا اليوم 

  ".للحفاظ عليه

وقال ان الجاللة الملك اكد في كلمته ايضا ان اذا 
ق من حل عادل للقضية اردنا سلما عالميا فطريقه ينطل
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 حزيران ٤ٕالفلسطينية واقامة دولته المستقلة على حدود 
 مدير الرأيوشاركه ب. وعاصمتها القدس١٩٦٧) يونيو(

المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم األب رفعت بدر الذي 
عبر عن فخره بنيل جاللة الملك جائزة مصباح السالم خالل 

كانية الكاثوليكية في فعالية نظمتها الرهبنة الفرنسيس
تقديرا لجهود جاللته في السعي "كاتدرائية فرنسيس األسيزي 

الدوؤب إلحالل السالم في الشرق االوسط وخاصة القضية 
الفلسطينية واالهتمام بالمهجرين من العراق وسورية 

  .>>"...الشقيقين

الى ان جاللة الملك عندما ر واشار بد... <<
طن كان عنوانها الحوار بين تسلم جائزة تملبتون في واش

االديان وجائزة مصباح السالم عنوانها صنع السالم، 
فالحوار والسالم هما العمودان اللذان بني عليهما االردن "

في الماضي والحاضر بجهود القيادة الهاشمية، وكذلك 
سيبنى عليها في المستقبل من اجل ان يبقى الحوار هو 

ا وسياسيا وكذلك خيار السياسة المتبعة دينيا واجتماعي
  .>>"...السالم الذي حفظ االردن مستقرا آمنا

من جانبه، قال وزير االوقاف السابق وائل ... <<
هذه الجائزة تؤكد المكانة المرموقة التي يحظى "عربيات ان 

بها جاللة الملك في االوساط الدولية كونه يقود عملية 
قدسات السالم باقتدار ولحرصة الشديد على حماية الم

  ".االسالمية والمسيحية بذات نفس االهمية

واكد ان جاللته أكد خالل تسلمه جائزة مصباح 
التزامة الشخصي والتزام االردن بحماية المقدسات "السالم 

  ".االسالمية والمسيحية

ليس هناك “وأشار الى حديث جاللته خالل الحفل 
. ما هو أهم في يومنا هذا من العمل من أجل حماية القدس

وكوني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات 
ًاإلسالمية والمسيحية في القدس، فإنني ملتزم التزاما خاصا  ً

  . ًوشخصيا بواجبي تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة

ويساهم األردن بشكل فاعل في عمليات الترميم 
التاريخي ألهم األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، بما 

  . يسة القيامةفي ذلك كن

كما تربط أواصر المحبة والحرص مليارات 
المسلمين والمسيحيين حول العالم بالمدينة المقدسة؛ وال بد 
ًأن تكون القدس كمدينة مقدسة رمزا للسالم يجمعنا 

  ".ويوحدنا

واكد ان حماية المقدسات االسالمية والمسيحية 
، في القدس امر تاريخي وال يقبل التفريط والتنازل عنه

مشيرا الى ان الحوار والسالم يعدان وسيلة لحل الكثير من 
يذكر ان .المشاكالت والتحديات التي تواجه العالم اليوم

 التي "مصباح القديس فرنسيس"جائزة مصباح السالم 
، بحسب القائمين عليها، تمنح ١٩٨١تأسست عام 

ًلشخصيات عالمية تقديرا لجهودهم في تعزيز السالم 
  .كوالعيش المشتر

وقد نال الجائزة العديد من القادة السياسيين 
والدينيين، كان أبرزهم الرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا، 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس كولومبيا 
السابق والحائز على جائزة نوبل للسالم خوان مانويل 
سانتوس، والبابا فرانسيس، والبابا يوحنا بولص الثاني، 

 .ي الما، واألم تيريزاوالداال

 ٦ ص٣١/٣/٢٠١٩الغد 

 ** * **   

 يحيون يوم األرض بنشاطات ٤٨فلسطينيو 
  جماهيرية حاشدة

  

حشود كبيرة  أحيت – الناصرة – برهوم جرايسي
 ليوم ٤٣ أمس السبت، الذكرى الـ ٤٨من فلسطينيي 

األرض الخالد، بمسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة 
وهتف .  خطابي في النقبوفي مهرجان) شمال(سخنين 

المشاركون في كل المسيرات، ضد جرائم السلطة 
 بيتا خالل أسبوع ١١ّالحاكمة، التي صعدتها بتدمير 
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واحد، كما هتفوا نصرة لفلسطين والقدس عاصمة، وغزة 
  .الصامدة

وكانت نشاطات إحياء ذكرى يوم األرض قد بدأت 
  بندوات وبرامج٤٨في مختلف مدن وبلدات فلسطينيي 

وجرت يوم امس زيارات . وطنية، على مر األيام الماضية
ألضرحة الشهداء الستة في كل من مدينة الطيبة وقرية 

وشهد النقب مهرجانا .كفر كنا ومدينتي عرابة وسخين
خطابيا، في حي العتايقة جنوب مدينة راهط، الذي شهد 
جرائم هدم بيوت فيه في األيام األخيرة، والقيت كلمة من 

وفي . سياسية عديدة بينهم أعضاء كنيستشخصيات 
ساعات بعد الظهر انطلقت المسيرات التقليدية، في 

، "مثلث يوم األرض"، التي تعرف باسم "منطقة البطوف"
إذ انطلقت مسيرة شعبية . ١٩٧٦مركز األحداث في العام 

من قرية ديرحنا، والتحمت بمسيرة مدينة عرابة، ولتتجه 
لجوية العاصفة، كما تقاطرت الى سخنين، رغم األحوال ا

  . من كافة المناطق٤٨على سخنين جماهير فلسطينيي 

واختممت المسيرة المركزية في سخنين بمشاركة 
الحشود بمهرجان خطابي، قال فيه رئيس لجنة المتابعة 

، محمد بركة، إن الطغاة ال ٤٨العليا لقضايا فلسطينيي 
. لشعوبيصنعه الطغاة مهما اشتد طغيانهم، بل أحرار ا

ٕوشدد على أن النضال المثابر ال بد وأن يثمر، حتى وان 
  .طال الزمن

إن يوم األرض يحمل عناوين كفاحية "واضاف
عديدة، فنحن اآلن في أوج هجمة على بيوتنا العربية، 
وجرائم تدمير البيوت تمتد من قرية الرامة شماال، وحتى 

وحملة التحريض العنصري، فكل سياسي . النقب جنوبا
السياسي من خالل التحريض ” مجده“هم يسعى لبناء من

على جماهيرنا العربية، وأول أولئك هو بنيامين نتنياهو 
بينما . الذي يصف النواب العرب أنهم مؤيدون لإلرهاب

هو وحكومته من يمارسون اإلرهاب ضد شعبنا في جميع 
 إنهم يتحدثون عن صفقة "وقال بركة،".أماكن تواجده

. الى تصفية حقوق شعبنا الفلسطينيالقرن التي تهدف 
ولكن إسرائيل تستطيع ان ترتكب وتمارس كما تشاء، 
وتستطيع أميركا أن تصيغ ما تشاء، ولكن تجارب التاريخ 
تؤكد، أن الطغاة مهما اشتد طغيانهم ال يستطيعون 

ومهما . صناعة التاريخ، بل من صنع التاريخ هم األحرار
لطغاة الزوال، بينما طال الوقت ومرت السنين، فمصير ا

سيشيد األحرار المستقبل، وستقوم دولة فلسطين 
وقال بركة، إن هوية الجوالن ال .وعاصمتها القدس

ٌتحددها ورقة وقع عليها دونالد ترامب، فالجوالن سوري 
 .ًوسيبقى سوريا

٣١ ص٣١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

�א���א�א� �

 مصلى"ًاالحتالل يبعد موظفا عن : للمرة األولى
   أيام٧لـ " الرحمة

 

قررت سلطات االحتالل، ليلة أمس، إبعاد موظف 
األوقاف اإلسالمية بقسم اإلطفاء عماد عابدين عن مصلى 
باب الرحمة داخل المسجد األقصى المبارك لمدة سبعة أيام 

 عن هذه المنطقة اإلبعادوهي المرة األولى التي يتم فيها 
 .دون المسجد األقصى بشكل عام

حتالل قد اعتقل الموظف عابدين أثناء وكان اال
  .خروجه يوم أمس من المسجد األقصى من جهة باب حطة

 ١/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

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

 

سلطات االحتالل، في  أغلقت – PNN – القدس
مطعم أبناء أبو "معة، ساعة مبكرة من صباح اليوم الج

 أيام بحجة ١٠ في شارع صالح الدين لمدة "اشتي علي
الضفة الغربية بدون  تشغيل عامل فلسطيني يحمل هوية

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

 ١/٣/٢٠١٩شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

ين خالل إصابة بقمع االحتالل للمواطن ١٧
  مشاركتهم في مسيرة العودة

  

ً متظاهرا بالرصاص ١٧ أصيب -   وكاالت–غزة 
الحي، وآخرون باالختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل 
للدموع، خالل قمع االحتالل لمسيرات العودة قرب الحدود 

  . الشرقية لقطاع غزة امس الجمعة

وأفادت وزارة الصحة أن قوات االحتالل أطلقت 
 منهم بجراح متوسطة ١٧جاه المتظاهرين وأصابت النار ت

 من المسعفين ٢كما م استهداف . بالرصاص الحي
وصحفي بقنايل غاز مباشرة في القدم من قبل قوات 

 لمسيرات ٤٩االحتالل االسرائيلي خالل فعاليات الجمعة الـ
  . العودة

وقال مراسلنا إنه تم نقل إصابتين برصاص حي 
  .  مسعفين٣ناق بينهم حاالت اخت٦بينهم وطفل و

وجددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، دعوتها الجماهير للمشاركة اليوم في 

، وذلك احتجاجا على المساس بأبواب "جمعة باب الرحمة"
المسجد األقصى وبمقدساتنا، وتعبيرا عن اعتزازنا بأرضنا 

  . وقدسنا

ن نكتفي ل"وكانت الهيئة قالت في بيان سابق 
باإلدانة واالستنكار لجريمة االحتالل بالعدوان على بوابة 
الرحمة وغيرها من األبواب والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وسنقاوم العدوان بما يردعه، ولن تمر 
المؤتمرات على قدسنا وأرضنا وشعبنا ما دام فينا طفل 

  ". يرضع أو شيخ يركع أو مقاومة تردع

ٕشهداء المسيرة األبرار والى ووجهت التحية إلى 
جرحاها البواسل، داعية جماهير شعبنا إلى التالحم 
ٕوالتكافل والتعاضد لمواجهة آثار الحصار واحباط مخطط 
المحاصرين الذي يهدف لضرب الروح المعنوية لشعبنا 

  . البطل

كما دعت فصائل المقاومة أمس جماهير شعبنا 
رة العودة في محافظات غزة للحشد والمشاركة في مسي

، نصرة "باب الرحمة"وكسر الحصار اليوم تحت عنوان 
ًودفاعا عن المسجد االقصى والمقدسات في المدينة 

  . المقدسة

كما دعت لالحتشاد والرباط في األقصى، 
وتصعيد االنتفاضة في وجه هذا المحتل وتفعيل كل 
. أشكال االشتباك مع االحتالل على كافة خطوط التماس

لقدس المحتلة مؤخرا توترا ومواجهات مع وشهدت مدينة ا
االحتالل، بعد وضع قواته سالسل على بوابة حديدية، 

في الجهة الشرقية من المسجد " باب الرحمة"تؤدي إلى 
  . األقصى

وصدرت دعوات لشد الرحال للمسجد وأداء صالة 
، مما اضطر االحتالل "باب الرحمة"الجمعة قرب ساحة 

  . لفتحه

باب "قوات االحتالل ، أغلقت ٢٠٠٣وفي 
بدعوى وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وتجدد " الرحمة

أمر اإلغالق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة 
  .  استمرار إغالقه٢٠١٧إسرائيلية في 
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وتقترب المسيرات من إكمال عامها األول منذ 
 مارس الماضي، وأسفرت اعتداءات ٣٠انطالقها في 

هرين السلميين عن استشهاد قوات االحتالل على المتظا
ٕ مواطنا، بينهم نساء وأطفال، واصابة أكثر من ٢٥٠نحو  ً
  . ً ألفا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة٢٣

وهاجم مستوطنون امس الجمعة، منطقتي عين 
سامية ومرج الذهب في قرية المغير شمال شرق مدينة 

" جبعيت"وذكرت مصادر محلية أن مستوطني . رام اهللا
لى أراضي القرية، هاجموا المزارعين وحاولوا المقامة ع

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

وأضافت المصادر أن القرية تتعرض بشكل دائم 
لهجوم من قبل المستوطنين المدعومين والمحميين من 
جيش االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بهدف االستيالء على 

  .أراضي القرية

 ٥ص ٢/٣/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على شاب 
  من القدس

  

المواطن أمين النتشة، من  أصيب – رام اهللا
ليلة أمس  سكان بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة،

الجمعة، بالرضوض والكدمات، بعد تعرضه العتداء 
مستوطنين قرب مكان عمله بحي  وحشي من مجموعة

  .شيخ جراح، وسط القدس المحتلةال

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

  ٢/٣/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

  

انهيار أرضي في سلوان بالقدس نتيجة 
  حفريات االحتالل

 

 وقع انهيار – وكاالت – فلسطين المحتلة
 وادي أرضي، صباح أمس السبت، في أرضية ملعب حي

حلوة ببلدة سلوان، على بعد عدة أمتار من السور 
جاء ذلك نتيجة األعمال . الجنوبي للمسجد األقصى

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

وأوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي 
ا على انهيار جديد في حلوة أن أهالي الحي استيقظو

أرضية ملعب الحي، وسوره واألسالك المحيطة، إضافة 
إلى هبوط ارضي في ذات المكان، وتشققات وتصدعات 

  .واسعة باألسوار المحيطة به

وأضاف صيام في بيان أصدره المركز أن أعمال 
المستوطنين في محيط أرض الملعب وأسفله ال تتوقف، 

 بأدوات ثقيلة وأخرى حيث يقومون يوميا بعمليات حفر
خفيفة، وخالل ذلك يتم أفراغ األتربة من أسفل األرض 
ونقلها بشاحنات مخصصة، ما يعني ذلك أن سلطات 
االحتالل تحفر األنفاق وتفرغ أسفل الحي لصالح 
المشاريع االستيطانية متناسية سالمة سكان الحي البالغ 

 اآلف نسمة، والذين يعيشون بخطر حقيقي ٥عددهم 
  .ة توسع رقعة التشققات واالنهياراتنتيج

وأضاف صيام أن محيط ملعب وادي حلوة 
المتضرر يعتبر الموقع الرئيسي المركزي لحفر األنفاق 

  .في الحي

وأوضح صيام أن المنخفض األخير والذي 
تشهده مدينة القدس منذ نهاية االسبوع الماضي، كشف 
عن حجم الحفريات وخطورتها على حياة سكان الحي، 

يث ظهرت انهيارات ارضية جديدة خاصة في الشوارع ح
الرئيسية وفي ملعب حي وادي حلوة وفي أرض تابعة 
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، إضافة إلى توسع تشققات "لكنيسة للروم األرثوذكس"
وأضاف صيام أن . جدران وأسقف المنازل في الحي

أعمال حفر األنفاق متواصلة، رغم توجه السكان للمحاكم 
اف أعمال الحفر أسفل الحي اإلسرائيلية مطالبين بإيق
  .التي تهدد بخطر االنهيار

صاحب أرض  من جهته أوضح محمد عطاهللا
ملعب وادي حلوة أن االنهيار الواسع الذي وقع اليوم هو 

 عاما من عمليات الحفر وتفريغ األتربة ١٢حصيلة 
  . أسفله

ان سلطات االحتالل حاولت مصادرة "وقال 
طنين، حيث توجهنا األرض لتحويلها الى موقف للمستو

للمحاكم لحمايتها، وتمكنا من تحويلها لملعب الطفال 
وشبان الحي حيث تفتقر المنطقة لألماكن المخصصة 

  . "لهم، واليوم أصبح الملعب غير آمن بعد االنهيار

وطالب عطاهللا بتأمين المكان واجراء التصليحات 
 والترميمات الالزمة له ليتسنى الطفال المنطقة اللعب فيه

  .بأمان

في السياق، أكد المكتب الوطني للدفاع عن 
االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أمس السبت، ان سلطات االحتالل تسعى 
إلحكام السيطرة على األغوار الفلسطينية ومناطق جنوب 

  .الخليل وسط هجوم استيطاني متواصل

لمكتب وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن ا
الى ان األغوار تتعرض الى هجمة استيطانية متواصلة 
كان أخرها االسبوع الفائت إقدام المستوطنين على وضع 
سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة 

» خلة العقدة«من قبل قوات االحتالل في منطقتي 
واضاف التقرير ان . في االغوار الشمالية» السويدة»و

ل نصبت الكاميرات على كافة االراضي التي قوات االحتال
 دونم، وبهذه االجراءات ٦٠٠صادرتها وتقدر بأكثر من 

منعت عشرات المواطنين من الوصول الى اراضيهم، على 

 "طابو"الرغم من ان معظم هذه االراضي تحمل كوشان 
وقوات االحتالل ال تعترف به، وتعتبر هذه االراضي 

تغول االحتالل العسكري ، إضافة الى "امالك غائبين"
ٕواستفراده باألرض الفلسطينية في األغوار واغالق 
مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها 
التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول 

  .إليها

وفي هذا السياق قال رئيس أركان جيش 
كاحول «االحتالل األسبق، والمرشح الرابع في قائمة 

، غابي )"مناعة إلسرائيل" و"يش عتيد"تحالف  ("الفان
أشكنازي إنه يجب وضع حدود إلسرائيل، مع التأكيد على 

  .استمرار سيطرة االحتالل على غور األردن

 ٣واضاف التقرير في الوقت نفسه تواجه 
تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل خطر الترحيل 

ا للمحكمة واإلخالء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماس
العليا اإلسرائيلية، طالبت من خالله إخالء التجمعات؛ 
بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي 
منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية 
أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل 
بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا 

ّاتيجيا حقيقيا، وتركز السلطات اإلسرائيلية مساعي استر
التهجير بشكل عام في ثالث مناطق في الضفة الغربية 
منها جنوب جبال الخليل، حيث شبح الترحيل ما زال 

  .باقيا

من جهة ثانية، قام المواطن المقدسي حسام 
العباسي، صباح أمس السبت، بهدم منزله في حي رأس 

. يده بحجة البناء دون ترخيصالعامود ببلدة سلوان، ب
واستدعت بلدية االحتالل المواطن العباسي مؤخرا وأخبرته 
ٕبضرورة هدم منزله، واال ستقوم آلياتها بهدمه وعليه دفع 
تكاليف الهدم لطواقم وجرافات البلدية ولقوات االحتالل 

أجبرت على تنفيذ هدم ": وقال العباسي. المرافقة لها
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ة عن طابق ثالث في بناية المنزل، فالشقة هي عبار
ال الحي، سكنية ولمنع الضرر للعائلة والجيران وأطف

  ".اضطررت هدم المنزل بيدي

وأوضح العباسي أنه قام ببناء منزله قبل حوالي 
 مترا مربعا، ويعيش فيها مع زوجته ٧٠عام، ومساحته 

وصعدت بلدية االحتالل منذ مطلع العام الجاري . وطفله
، في مدينة القدس، حيث تجبر "لذاتيالهدم ا"من سياسة 

 على "السكنية أو التجارية أو الزراعية"اصحاب المنشآت 
هدمها بأيديهم مهددة بفرض الغرامات المالية أو عقوبة 

  .ليهم في حال عدم تنفيذ القراراتالسجن ع

  ١٦ ص٣/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ٢٠بلدية االحتالل ترفض المصادقة على 
  سيينطلب بناء للمقد

  

 رفضت لجنة التخطيط والبناء في بلدية –القدس 
االحتالل بمدينة القدس المحتلة مؤخرا، المصادقة على 

 طلب بناء للمقدسيين، بحجة أن اإلجراءات التي ٢٠
 .كانت متبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة

في عددها الصادر " هآرتس"وأوضحت صحيفة 
ني منعا شبه تام اليوم األحد، أن قرار بلدية االحتالل يع

لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من 
تضييقات كبيرة ورفض لالعتراف بملكيتهم على األرض 

  . والبيوت

ّوأضافت، انه صوت ضد المصادقة على الطلبات 
" مئوحديم"والليكود وقائمة " البيت اليهودي"مندوبو 

ّالعلمانية، بينما صوتت األحزاب الحريدية لصا لح ّّ
  .المصادقة عليها

  ٣/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ّاالحتالل يوسع دائرة انتقامه من مسؤولي 
  ّوحراس ورواد المسجد األقصى

 

ّوسعت سلطات االحتالل، وذراعها المتقدم 
ٕاليوم األحد دائرة انتقامه من مجلس وادارة " الشرطة"

ين في المسجد األوقاف والشؤون اإلسالمية، والعامل
ّاألقصى المبارك ورواده على خلفية إعادة فتح مبنى 
ًومصلى باب الرحمة قبل عشرة أيام، والذي كان مغلقا  ُ ُ

 .م٢٠٠٣بقرار من االحتالل منذ العام 

ّوقال مراسلنا في القدس ان االحتالل سلم اليوم 
ٍقرارات إبعاد عن المسجد األقصى لعدد من كوادر األوقاف 

ى، والنشطاء المقدسيين، بعد انتهاء مدة وحراس األقص
  .إبعادهم اإلدارية لمدة أسبوع

وشملت قرارات اإلبعاد رئيس مجلس األوقاف 
الشيخ عبد العظيم سلهب المدة أربعين يوما، ونائب 
المدير العان لدائرة األوقاف اإلسالمية والمسجد األقصى 
الشيخ ناجح بكيرات ألربعة شهور، ومدير نادي األسير 

مين سر حركة فتح في القدس القديمة ناصر قوس لمدة أ
 . شهور٦ يوما، والحارس عرفات نجيب لمدة ٤٠

في الوقت نفسه، استدعت مخابرات االحتالل 
اليوم عضو مجلس األوقاف اإلسالمية عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر للتحقيق، واعتقلت 

الل خروجه بعد ظهر اليوم الحارس محمد الصالحي خ
  .من األقصى من جهة باب السلسلة

  ٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

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

المستوطنون يستبيحون باحات الحرم القدسي 
  وينكلون بالمصلين

 

 ّ ندد الفلسطينيون-عمان -نادية سعد الدين
بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إبعاد رئيس مجلس 
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس 
المحتلة، الشيخ عبد العظيم سلهب، عن المسجد األقصى 
المبارك لمدة أربعين يوما، وذلك على وقع اقتحام عشرات 
المستوطنين لألقصى وتنفيذ جوالت استفزازية داخل 

 .اء على المصلينباحاته واالعتد

واعتبر الفلسطينيون أن تسليم االحتالل للشيخ 
ّسلهب أمرا جديدا بإبعاده عن المسجد األقصى يعد 

ّعدوانا ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا للقوانين "
، وذلك عقب اعتقاله على خلفية "وقرارات الشرعية الدولية

 في المسجد "باب الرحمة"ُإعادة فتح مبنى ومصلى 
ألقصى ومن ثم اإلفراج عنه شريطة إبعاده عن األقصى ا

 .لمدة أسبوع انتهت أمس

ولحق بهذا القرار إجراءات مماثلة بإبعاد حارس 
المسجد األقصى، عرفات نجيب، عن مركز عمله في 
االقصى لمدة ستة أشهر بحجة المشاركة في فتح مبنى 

 بالمسجد، بعدما أفرجت عنه من "باب الرحمة"ُومصلى 
 . أيام٧اعتقاله قبل أسبوع بشرط اإلبعاد لمدة بعد 

كما سلمت سلطات االحتالل مدير نادي األسير، 
أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، 
ناصر قوس، قرار إبعاد عن المسجد األقصى لمدة أربعين 

 ."باب الرحمة"يوما، بعدما كانت قد اعتقلته عقب أحداث 

 ١٠٠ إلى زهاء "ّقسرا"ّعدون ُوينضم هؤالء المب
ّقرار بحق مقدسيين ونشطاء وموظفين في دائرة األوقاف 
ّاإلسالمية وأئمة من مدينة القدس المحتلة، خالل 

أألسبوعين الماضيين، إلبعادهم عن البلدة القديمة 
والمسجد األقصى، لفترات متفاوتة قابلة للتجديد، على 

باب "صلى ُخلفية المشاركة في إعادة فتح مبنى وم
ّ، يوم الجمعة الماضي، ورباطهم في مصاله الذي "الرحمة

 . عاما١٦كان مغلقا بأمر من االحتالل منذ 

من جانبه؛ استنكر وزير األوقاف والشؤون 
الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، قيام سلطات 
االحتالل بإبعاد الشيخ سلهب وعدد من قادة العمل 

 .اس عن األقصىالوطني في المحافظة والحر

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

١٩٦٧". 

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك 
 القدس ومسجدها األقصى ومقدساتها اإلسالمية إلنقاذ

بصمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه "والمسيحية، مشيدا 
المزيد من اليقظة "، وحاثا على "مقدساته وقضيته وقيادته

والمرابطة في األقصى لتفويت الفرصة على أعداء 
 ."السالم

بدوره، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
ينية، صائب عريقات، جامعة الدول التحرير الفلسط

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى اتخاذ اإلجراءات 
العاجلة لمتابعة أوضاع القدس المحتلة، وبخاصة 
المسجد األقصى، والتحرك السياسي الالزم مع أعضاء 
المجتمع الدولي قبل تفجر األوضاع بفعل سياسات 

 ."االحتالل

وجهها أمس وحث عريقات، في رسالة رسمية 
إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
والدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون اإلسالمي 
يوسف العثيمين والدول اإلسالمية، على إلزام االحتالل 
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بتحمل مسؤولياته الكاملة عن خروقاته المنظمة لقواعد "
القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومساءلته 

  ".ُقبل جر المنطقة إلى حرب دينية ال تحمد عقباها

وأكد أن انتهاكات االحتالل ضد المسجد األقصى 
، "باب الرحمة"السيطرة على ساحة ومبنى "تستهدف 

واقتطاع جزء من المسجد وتحويله إلى كنيس يهودي، 
وتوفير مساحة لنشاط المستوطنين وأداء شعائرهم، 

سي الشريف، وتقسيم وفرض واقع جديد داخل الحرم القد
المسجد زمانيا ومكانيا، وبسط السيطرة الشاملة على 
المدينة المقدسة، بما فيها المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، في مخالفة للقوانين والشرائع الدولية التي 
تعتبر القدس مدينة محتلة، وتحويل الصراع إلى صراع 

 ."ديني

ير إجراءات االحتالل تعمل على تغي"وقال إن 
، عبر خلق ١٩٦٧الواقع في القدس المحتلة، منذ العام 

أغلبية يهودية مقابل إلغاء الوجود الفلسطيني، مصحوبة 
بالقوانين العنصرية لضمها، واستغالل الغطاء األميركي 
لتغيير الحدود وتوسيعها، واستمرار تنفيذ حفريات أسفل 
ٕاألقصى، واخالء السكان المقدسيين قسرا من بيوتهم 

لكاتهم، وتوسيع وتكثيف المشاريع االستيطانية وممت
 ."االستعمارية فيها

صفقة "الهدف من خطة "وأضاف عريقات، إن 
 األميركية تشريع الرواية التوراتية اليهودية لمدينة "القرن

القدس واألماكن المقدسة فيها، وخاصة الحرم القدسي 
 ."الشريف، تحت ذريعة حرية العبادة وغيرها

دفاع عن المقدسات اإلسالمية ال"ودعا إلى 
والمسيحية، باعتباره واجبا إنسانيا ودينيا ووطنيا، وحماية 
القدس التي تشكل إرثا انسانيا وحضاريا عالميا، وحماية 
شعبها وممتلكاتها ومقدساتها وتراثها العربي اإلسالمي 

 ."المسيحي قبل فوات األوان

من جانبها؛ قالت حركة الجهاد اإلسالمي، إن 
ر االحتالل بإبعاد الشيخ سلهب، عن المسجد األقصى، قرا
ٕدليل قلق وارباك العدو من معركة القدس المستمرة، ومن "

نفير الشعب الفلسطيني لحماية المسجد األقصى 
 ."والمقدسات

وأضافت، على لسان المتحدث باسمها مصعب 
إبعاد العلماء والمشايخ والقيادات والمرابطين "البريم، أن 

ت لن يؤخر االنتفاضة في وجه االحتالل والمرابطا
والتهويد، حيث الشعب الفلسطيني المرابط في القدس 

 "عصي على اإلنكسار

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

 ."ات الدينيةالصهيوني بحق المقدس

يأتي ذلك على وقع اقتحام عشرات المستوطنين 
باب "المتطرفين لباحات المسجد األقصى، من جهة 

، وقيامهم بتنفيذ جوالت استفزازية داخل باحاته، "المغاربة
  .بحماية قوات االحتالل

باب "فيما قامت قوات االحتالل بإغالق مصلى 
يون قد ، أمس، بعدما كان المصلون الفلسطين"الرحمة

 ١٦ّتمكنوا قبل أيام قليلة من إعادة فتحه بعد إغالق دام 
 .ًعاما

على صعيد متصل؛ حذرت وزارة الخارجية 
والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر الحفريات اإلسرائيلية 
التهويدية ونتائجها الكارثية أسفل المسجد األقصى والبلدة 

شبكة "ـُالقديمة وبلدة سلوان، فيما بات يعرف إعالميا ب
 ."األنفاق

هذه "واعتبرت الوزارة، في بيان لها أمس، أن 
الحفريات جزء من عمليات التهويد المتصاعدة للقدس 
المحتلة ومحيطها، ومحاولة لتغيير الواقع التاريخي 
والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، خاصة العمليات 
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المستمرة لتفريغ جنوب أسوار األقصى من سكانه 
ٕيين، واجبارهم على الرحيل بشتى الوسائل الفلسطين

واألساليب سواء ما يتعلق باألنفاق، أو تحت األرض 
 ."وفوقها، بهدف إغراق محيط المسجد بالمستوطنين

حكومة االحتالل المسؤولية "وحملت الوزارة 
الكاملة والمباشرة عن تلك الحفريات، ونتائجها، 

، "لسطينيينوتداعياتها الخطيرة على حياة المواطنين الف
بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الحفريات وتوفير “مطالبة 

 ."الحماية للشعب الفلسطيني

االنحياز األميركي والصمت الدولي "ورأت أن 
ُيشجعان سلطات االحتالل على التمادي في تنفيذ 

 ."مشاريعها التهويدية والتهجيرية في األراضي المحتلة

  ٢٢ ص٤/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ل يرفض المصادقة على عشرات طلبات االحتال
 البناء بالقدس

  

رفضت لجنة التخطيط والبناء في  -وكاالت 
 طلب ٢٠ًبلدية االحتالل بالقدس، مؤخرا، المصادقة على 

ّبناء للمقدسيين، بحجة أن اإلجراءات التي كانت متبعة  ّ
حتى اليوم لم تعد مقبولة، بحسب ما ذكرت صحيفة 

  .، أمس األحد"هآرتس"

ّني قرار بلدية االحتالل منعا شبه تام لبناء ويع ً
المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات 
ّكبيرة ورفض لالعتراف بملكيتهم على األرض والبيوت من 

ّوصوت ضد المصادقة على الطلبات . قبل االحتالل
 "مئوحديم" والليكود وقائمة "البيت اليهودي"مندوبو 

ّصوتت األحزاب الحريدية لصالح ّالعلمانية، بينما  ّ
  .المصادقة عليها

ً ألفا من ٣٣٠ّويعاني المقدسيون البالغ عددهم 
ّأزمة خانقة في قضية المسكن، سببها رفض االحتالل  ّ

ّاإلسرائيلي االعتراف بملكيتهم على أرضهم واإلهمال التام 
، ١٩٦٧ّالذي تتعرض له المدينة بعد إتمام احتاللها عام 

  .ي خطط لإلسكانوعدم وجود أ

ّوتتخذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي من واقع أن 
ً في المئة من األراضي غير مسجلة رسميا ٩٠أكثر من  ّ

ًبأسماء مالكها في الطابو ذريعة لرفض طلبات البناء ّ .
ّوللتغلب على هذه األزمة، اكتفت سلطات االحتالل 
ّاإلسرائيلي خالل العقود األخيرة بحصول مقدمي طلبات 

ّلبناء على إقرار من المخاتير أو من الشخصيات ا
ّاالعتبارية في األحياء الذين تعترف بهم البلدية، قبل أن 

ّتنقلب البلدية على هذه اإلجراءات بحجة أن  ّ قائمة "ّ
ّالمخاتير والشخصيات االعتبارية الموجودة عند البلدية 

  ".قديمة وبحاجة إلى تغيير

بأن البيوت التي ويعني عدم االعتراف اإلسرائيلي 
هدمت بالفعل ولم تحصل على ترخيص من االحتالل 

  .ّمعرضة للهدم

ّوبينت إحصائيات فلسطينية أن قوات االحتالل  ّ ّ
هدمت نحو خمسة آالف مسكن فلسطيني منذ عام 

 ألف مقدسي، ومنعتهم ١٢٠ّ، وشردت أكثر من ١٩٦٧
 مساكن بين عامي ١٧٠٦باإلضافة إلى هدم . من العودة

 ٥١٦٣ فردا، بينهم ٩٤٢٢، وتشريد ٢٠١٧ و٢٠٠٠
  .طفال

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

طينيين واصلت فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلس
  .لساحات الحرم

وجددت مجموعات من المستوطنين صباح أمس 
اقتحاماتها للمسجد األقصى من جهة باب المغاربة، حيث 
استنفرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وقامت 
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بإبعاد الفلسطينيين ووفرت الحماية للمستوطنين، خالل 
باب "جوالتهم االستفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى 

رحمة، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية قبالة قبة ال
  .الصخرة

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

ووفقا لبيان . بعض المناطق بين شبان وجنود االحتالل
 ٩الحتالل، فإن جنوده اعتقلوا صادر عن جيش ا

فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز األمن العام 
بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد ) الشاباك(

  .الجنود والمستوطنين

إلى ذلك، أصدر مركز عبد اهللا الحوراني 
للدراسات والتوثيق، تقريره الشهري حول أبرز انتهاكات 

ي بحق الشعب الفلسطيني خالل شهر االحتالل اإلسرائيل
  .٢٠١٩شباط العام 

ويبين التقرير، أنه استشهد خالل شباط الماضي 
 فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال برصاص قوات ٨

 ٦االحتالل في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، 
ومن . شهداء من قطاع غزة وشهيدين في الضفة الغربية

 الذي ًعاما) ٥١(ود بين الشهداء األسير فارس بار
استشهد في سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي 

عاما في األسر، وما زالت ) ٢٨(المتعمد بعد قضائه 
سلطات االحتالل تحتجز جثمانه وترفض تسليمه لعائلته 
في قطاع غزة، حيث ال تزال سلطات االحتالل تحتجز في 

اع جثمانا لشهداء من الضفة الغربية وقط) ٣٧(ثالجاتها 
  .غزة في مخالفة صارخة للقانون اإلنساني الدولي

ويشير التقرير، أن سلطات االحتالل اعتقلت 
 فلسطينيا في كل من الضفة ٥٠٠خالل شباط نحو 

الغربية والقدس وقطاع غزة، وتركزت عمليات االعتقال 

في مدينة القدس المحتلة، عقب قيام المقدسيين بفتح 
  .ة عشر عامامصلى باب الرحمة المغلق منذ سن

وطالت االعتقاالت قيادات ورجال دين ومحامين 
مقدسيين، كما قامت قوات االحتالل بإصابة وجرح نحو 

 مواطنا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ٨١٠
والقدس من خالل إطالق الرصاص الحي والمعدني 
المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، منهم 

ى حدود قطاع غزة خالل  مواطنا أصيبوا عل٧١٠
مشاركتهم في المسيرات السلمية على الحدود، دون أن 

 مواطن ١٠٠يشكلوا خطرا على سلطات االحتالل، ونحو 
أصيبوا في الضفة الغربية والقدس نتيجة ممارسات 

  .االحتالل في اقتحام القرى والبلدات والمخيمات

وحول هدم منازل ومنشآت المواطنين بين 
 بيتا ٤٣طات االحتالل هدمت خالل شباط التقرير، أن سل

 منشأة، من بينها سبع ٢٦ بيتا، و١٧ومنشأة، شملت 
عمليات هدم ذاتي في مدينة القدس شملت هدم خمسة 
بيوت ومنشأتين، قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع 
غرامات مالية باهظة في بلدات سلوان، وجبل المكبر 

األخرى في بلدات وتركزت عمليات الهدم . وصور باهر
وأحياء جبل المكبر، والثوري، ورأس العامود، وصور 
باهر، وبيت حنينا، والجيب ومخماس بمحافظة القدس، 
وقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية، وخربة الرأس األحمر 
في األغوار الشمالية بمحافظة طوباس، وقرية الولجة 

دة وبئر عونه بمحافظة بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا وبل
سعير والفوار بمحافظة الخليل، وبلدة كفر الديك غربي 

  .سلفيت، وقرية بيت دجن شرقي محافظة نابلس

 بيتا ومنشأة ٣٢وأخطرت سلطات االحتالل 
بالهدم ووقف البناء والترميم، وشملت اإلخطارات مسافر 
يطا وبلدتي أذنا والشيوخ بمحافظة الخليل، ومنطقة بئر 

، وبلدة العيساوية وأحياء عونه شمالي مدينة بيت لحم
الصوانة والثوري بمدينة القدس المحتلة، وقرية سبسطية 
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غربي نابلس، وقرية رافات غربي محافظة سلفيت، وقرية 
 .النبي إلياس شرقي قلقيلية

 ٤/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

واجتماع " باب الرحمة"االحتالل يمهل إلغالق 
  طارئ ألوقاف القدس

 

مجلس األوقاف  يعقد – وكالة األناضول
والشؤون والمقدسات اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة 
اجتماعا طارئا صباح الثالثاء لبحث طلب سلطات 

 .االحتالل اإلسرائيلي إغالق مصلى باب الرحمة

ويأتي اجتماع المجلس في الوقت الذي أكد فيه 
أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا باعتباره جزءا من 

قصى المبارك، وليس ألحد سيطرة عليه إال المسجد األ
  .األوقاف اإلسالمية

وكانت محكمة االحتالل اإلسرائيلي أمهلت مساء 
االثنين مجلس األوقاف أسبوعا للرد على طلب سلطات 
االحتالل إغالق مصلى باب الرحمة، وهددت المحكمة 
بأنه إذا لم يستجب المجلس في غضون أسبوع فإنها 

  .مصلىستصدر أمر إغالق ال

وعلى صعيد متصل، أصدرت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي مساء االثنين قرارا بإبعاد عدنان الحسيني 
وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية عن المسجد األقصى حتى األحد 

  .المقبل

وكانت قوات االحتالل اقتحمت في وقت سابق 
ّدينة القدس، وسلمته االثنين منزل الحسيني في م

  .استدعاء للتحقيق معه

تم رفض "وقال خلدون نجم محامي الحسيني إنه 
القرار من قبلنا رسميا، وهو ال يحمل أي وصف قانوني 

  ".ولن يكون هناك أي التزام به

وقال مسؤول في مكتب الحسيني لوكالة 
األناضول إن هذه ليست المرة األولى التي يتم فيها 

 الحسيني للتحقيق، فقد استدعي عدة استدعاء الوزير
  .مرات في األشهر الماضية

والحسيني أيضا عضو في مجلس األوقاف 
اإلسالمية في القدس، المعين من قبل وزارة األوقاف 
األردنية، والمجلس مسؤول عن إدارة شؤون المسجد 

  .األقصى

وكانت السلطات اإلسرائيلية صعدت في األيام 
في مدينة القدس الشرقية األخيرة ضد الفلسطينيين 

بداعي فتح مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى رغم 
  . بإغالقه٢٠٠٣وجود قرار شرطي منذ عام 

واألحد، سلمت الشرطة اإلسرائيلية رئيس مجلس 
األوقاف اإلسالمية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب 
وعضوي المجلس حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي 

عاد عن المسجد األقصى لفترات تتفاوت بين قرارات باإلب
  .أسبوع وأربعين يوما

  ٥/٣/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ٕيطالب نتنياهو بهدم واخالء " اليمين الجديد"
 الخان األحمر

  

اليمين الجديد، نفتالي بينيت، "طالب رئيس حزب 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإخالء 

 الخان األحمر، شرق القدس التجمع العربي البدوي
المحتلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع 

 .أبريل المقبل /من نيسان

وتسكن في الخان األحمر مئات العائالت 
الفلسطينية من قبيلة عرب الجهالين، بعد أن اقتلعوا من 

 .أراضيهم في عام النكبة من النقب، جنوبي البالد
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صيات مجلس الوزاري ودعا بينت إلى تنفيذ تو
، بشأن )الكابينيت(المصغر للشؤون السياسية واألمنية 

إخالء الخان األحمر بموجب قرار صادر عن المحكمة 
العليا، التي ردت التماس األهالي ضد إخالئهم وتهجيرهم 

 .لتوسيع المشاريع االستيطانية فوق األراضي في المنطقة

له عن بينيت قو" يسرائيل هيوم"ونقلت صحيفة 
عندما اتخذت قرار تأجيل الهدم قلت لك : "مخاطبا نتنياهو

إنه في وقت الحق سيكون األمر أكثر صعوبة، وستصوت 
، "أنت ووزير األسبق أفيغدور ليبرمان، على تأجيل الهدم

إذا كانت هناك شرفة غير قانونية في تل أبيب، : "مضيفا
 ساعة، يجب تنفيذ ٤٨لكان قد تم هدمها في غضون 

 ."بالخان األحمر في غضون فترة قصيرة من الزمنالهدم 

تأتي تصريحات بينيت بعد ستة أشهر من 
مصادقة المحكمة العليا على إخالء الخان األحمر، واتخاذ 

قرارا من حيث المبدأ بتنفيذ قرار المحكمة، وقد " الكابينيت"
في "أو " إخالء الخان األحمر قريبا"تعهد نتنياهو بـ

 .، لكنه لم ينفذ القرار"غضون أسابيع قليلة

وتعتقد األوساط السياسية اإلسرائيلية، أن 
نتنياهو امتنع عن إخالء الخان األحمر بسبب الضغط 
الدولي الكبير عليه لعدم القيام بذلك، وهو يخشى أن 

 .يؤدي اإلخالء إلى تدخل محكمة العدل الدولية في الهاي

وفي ظل الضغوطات الدولية وموقف االتحاد 
ي من إمكانية هدم الخان األحمر واعتبار ذلك األوروب

جريمة حرب، سارع نتنياهو إلى إرجاء إخالء التجمع 
، لكن دون أن "الكابينيت"البدوي بموجب توصيات من 

يحدد الموعد لتنفيذ قرار العليا، على أن يتم تأجيل 
اإلخالء والهدم لحين استنفاذ المفاوضات والمقترحات 

طراف حول هذه القضية، وذلك التي قدمت من قبل عدة أ
 .قبل الشروع بعملية اإلخالء بالقوة

وكانت سلطات االحتالل قد أمهلت أهالي الخان 
األحمر حتى األول من تشرين األول الجاري لهدم منازلهم 

ٕذاتيا، واال ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا 
أغسطس الماضي، بعد رد  /اإلسرائيلية من شهر آب

لتماس بزعم أن التجمع السكني أقيم بدون تراخيص اال
 ".أراضي دولة"وفوق ما يسمى 

وردت المحكمة العليا اإلسرائيلية في الخامس 
سبتمبر من العام الماضي، التماسا ضد هدم  /من أيلول

قرية خان األحمر، الواقعة شرقي القدس وداخل الضفة 
سنوات ونظرت المحاكم اإلسرائيلية خالل تسع . الغربية

في العديد من الدعاوى وااللتماسات التي قدمها سكان 
 .القرية وجهات استيطانية

 وينحدر سكان الخان األحمر من صحراء النقب، 
، إثر تهجيرهم القسري ١٩٥٣وسكنوا بادية القدس عام 

ويحيط بالتجمع عدد من . من قبل السلطات اإلسرائيلية
راضي التي المستوطنات اإلسرائيلية، حيث يقع ضمن األ

تستهدفها السلطات اإلسرائيلية لتنفيذ مشروعها 
  ".E1"االستيطاني المسمى 

 ٥/٣/٢٠١٩ – ٤٨موقع عرب 

* * * * *  

اعتقاالت ومالحقات للمقدسيين وحراس األقصى 

 ونيابة االحتالل تطالب بإغالق باب الرحمة
  

 قدمت النيابة – وكاالت – فلسطين المحتلة
 االثنين طلبا جديدا لمحكمة العامة اإلسرائيلية، أمس

الصلح في القدس طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغالق 
، يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم »باب الرحمة«مصلى 

عشرات المستوطنين ساحت األقصى بحراسة مشددة 
 .لشرطة االحتالل

وقال محامون فلسطينيون في بيان مشترك، أن 
ح بتمديد إغالق النيابة اإلسرائيلية تطالب محكمة الصل

، بحجة واهية وباطلة مفادها بأن »باب الرحمة«مصلى 
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المصلى يستعمل حاليا كمكاتب للجنة التراث اإلسالمي 
 .المحظورة، بحسب القانون اإلسرائيلي

وأكد طاقم المحامين على ضرورة تفعيل الجهود 
الدبلوماسية بأعلى المستويات إلجبار السلطات 

لمواثيق والمعاهدات الدولية، اإلسرائيلية على احترام ا
وسحب هذه الطلبات المقدمة إلى المحاكم بادعاءات 

وأوضح الطاقم في البيان، أنهم يتابعون . باطلة تضليلية
عن كثب اإلجراءات والتطورات األخيرة التي تتعلق بمصلى 
باب الرحمة، بما في ذلك حملة االعتقاالت واإلبعادات 

ستمرة في هذا الجماعية التي تمت وما زالت م
الخصوص، مؤكدا ان السياسات المتبعة تعسفية غير 
قانونية وال تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس 
جوهري بوصاية مجلس األوقاف اإلسالمي، وهي مخالفة 
للقرارات القضائية المذكورة التي يفترض بتلك الجهات 

 .احترامها

وفي سياق التضييق على المقدسات والمسجد 
صى، اقتحم مستوطنون بحراسة عناصر من مخابرات األق

االحتالل، صباح أمس، المسجد األقصى، من باب 
المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة 

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في . بشرطة االحتالل
، ومنهم من »باب الرحمة«ساحات الحرم وقبالة مصلى 
الة قبة الصخرة بعد أن تلقوا قام بتأدية صلوات تلمودية قب
 .شروحات عن الهيكل المزعوم

إلى ذلك، تواصل شرطة االحتالل التضييق على 
باب «الفلسطينيين بالقدس على خلفية فتح مصلى 

، حيث شنت حملة اعتقاالت في المدينة طالت »الرحمة
العديد من الشبان، كما صعدت من استهداف حراس 

تحقيق قبل إبعادهم عن ٕالمسجد بمالحقتهم واخضاعهم لل
المسجد األقصى، حيث اعتقل االحتالل حارس المسجد 

 ١٠واعتقلت شرطة االحتالل . سامر أبو قويدر
وشددت شرطة االحتالل من اإلجراءات في . مقدسيين

القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات 
المؤدية ألبواب المسجد األقصى، فيما فرضت تقييدات 

ول الفلسطينيين لساحات الحرم، عبر التدقيق في على دخ
بطاقات الهوية الشخصية واحتجازهم ومنهم من منعوا من 

 .الدخول للمسجد من قبل عناصر الشرطة وحرس الحدود

في سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية 
ّأن جيش االحتالل حذر مؤخرا الحكومة اإلسرائيلية من 

ي الضفة الغربية، بسبب احتمال حدوث تصعيد أمني ف
قرارات تتخذها الحكومة على خلفية االنتخابات العامة 
للكنيست، وبسبب الوضع االقتصادي السيء في األراضي 

وأشار جيش االحتالل في سياق القرارات . المحتلة
اإلسرائيلية التي من شأنها أن تقود إلى تصعيد، قرار 

طة خصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب للسل
. الفلسطينية بزعم دفعها رواتب األسرى وأسر الشهداء

وشدد جيش االحتالل على أن هذا القرار اتخذ بدوافع 
 .سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست

ويسود اعتقاد في أجهزة األمن اإلسرائيلية أن 
السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب األسرى، 

أنه أن يثير نقمة بين وأن إيقاف هذه الرواتب من ش
. أمس اإلثنين» هآرتس«األسرى، حسبما ذكرت صحيفة 

ونقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة األمن هذه، قولها 
إنه توجد أسباب أخرى قد تقود إلى تصعيد في الضفة، 

وقال أحد هذه المصادر . بينها تغيير القيادة الفلسطينية
يام بخطوات القيادة الحالية ضعيفة وتمتنع عن الق«إن 

» أزمة ثقة«، وهذا األمر أدى إلى »ملموسة ضد إسرائيل
وأضاف أن هذه األزمة يمكن أن تؤدي . مع سكان الضفة

إلى انقالب في السلطة، وكذلك إلى اندالع أعمال عنف 
 .بين الفلسطينيين في الضفة

وأضافت الصحيفة أن أجهزة األمن اإلسرائيلية 
وزاري المصغر استعرضت، مؤخرا، أمام المجلس ال

تقارير حول ) الكابينيت(للشؤون السياسية واألمنية 
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سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الوضع في 
وقالت هذه التقارير أن الوضع قد ينفجر في . الضفة

أعقاب حدث على خلفية قومية ويتحول إلى مواجهة على 
خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية الكتشاف 

ادن عند مداخل الحرم القدسي، أو أحداث حول المع
المسجد األقصى، يسقط فيها عدد كبير من الشهداء، أو 
حدوث استياء كبير بين الفلسطينيين إثر طرح اإلدارة 

  .األميركية لخطة صفقة القرن

وتشير تحليالت أجهزة األمن اإلسرائيلية، وفقا 
امة للصحيفة، إلى أن الشعور بين الفلسطينيين، منذ إق

جدار الفصل العنصري، هو فقدان األمل، بسبب عدم 
وبحسب هذه . وجود أفق سياسي باإلمكان التمسك به

التحليالت، فإن عباس يواجه مصاعب في طرح معطيات 
اقتصادية مشجعة، كما أن الجمهور الفلسطيني ينظر إلى 

.  أميركية–على أنها مؤامرة إسرائيلية » صفقة القرن«
الق بين انعدام القدرة على العمل ضد ولذلك فإن عباس ع

إسرائيل، التي تدير ظهرها إليه، وبين الحاجة إلى إظهار 
  .إنجازات للجمهور الفلسطيني

ٕوازاء الوضع االقتصادي الصعب في الضفة، 
) الشاباك(قالت الصحيفة إن جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

والجيش اإلسرائيلي يطلبان تخفيف شروط دخول نحو 
الخط «ألف عامل فلسطيني يعملون داخل  ١٠٠

  .وفي المستوطنات» األخضر

وفي موازاة الوضع في الضفة، فإن الوضع في 
قطاع غزة قابل لالشتعال بشكل كبير، وقالت الصحيفة إن 
تقديرات المسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي تشير إلى 

ولفتت . وجود احتمال كبير بتصعيد بين إسرائيل وحماس
فة إلى أقوال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف الصحي

كوخافي، بأنه ينبغي االستعداد في الجبهة مع غزة في 
األمد القريب، وأنه صادق على خطط عسكرية لشن 

  .عدوان على غزة

واستشهد فلسطينيان وأصيب ثالث فجر أمس 
اإلثنين، بادعاء دهس اثنين من جنود االحتالل في قرية 

وكان الثالثة . عة غرب مدينة رام اهللاكفر نعمة الواق
يستقلون سيارة في قرية كفر نعمة، وأطلق جنود االحتالل 
. النار باتجاههم بادعاء االشتباه بتنفيذهم عملية دهس

من جانبه، قال رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين 
وقال . نتنياهو، إنه أوعز بهدم منازل الشهيدين والجريح

تسريع عمليات لقد أوعزت ب«: كتوبنتنياهو في تصريح م
 .»هدم هذه المنازل

 ١٨ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 عن القانون "األوقاف اإلسالمية"دعوات إلخراج 

 ٕواعالن السيادة اإلسرائيلية على األقصى
 

 أمهلت محكمة -وكاالت  -  فلسطين المحتلة
الصلح اإلسرائيلية مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 

مية في مدينة القدس المحتلة أسبوعا للرد على اإلسال
 في "باب الرحمة"طلب اإلدعاء العام إعادة إغالق مصلى 

  .السور الشرقي للمسجد األقصى

وخالل إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال 
مقدسيين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في إعادة فتح 

 شباط الماضي، اكتشفت النيابة عدم ٢٢المصلى، يوم 
أمر قضائي ساري المفعول بإغالق المصلى، حيث وجود 

وقالت صحيفة . انتهى آخر أمر في آب الماضي
 على موقعها اإللكتروني أن المحكمة هددت "هآرتس"

بإصدار أمر بإعادة إغالق المصلى، في حال لم يستجب 
  .مجلس األوقاف، خالل أسبوع

وال يعترف مجلس األوقاف اإلسالمية بالمحاكم 
وال القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل اإلسرائيلية 

وزعم . معها، بحسب بيانات وتصريحات سابقة للمجلس
اإلدعاء اإلسرائيلي، في التماس قدمه إلى المحكمة، أن 
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المبنى يشكل نقطة لحركة حماس في المسجد األقصى، "
وتم استخدامه سابقا في أنشطة أقامتها حماس، ولذلك 

  ".هيجب إغالقه ومنع استخدام

والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار 
، ً مربعاً مترا٢٥٠، بمساحة »باب الرحمة«األقصى، قرب 

  .، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسةً مترا١٥وبارتفاع 

اتحاد منظمات "في السياق، دعا ما يسمى 
 وتحويله إلى "باب الرحمة"، إلى اقتحام مصلى "الهيكل

ضة تطالب بحظر دائرة كنيس يهودي، والمبادرة لعري
 لتتولى شؤون "مديرية يهودية"األوقاف، والشروع بإقامة 

  .ساحات الحرم والمسجد األقصى

وأتت هذه الدعوات في تلخيص االجتماع الطارئ 
الذي عقد، بمشاركة حاخامات وعناصر ونشطاء في 

 المزعوم، وتم خالل االجتماع مناقشة "الهيكل"منظمات 
تح المقدسيين ودائرة األوقاف سبل التصعيد ردا على ف

وأكدت الئحة نتائج . في األقصى"باب الرحمة"مصلى 
 على ضرورة "الهيكل"االجتماع للحاخامات ومنظمات 

تطبيق كافة اإلجراءات التي من شأنها تغيير طبيعة 
، من خالل "جبل الهيكل"المسجد األقصى إلى ما سمي 

لعلنية السماح لليهود بحرية التحرك داخله والصالة ا
  .والوجود الدائم فيه

وتشمل قرارات جماعات المستوطنين ومنظمات 
 تنظيم اقتحام مركزي كبير جدا للمسجد األقصى "الهيكلط

دخول مصلى باب "يوم غد الخميس، بهدف ما أسمته 
وأعلنت في بيانها، على شبكات ".الرحمة والسيطرة عليه

 التواصل االجتماعي عزمها إقامة كنيس يهودي داخل
، كما شملت قرارات هذه الجماعات "باب الرحمة"مصلى 

 للمطالبة ٢١/٣/٢٠١٩تنظيم مظاهرة كبيرة الخميس 
ٕبطرد األوقاف اإلسالمية من المسجد األقصى واخراجها 

 "اإلسرائيلية"ٕعن القانون اإلسرائيلي، واعالن السيادة 

التامة على األقصى، بحيث تبدأ المسيرة فيما يسمى 
  .تنتهي عند باب الرحمة داخل األقصىو) ميدان سفرا(

وتوصلت هذه الجماعات المتطرفة إلى أربعة 
قرارات أرسلتها إلى جميع األحزاب السياسية اإلسرائيلية، 

تنظيم ": وتوعدت بتنفيذ هذه القرارات، وهي كما يلي
اقتحام مركزي للمسجد األقصى يوم الخميس، وذلك بهدف 

يه، والعزم إقامة دخول مصلى باب الرحمة والسيطرة عل
كنيس يهودي داخل مصلى باب الرحمة، وتنظيم مظاهرة 

 للمطالبة بطرد األوقاف ٢١.٣.٢٠١٩كبيرة يوم الخميس 
ٕاإلسالمية من المسجد األقصى واخراجها عن القانون 
ٕاإلسرائيلي، واعالن السيادة اإلسرائيلية التامة على 

  .األقصى

ظمات وفي رسالتها لألحزاب اليهودية، طالبت من
 اإلعالن أن شرط دخول أي أعضاء أو تكتل من "الهيكل"

أبناء هذه الجماعات في أي تحالف حكومي مستقبلي بعد 
انتخابات الكنيست، هو التزام الحكومة القادمة بفرض ما 

  .داخل المسجد األقصى) صالة اليهود العلنية(يسمونه 

إلى ذلك، أعلن مركز حقوقي فلسطيني، أن 
 فلسطينيا في مدينة ١٣٣أبعدت سلطات االحتالل 

القدس، عن المسجد األقصى أو البلدة القديمة، خالل 
غير (» مركز معلومات وادي حلوة"وقال . شباط الماضي

، في تقريره الشهري، إن جميع قرارات اإلبعاد )حكومي
باب "ُأصدرت نهاية الشهر الماضي عقب أحداث مصلى 

  . الشهر قرارات أصدرت مطلع٦، باستثناء "الرحمة

وأضاف، أن قرارات اإلبعاد في شباط طالت أعلى 
 آخرين من ٩هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و
وبين المركز . موظفي دائرة األوقاف معظمهم من الحراس

 فلسطينيا من مدينة القدس، منهم ٢٢٩أنه رصد اعتقال 
 شباط، ٢٨ إلى ١٨ اعتقلوا خالل الفترة من ١٧٠حوالي 

في موضوع آخر، .امات في باب الرحمةعقب االعتص
اليمين الجديد، نفتالي بينيت، رئيس «طالب رئيس حزب 
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الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإخالء التجمع 
العربي البدوي الخان األحمر، شرق القدس المحتلة، قبل 
انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان 

  .المقبل

ألحمر مئات العائالت وتسكن في الخان ا
الفلسطينية من قبيلة عرب الجهالين، بعد أن اقتلعوا من 

ودعا . أراضيهم في عام النكبة من النقب، جنوبي البالد
بينت إلى تنفيذ توصيات مجلس الوزاري المصغر للشؤون 

، بشأن إخالء الخان )الكابينيت(السياسية واألمنية 
عليا، التي ردت األحمر بموجب قرار صادر عن المحكمة ال

التماس األهالي ضد إخالئهم وتهجيرهم لتوسيع المشاريع 
  .االستيطانية فوق األراضي في المنطقة

 عن بينيت قوله "يسرائيل هيوم"ونقلت صحيفة 
عندما اتخذت قرار تأجيل الهدم قلت لك ": مخاطبا نتنياهو

إنه في وقت الحق سيكون األمر أكثر صعوبة، وستصوت 
، "سبق أفيغدور ليبرمان، على تأجيل الهدمأنت ووزير األ

إذا كانت هناك شرفة غير قانونية في تل أبيب، ": مضيفا
 ساعة، يجب تنفيذ ٤٨لكان قد تم هدمها في غضون 

 ."الهدم بالخان األحمر في غضون فترة قصيرة من الزمن

  ١٩ ص٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 "باب الرحمة"تهديد إسرائيلي بإغالق 
  

 أمهلت محكمة الصلح - المحتلة القدس
اإلسرائيلية في القدس المحتلة، مجلس االوقاف 

» ممثل الدولة«االسالمية مدة أسبوع للرد على طلب 
اإلسرائيلي إلغالق مصلى باب الرحمة في المسجد 
األقصى المبارك، وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، امس، 

ف أن المهلة تتضمن أنه في حال لم يرد مجلس االوقا
  .على الطلب، فإنها ستصدر قرارا بإغالقه

ًووفقا للصحيفة، فإن القرار اتخذ بناء على طلب 
من النيابة العامة اإلسرائيلية، بعد أن تبين من خالل 
النظر في طلبات تمديد احتجاز المعتقلين الفلسطينيين 
الذين دخلوا للمصلى، بأن األمر السابق بإغالق المصلى 

، حيث تبين أنه أمر إغالقه انتهى لم يعد ساري المفعول
  .في شهر اب الماضي

وتقدمت النيابة العامة اإلسرائيلية بطلب جديد 
لتجديد قرار بإغالقه من خالل المحكمة التي أمرت في 

، حيث "مكافحة اإلرهاب" بإغالقه بحجة ٢٠٠٣عام 
تدعي النيابة أن المصلى يتم استخدامه من قبل حركة 

  ."مشبوهة"اس لنشاطات حم–المقاومة االسالمية

وتشير الصحيفة إلى أن مجلس االوقاف يمتنع 
بشكل مبدئي عن الظهور أمام المحاكم اإلسرائيلية في 
األمور المتعلقة بالحرم القدسي، كي ال يعترف بالسيادة 

  .اإلسرائيلية على الحرم

من جهتها، اعتقلت عناصر من الوحدات 
 حارس الخاصة بشرطة االحتالل االسرائيلي امس،

المسجد االقصى المبارك ايهاب أبو غزالة اثناء خروجه 
ّمن المسجد االقصى من جهة باب األسباط، وحولته الى 
مركز توقيف واعتقال المسكوبية في المدينة المقدسة 

  .المحتلة للتحقيق معه

وقالت دائرة االوقاف االسالمية العامة في بيان، 
ين وحراس ّان االحتالل صعد من حملته بحق العامل

المسجد األقصى وموظفي دائرة االوقاف العامة مؤخرا 
بشكل ملحوظ بحجة مشاركتهم في فتح مبنى ومصلى 

  .باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف

واقتحم مستوطنون متطرفون يهود وعناصر من 
 مخابرات االحتالل، امس باحات المسجد األقصى المبارك

  .لقدس المحتلةالحرم القدسي الشريف في مدينة ا –

وقال مدير عام دائرة االوقاف العامة وشؤون 
المسجد االقصى الشيخ عزام الخطيب، ان االقتحامات 
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نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 
  .االحتالل االسرائيلي الخاصة

وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة عقب 
عت فيه انتهاء فترة االقتحامات الصباحية، في وقت من

. حراس األقصى من إدخال سجاد إلى مصلى باب الرحمة
وتأتي هذه االقتحامات وسط دعوات يهودية أطلقها ما 

القتحام مصلى باب » اتحاد منظمات الهيكل"يسمى 
الرحمة وتحويله إلى كنيس يهودي، والمبادرة لعريضة 

مديرية "تطالب بحظر دائرة األوقاف، والشروع بإقامة 
  .ى شؤون ساحات األقصى لتتول"يهودية

من جهة اخرى، أصدرت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي بالغات قضائية ضد عائلة فلسطينية، تطالبها 
باألرض المقامة عليها بنايتها السكنية، الكائنة في حي 

  .بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب األقصى المبارك

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، سلوان في 
ّ سلمت عائلة "عطيرت كوهنيم"معية بيان امس، أن ج

 من أفراد العائلة، تطالبهم ٩مراغة بالغات قضائية باسم 
 ٥باألرض المقامة عليها بنايتهم السكنية المؤلفة من 
 ١٥شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش فيها حوالي 

  .ًفردا

واشارت العائلة، الى أنها تعيش في البناية ببطن 
ثر من مئة عام، ولديها جميع الهوى في سلوان منذ أك

  .األوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتها لألرض والعقار

من جهتها، ذكرت لجنة حي بطن الهوى، أن 
» عطيرت كوهنيم«بناية العائلة تقع ضمن مخطط 

 متر مربع من حي الحارة ٢٠٠ دونمات و٥للسيطرة على 
، الفتة الى ان كامل »بطن الهوى«الوسطى منطقة 

 مقام عليها ما "عطيرت"مهددة من قبل جمعية األرض ال
 عائلة ٨٠ بناية سكنية، يعيش فيها حوالي ٣٥-٣٠بين 

ً فردا، وجميع السكان يعيشون في الحي ٤٣٦مؤلفة من 
منذ عشرات السنين، بعد شرائهم األراضي والممتلكات من 

من جهتها، اعتقلت . أصحابها السابقين بأوراق رسمية
 فلسطينيين وصادرت ١٠ئيلي امس، قوات االحتالل اإلسرا

امواال خالل اقتحامها مناطق مختلفة من مدن وقرى 
  .ومخيمات الضفة الغربية

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان له، ان 
قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن جنين 
ورام اهللا والبيرة وبيت لحم والخليل واعتقلت المواطنين 

  . مطلوبونالعشرة بزعم أنهم

  ١٢ص ٦/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 عائلة الصباغ إخالء إجراءاتاالحتالل يبدأ 
  من بنايتها في الشيخ جراح

 

 قررت ما – المحتلة القدس – فلسطين اليوم
في القدس، البدء " دائرة اإلجراء اإلسرائيلية"تسمى 

بإجراءات إخالء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ 
 . القدس المحتلةجراح بمدنية

وقال محامي العائلة سامي ارشيد انه في أعقاب 
رفض المحكمة العليا اإلسرائيلية طلب العائلة ببحث 
ملكية األرض، فان المستوطنين فتحوا الملف في دائرة 
اإلجراء لتنفيذ عملية اإلخالء، وانه على إثر ذلك قدم قبل 

  .شهرين طلبا لتجميد ملف دائرة اإلجراء وتم ذلك

وأشار ارشيد إلى ان رئيسة دائرة اإلجراء 
اإلسرائيلية أعلنت أمس إلغاء قرار التجميد، وقررت انه 
بإمكان المستوطنين البدء بإجراءات إلخالء عائلة 

وقال انه بصدد تقديم استئناف على هذا القرار . الصباغ
  .للمحكمة خالل اليومين القادمين

إلخالء ان إجراءات ا" السالم اآلن"وأكدت حركة 
ضد عائلة الصباغ تم تجديدها، وأن العائلة سوف تتسلم 

وأشارت في بيان .في األيام القادمة إشعارا بتاريخ اإلخالء
إخالء عائلة الصباغ من "لها مساء اليوم الثالثاء إلى أن 
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ًمنزلها في الشيخ جراح سيشكل ظلما فظيعا للعائلة التي  ً
ً عاما، ٦٠ر من عاشت في بيتها منذ أن تم بناؤه قبل أكث

وسيشكل عمال غير أخالقي يقوم به اليهود، وال يخدم 
حقهم في العودة لممتلكاتهم التي تركوها في عام 

، في حين ال يحق للفلسطينيين فعل ذلك، وان ١٩٤٨
المستوطنين يقوضون االدعاءات اإلسرائيلية ضد تنفيذ 
حق العودة لالجئين الفلسطينيين بتحويل الشيخ جراح إلى 

توطنة وهذا يمنع إمكانية السالم من خالل حل مس
  ".الدولتين لشعبين

وقال محمد الصباغ صاحب البناية، أن قرار 
 لكن ٢٠١٠إخالء بنايتهم السكنية صدر منذ عام 

المحاكم اإلسرائيلية جمدته إلى حين البت بملكية األرض، 
ولألسف تم رفض مناقشة ملكية األرض، األمر الذي 

وقال . فردا معظمهم من األطفال٤٥سيؤدي إلى تشريد 
ُهجر آباؤنا وأجدادنا من منازلهم في " بأسى وحزن عميق

يافا، وصودرت مئات الدونمات من أمالكنا وها هي نكبة 
  ".جديدة تنتظرنا

وال يقتصر قرار المحكمة العليا على تهديد عائلة 
 عائلة ١٠٠الصباغ واالستيالء على منازلها، فان حوالي 

  .باإلخالء من منازلها لصالح المستوطنينأخرى مهددة 

 ٦/٣/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

 يطالب نتنياهو بهدم الخان األحمر" بينيت"
 

اإلسرائيلي " اليمين الجديد"طالب رئيس حزب 
نفتالي بينيت رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 
بإخالء التجمع العربي البدوي في الخان األحمر شرق 

اإلسرائيلي التي " الكنيست"لمحتلة، قبل انتخابات القدس ا
ودعا بينت إلى .ستجرى في التاسع من نيسان المقبل

تنفيذ توصيات مجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
بشأن إخالء الخان األحمر بموجب ) الكابينيت(واألمنية 

ّقرار صادر عن المحكمة العليا اإلسرائيلية، التي ردت 
لي ضد إخالئهم وتهجيرهم لتوسيع المشاريع التماس األها

ونقلت صحيفة .االستيطانية فوق األراضي في المنطقة
عندما : "ًعن بينيت قوله مخاطبا نتنياهو" يسرائيل هيوم"

اتخذت قرار تأجيل الهدم قلت لك إنه في وقت الحق 
سيكون األمر أكثر صعوبة، وستصوت أنت والوزير 

 ."تأجيل الهدماألسبق أفيغدور ليبرمان، على 

إذا كانت هناك شرفة غير قانونية في "وأضاف 
 ساعة، ٤٨تل أبيب، لكان قد تم هدمها في غضون 

يجب تنفيذ الهدم بالخان األحمر في غضون فترة قصيرة 
  ."من الزمن

  ٦/٣/٢٠١٩وكالة وطن لالنباء 

* * * * *  

المزعوم تحشد المستوطنين " الهيكل"منظمات 
  اليوم" كنيس"يله لـ وتحو" األقصى"القتحام 

  

 تسلمت دائرة – عمان – نادية سعد الدين
ًاألوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، أمس، قرارا 

، في المسجد "باب الرحمة"ًإسرائيليا بإغالق مصلى 
األقصى المبارك، مدة أسبوع، وسط حشد ما يسمى اتحاد 

، المزعوم، لمشاركة واسعة من "الهيكل"منظمات 
المتطرفين القتحامه اليوم وتحويله إلى المستوطنين 

، ما يشي بمواجهات مع الفلسطينيين المرابطين "كنيس"
  .في المسجد

 "وليس من المتوقع أن تمتثل األوقاف اإلسالمية
لسلطات االحتالل، حيث أكد مدير المسجد األقصى 

 سيبقى "باب الرحمة"المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن 
ًمفتوحا، عمال بقرا" ر مجلس األوقاف والشؤون ً

والمقدسات اإلسالمية في القدس، حتى في ظل 
  ".االعتقاالت اإلسرائيلية الواسعة ضد المواطنين
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 عن التوجه إلى المحاكم "األوقاف"وتمتنع 
اإلسرائيلية في األمور المتعلقة بالمسجد األقصى، ألن 
ًذلك يشكل اعترافا بالسيادة اإلسرائيلية على المسجد، 

 اإلسرائيلية في "الصلح"عد قرار ما يسمى محكمة وذلك ب
القدس المحتلة إمهالها مدة أسبوع للرد على طلب النيابة 

ٕ، واال فإنها ستصدر "باب الرحمة" اإلسرائيلية إغالق مبنى
  .ًأمرا بإغالقه

ودعا النشطاء الفلسطينيون إلى تكثيف التواجد 
ٕفي المسجد األقصى، اليوم وغدا، واقامة صالة الج معة ً

ُعند أبوابه مع المبعدين عنه، الذين سلمت قوات 
ًاالحتالل مؤخرا قرارات إبعادهم لفترات متفاوتة على خلفية 

ّ، وذلك لصد عدوان المستوطنين ”باب الرحمة“أحداث 
ّواحباط مخططهم المضاد لألقصى ٕ...<<.  

؛ قامت قوات "باب الرحمة"ومنذ أحداث ... <<
ٕسطينية، باعتقال وابعاد رئيس ًاالحتالل، طبقا لألنباء الفل

مجلس األوقاف اإلسالمي، الشيخ عبد العظيم سلهب، 
وهو أعلى مرجعية وهيئة دينية في القدس، ونائب مدير 
أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، وثالثة من أعضاء 

وزير القدس عدنان الحسيني، وحاتم عبد : المجلس، وهم
ً حارسا ١٥ًالقادر، ومهدي عبد الهادي، فضال عن 

  .وموظفا من دائرة األوقاف االسالمية

ويتزامن هذا التوتر مع اقتحام المستوطنين 
المتطرفين، أمس، المسجد األقصى المبارك، من جهة 

، بحماية مشددة من قوات االحتالل، "باب المغاربة"
وقالت دائرة . وتنفيذهم جوالت استفزازية داخل باحاته

ن القوات الخاصة األوقاف اإلسالمية، أن عناصر م
ّاإلسرائيلية المسلحة انتشرت في باحات األقصى، وأمنت 

باب "الحماية للمستوطنين ورافقتهم حتى مغادرتهم من 
  .>>"...السلسلة

 ١٥ ص٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

إدانة جنود إسرائيليين بالتنكيل المتعمد 
  بفلسطيني وابنه القاصر

 

جنود حادثة اعتداء  تكشفت –القدس المحتلة 
إسرائيليين على فلسطيني وابنه عن سادية ووحشية 
ممنهجة، حيث أدانت محكمة عسكرية في يافا الخميس، 
ثالثة جنود من االحتالل بالتنكيل بمعتقل فلسطيني وابنه 
القاصر، وذلك بموجب صفقة ادعاء، حيث من المتوقع 

  .إصدار الحكم ضدهم يوم األحد المقبل

  تنكيل متعمد

الحتالل؛ قدمت النيابة العسكرية وبحسب إذاعة ا
 جنود، نسبت لهم تهم ٥قبل عدة أسابيع الئحة اتهام ضد 

التنكيل بظروف خطيرة بمعتقلين، والتسبب لهما بإصابات 
وصفت بين المتوسطة والخطيرة، ومنعت اإلصابة الخطيرة 
من أحد المعتقلين من إخضاعه للتحقيق، حيث نقل 

  .للمستشفى للعالج

يابة العسكرية الئحة اتهام ضد كما قدمت الن
ضابط من جيش االحتالل، نسبت له من خاللها مخالفات 

 جنود كانوا تحت إمرته من ٥منع ارتكاب الجريمة ومنع 
  .التنكيل بمعتقلين فلسطينيين

الحرية "وبحسب مصادر صحفية، وفق مركز 
 ٥؛ قدمت النيابة العسكرية الئحة اتهام ضد الضابط و"نيوز

، حيث ينخرط فيها جنود "نيتسح يهودا"بة جنود من كتي
حريديون وجنود من الصهيونية الدينية، ووفقا لالئحة 
ًاالتهام، فإن الجنود اعتقلوا أبا ونجله في الثامن من كانون 

يناير، من قرية أبو شخيدم قضاء رام اهللا، ونقلوهما  /ِاآلخر
  .للتحقيق" بيت إيل"إلى معسكر 

الل نقلهما بجيب واتضح من التحقيقات، أنه خ
عسكري، اعتدى الجنود بالضرب المبرح باأليدي وباستعمال 
أدوات حادة على األب ونجله وهما مكبال اليدين ومعصوبا 

  .العينين، وتسببوا لهما بإصابات خطيرة
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كما أزال الجنود الغطاء عن رأس االبن ليرى كيف 
يعتدي الجنود باالعتداء على والده، حتى كسروا أضالع 

ه وأنفه، وتسببوا له بإصابة خطيرة بالرأس، في حين والد
وثق الجنود عملية التنكيل واالعتداء على المعتقلين 

  .الفلسطينيين

وتشمل الئحة االتهام شهادات قائد وحدة حرس 
الحدود، المتهم بعدم منع ارتكاب الجريمة، وكذلك شهادة 

نيتساح "الطبيب الذي عالج المعتقلين، وقائد الكتيبة 
، إضافة إلى شهادة المعتقلين نفسيهما، والتي تشير "دايهو

يناير / ِإلى تفاصيل ما حدث في الثامن من كانون اآلخر
 دقيقة داخل مركبة عسكرية على الطريق بين ١٥خالل 

قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام اهللا، وحتى القاعدة 
  ".بيت إيل"العسكرية في 

  ضرب باأليدي والبنادق

ل الفتى الفلسطيني إنه كان وفي شهادته، يقو
نائما على األرض على ظهره، وكانت يداه مكبلتين خلف 

وعندما أدخل إلى . ظهره طوال الطريق، وعيناه معصوبتين
المركبة أمسك به أحد الجنود وطرحه أرضا، ثم تلقى 
ضربات على وجهه وصدره وبطنه ورجليه من أربعة جنود، 

  .بأيديهم وأرجلهم وأسلحتهم

إن جنود :  قال األب الفلسطينيمن جهته،
االحتالل أطلقوا الكالب بعد وصولهم إلى منزله، وحققوا معه 
نصف ساعة داخل بيت جيرانه، ثم اقتادوه إلى مركبة 

وأضاف أنهم ضربوه في البداية بحزام وشتموه، . عسكرية
  .وعندما اعترض على ذلك ضربوه بالسالح

 وزعم عناصر حرس الحدود أن مقتل الجنديين
بالقرب من سلواد حفزهم على ضرب المعتقلين باللكم والركل 
على جسديهما، بما في ذلك المواضع الحساسة، وشدهما 
ٕمن الشعر، واطالق الشتائم، وازالة العصابة عن عيني  ٕ

  .االبن كي يرى والده وهو يتلقى الضربات

 ٨/٣/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

".. األقصى"ي رحاب ألفا يؤدون الجمعة ف ٤٠
استشهاد فلسطيني وعشرات االصابات 

 بالرصاص في غزة
  

 استشهد –المحتلة  القدس – برهوم جرايسي
شاب وأصيب العشرات بالرصاص، والمئات بحاالت 
االختناق الشديد، في مواجهات عدة في الضفة 

وقد شهد قطاع . الفلسطينية وفي قطاع غزة المحتلين
 على التوالي، بكثافة ٥٠بوع الـ غزة مسيرات العودة لألس

أكبر من تلك التي كانت في األسابيع القليلة الماضي 
عاما متاثرا ” ١٨“استشهد خاللها المواطن تامر عرفات 

 ألفا صالة الجمعة في رحاب ٤٠ فيما أدى ،بجراحه
المسجد األقصى المبارك، وعند باب الرحمة، في الوقت 

دس الى ثكنة عسكرية، ّالذي حول فيه االحتالل مدينة الق
  .وسط استبداد األهالي عند الحواجز

ففي القدس، أدى أكثر من أربعين ألف مواطن 
، صالة الجمعة في ٤٨من القدس ومناطق فلسطين 

رحاب المسجد األقصى المبارك، بما في ذلك مصلى باب 
الرحمة، رغم اجراءات االحتالل المشددة في مدينة 

مة ومحيط المسجد القدس، خاصة في بلدتها القدي
كما أدى مئات المواطنين الصالة في منطقة . األقصى

باب األسباط أمام مدخل مقبرة باب الرحمة، بمشاركة 
وقد .عشرات المقدسيين المبعدين عن المسجد المبارك

حول االحتالل القدس إلى ثكنة عسكرية، بانتشار آالف 
جنود جيش االحتالل، وتسيير دوريات في الشوارع 

خمة لسور القدس وداخل البلدة القديمة بالقرب من المتا
أبواب المسجد االقصى، واحتجاز بطاقات مئات الشبان 

وأكد خطيب الجمعة اسماعيل .خالل دخولهم للمسجد
سياسات االحتالل ستفشل على صخرة "نواهضة أن 

الصمود الفلسطينية وصخرة المقدسيين والصامدين الذين 
. "ن قبل قوات االحتالليتعرضون العتداءات مختلفة م
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المقدسيين المرابطين المدافعين عن "وحيا نواهضة 
المسجد االقصى بجميع مساحاته ومصلياته وكل شبر 

  ".فيه

وفي قرية بلعين غربي مدينة رام اهللا، أصيب 
عشرات المتظاهرين باالختناق جراء قمع قوات االحتالل 
لمسيرة القرية األسبوعية الشعبية ضد االحتالل 

الستيطان والجدار، والتي انطلقت عقب صالة الجمعة وا
من وسط القرية باتجاه جدار االحتالل في منطقة ابو 

وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت والغاز . ليمون
المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين ما ادى الى اصابة 

  .العشرات باالختناق

كما أصيب ثالثة شبان بالرصاص المعدني 
بالمطاط، والعشرات باالختناق، بعد قمع قوات المغلف 

االحتالل مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، 
 ١٥والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 

 المقامة على أراضي "قدوميم"عاما لصالح مستوطنة 
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد .القرية

حتالل هاجمت المشاركين في شتيوي، إن قوات اال
المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 

 ٣الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلصابة 
وأصيب .شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ميدانيا

خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
حتالل والعشرات باالختناق، خالل مواجهات مع قوات اال

وأطلقت قوات . في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام اهللا
االحتالل الرصاص، ووابال من قنابل الغاز المسيل للدموع 
صوب المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة سلمية عقب 
صالة الجمعة، للمطالبة باإلفراج عن جثامين الشهيدين 
أمير دراج ويوسف عنقاوي، الذين أعدمهما االحتالل في 

وقد .رية كفر نعمة االثنين الماضي، واحتجز جثمانيهماق
هاجم جنود االحتالل الشبان الغاضبين على جريمة 

االحتالل حيث تمكن الشبان من إزالة السياج الفاصل 
  .الذي نصبه االحتالل حول أراضي القرية منذ أعوام

وفي قطاع غزة، ووفقا لوزارة الصحة، استشهاد 
عام متأثرا بجراحه من قبل  "١٨"المواطن تامر عرفات 

  .االحتالل اإلسرائيلي شرق رفح

 مواطنا برصاص االحتالل بينها ٤٢واصيب 
خطيرة، خالل قمع االحتالل للمتظاهرين المشاركين في 

، إثر قمع قوات االحتالل .مسيرات العودة شرق قطاع غزة
للمسيرات التي انطلقت عقب صالة الجمعة في قطاع 

وكانت المشاركة أمس . على التوالي ٥٠غزة، لألسبوع الـ 
الجمعة، أشد كثافة مما كانت في األسابيع األخيرة، 
وتحدثت التقارير عن مشاركة اآلالف في المسيرات نحو 
مخيمات العودة الخمسة، القائمة قبالة شريط االحتالل 

  .في شرقي قطاع غزة

وهاجمت قوات االحتالل التصدي للمتظاهرين 
ية للقطاع، من خالل اطالق على طول الحدود الشرق

الرصاص الحي على المتظاهرين، وقنابل الغاز المسيل 
للدموع وسط مشاركة واسعة للنساء في هذه الجمعة التي 

المرأة "تصادف يوم المرأة والذي حمل عنوان 
  ".الفلسطينية

وأعلنت سلطات االحتالل عن اعتقال فلسطينيين 
سياج اثنين، من بين مجموعة تمكنت من اجتياز 

االحتالل اإللكتروني شمال قطاع غزة، وألقت عبوات 
وفي وقت . ناسفة قبل عودة بعضهم إلى داخل القطاع

سابق أعلنت قوات االحتالل حالة التأهب في 
المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إعالنها عن تسلل 
مقاومين فلسطينيين عبر السياج اإللكتروني شمال 

 .القطاع

  ١٩ ص٩/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد 
  األقصى

 جدد عشرات المستوطنين، اليوم األحد، –القدس 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة 
بحراسة مشددة من قوات االحتالل، وسط جوالت استفزازية 

واإلجراءات المشددة على دخول  في المسجد المبارك،
مسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على المصلين إلى ال

 ."الخارجية"البوابات الرئيسية 

وكان أحد عناصر شرطة االحتالل قد اقتحم يوم 
أمس مصلى الرحمة في األقصى بحذائه، وبصورة استفزازية 
مهددا ومتوعدا المصلين، وهو ذاته الذي تجول في األقصى 

  .سابقا، وبيده زجاجة خمر

 األوقاف اإلسالمية وشؤون من جهتها، أكدت دائرة
المسجد األقصى المبارك رفضها التام لتصرفات أفراد شرطة 
االحتالل داخل األقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين، 
وتدنيس لباب الرحمة من خالل الدخول بأحذيتهم على 

  .سجاد الصالة داخل باب الرحمة

وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد الشرطة 
ن هذه التصرفات االستفزازية في ظل هذه اإلسرائيلية ع

هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفها "الظروف، مؤكدة أن 
الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد األقصى 

 دونما بجميع ما يشمله من ١٤٤المبارك بمساحته البالغة 
كمسجد إسالمي  مبان وساحات تحت األرض وفوقها،

  ".ال التقسيمخالص، ال يقبل الشراكة و

ٕوطالبت بمحاسبة هذا الضابط وابعاده فورا عن 
  .األقصى ووقف اقتحام المصليات والمباني

إلى ذلك، واصل عدد كبير من المبعدين عن 
أمام مدخل مقبرة "األقصى صلواتهم في منطقة باب األسباط 

المالصقة بجدار األقصى الشرقي، تعبيرا عن " باب الرحمة
  .خول المسجد األقصىاحتجاجهم على منعهم د

  ١٠/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ًلصوص المستوطنين يحتلون منزال في القدس 
  القديمة

  

استولى مستوطنون متطرفون على منزل في 
بلدة القدس القديمة مستغلين غياب أصحاب المنزل 
عنه، ومدعومين بقوات من الشرطة اإلسرائيلية؛ ويعود 

ئلة الحلبي في عقبة درويش في الطريق المنزل لعا
  .المؤدي الى المسجد األقصى

واعتدى أفراد الشرطة اإلسرائيلية بالضرب على 
مواطنين تجمعوا في محيط المنزل لالحتجاج على 

  .االستيالء عليه عنوة في غياب أصحابه

واستخدمت الشرطة اإلسرائيلية غاز الفلفل ضد 
عتقلت خمسة مواطنين وا. الفلسطينيين ومن بينهم أطفال

  .تواجدوا في المنطقة

وقال زياد الحموري مدير مركز القدس 
للمساعدات القانونية، ان المنزل تم االستيالء عليه من 
لصوص المستوطنين الذين استغلوا خروج المسنين من 
المنزل، مؤكدا انه توجه برفقة الوريثة زهرة الحلبي الى 

د المستوطنين كون المحكمة لمحاولة استصدار قرار بطر
  .ّالمنزل غير مسرب

 ٤وقالت مصادر محلية، ان المنزل عبارة عن 
 لعائلة ١ لعائلة شتي، ١ لعائلة العلمي، ٢حصص، 

من % ٦٠ حصص بنسبة ٣، وان الـ »%٤٠«الحلبي 
العقار لعائلتي شتي والعلمي تم تسريبها مسبقا 
واالستيالء عليها وتم استيطانها من قبل المستوطنين، 

 متر مربع، ١٠٠بقيت حصة عائلة الحلبي بمساحة و
حتى استولى عليها المستوطنون، امس، وطردوا المسنين 
منها، وغيروا األقفال واستوطنوا المنزل، ليضعوا اليد على 

  .كامل العقار وسط البلدة القديمة

من جهة ثانية، أصدرت سلطات االحتالل 
رض بالغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها باأل
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المقامة عليها بنايتها السكنية، الكائنة في حي بطن 
  .الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى

وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، ان 
ّسلمت عائلة مراغة بالغات » عطيرت كوهانيم«جمعية 

حميدان، : ( من أفراد عائلة مراغة وهم٩قضائية باسم 
م، ربيعة، إنعام، وعطاف عزية، صالح، فدوى، منيرة، نعي

، تطالبهم باألرض المقامة عليها بنايتهم السكنية )مراغة
 شقق سكنية، وموقف للمركبات، ويعيش ٥المؤلفة من 
  .ً فردا١٥فيها حوالي 

وأوضحت عائلة مراغة أنها تعيش في البناية 
سلوان منذ أكثر من مئة عام، ولديها كافة / ببطن الهوى

  .تؤكد ملكيتها لألرض والعقاراألوراق الثبوتية التي 

سلوان / بدورها، أشارت لجنة حي بطن الهوى
عطيرت «الى أن بناية عائلة مراغة تقع ضمن مخطط 

 متر مربع من ٢٠٠ دونمات و٥للسيطرة على » كوهانيم
، بحجة ملكيتها »بطن الهوى«حي الحارة الوسطى منطقة 
، وتدعي الجمعية أن ١٨٨١ليهود من اليمن منذ العام 

المحكمة اإلسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين من 
  .اليمن ألرض بطن الهوى

وأضافت اللجنة، إن كامل األرض المهددة من 
 بناية سكنية، ٣٥-٣٠قبل الجمعية مقام عليها ما بين 

 ٤٣٦ عائلة مؤلفة من حوالي ٨٠يعيش فيها حوالي 
ًفردا، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات 

ين، بعد شرائهم األراضي والممتلكات من أصحابها السن
السابقين بأوراق رسمية، وتسلمت عشرات العائالت 
بالغات قضائية مماثلة وقدمت اعتراضاتها وال تزال 

 .القضايا بأروقة المحاكم

 ١٥ ص١١/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

 )باب الرحمة(منظمات يهودية تتحضر القتحام 
  

 دعا –  وكاالت–ابراهيم  ل كام–القدس المحتلة 
 المزعوم اليميني "اتحاد منظمات الهيكل"ما يسمى بـ

اليهودي المتطرف امس، أنصاره والمستوطنين المتطرفين 
الى المشاركة الواسعة في اقتحام باحات المسجد األقصى 
المبارك يوم الخميس المقبل، لبسط ما أسماه االتحاد 

 وتحويل مصلى الرحمة  على المكان،"السيطرة االسرائيلية"
ّوحرض . "كنيس باب الرحمة"الى كنيس يهودي يحمل اسم 

المتحدث باسم االتحاد أساف فريد في تصريحات له 
للمستوطنين على حشد أكبر عدد ممكن القتحام باحات 
األقصى، بهدف تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس 

  .يهودي والصالة داخله بالقوة

) السبت(حتالل اقتحم وكان أحد عناصر شرطة اال
مصلى الرحمة في األقصى بحذائه، وبصورة استفزازية 
مهددا ومتوعدا المصلين، وهو ذاته الذي جال في األقصى 
سابقا وبيده زجاجة خمر، في الوقت الذي حذرت فيه 
األوقاف االسالمية من هذه االستفزازات وطالبت بإبعاده عن 

  .األقصى

طينية، العالم من جهتها، طالبت الحكومة الفلس
أجمع بإدانة العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد األقصى 
المبارك، والذي ارتكبه أحد عناصر االحتالل االسرائيلي في 

  .مصلى باب الرحمة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية 
 واقعة باب الرحمة هزت "يوسف المحمود في بيان ان

 شأنها ان تصيب قلب ضمير ووجدان كل من شاهدها، ومن
، مؤكدا أن باب الرحمة جزء من »وروح كل إنسان حر

المسجد األقصى المبارك، ألن األقصى هو كل ما دار عليه 
 دونما وربع الدونم، وكل ما ١٤٤السور وتبلغ مساحته 

  .يلتحق بالسور من الخارج

وأوضح المحمود أن دخول أحد عناصر االحتالل 
ٕة، واعالنه اإلصرار على بحذائه عمدا على سجاد الصال

ارتكاب جريمته بتدنيس مكان عبادة هو جزء من االقصى، 
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يعكس حقيقة االحتالل، ما يستدعي الى تكاتف وتحرك 
عالمي إلعادة االعتبار واالحترام ألماكن العبادة حسب 

  .االتفاقات والقوانين العالمية

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود 
الحرم القدسي الشريف في –مسجد األقصىامس، باحات ال

  .مدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب ان اقتحامات 
المستوطنين نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة 

من جهة اخرى، استشهد مواطن .من شرطة وقوات االحتالل
 امس، برصاص قوات االحتالل على حاجز فلسطيني

وأعلنت وزارة . في مدينة أريحا٩٠عسكري اسرائيلي بشارع 
الصحة الفلسطينية في بيان لها، عن استشهاد مواطن يبلغ 

ً عاما من قرية فصايل في منطقة االغوار، ٢٢من العمر 
  .بعد اطالق االحتالل النار عليه قرب أريحا

ًنقال عن مصادر  "يديعوت أحرنوت"وزعم موقع 
أمنية اسرائيلية، إن الشاب كان يقود سيارة واثناء عبوره 
على الحاجز تجاوز مركبة متوقفة ورفض الوقوف، فأطلق 
جنود االحتالل النار عليه، ولم تسجل أي إصابات في 

من جهته، قال نادي األسير .صفوف قوات االحتالل بالمكان
عشر فلسطينيا الفلسطيني ان قوات االحتالل اعتقلت ستة 

  .من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

» مؤسسة الضمير"من جهة اخرى، كشفت دراسة ل
الحقوقية الفلسطينية أمس عن استخدام التعذيب المنهجي 
والمتواصل من قبل قوات االحتالل في معتقل المسكوبية في 
القدس الغربية المحتلة، وشملت الدراسة التي حصلت 

نسخة منها أطفاال ونساء تعرضوا للتعذيب  على "الرأي"
وقالت الدراسة السنوية .واإلهانة والشبح والمنع من النوم

من % ٦٦.٣ ان ٢٠١٩ومطلع العام  ٢٠١٨للعام 
المعتقلين الفلسطينيين تم تعصيب عيونهم خالل مرحلة 
االعتقال والنقل إلى مركز تحقيق المسكوبية بالقدس، 

 بأيديهم وأقدامهم، في حين قيدوا بقيود بالستيكية% ٧٥و

% ٢٨.٨منهم، وضرب % ٤٢.٥تم االعتداء بالضرب على 
بواسطة % ١٠عن طريق األيدي، و% ٣٣.٨باألقدام و

  .السالح

.. كنت هناك"التي حملت عنوان  - وتسلط الدراسة 
 الضوء -  "دراسة حول التعذيب في مركز تحقيق المسكوبية

 من أساليب على ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون
  .تحقيق وتعذيب وسوء معاملة في المسكوبية

من الذكور % ٨٣.٧واشتملت العينة على 
 ١٧-١٣من النساء، وعمريا شكلت الفئة بين % ١٦.٣و

 ٢٩- ١٨ما بين % ٦٢.٥من العينة، و% ٢٢.٥عاما 
  . عاما فأكثر٣٠% ١٥ًعاما، و

ًواستهدفت الدراسة مركز التحقيق كامال من زنازين 
ق ومحاكم، وذلك إلعطاء صورة شاملة ودقيقة وغرف تحقي

ومفصلة لمنظومة القهر والقمع اإلسرائيلية التي تستهدف 
 المعتقلين الفلسطينيين لتحطيمهم، وعزلهم -  وما زالت - 

عن العالم الخارجي والمنع من لقاء محام لفترات طويلة، إذ 
من العينة المرصودة من لقاء محام لمدة % ٥٤.٨منعت 

  .ما أكثرأسبوعين ف

 ١٤ص ١١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مخابرات االحتالل تعتقل المحرر المقدسي 
  بهجت الرازم

اعتقلت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي مساء اليوم 
 ).ً عاما٢٦(االثنين األسير المحرر بهجت علي الرازم 

وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات االحتالل 
 في حارة السعدية بالبلدة منزله اقتحام اعتقلت الرازم بعد

   .القديمة بالقدس المحتلة

انتهاكاتها  وصعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من
بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث طالت 

  .وشبانا وفتيات وكبار في السن اعتقاالتها فتية

 ١١/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٢١٧ 

ٕواصابات " األقصى"مستوطنون يقتحمون 
 واجهات في شعفاطبم

 

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اإلثنين، 
ساحات المسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسة 
مشددة لقوات االحتالل التي اعتقلت موظفا في دائرة 

 .األوقاف، فيما أبعدت فتى عن مدينة القدس

وفتحت شرطة االحتالل باب المغاربة بساعات 
األقصى وعند بواباته، الصباح، وكثفت من تواجدها داخل 

ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم 
 .المسجد

وفي المقابل، فرضت شرطة االحتالل إجراءات  
مشددة على دخول المصلين للمسجد األقصى، واحتجزت 

 .بعض الهويات الشخصية عند أبوابه الخارجية

وبحسب مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األوقاف

األقصى وقاموا بجوالت استفزازية في ساحاته وقبالة 
، فيما أدى بعضهم الطقوس "باب الرحمة"مصلي 

 .التملودية قبالة قبة الصخرة

 مستوطنا اقتحموا األقصى خالل ٣٨وأوضح أن 
الفترة الصباحية، وتجولوا في ساحاته، وتلقوا شروحات 

 . المزعوم"الهيكل"عن 

وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت موظف دائرة 
األوقاف قسم اإلطفاء عماد عابدين من باب السلسلة، 
ومن جهة ثانية، أفرجت شرطة االحتالل عن الفتى نصر 

، بشرط اإلبعاد عن مدينة القدس، ً عاما١٧اهللا أبو ذياب 
حيث اعتقل أبو ذياب، مساء أمس، بعد اقتحام وتفتيش 

 .لقدس القديمةمنزله با

وفي سياق التطورات الميدانية بالقدس  
المحتلة، أصيب العديد من المواطنين بحاالت اختناق، 

خالل مواجهات مع قوات االحتالل في الشارع الرئيسي 
 .لمخيم شعفاط

وشهد محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل 
المخيم مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل، اندلعت 

 .حام االحتالل للمنطقة بأعداد كبيرةعقب اقت

  ١٢/٣/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  

 ألف وحدة استيطانية ٢٣اتفاقية لبناء 
 بالقدس المحتلة

 

وقعت  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
الحكومة اإلسرائيلية أمس اتفاقية مع مقاولين وشركات 

 ألف وحدة استيطانية في ٢٣لبناء ) إسرائيلية واجنبية(
 .القدس المحتلة خالل السنوات الخمسة المقبلةمدينة 

وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خالل حفل 
 سنة، ٣٠٠٠ان اليهود يبنون في القدس قبل «التوقيع 

واليهود يبنون في القدس اليوم، القدس ليست مستوطنة، 
 سنة جزء من ٣٠٠٠القدس هي عاصمة إسرائيل لألبد، 

 .ةعلى حد قول» وجودنا األبدي

إن «فيما قال موشيه كحلون وزير المالية 
إسرائيل تستثمر المليارات سنويا في القدس، مؤكدا على 
أهمية االتفاقية التي تم توقيعها اليوم في ذكرى وفاة 
ًمناحيم بيغين، مؤكدا آن هذه االتفاقيات والوحدات 
االستيطانية الجديدة سيكون لها اثر كبير في وحدة 

 .ة اإلسرائيليةالمدينة تحت السياد

وبحسب االتفاق الموقع، بين وزارة المالية وهيئة 
األراضي اإلسرائيلية وبلدية القدس األكبر منذ عشرات 
السنين بفضل الدعم واالعتراف األميركي بالقدس عاصمة 

 .إلسرائيل

 ألف وحدة ٢٣وتنص االتفاقية على بناء 
 مليار شيكل في ١.٥استيطانية، إلى جانب استثمار 



  
  ٢١٨ 

نية التحتية لتطوير أحياء القدس القديمة والجديدة، الب
وتخصيص أراض كبيرة لتحويلها لمحالت وتجمعات 

 .تجارية ضخمة

 ١٢ ص١٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ودعوات للنفير ".. األقصى"االحتالل يغلق 
  العام

  

سلطات االحتالل  أغلقت –القدس المحتلة 
لمبارك اإلسرائيلي، أمس، بوابات المسجد األقصى ا

ونشرت عناصرها وتعزيزاتها األمنية المشددة ضمن 
باحاته، بعد اشتعال النيران في مخفر تابع لها داخل 
المسجد، والتي تم السيطرة عليها، مما أدى الندالع 
المواجهات مع المصلين الذين منعتهم من دخول 
األقصى، بينما سقط شهيد فلسطيني برصاص االحتالل 

، وذلك "طعن"م محاولته تنفيذ عملية في مدينة الخليل بزع
 ألف وحدة ٢٣على وقع مخطط إسرائيلي إلقامة 

استيطانية جديدة بالقدس المحتلة خالل الخمس السنوات 
  .القادمة

وقد سادت أجواء التوتر واالحتقان الشديدين 
داخل المسجد األقصى وبمحيطه، حيث اقتحمت قوات 

إلسالمية في االحتالل المسجد، بحسب دائرة األوقاف ا
اعتدت بشكل همجي على المتواجدين "القدس المحتلة، و

في المسجد، من الرجال والنساء واألطفال وموظفي 
ً، فضال عن الرموز الدينية الفلسطينية، كما "األوقاف"

  ."شنت حملة اعتقاالت واسعة بين صفوف المقدسيين

وقال مدير المسجد األقصى المبارك، الشيخ عمر 
قوات االحتالل أغلقت كافة أبواب المسجد  "الكسواني، إن

األقصى المبارك، بعد اقتحام باحاته، واعتدت على 
المصلين وحراس المسجد بالضرب المبرح، وأخرجت 

فيما أفاد المسؤول اإلعالمي في ."جميع المصلين منه

دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فراس الدبس، 
حمت المسجد، واعتدت قوات إسرائيلية خاصة اقت"إن 

بشكل همجي على المتواجدين في المسجد، وموظفي 
األوقاف، والمرجعيات الدينية، بينهم الشيخ عمر 

  ."الكسواني، والشيخ واصف البكري

تم إغالق بوابات المسجد ومنع "وأوضح بأنه 
تحرك سريع إلنقاذ "ً، داعيا إلى "دخول المصلين إليه

  ."األقصى

ًل شابا فلسطينيا بزعم واعتقلت قوات االحتال ً
على مركز أمني إسرائيلي " مولوتوف"إلقائه زجاجة حارقة 

داخل ساحات األقصى، فيما قالت األنباء الفلسطينية، 
ًشرطيا إسرائيليا أصيب جراء "ًنقال عن شهود عيان، إن  ً

  ".عملية احتراق المركز

من جهة أخرى، أبعدت سلطات االحتالل الشابين 
الرازم وتامر خلفاوي، عن المسجد المقدسيين، بهجت 

األقصى المبارك، ومنطقة باب األسباط لمدة أسبوعين، 
بعدما كانت قد اعتقلتهما الليلة الماضية، عقب اقتحام 

اإلخالل "منزليهما بالقدس القديمة، ووجهت لهما تهمة 
فيما استكملت قوات االحتالل ."بقرارات اإلبعاد عن األقصى

ا ضد الشاب الفلسطيني، ياسر عدوانها بإطالق نيرانه
ًفوزي الشويكي، الذي يعمل موظفا في المحكمة الشرعية، 
وذلك في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم 

جنود إسرائيليين عند الحاجز " طعن"محاولته تنفيذ عملية 
  .اإلسرائيلية" كريات أربع"العسكري قرب مستوطنة 

قوات "ن وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إ
االحتالل فتحت النار صوب الشاب الفلسطيني، وتركته 
ينزف على األرض، ومنعت طواقم اإلسعاف من الوصول 

  ."اليه، حتى تم اإلعالن عن استشهاده

واستنكر مجلس القضاء األعلى الفلسطيني في 
الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرائم "بيان له 

كما ."الشعب الفلسطينياالحتالل ضد المؤسسات وأبناء 



  
  ٢١٩ 

أعلن مصدر طبي فلسطيني استشهاد فلسطيني آخر 
برصاص الجيش االسرائيلي خالل مواجهات وقعت في 

  .مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة

استشهاد "وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
مواطن بعد أن وصل إلى مستشفى سلفيت الحكومي 

إصابته بالرصاص الحي مصابا بجروح حرجة للغاية إثر 
  ."في القلب

أن الشهيد هو محمد "وأضافت وزارة الصحة 
من مدينة )  عاما٢٣(جميل عبد الفتاح شاهين 

إن "وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ."سلفيت
 اصابة من اصابات المطاط ٤٠طواقمنا تعاملت مع 

والغاز المسيل للدموع خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
يأتي ذلك على وقع مخطط إسرائيلي ."دينة سلفيتفي م

 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ٢٣إلقامة 
المحتلة خالل الخمس السنوات القادمة، ضمن سياق 
محاوالت تهويدها ونزعها عن بقية أجزاء الضفة الغربية 
ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 

١٩٦٧.  

اإلسرائيلية، ومنها موقع القناة ًوطبقا للمواقع 
جرى التوقيع، بين وزارة المالية "اإلسرائيلية السابعة، فقد 

اإلسرائيلية وما يسمى هيئة األراضي اإلسرائيلية وبلدية 
االحتالل في القدس المحتلة، بحضور رئيس الوزراء 

 ألف ٢٣اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اتفاقية إلقامة 
في مدينة القدس خالل السنوات الخمس وحدة استيطانية 

  .>...".المقبلة

  ١٠ص ١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

ً مواطنا عن القدس )١٣٣(االحتالل أبعد 
 الشهر المنصرم

مركز معلومات وادي حلوة  أفاد –وفا  –رام اهللا 
بالقدس، اليوم االثنين، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

 قرار إبعاد ١٣٣اير المنصرم فبر/ أصدرت خالل شهر شباط
وأوضح المركز، ."المسجد األقصى أو القدس القديمة"عن 

في تقريره الشهري، الذي نشرته الوكالة الفلسطينية 
الرسمية، أن جميع قرارات اإلبعاد ُأصدرت نهاية الشهر 

 قرارات ٦الماضي، عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 
  .أصدرت مطلع الشهر

فبراير، / ات اإلبعاد في شهر شباطوأضاف، أن قرار
 ٩طالت أعلى هيئة دينية، ونائب مدير أوقاف القدس، و

آخرين من موظفي دائرة األوقاف، معظمهم من الحراس، 
حيث اعتقلت والحقت شرطة االحتالل الحراس، الذين قاموا 

 ٢٢٩وأوضح المركز، أنه رصد اعتقال .بفتح باب الرحمة
تقلوا خالل الفترة الواقعة ما  اع١٧٠ًمقدسيا، منهم حوالي 

فبراير، عقب االعتصامات في باب /  شباط٢٨- ١٨بين 
ًالرحمة، مشيرا إلى أن االعتقاالت طالت الشهر الماضي، 
رئيس المجلس اإلسالمي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب 
مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس، 

 .عدنان غيث

  ١٨ص ١٣/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

المزعوم تحشد القتحام " الهيكل"منظمات 
  اليوم"األقصى"جماعي لـ

سلطات  أعادت – عمان – نادية سعد الدين
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، فتح أبواب المسجد األقصى 
المبارك بعد إغالقها اليوم الفائت، فيما واصلت االعتداء 
على المصلين، وسمحت للمستوطنين المتطرفين 

، "الهيكل"قتحامه، وسط حشد ما يسمى اتحاد منظمات با
  .المزعوم، القتحام جماعي واسع للمسجد اليوم



  
  ٢٢٠ 

وأدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة 
صلواتهم في رحاب المسجد األقصى، بعد إعادة فتح 
أبوابه، في ظل اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين 

، بحماية أمنية "اربةباب المغ"لباحات المسجد، من جهة 
وقام المقتحمون بتنفيذ .ّمشددة من قبل قوات االحتالل

جوالت استفزازية داخل باحات المسجد، كما أدوا طقوسا 
، برفقة حاخامات "باب الرحمة"تلمودية مزعومة قرب 

، المزعوم، إلى جانب طلبة "الهيكل"قدموا شروحات عن 
ندحارهم من المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة، حتى ا

، بحماية قوات االحتالل، التي فرضت "باب السلسلة"
إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم 

  .ّالقدسي الشريف

وتزامن ذلك مع دعوة جماعات الهيكل اإلرهابية 
، "اتحاد منظمات الهيكل"المنضوية في إطار ما يسمى 

للمشاركة المزعوم، ألنصارها من المستوطنين المتطرفين، 
 المسجد األقصى صباح "اجتياح"الواسعة فيما أسمته 

وقد قامت قوات االحتالل بفتح أبواب المسجد  اليوم
األقصى المبارك أمام موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية 
والمصلين، بعد إغالق أبوابه على خلفية إحراق المركز 
األمني اإلسرائيلي داخل المسجد، حيث أدى المواطنون 

هم أمامها، خاصة في منطقة باب األسباط، وسط صالت
تواصل اعتداءات قوات االحتالل على المصلين والعاملين 
في األقصى، ودهم مسجد الصخرة، واعتقال عدد من 

  ...المقدسيين

فيما رأى مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اشتعال النار في مركز "اإلسالمية في القدس المحتلة، أن 

 بالمسجد األقصى، مفتعل ومبيت وتصعيد شرطة االحتالل
وقال عضو ."مقصود ومخطط له من الجانب اإلسرائيلي

اشعال النار جاء "مجلس األوقاف، حاتم عبد القادر، إن 
ًمتزامنا مع قرار المحكمة اإلسرائيلية بتأجيل النظر في 

القضية المرفوعة من المفتش العام لشرطة االحتالل 
  ". مصلى باب الرحمةإلصدار قرار بإغالق مبنى

ّحجم العدوان الوحشي لقوات "وأضاف إن 
االحتالل، عبر مهاجمة المصلين واإلعتداء على 
الشخصيات الوطنية والرموز الدينية واقتحام المكاتب 
ٕواغالق المسجد األقصى وأبواب البلدة القديمة، يشير إلى 
ًأنه حادث تم التدبير له مسبقا لتبرير هذا العدوان 

  .، وفق رأيه"ٕوارسال رسائل واضحةالهمجي 

على صعيد متصل؛ شنت قوات االحتالل حملة 
اقتحامات ومداهمات واسعة في مختلف أنحاء األراضي 
المحتلة، مما أسفر عن اندالع المواجهات مع المواطنين 
الفلسطينيين، ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوفهم، 

ل مكتب وقا.ّمن بينهم نائب مقدسي وأسرى محررون
قوات االحتالل أعادت " في رام اهللا، إن "التغيير واإلصالح"

اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو 
ُ؛ وهو مبعد عن القدس إلى منطقة أخرى )ً عاما٦٦(طير 

  ."في الضفة الغربية

النائب طوأشار المكتب، في تصريح له، إلى أن 
 أم الشرايط المقدسي أبو طير اعتقل من منزله في حي

 ١٨أمضى أكثر من طً، مبينا أنه "جنوبي مدينة البيرة
وأعادت قوات االحتالل اعتقال ."ًعاما في سجون االحتالل

أسرى محررين، عقب دهم وتفتيش منازلهم في مخيم نور 
شمس لالجئين الفلسطينيين شرقي مدينة طولكرم، كما 
ًطالت االعتقاالت اإلسرائيلية عددا من المواطنين 

لفلسطينيين من مخيم جنين، وعزون شرقي قلقيلية، ا
واعتقلت قوات االحتالل فلسطينيين من .ومدينة رام اهللا

طولكرم وبلدة الجديرة شمال غربي القدس المحتلة، وقرية 
العوجا شمال شرقي أريحا، وبني نعيم شرقي الخليل، 
ومخيم العروب لالجئين، وقرية صوريف شمالي المدينة، 

من جانبها، .ًاطن من مخيم الفوار جنوباباإلضافة لمو
 الحقوقية، بأن "نادي األسير الفلسطيني"أفادت جمعية 
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 أمر اعتقال إداري، تراوحت ٣٨سلطات االحتالل أصدرت "
  ." شهور، منذ بدء الشهر الجاري٦ – ٢بين 

وأوضح نادي األسير، في بيان له أمس، أن 
 أعاد  أمر اعتقال إداري صدر ألول مرة بحق أسرى١٤"

 أمر ٢٤االحتالل اعتقالهم بعد اإلفراج عنهم، فيما كان 
ًاعتقال بحق أسرى معتقلين إداريا وجددت لهم سلطات 

سلطات االحتالل تعمد إلى  "وقال إن."االحتالل االعتقال
توسيع نطاق االعتقاالت اإلدارية في صفوف 
الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات 

ضها على الفلسطينيين، من مختلف الجماعية التي تفر
ّالشرائح المجتمعية، في محاولة منها لقمعهم والحد من 

  ."قدرتهم على المقاومة

وتقوم قوات االحتالل باحتجاز أفراد دون لوائح 
اتهام لزمن غير محدد، حيث ترفض الكشف عن التهم 

، مما يعيق ”سرية“الموجهة إليهم، تحت مزاعم أنها 
اع عنهم، حيث يمارسه االحتالل ضد عمل محاميهم بالدف

المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات 
معينة، بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنهم يشكلون 
ًخطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولهم لالعتقال 

  .اإلداري بدون إبداء األسباب

  ١٨ص ١٤/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

دس المحتلة مع فتحه االحتالل يعسكر الق
 أبواب األقصى

 

 أعادت شرطة –وكاالت  -  فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، فتح بوابات 
المسجد األقصى، بعد غلقه وحصاره ظهر الثالثاء، وأدى 
عدد كبير من أبناء القدس المحتلة، صالة فجر، بساحات 

حت شرطة وفت.الحرم، بعد إعادة فتح أبواب المسجد
االحتالل أبواب المسجد األقصى فجر أمس، وسمحت 

بالدخول إليه وأداء صالة الفجر فيه، فيما استنفرت 
قواتها على أبوابه وعلى الطرقات المؤدية لساحات الحرم 
ونصبت الحواجز العسكرية داخل أسواق القدس القديمة، 
ٕوفرضت تشديدات واجراءات مشددة على تحرك 

وشنت شرطة .هم داخل األسوارالفلسطينيين وتنقل
االحتالل حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالقدس 

 شابا وجرى نقلهم للتحقيق ١٨المحتلة، تخللها اعتقال 
، بحجة مشاركتهم "المسكوبية"لدى المخابرات في مقر 

في النشاطات بساحات الحرم والتصدي لعناصر شرطة 
  .االحتالل

يليين، وجدد عشرات المستوطنين االسرائ
اقتحامهم للمسجد األقصى بمدينة القدس، بحراسة 

وقال فراس الدبس،  .عناصر من الشرطة االسرائيلية
رئيس قسم االعالم في دائرة األوقاف االسالمية في 

 من طالب المعاهد ٨٠ متطرفا و٥٩"القدس، إن 
 من عناصر المخابرات االسرائيلية اقتحموا ٣اليهودية، و

  ".المسجد األقصى

مت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في مدنية وهد
القدس المحتلة، ترافقها قوة عسكرية معززة، صباح أمس 
األربعاء، منزلين في منطقة القبة في الطريق المؤدي إلى 

وقال صاحب المنزل إياد . بيت لحم جنوب مدينة القدس
ادعيس، في تصريحات صحفية، إن جرافات االحتالل 

ومنزل شقيقه عدي، دون سابق باغتتهم وهدمت منزله 
  . انذار

وأوضح أن المبنى شيد منذ سنوات طويلة لكنه 
وشقيقه أجريا تجديدات عليه وحسب، الفتا الى أن طواقم 
البلدية العبرية هدمت وجرفت الحوش المحاذي، وبات هو 

ومن المقرر .في العراء)  أشخاص١٠(وشقيقه وُأسرتيهما 
اإلسرائيلية عن مئات أن تعلن وزارة البناء واإلسكان 

الوحدات السكنية االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية 
المحتلة، خالل المعركة االنتخابية، علما أن بعضها يقع 
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ويتضمن المخطط، بحسب موقع . خارج الكتل االستيطانية
 ٧٠٠، تسويق أكثر من "يديعوت أحرونوت"صحيفة 

ا خارج وحدة سكنية استيطانية في منطقة القدس بعضه
ما يسمى الخط األخضر في مستعمرتي بسغات زئيف 

  .وراموت

 وحدة في ألفي منشيه ٢٦٠كما ستسوق نحو 
وعمنوئيل وآدام، وتبنى بعضها في مستوطنة بيت أريه 
. ّومعاليه أفرايم اللتين تعدان خارج الكتل االستيطانية

اإلدارة «وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لما تسمى 
ّصدقت على المخططات، ويجرى في هذه » يةالمدن

  .المرحلة تسويقها بعد تصديق الحكومة اإلسرائيلية

: وقال وزير المالية اإلسرائيلي، موشيه كاحلون
األيام التي كان يجرى فيها البناء في مناطق معينة "إن 

وأضاف . "ّوتجمد في مناطق أخرى قد ولت ولن تعود
في أرض إسرائيل، بما البناء لدينا سينفذ في كل مكان "

في ذلك في الضفة الغربية، وبالتأكيد في كل مناطق 
  ."القدس الموحدة

في مكان آخر، أصيب عشرات الطلبة بحاالت 
اختناق، أمس األربعاء، إثر استنشاقهم الغاز المسيل 
للدموع، بمدرسة الخليل األساسية، بالبلدة القديمة من 

  . مدينة الخليل جنوبي الضفة

د عيان لألناضول، إن قوة عسكرية وقال شهو
إسرائيلية داهمت المدرسة وأطلقت قنابل الغاز المسيل 
للدموع، ما أدى إلصابة عشرات الطلبة باالختناق، نقلوا 

 "علي المحتسب"على إثرها للعالج في مستشفى 
وأضاف الشهود، إن طلبة المدرسة أصيبوا . بالمدينة

  .بحالة من الهلع

ة المدارس في البلدة ًوعادة ما يتعرض طلب
القديمة من الخليل العتداء الجيش اإلسرائيلي 

 في البلدة "الخليل األساسية"وتقع مدرسة . والمستوطنين

 ٤٠٠القديمة من مدينة الخليل حيث يعيش نحو 
  .مستوطن، بحماية قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي

 "خلية"وكشف جيش االحتالل ان قواته اعتقلت 
يا قضاء رام اهللا بزعم القاء عبوات ناسفة في مخيم قلند

وتحت . وزجاجات حارقة على المعبر القريب من المخيم
 شبان من مخيم ٧ فقد تم اعتقال "سمح بالنشر"عنوان 

 يرأسها مصطفى طالخلية"قلنديا وكشفت التحقيقات أن 
، وهو من سكان قلنديا ٢٠٠٠خالد شحادة، من مواليد 

تة باألسلحة والعبوات شارك في تزويد االشخاص الس
  .ت على المعبر حسب ادعاء الشاباكالناسفة لشن هجما

  ٢٠ص ١٤/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ً فلسطينيا خالل يوم واحد٥١اعتقال 
  

الت حملة اعتقاالت ط - األيام الفلسطينية
 ٢٤واسعة نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الـ

 الغربية، بينهم  مواطنا من الضفة٥١ساعة الماضية، 
أطفال وسيدة من الخليل، رافق ذلك اعتداءات على 
المواطنين كانت أشدها في القدس، إضافة إلى عمليات 

  .تفتيش وتخريب للمنازل

 ًمقدسيا) ١٩(وأوضح نادي األسير، أن 
اعتقلتهم شرطة االحتالل في الساعات الماضية بينهم 

) ١٨ -١٤(سبعة فتية على األقل، تراوحت أعمارهم من 
عاما، رافق ذلك اعتداءات على المصلين في المسجد 
األقصى، حيث أفرج الحقا عن غالبيتهم بشروط، وال تزال 

  .مجموعة منهم تنتظر المحاكمة

 مواطنين جرى اعتقالهم من ٧وقال النادي إن 
 مواطنين من عدة ٩عدة أنحاء في محافظة جنين، و

حسن الترك بلدات في محافظة الخليل بينهم السيدة مها 
، حيث جرى اعتقالها يوم أمس من أمام )ً عاما٣٠(

 مواطنين ٤حاجز عسكري في البلدة القديمة، فيما اعتقل 
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من محافظة قلقيلية، ومثلهم من محافظة طولكرم، واثنين 
 مواطنين ٦آخرين من بلدة العوجا في أريحا، اضافة الى 

  .جرى اعتقالهم من محافظة رام اهللا والبيرة

  ١٧ ص١٤/٣/٢٠١٩ الدستور

* * * * *  

  أطماعنا في األقصى اطماع دينية: اردان

  

 كشف وزير االمن اإلسرائيلي -القدس المحتلة 
جلعاد اردان حقيقة التوجهات والنوايا اإلسرائيلية من 
التصعيد اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك وصرح 
ًفي لقاء متلفز حديثا اعترف فيه أن هناك حربا حقيقية ً 
على الحرم القدسي هي حرب دينية بين اليهود وبين 

  .المسلمين

أن االطماع اليهودية في المسجد ": وقال اردان
األقصى هي أطماع دينية، ويعتبر أن المسجد االقصى 

هو المكان األكثر قداسة  – حسب زعمه) هار هبايت(
ًلليهود، مؤكدا أن الحكومة االسرائيلية تسعى الى توسيع 

  ". المسجد االقصى" هار هبايت"سرائيلية على السيادة اإل

أن الحكومة اإلسرائيلية هي التي تقف  ":وأوضح
 للمسجد األقصى "هار هبايت "خلف اإلقتحامات اليومية

  ".من منطلقات دينية

وقال المحامي المختص في شوون القدس خالد 
ان هذه التصريحات مثبتة ومسجلة في "): الرأي( زبارقة لـ

زيونية يستطيع كل انسان ان يستمع اليها وهي مقابلة تلف
اعتراف صريح من قبل وزير في حكومة نتانياهو 
ومسؤول عن الشرطة التي تأمن الحماية والرعاية 

  ".ًالقتحامات المستوطنين شبه يوميا

اإلعتراف الواضح أن اإلحتالل يقود ": وأضاف
حربا دينية يهودية على المسجد األقصى يعتبر غاية في 

همية ألنه صادر عن شخصية متنفذة في الحكومة األ
االسرائيلية؛ وهذا بحد ذاته يجب أن يدق ناقوس الخطر 

عند كل المعنيين في القدس والمسجد األقصى المبارك؛ 
أو / او شعبيين، فلسطينيين و /ًسواء كانوا رسميين و

او غير  /أو عجما، مسلمين و /غير فلسطينيين، عربا و
  ".مسلمين

ذا اإلعتراف يفسر للجميع سلوك ه": وقال
وممارسات سلطات اإلحتالل االسرائيلي في القدس 
ًوخاصة محاوالتها المستميتة في تغيير الوضع القائم في 

إن تبريرات وحجج : المسجد األقصى المبارك، وقال
الحفاظ على األمن  – اإلحتالل في إغالق باب الرحمة

بريرات حجج كاذبة وت  هي– العام وسالمة الجمهور
  ".واهية

ًهذا اإلعتراف يدل بما ال يدع مجاال ": وتابع
للشك أن سلوك الشرطة، في حربها الدينية اليهودية على 
األقصى، هو من أجل تحقيق أهداف دينية يهودية في 

  ".المسجد األقصى

  ١٢ص ١٤/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

واالحتالل يعتدي ” األقصى“توتر وغليان في 
 قوة العسكريةعلى المصلين بال

 

استشهد طفل  – عمان – نادية سعد الدين
ًفلسطيني في الرابعة عشر ربيعا، أمس، برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، بينما سادت أجواء التوتر والغليان 
الشديدين المسجد األقصى المبارك ومحيطه، وسط 
محاصرة قوات االحتالل لساحاته واالعتداء على المصلين 

القوة العسكرية، مما أدى الندالع مواجهات والمحتجين ب
عنيفة عمت أحياء القدس المحتلة، أسفرت عن وقوع 

 .اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف الفلسطينيين

يأتي ذلك على وقع تحذير مسؤول فلسطيني من 
 وحدة استيطانية جديدة في ٢٥٠مخطط إسرائيلي إلقامة 
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ُم المصادرة القدس المحتلة، وطرد المقدسيين من أراضيه
 .ألغراض االستيطان

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في 
الطفل عبد الرؤوف “غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن 

استشهد متأثرا بجراحه التي ) ً عاما١٤(إسماعيل صالحة 
أصيب بها برصاص قوات االحتالل، يوم الجمعة 

لعودة مسيرات ا“الماضية، أثناء مشاركته في فعاليات 
 .”، شرق جباليا، شمال قطاع غزة”وكسر الحصار

عدوان “أن ” الصحة الفلسطينية“وأوضحت 
السلمية تسبب في ” مسيرات العودة“قوات االحتالل ضد 

ً شهيدا احتجزت ١١ً فلسطينيا، بينهم ٢٥٩استشهاد 
 في حالة ٥٠٠ً ألفا آخرين، بينهم ٢٦ٕجثامينهم، واصابة 

 .”الخطر الشديد

 وقع اقتحام عشرات المستوطنين جاء ذلك على
باب “المتطرفين للمسجد األقصى المبارك، من جهة 

 .، تحت حماية قوات االحتالل”المغاربة

ونفذ المقتحمون جوالت استفزازية داخل باحات 
المزعوم، ” الهيكل“المسجد مصحوبة بشروحات حول 

برفقة قوات الشرطة، التي أمنت اقتحامهم وتجوالهم حتى 
، في ظل تصدي المصلين ”باب السلسلة“من اندحارهم 

 .وحراس المسجد لعدوانهم

ودانت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
تلك االقتحامات الخطيرة للمستوطنين بحماية “المحتلة 

” باب المغاربة“قوات االحتالل، ضمن جوالت يومية من 
أجواء التوتر “وأوضحت بأن . ”باب السلسلة“حتى 

يدة قد سادت عقب محاولة أحد عناصر واالحتقان الشد
الشرطة اإلسرائيلية اقتحام مسجد قبة الصخرة المشرفة 

 .”على رأسه” الكيباه“وهو يلبس 

رفض حراس المسجد األقصى دخوله بها “وقد 
بشكل نهائي، فأغلقوا أبواب مسجد قبة الصخرة، لتقوم 

الشرطة اإلسرائيلية بتعزيز تواجد قواتها في محيط 
 .وفق األنباء الفلسطينية، ”المسجد

ُوقامت قوات االحتالل بمحاصرة مصلين من 
النساء والرجال وعدد من حراس وسدنة مسجد قبة 
الصخرة باألقصى المبارك، وحالت دون أداء المواطنين 
صلواتهم، فيما سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد، 

 .بحراسة مشددة منهم

ضرب وفي وقت الحق، اعتدت قوات االحتالل بال
على مدير المسجد األقصى المبارك، الشيخ عمر 
الكسواني، خالل تقدمه المسيرة االحتجاجية التي دعت 

لحماية المحاصرين، وفك الحصار ” فتح“إليها حركة 
 .عنهم بمحيط مسجد قبة الصخرة في األقصى

جاء ذلك، وفق المركز الفلسطيني لإلعالم، وسط 
يد عدد المصلين حالة من التوتر ازدادت حدتها مع تزا

المحتشدين حول أبواب مسجد الصخرة المشرفة للضغط 
على االحتالل لفك الحصار عنه، في الوقت الذي منعت 
فيه قوات االحتالل دخول رئيس مجلس األوقاف، الشيخ 
عبد العظيم سلهب، ورئيس محكمة االستئناف، الشيخ 
واصف البكري، وعدد من مسؤولي األوقاف لمسجد 

 . أجواء شديدة التوترالصخرة، وسط

حالة التوتر “ًوقال، نقال عن شهود عيان، إن 
والغليان امتدت من المسجد األقصى إلى شوارع وأحياء 
البلدة القديمة وأسواقها وسط نداءات بالتوجه إلى باحاته 
للدفاع عنه، وعن المحاصرين، بداخل مسجد قبة 

 .”الصخرة

وردد المشاركون في المسيرة االحتجاجية، 
وسط وصول ” بالدفاع عن األقصى“حسبه، هتافات ب

باب “تعزيزات عسكرية إسرائيلية إضافية، من جهة 
، ومحاولتها دفع المواطنين عن محيط مسجد ”المغاربة

 .قبة الصخرة
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وكان المصلون قد نظموا مسيرة حاشدة أمام 
مسجد قبة الصخرة المشرفة، كما شرع المقدسيون داخل 

د فور سماعهم أنباء حصار البلدة القديمة بالتواف
المصلين والعاملين داخل مسجد قبة الصخرة، من بينهم 
مشايخ القدس واألوقاف االسالمية، وسط توتر تزداد 
حدته مع وصول أعداد اضافية من المواطنين واقتحام 

  .قوات اضافية من شرطة االحتالل للمسجد المبارك

من جانبه؛ استنكر وزير األوقاف والشؤون 
ة، الشيخ يوسف ادعيس، ما يجرى في المسجد الديني

المخططات اإلسرائيلية “ًاألقصى المبارك، مؤكدا أن 
بحق مدينة القدس المتمثلة  المتصاعدة والخطيرة

باستمرار محاوالت التدخل في شؤون الحرم القدسي 
والحفريات المكثفة أسفل األقصى؛ تأتي بحجة التنقيب 

 .”عن آثار مزعومة

البرامج االستيطانية المكثفة في “وأشار إلى أن 
القدس يعد محاولة لتغيير األمر الواقع في الحرم القدسي 

المجتمع الدولي واألمتين العربية “ً، داعيا ”الشريف
واإلسالمية إلى العمل للحد من هذه االنتهاكات التي تنذر 

  .”بخطر كبير قد يلقي بظالله على المنطقة بأسرها

 في القدس المحتلة ”فتح“بدورها؛ وجهت حركة 
نداء إلى المقدسيين بالتوجه لألقصى لفك الحصار عن 
المصلين وعن مسجد قبة الصخرة، والتصدي لمحاوالت 

وأضافت الحركة، في بيان صدر . االحتالل باقتحامه
المسجد األقصى يتعرض لعدوان غير مسبوق “عنها، أن 

ى من قبل قوات االحتالل، وعمليات االقتحام واالعتداء عل
المصلين والطواقم العاملة في المسجد وسدنته أصبحت ال 

 .”تطاق

هيئة مقاومة الجدار “من جهتها، دانت 
ما يجري في األقصى، مناشدة أبناء الشعب ” واالستيطان

الفلسطيني القادرين على الوصول إلى ساحات المسجد 
  .التوجه للدفاع عنه وعن حراسه

 الكاملة وحملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية
عن الممارسات الخطيرة التي قد تشعل الوضع من جديد 
داخل المدينة المقدسة، داعية المجتمع الدولي بتحمل 

 .مسؤولياته لجهة صد عدوان االحتالل

على صعيد متصل؛ حذر ممثل منظمة التعاون 
اإلسالمي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، من 

ة من حي الشيخ مخطط تهويدي لطرد العائالت المقدسي“
 وحدة استيطانية ٢٥٠ٕجراح بالقدس المحتلة، واقامة 

  .”جديدة على أنقاض منازل المواطنين في الحي

بانتهاكات االحتالل المتواترة “وندد الرويضي 
تدويل “، مشددا على ضرورة ”ضد الشعب الفلسطيني

هذه القضية في المحاكم الدولية، ألنها تشكل جريمة 
  .”نيف الرابعةحرب، وفق اتفاقية ج

صاحب ذلك؛ قيام قوات االحتالل بشن حملة 
مداهمات واعتقاالت واسعة بين صفوف المواطنين 

 .الفلسطينيين في مختلف أنحاء األراضي المحتلة

وقد طالت االعتقاالت عددا من المواطنين 
الفلسطينيين من مخيم العروب شمالي مدينة الخليل، 

 مدينة بيت لحم، واثنين من بلدتي حرملة وتقوع شرقي
كما أعادت اعتقال أسير محرر، عقب دهم منزل عائلته 

 .في حي الطيرة بمدينة رام اهللا

واقتحمت قوات االحتالل بلدة قباطية، قرب جنين 
وكفر عين شمال غربي رام اهللا، وقرية البرج جنوبي 
ًالخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين واعتدت على 

ًدا منهم للتحقيق، أسوة بما ممتلكاتهم، واستدعت عد
  .ارتكبته عند اقتحام مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة

في غضون ذلك؛ قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
دائرة “لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن 

شؤون المفاوضات، وبالتعاون مع وزارة الخارجية 
الء خمس ومحامين دوليين، تبحث في قرار االحتالل اخ

عائالت في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين بهدف 
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وأضاف عريقات، في . ”تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية
هناك “الرسمية، أن ” صوت فلسطين“حديث إلذاعة 

ثالثة ملفات على طاولة الجنائية؛ وهي القدس 
يصار إلى “ً، معربا عن أمله في أن ”واالستيطان واألسرى

االحتالل ” دولة“ي مع المسؤولين في فتح تحقيق قضائ
 .”بهذه الجرائم

وأضاف عريقات أن القيادة الفلسطينية في حالة 
اجتماع دائم لبحث الخطوات القادمة فيما يتعلق 
بالمصالحة ومواجهة التحديات المحيقة بالقضية 

 .الفلسطينية

 ١٩ ص١٥/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

اب ب"ْرفع العلم الفلسطيني على سطح مصلى 
  بالمسجد األقصى" الرحمة

 

صالة  اقتحمت قوات االحتالل الخاصة، عقب
 المسجد األقصى ُاليوم، مصلى الرحمة في الجمعة

المبارك، وشرعت بتصوير كافة المصلين المتواجدين فيه، 
في الوقت الذي ما زالت طائرة مسيرة صغيرة تابعة 

وتالحق المصلين " األقصى"لالحتالل تحلق في سماء 
 . تصويرهمبهدف

  ألف مواطن فلسطيني من٤٠وكان أكثر من 

 قد أدوا صالة الجمعة في رحاب ٤٨القدس وأراضي الـعام 
مصلى الرحمة، في حين أدى  المسجد األقصى بما فيه
 صالة ظهر اليوم في" األقصى"ُعشرات المبعدين عن 

أمام ) من أبواب القدس القديمة(منطقة باب األسباط 
المالصقة بالجدار الشرقي  حمةمدخل مقبرة باب الر

 .لألقصى المبارك

 واعتلت مجموعة من أشبال القدس سطح مصلى

الرحمة ورفعت العلم الفلسطيني في المكان، فيما خلع 

ًبالكامل، حتى يبقى مفتوحا بشكل  ُمصلون أبواب المصلى
 .دائم

ُيشار إلى أن قوات االحتالل تعتقل كل موظف 
 .رحمةمن األوقاف يفتح مصلى باب ال

 وجرت صالة الجمعة اليوم وسط إجراءات مشددة

فرضها االحتالل في المدينة المقدسة وفي بلدتها القديمة 
قوات االحتالل مئات البطاقات  ومحيطها، واحتجزت

إلى  الشخصية للمصلين من فئة الشبان خالل دخولهم
 ".الخارجية"المسجد األقصى من بواباته الرئيسية 

لت قوات االحتالل شابا وفي تطور الحق، اعتق
في الشارع الرئيسي قبالة باب األسباط، وحولته إلى أحد 

  .مراكزها للتحقيق

 ١٥/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

غزة تحت الغارات اإلسرائيلية والضفة تشتعل 
  في مواجهة االحتالل

  

 عاشت غزة –المحتلة  القدس – برهوم جرايسي
ين غارة إسرائيلية على ليلة ساخنة بعد أكثر من ثمان

 بعد اإلعالن ،مواقع لحماس وحركية الجهاد اإلسالمي
عن قذيفتين سقطتا في منطقة تل ابيب الكبرى، رغم نفي 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي مسؤوليتهما عن اطالق 

  .القذيفتين

 أسبوعا، لم ٥١في المقابل، فإنه ألول مرة منذ 
  .ذا األسبوعتنطلق مسيرات العودة في قطاع غزة ه

من جهتها شهدت انحاء عدة متعددة من الضفة 
الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة، مواجهات واسعة 
وعنيفة، في اعقاب قمع جيش االحتالل لمسيرات الضفة 
األسبوعية، أصيب خاللها العشرات بالرصاص، فيما 

  .أصيب المئات بحاالت من االختناق
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يب عدد وكانت قرية بلعين غربي رام اهللا، أص
من المشاركين في مسيرة القرية األسبوعية، باالختناق، 
خالل قمع قوات االحتالل المسيرة التي انطلقت عقب 

وأطلق جنود االحتالل . صالة الجمعة من وسط القرية
قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في 

  .المسيرة، ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق

 متظاهرا بالرصاص المعدني ١٥كما أصيب 
المغلف بالمطاط، والعشرات بحاالت اختناق، في مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي اقتحمت مخيم 

وذكرت مصادر طبية . الجلزون شمال مدينة رام اهللا
، أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص ”وفا“لوكالة 

 منهم ١٥المعدني بكثافة صوب الشبان، ما أدى إلصابة 
بالرصاص المعدني، والعشرات باالختناق حيث جرى تقديم 

  .العالج الميداني لهم

وأفادت مصادر محلية في الجلزون، أن جنود 
االحتالل أغلقوا مدخل المخيم الرئيسي المحاذي للشارع 
الواصل بين محافظتي رام اهللا والبيرة ونابلس، ومنعت 

ا اقتحمت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، فيم
اآلليات العسكرية المخيم وأطلقت الغاز المسيل للدموع 

وأوضحت أن جنود االحتالل . صوب منازل المواطنين
اقتحموا عددا من المحال التجارية في مخيم الجلزون، 

  .وصادروا تسجيالت الكاميرات الخاصة بها

وقمعت قوات االحتالل أمس، مسيرة شعبية 
 مدينة رام اهللا، للمطالبة انطلقت في قرية بيت سيرا غرب

باإلفراج عن جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير 
وذكرت مصادر محلية ان جنود االحتالل هاجموا . دراج

المشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى 
  .ًإصابة عدد منهم باالختناق وعولجوا ميدانيا

يذكر ان الشهيدين عنقاوي ودراج، ارتقيا قبل 
و اسبوعين بعد أن أطلقت قوات االحتالل النار على نح

المركبة التي كانا يستقالنها مع شاب ثالث، عندما كانوا 

في طريقهم إلى مكان عملهم في أحد مخابز قرية كفر 
  .نعمة غرب رام اهللا

وأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، 
خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة قرية كفر قدوم 

الشعبية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح األسبوعية 
 لصالح ً عاما١٥شارع القرية المغلق منذ أكثر من 

  .”قدوميم“مستوطني 

وكان طيران جيش االحتالل قد شن عشرات 
الغارات على قطاع غزة، وحسب التقارير اإلسرائيلية، فإن 
القف طال مائة موقع تابع لحركتي حماس والجهاد 

ات قليلة من سقوط قذيفتين على اإلسالمي، بعد ساع
منطقة تل ابيب الكبرى، وتبين انهما مجهولتي المصدر، 
إذ أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي أعلنتا عدم 

وأعلنت الجهات الطبية في قطاع . مسؤوليتهما عنهما
غزة، أن أربعة اشخاص أصيبوا في العدوان اإلسرائيلي، 

 في رفح بجروح وحروق مختلفة، منهم رجل وزوجته
  .واصابتين في غزة

وكما ذكر، فقد نفت حركة الجهاد االسالمي 
بشكل مطلق ما وصفته االدعاءات اإلسرائيلية الكاذبة 
حول مسؤولية الحركة عن اطالق الصواريخ من قطاع 

  .غزة

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي 
نؤكد على كذب رواية “مصعب البريم لوسائل إعالم، إننا 

، ”حتالل وال عالقة للجهاد اإلسالمي باطالق الصواريخاال
وقال إن االحتالل يحاول ان يبحث عن مبررات مسبقة 

  .لشن عدوان على شعبنا وعلى المقاومة

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، التابعة 
لحركة حماس، عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي 

ها أطلقت في أطلقت الليلة باتجاه تل ابيب خاصة وأن
الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة 
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المقاومة اإلسالمية حماس والوفد األمني المصري حول 
 .التفاهمات الخاصة بقطاع غزة

 ١٩ ص١٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 محكمة اسرائيلية تقضي بإغالق باب الرحمة
 

أصدرت محكمة الصلح بالقدس صباح األحد، 
في ساحات " باب الرحمة"ق مصلى أمرا يقضي بإغال

 .المسجد األقصى

وأمهلت المحكمة مجلس األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية في القدس والتابع لوزارة االوقاف 

 للرد على القرار، الذي يوصي بتمديد ً يوما٦٠االردنية، 
 .أمر إغالق المصلى

مجلس األوقاف في القدس اكد في   يشار الى
 يعترف بالقضاء االسرائيلي، والقرارات وقت سابق بانه ال

 .الصادرة عنه

وبحسب المصادر العبرية، بينت مداوالت سابقة 
جرت في محكمة إسرائيلية أن أمر إغالق المصلى لم يعد 

 .ساري المفعول

وطلبت محكمة الصلح في القدس إيضاحات من 
السلطات االسرائيلية حول االتصاالت بين إسرائيل واألردن 

 .مصلىبشأن ال

وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس 
منذ فتح مصلى باب الرحمة عند أحد أبواب المسجد 
األقصى، بعد أن كانت سلطات االحتالل قد أغلقته في 

، بحجة وجود عالقة بين المسؤولين في ٢٠٠٣العام 
 .مصلى باب الرحمة وحركة حماس

وحاولت شرطة االحتالل إغالق المصلى، لكن  
 .ين مقدسيين دخلوا إليه، وال يزال المصلى مفتوحامصل

وبحسب المصادر العبرية، بينت مداوالت سابقة 
جرت في محكمة إسرائيلية أن أمر إغالق المصلى لم يعد 

 .ساري المفعول

وطلبت محكمة الصلح في القدس إيضاحات من 
السلطات االسرائيلية حول االتصاالت بين إسرائيل واألردن 

 .بشأن المصلى

وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس 
منذ فتح مصلى باب الرحمة عند أحد أبواب المسجد 
األقصى، بعد أن كانت سلطات االحتالل قد أغلقته في 

، بحجة وجود عالقة بين المسؤولين في ٢٠٠٣العام 
 .مصلى باب الرحمة وحركة حماس

وحاولت شرطة االحتالل إغالق المصلى، لكن  
 .ًقدسيين دخلوا إليه، وال يزال المصلى مفتوحامصلين م

  ١٧/٣/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

يهود من أميركا تقدموا اقتحامات المستوطنين 
  لألقصى

 

اقتحم عشرات المستوطنين تقدمهم مجموعة 
ساحات المسجد  يهود من أصول أميركية، اليوم األحد،

األقصى، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل 
فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين  ي واصلتالت

  .لساحات الحرم

 مستوطنا ٦٧ووفرت شرطة االحتالل الحماية لـ 
والسياح األجانب الحماية  والعديد من اليهود األمريكان

 خالل اقتحام المسجد األقصى، حيث نفذوا جوالت

استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل 
بتأدية صلوات تلمودية قبالة  ضهمالمزعوم، فيما قام بع

 .قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة
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وانتشرت شرطة االحتالل وقواتها الخاصة 
المسلحة في ساحات األقصى من الصباح، لتأمين 

 .السلسة اقتحامات المستوطنين حتى مغادرته من باب

وترفض دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس تلك 
 بقوة شرطة االحتالل التي تتم االقتحامات التي تقول إنها

مدينة  منذ احتالل" باب المغاربة"تسيطر على مفتاح 
 .١٩٦٧القدس عام 

وتترافق هذه االقتحامات مع قرار محكمة 
ٕوامهال  "باب الرحمة"االحتالل بإغالق أبواب مصلى 

 يوما للرد على ذلك، فيما تواصل ٦٠مجلس األوقاف 
 اعتقلت مالحقة حراس المسجد، حيث شرطة االحتالل

 .صباح اليوم الحارس حمزة النبالي

يذكر أن عشرات آالف المصلين أدوا صالة 
تواجد لشرطة  الجمعة م في المسجد األقصى، وسط

االحتالل عند بواباته ومحيطه والبلدة القديمة بالقدس 
 .المحتلة

وتوافد مئات المصلين إلى مصلى باب الرحمة، 
ى التوالي، بعد فتح الرابع عل لتأدية الصالة فيه لألسبوع

المغلقة منذ  مجلس األوقاف والجماهير المقدسية بواباته
 . عاما١٦

ودعا خطيب صالة الجمعة كافة المقدسيين 
والفلسطينيين ومن يستطيع الوصول إلى األقصى القيام 

 .بذلك ألن ذلك مسؤولية وطنية ودينية

سياسات االحتالل ستفشل على صخرة "وأكد أن 
المقدسيين والصامدين الذين  ية وصخرةالصمود الفلسطين

  ".االحتالل يتعرضون العتداءات مختلفة من قبل قوات

  ١٧/٣/٢٠١٩ -٤٨عرب 

* * * * *  

  

 فلسطينيين بالضفة وأمين فتح ١٠عتقال ا
  بالقدس

اعتقلت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
 مواطنين خالل مداهمات في مناطق ١٠اليوم األحد، 
فة الغربية المحتلة، كما اعتقلت شرطة مختلفة بالض

 .في القدس" فتح"االحتالل أمين سر إقليم 

وتركزت االعتقاالت في محافظة طولكرم، حيث 
قامت قوات االحتالل باالنتشار في مدينة طولكرم شوارعها، 

 .وتفتيشها منازل مواطنين، واستجوابهم

واقتحم جنود االحتالل اقتحموا منزل المواطن 
اوي في ضاحية إرتاح، وفتشوا منزله وخربوا جبريل بلح

الممتلكات، كما اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير 
 .المحرر أسيد الخولي، واستجوبوا ساكنيه

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل  
من قرية الخضر بعد )  عاما١٧(الفتى محمد علي غنيم 

ل حملة دهم منزل والده وتفتيشه، وتشن قوات االحتال
اعتقاالت بحق أهالي القرية طالت عددا من الشبان 

 .والفتية

وفي القدس، اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
إقليم القدس -صباح اليوم األحد، أمين سر حركة فتح

شادي المطور، عقب دهم منزله، وحولته إلى أحد مراكزها، 
 .للتحقيق معه

شبان  ٣في محافظة نابلس، اعتقل جنود االحتالل 
من مخيم بالطة خالل مرورهم على حاجز حوارة، حيث تم 
فرض إجراءات عسكرية مشددة على الحاجز، وعرقة دخول 

 .المركبات إلى نابلس

كما اعتقلت قوات االحتالل شابين فلسطينيين من  
مخيم جنين لالجئين غربي المدينة، وصادرت مركبتهما 

ف جنود وأوق. الخاصة، عقب توقيفهما على حاجز عسكري
االحتالل مركبة فلسطينية، واحتجزوا من فيها، قبل أن 
يعتقلوا الشابين صالح عادل بني غرة، وأحمد إبراهيم أبو 

 .راغة، ونقلهما لجهة غير معلومة
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وداهمت قوات االحتالل بساعات متأخرة من الليل، 
مدينة سلفيت وقرية خربة قيس، وقرى قراوة بني زيد ومزارع 

م اهللا، واللبن الشرقية وعمورية، جنوب النوباني شمال را
نابلس، واقتحم جنود االحتالل عشرات المنازل والمحال 
التجارية والمساجد في تلك المناطق واستولوا على 

  .تسجيالت كاميرات المراقبة، وسط اندالع مواجهات

  ١٧/٣/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم لألقصى 
 قتحامات واسعة الخميسوسط دعوات ال

  

 مستوطنا، اليوم االثنين، ٣٨ اقتحم –القدس 
المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة 

 .معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في 
  .المسجد قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة

منظمات "ّ، وجهت ما تسمى بـمن جهة ثانية
المزعوم، دعواتها ألنصارها وجمهور المستوطنين " الهيكل

إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات األقصى الخميس القادم 
  .العبري" عيد البوريم أو المساخر"ًتزامنا مع ما يسمى بـ

  ١٨/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

القتحام األقصى تدعو " منظمات الهيكل"
  الخميس

  

 التصعيد - كامل إبراهيم - القدس المحتلة 
اإلسرائيلي في القدس والمسجد األقصى مستمر 
واالقتحامات واالعتقاالت مستمرة إذ اقتحم المسجد 

ً مستوطنا، فيما واصلت شرطة االحتالل ٧٠األقصى 
  .ٕفرض قيود على دخول المصلين وابعاد حراس المسجد

المزعوم، " منظمات الهيكل"بـ ّووجهت ما تسمى 
دعواتها ألنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة 

الواسعة في اقتحامات المسجد األقصى الخميس القادم 
  .العبري" عيد البوريم أو المساخر"ًتزامنا مع ما يسمى بـ 

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
ل اقتحموا  مستوطنا وشرطيا لالحتال٥٣المحتلة، فإن 

المسجد األقصى ونفذوا جوالت استفزازية في ساحاته 
المزعوم في الفترة الصباحية " وتلقوا شروحات عن الهيكل

من االقتحامات، فيما قام بعضهم بتأدية صلوات تلمودية 
، قبل خروجهم "باب الرحمة"قبال قبة الصخرة ومصلى 

  .من باب السلسلة

واإلعالم في وقال رئيس دائرة العالقات العامة 
ان االقتحامات في الفترة الثانية : "األوقاف محمد االشهب

شارك فيها عدد من الحاخامات والمستوطنين وبلغ 
  .ً" مستوطنا١٢عددهم 

وأضاف ان السياحة التي يقوم بها االحتالل 
دون موافقة األوقاف فبلغ عدد المشاركين فيها في الفترة 

 منهم ٣٨رفين سائحا إلى جانب المتط١٣٣٠الصباحية 
 من موظفي الحكومة اإلسرائيلية يرافقهم عدد ١٥وأيضا 

ًمشيرا إلى ان عدد السياح بعد صالة . من أفراد الشرطة
  .ًسائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة١٢٠٤الجمعة بلغ 

وذكرت دائرة األوقاف، بأن الشرطة االحتالل 
سلمت الحارس حمزة النبالي قرارا يقضي بإبعاده عن 

.  أيام٧ يوما، والحارس عيسى بركات ١٥األقصى 
وأوضحت أن شرطة االحتالل احتجزتهما للتحقيق حتى 
مساء األحد، بمركز القشلة في البلدة القديمة بباب 
الخليل، وأخلت سبيلهما بعد تسليمهما قرارات اإلبعاد، 
حيث وجهت شرطة االحتالل للحارسين تهمة إعاقة 

  .سجد األقصىعملها عند مصلى باب الرحمة في الم

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت، النبالي عند باب 
المجلس، فيما اعتقلت بركات أثناء دخوله لعمله عند باب 

  .الملك فيصل بالمسجد األقصى
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 ٣٠ أسابيع نحو ٣وأبعدت سلطات االحتالل منذ 
  .حارسا وموظفا من دائرة األوقاف اإلسالمية

 من وصعدت سلطات االحتالل في اآلونة األخيرة
حملة استهدافها للمقدسيين وللشخصيات الدينية 
والوطنية بالقدس، عبر مالحقتهم واعتقالهم والتحقيق 
معهم، وفرض الحبس المنزلي على عدد منهم، باإلضافة 
إلى قرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى والقدس القديمة، 

 .>>"...باب الرحمة"عقب فتح مصلى 

  ١٠ ص١٩/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

عملية "االحتالل يبطش بالفلسطينيين بعد 
 "سلفيت

 

تصاعد بطش  - عمان - نادية سعد الدين
االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أمس، بعدما 
أعلن مقتل الحاخام العسكري المتطرف صاحب دعوات 
ًطرد الفلسطينيين، احيعاد افينجر، متأثرا بجراحه التي 

، مما يرفع حصيلة القتلى "سلفيت"أصيب بها في عملية 
إلى ثالثة إسرائيليين، فيما يصارع رابع الموت بالمشفى، 
وذلك على وقع حملة المداهمات واالعتقاالت الواسعة 
ٕواالعتداء على الفلسطينيين واغالق عدة مناطق في 

   .األراضي المحتلة

وأكدت الصحف اإلسرائيلية، عبر مواقعها 
، )ً عاما٤٧(افينجر "ي االلكترونية، أن الحاخام اليهود

 المقامة على األراضي "عيلي"وهو من مستوطني 
الفلسطينية جنوب مدينة نابلس، قد لقي حتفه نتيجة 

المزدوجة قرب ” سلفيت“إصابته بجراح خطيرة في عملية 
  ." شمالي المدينة"آرائيل"مفرق مستوطنة 

ًمستوطنا آخر ما تزال "وأفادت نفس الصحف أن 
 يصارع الموت بالعناية المكثفة في حالته خطيرة، حيث

  ."إحدى المشافي التابعة لسلطات االحتالل

ّونصب المستوطنون المتطرفون، قرب مسكن 
 "خيمة غضب"ّالقتيل وتحت حماية االحتالل، ما سموها 

ضد مقتل الحاخام افينجر، صاحب الشخصية اليمينية 
ّالمتطرفة واألنشطة العدائية ضد الفلسطينيين والعرب، 

المسؤول عن مهام إدارة مدرسة دينية عسكرية في و
 "تدفيع الثمن"، وأحد الداعمين لجماعات "عيلي"مستوطنة 

اإلسرائيلية المتطرفة، والتي شاركها االحتفاء بإحراق وقتل 
  .٢٠١٥) يوليو(عائلة دوابشة الفلسطينية في تموز 

ودهمت قوات االحتالل منزل الشاب الفلسطيني 
؛ الذي تزعم أنه منفذ )ً عاما١٩ (عمر أمين أبو ليلى

العملية المزدوجة قرب سلفيت، في بلدة الزاوية غربي 
ًسلفيت، وأحدثت خرابا كبيرا بمحتوياته، وأخضعت والده  ً
ووالدته لتحقيق ميداني، قبل أن تعتقل شقيقه الطفل نور 

  .)ً عاما١٥(

فيما شنت حملة مداهمات واقتحامات واسعة في 
بية المحتلة، كما نفذ حملة محافظات الضفة الغر

اعتقاالت في نابلس وجنين ورام اهللا وسلفيت وغيرها من 
المدن، وقام بمداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب 
ًمحتوياتها، فيما فرض حصارا محكما على قرى برقين  ً

  .والزاوية

كما أغلقت مداخل عدد من المناطق، فيما انتشر 
بمحافظة عشرات المستوطنين في مفترقات الطرق 

سلفيت، والشوارع الرئيسة الرابطة مع المحافظات األخرى، 
جنوب نابلس، وقاموا برشق المركبات ” يتسهار“ومفرق 

المارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية بالحجارة، 
  .ما أدى لتضرر عدد منها

ًوطالت االعتقاالت اإلسرائيلية عددا من 
 الغربية المحتلة، المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

عقب اقتحام وتفتيش منازلهم، كما نفذت عمليات تفتيش 
وفحص واسعة النطاق عند مداخل عدة قرى فلسطينية 

  .مجاورة لمكان العملية ومخارجها
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ًوشملت االعتقاالت عددا من الشبان 
الفلسطينيين من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، 

من البلدة القديمة وحي خروبة شمالي مدينة جنين وآخر 
فيها، ومن بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم، وقرية 
بزاريا شمال غربي نابلس، عدا أسير محرر من مخيم 

  .العزة لالجئين الفلسطينيين شمالي مدينة بيت لحم

كما دهمت قوات االحتالل منزلي عضو المجلس 
 زكريا الزبيدي، واألسير المحامي "فتح"الثوري لحركة 

غوث، في منطقة رام اهللا التحتا، وأخضعت طارق بر
عائلتيهما للتحقيق، وذلك عقب اقتحام المكان وتفتيش 

  .منزليهما وتخريب محتوياتهما

وكان الشاب فلسطيني أبو ليلى قد نفذ أول 
 قرب مفرق "مزدوجة"ٕأمس، عملية طعن واطالق نار 

ٍ المقامة على أراض فلسطينية شمالي "أرائيل"مستوطنة 
ٕفيت، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين واصابة مدينة سل ّ

عدد من المستوطنين بجراح متفاوتة، قبل أن ينسحب من 
  .المكان

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار 
قوات "واالستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن 

االحتالل هدمت بئرا لتجمع المياه في خربة أم نير شرق 
 بحجة عدم "سوسيا"لمستوطنة بلدة يطا، المحاذية 

الترخيص، وذلك في ظل ما يتعرض له االهالي في 
مسافر يطا من انتهاكات إسرائيلية يومية، بهدف 
التضييق عليهم وحملهم على الرحيل عن أراضيهم وتركها 

  ."لصالح االستيطان

 ٢٤ص ١٩/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

قوات االحتالل تحتجز الشيخ عكرمة صبري 
  دخوله المسجد األقصىأثناء 

 

أوقفت قوات االحتالل، عصر اليوم الثالثاء، 
المسجد  رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس خطيب

 أثناء دخوله للمسجد عكرمة صبري الشيخ األقصى

 .من جهة باب السلسلة األقصى

وقال مراسلنا ان االحتالل الشيخ صبري لنحو 
 السماح له ّربع ساعة وحرر بطاقته الشخصية قبل

 .بالدخول إلى األقصى المبارك

ً طالبا تلموديا اقتحموا ٤٦ مستوطنا، و٩٣وكان  ً
المسجد المبارك اليوم ونفذزا جوالت استفزازية فيه 

  .بحراسة وحماية قوات االحتالل الخاصة

  ١٩/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًإسرائيل تفرض إغالقا كامال في الضفة ً 
 

أعلن جيش  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي، فرض إغالق شامل على الضفة 
ٕالغربية، واغالق المعابر المؤدية الى قطاع غزة، لمدة 
ثالثة أيام ابتداء من مساء غد االربعاء احتفاال بمايسمى 

 .«بوريم«بعيد المساخر اليهودي 

وسيمنع جيش االحتالل في فترات اإلغالق، 
ل الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع وصول العما

 .غزة إلى أماكن عملهم في إسرائيل

كما يحظر على الفلسطينيين التنقل من خالل 
ٕالمعابر بين األراضي الفلسطينية واسرائيل إال لحاالت 
الضرورة االستثنائية، وبعد الحصول على تنسيق مسبق 

 .مع الجيش اإلسرائيلي

 بدء مناورات كما أعلن جيش اإلحتالل، امس،
عسكرية برية وبحرية واسعة في منطقتي نهاريا ورأس 

 .الناقورة شمال فلسطين المحتلة
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ولفت إلى أنه سيالحظ تحرك السفن الحربية 
مشيرا إلى . وقوات الجيش برا، وستسمع انفجارات كبيرة

أن طائرات مروحية ستشارك في المناورات التي ستنتهي 
 .في ساعة متأخرة من المساء

قدم االحتالل، امس، على تحصين مواقعه وأ
 .العسكرية بالكتل الخراسانية خشية من عمليات جديدة

وتركز التحصين على مفترق أرئيل الذي نفذت فيه عملية 
ولوحظ  .ٕطعن واطالق نار أدت لمقتل جندي ومستوطن

من صور وزعها الجيش أن الجنود اعتلوا تلك الكتل 
 أو الطعن، ومنع الخراسانية منعا لتعرضهم للدهس،

 .اقتراب الفلسطينيين منهم

 مواطنا ١٣ّفيما اعتقلت قوات االحتالل امس، 
 .ّفلسطينيا من محافظات الضفة الغربية

ولليوم الثالث على التوالي أقدم مستوطنون 
امس، على رشق مركبات المواطنين المارة على شارع رام 
 اهللا نابلس الرئيسي، قرب قرية اللبن الشرقية جنوب

 .نابلس، وتسببوا بتحطيم نوافذ العديد من المركبات

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا 
الطريق أمام المركبات الفلسطينية، وأجبروها تحت رشق 
الحجارة واالعتداء على الركاب على تحويل خط مسارها 

 .إلى طرق بديلة

وأغلقت قوات االحتالل امس، كافة الطرق 
 .روقين وكفر الديك غرب سلفيتالمؤدية الى بلدة ب

من جانب اخر هدمت آليات تابعة لبلدية 
قيد «اإلحتالل في مدينة القدس المحتلة، امس، مبنى 

 في مخيم شعفاط، شمال "الرازي" تابع لمدرسة "اإلنشاء
 .شرق مدينة القدس المحتلة

وقالت مصادر محلية إن قوات ضخمة راجلة 
اجز العسكري ومحمولة اقتحمت المخيم من جهة الح

القريب من مدخلها، وقامت بإخالء الطلبة والهيئة 

التدريسية، قبل الشروع بهدم المبنى، المكون من 
 .طابقين، دون سابق إنذار

وأوضحت أن قوات االحتالل أغلقت الحاجز 
العسكري أمام حركة المركبات والمواطنين في كال 

 .االتجاهين، وسط حالة من التوتر الشديد

 تخدم شريحة واسعة من "الرازي"درسة يذكر أن م
ٕأبناء المخيم، ما استدعى توسعتها، واضافة مبنى جديد 

 .لها الستيعاب المزيد من الطلبة

  ١٤ ص٢٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

إضراب عام وحداد يعمان األراضي الفلسطينية 
 المحتلة على الشهداء الثالثة

 

ّ عم األراضي - عمان - نادية سعد الدين
سطينية المحتلة اإلضراب وسواد الحداد على الشبان الفل

الفلسطينيين الثالثة الذين استشهدوا برصاص قوات 
، ”سلفيت“االحتالل اإلسرائيلي، من بينهم منفذ عملية 

فيما أصيب عشرات المواطنين خالل مواجهات عنيفة مع 
ّاالحتالل، وأثناء تصديهم القتحام المستوطنين المتطرفين 

اتحاد “صى المبارك، وسط حشد ما يسمى للمسجد األق
  .، المزعوم، القتحام واسع للمسجد اليوم”منظمات الهيكل

وخيمت حالة الشلل العام على حركة المواطنين 
ّوالمحال التجارية في مدينتي رام اهللا ونابلس، أمس، 
عقب األحداث الدامية اللتين شهدتاهما خالل الساعات 

ّ ما امتدت إلى أنحاء القليلة الماضية، والتي سرعان
  .مختلفة من األراضي المحتلة

ّوشيعت الجماهير الفلسطينية الغفيرة، أمس، 
، وزيد نوري )ً عاما٢١(ّجثماني الشهيدين رائد حمدان 

استشهدا برصاص قوات االحتالل “اللذين ) ً عاما٢٠(
عند مفترق منطقة الغاوي شرق نابلس، بالضفة الغربية 



  
  ٢٣٤ 

، وفق ”ا بمركبة كانا يستقالنهاالمحتلة، أثناء مرورهم
  .وزارة الصحة الفلسطينية

ورفع الفلسطينيون األعالم الفلسطينية ورددوا 
ّالهتافات المنددة بجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، 

، ”والمطالبة بالرد عليها، وبتحرك المجتمع الدولي لوقفها
مؤكدين ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية 

  .لمضادة للعدوان اإلسرائيليا

عن استشهاد ” الصحة الفلسطينية“كما أعلنت 
، منفذ )ً عاما١٩(الشاب الفلسطيني، عمر أبو ليلى 

التي أسفرت عن مقتل ثالثة إسرائيليين ” سلفيت“عملية 
ٕواصابة آخرين، وذلك برصاص قوات االحتالل، خالل 
اشتباك مسلح معها في قرية عبوين شمالي مدينة رام 
اهللا، بعد محاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة 

  .واالشتباك معه

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين “وقد 
برصاص قوات االحتالل خالل مواجهات عنيفة في قرية 
عبوين شمالي مدينة رام اهللا، حيث أطلقت خاللها 
الرصاص الحي واألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والغاز 

  .، بحسب األنباء الفلسطينية”وعالمسيل للدم

وأوضحت أن المواجهات بين قوات االحتالل 
قوة إسرائيلية ” تسلل“والشبان الفلسطينيين اندلعت عقب 

خاصة لعبوين واكتشافها من قبل الشبان، ما أدى القتحام 
القرية بعدد كبير من آليات االحتالل ترافقها جرافة، 

ث أطلقت عليه ومحاصرة منزل في البلدة القديمة، حي
  .ثالثة صواريخ

اتحاد "ّعلى صعيد متصل؛ كثفت ما تسمى 
، المزعوم، دعواتها ألنصارها من "منظمات الهيكل

المستوطنين المتطرفين إلى المشاركة الواسعة في 
اقتحامات المسجد األقصى المبارك اليوم احتفاال بما 

  ).البوريم( اليهودي "بعيد المساخر"يسمى 

ليهودية المتطرفة التي نشرتها وبحسب الدعوات ا
على مواقع التواصل االجتماعي، فإن مجموعات تابعة لـ 

سوف تنظم برامج واقتحامات واسعة ” منظمات الهيكل“
  .للمسجد األقصى خالل فترة العيد

وسيتخلل هذه االقتحامات برامج إرشادية 
واحتفالية بما يتناسب مع العيد اليهودي، فيما سينفذ 

، المزعوم، تقاليد هذا العيد "الهيكل"ظمات بعض أفراد من
  .داخل المسجد األقصى، وخاصة ارتداء األزياء التنكرية

الجماعات "وقالت األنباء الفلسطينية إن 
منظمة "المتطرفة التي ستشارك في االقتحامات؛ هي 

مجموعة "، و"منظمة نساء ألجل الهيكل"، و"أمناء الهيكل
، وحاخامات "يكل الثالثمعهد اله"، و"طالب ألجل الهيكل

، وبعض قيادات االحتالل وأحزابه، ووزراء "كريات أربع"
  ".بحكومة االحتالل

تستغل “وأوضحت بأن هذه الجماعات المتطرفة 
المناسبات التلمودية الستهداف المسجد األقصى 
باقتحامات مكثفة ومحاولة أداء طقوس وشعائر تلمودية 

ية في القدس ًفيه، فضال عن الممارسات االستفزاز
القديمة والشوارع واألحياء والطرقات المؤدية إلى باحة 

  .”حائط البراق والمسجد األقصى بحماية قوات االحتالل

ًواستكماال لهذا العدوان اإلسرائيلي؛ فقد اقتحمت 
مجموعات من المستوطنين المتطرفين، أمس، باحات 

، ”باب المغاربة“المسجد األقصى المبارك، من جهة 
ُة أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل والقوات بحماي

  .الخاصة التابعة لها

ونشرت قوات االحتالل عناصرها األمنية الكثيفة 
داخل باحات األقصى وبمحيطه لتوفير الحماية للمقتحمين 
ّوقمع تصدي المصلين وحراس المسجد لعدوانهم والدفاع 

  .”باب السلسلة“عن األقصى، حتى اندحارهم من جهة 
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فذ المستوطنون المتطرفون جوالت استفزازية ون
داخل باحات المسجد، كما أدوا طقوسهم التلمودية 

  .”باب الرحمة“المزعومة عند 

قوات “وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن 
الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت حارس المسجد األقصى، 
محمد الصالحي، من داخل المسجد، واقتادته ألحد مراكز 

 فيما تقوم بالتدقيق في البطاقات الشخصية ،”التحقيق
للمصلين الوافدين إلى األقصى، واحتجاز بعضها حتى 

  .خروجهم منه

 ٢٥ ص٢١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يستكمل : مؤسسة القدس الدولية
  محاوالته لالستفراد بباب الرحمة في األقصى

 

أكدت مؤسسة القدس الدولية أن سلطات 
تستكمل محاوالتها لالستفراد بمصلى " ائيلياإلسر"االحتالل 

باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك وفرض سيطرتها 
ًقرارا يقضي " الصلح"عليه في أعقاب إصدار محكمة 

 .بإغالق المصلى

وقالت المؤسسة في قراءة أسبوعية حول 
تطورات األحداث والمواقف بالقدس، إن أذرع االحتالل ال 

للمسجد األقصى من خالل اقتحامه تتوقف عن استهدافها 
واستمرار حملة االعتقاالت واإلبعاد التي تطال حراس 
األقصى والمقدسيين، في سياق إفراغ المسجد من الوجود 

 .البشري

وأشارت إلى أن المسجد األقصى شهد األسبوع 
الماضي اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين وطالب 

ولة االحتالل عزل المعاهد اليهودية، ما يشير إلى محا
اقتحام األقصى عن هبة باب الرحمة، في سياق فرض 

 .سيطرتها المزعومة على المسجد

ًوفي سياق تكثيف االقتحامات، واحتفاال بعيد 
أنصارها إلى " منظمات المعبد"اليهودي، دعت " المساخر"

، في ٢١/٣المشاركة في اقتحام المسجد األقصى في 
 استهداف المسجد سياق رفع أعداد المشاركين في

وذكرت مؤسسة .والضغط إلغالق مصلى باب الرحمة
أصدرت في " اإلسرائيلية" "الصلح"القدس أن محكمة 

ٍ قرارا بإغالق مصلى باب الرحمة بشكل مؤقت، ١٧/٣ ً
ً يوما للرد على هذا القرار، ٦٠وأعطت األوقاف مهلة 

وذلك بالرغم من رفض مجلس األوقاف والمرجعات الدينية 
ية لهذه القرارات، وتأكيدهم بأن األقصى ال يخضع والوطن

  .لقرارات االحتالل ومحاكمه

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين في مدينة القدس 
ً مقدسيا، ٣١٥أكثر من " هبة باب الرحمة"بلغ منذ بداية 

من بينهم نساء وأطفال وشبان وحراس لألقصى، وتم 
أبعدت تحويل عدد كبير منهم إلى الحبس المنزلي، فيما 

وبالنسبة . عن األقصى١٤٠سلطات االحتالل منهم 
للتهويد الديمغرافي، أفادت المؤسسة بأن سلطات 
االحتالل هدمت خالل األسبوع الماضي منزلين في منطقة 

جنوب القدس، ما أدى إلى تشريد عائلتين من " القبة"
 أفراد معظمهم من األطفال، كما أصدرت محكمة ١٠

د إخالء بناية عائلة الصباغ في حي ًاالحتالل قرارا بتجمي
 .الشيخ جراح

وعلى صعيد المشاريع االستيطانية، كشفت 
وسائل إعالم عبرية أن رئيس وزراء االحتالل وافق على 

" أرئيل" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ٨٤٠بناء 
شمال الضفة الغربية، وجاء اإلعالن على خلفية العملية 

 . المنطقةالبطولية التي جرت في هذه

 ٢٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  



  
  ٢٣٦ 

ًحفريات االحتالل بالقدس تلحق أضرارا بمبنى 
  إسالمي من القرن السابع

 

سلطة "االستيطانية و" إلعاد"جمعية  بدأت – صفا
لفتح ثغرة تحت أسوار  ًاإلسرائيلية مؤخرا بأعمال" اآلثار

 منالقدس العتيقة بهدف تمكين السائحين من الدخول 
المزعومة في بلدة سلوان إلى منطقة " مدينة داوود"
  .حائط البراق قرب" الحديقة األثرية"

العبرية أن فتح هذا " هآرتس"وذكرت صحيفة 
المدخل يلزم بتفكيك جزء من مبنى يعود تاريخه إلى 

  .العصر األموي

الحديقة "وأشارت إلى أنه فيما يطلق عليه 
البلدة العتيقة، والتي  جنوبي) سلوان" (الوطنية عير دافيد

 ، تم حفر عدة أنفاق تحت األرض"إلعاد"تديرها جمعية 

طريق "يفترض أن ترتبط بمشروع سياحي كبير باسم 
، "الشارع المدرج"يطلق عليه  ، بينها النفق الذي"الحجاج

 ويبدأ من عين أم الدرج في سلوان وينتهي قرب باب

مركز "اء المغاربة إلى المكان الذي يجري التخطيط لبن
  .فيه" للزوار

وأضافت أنه وحيث ينتهي النفق يفترض أن 
عبارة عن قناة  يتشعب منه نفقان آخران، األول كان

تصريف يعود تاريخها إلى عدة قرون قبل الميالد وتصل 
البراق، وتتيح المجال لدخول البلدة القديمة  إلى حائط

  .لمجموعات صغيرة عبرها، بيد أنها ضيقة وتتسع فقط

 النفق الثاني، والذي تم حفره في مسار شارع أما
يتسع لمجموعات أكبر  يعود إلى العهد البيزنطي فهو

  .قرب حائط البراق" الحديقة األثرية"ويصل إلى ما يسمى 

سلطة "و" إلعاد"وبحسب الصحيفة، فإن جمعية 
ووصلوا إلى مبنى يقع  حفروا الشارع البيزنطي،" اآلثار

 وهو مبنى يعود تاريخه إلىتحت سور البلدة القديمة، 

القرن السابع بعد الميالد، وبهدف تمكين السائحين من 

فتح ثغرة كبيرة في المبنى،  الدخول فإن ذلك يقتضي
  .والذي هي جزء من حي يضم عدة قصور أموية

يشار إلى أنه قبل عدة أسابيع انهار جدار في 
في " إلعاد"تجريها جمعية  أحد مواقع الحفر الكبيرة التي

 سلوان بسبب األمطار الغزيرة، وهو موقع قريب من

الشارع "المدخل الذي يدخل عبره عمال الحفر في نفق 
  ".المدرج

  ٢٣/٣/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

ٍاالحتالل يصادر أراض جنوب مدينة القدس 
  المحتلة

 

 محكمة أفادت عائلة درويش، اليوم السبت، أن

ذي قدمته االحتالل العليا رفضت الخميس االلتماس ال
مصادرة األرض المملوكة للعائلة  العائلة بطلب إلغاء

 -المالحة والمعروفة باسم الظهور وهي من أراضي
جنوب   "جيلو"الصليب، والتي أقيمت قربها مستوطنة 

وهي أرض ذات أهمية خاصة نظرا  القدس المحتلة،
 .لموقعها

وأوضح سامي درويش بأن المساحة األصلية 
- ٨-٣٠مصادرتها في  ا تمت دونم٢٤٢لألرض تبلغ 

، وأخرج من نطاق المصادرة المنزل واألرض ١٩٧٠
 . دونما١٤.٥والبالغة مساحتها  المحيطة به

وأضاف أن العائلة حافظت على تلك األرض 
ما تسمى دائرة أمالك  والمنزل لغاية يومنا هذا، إال أن

 حاولت االستيالء على المنزل واألرض قبل نحو" إسرائيل"

، "االسرائيلي"دفع العائلة للجوء إلى القضاء عامين ما 
الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة  وقدمت للمحكمة

المصادرة، إال  نفسها والتي تؤكد تحرير تلك األرض من
أن المحكمة ألغت هذه الكتب بحجة أنها صدرت منذ عام 

ولوجود " االسرائيلي"وينقصها توقيع وزير المالية  ١٩٧٤
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من دون (تلك األرض  ضافي صادر عنقرار مصادرة إ
 .١٩٨٦عام ) علم العائلة

وقد أقرت المحكمة بالتعويض المالي فقط وهو 
  .األمر الذي ترفضه العائلة رفضا قاطعا

  ٢٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا على حاجز قلنديا شمال 
  القدس

 

 شابا اعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية،
رام اهللا، على حاجز قلنديا  من قرية المغير بمحافظة

 .العسكري شمال القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشاب وجدي ثائر عواد من قرية المغير، أثناء مروره 

  .على حاجز قلنديا

  ٢٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ديس  وإصابات بمواجهات في أب: القدس
  واعتقال شاب بالعيزرية

 

 أصيب عدد من المواطنين باختناقات حادة في

جنوب شرق  أبو ديس عنيفة شهدتها بلدة مواجهات
القدس المحتلة، مساء أمس، وامتدت حتى ساعة متأخرة 

أطلق خاللها جنود االحتالل   من الليلة الماضية،
السامة بكثافة  الرصاص وقنابل الصوت الحارقة والغازية

 .وبصورة عشوائية

من جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل، فجر 
األسمر، عقب دهم منزل  اليوم األحد، الشاب أمير ناصر

 ذويه في حي القسطل ببلدة العيزرية جنوب شرق مدينة

  .القدس

  ٢٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقرر توسيع المنطقة الصناعية 
  دونم٥٠٠بـ " يممعاليه أدوم"لمستوطنة 

 

 أعلن وزير -وكاالت  -القدس المحتلة 
االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم 
األحد، عن قرار سيصدره لتوسيع المنطقة الصناعية 

التابعة لمستوطنة معاليه أدوميم، بـ " ميشور أدوميم"
 . دونم٥٠٠

 كما نقلت عنه القناة العبرية –وقال كوهين 
 إن هذا التوسع في المنطقة الصناعية سيفيد –عة الساب

االقتصاد اإلسرائيلي ليس فقط على الصعيد المحلي، بل 
  .على الدولي أيضا

وافتتح كوهين في تلك المنطقة اليوم مجمع 
  . مليون شيكل٤٠٠تجاري وترفيهي ضخم تم استثمار 

وفي تعقيب له قال خبير االستيطان رئيس دائرة 
إن أهداف ": "الرأي"ة خليل التفكجي لـ الخرائط الفلسطيني

المشروع هو مستقبل القدس ووسط الضفة الغربية ضمن 
 الذي يقضي باقامة مطار ٢٠٥٠مشروع القدس الكبرى 

ومناطق صناعية جديدة وفنادق ووحدات سكنية في قلب 
وسط الضفة الغربية والمحتلة حيث أن توسيع مستوطنات 

 سنوات إذ يمتد نفوذ مدرج منذ" معاليه أدوميم"القدس 
  .هذه المستوطنة التي أصبحت مدينة إلى البحر الميت

أ، المخطط يعني أن معاليه أدوميم : "وأضاف
ستمتد إلى األغوار ومنه إلى البحر الميت، فالمدينة 

 ستصبح ١٩٧٥االستيطانية التي تم إقامتها في عام 
ًجزءا من عملية تطويق مدينة القدس المحتلة من كل 

ًة الشرقية، علما أنها أول بلدية استيطانية يتم المنطق
  .االعتراف بها في الضفة الغربية

 ٤٢يوجد في هذه المستوطنة : وتابع التفكجي
أألف نسمة وستمتد في األراضي المحتلة إلى األغوار 
الفلسطينية ضمن الكتلة االستيطانية الشرقية لتقسيم 



  
  ٢٣٨ 

ً وديمغرافيا ًالضفة الغربية إلى كتلتين مفصولتين جغرافيا
  .شمالية وجنوبية

إن هذه الكتلة لها مجموعة من : وأوضح
األهداف االستراتيجية وما يجري في الخان األحمر هو 
جزء من هذا المخطط الضخم وفي مقدمته التطهير 
العرقي لكل التجمعات السكنية الفلسطينية وفي مقدمتها 
بادية القدس المحتلة وكل التجمعات في وسط الضفة، 

" القدس الكبرى"ا الهدف الثاني فهو تحقيق مشروع أم
  ً.بالمفهوم اإلسرائيلي عبر الضم الصامت الجاري حاليا

" معاليه أدوميم"إن مساحة مستوطنة : وقال
 كم مربع، ولكن وفق المخطط الهيكلي ١٠المبنية هي 

وفي حال . كم٣٥لهذه المستعمرة المصادق عليه هو 
إن مجال نفوذ األمني ف" القدس الكبرى"تنفيذ مشروع 

والسكني سيبلغ البحر الميت ويبتلع مساحة واسعة من 
  ".ج"الغور ومناطق 

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين 
المتطرفين أمس، المسجد األقصى المبارك بحراسة 

  .مشددة من شرطة االحتالل والقوات الخاصة اإلسرائيلية

ة أن وقالت األوقاف اإلسالمية في القدس المحتل
ً مستوطنا وأربعة عناصر من مخابرات االحتالل ٦٨

اقتحموا المسجد األقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا 
جوالت استفزازية في ساحات األقصى واستمعوا لشروحات 

المزعوم، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية " الهيكل"عن 
قبل أن يغادروا " باب الرحمة"قبالة قبة الصخرة ومصلى 

  .السلسلةمن باب 

) ٤٢٨٠(وأشارت األوقاف أن االقتحامات شملت 
ًسائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة قاموا بجوالت دون  ً
انضباط أو احترام للمسجد المقدس بلباس غير محتشم 

  .وحركات ال تليق

ً مستوطنا ١٤وأوضحت األوقاف اإلسالمية أن 
اقتحموا المسجد في الفترة الثانية بعد صالة الظهر إلى 

ً سائحا أجنبيا١٥١٧نب نحو جا ً.  

وأشارت إلى قيام المقتحمين بجوالت استفزازية 
الهيكل "في المسجد، واستماعهم إلى شروحات حول 

  ".المزعوم

 ١٢ ص٢٥/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

بمجموعات " األقصى"المستوطنون يقتحمون 
  ويعتدون على المصلين

 

اقتحمت ... << –عمان  -نادية سعد الدين
ت كبيرة من المستوطنين المتطرفين المسجد مجموعا

، تحت حماية "األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة
قوات االحتالل، وقاموا بتنفيذ جوالت استفزازية داخل 

  ."باب السلسلة"باحاته حتى اندحارهم من 

ونشرت قوات االحتالل عديد عناصرها داخل 
طرفين، باحات المسجد وبمحيطه لحماية المستوطنين المت

ّمما أحدث اشتباكات مع المصلين أثناء التصدي لعدوانهم 
   .والدفاع عن األقصى

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن قوات االحتالل 
اعتقلت سيدة فلسطينية من المسجد األقصى عقب 
ّمالحقتها في عدة مصليات، وحولتها للتحقيق في أحد 

لمسجد مراكزها بالبلدة القديمة، كما يخضع حارس ا
األقصى، سائد الساليمة، للتحقيق في مركز تابع للشرطة 

  .اإلسرائيلية

كما أبعدت قوات االحتالل رئيس قسم 
المخطوطات في المسجد األقصى، رضوان عمرو، عن 
ّالمسجد األقصى لمدة أسبوع، كما سلمته استدعاء 
لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية أواخر الشهر الجاري، بعدما 



  
  ٢٣٩ 

باإلخالل "عدة ساعات في التحقيق، واتهمته احتجزته ل
  ."باألمن العام في األقصى وباب الرحمة

ّوتعقيبا على القرار، صرح عمرو عبر صفحته  ً
، بأن "فيسبوك"الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 

ما يجري تفريغ لألقصى بشكل ممنهج من النشطاء "
  ."ًوالمؤثرين أيا كان مسماهم أو وظيفتهم

سياسة اإلبعاد عن المسجد األقصى "ن وقال إ
ٕتدور وتطحن أهل األقصى كل يوم بشكل متسارع، وان 
استمرت على هذا المنوال ستنتهي إدارتنا للمسجد في 

  .>>...، حسب قوله"غفلة من األمة

  ٢٩ص ٢٥/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية 
   مركبة في القدس٣٠ويعطبون إطارات 

 

 أعطب مستوطنون، اليوم – وفا – القدس
مقدسيين   مركبة لمواطنين٣٠االثنين، إطارات نحو 

يقطنون في أرض السمار قرب حي الشيخ جراح، وسط 
 .القدس المحتلة

كما خط المستوطنون شعارات عنصرية ونجمة 
  .داوود على عدد من مركبات المواطنين

 ٢٥/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 المسنة خويص ومقدسيين عن االحتالل يبعد
  األقصى

 

سلطات االحتالل، اليوم  قررت – وطن – القدس
األحد، إبعاد المسنة المقدسية، نفيسة خويص عن 

جاء قرار اإلبعاد بعد التحقيق .المسجد األقصى المبارك
مع السيدة خويص عدة ساعات في مركز التوقيف 

في باب الخليل " القشلة"واالعتقال المعروف باسم 
  .بالقدس القديمة

في السياق ذاته، قررت سلطات االحتالل إبعاد 
رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى رضوان 

  .جمال عمرو عن المسجد المبارك لمدة أسبوع

كما قررت إبعاد الشاب المقدسي عرين زعانين 
  .عن القدس القديمة والمسجد األقصى لمدة أسبوعين

  ٢٤/٣/٢٠١٩وطن 

 ** * **   

الل يبعد شابا مقدسيا عن األقصى االحت
  ويعتقل شابين آخرين

 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي الشاب  أبعدت
المقدسي جهاد قوس عن المسجد األقصى المبارك ليوم 

 .األحد المقبل، كشرط لإلفراج عنه

 ، أن اشترط"وفا"وبحسب الوكالة الرسمية 

ًاالحتالل على قوس الحضور للتحقيق مجددا، علما أنه 
لمدة ستة " األقصى"الماضي عن  بعد نهاية شهر أيلولُأ

  .شهور

 من جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل اليوم

، والشاب شداد ) عاما١٨(االثنين، الفتى محمود نجيب 
بلدة سلوان جنوب المسجد  ، من) عاما٢١(األعور 
  .األقصى

 ٢٥/٣/٢٠١٩الحدث 

 ** * **   

ي  مركبة ف٣٠مستوطنون يعطبون إطارات 
  القدس

  

 – الفلسطيني لإلعالم المركز – القدس المحتلة
 ٣٠، إطارات نحو االثنينأعطب مستوطنون، اليوم 

مركبة لمواطنين مقدسيين يقطنون في أرض السمار قرب 
  .حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة



  
  ٢٤٠ 

كما خط المستوطنون شعارات عنصرية ونجمة 
  .داود على عدد من مركبات المواطنين

 ٢٥/٣/٢٠١٩  الفلسطيني لإلعالمالمركز

 ** * **   

  ًمستوطنا يقتحمون األقصى ٧٨

 ً طالبا٤٣ مستوطنا، و٣٥اقتحم  –القدس 

ًتلموديا، أمس االثنين، المسجد األقصى المبارك، من باب 
مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي  المغاربة بحراسة

وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل انتشرت  .الخاصة
محيط مصلى ومبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية من  في

اقتحامات وجوالت المستوطنين،  المسجد األقصى لتأمين
المسجد  وواصلت احتجاز بطاقات الشبان خالل دخولهم إلى

  .من البوابات الرئيسة

  ٢٦/٣/٢٠١٩القدس 

 ** * **   

  ّاعتقال مسن أدى الصالة في باب الرحمة

شرطة  اعتقلت – مدوت كو" القدس" – القدس
ً االثنين، مسنا قام بأداء الصالة في أمساالحتالل صباح 

  .مصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى في القدس المحتلة

، إغالق باب الرحمة أمسيذكر أنه تم صباح 
وباب التوبة المؤديان إلى مصلى باب الرحمة باألقفال 

  .الحديدية

 ٢٦/٣/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

 شبان بينهم ثالثة طالب ٨ل االحتالل يعتق
  بجامعة بيرزيت

 اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم –رام اهللا 
 شبان من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ٨الثالثاء، 

 .والقدس

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اقتحمت 
جامعة بيرزيت شمال رام اهللا، واعتقلت ممثل الكتلة 

ة لالنتخابات حمزة أبو اإلسالمية في اللجنة التحضيري
 .قرع والطالبين توفيق أبو عرقوب وعدي نخلة

كما اعتقلت سلطات االحتالل، الشاب محمد عبد 
الحميد الخطيب من منزله في بلدة حزما شمال شرق 
القدس المحتلة، واعتقلت الشابين أبو مشعل ربيع وأبو 

  .العز ربيع من أبو ديس

مي ومن الخليل، اعتقل االحتالل عامر نظ
كما . العجلوني من منزله في المنطقة الجنوبية بالمدينة

اعتقل المواطن متين ضبايا من مخيم جنين خالل تواجده 
قرب مدخل بلدة زبوبة على مقربة من معسكر سالم 

 .اإلسرائيلي

واقتحمت قوات االحتالل منزل عائلة الشهيد 
عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت 

ات إسرائيلية بلدة سبسطية شمال نابلس عدة دوري
وسلمت األسير المحرر قتيبة عازم إشعارا لمراجعة 

  .مخابراتها

كما داهمت قوات االحتالل منزل األسير عدي 
سالم في قرية الشواورة قضاء بيت لحم وتتهمه بطعن 

  .سجان في سجن النقب

  ٢٦/٣/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

في الضفة إصابات واعتقاالت خالل مواجهات 
  والقدس

 

 أصابت قوات – الضفة المحتلة –فلسطين اليوم 
االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم األربعاء، مسعف 

في مواجهات بمخيم الدهيشة جنوب بيت  بالرصاص الحي
  .لحم، واعتقلت ثالثة شبان آخرين

ووفق مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت 
الشبان وقوات بين   الخليل-على الشارع الرئيس القدس

 االحتالل اثر اقتحامها المخيم، حيث أطلق خاللها الجنود



  
  ٢٤١ 

 ٣الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 
بعيار ناري في الكتف، نقل  شبان بينهم مسعف أصيب

 .إلى احد المشافي لتلقي العالج

هذا واندلعت المواجهات عقب اقتحام االحتالل 
محمد رزق هماش : هم ،المخيم العتقال ثالثة شبان

، ومحمود وليد اللحام، ومعالي عيسى معالي ) عاما ٢١(
 .، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها)عاما  ٢٧(

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل، فجر اليوم 
األربعاء، حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة 

 .من الضفة الغربية

 وسلمت قوات االحتالل بالغات استدعاء لعدد
 .من الشبان في دير أبو مشعل والخليل

 شبان من عائلة القاضي في ضاحية ٣واعتقال 
 .الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال رام اهللا

  ٢٧/٣/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد 
  األقصى المبارك

  

 ١١٦شرطة االحتالل لـ  وسمحت – فلسطين
المسجد األقصى؛ حيث أدخلتهم من ًمستوطنا باقتحام 

 .على شكل مجموعات متتالية" باب المغاربة"

من ما يسمى طالب  واقتحم عشرات المستوطنين
المسجد األقصى خالل الجولة  المعاهد الدينية اليهودية

 .ذاتها، برفقة أحد ضباط الشرطة اإلسرائيلية

وقد انتهت االقتحامات الصباحية بعد إغالق 
وتأمينها الحماية للمستوطنين  ،"لمغاربةباب ا"الشرطة 

 .ُالمصلين ّمن خالل نشر عناصرها الخاصة المسلحة بين

من جهة ثانية، أغلقت قوات االحتالل صباح 
القدس شملت أجزاء  اليوم عددا من المناطق في مدينة

من البلدة القديمة وباب العامود بدعوى وجود جسم 
  .مشبوه

  ٢٧/٣/٢٠١٩قناة العالم 

* * * * *  

االحتالل يغلق باب العامود للمرة : القدس
  الثالثة على التوالي

 

 أغلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم – وكاالت
بمدينة القدس " باب العامود"الخميس، محيط ومنطقة 

المحتلة، ومنعت وصول المواطنين من منطقة باب الساهرة 
ان وشارع صالح الدين إلى المنطقة، مرورا بشارع السلط

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يغلق . سليمان
فيها االحتالل المنطقة خاصة في ساعات الصباح، األمر 
الذي أعاق حركة المواطنين، وتسبب بتأخير الطلبة 

  .والمواطنين عن مدارسهم، ومراكز أعمالهم

  ٢٨/٣/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

بينهم ناشط االحتالل يعتقل ثالثة مقدسيين 
  من المسجد األقصى

عضو لجنة  اعتقلت قوات االحتالل اليوم الجمعة
خالل  عالء الحداد  والمعتقلين المقدسييناألسرىأهالي 

المبارك من جهة باب  المسجد األقصى خروجه من
 .القطانين

الشابين مصطفى صيام  كما اعتقل االحتالل اليوم
جنوب  سلوان وحسين صيام من حي وادي حلوة ببلدة

المسجد األقصى واقتادهما الى أحد مراكزه في المدينة 
  .للتحقيق معهما

 ٢٩/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  



  
  ٢٤٢ 

  االحتالل يعتقل أربعة قاصرين من القدس

 

اعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية، أربعة 
 المسجد األقصى جنوب سلوان أطفال قاصرين من بلدة

 .تابع لها في القدس للتحقيق معهم مركز إلىّوحولتهم 

وذكر بيان لشرطة االحتالل إنها تشتبه 
بالقاصرين األربعة برشق مركبات تابعة لمستوطنين 

  .بالحجارة في سلوان

 ٣٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

االحتالل يبعد ناشطا مقدسيا وثالث سيدات 
  عن المسجد األقصى

 

 متأخرة من أفرجت سلطات االحتالل، في ساعة
في القدس القديمة، " القشلة"الليلة الماضية، من مركز 

بعد التحقيق معهن  األسرى عن ثالث سيدات من أمهات
المبارك  المسجد األقصى لساعات، بشرط إبعادهن عن

 .لمدة أسبوعين

األعور،  خلود: وكان االحتالل قد اعتقل السيدات
وجهن  األعور، ونجاح عودة، يوم أمس خالل خرٕوايمان

مشاركتهن بوقفة تضامنية مع األسرى  من المسجد بسبب
 .المبارك األقصى في صالة الجمعة عقب

 في السياق نفسه، أفرجت سلطات االحتالل

الليلة الماضية عن عضو لجنة أهالي األسرى والمعتقلين 
 عن المسجد اإلبعادحداد بشرط  المقدسيين الناشط عالء

للتحقيق معه  هذه المدةاألقصى لمدة أسبوع والعودة بعد 
ًبالقدس القديمة، علما أن  الخليل في باب" القشلة"بمركز 

االحتالل اعتقله أثناء خروجه من األقصى من جهة باب 
  .القطانين

  ٣٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم 
   على أرضهالالستيالءلها " بركس"

  

الل، مساء أمس الجمعة، أجبرت سلطات االحت
شمال شرق القدس المحتلة،  حزما عائلة عسكر في بلدة

يعود للعائلة ويقع وسط مستوطنة " بركس "هدم على
 .المقامة على أراضي البلدة" بسغات زئيف"

إن "وقال محمد عسكر، أحد أصحاب البركس، 
ذاتيا بعد " البركس"سلطات االحتالل أجبرتهم على هدم 

حتالل العليا والذي أمهلهم حتى منتصف اال محكمة قرار
ستقوم طواقم االحتالل  ٕالشهر المقبل لتنفيذ الهدم، واال

 ".بذلك وعليهم دفع تكاليف وأجرة الهدم

 وأضاف، أن سلطات االحتالل تحاول السيطرة

ومنشآت أخرى " البركس"على قطعة األرض المقام عليها 
لحماية وخاضت العائلة المحاكم  ً عاما،٣٥منذ حوالي 

بأن  األرض والعقارات، حيث ادعت سلطات االحتالل
، وبعد إثبات حقنا بها "األرض مصادرة يمنع البناء فيها"

، والعام "تعود لحارس أمالك الغائبين األرض"أدعت أن 
القاضي بتثبيت  الماضي أصدرت المحكمة العليا قرارها

 .ادعاء سلطات االحتالل

 تالل يأتيوأوضح عسكر، أن قرار محكمة االح

مستوطنة بسغات "لخدمة المشاريع االستيطانية داخل 
المهددة داخل المستوطنة  ، حيث تتوسط األرض"زئيف

  .المقامة على أراضي البلدة

  ٣٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

  

  

  

  



  
  ٢٤٣ 

 وحدة ٤٥٠٠االحتالل يصادق على بناء 
  استيطانية األسبوع المقبل

عن أن  إسرائيليةمصادر إعالمية  كشفت – نابلس
سلطات االحتالل ستصادق نهاية األسبوع القادم على بناء 
آالف الوحدات االستيطانية، قبل أيام من االنتخابات 

 .نيسان القادم /اإلسرائيلية في التاسع من أبريل

لجنة التسوية "ُوقالت المصادر إن ما تسمى 
ستصادق في نهاية  التابعة للمجلس األعلى للتخطيط

 وحدة ٤٥٠٠ القادم على بناء أكثر من األسبوع
هذه الوحدات ستبنى "، في حين أشارت إلى أن "استيطانية

في مستوطنات ألون موريه شرق نابلس، والكانا وبدوئيل 
وبدوئيل غرب سلفيت ) ًشماال(واتز فرايم غرب سلفيت 

، والبؤرة االستيطانية حاريش )ًشماال(جنوب شرق رام اهللا 
  )".ًشماال(قرب رام اهللا 

ُالمصادقة على بناء هذه "وأكدت المصادر على أن 
  ".الوحدات سيتم قبل أيام من عقد االنتخابات اإلسرائيلية

قد يتم تأجيل المصادقة على بناء "ورجحت أنه 
هذه الوحدات، في حال لم تعقد لجنة التخطيط جلسة لها 
حتى يوم األربعاء القادم، في ظل تهديد موظفي اإلدارة 

ة التابعة لجيش االحتالل في الضفة الغربية باإلضراب المدني
  ."بسبب خالفات حول رواتبهم مع وزارة المالية

  ٣٠/٣/٢٠١٩ اإلخباري النجاحموقع 

 ** * **   

يعربدون في شوارع القدس " الليكود"نشطاء 
  دعما لنتنياهو

الليلة الماضية، " الليكود"واصل نشطاء من حزب 
ًدعما لرئيسهم بنيامين عربداتهم في مدينة القدس، 

 .نتنياهو

وكان نشطاء الليكود قد نظموا أمس مسيرات رقص 
ً يوما ١١ومسيرة سيارات في شوارع المدينة المقدسة قبل 

، رفعوا فيها أعالم ٢١من يوم االنتخابات للكنيست الـ 
  .االحتالل وأعالم حزب الليكود وصورا لنتنياهو

تها خالل يذكر أن المنافسة االنتخابية تصل ذرو
 سيبذلون إنهماألسبوع القادم، حيث يقول نشطاء الليكود 

كل الجهود في سبيل المحافظة على قوة حزبهم وضمان 
  .اختيار نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة

 ٣٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

 شهداء وعشرات الجرحى بمواجهات مع ٤
  "ليوم األرض "٤٣االحتالل في الذكرى 

ثالثة  استشهد – عمان – ية سعد الدينناد
فلسطينيين، أمس، وأصيب عشرات المواطنين خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء المسيرات 
والتظاهرات الشعبية الحاشدة التي انطلقت في فلسطين 

” ليوم األرض"المحتلة إلحياء الذكرى الثالثة واألربعين 
، وذلك على وقع مخطط "ودةمسيرات الع"ومرور عام على 
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة ٤٥٠٠إسرائيلي إلقامة 

الغربية، من شأنها أن تقضم المزيد من األراضي 
  .الفلسطينية المحتلة

واندلعت المواجهات العنيفة بين قوات االحتالل 
والمواطنين الفلسطينيين أثناء مشاركتهم في المسيرات 

استشهاد الشاب محمد "فر عن السلمية الحاشدة، مما أس
، واستشهاد الشاب أدهم نضال )ً عاما٢٠(جهاد سعد 

استشهد تامر هاشم ابو الخير ط، كما)ً عاما١٧(عمارة 
جراء إصابتم برصاص قوات االحتالل )  عاما١٧(

 ٦٤ آخرن بينهم ٣١٦"اإلسرائيلي، في حين جرح 
 مصابين في ٩ حاالت حرجة و٥بالرصاص الحي، ومنهم 

وقد تقاطرت جماهير الشعب الفلسطيني من . "خطيرةحالة 
مليونية األرض "مختلف أرجاء الوطن المحتل تحت عنوان 

، ١٩٧٦) مارس(، إلحياء يوم الثالثين من آذار "والعودة
عبر تنظيم المظاهرات والمسيرات المليونية العارمة، 



  
  ٢٤٤ 

باإلضافة إلى فرض اإلضرابات الشاملة، والتي دعت إليها 
  .فصائل الفلسطينيةالقوى وال

كما تم تنظيم المهرجانات الخطابية الحاشدة، 
ٕواطالق الجداريات والمجسمات المعبرة عن الصمود 
والتمسك بالحقوق الوطنية، وعن انتفاضة الفلسطينيين في 

 ضد مصادرة االحتالل لعشرات آالف الدونمات "يوم األرض"
 والتي من األراضي الفلسطينية المحتلة ألغراض االستيطان،

ٕ فلسطينيين واعتقال واصابة ٦أسفرت حينها عن استشهاد 
  .المئات، عدا تراجع االحتالل عن قرار المصادرة

 حمالت "يوم األرض"وسير الفلسطينيون في ذكرى 
واسعة لزراعة أشجار الزيتون في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما تشكل من داللة رمزية للتمسك باألرض وبحق 

ها، فيما امتدت الفعاليات واألنشطة المتنوعة العودة إلي
داخل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية داخل األراضي 

  . وخارجها١٩٤٨المحتلة عام 

فيما رفعت سلطات االحتالل من حالة التأهب 
القصوى، ودفعت بتعزيزات عسكرية كثيفة ضمن أنحاء 

وية الضفة الغربية وعند الحدود مع قطاع غزة، تضمنت أل
مدرعة ومدفعية، لقمع الغضب الفلسطيني العارم بالقوة 

  .العدوانية العاتية

 من آذار ٣٠ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 
، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل ٢٠١٨) مارس(

، ١٩٤٨بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ُهجروا للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي 

  . وكسر الحصار عن غزة١٩٤٨منها في 

  ًاالحتالل يقضم مزيدا من األراضي الفلسطينية

 بينما "ليوم األرض"تحل الذكرى الثالثة واألربعين 
تواصل سلطات االحتالل قضم المزيد من األراضي 
الفلسطينية المحتلة، حيث أقرت، أمس، تنفيذ مخطط جديد 

م المصادقة عليه  وحدة استيطانية، سيت٤٥٠٠إلقامة 
نهاية األسبوع، وذلك قبل أيام قليلة من إجراء انتخابات 

  .القادم) إبريل( نيسان ٩اإلسرائيلية في ” الكنيست"

وقالت الصحف اإلسرائيلية، عبر مواقعها 
ُهذه الوحدات الجديدة ستقام في "االلكترونية، إن 

 "دوئيل" و"الكانا"، شرق نابلس، و"ألون موريه"مستوطنات 
، غرب سلفيت جنوب شرق رام اهللا، عدا البؤرة "اتز فرايمطو

 قرب رام اهللا، بما يعني تسوية وضع طحاريش"االستيطانية 
وأظهرت .، في المنظور اإلسرائيلي"البؤرة لتصبح قانونية

االحتالل يستغل ما طالمعطيات الفلسطينية الرسمية أن 
  ألف٢٧(من مساحة فلسطين التاريخية % ٨٥ُيقارب الـ 

، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى ") كيلومتر مربع٧٠٠و
  ".فقط% ١٥

وكانت سلطات االحتالل قد أصدرت، في العام 
من الفلسطينيين، والذين % ٧٥ً، قرارا يمس نحو ١٩٧٦

ُكانوا يحصلون على عيشهم من األرض، فيما تفيد األنباء 
 ١٩٧٢ و١٩٤٨االحتالل صادر ما بين "الفلسطينية بأن 

مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل أكثر من 
والمثلث، إضافة إلى ماليين الدونمات األخرى التي سيطرت 

  ".١٩٤٨عليها بعيد نكبة 

من جانبها، قالت لجان المقاومة في فلسطين 
يوم األرض الخالد في الذاكرة الوطنية يؤكد "المحتلة إن 

 الوطني جذور القضية الفلسطينية المرتكزة على المشروع
الذي يستند في جوهره إلى استعادة األراضي الفلسطينية 

  ".السليبة وتحرير الوطن المحتل

يوم "وأكدت لجان المقاومة، في تصريح لها، أن 
األرض يعد محطة تاريخية مركزية في نضال الشعب 
الفلسطيني الموحد، عبر كافة أماكن تواجده، ضد مشاريع 

رقة األرض وتهويد االستيطان الصهيونى ومحاوالت س
  ".المقدسات وتزوير المعالم وطمس الهوية الفلسطينية

ًيوم األرض يشكل يوما للوحدة "وأضافت أن 
الوطنية وتوجيه البوصلة الفلسطينية في وجهتها الحقيقية 
نحو قتال العدو الصهيوني وتحرير فلسطين وتحقيق عودة 

  ".الالجئين إلى ديارهم المحتلة بعد كنس المحتل



  
  ٢٤٥ 

رفض كافة المشاريع المشبوهة "دت على وشد
 المحتل ووجوده على أرض فلسطين، "شرعنة"الرامية إلى 

وتاكيد استعداد جماهير الشعب الفلسطيني للتضحية إلسقاط 
 األميركية التي تستهدف "بصفقة القرن"المؤامرة الممثلة 

تصفية القضية الوطنية على حساب الحقوق التاريخية 
 ".الثابتة

 ٣١ ص٣١/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ١٤٠٠ستوافق على بناء " إسرائيل: "هآرتس
  وحدة استيطانية

صحيفة هآرتس  ذكرت – وكاالت – فلسطين اليوم
العبرية، صباح اليوم األحد، أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 

 وحدة استيطانية في ١٤٠٠ستوافق على بناء نحو 
 .سبوعالمستوطنات بالضفة والقدس الشرقية هذا األ

وأوضحت الصحيفة، أن هذه هي المرحلة األخيرة 
من حيث الموافقات الحكومية، وبعد ذلك سيتم فتح عملية 
ًالمناقصة والبناء، مشيرة إلى أنه سيتم نهاية األسبوع 

 وحدة استيطانية أخرى في الضفة ٣٥٠٠الترويج لـ 
 .الغربية

 وحدات سكنية في جفعات ١١٠وسيتم بناء 
 في بيتار عيليت، ٢٨١عاليه أدوميم، و في م٦٠٣زئيف، و

 في ألون قرب كفار أدوميم ٣٢٥ في إفرايم، و١٠٨و
 .بالقرب من قرية الخان األحمر

 وحدة ٣٥٠٠وأشارت إلى أنه سيتم الترويج لنحو 
. استيطانية بدون الموافقة على أي خطط حاليا بشأنها

 آالف وحدة ٥موضحة أن العدد سيصل إلى نحو 
  .إجمالياستيطانية بشكل 

  ٣١/٣/٢٠١٩ فلسطين اليوم

 ** * **   

  

االحتالل يمدد اعتقال ستة مقدسيين ويبعد 
  ثالثة آخرين عن المسجد األقصى

االحتالل في القدس اليوم األحد،  محكمة ّمددت
- ٤- ٢(اعتقال ستة مقدسيين ليوم بعد غد الثالثاء 

٢٠١٩.( 

محمد فروخ، أمير فروخ، احمد : وشملت القرارات
 . سعود عليان، محمد أبو تايه، منصور العباسي خلف،أبو

أبعدت سلطات االحتالل، اليوم األحد، ثالثة 
المبارك، لمدة تراوحت بين  المسجد األقصى مقدسيين عن

 .شهور ٦يوما و ١٥

حارس المسجد األقصى  إبعاد وشملت القرارات
خمسة عشر  ومحيطه لمدة األقصى وسام الحشيم، عن

الباب   ًل اعتقله صباحا عقب فتحهيوما، علما أن االحتال
 .الرئيس لمصلى باب الرحمة في األقصى المبارك

ّوسلم االحتالل الشاب جهاد ناصر قوس 
بالقدس  الخليل في باب" القشلة"مركز  من قرارا) ًعاما ٢٥(

 .شهور ٦القديمة باإلبعاد اإلداري عن األقصى لمدة 

 ذلك، قرر االحتالل اليوم إبعاد المقدسي إلى
  .سف الحواش عن المسجد األقصى لمدة ثالثة شهوريو

 ٣١/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 ** * **   

محكمة االحتالل تعقد جلسة سرية لمحاكمة 
  "مصطفى الخاروف"الصحفي 

 

 حولت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، –رام اهللا 
اليوم األحد، محاكمة المعتقل الصحفي مصور وكالة 

إلى جلسة سرية للبت األناضول مصطفى الخاروف، 
 .بقضية لم شمله

وقالت زوجة الخاروف، انه ال يوجد لغاية اآلن 
أي مؤشر ايجابي، وفي المقابل محكمة االحتالل لم تقرر 

 .ترحيله لغاية اآلن



  
  ٢٤٦ 

وكانت سلطات االحتالل اعتقلت الصحفي 
 يوما، بحجة انه يقيم بشكل غير شرعي ٧٠خاروف منذ 

 .في مدينة القدس المحتلة

ضت سلطات االحتالل على الصحفي خاروف وعر
  .في شهر فبراير المنصرم إبعاده لكنه رفض

 ٣١/٣/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  

!�م����زل

 هدم منازل الفلسطينيين "سياسة"تصعيد لـ 
 بالضفة

 

صعدت سلطات  - وكاالت-القدس المحتلة 
االحتالل االسرائيلي امس من سياستها الممنهجة في 

منازل الفلسطينيين في انحاء الضفة الغربية هدم 
المحتلة، حيث هدمت جرافات االحتالل، منزال يتكون من 
طابقين في منطقة المسعودية التابعة ألراضي قرية برقة 

  .شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة 
الحتالل الغربية غسان دغلس في بيان له إن قوات ا

ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت منطقة المسعودية، 
وشرعت بهدم المنزل بحجة البناء في منطقة مصنفة 

، موضحا ان المنزل يعود للمواطن مشير سيف وهو »ج«
  .من قرية برقة، ولم يتسلم إخطارا بالهدم من قبل

كما هدمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي، 
م البرغوثي في قرية كوبر منزل االسير الفلسطيني عاص

  .شمال غرب مدينة رام اهللا، وسط الضفة الغربية

وذكر مجلس قروي كوبر في بيان ان جرافات 
عسكرية تابعة لقوات االحتالل هدمت منزل االسير عاصم 
البرغوثي في قرية كوبر، قبل ان تقوم بمداهمة منزل 
والده االسير عمر البرغوثي تزامنا مع انتهاء عملية 

  .دماله

كما اخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم 
أربعة منازل زراعية، بقرية شوشحلة في بلدة الخضر 

  .جنوب مدينة بيت لحم

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان إن قوات 
االحتالل أخطرت بهدم أربعة منازل بحجة عدم الترخيص، 

لك يأتي في سياق االستهداف اإلسرائيلي موضحا ان ذ
  .لقرية الخضر

واشار إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر 
عندما أغلق االحتالل الطريق المؤدي للقرية، ومن ثم 
منع المواطنين من النوم هناك وعدم المكوث حتى 

  .الساعة الخامسة مساء

يذكر أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة 
، اخيرا، في اطار مواجهة المخططات قاموا بترميمها

االحتاللية الرامية الى االستيالء على االرض لصالح 
  .االستيطان

كما أخطرت قوات االحتالل، مواطنا فلسطينيا 
بمنطقة بيرعونة في مدينة بيت جاال، بهدم منزله المكون 
من أربعة طوابق وذلك قبل العاشر من نيسان القادم، واال 

  .م بإجباره على دفع تكاليف الهدمفإنها ستهدمه وتقو

أكدت عائلة زرينة التي يعود المنزل لها في 
بيان، ان العائلة تعيش بالمنطقة بعد ان تم تهجيرها من 

، وانهم عملوا ١٩٤٨قريتها االصلية المالحة عام 
واستطاعوا شراء قطع االراضي التي قاموا بالبناء عليها، 
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ى لتشريدهم من لكن سلطات االحتالل االسرائيلي تسع
  .المنطقة

وناشدت العائلة كافة المؤسسات الحقوقية 
والمحلية والدولية، وقف الجريمة االسرائيلية المتواصلة 

  .بحق العائلة

ّمن جهتها، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت 
ومداهمات واسعة، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية 

  .المحتلة طالت سبعة عشر فلسطينيا

نادي االسير الفلسطيني في بيان له إن وقال 
قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل 

  .وبيت لحم ونابلس ورام اهللا والبيرة وجنين وطولكرم

من جهة اخرى، استشهد فتى فلسطيني بنيران 
قوات االحتالل خالل مواجهات دارت ليل األربعاء الخميس 

العبرية، بحسب ما على الحدود بين قطاع غزة والدولة 
  .أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر

ّوقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة 
 ١٥(استشهد الطفل سيف الدين عماد ناصر ابو زيد "

ًمتأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ) ًعاما ّ
  ."ساعات قليلة

ّمن جهتها، لم تعلق متحدثة باسم جيش  ّ
ي مباشرة على استشهاد الفتى االحتالل اإلسرائيل

ّالفلسطيني، لكنها أكدت أن المئات رشقوا القوات  ّ ّ
اإلسرائيلية على طول السياج الحدودي بالحجارة وألقوا 

ّباتجاههم عبوات متفجرة، مما اضطر الجنود للرد  ّ ًوفقا "ّ
  ."ّلإلجراءات المتبعة عادة

ّوقالت المتحدثة إن   من ٦٠٠حوالى "ّ
 حجارة وأحرقوا إطارات مطاطية في المتظاهرين ألقوا

لقد ألقوا عبوات ناسفة عديدة . مواقع عدة في قطاع غزة
  ."على السياج األمني، لكنها فشلت في اجتيازه

ّالجنود ردوا باستخدام وسائل مكافحة "وأضافت 
ّالشغب وأطلقوا النار وفقا لإلجراءات المتبعة عادة ً".  

  ٥ص ٨/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

ان مقدسيتان تهدمان منزليهما بأوامر عائلت
  ًاالحتالل وغارات على غزة تخلف أضرارا كبيرة

  

عائلة   هدمت– وكاالت – فلسطين المحتلة
ًالجعابيص المقدسية، امس السبت، م منزلها ذاتيا في حي 
جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية 

الهدم بحجة عدم االحتالل في القدس، والتي أخطرتها بقرار 
 .الترخيص والبناء غير القانوني

ًولجأت عائلة الجعابيص إلى هدم منزلها ذاتيا 
  .ًتجنبا لدفع بدل أجرة هدم آلليات بلدية االحتالل في المدينة

في السياق، واصلت عائلة المواطن عطا اهللا 
عليوات، أمس، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة سلوان، 

ها، مساء أمس األول الجمعة، بضغط والتي كانت شرعت ب
  .من بلدية االحتالل في القدس، بحجة البناء دون ترخيص

وحسب صاحب المنزل عليوات فإن بلدية االحتالل 
أصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل، رغم محاولته خالل 
السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت 

ّ ألف شيكل، علما بأن١٠٠قيمتها حوالي   مساحة المنزل ً
 سنوات، بعد هدم ٨ مترا مربعا، وتم تشييده قبل ٨٠تبلغ 

منزله األول، وتعيش في المنزل أسرة مكونة من سبعة 
  .أنفار

في موضوع آخر، تصاعدت، أمس السبت، حدة 
إطالق البالونات المشتعلة والمتفجرة من قطاع غزة، باتجاه 

حتالل المستوطنات المحاذية للقطاع، واضطرت قوات اال
إلخالء متنزهين داخل منطقة حرجية في إحدى 
المستوطنات، بعد العثور على جسم مشبوه، يبدو أنه سقط 

  .بواسطة بالون
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 العبرية، إلى أن الوضع "معاريف"وأشارت صحيفة 
يزداد توترا في محيط قطاع غزة، مع تصاعد عمليات إطالق 

  .رائيلٕ واس"غالف غزة"البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات 

وذكرت المصادر العبرية، أن خبراء متفجرات هرعوا 
يشتبه باحتوائه على مواد "للتعامل مع جسم مشبوه، 

، بعد أن وصل بواسطة بالون أطلقه فلسطينون من "متفجرة
المجلس "داخل القطاع، وقد عثر عليه في غابة بالقرب من 

، كما أبعدت قوات االحتالل "اإلقليمي سدوت هنيغف
  .ن كانوا يتنزهون في تلك المنطقةمستوطني

وكانت طائرات تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي 
قصفت ليلة أمس، أهدافا في شمال وجنوب قطاع غزة، 

  .قالت إنها لحركة حماس

وقال الناطق باسم جيش االحتالل إن القصف جاء 
ردا على إطالق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل ليلة 

ق البالونات الحارقة، أمس، وتصاعد عمليات إطال
ومحاوالت إلحاق أضرار بنقاط عسكرية وبنى تحتية تابعة 

  .لقوات االحتالل بالقرب من السياج االلكتروني

وأضاف أن جيش االحتالل ينظر بخطورة كبيرة إلى 
 "بحزم"أي محاولة إليذاء المستوطنين، وأنه سيواصل العمل 

س ، وحمل حركة حما"اإلرهابية"ضد هذه األعمال 
  .المسؤولية عن كل ما يجري داخل وخارج قطاع غزة

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على قطاع غزة، 
فجر أمس، خلفت أضرارا كبيرة في المواقع المستهدفة، دون 

  . إعالن وقوع إصابات

وأفاد مراسل األناضول، أن القصف أسفر عن 
أضرار بالغة في ميناء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، 

كما لحق دمار جزئي في موقع . استهدافه بصاروخينبعد 
البحرية التابع لوزارة الداخلية، شمالي غزة، إثر استهدافه 

  .بثالثة صواريخ

وطال القصف اإلسرائيلي كذلك، أرضا زراعية 
، جنوبي غزة، ما تسبب بإتالف »جحر الديك«شرقي قرية 

ولم تسجل . مساحة واسعة منها، وتدمير معدات زراعية

رة الصحة الفلسطينية في القطاع وقوع إصابات جراء وزا
  .الغارات

من جانبه، زعم الجيش اإلسرائيلي، في بيان، أن 
الغارات جاءت ردا على إطالق صاروخ من القطاع، 

  . وبالونات متفجرة

أعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان،  ومساء الجمعة،
رصد إطالق قذيفة واحدة من غزة، قال إنها سقطت في 

  . "لمجلس اإلقليمي أشكولا"

ولم يذكر البيان ما إذا كانت القذيفة تسببت 
ولم تعلن أي جهة فلسطينية . بخسائر بشرية أو مادية

  .مسؤوليتها عن إطالق القذيفة الصاروخية

وشرع فلسطينيون باستخدام بالونات تحمل مواد  
مشتعلة، أيار الماضي، في أسلوب احتجاجي ضمن فعاليات 

 آذار ٣٠، التي بدأت في "ودة وكسر الحصارالع"مسيرات 
 .، وال تزال مستمرة٢٠١٨

  ٢٠ ص١٠/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل أخطر بهدم عشرات آالف : حموري
   ألف مقدسي١٠٠المنازل ويهدف لتهجير 

  

أكد مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية 
زياد حموري أن أوامر الهدم التي تصدرها  واالقتصادية

عددها إلى  كومات االحتالل بحق المقدسيين وصلح
 ١٠٠عشرات اآلالف ما يعني تشريد وتهجير أكثر من 

القدس المحتلة لعدم إعطاء تراخيص  ألف مواطن في
 .بناء

وقال حموري، في تصريح صحفي اليوم األحد، 
المواطن لمنزله بيده من أقصى وأصعب األمور  هدم إن

راد العائلة تجنبا للغرامات أف التي لها أثر نفسي كبير على
ذلك  المالية وتكاليف الهدم الباهظة، مشيرا إلى أن

  .مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية وحقوق اإلنسان

١٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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* * * * *  

  

  א���"�ن

 ألف وحدة استيطانية في القدس ١٢٥
  ٢٠٤٠المحتلة بحلول 

 

منظمة  قالت - عمان -  نادية سعد الدين
سلطات االحتالل اإلسرائيلي "التحرير الفلسطينية إن 

ًأعدت مخططا استيطانيا لمخزون احتياطي من مساكن  ً ّ
، "٢٠٤٠المستوطنين في القدس المحتلة حتى العام 

 ٢٥٠٠ ألف وحدة استيطانية جديدة، بمعدل ١٢٥بإقامة 
  ".ًوحدة استيطانية سنويا

ب وأضافت المنظمة، في تقرير أصدره المكت
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع 

ّالمخزون السكني االحتياطي، وفق المخطط "لها، إن 
 ٩٩٤٥اإلسرائيلي، يكفي لفترة قادمة، ويتضمن إقامة 

 ١٢٠٠ و"غيلو"وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 
 في منطقة "رمات شلومو"وحدة استيطانية في مستوطنة 

  ."بية المحتلةشعفاط، بالضفة الغر

شركة حماية الطبيعة "ونوهت إلى أن ما يسمى 
ً مخططا استيطانيا، ٦٢اإلسرائيلية كشفت النقاب عن أن  ً

ّضمن هذا المشروع االستيطاني الضخم، قيد البناء،  ّ
 ٢٢٠وستة منها في مرحلة التوطين، بينما ينتظر 
 ٢٧٠ًمخططا التراخيص الالزمة لبدء التنفيذ، فيما يجتاز 

  ."ًا طور التجهيزمخطط

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار سلطات االحتالل 
بتنفيذ الحفريات واألنفاق في جنوب البلدة القديمة وفي 
سلوان، بالقدس المحتلة، والتي تقوم بها الجمعيات 

، التي تمارس الحفر "جمعية العاد"االستيطانية، خاصة 
ية في األنفاق باتجاه البلدة القديمة والقصور األمو

وساحة البراق، بالمسجد األقصى المبارك، ضمن شبكة 
  .>>...ّأنفاق متشعبة

ّورصد التقرير انتهاكات االحتالل في ... <<
إلى الدعم "مختلف أنحاء األراضي الفلسطينية، مشيرة 

األمريكي لسلطات االحتالل الذي ال يقتصر على المستوى 
يكي  األمر"إن ذيز تايمز"الرسمي فقط، حيث كشف موقع 

عن قيام عدد من الشركات األمريكية الكبرى تبرعات 
مالية سخية لصالح المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 

  ."الفلسطينية المحتلة

هناك شبكة كبيرة من المؤسسات في "وقالت إن 
ًالواليات المتحدة األمريكية التي تجمع سنويا الماليين 

ساب لصالح االستيطان باألراضي المحتلة، على ح
الحقوق الوطنية الشرعية للفلسطينيين، في انتهاك واضح 

  ."للقانون الدولي

 ٢٣ ص٣/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ً دونما من أراضي القدس ٤٦٣مصادرة 
  لتوسيع الجدار واالستيطان

 

أعلن وزير  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون عن مصادرة ما يزيد 

ًدونما من أراضي قرى القدس الشرقية المحتلة  ٤٦٣عن 
/ شعفاط وحزما وقلنديا والشيخ سعد( واطرافها وهي قرى

  .)جبل المكبر وبيت جاال وأبو ديس

وقال مسؤول دائرة الخرائط، خبير االستيطان 
ان هذه المصادرة بحجة ) الرأي(ـ خليل التفكجي ل

ني بموجب قوانين االنتداب البريطا) المصلحة العامة(
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 لقانون األراضي، ٧- ٥واالحتالل اإلسرائيلي بموجب البند 
ألسباب استمرار فعاليات منتظمة في منطقة القدس وفق 

  .نص قرار المصادرة

وأوضح التفكجي ان جميع هذه األراضي حدودية 
على جانبي جدار الفصل العنصري، وهي أراضي أقيم 
على أجزاء منها الجدار نفسه، وتم مصادرة بعضها 

سنوات، ولكن اليوم يتم مصادرتها ١٠سباب امنية لمدة أل
ويتم نقل الملكية من أسماء أصحابها األصليين الى 

  .أي لدولة االحتالل) المصلحة العام(

ان هذه المصادرة تؤكد ان الهدف لم :"وأضاف
يكن في يوم من األيام ألسباب امنية وانما الهدف من 

وسيع االستيطان بناء الجدار ضم األراضي الفلسطينية لت
ولرسم الحدود الجغرافية للدولة العبرية في القدس 

  .المحتلة

وبين ان إعالن الحيازة والمصادرة أي ان األرض 
من نص  ١٩أصبحت بيد الدولة المحتلة، حسب البند 

، وبهذا القرار تم تحويل الحيازة ١٩٤٣القانون عام 
 قرار المؤقتة السابقة لصالح بناء الجدار بحجة أمنية الى

ًإداري استمالك لصالح الدولة العبرية، مشيرا الى ان ذلك 
حدث في مناطق كثيرة عندما تحولت المناطق العسكرية 

  .الى مناطق بناء لصالح االستيطان والمستوطنات القائمة

واكد التفكجي ان هذه األراضي الشاسعة التي 
ً دونما محاذية لجدار الفصل ٤٦٣تبلغ مساحتها 

 في منطقة القدس ٢٠٠٣ أقيم بعد العام العنصري الذي
ٕوقال ان قرار واعالن . وحدودها مع الضفة الغربية

 ٩/٣/٢٠١٩ المصادرة تم نشرة في عدد السبت بتاريخ
التي تصدر داخل الخط األخضر وال " كل العرب" في جريدة

  .يراها معظم المواطنين المقدسيين

ان نشر المصادرة في جريدة داخل " :وتابع يقول
خط األخضر بشكل متعمد حتى ال يرى أصحاب األراضي ال

هذه اإلعالنات التي وفق القانوني اإلسرائيلي ملزمة 

المالية نشرها في وسائل االعالم حتى يتمكن أصحابها 
من االعتراض وتقديم إثباتاتهم لوقف قرارات المصادرة 

ً يوما، االمر الذي يثبت نية التحايل ٦٠ضمن المهلة 
ى األرض دون السماح ألصحابها واالستيالء عل

  .ًباالعتراض حتى ولو كان شكليا

وقال التفكجي ان اإلعالن يشمل مصادرة 
 دونما من أراضي حزما، شمال شرق مدينة القدس١٢٨

المحتلة، وهي مجموعة من القطع بمساحات مختلفة في 
 ٣٠٥٨٨و ٣٠٥٨٧و ٣٠٥٨٥( خمسة احواض وهي

 ١٢٨،٢٧١بمجموع ما مساحته ) ٣١٣٠٤و ٣٠٥٨٩و
  .متر مربع

اما القسيمة الثانية من المصادرة " :وأضاف
مربع، فيما يسمى بعائق  متر ٧٠،٠٦٩بمساحة إجمالية 

 التفافي القدس –جدار الفصل العنصري  –خط التماس 
ويضم ) شمال –التفافي شعفاط (ـ في المجمع المسمى ب

 ٣٠٥٤٢و ٣٠٥٤١(ثالثة احواض وقسائم مختلفة وهي 
  .متر مربع ٧٠،٠٦٩ع ما مساحته بمجمو) ٣٠٥٧١و

وأشار الى ان إعالن المصادرة يمتد الى جنوب 
 لصالح مستوطنة –القدس المحتلة في أراضي بيت جاال 

، بمساحة تصل )وما يسمى بوادي جيلو/ جيلو(
  .متر مربع من حوض أراضي بيت جاال ٥٥،٩٦٩

وقال ان قرارات المصادرة مفصلة ومدروسة 
والقانون والبنود بشكل مكرر من وتأتي بنفس الديباجة 

قبل وزير المالية اليميني المتطرف، ففي اإلعالن الرابع 
متر  ١٥١،٤٩٩ويشمل أراضي الشيخ سعد بمساحة 

مربع في احواض تتبع قرى صور باهر وأبو ديس وعرب 
  .)٣و ٩و ٤و ٢و ٦و ٧(السواحرة وهي احواض 

وأضاف التفكجي ان األراضي التابعة لقرية أبو 
جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، تشمل حوضين ديس 

متر مربع، وهي أراضي ٢٤،٠٧٦، بما مجموعة )٤و ٨(
  .تعود لقريتي العيزرية وأبو ديس
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وذكر خبير األراضي واالستيطان ان االحتالل 
يعمل على استكمال مخططة في شمال القدس المحتلة 

، ويشمل قرار المصادرة الخامس "جسر قلنديا"في منطقة 
متر مربع قرب جدار  ٦٦،٨٢٤درة ما مجموعة مصا

جسر "مجمع  –التفافي القدس –الفصل العنصري في 
 ٢٩٥٠٥و ٢٩٥٠١(في ستة احواض وهي " قلنديا

مصادرة ). ٢٩٥١٠و ٢٩٥٠٩و ٢٩٥٠٨و ٢٩٥٠٦و
لقدس لتوسيع الجدار ً دونما من أراضي ا٤٦٣

  .واالستيطان

  ١٢ص ١٠/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ت الوحدات االستيطانية في مخطط لتسويق مئا
  الضفة

 

يديعوت " قال موقع صحيفة – وكاالت –تل أبيب 
البناء "أحرونوت، أمس، إنه من المقرر أن تعلن وزارة 

في حكومة االحتالل عن مئات الوحدات السكنية " واإلسكان
الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، خالل المعركة 

 .ج الكتل االستيطانيةاالنتخابية، علما أن بعضها يقع خار

ويتضمن المخطط، بحسب موقع الصحيفة تسويق 
 وحدة سكنية في منطقة القدس بعضها ٧٠٠أكثر من 

ونحو ". راموت"و" بسغات زئيف"خارج الخط األخضر، في 
". آدام"و" عمنوئيل"و" ألفي منشيه" وحدة سكنية في ٢٦٠

معاليه "و" بيت أريه"وسيتم بناء بعضها في مستوطنة 
 .اللتين تعتبران خارج الكتل االستيطانية" يمأفرا

وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لما تسمى 
صادقت على المخططات، ويجري في هذه " اإلدارة المدنية"

  .المرحلة تسويقها بعد مصادقة الحكومة اإلسرائيلية

  ١٣/٣/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

الجيش حول أراض : جمعية إسرائيلية
 درها إلى مستوطناتفلسطينية صا

  

ذكرت جمعية  -) ب.ف.ا( -  القدس المحتلة
إسرائيلية غير حكومية في تقرير أن إسرائيل استولت 

 آالف هكتار من األراضي ١٠ سنة على ٥٠خالل 
الفلسطينية بذرائع أمنية، لكن نصف تلك األراضي في 
ّنهاية المطاف تحولت إلى مستوطنات إسرائيلية في 

 .حتلةالضفة الغربية الم

، ١٩٦٧ّوتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 
 ألف ٤٥٠ويعيش في تلك األراضي الفلسطينية 

ويعتبر القانون الدولي تلك المستوطنات غير . مستوطن
 .قانونية

التي ” كيريم نافوت“وفي تقريرها، قالت جمعية 
تقوم بأبحاث متعلقة بمصادرة األراضي في الضفة 

 آالف هكتار ١٠سرائيلي صادر الغربية، إن الجيش اإل
ً هي أساسا ملكية خاصة ١٩٦٩من األراضي منذ 

 .لفلسطينيين

وبحسب درور إتكس كاتب التقرير، فإن حوالي 
من هذه األراضي المصادرة استخدمت في نهاية % ٤٧

المطاف في تشييد مستوطنات أو فتح طرق للمستوطنين 
 .ًاوبناء منشآت عسكرية استخدمها المستوطنون الحق

وأكد الجيش اإلسرائيلي في حديث لوكالة فرانس 
، مضيفا أنه ”لم يكن يعلم بهذا التقرير“برس أنه 

 .”سيجري التحقق منه من قبل المختصين“

حزب العمل “وأوضح درور إتكس في تقريره أن 
 هو من وضع ١٩٧٧ و١٩٦٧، بين عامي )يسار(

ً، مضيفا أن ”مفهوم مصادرة األراضي لبناء مستوطنات
البية عمليات المصادرة حصلت بعد تلك المرحلة أي غ

 ١٩٧٩السلطة بين عامي ) يمين(لدى تسلم حزب ليكود 
  .١٩٨٣و
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وبحسب القانون الدولي، فإن مصادرة األراضي 
ًألسباب أمنية على أرض محتلة يجب أن يكون موقتا وأن 

لكن الباحث . يتم مقابل تعويض، وفق كيريم نافوت
ضي سيطر عليها الجيش من األرا% ٦٠يوضح أن 

آلية فعلية “ًاإلسرائيلي لمدة غير محددة، مستنكرا غياب 
  .”لتعويض عادل

ولم ينه تأسيس السلطة الفلسطينية بعد اتفاق 
 مصادرة األراضي التي من المفترض ١٩٩٣أوسلو العام 

 .أنها باتت تحت سلطة الفلسطينيين، وفق درور إتكس

 المصادرة، وفي حاالت نادرة، صدرت أوامر بوقف
، وفق ”ّلم تعد أي أرض بمجرد االستيالء عليها“لكن 

 .الباحث

ويترأس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل وسبق 

  .”ًاالستيطان لن يتوقف أبدا“أن أكد أن 

  ١٩ ص١٥/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يهدم مدارس ويحول بعضها 
  لمؤسسات استيطانية في القدس المحتلة

  

صرح وزير التربية  -   كامل ابراهيم- رام اهللا 
والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم ان التعليم في القدس 

ًمؤكدا ان االحتالل يقوم يتغيير ، المحتلة قضية مصيرية
 .المنهاج الفلسطيني عبر طباعته بالكامل بصورة مشوهة

نحن «): الرأي( اص بـصيدم في لقاء خ.وقال د
نرى ان هناك حملة إسرائيلية ممنهجة ومبرمجة ومدروسة 

عام «الغتيال الهوية الفلسطينية، ولذلك اسمينا هذا العام 
 .«التعليم بالقدس

وأضاف ان الهدف اإلسرائيلي اليوم ينصب على 
التهويد الكامل للتعليم في مدينة القدس المحتلة، ومصادر 

ذين يدرسون في مدارس الغوث حق أبنائنا وخاصة ال
 .بالتعليم

ان إسرائيل تعمل على االجهاز " :وأوضح صيدم
على حق العودة من خالل مصادرة المقومات التي تثبت 
الالجئ الفلسطيني وضرب عملية التعليم في مدارس الوكالة 
وانهاء دورها ووقف عملها، وهناك محاوالت إسرائيلية 

دية وتحويلها لمؤسسات إلخالء مدارس كاملة تابعة للبل
 .إسرائيلية خدمة للمشروع االستيطاني في القدس

وقال صيدم ان االحتالل يحجب التمويل عن 
المدارس التي ال تدرس المنهاج اإلسرائيلي، ومنذ مطلع 

 شرعت الحكومة اإلسرائيلية باالسرلة الكاملة ٢٠١٨العام 
للمناهج، إذ كانت حكومة االحتالل في الماضي تتلقف 

لمناهج الفلسطينية وتقوم بتحريف وتحويل وشطب بعض ا
العبارات والمفاهيم في هذا العام أصبحت تطبع المناهج 
الفلسطينية بشكل كامل وتزيل شعار الوزارة والعلم وبحذف 
اآليات واألحاديث والخرائط والكثير من المواد التي تتعلق 

هج بالمقاومة والحقوق الفلسطينية تم شطبها من هذه المنا
وتقوم ببيعها للطالب مع اننا نقوم بتوزيع الكتب والمنهاج 
ًمجانا، إذ حول االحتالل الكتاب المدرسي في القدس 

 .المحتلة الى تجارة

وأضاف ان التغيير في ما يطبعه االحتالل تغيير 
جذري هذا العام شهد طباعة المنهاج بشكل كامل وتشويهه 

ورموزها ومكوناتها وشطب كل ما يتعلق بالهوية الفلسطينية 
 .وجغرافية فلسطين

ًوردا على سؤال بخصوص المرافعة التي جرت في 
قدمنا  :صيدم. االتحاد االوروبي بخصوص التحريض، قال د

مرافعتنا امام البرلمان االوروبي في أكتوبر الماضي وصوت 
صوت ١٠٠ صوتا مقابل ٥١٩البرلمان عليها وحصلنا على 

ي وال تتأثر بالدعاية إلبقاء موازنة السلطة كما ه
 .اإلسرائيلية

ان حملة التحريض تقودها مؤسسات » :وأضاف
وجنراالت يقومون باإلساءة لمنهاجنا الفلسطيني واتهامه 
بالتحريض، ناهيك عن هدم مدارسنا والتي كان اخرها اليوم 
بهدم مدرسة الرازي في مخيم شعفاط، وقبل ذلك قاموا بهدم 
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ي جنوب مدينة الخليل، ولم ٕوازالة احدى مدارس التحدي ف
يكتفوا بإزالة المباني وتدمير القاعدة االسمنتية وأزالوا حتى 
اإلشارات ولوحة المدرسة عن الطريق العام، اجتثاث كامل 

 .«للمدرسة

وعن انعكاسات الحصار األمريكي على وزارة 
حجم المساعدات األمريكية التي  :التربية والتعليم ذكر صيدم

 مليون دوالر ١٢صة للتعليم نحوتم قطعها والمخص
والقضية ال تتعلق بالحجم وانما بطبيعة الهجوم المعنوي 
وتزامنه مع الهجمة اإلسرائيلية باسرلة التعليم في القدس 
وهدم المدارس واستهداف المعلمين والطالب، فهذا القطع 
عزز مفهوم الهجوم اإلسرائيلي على التعليم الفلسطيني، 

ي جواز سفر لالنقضاض اإلسرائيلي وشكل القرار األمريك
على المؤسسات التعليمية وتعدى ذلك الى تعطيل الحياة 

 .التعليمية في بعض المدارس

وأكد صيدم ان إسرائيل بعد القرار األمريكي كسرت 
كل حدود المحرمات وخرقت كل الخطوط الحمر، وفتحت 
الباب بصورة غير مسبوقة للهجوم على مدارسنا وابنائنا 

ا، وقال الغاء تواجد المراقبين الدوليين في الخليل وطالبن
عرض طالبنا ومعلمينا لحالة غير مسبوقة من الترويع، 
لذلك نزولي للميدان ومصاحبة الطالب في الخليل لمنازلهم 
ًللفت االنتباه لحجم المخاطر التي يتعرضون لها يوميا في 

 .التوجه والعودة من المدرسة

 ١٤٥٦ة، و/ًطالبا ٢٢٢٥٠وأشار صيدم إلى أن 
ة تعرضوا العتداءات متكررة من جيش االحتالل /ًمعلما

والمستوطنين المتطرفين؛ تنوعت ما بين ارتقاء طلبة 
شهداء وسقوط جرحى في صفوفهم، واعتقال وفرض اإلقامة 
الجبرية على بعضهم، وتأخيرهم على الحواجز وحرمانهم 
 من الوصول اآلمن للمدارس من خالل إغالق الحواجز

فلدينا طلبة في معتقالت االحتالل ومنهم طلبة «والبوابات، 
 .«ثانوية عامة

 –  في الضفة٦(ً شهيدا ٤٧وأضاف أنه ارتقى 
من الطلبة العام الماضي، واستشهد )  في قطاع غزة٤١و

 ١٧ة، من بينهم /ً طالبا٣١٩١ُمعلمان من غزة، فيما جرح 
ن  من المعلمي١٠٦ُحالة بتر في قطاع غزة، كما جرح 

 .واإلداريين

ولفت صيدم إلى أن عدد المعتقلين من الطلبة بلغ 
 والموظفين من كافة المديريات ٣٠ومن المعلمين ) ٢٩٩(

ً معتقال، مشيرا إلى أن تقرير االنتهاكات السنوي أظهر ٣٠ ً
 مدرسة في ٨٧( مدرسة العتداءات االحتالل ٩٧ّتعرض 
ا بين ً اعتداء، تنوعت م٣٤٥، بواقع ) في غزة١٠الضفة و

ٕقصف مدفعي وطيران واقتحام واطالق الرصاص الحي 
ٕوالمطاطي وقنابل الغاز والصوت والحاق الخسائر المادية 
ٕبها وتعطيل الدوام سواء بشكل كلي أو جزئي واصدار  ً
ًاإلخطارات بحق المدارس، إضافة إلى حاالت الحبس 
المنزلي للعشرات من طلبة القدس على مدار العام الدراسي 

 .الحالي

ّوذكر وزير التربية أن انتهاكات االحتالل أدت إلى 
 ٢٢ً حصة تعليمية، إضافة لتسليم ٨٦٦٩ضياع حوالي 

ًإخطارا، تنوعت ما بين هدم، ووقف بناء، وأوامر هدم، 
 .ٕوازالة بناء

وشدد صيدم على ان االحتالل هو العقبة والمشكلة 
ان المشاكل التي نعاني منها تختلف بحسب " :الكبرى، وقال

الواقع الجغرافي الفلسطيني، القدس المحتلة وتهويد المناهج 
واسرلة التعليم، غزة واقع االنقسام والحصار واإلغالق، 
ًوالضفة الغربية بكامل التحديات التي نواجهها، مشيرا الى 
الضغط المالي الذي تعانيه السلطة هذه المرحلة، 

امتحان والمطالبات المالية وااللتزامات الكثيرة، وامامنا 
 ."الثانوية العامة تحد كبير، والضغط المالي

وأشار صيدم الى افاق جديدة من خالل الصناديق 
العربية واإلسالمية واليابان وااللمان، والبنك الدولي الذي 
اقتنع بضرورة التعليم ما قبل المدرسي والعام المقبل 

 .سنذهب الى الزامية التعليم ما قبل المدرسة

 ١٤ ص٢٠/٣/٢٠١٩ الرأي
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* * * * *  
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محكمة إسرائيلية تبرأ مستوطنين من حرق 
  كنيسة بالقدس

 

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في –وكاالت 
عددها الصادر اليوم الثالثاء، أن المحكمة المركزية 
اإلسرائيلية في اللد برأت مستوطنين أقدما على إحراق 

 .٢٠١٦كنيسة نياحة العذراء في القدس عام 

وبحسب الصحيفة، فإن النيابة العامة قررت 
سحب لوائح االتهام ضد المستوطن المتطرف ينون 
رؤوفيني، ومستوطن آخر، بحجة عدن كافية األدلة 

 .ضدهم

بإحراق كنيسة ) ًاعام ٢٣(واتهم رؤوفيني 
الطابغة على الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا في منتصف 

 .٢٠١٥عام 

مستوطن اآلخر بتنفيذ ورغم اعترافات رؤوفين وال
جرائم ضد الفلسطينيين وضد مقامات مسيحية إال إنه تم 
إلغاء محاكمتهما بدعوى أن تلك االعترافات انتزعت بالقوة 

  ".الشاباك"من قبل 

  ١٢/٣/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

ّمؤشر العنصرية والتحريض اإلسرائيلي ّ ّ :
  ثانية٦٦ّمنشور ضد الفلسطينيين كل 

 

شكوى  ٩١٧ –  كامل ابراهيم- محتلة القدس ال
إسرائيلية ضد وسائل االعالم الفلسطينية الرسمية وغير 
ًالرسمية اعتباطا، فيما كشفت دراسة علمية موثقة ان 

ّوتيرة كتابة منشور موجه ضد الفلسطينيين في تصاعد  ّ
، هي كتابة ٢٠١٨لمعنى العنف والتحريض في عام 

ّمنشور تحريضي كل   عدد المنشورات ّ ثانية، وأن٦٦ّ
ّالتي تضمنت دعوة لممارسة العنف وتعميم عنصري  ّ

 .ً منشورا٤٧٤،٢٥٠ّوشتائم ضد الفلسطينيين كان اكثر 

 على نسخة "الرأي"وأكدت الدراسة التي حصلت 
ّان تشريع قانون القومية اليهودية كان المحرك " :منها

للعنصرية وخطاب الكراهية على الشبكات خالل عام 
ّ ان السياسيين الفلسطينيين في الداخل  وقالت٢٠١٨
هم األكثر عرضة للتحريض من قبل اليمين ١٩٤٨

المتطرف ويمين الوسط في شبكة التواصل االجتماعي 
 ".وخاصة فيسبوك

ّوبينت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في  ّّ
ّالشبكات االجتماعية اإلسرائيلية لعام  ّ، الذي يعده ٢٠١٨ّ

»  لتطوير اإلعالم االجتماعيالمركز العربي - حملة«
ّسنويا، أن هناك ارتفاع في منسوب التحريض والعنصرية  ّ ً

ّاإلسرائيلية عبر الشبكات االجتماعية نسبة لعام  ّ٢٠١٧ ،
 كانت في فترة تشريع قانون ٢٠١٨ّوأن الذروة في 

ّالقومية، وأن معظم التحريض صوب تجاه النواب والعرب  ّ ّ
 .ّواألحزاب العربية

ّعطيات العامة، تبين أن وتيرة كتابة ووفق الم ّ ّ
ّمنشور موجه ضد الفلسطينيين في عام   هي ٢٠١٨ّ

ّكتابة منشور تحريضي كل   كانت ٢٠١٧في ( ثانية ٦٦ّ
ّ، وأن عدد المنشورات التي ) ثانية٧١ّالوتيرة منشور كل 

ّتضمنت دعوة لممارسة العنف وتعميم عنصري وشتائم  ّ
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ً منشورا ٤٧٤،٢٥٠ ٢٠١٨ّضد الفلسطينيين كان في 
 من ١ّ، وكذلك بأنه )٤٤٥,٠٠٠ كان العدد ٢٠١٧في (

 منشورات عن العرب تحتوي على شتيمة أو ١٠أصل 
 كان ٢٠١٧في (ّدعوة لممارسة العنف ضد الفلسطينيين 

 ).٩ من أصل ١

ّوقالت الدراسة ان نصف المنشورات التحريضية 
ّالتي نشرت في الشبكات االجتماعية اإلسرائيلية خال ل ُ

ّ كانت متعلقة بالسياسة مباشرة، ومعظمها ٢٠١٨عام 
. ّموجه ضد أعضاء الكنيست العرب واألحزاب العربية

ًوشهدت الردود العنيفة في سياقات سياسية ارتفاعا نسبة  ّ
ّللعام الماضي، وذلك بسبب االنشغال بقانون القومية 
ّوالتصعيد في الردود تجاه السياسيين من الكتل البرلمانية  ّ

ّعربية، حيث نشر خالل شهر أيار ال ، وحده، أكثر ٢٠١٨ُّ
ّ ألف منشور يشمل شتائم، ومظاهر عنصرية ١١٥من 

 .ّودعوات للعنف على الشبكات االجتماعية

ّ بتحريض مكثف أكثر على ٢٠١٨ّوتميز عام 
ّشخصيات عربية في اإلعالم اإلسرائيلي، مثل اإلعالمية  ّّ

 توجهها ّ، التي تعرضت لتحريض رغم.لوسي هريش
 .ّاالندماجي العام، كذلك النواب احمد الطيبي وحنين زعبي

ّوأكدت الدراسة انه ما زال الفيسبوك يشكل منصة 
ّبحيث تشكل ) ٪٦٦بنسبة (ّالعنف والتحريض األساسية 

ًصفحات األخبار ذات التوجهات اليمينية أرضا خصبة  ّ
كما هناك ارتفاع في منسوب الخطاب . للردود العنيفة

ّف عبر تويتر بسبب الطابع السياسي لهذه المنصة العني ّ
كانت (حيث تضاعف نسبة للعام الماضي ) ٪١٦بنسبة (

 ).٪٧نسبته 

» حملة«ّوعقب نديم ناشف، المدير العام لمركز 
الحكومة اإلسرائيلية ": ٢٠١٨حول نتائج المؤشر لعام 

ّتتحمل المسؤولية على استمرار وازدياد التحريض الهائل 
ّ والفلسطينيين في الشبكات االجتماعية، إذ ال على العرب ّ

حسيب وال رقيب على تحريض اإلسرائيليين، وهذا أمر في 

ّغاية الخطورة، ألن العنف على اإلنترنت هو امتداد وهو 
 ."ٍمغذ ألشكال العنف والتحريض األخرى

ًاننا سنتوجه مجددا لشركة " :وقال ناشف ّ
ي يراجعوا بنتائج المؤشر لهذا العام ك» فيسبوك«

سياساتهم التي تسمح باستمرار كونهم منصة العنف 
ًوالتحريض الرئيسية ضد الفلسطينيين، وتحديدا سياستهم 
ّتجاه الصفحات اإلخبارية اليمينية، ويمنعوا استمرار هذا  ّ

 ".التحريض

 ١٢ ص١٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

لن نسمح للفلسطينيين ببناء : وزير إسرائيلي
  صىمسجد داخل األق

 

 قال وزير األمن الداخلي لالحتالل -  ترجمة خاصة
إن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين : "اإلسرائيلي جلعاد اردان

 .بإقامة مسجد آخر داخل الحرم القدسي

ًووفقا لموقع والال نيوز العبري، فإن أردان زعم بأن 
لن تسمح للفلسطينيين بإشعال النار أو الحرب " إسرائيل"

كل من يحاول : "ًلمسجد األقصى، قائالالدينية داخل ا
التعامل بعنف والمساس بسيادة إسرائيل في القدس سيجد 
قواتنا جاهزة لصده بكل قوة وسوف نفعل كل شيء للحفاظ 

  .ًوفقا لقوله" على الوضع القائم داخل الحرم القدسي

ًوتشهد مدينة القدس المحتلة توترا كبيرا خاصة  ً
ي بإغالق المسجد األقصى في بعد قرار االحتالل اإلسرائيل

وجه المصلين حتى إشعار آخر، وفي ذات السياق أعلن 
ًالحراك المقدسي النفير العام، داعيا المقدسيين إلى التجمع 

  .أمام أبواب المسجد األقصى

  ١٣/٣/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

ويرى .. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
   دولة)٢٢ (أن للعرب
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رئيس حكومة  أكد – الناصرة – رايسيبرهوم ج
ّاالحتالل بنيامين نتنياهو في شريط مصور لدعايته 
االنتخابية، رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية ذات 

 دولة، وهم ليسوا بحاجة ٢٢سيادة، بقوله إن للعرب 
لدولة أخرى، مشددا على أن ال حقوق قومية لفلسطينيي 

  .لسطين التاريخية، وال للشعب الفلسطيني كله في ف٤٨

ّوجاء هذا في مشهد من المشاهد التي يصورها 
نتنياهو في إطار دعايته االنتخابية، إذ يتخذ شكل نشرات 
إخبارية، ومقابالت صحفية مع نفسه، وكان يرد على 
سؤال ألحد ناشطي حزب الليكود، ممن أدوا الخدمة 
العسكرية اإللزامية، المفروضة قسرا على الطائفة العربية 
الدرزية، عن قانون القومية، وعدم األخذ بالحسبان 

  .حقوق من خدموا في الجيش

إن قانون "وقال نتنياهو في ذلك الشريط، 
الشعب "القومية، يؤكد على أن إسرائيل هي دولة 

والقصد . "، ولها نشيدها الوطني وعلمها"اليهودي وحده
، هم أبناء الديانة اليهودية "الشعب اليهودي"بما يسمى 

. شعبا واحدا"ي العالم، الذين تعتبرهم الحركة الصهيونية ف
 دولة وهم ٢٢وقال نتنياهو، إن هذه دولة اليهود، فللعرب 

  .ليسوا بحاجة لدولة أخرى

إن قانون القومية يمنح حقوقا "ثم تابع قائال، 
فردية، ولكن إسرائيل تبقى الدولة القومية للشعب 

ومية للشعب اليهودي وحده، بمعنى انها الدولة الق
اليهودي، ولكنها ديمقراطية مع مساواة مدنية كاملة في 
ُالحقوق الفردية، في الحكم المحلي وفي االنتخابات وفي 
المحاكم وفي سلك خدمات الدولة، فالمساواة قائمة، ولكن 

  ."حق تقرير المصير هو لليهود وحدهم

وردا على السائل ذاته قال نتنياهو، إنه سيدفع 
نح حقوقا وامتيازات خاصة لمن خدموا في لسن قانون يم

  .الجيش من الدروز وغيرهم، حسب تعبيره

وكان نتنياهو قد قال يوم األحد الماضي، في 
إن إسرائيل دولة يهودية "جلسة حكومته األسبوعية، 

هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب . وديمقراطية
  . اليهودي وله فقط

لشخصية لجميع وبالطبع فالدولة تحترم الحقوق ا
مواطنيها، من اليهود وغير اليهود، على حد سواء، 
ٕولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وانما 

  . حسب تعبيره"فقط للشعب اليهودي

وكان نتنياهو يرد في جلسة الحكومة، على ما 
قالته المذيعة اإلسرائيلية، روتم سيلع انتقدت فيها 

لرياضة ميري ريغيف، التي تصريحات وزيرة الثقافة وا
 في الكنيست ٤٨حذرت من أن يكون ممثلو فلسطينيي 

  .ّبيضة قبان

وكما في حمالت انتخابات سابقة، فإن نتنياهو 
، وضد حقهم ٤٨ّيصعد خطابه العنصري ضد فلسطينيي 

في المشاركة في االنتخابات البرلمانية، واختيار ممثليهم 
 أي تأثير على من القوى الوطنية، وينزع عنهم شرعية

الحكم، في حال لو اختلت موازين القوى بين المعسكرات 
المتنافسة، رغم أن المنافسة األساسية تجري في دوائر 

  .اليمين االستيطاني

 "هآرتس"وفي سياق متصل، فقد نقلت صحيفة 
عن الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين رفلين قوله مساء 

سرائيل خطاب في الفترة االخيرة يوجد في ا"االثنين، إنه 
 ضد المجتمع العربي، وأن واجب الدولة أن "غير مقبول"

  .)بكل معنى الكلمة(تكون يهودية وديمقراطية 

وقال رفلين في خطاب ألقاه في مؤتمر في 
الجامعة العبرية في القدس المحتلة، إنه ليس هناك 

وليس هناك مصوتون من درجة ) أ(مواطنون من درجة 
ع جميعنا نكون متساوين، امام صندوق االقترا). ب(

  . يهودا وعربا
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نحن نحب . في الكنيست سيتم تمثيلنا جميعا
علينا . السالم، ولكن علينا ايضا أن نسعى نحو السالم
ليس : أن نصل الى اليوم الذي فيه نستطيع أن نعلن حقا

” هناك حروب بعد أو سفك دماء بين االسرائيليين والعرب
  .حسب تعبير رفلين

  ٢٢ص ١٣/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 قانونا عنصريا تستهدف ٣٥الكنيست يقر 
 ّالفلسطينيين ويمهد لألخطر بعد االنتخابات

كشف تقرير صادر عن مركز  - رام اهللا
 الفلسطيني، أن الكنيست في واليته "مدار"االبحاث

 قانونا ٣٥ سنوات، أقر ٤المنتهية التي امتدت قرابة 
في حين كان عنصريا دعما لالحتالل واالستيطان، 

اخطرها قوانين نهب األرض واألموال الفلسطينية، وقانون 
 االقتالعي العنصري، الذي ينفي حق الشعب "القومية"

  .الفلسطيني في وطنه والحياة على ارضه

واكد التقرير أن الوالية المنتهية ستشكل قاعدة 
ّلقوانين أخطر سيقرها الكنيست في واليته المقبلة بعد 

 نيسان ٩برلمانية، التي ستجري يوم االنتخابات ال
  .)أبريل(

وقال التقرير، إنه في الوالية المنتهية، عالج 
 ٣٥من بينها .  قانونا ضمن هذا اإلطار٢٢١الكنيست 

 قوانين تم ٦قانونا أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 
دمجها كبنود في أربعة من هذه القوانين، ما يعني عمليا 

  .ا قانون٤١أنه تم سن 

كما بقي على جدول أعمال الكنيست قانونان في 
مرحلة القراءة األولى، وهما مرشحان الستمرار تشريعهما 
في الوالية البرلمانية الجديدة؛ في حين أن القوانين الـ 

 التي أقرت بالقراءة التمهيدية، وبقيت عند هذه ٢٣
المرحلة من مسار التشريع، تعكس أكثر طابع التركيبة 

 ١٥٥ة، وهذا ما يتعزز أكثر من خالل قراءة البرلماني

مشروع قانون، أدرجت على جدول األعمال ولم تدخل 
  .مسار التشريع

ّوقال التقرير، إنه من باب المقارنة، فقد تم في 
 برئاسة "كديما" للكنيست، إبان فترة حكومة ١٧الوالية الـ 

وفي الوالية التالية الـ .  قوانين٦إيهود أولمرت، إقرار 
 ٨، في فترة حكومة بنيامين نتنياهو، تم إقرار ١٨

  .قوانين

وفيما عدا الزيادة الكمية في المشاريع والقوانين، 
 ٢٠تحمل بعض القوانين التي تم إقرارها في الدورة الـ 

ثقال نوعيا وتشكل مؤشرا استراتيجيا إلى وجهة إسرائيل 
ن ُوفي هذا اإلطار، يعد قانون القومية م. القريبة والبعيدة

لنهب وسلب األراضي ” قانون التسويات”جهة، و
الفلسطينية بملكية خاصة لصالح االستيطان، من 
القوانين النوعية التي سنها الكنيست، ويهدف القانونان 
إلى تحصين الفوقية اليهودية وتعزيز خطط الضم ودعم 

  .االستيطان

وأضاف التقرير، إنه كان كثير من القوانين التي 
ا مشاريع قوانين تم إدراجها في واليات بدأ العمل عليه
وكانت التقديرات لقسم منها، أنها لن . برلمانية سابقة

تدخل إلى مسار التشريع، استنادا لما القته من معارضة 
في واليات برلمانية سابقة، حتى في أوساط اليمين، 

إال أنه كلما كان العمل البرلماني يتقدم، . وبالذات الليكود
ة عكسية، وباتت بعض المشاريع كانت تتضح صور

قوانين سارية، ودخلت أخرى مسار التشريع، وال يعود 
ذلك إلى مجرد المنافسة داخل دوائر اليمين االستيطاني 
الذي يقوده بنيامين نتنياهو، بل أيضا إلى القناعات 

  .األيديولوجية داخل رأس الهرم الحاكم

ولكن التوغل األكبر في هذه القوانين، بمعنى 
تجرؤ على سن قوانين في غاية الخطورة، بدأ فورا بعد ال

اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية، في 
؛ مثل قوانين تتعلق ٢٠١٦أوائل شهر تشرين الثاني 



  
  ٢٥٨ 

بالقدس المحتلة، وقوانين ضم الضفة، وآخرها قانون 
القومية العنصري، الذي مكث في أروقة البرلمان 

ّ ومرت عليه ثالث واليات برلمانية  سنوات،٧اإلسرائيلي 
  .حتى تم إقراره كليا

فقد شجعت سياسات اإلدارة األميركية بزعامة 
دونالد ترامب حكومة نتنياهو على تمرير قوانين في غاية 

مثل قانون سلب األراضي الفلسطينية الخاصة، . الخطورة
وقانون نهب أموال الضرائب الفلسطيني، وقانون 

وأخيرا قانون القومية، العنصري لتحصين ضم القدس، 
وأشار التقرير، إلى أنه لم تكن معارضة جدية . االقتالعي

فالمعارضة األساسية . من حيث الحجم لهذه التشريعات
 الى درجة "ميرتس"كانت من القائمة المشتركة، وكتلة 

  .كبيرة

ُوقال معد التقرير الزميل برهوم جرايسي، في 
في رام اهللا، ” مدار“ز الندوة التي عقدت أمس في مرك

لعرض التقرير، إننا أمام مرحلة جديدة، في شراسة 
 ٢٠المشروع الصهيوني، وقد برزت الوالية البرلمانية الـ 

المنتهية، بسن قوانين استبداد وقمع للحريات، وسلسلة 
دولة أرض إسرائيل "ّمن القوانين، تمهد لقيام ما يسمى 

شاريع القوانين ، وهذا برز من خالل عشرات م"الكاملة
 على "السيادة اإلسرائيلية"التي تهدف لفرض ما يسمى 
من بينها قانون لسلب . الضفة، ومنها ما أقر نهائيا

األراضي الفلسطينية بملكية خاصة، التي استولت عليها 
وقانون لسلب أموال . العصابات الصهيونية بالعربدة

  .الضرائب الفلسطينية

لتي تم تسجيلها وشدد جرايسي على أن الذروة ا
في الوالية المنتهية، تضع قاعدة متينة لتسجيل ذروة 
أشد خطورة مما رأيناه حتى اآلن، فمحركات هذه 
التشريعات بقيادة بنيامين نتنياهو، وقطيع من نواب 
اليمين االستيطاني، قد ضمنوا مقاعدهم في الوالية 

  .المقبلة، وبالتأكيد ستنضم لهم عناصر أشد شراسة منهم

 الفلسطيني، "مدار"لت المديرة العامة لمركز وقا
هنيدة غانم، في الندوة، إن تقرير القوانين مهم، . د

وجدير بأن كل فلسطيني وعربي يطلع ألنه يستعرض 
عمليا، كيف حاول اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، ومعه 
حكومة اليمين االستيطاني، تحقيق األيديولوجيا اليمينية 

فالتقرير أظهر . ة من خالل التشريعاتالعنصرية التوسعي
حالة التوحش والتوغل، من أجل تغيير الوقائع على 

  .األرض، وتغيير البنية، من خالل سن القوانين

غانم، إن حكومة بنيامين نتنياهو . وقالت د
واالئتالف الحاكم، عملت على رفع سقف العنصرية 

يا والتوسع، لدرجات عالية، تستوجب نضاال فلسطينيا عرب
منظما على كل المستويات، ودعما دوليا، من أجل لجم 

قانون “األضرار التي خلقها االحتالل، مثل ما يسمى 
، بقصد قانون سلب ونهب األراضي ”التسويات

الفلسطينية بملكية خاصة، لصالح االستيطان، وقانون 
القومية، الذي يلغي أي صلة للشعب الفلسطيني في 

  .وطنه

ً شلحت، في الندوة، عرضا ّوقدم الكاتب أنطوان
 السياسي في إسرائيل على - ًموجزا للمشهد الحزبي

أعتاب انتخابات الكنيست القريبة، أشار فيه إلى أن هذه 
االنتخابات تجري بصورة رئيسة بين اليمين اإلسرائيلي، 
وخاصة بين اليمين القديم وبين ما اصطلحنا على 

  .تسميته اليمين الجديد

ة عملية لم يعد هناك اليوم وأضاف أنه من ناحي
. "يسار"في المشهد السياسي اإلسرائيلي شيء اسمه 

ًفهذا المشهد يحتوي مكونا يمينيا مهما، ومكونا وسطيا  ً ً ً ً
ًيفتقر في جوهره إلى إيديولوجيا أو رؤية معينة، ومكونا 
ًهزيال يسمي نفسه يسارا، وهو في جوهره يسار سياسي 

.  أي صلة أو عالقة"ريسا"ال توجد بينه وبين مصطلح 
معسكر “وتوقف شلحت عند اليسار اإلسرائيلي الذي كان 



  
  ٢٥٩ 

هذا لم ” معسكر السالم“لكن أوضح أنه حتى . ”سالم
  .ًيعد قائما في الوقت الحالي

٢٥ص ٢١/٣/٢٠١٩الغد 
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تحقيق دولي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب 
 في غزة

  

اعلنت األمم المتحدة إن  -  وكاالت-اصم عو
 في ردها على "جرائم ضد اإلنسانية"إسرائيل ارتكبت 
ً حيث استهدف قناصة أطفاال ٢٠١٨تظاهرات غزة  ٌ

  .وعاملين طبيين وصحافيين

وكانت لجنة شكلها مجلس حقوق اإلنسان في 
األمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية 

 آذار حتى ٣٠ في "مسيرات العودة"سلمية االحتجاجات ال
، قد قالت في تقرير أعدته ٢٠١٨ كانون األول ٣١

جرائم ضد "لذلك، إن هناك أدلة على ان إسرائيل ارتكبت 
 حيث ٢٠١٨ في ردها على تظاهرات غزة "اإلنسانية

ًاستهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال  ٌ
  .وعاملون طبيون وصحافيون

اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق "س وقال رئي
، "في االحتجاجات في األراضي الفلسطينية المحتلة

الجنود االسرائيليين ارتكبوا "سانتياغو كانتون، إن 
. انتهاكات لحقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني

وتشكل بعض هذه االنتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد 
  .تحقيق فيها فورااإلنسانية ويجب على اسرائيل ال

قناصة عسكريين أطلقوا النار "وقالت اللجنة إن 
ًعلى أكثر من ستة آالف متظاهر أعزل اسبوعا بعد 

  ".أسبوع في مواقع التظاهرات

ًوجدت أسبابا منطقية تدفع إلى "وأضافت أنها 
االعتقاد أن القناصة اإلسرائيليين أطلقوا النار على 

شخاص ذوي صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأ
  ".إعاقة

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

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

رغم عدد من أعمال العنف "وأضاف التقرير أنه 
هرات لم تشكل المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظا

  ".حمالت قتالية أو عسكرية

 فلسطينيا على األقل بنيران ٢٥١واستشهد 
، معظمهم خالل ٢٠١٨الجيش اإلسرائيلي منذ آذار 

االحتجاجات األسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما 
استشهد عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي 

  .جاءت ردا على العنف من غزة

ّن هذه هي المرة الثالثة التي يقرر فيها يذكر أ
 تشكيل لجنة تحقيق مستقلة "مجلس حقوق اإلنسان"

لتقصي الحقائق في االنتهاكات التي ارتكبتها قوات 
  .االحتالل ضد قطاع غزة

من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير 
محققي االمم المتحدة الذي أشار الى أدلة حول ارتكاب 

 محتملة ضد االنسانية أو جرائم حرب في اسرائيل جرائم
  .٢٠١٨ردها على تظاهرات غزة في 



  
  ٢٦٠ 

هذا التقرير يؤكد ما "وأكدت الرئاسة في بيان أن 
قلناه دائما بان اسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء 

  ".شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس

المطلوب االن من المحكمة "وقالت الرئاسة 
ئية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجنا

األوان لمحاسبة " مشددة على انه آن"الجرائم المرتكبة
اسرائيل على هذه الجرائم وأن ال تبقى دولة فوق 

  ".القانون

كما دعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى 
تحميل إسرائيل المسؤولية ومحاسبتها بعد التحقيق 

  .االممي بشأن غزة

حماس "سم نعيم القيادي في حماس إن وقال با
ترحب بنتائج تحقيق األمم المتحدة وتدعو المجتمع 
الدولي لتحميل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن هذه 

التقرير يؤكد أن االحتالل " مبينا أن "الجرائم ومحاسبته
  ".ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين

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

  ".التقرير واستكمال اإلجراءات ضد مجرمي االحتالل

من جهته قال حازم قاسم الناطق باسم حماس 
 الدولية أمام اختبار حقيقي للقيام بمعاقبة الهيئات"

االحتالل، المطلوب ترجمة عملية لتوصيات تقرير األمم 
  ".المتحدة

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

وأكدت الهيئة في بيان، ان ما ورد في التقرير 
نتهاكات العدوانية البشعة يكشف جزءا من حجم حقيقة اال

التي يمارسها جنود االحتالل وقناصته بأوامر وتعليمات 
  .من قادة الجيش والمستوى السياسي في دولة االحتالل

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

  .اإلسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين

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

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

  ".قاطعا

ال يمكن ألي مؤسسة أن تنكر حق "أضاف و
إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن 

  ".مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة

حماس هي من تدفع سكان غزة "وقال كاتس إن 
وهي . ومن بينهم نساء وأطفال، نحو األسيجة الحدودية

 منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل، وهي التي
  ".يجب أن تتحمل المسؤولية

٩ ص١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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الوصاية الهاشمية على المقدسات : الصفدي
  بالقدس امانة تؤديها المملكة بكل قدراتها

 

قال وزير الخارجية وشؤون  –أبو ظبي  
المغتربين أيمن الصفدي، إن الوصاية الهاشمية على 

ة في القدس الشريف المقدسات االسالمية والمسيحي
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وأكد الصفدي في كلمة . أمانة تؤديها المملكة بكل قدراتها
المملكة بالدورة السادسة واألربعين لمجلس وزراء خارجية 

حماية "منظمة التعاون اإلسالمي اليوم الجمعة، أن 
المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية 

ملك عبداهللا والمسيحية أولوية الوصي عليها، جاللة ال
  ."الثاني

وشدد على أن األردن سيظل يكرس كل إمكاناته 
للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في األماكن 
المقدسة، ولضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة 
باالحتالل، بموجب القانون الدولي، اللتزاماتها ولضمان 

حرية سالمة المصلين وسالمة المكان، وعدم المساس ب
ٕدخولهم الحرم والخروج منه، وابقاء بوابات الحرم 

  ."الشريف، بما فيها باب الرحمة، مفتوحة

تحرر القدس الشريف "وأضاف الصفدي أن 
عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 

، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة ١٩٦٧من حزيران 
 لحل الصراع وتحقيق السالم العربية، هو السبيل الوحيد

  ."األمن واالستقرار والسالم الشامل

في الذكرى الخمسين إلنشاء منظمتنا، ما "وقال 
تزال القدس الشريف، التي قامت منظمتنا من أجل 
حمايتها، تعاني االحتالل ومحاوالت تغيير هويتها العربية 

وهذا حال ال يمكن أن يتحقق معها . اإلسالمية والمسيحية
  ".ي ننشد جميعاالسالم الذ

القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية "وزاد 
األولى، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب 

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

وتمكينها القيام بدورها إزاء الالجئين " األونرو"
  .الفلسطينيين

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

وفق القرارات الدولية، ومبادرة السالم شامل للصراع، 
  .>>...."العربية، وبما يلبي الحق في العودة والتعويض

  ١ص ٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

نقابة الصحفيين الفلسطينية تطالب باإلفراج 
  عن الصحفي الخاروف

 

استنكرت نقابة الصحفيين طلب النيابة العامة 
فلسطيني مصطفى االسرائيلية بابعاد المصور الصحفي ال

عن القدس، ونفيه خارج فلسطين، )  عاما٣٣(الخاروف 
من كانون الثاني واستمرار اعتقاله منذ الثاني والعشرين 

  .المخصص لترحيل االجانب" جفعون"الماضي في سجن 

واعتبرت النقابة ان استمرار اعتقال الصحفي 
اعتداء فظ، "الخاروف والنية إلبعاده عن وطنه وعائلته 

على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس التي ووقح 
ًينحدر منها، ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاما، 
ويشكل اعتداء جديدا على حرية العمل الصحفي والحق 

  ".بالحركة

وطالبت النقابة االتحاد الدولي للصحفيين وكافة 
الجهات المعنية بحقوق االنسان وحماية حرية العمل 

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

  ".ويواصل عمله في القدس

  ٨ ص٢/٣/٢٠١٩الدستور  
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* * * * *  

بكيرات يصف قرارات اإلبعاد عن األقصى . د
 بالمجحفة والعنصرية

  

ر عام دائرة األوقاف اإلسالمية وصف نائب مدي
والمسجد األقصى الشيخ ناجح بكيرات قرار االحتالل 

 بـ المقدسيين بإبعاده ورئيس مجلس األوقاف وعدد من
 ، يراد منه تجفيف وجودنا في"العنصري"و" المجحف"

وتعطيل دورنا وعملنا داخل المسجد  المسجد األقصى
 .األقصى

 هذه وأوضح، في تصريح لمراسلنا، ان كل
مبررات وتنتمي لقانون   وسياسات اإلبعاد دونالقرارات

  الذي تمارسه هذه الدولة بحقاإلرهابالعنصرية وقانون 

  .أبناء المدينة المقدسة

 ٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" حراس األقصى.. " باب الرحمةإغالقعقب 
  يدعون لالعتصام أمام أبوابه الجمعة المقبلة

 

حراس المسجد األقصى  دعا – لةالمحت القدس
المبارك لالعتصام على أبواب المسجد يوم الجمعة المقبل 

أقصانا ال "وذلك حتى يدخله المبعدون، مشددين على أن 
ٕيقبل القسمة أو المناصفة فإما ندخله جميعا واال فإن 

 ".ًعلى المحتل أن يواجه عضبنا صفا واحدا مرصوصا

صى، مساء جاء ذلك في نداء وجهه حراس األق
ٍإلى كل عربي ومسلم شريف يعنيه شأن المسجد "اليوم 

 ".األقصى في كل أنحاء األرض

وأوضحوا أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 
ً حارسا ألنهم فتحوا مصلى باب الرحمة في ١٤حتى اآلن 

األيام الماضية، وفرضت عليهم اإلبعاد عن األقصى، 

س، ولغيرهم من طواقم واليوم مددت اإلبعاد لبعض الحرا
 .ٍاألوقاف، لمدد تراوحت بين أسبوعين وستة أشهر

قوات (ها هي اليوم "وقال الحراس في بيانهم 
تحاول محاسبة مجلس األوقاف اإلسالمية على ) االحتالل

قراره بفتح مصلى باب الرحمة بإبعاد رئيس المجلس 
فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير األوقاف 

اجح بكيرات مع أن األوقاف كانت ويجب أن تبقى الشيخ ن
هي المرجع الوحيد إلدارة كافة شؤون المسجد األقصى 
المبارك، وهي ال تخضع في ذلك لسلطة االحتالل 
اإلسرائيلي وال إلرادتها أو قراراتها سواء كانت قرارات 

 ".حكومة أو محكمة أو شرطة

ووجهوا نداء إلى المحامين الذين مثلوا الحراس 
: والمبعدين خالل األيام األولى لهبة باب الرحمة قائلين

لقد أعلنتم على المأل أنه ال يوجد قرار من محكمة "
االحتالل بإغالق باب الرحمة، ولقد ركن الناس إلى 
إعالنكم هذا وظنوا أن مصلى باب الرحمة لم يعد في 
ٍخطر بناء على ذلك، بينما واصلت شرطة االحتالل 

 ".ًحراس يوما بعد يومٕاعتقال وابعاد ال

َتركنا وحدنا في "وأضافوا في ندائهم للمحامين  ُِ
َالميدان نستنزف وندفع الثمن، بينما ظن الناس أن  ُ

 ".الخطر على باب الرحمة قد زال

وأكد حراس األقصى أن الخطر على باب الرحمة 
مصدره إرادة سياسية وليس مجرد قرار قضائي، وقرارات 

لشرطة اإلسرائيلية هي قرارات إدارية اإلبعاد التي تفرضها ا
 .تمنح لهم بالصالحية األمنية وال تحتاج إلى قرار محكمة

وطالبوا المحامين بالوقوف إلى جانبنهم وتوضيح 
هذه الحقيقة للناس كي يواصلوا التفافهم حولنا، مشددين 

 ".فباب الرحمة ما زال في عين الخطر"على أن 

ين في القدس ووجه الحراس نداء إلى الفلسطيني
الذين فتحوا باب الرحمة بإرادتهم والتفافهم الجماهيري، 

شرطة االحتالل تحاول االلتفاف على نصركم "قائلين إن 
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ًوانجازكم بأن تفرغ األقصى من الحراس يوما بعد يوم،  ِ ُ ٕ
حتى ال يبقى هناك من يفتح باب الرحمة، أو من يحرس 

 ".األقصى

هل "ووجهوا السؤال للمقدسيين قائلين 
ستسمحون لالحتالل بأن يتحايل على نصركم بهذه 

 ؟"البساطة؟ وهل ستتركوننا وحدنا في الميدان

نؤكد لكم ولكل أمتنا "وختم حراس األقصى بيانهم 
أننا على عهدكم بنا نفدي األقصى بأموالنا وأجسادنا 
ونكرس له حياتنا وأوقاتنا، لكن الهجمة على مصلى باب 

 ".الرحمة لم تنتهي

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

وشددوا على أنه ال يمكن إفشال مسعاهم هذا إال 
ُبوقوفكم معنا والتفافكم حولنا، كي تكسر قرارات المنع 
ُالباطلة، كما كسرت من قبلها البوابات، وكما كسر من 

  .انيقبلها التقسيم المك

  ٣/٣/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

ندعو إلى كسر قرارات : مؤسسة القدس الدولية
  االحتالل باإلبعاد عن األقصى

 

ّتتالحق االعتداءات اإلسرائيلية الغاشمة على 
ّالمسجد األقصى وموظفيه ورواده بعد فتح مصلى باب  ّ
ًالرحمة رغما عن االحتالل الذي كان يغلقه ظلما وعدوانا  ً ً

وفي مقدمة هذه اإلجراءات إصدار عشرات . ٢٠٠٣ منذ
قرارات اإلبعاد عن المسجد األقصى ومنع دخوله، وطالت 
هذه القرارات أرفع المسؤولين في دائرة األوقاف اإلسالمية 
في القدس وعلى رأسهم رئيس مجلس األوقاف الشيخ 
عبد العظيم سلهب، ونائب مدير األوقاف الشيخ ناجح 

ّرارات كذلك العشرات من حراس بكيرات، وطالت الق
َاألقصى، والمصلين من الرجال والنساء، وال سيما من  ّ ّ

ّشاركوا في فتح مصلى باب الرحمة أو من يفتحونه 
َوأمام هذه الهجمة اإلسرائيلية على من . ّصبيحة كل يوم ّ

يصنعون نصر هبة باب الرحمة نؤكد في مؤسسة القدس 
 :الدولية األمور اآلتية

ّنب كل من صدر بحقهم قرارات نقف إلى جا .١ ّ
ٕظالمة بمنعهم من دخول األقصى وابعادهم عن 
المسجد، وندعو إلى اعتبار يوم الجمعة القادم 

؛ إلفراغ "جمعة كسر المنع# "٨/٣/٢٠١٩في 
سياسة االحتالل في المنع واإلبعاد من 

وليكن شعار الجماهير في القدس . مضمونها
 مثل غيرهم ّإما أن يدخل المبعدون إلى األقصى"

ّواما االعتصام المفتوح أمام أبواب األقصى كما " ٕ
 حين ٢٠١٧حصل في هبة باب األسباط عام 

رضخ االحتالل لضغط الجماهير وتراجع عن 
ونحن اليوم أمام فرصة سانحة لكسر . قراراته

سياسة اإلبعاد الخطيرة التي يهدف االحتالل من 
ّورائها إلى تفريغ المسجد من حراسه ورموز 

لدفاع عنه، وتقويض نصر هبة باب الرحمة، ا
ّواعادة السيطرة على مصلى باب الرحمة وكي  ٕ
ّوعي الجماهير حتى ال تتجرأ على تحدي 

 .االحتالل وصناعة االنتصارات

ّندعو أهلنا في القدس وكل من يستطيع الوصول  .٢
إلى المسجد األقصى إلى مواصلة الرباط في 

حمة ّالمسجد، وال سيما في مصلى باب الر
لنحافظ على إنجاز فتحه، ومواجهة أي محاولة 
ّإسرائيلية إلغالقه أو السيطرة عليه، خاصة بعد 

باقتحام " منظمات المعبد"تصاعد تهديدات 
ّإن . ّالمصلى والسيطرة عليه وافتتاح كنيس فيه

ّترك حراس األقصى وحدهم في هذه المرحلة 
ّالحساسة من شأنه أن يعود بنتائج عكسية  ّ

ّلى المسجد األقصى كله، إذ من خطيرة ع
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ْالمحتمل أن تتحول الفرحة بافتتاح مصلى باب 
الرحمة إلى كارثة بسقوطه بيد المنظمات 
اإلسرائيلية المتطرفة إذا لم تتوافر شروط حمايته 

ّواعماره بالمصلين ٕ. 

ّنقف إلى جانب الموقف األردني الرافض لسياسة  .٣
قاف ٕاإلبعاد عن األقصى، والى جانب دائرة األو

ّاإلسالمية في القدس لجهة إعمار مصلى باب 
الرحمة، وندعو الحكومة ووزارة األوقاف في 
ّاألردن إلى اتخاذ إجراءات عملية لكسر قرارات 
االحتالل باإلبعاد التي طالت رأس الهرم في دائرة 
األوقاف التابعة لها، وذلك يتطلب حماية موظفي 

قف األوقاف وبقية المبعدين، والتسلح بالمو
الجماهيري في القدس في هذه المعركة مع 
ًاالحتالل الذي يسعى إلى تكريس نفسه مرجعية 

 .في إدارة المسجد األقصى

ندعو إلى فعاليات تضامنية مع حراس األقصى  .٤
وموظفيه وجميع المبعدين من المصلين 
والمرابطين والمرابطات في جميع أنحاء العالم 

ًالعربي واإلسالمي تزامنا مع تحرك  المقدسيين ّ
يوم الجمعة القادم، ونطالب الهيئات واألحزاب 
والمؤسسات اإلعالمية والسياسية والتعبوية 
والثقافية والقانونية بالوقوف إلى جانب أهلنا في 
القدس الذين يخوضون معركة السيادة على 

  .األقصى

 ٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

سة القدس وزير األوقاف األردني لمدير عام مؤس
مستمرون في الدفاع عن األقصى  :الدولية

  وحماية الوصاية األردنية

هاتف مدير عام مؤسسة القدس الدولية األستاذ 
ياسين حمود وزير األوقاف األردنية الدكتور عبد الناصر 

ًأبو البصل، مهنئا بتوسيع مجلس األوقاف وشؤون 
هود ًالمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة، ومثمنا الج

التي بذلت خالل االنتصار الذي حققه المقدسيون بفتح 
  .مصلى الرحمة

وبارك حمود هذا االنتصار الذي تحقق بعزم 
ٕواصرار وارادة عازمة على الحفاظ على مقدسات األمة في  ٕ
ًالقدس وفلسطين، مؤكدا على تمسك األمة بكل شبر في 
المسجد األقصى المبارك بمصلياته وساحاته وقبابه 

  .هومدارس

وحذر حمود من حمالت االعتقال التعسفية التي 
ًتقوم بها قوات االحتالل خالل األيام الماضية، مؤكدا أن 
هذه اإلجراءات العنصرية لن توقف عزيمة المقدسيين في 
مواصلة مسيرتهم الوطنية والدفاع عن المسجد األقصى 
ًالمبارك، مطالبا بتحرك أردني عاجل لوقف انتهاكات 

  .تي تمس السيادة والوصاية األردنيةاالحتالل ال

بدوره، أكد الوزير البصل على موقف األردن 
الثابت في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك وحمايته من 

سنواصل الدفاع :" اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي، وقال
عن المسجد األقصى المبارك بكل قوة، ولن نسمح لالحتالل 

ه على األقصى والتفرد بحراسه اإلسرائيلي بفرض مشروع
  ".والمرابطين داخل أسواره

 التعسفية لسلطات اإلجراءاتإن " :وأضاف الوزير
االحتالل اإلسرائيلي ضد المقدسيين وحراس األقصى، هو 
ًاستهداف ممنهج للمسجد المبارك وإلدارة األوقاف، مؤكدا 
أن اتخاذ اإلبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد األقصى 

ًيزيدنا ذلك إال تصميما وتمسكا  رك أمر مرفوض ولنالمبا ً
ًباألقصى والدفاع عنه وعن كل أقسامه، مؤكدا أن مصلى 
الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى، وغير قابل 

  .للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة

البصل الدول العربية واإلسالمية  وطالب الوزير أبو
 االحتالل في المسجد بدعم موقف األردن لمواجهة مشروع
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األقصى المبارك، والعمل على إدانة االحتالل اإلسرائيلي 
  .ووقف جرائمه

 ٥/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  األقصىمحافظ القدس يدعو لشد الرحال إلى 

 دعا محافظ القدس عدنان غيث – وفا –القدس 
لشد الرحال إلى المسجد في ساعات ما قبل الظهر التي 

قتحامات المستوطنين، والرد على قرارات سلطات تشهد ا
ٕاالحتالل الجائرة بحق مرجعيات دينية مقدسية، وابعادهم 

 .عن المسجد األقصى المبارك

وأكد أن محاوالت تفريغ المسجد من المواطنين 
والمصلين تندرج في إطار مخططات االحتالل الرامية 

، وتأتي ًلتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا
في إطار عمليات التهويد المتواصلة واألسرلة بحق 

 .المدينة المقدسة بشكل عام

وأشار إلى أن معركة األقصى لن تنته إال برفع 
سلطات االحتالل يدها عن كامل تراب وأروقة وأبنية 

المعمول به " الستاتيكو"المسجد األقصى والعودة إلى 
مية في القدس والذي يؤكد أحقية دائرة األوقاف اإلسال

فقط في إدارة هذا المكان المقدس، محذرا من محاوالت 
أجهزة االحتالل األمنية والسياسية المختلفة االنتقام من 
أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة القدس على وجه 
الخصوص عندما أفشوا مخططات السيطرة على المسجد 

تها األقصى عبر مشروع البوابات والكاميرات التي وضع
  .٢٠١٧ تموز من العام ١٤سلطات االحتالل يوم 

 ٥/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

ٍمحاولة  إلىّاالحتالل حول الصراع   :حمود
أوسع لتفريغ األقصى من حراسه وطواقم 

  األوقاف

قال مدير عام مؤسسة القدس الدولية في 
 ياسين حمو أن األستاذالعاصمة اللبنانية بيروت 

الحراس والمواطنين الذين  إبعاد اره علىاالحتالل بإصر
ٍيفتحون باب الرحمة كل يوم، حول الصراع من صراع  

 ٍعلى إفشال التقسيم المكاني إلى محاولة أوسع لتفريغ

 ".من حراسه ومن طواقم األوقاف األقصى

وأضاف، في تغريدة له على صفحته الشخصية 
ابتالع االحتالل استصعب  ، ان هذا معناه أن"الفيسبوك"بـ

 - باب – مصلى#  الهزيمة والتركيع في جمعة فتح
ٍوأنه اختار أن يتخذها منطلقا لفتح معركة أوسع  الرحمة، ً

 .#ِبأسره األقصى - المسجد  هوية على

منذ قرارات اإلبعاد اإلداري : ًوتابع حمود قائال
األوقاف والمشايخ والموظفين  باألمس لرئيس مجلس

إلى  ن المعركة انتقلتوالحراس بات علينا أن ندرك أ
ٕواذا كانت معركة باب األسباط قد ...ًمستوى أخطر بكثير
والسيطرة األمنية، فالمعركة اليوم  دارت حول البوابات

 .المسجد األقصى باتت على القرار واإلدارة في

أن "على " القدس الدولية"وشدد مدير عام 
ًالمعركة اآلن باتت معركة حاسمة على هوية المسجد  ً

  ".صى، وال بد أن نتعامل معها على هذا المستوىاألق

 ٥/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يحشدون العتصام واسع أمام " األقصى"حراس 
 أبواب المسجد لنصرته الجمعة

  

 يتقاطر –عمان  -  نادية سعد الدين
الفلسطينيون، يوم الجمعة المقبل، لالعتصام أمام أبواب 

 دعوة وجهها حراس المسجد األقصى المبارك، في
المسجد، لنصرته والدفاع عنه ضد اعتداءات قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، التي جعلت القدس المحتلة، السيما 

  .األقصى، في مرمى نيران التهويد
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مخطط إسرائيلي لحصر “يأتي ذلك في ظل 
ٕالمقدسيين خارج أسوار القدس المحتلة، واضفاء الصبغة 

ًيال لتهويدها، عبر هدم اليهودية الخالصة عليها، سب
المنازل ومصادرة األراضي وتكثيف األنشطة 

 .، وفق مركز فلسطيني”االستيطانية

من جانبهم؛ دعا حراس المسجد األقصى، في 
بيان لهم، إلى الذود عن األقصى واالعتصام عند أبوابه 

، معتبرين أن قيام االحتالل ”حتى يدخله المبعدون“
، في الجهة الشرقية ”حمةباب الر“بإعادة إغالق مصلى 

ًللمسجد األقصى المبارك، يشكل انتهاكا جسيما لحرمة  ً
 .المسجد وحق المسلمين فيه

كل عربي “وأفادوا، في النداء الذي وجهوه إلى 
ومسلم شريف، يعنيه شأن المسجد األقصى في كل أنحاء 

 ١٤، بأن قوات االحتالل اعتقلت حتى اآلن ”األرض
في األيام ” باب الرحمة“لى ًحارسا، ألنهم فتحوا مص

الماضية، وفرضت عليهم اإلبعاد عن األقصى، بينما 
اإلبعاد لبعض الحراس، ولغيرهم من طواقم ) أمس(ّمددت 

 .”ٍاألوقاف، لمدد تراوحت بين أسبوعين وستة أشهر

ال يقبل “وقال حراس المسجد إن األقصى 
ٕالقسمة أو المناصفة فإما ندخله جميعا، واال فإن على  ً

مواجهة الغضب العارم، منوهين إلى أن دائرة ” لمحتلا
ّاألوقاف اإلسالمية تعد المرجعية الوحيدة إلدارة شؤون 

 .المسجد األقصى المبارك، وال تخضع لسلطة االحتالل

ما يزال في عين ” باب الرحمة“وأكدوا أن 
ّالخطر، موجهين النداء إلى الفلسطينيين للوقوف ضد 

 إلفراغ المسجد األقصى من محاوالت قوات االحتالل“
الحراس، حتى ال يبقى هناك من يفتح باب الرحمة، أو 

 .”من يحرس األقصى

من جانبها، اعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية 
إصرار سلطات االحتالل “لنصرة القدس والمقدسات أن 

ًيعد انتهاكا ” باب الرحمة“على إعادة إغالق مصلى  ّ

المبارك وحق المسلمين ًجسيما لحرمة المسجد األقصى 
 .”فيه

وأشار األمين العام للهيئة، الدكتور حنا عيسى، 
في القدس المحتلة ” محكمة الصلح“إلى أن ما تسمى 

ًأمهلت دائرة األوقاف اإلسالمية، أسبوعا للرد بناء على 
طلب أجهزة النيابة العامة اإلسرائيلية، بإصدار أمر يقضي 

 .”بإعادة إغالق مصلى باب الرحمة

وحذر عيسى من المخاطر التهويدية المحدقة 
بالمسجد األقصى، ومصلى باب الرحمة خاصة، والتي 
تجلى جزء منها بما صدر عما يسمى اتحاد منظمات 

باب “، المزعوم، التي دعت إلى اقتحام مصلى ”الهيكل“
وتحويله إلى كنيس يهودي، والمبادرة لعريضة ” الرحمة

مديرية “روع بإقامة تطالب بحظر دائرة األوقاف، والش
لتتولى شؤون ساحات الحرم والمسجد ” يهودية
  .”األقصى

سلطات االحتالل تسابق الزمن لفرض “وأكد أن 
واقع جديد بالقدس المحتلة وتحقيق سياسة التهويد ضد 
المسجد ومصلياته، وتكريس سياسة التقسيم الزماني 
ٕوالمكاني، بهدف السيطرة الكاملة عليه واغالقه أمام 

، ”الهيكل“ًسلمين، تمهيدا لتحقيق الحلم األكبر بإقامة الم
 .”المزعوم، على أنقاضه

وندد باالعتداء اإلسرائيلي المتواصل على 
لجم سلطات “ًالمصلين بالضرب واالعتقال، داعيا إلى 

االحتالل، وحماية المسجد األقصى المبارك ومصلياته مما 
 .”يحدق به من مخططات تهويدية خطيرة

اإلسرائيلية في ” محكمة الصلح“سمى وكان ما ي
ًالقدس المحتلة قد أصدرت، أول أمس، حكما يقضي 
بتقديم األوقاف اإلسالمية ردها في غضون أسبوع على 

في ” باب الرحمة“مطلب سلطات االحتالل بإغالق مبنى 
ّالحرم القدسي الشريف، واال فإن المحكمة ستحكم  ٕ

  .بإغالقه
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سالمي في ُويشار إلى أن مسؤولي الوقف اإل
القدس المحتلة يرفضون المثول أمام المحاكم اإلسرائيلية 
بكل ما يتعلق بأمور الحرم القدسي الشريف، حتى ال 

 .ًيعتبر ذلك اعترافا بالسيادة اإلسرائيلية على الحرم

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية قد فتحت مبنى 
، المتاخم لباب الرحمة في الجانب الداخلي ”باب الرحمة“

ّمن الحرم القدسي الشريف، قبل حوالي ثالثة أسابيع، بعد 
ً عاما بأمر من قوات االحتالل، حيث ظل ١٦إغالقه لمدة 

ًالمبنى مفتوحا خالل األسبوعين الماضيين، وتم فرشه 
 .ٕبالسجاد واقامة الصالة فيه

على صعيد متصل؛ تواصل قوات االحتالل 
ركز القدس ّانتهاكاتها ضد القدس المحتلة؛ وفق تقرير م

لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، عبر استمرار 
سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم “

ٕوهدم منشآتهم السكنية والتجارية، واقامة األنشطة 
االستيطانية بعد مصادرة وتجريف أراضي المواطنين وشق 

 .”الطرق االستيطانية

خالل الشهر ورصد المركز انتهاكات االحتالل 
ٕعمليات الهدم واخطارات الهدم التي “ًالماضي، مفيدا بأن 

 ٤٣نفذتها سلطات االحتالل في فلسطين المحتلة بلغت 
ًقرارا، حيث طالت إجراءاتها منشآت في األراضي المحتلة 

 .” بهدف تهجير مواطنيها الفلسطينيين١٩٤٨العام 

القدس المحتلة تأتي في مقدمة “ونوه إلى أن 
ق الفلسطينية التي يتم هدم البيوت فيها، في ظل المناط

مساعي الحكومة اليمينية اإلسرائيلي المتطرفة لتهويد 
المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، 

 .”ًسبيال إلضفاء الصبغة اليهودية الخالصة داخلها

استهداف وسط الضفة الغربية “وأوضح أن 
وار، يرمي للسيطرة وجنوبها، إلى جانب منطقة األغ

ًاإلسرائيلية عليها تمهيدا لضمها، عبر تكثيف االستيطان 
بوقفات حقوقية، إلى “ً، مطالبا ”وشق الطرق االلتفافية

ّجانب حراك السلطة الفلسطينية، لصد الممارسات 
 .”اإلسرائيلية

فيما اندلعت المواجهات مع الشبان الفلسطينيين 
قوات االحتالل عند حاجز شعفاط العسكري عقب قيام 

بإغالقه أمام الحافالت والمواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة 
  .وحادة

ًوأفادت األنباء الفلسطينية، نقال عن شهود 
طلبة مدارس مخيم شعفاط واألحياء “ّعيان، بأن 

والضواحي المجاورة احتجوا على ممارسات جنود االحتالل 
عند الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، عبر 
ٕتعطيل حركة السير واغالق الطرق والتفتيش، مما 

 .”اضطرهم لالحتجاج

بينما استأنفت سلطات االحتالل عدوانها عبر 
ّشن حملة مداهمات واقتحامات واسعة في أنحاء مختلفة 
ّمن األراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع اإلصابات 

 .واالعتقاالت بين صفوف المواطنين

ًلية عددا من الشبان وطالت االعتقاالت اإلسرائي
الفلسطينيين، بينهم أسير محرر، عقب اقتحام منازلهم 
وتفتيشها وتخريب محتوياتها، في مخيم جنين، وقرية 
بني نعيم شرقي مدينة الخليل، وبلدة عصيرة الشمالية 
شمالي مدينة نابلس، ورام اهللا، وبلدة الخضر جنوبي 
، مدينة بيت لحم، وبلدة اسكاكا شمال شرقي سلفيت

 .ومدينة قلقيلية

وقد اندلعت المواجهات مع الشبان الفلسطينيين 
في محيط مخيم الدهيشة، جنوبي مدينة بيت لحم، وفي 
بلدة بيتونيا غربي رام اهللا، خالل اقتحام قوات االحتالل 

 .لهما

ًسياسيا؛ يتزامن ذلك مع جهود روسية 
 إسرائيلي لبحث عملية –الستضافة اجتماع فلسطيني 

دون شروط مسبقة، وفق ما أعلنه وزير السالم ب
الخارجية الروسي سيرغي الفروف، مساء أول أمس، 
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خالل لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، 
  .عادل الجبير، في الرياض

ًهناك ركودا في المسار ال “وأكد الفروف أن 
، ”يمكن تجاوزه إال بتسوية سليمة بناء على حل الدولتين

حاوالت لتجاوز المبادرة العربية للسالم، م“ًمنوها إلى 
وقلبها رأسها على عقب، وسط محاوالت أميركا تجهيز ما 

، لكنه ”يسمى صفقة القرن، حيث ننتظر الشكل النهائي
نحن نرى أهمية عدم تجاوز المبادرة العربية أو “استدرك 

 .”التالعب باالتفاقيات الدولية بشأن القضية الفلسطينية

 ٢١ص ٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

رؤساء كنائس القدس يرحبون بتطمينات 
 اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس

 

عقد بطاركة ورؤساء كنائس القدس  -  عمان
ًاجتماعا صباح اليوم، في مقر بطريركية الروم األرثوذكس 
المقدسية في البلدة القديمة، للتباحث في موضوع تشكيل 

  .اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

وترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 
بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، االجتماع 
حيث وضع البطاركة ورؤساء الكنائس على نتائج 
االتصاالت مع القيادة الفلسطينية حول موضوع تشكيل 

ونقل غبطته . اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس
س اللجنة الرئاسية العليا تأكيد الدكتور رمزي خوري، رئي

لشؤون الكنائس على توجيهات السيد الرئيس محمود 
عباس بالتشاور والتواصل والعمل مع رؤساء الكنائس 
للحفاظ على الوجود المسيحي األصيل في األراضي 
المقدسة، كما أشار غبطته على أن الرئاسة، كما عودتنا، 

ركة تستجيب لموقف الكنائس وأنها ستتعاون مع البطا
ورؤساء الكنائس من أجل تعزيز تمثيل القدس في اللجنة 
لما تمثله المدينة المقدسة من أهمية وتسهيل التواصل 

ونقل غبطته ما  .مع الكنائس لمعالجة كافة القضايا
لمسه من حرص رئيس اللجنة على الحفاظ على الوضع 

  .ًخاصة في كنيسة المهد" الستاتيكو"القائم 

ثيوفيلوس الثالث واخوته ورحب غبطة البطريرك 
بطاركة ورؤساء كنائس القدس بمبادرة الدكتور خوري، 
ًبالتواصل والتنسيق معهم، مؤكدا على ما شعره من 
حرص الدكتور خوري على المصلحة العامة، وقدرته على 
رئاسة اللجنة وخبراته السابقة وأهمها كمدير عام مكتب 

به الحالي الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه اهللا، ومنص
كرئيس للصندوق القومي الفلسطيني، وأن هذه الخبرة 
ًستكون سندا للدكتور خوري وفريقه في الحفاظ على 

، وتصويب أوضاع عقارات "الستاتيكو"الوضع القائم 
الكنائس التي يجري االعتداء عليها، وغيرها من 

وقدم رؤساء الكنائس التهاني . المسؤوليات بالغة األهمية
  .ري متمنين له النجاح في مهمتهللدكتور خو

ّكما عبر بطاركة ورؤساء كنائس القدس عن 
شكرهم وتقديرهم للعمل الفذ والجهد الكبير الذي بذله 
السيد حنا عميرة خالل سنوات رئاسته للجنة الرئاسية 
العليا لشؤون الكنائس، معبرين عن اجالل جميع 

بل الكنائس لعطائه، ومعلنين تنظيم فعالية في المستق
 .القريب لتكريمه على جهوده

 ٥ ص٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عبد القادر ينفي أي اتصاالت لألوقاف من 
  مسؤولي شرطة االحتالل

 

 – الفلسطيني لإلعالم المركز – القدس المحتلة
حاتم عبد القادر عضو مجلس األوقاف ما وصفها  نفى

هآرتس األنباء الكاذبة والمختلقة التي أوردتها صحيفة "بـ
العبرية أمس بشأن لقاء مزعوم بين الشيخ عزام الخطيب 
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التميمي مدير دائرة األوقاف في القدس وعضو مجلسها 
  ".مع قائد شرطة االحتالل

وأكد عبد القادر أن هذا النبأ عار عن الصحة 
ًتماما، وأن الذين تناقلوه على صفحات التواصل 

المية االجتماعي يحاولون تشويه إدارة األوقاف اإلس
والنيل من مديرها الذي يصارع االحتالل يوميا في ساحات 

  .المسجد األقصى المبارك

ودعا عبد القادر إلى توخي الحيطة والحذر في 
نقل األخبار الكاذبة التي يحاول االحتالل نشرها من أجل 
ٕإحداث فرقة وفتنة بين المقدسين وادارة األوقاف 

ضها الجميع من اإلسالمية في خضم المعركة التي يخو
  .أجل حماية المسجد األقصى المبارك

وأوضح أن قرار مجلس األوقاف باألمس كان 
واضحا وجليا وهو أن ال مفاوضات مع االحتالل، وال  ً
تقاضي أمام محاكمة فيما يخص المسجد األقصى المبارك 

 ١٤٤ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة -
رض، وأن مبنى مصلى باب ًدونما فوق األرض وتحت األ

ًالرحمة سيبقى مفتوحا، وسنباشر قريبا البدء بأعمال  ً
  .الترميم في المبنى من الداخل والخارج

وأكد عبد القادر أن عمل مجلس األوقاف 
ٕوادارتها يقتصر فقط على إدارة المسجد األقصى المبارك 
ًوالمقدسات اإلسالمية والمحافظة عليها واعمارها انطالقا  ٕ

صاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية من الو
والمسيحية، وأن أي اتصاالت سياسية بهذا الشأن تجري 
فقط ما بين سلطات االحتالل وحكومة المملكة األردنية 

  .الهاشمية

وأعرب عبد القادر عن ثقته بأن الملك عبد اهللا 
الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، لن 

الصعبة والعصيبة في تحمل يتوانى بهذه الظروف 
مسؤولياته في الدفاع عن المسجد األقصى أمام هذه 
ًالهجمة انطالقا من حقه الديني والتاريخي والقانوني 

بهدف مواجهة ورد هذا العدوان الغاشم المتصاعد على 
ً الحرم القدسي الشريف، دعما -المسجد األقصى المبارك 

ًواسنادا للوقفة الجماهيرية الشعبية ال مشرفة التي يقفها ٕ
  . المقدسيون في مواجهة هذا العدوان

 ٦/٣/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

  ًغدا. .)األقصى(دعوات لنفير واسع إلى 

 

دعا مجلس األوقاف  -الرأي –القدس المحتلة 
االسالمية في مدينة القدس المحتلة إلى صالة حاشدة 

معة، وعلى وجه داخل المسجد األقصى المبارك غدا الج
الخصوص داخل مصلى باب الرحمة، وعلى باب األسباط 

المس "ًوذلك رفضا للمحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى 
  ."بإسالمية المسجد األقصى

وقال المجلس على لسان رئيسه الشيخ عبد 
إن الحشود الشعبية الكبيرة المتوقعة في "العظيم سلهب 
لحكومة االحتالل هي رسالة مهمة ) غدا(صالة الجمعة 

االسرائيلي، تمثل نقطة تحول في مسار مخططات 
  ."االعتداء على مصلى باب الرحمة

ووجه سلهب خالل تصريحات تلفزيونية نداء 
إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل 

بضرورة إسناد  "١٩٤٨ اراضي العام -الفلسطيني المحتل
عن األقصى، المقدسيين في الحراك الشعبي المدافع 

ًواعتبار الجمعة القادمة يوما للنفير الواسع نحو األقصى 
ًرجاال ونساء وأطفاال ًً".  

وأكد سلهب على أن المجلس لن يرد على 
محاكم االحتالل بشأن مصلى باب الرحمة، وسيبقى 

  .المصلى مفتوحا أمام المصلين

لن ننصاع الي تهديدات من شرطة : "وأضاف
م االحتالل ليست صاحبة وسلطات االحتالل، ومحاك
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الوالية على المسجد األقصى المبارك، والمجلس ال يعترف 
ُوال يخضع أي جزء من األقصى واألوقاف التابعة له 
لقوانين االحتالل، كما هو متبع منذ احتالل مدينة القدس 

  ."١٩٦٧عام 

مهند (ّواعتقلت قوات االحتالل امس الشاب 
 ٨٠في حين اقتحم ّأحد حراس المسجد االقصى، ) إدريس

متطرف يهودي المسجد األقصى المبارك من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة 

  >>...ونفذوا جوالت مشبوهة في ساحاته

  "إرهابية"إسرائيل تصنف فضائية األقصى بـ 

وقع رئيس وزراء االحتالل ووزير الجيش 
» األقصى«ائية بنيامين نتانياهو، امس، قرارا بإعالن فض

 بموجب "منظمة إرهابية"التابعة لحركة حماس بأنها 
  ."قانون مكافحة اإلرهاب"

وبحسب بيان مكتب نتانياهو، فإن القرار صدر 
، "الشاباك"على خلفية توصية من جهاز األمن العام 

، بحجة أن الفضائية تستخدم "مكافحة اإلرهاب"ومكتب 
لتنفيذ هجمات من قبل حماس لتجنيد نشطاء في صفوفها 

  .ٕبالضفة والقدس واسرائيل

 ادعى منذ أسابيع قليلة اعتقال "الشاباك"وكان 
خلية كبيرة تضم شبان ونساء تم تجنيدهم عبر فضائية 

  . من خالل نشطاء حماس بغزة"األقصىط

وتعرضت الفضائية قبل اكثر من ثالثة اشهر إلى 
حيث قدرت . قصف تسبب بتدمير مقرها بشكل كامل

  . ونصف مليون دوالر٤بمبلغ خسائرها 

وتعاني الفضائية من أزمة مالية وكادت أن تغلق 
قبل أن يتدخل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحماس ويعلن استمرار بثها ودعمها بشكل كامل في ظل 

  .األزمة التي تعانيها

واستنكرت القناة قرار نتانياهو وما يترتب من 
ت الصحفيين والطواقم تهديد مباشر وخطير لحياة عشرا

  .الفنية ومقرات القناة

ترى القناة ان نتانياهو "وقالت في بيان لها 
يستخدم مثل هذه التصريحات العدائية في اطار الدعاية 

  ."االنتخابية التي يمارسها امام خصومه السياسيين

  ٨ص ٧/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًباب الرحمة سيبقى مقتوجا : مدير األقصى
  "األوقاف اإلسالمية"ت اعتداء على واالعتقاال

  

 اعتبر الشيخ - وكاالت  - فلسطين المحتلة
عمر الكسواني مدير المسجد األقصى، اعتقال حراس 
المسجد اعتداء على دائرة األوقاف اإلسالمية والوصاية 

  .الهاشمية

وقال الشيخ الكسواني إن االعتقال اليومي 
مة، هو للحراس ألنهم يقومون بفتح مصلى باب الرح

إجراء مرفوض يهدف ارهابهم من جهة ولتفريغ المسجد 
من موظفيه وحراسه من جهة ثانية، مؤكدا أن الحراس 

  .يقومون بدورهم وواجباهم

وأوضح الشيخ الكسواني أن دائرة األوقاف 
اإلسالمية تقوم بدورها بمتابعة قضايا جميع الحراس 

م الذين يعتقلون أو يبعدون، ويتم التواصل مع طواق
المحامين ووزارتي الخارجية واألوقاف األردنية والسفارة، 

  .فالحراس ليسوا وحدهم ولن يستفرد بهم االحتالل

رغم االعتقال اليومي «وأكد الشيخ الكسواني 
للحارس الذي يفتح مصلى باب الرحمة، فإننا نؤكد قرار 
مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في 

قى مفتوحا وحجج االحتالل القدس، أن المصلى سيب
وأضاف . "لمحاولة إغالقه هي حجج واهية ال أساس لها

أن دائرة األوقاف ومجلس األوقاف يتابعون قضية مصلى 
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باب الرحمة على أعلى المستويات إلبقائه مفتوحا أمام 
  .المصلين رغم إجراءات االحتالل

وأوضح الشيخ الكسواني أن شرطة االحتالل 
 ضد حراس األقصى، وهي تتبع سياسة ممنهجة

االعتقاالت واالبعادات، وآخر االعتقاالت كانت صباح 
اليوم للحارس مهند إدريس فور خروجه من المسجد 

  .األقصى

ومنذ أحداث باب الرحمة حتى األمس، اعتقلت 
وأبعدت قوات االحتالل الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس 

نية مجلس االوقاف االسالمي وهو اعلى مرجعية وهيئة دي
في القدس، والشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف 

وزير القدس عدنان :  من أعضاء المجلس٣القدس، و
 ١٥الحسيني، وحاتم عبد القادر، ومهدي عبد الهادي، و

  .>>...حارسا وموظفا من دائرة األوقاف االسالمية

 ١ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تاجر مقدسي يناشد مساعدته على الصمود 
   البلدة القديمةفي

 

 يعاني – دياال جويحان –القدس المحتلة 
المواطن آدم شاهين األشهب من تشققات وتسريب للمياه 
داخل محله الكائن في سوق الدباغة داخل أسوار البلدة 
القديمة في القدس المحتلة نتيجة اإلهمال والمضايقات 
الذي يعانيها منذ سبع سنوات من قبل المستوطنين الذين 

 .طنون أعلى محلهيق

الحياة "وقال المواطن أدم شاهين األشهب لـ
 بعد ١٩٦٥انه يعمل في محل الخياطة منذ عام " الجديدة

أن تم استئجاره من قبل الدير الروم األرثوذكس عن 
، حيث ١٩٥٢ُطريق شقيقه األكبر مطيع رحمه اهللا عام 

ُكان المحل مختصا في خياطة أطقم الرجالي الرسمي 
ليحات المالبس، ومع مرور الزمن واختالف إضافة لتص

األوضاع السياسية في مدينة القدس واألراضي 
الفلسطينية، بدأ تقليص األقمشة ودخولها لمدينة القدس 
نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، ليبدأ بدخول السوق 
ُالمقدسي األطقم الرجالي الجاهزة حيث ان المشتري يفضل 

منا هذا نقوم بحياكة األطقم شراؤها، ولكن ما زلنا حتى يو
 .وتقصيرها إضافة لتقصير الفساتين النسائية

منذ نحو سبع سنوات وبعد أن "أضاف األشهب 
سيطرت الجمعيات االستيطانية على منزل أعلى المحل، 
بدأت التشققات تظهر على جدران وسقف المحل وتسرب 
ُالمياه بشكل واضح وطالبت عدة مرات المستوطنين 

ياه ألنها تشكل خطورة على المحل، وفي كل بإصالح الم
 .مرة يقولون إن ما يحدث نتيجة أمطار الشتاء

قبل نحو أسبوع ومع تساقط أمطار "وأوضح انه 
الخير على البالد، تضاعف تسريب المياه وتساقط جزء 
من سقف المحل وخالل توجهي للمحل في اليوم الثاني 

 بالشرطة تفاجأت بسقوط سقفية المحل، وبدأت االتصال
اإلسرائيلية بهدف مطالبة المستوطن بتصليح سقفية 

ٕالشرطة ال دخل لها وانما بلدية : (المحل إال انه كان الرد
، بعد التوجه لبلدية االحتالل بهدف تقديم )االحتالل

شكوى ضد المستوطنين وكان الرد بحضور احد موظفي 
البلدية لمشاهدة عن كثب ما يتعرض له وخالل حديثه 

 .ًمستوطنين هاتفيا أغلق الباب بوجهه دون اهتماممع ال

وأشار، إلى أنه توجه لدير الروم األرثوذكس 
ولكن طالبني الدير بالترميم ولكن كما يعلم الجميع "

األوضاع االقتصادية صعبة والمدخول ال يكفي وتعرضت 
لضغوطات من قبل الجمعيات بهدف شراء المحل، أو 

ف بناء درج لوصول بيعهم جزءا من مدخل المحل بهد
 .ًالمستوطنين للمنزل، ولكن رفضت جملة وتفصيال

وطالب األشهب، محافظة القدس ودير الروم 
األرثوذكس والمؤسسات التي تعنى بالترميم العمل على 
ًترميمه ليبقى صامدا ومفتوحا أمام زبائنه في هذا السوق  ً
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التاريخي العريق داخل أسوار البلدة القديمة الذي يتعرض 
ًوميا الستهداف وخطر حقيقي من قبل الجمعيات ي

  .االستيطانية وبلدية االحتالل

  ٧/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

مبعدو المسجد .. لليوم العاشر على التوالي
األقصى يؤدون صالتي المغرب والعشاء في 

  "باب األسباط"

 

 المسجد األقصى أدى عدد كبير من مبعدي

  المحتلة، الليلة، صالتيالمبارك، ومن سكان القدس

أحد أبواب (والعشاء في منطقة باب األسباط  المغرب
الرئيسي لمقبرة باب الرحمة  أمام المدخل) القدس القديمة

 .المالصقة بجدار المسجد األقصى الشرقي

ٍوجرت الصالة وسط انتشار مكثف لقوات 
المشاركين في هذه الصلوات  ٍاالحتالل، وارتفاع في عدد

قرارات  منطقة للضغط على االحتالل لإللغاءفي هذه ال
إبعاده عن المسجد األقصى منذ أزمة باب الرحمة، والتي 

المواطنين وحراس المسجد األقصى  طالت عشرات
في  ٕومسولين في مجلس وادارة األوقاف اإلسالمية

  .القدس

 ١٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تدنيس الشرطة ترفض  القدس أوقاف
 قصىئيلية للمسجد األاإلسرا

 

اكدت دائرة االوقاف االسالمية وشؤون  - عمان
المسجد االقصى المبارك رفضها التام لما يقوم به أفراد 
شرطة االحتالل داخل المسجد االقصى المبارك من 
استفزاز لمشاعر المسلمين وتدنيس لباب الرحمة من 

خالل الدخول بأحذيتهم على سجاد الصالة داخل باب 
  .ةالرحم

كما استنكرت في بيان اصدرته التصرف 
المقصود من قبل شرطي االحتالل الذي دخل بحذائه 
امس الى باب الرحمة وهو نفس الشرطي الذي قام 
بإدخال زجاجة خمر الى باحات المسجد قبل أشهر في 

  .استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين

وتطالب الدائرة الكف الفوري من قبل أفراد 
التصرفات االستفزازية في ظل هذه الشرطة عن هذه 

الظروف، مؤكدة على ان هذه التصرفات لن تثني دائرة 
االوقاف االسالمية عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة 
كجزء اصيل من المسجد االقصى المبارك بمساحته 

 بجميع ما يشمله من مبان وساحات ً دونما١٤٤البالغة 
 ال يقبل تحت االرض وفوقها كمسجد اسالمي خالص

  .الشراكة وال التقسيم

وتطالب الدائرة بمحاسبة هذا الضابط وابعاده 
فورا عن المسجد االقصى المبارك ووقف اقتحام 

 .المصليات والمباني من قبل الشرطة االسرائيلية

 ٢ ص١١/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

على أبواب انتفاضة " األقصى: "مفتي القدس
  جديدة

 

 والديار الفلسطينية حذر مفتي القدس - غزة 
الشيخ محمد حسين بأن االعتداءات المتكررة على 
المسجد األقصى ومصلياته ستفجر األوضاع، وستدفع 

إن دخول ضباط : "وقال المفتي. إلى انتفاضة جديدة
االحتالل إلى مصلى باب الرحمة بأحذيتهم كما حصل 
السبت الماضي هو استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، 

حام ساحات األقصى بالعشرات، وبمشاركة وكذلك اقت
وزراء ونواب برلمان صهاينة، وقيامهم بطقوس تلمودية، 
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ًسيدفع أيضا نحو تفجير األوضاع، وانطالق ثورة دينية 
  ."للدفاع عن األقصى والمقدسات

وضعنا خطة لحماية مصلى باب : وأضاف حسين
الرحمة من مخططات تهويده، وذلك بدعوة حراس 

ى لالعتصام طوال األسبوع أمام بوابات المسجد األقص
مصلى باب الرحمة، في خطوة تهدف للضغط على 
سلطات االحتالل لوقف عمليات إبعاد المقدسيين عن 
ًالمسجد األقصى، التي شهدت مؤخرا زيادة كبيرة، وطالت 
ًرموزا دينية وسياسية، فيما أدان المفتي العام للقدس 

  .يةحمالت اإلبعاد التي وصفها بالعنصر

وناشد حسين المسلمين كافة بضرورة التوجه 
للرباط والصالة في المسجد األقصى في يوم الجمعة 
وطوال أيام األسبوع إلعماره وحمايته من مخططات 
ًاالحتالل، داعيا المقدسيين للوجود الدائم واليومي في 
األقصى، كما حض الشعب الفلسطيني في المناطق 

سيير عشرات الحافالت على تكثيف ت ١٩٤٨ المحتلة عام
  .للرباط في األقصى

وأكد حسين أن المقدسيين يواصلون تحدي قوات 
االحتالل اإلسرائيلي التي تحاول فرض أمر واقع جديد في 
ًالقدس، مشيرا إلى أن االعتداءات على المقدسيين لن 
تفت في عضدهم تجاه الحفاظ على المسجد األقصى 

حتالل الضغط على ًالمبارك، محذرا من أن مواصلة اال
المقدسيين، وزيادة االعتداءات على المقدسات، ينذر 
: ًبتفجر األوضاع في القدس واألقصى وفلسطين، قائال

إن القدس ومرافقها هي جزء من عقيدة المسلمين، "
ٕوبالتالي المساس بالقدس مساس بالعقيدة، وان المس 

  ."بالعقائد من شأنه أن ينذر بتفجر األوضاع

مجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب وطالب ال
الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية والوطنية، وعدم 
ًاالكتفاء بالشجب واالستنكار، داعيا المسلمين من 

تكثيف وجودهم في المسجد "مختلف أقطار العالم إلى 

األقصى المبارك وشد الرحال إليه، للحيلولة دون فرض 
  ."واقع جديد عليه

 الحكومات العربية، خاصة كما ناشد المفتي
األردن، بالتدخل لحماية األقصى ومصلياته من التهويد 
والتهديد، واتخاذ المواقف السياسية الرادعة، وخطوات 

بالتراجع عن خطواتها " إسرائيل"المقاطعة للضغط على 
في التدخل بقضايا إدارة الوقفيات اإلسالمية داخل القدس 

  .المحتلة

 ١٢/٣/٢٠١٩االتحاد اإلماراتية 

* * * * *  

 جزء ال "باب الرحمة": "الدستور "القادر لـ عبد
يتجزأ من األقصى وال يمكن لسلطات االحتالل 

 إغالقه
  

جدد مجلس األوقاف  -  القدس المحتلة
والشؤون والمقدسات اإلسالمية خالل اجتماعه امس 
اإلثنين، على موقفه الرافض بالتوجه لمحاكم االحتالل، 

رارات االحتالل وبوالية أي محكمة وعدم اعترافه بق
إسرائيلية على األقصى، كما أكد على مواصلة فتح مصلى 

  .واالستعداد لترميمه» باب الرحمة«

وحمل مجلس األوقاف الحكومة اإلسرائيلية، 
المسؤولية إزاء أي تداعيات قد تنجم عن إغالق مصلى 

بالقوة، موضحا أن التصعيد على األرض » باب الرحمة«
  .على سلوك شرطة االحتالليتوقف 

وقال عضو مجلس األوقاف والشؤون  
والمقدسات اإلسالمية في المدينة المقدسة، حاتم عبد 
القادر، إنه ال يوجد أي تفاهمات بين الحكومة األردنية 

باب «وسلطات االحتالل اإلسرائيلي بشأن مصلى 
  .«الرحمة

أن الحكومة : »الدستور«وأكد عبد القادر لـ 
ّ مصرة على موقفها وعلى موقف مجلس األوقاف األردنية
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جزء ال يتجزأ من » باب الرحمة«اإلسالمي، بأن مصلى 
  . األقصى، وال يمكن لسلطات االحتالل إغالقه

وفي السياق ذاته، حذر مفتي القدس والديار 
الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من اندالع انتفاضة 

 على المسجد جديدة باألقصى بسبب االعتداءات المتكررة
دخول ضباط االحتالل إلى مصلى «ومصلياته، قائال إن 

باب الرحمة بأحذيتهم، كما حصل أول أمس هو استفزاز 
صارخ لمشاعر المسلمين، وكذلك اقتحام ساحات األقصى 
بالعشرات وبمشاركة وزراء ونواب برلمان صهاينة 
وقيامهم بطقوس تلمودية سيدفع أيضا نحو تفجير 

ق ثورة دينية للدفاع عن األقصى األوضاع وانطال
  .«والمقدسات

وأكد مفتي القدس، أن مجلس األوقاف وضع 
من مخططات » باب الرحمة«خطة لحماية مصلى 

تهويده، وذلك بدعوة حراس المسجد األقصى لالعتصام 
في » باب الرحمة«طوال األسبوع أمام بوابات مصلى 

خطوة تهدف للضغط على سلطات االحتالل لوقف 
ات إبعاد المقدسيين عن المسجد األقصى، التي عملي

شهدت مؤخرا زيادة كبيرة، وطالت رموزا دينية وسياسية، 
فيما أدان المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين 

  .بالعنصرية حمالت اإلبعاد التي وصفها

وناشد الفلسطينيين كافة بضرورة التوجه للرباط 
 وطوال أيام والصالة في المسجد األقصى في يوم الجمعة

األسبوع إلعماره وحمايته من مخططات االحتالل، داعيا 
المقدسيين للتواجد الدائم واليومي في األقصى، كما حض 

، على تكثيف تسيير ٤٨ الشعب الفلسطيني في أراضي الـ
   .عشرات الحافالت للرباط في األقصى والصالة فيه

وأوضح أن المقدسيين يواصلون تحدي قوات 
سرائيلي التي تحاول فرض أمر واقع جديد في االحتالل اإل

القدس، مشيرا إلى أن االعتداءات على المقدسيين لن 
تفت في عضدهم تجاه الحفاظ على المسجد األقصى، 

الفتا الى أن مواصلة االحتالل الضغط على المقدسيين 
وزيادة االعتداءات على المقدسات ينذر بتفجر األوضاع 

  .في القدس واألقصى وفلسطين

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب  
الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية والوطنية، وعدم 

، كما ناشد المفتي »الشجب واالستنكار«االكتفاء بـ 
الحكومات العربية وخاصة األردن، بالتدخل لحماية 
األقصى ومصلياته من التهويد والتهديد، واتخاذ المواقف 

خطوات المقاطعة للضغط على إسرائيل السياسية الرادعة و
بالتراجع عن خطواتها في التدخل بقضايا إدارة الوقفيات 

  .اإلسالمية داخل القدس المحتلة

 ٤ص ١٢/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

التصعيد اإلسرائيلي بالحرم : الهيئة اإلسالمية
  القدسي مخطط

  

بدورها؛ اعتبرت الهيئة ... << –القدس المحتلة 
تبرئة " المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن اإلسالمية

المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة اللد لمستوطنين 
، ٢٠١٦في القدس عام " نياحة العذراء"أحرقا كنيسة 

على الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا " الطابغة"وكنيسة 
ً، يعد تشجيعا رسميا واضحا على االعتداء ٢٠١٥عام  ً ً

  ."ينية ودور العبادةضد المقدسات الد

تواطؤ سلطات "ونددت الهيئة، في بيانها، 
االحتالل مع المستوطنين المتطرفين المتهمين باالعتداء 
على الفلسطينيين ودور العبادة، من خالل تبرئتهم أو 

وقف "، داعية إلى "تخفيف األحكام الصادرة بحقهم
االعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع 

  ."اناتالدي

إلى ذلك؛ اعتصم العشرات من المواطنين 
والمسؤولين الفلسطينيين أمام مقر الصليب األحمر في 
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مدينة البيرة، ضد سياسة سلطات االحتالل بحق األسرى 
واألسيرات، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على 
االحتالل لاللتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة 

  .باألسرى

المشاركون في االعتصام صور األسرى وحمل 
واألسيرات في سجون االحتالل، ورفعوا العلم الفلسطيني، 

  .مرددين الهتافات الداعمة والمساندة لهم

وفي كلمتها، أشارت رئيسة االتحاد العام للمرأة 
االحتالل اعتقل منذ "الفلسطينية، انتصار الوزير، إلى أن 

عرضن النتهاك  ألف امرأة ت١٦ أكثر من ١٩٦٧العام 
 أسيرة ما ٤٨، مؤكدة أن "صارخ في حقوقهن اإلنسانية

 ٢٠اإلسرائيلي، بينهن " الدامون"زلن يقبعن في سجن 
  .ًأما

سلطات االحتالل باحترام اإلتفاقيات "وطالبت 
، داعية "ٕالدولية وانهاء االعتقال اإلداري التعسفي

المجتمع الدولي إلى الضغط على االحتالل إلغالق سجن 
ونقل األسيرات إلى معتقل آخر تتوفر فيه " لدامونا"

الظروف الصحية المناسبة، وتوفير العالج لهن، خاصة 
  ."لألسيرات الجريحات

فيما دعا وكيل وزارة شؤون المرأة، بسام 
األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات "الخطيب، 

الحقوقية واإلنسانية للضغط على االحتالل لوقف 
 األسرى، وتوفير العالج الدوائي والوظيفي االنتهاكات بحق

  ."ٕوالنفسي وادخال األدوية لهم

  ١٠ ص١٣/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

المقدسيون يؤدون صالة الفجر برحاب 
  األقصى بعد إعادة فتح أبوابه

 

 أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس –نابلس 
المحتلة، صالة فجر اليوم األربعاء، برحاب المسجد 

 . المبارك، بعد إعادة فتح أبوابهاألقصى

وكانت قوات االحتالل أغلقت أبواب المسجد 
األقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر 
والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في 
منطقة باب األسباط، بعد يوم حافل باالعتداءات على 

رة، المصلين والعاملين في األقصى، ودهم مسجد الصخ
ٕواغالق كافة أبواب األقصى، واعتقال عدد من 

 .المقدسيين

  ١٣/٣/٢٠١٩ اإلخباري النجاحموقع 

* * * * *  

إغالق المسجد األقصى : الشيخ عكرمة صبري
  يهدف للهيمنة عليه

 

استنكر إمام وخطيب المسجد األقصى المبارك، 
عكرمة  رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس الشيخ

لطات االحتالل لألبواب الخارجية صبري، إغالق س
للمسجد األقصى المبارك، دون مبرر بهدف الهيمنة على 

 .األقصى المبارك

 ليست هذه المرة األولى،: وقال الشيخ صبري

التي تغلق بها سلطات االحتالل األقصى أمام المصلين 
المصلين على إقامة صالتهم خارج  ٕالمسلمين، واجبار

  .سباطالبوابات في منطقة باب األ

 ١٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مسؤولية الدفاع عن األقصى عربية : المفتي
  إسالمية وليست حكرا على المصلين فيه

 

 قال محمد حسين مفتي –القدس المحتلة 
القدس والديار الفلسطينية، اليوم الثالثاء، إن مسؤولية 
الدفاع عن المسجد األقصى المبارك هي مسؤولية عربية 
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إسالمية وليست حكرا على المصلين فيه وعلى األوقاف 
 .اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة 
اإلعالم بمدينة رام اهللا، اليوم الثالثاء، بمشاركة 
األرشمندريت األب عبد اهللا يوليو عضو المجلس 

 وزارة الوطني، راعي الروم الكاثوليك برام اهللا، ووكيل
اإلعالم يوسف المحمود، أن ما تتعرض له دائرة األوقاف 
والمقدسيين من االحتالل واعتقال موظفين مكلفين بعملهم 
ٕوابعادهم عن المسجد األقصى، طالت رئيس مجلس 

 مبعدا من ١٦٠األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب و
المقدسيين، تعكس خطورة ما يتعرض له المسجد 

 .األقصى

 إلى أن ما تلتزم به األوقاف وأشار حسين،
اإلسالمية هو أن المسجد األقصى ال يخضع إلجراءات 
المحاكم اإلسرائيلية والسلطة القائمة باالحتالل، باعتباره 
مسجدا إسالميا ال يشارك فيه أحد، وكل القرارات الصادرة 

 .عن محاكم االحتالل بحق األقصى ال تلزم األوقاف

 له المسجد ولفت حسين، إلى أن ما يتعرض
األقصى ومصلى باب الرحمة من تهديدات إسرائيلية ال 

 .يخيفنا وسنواصل التصدي لالقتحامات

يقف "وقال إن العالم اإلسالمي والمسيحي 
للمحافظة على المقدسات التي يرتبط بها دينيا وعقائديا، 
ٕوان المسجد األقصى تشرف عليه دائرة األوقاف 

وحيدة المسؤولة عن كل اإلسالمية حصرا، وهي الدائرة ال
 ".ما يعنى بالمسجد ليبقى مفتوحا للصالة والعبادة

ووجه حسين الدعوة إلى الجميع لحماية المسجد 
األقصى المبارك وشد الرحال إليه من كل ارجاء فلسطين، 

 .خاصة لمن يستطيعون الوصول للمسجد األقصى

نرتبط بالقدس عقديا وتعبديا ودينيا : "وقال
ية لما تمثله هذه المدينة والقلب منها وحضاريا وتاريخ

المسجد األقصى المبارك وسائر المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية، وهي عهدة وأمانة في يد وفي رقاب كل مسلم 
وكل مسيحي في هذا العالم، ألن المسجد األقصى هو 
القبلة األولى للمسلمين والمسجد الثالث الذي تشد إليه 

 ".يدنا محمدالرحال وهو مسرى ومعراج س

وأضاف ان االحتالل أصبح يستبيح المدينة عبر 
االستيطان واستهداف المقدسات والمقدسيين، وما أثير 
في قضية باب الرحمة ومصلى الرحمة هي محاوالت من 
االحتالل اإلسرائيلي لفرض واقع جديد في المسجد 
األقصى، وهو ما يرفضه أبناء شعبنا الفلسطيني كافة وما 

 ".ربي وكل مسلم وكل حر في هذا العالميرفضه كل ع

ودعا المجتمع الدولي للعمل جاهدا لتطبيق 
القوانين واألعراف الدولية، وما يتوجب عليها من عدم 
التدخل في شؤون المواطنين المدنيين الواقعين تحت 

 .االحتالل في القدس

إلى ذلك، قال األرشمندريت األب عبد اهللا يوليو 
د األقصى المبارك ليس ببعيد إن ما يتعرض له المسج

عن ما تتعرض له الكنائس في مختلف أرجاء األراضي 
المقدسة، مشيرا إلى أن االحتالل يسعى لصرف األنظار 
عن القدس واعتبارها عاصمة لالحتالل وهي قضية 
مفصولة عن القضية الفلسطينية، وهذا مرفوض من 

 .الجميع

 نحن أمام تحديات كبيرة لالبتعاد عن"وأضاف 
القدس، ولكن القدس أمامنا وسنواصل حمايتها، فهي 
المدينة المقدسة للديانات الثالث، ولها بعد إنساني 
تاريخي حضري وهي مدينة عربية، والكنيسة في القدس 
تعاني من االحتالل واالنتهاكات اإلسرائيلية، والتهجير 

 ".القسري ألبناء القدس ألنهم عرب فقط

فوف للدفاع عن ودعا الجميع إلى توحيد الص
المدينة المقدسة، معربا عن أمله أن تتحرر القدس قريبا، 
وأن تصبح فيها مرجعية روحية موحدة حيث المسلم 

 .والمسيحي
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لم تتعرض مدينة في "من جانبه، قال المحمود 
الدنيا وفي التاريخ لما تتعرض له مدينة القدس العربية 

ضع المحتلة من محاوالت ادعاء وتحريف وتغيير للو
 ".التاريخي فيها

وأضاف ان اقتحامات االحتالل للقدس تطال 
المقامات الدينية واإلسالمية في كافة أرجاء الوطن، وكان 
آخرها ما جرى في مسجد النبي يونس في مدينة حلحول، 
وما يجري باستمرار في مقام النبي يوسف بنابلس وفي 
 أماكن أخرى بالوطن، بهدف تهويد هذه المقامات وأسرلة
هذه األرض، وهي بذلك تجتاز كافة الخطوط الحمراء التي 

  .نصت عليها القوانين والشرائع الدولية

  ١٣/٣/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

استنكار واسع لهدم االحتالل مدرسة : القدس
  الرازي بمخيم شعفاط

 

استنكرت مؤسسات وشخصيات دينية ووطنية هدم 
بنى الجديد لمدرسة الرازي في بلدية االحتالل في القدس الم

 مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، واعتبرته مساسا بحق
 .التعليم لطالب وطالبات مدينة القدس المحتلة

وعبر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة 
تأثرنا لدى : "صبري عن تأثره برؤية مدرسة تهدم، وقال

امرة المبيتة رؤيتنا مدرسة تهدم وشعرنا بالحزن على المؤ
 ".لوكالة الغوث بهدف تصفية الهوية الفلسطينية

يجب أن يبقى مخيم شعفاط محافظا " :وأضاف
على هويته للداللة على أن قضية فلسطين هي قضية حية 

 ".وقائمة

وأكد الشيخ صبري خالل مؤتمر صحفي عقد عند 
أنقاض المبنى الجديد لمدرسة الرازي بمخيم شعفاط اليوم 

ن هدم جرافات بلدية االحتالل للمبنى هو إجراء األربعاء، أ
 .وحشي غير مبرر وغير إنساني

وشدد على أنه ال يجوز حرمان الطالب من العلم 
 .ألنه أساس نهضة األمم والشعوب

ودعا المعلمين والمعلمات إلى تعليم الطالب 
والطالبات عند أنقاض الهدم في العراء، ألنه شاهد على 

 .حسب تعبيره.  التي هدمت المدرسةظلم االحتالل وبلديته

من جانبه، أكد المحامي أسامة السعدي أن 
مشاركته تأتي للتأكيد على أن أهالي الداخل الفلسطيني 
والقدس شعب واحد بهمومه وآالمه وجراحه، ويواجهون 

 .نفس السياسة العنصرية من االحتالل

ولفت إلى أن سياسة االحتالل والمجازر التي 
اء شعبنا وجرائم الحرب تهدف إلى تصفية ترتكب بحق أبن

  .القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن

ال لالحتالل هنا القدس : "وخاطب االحتالل بقوله
  ".عاصمة الدولة الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى

وأشار إلى أن هناك آالف الغرف الصفية 
المستأجرة والناقصة في مدينة القدس، وبحاجة إلى نحو 

  . غرفة تعليم بالمدينة٣٥٠٠

وبدوره، استنكر صاحب المبنى الجديد لمدرسة 
الرازي محمد علقم هدمه، رغم توفر كافة الشروط 

 .والمقومات لبناء المدرسة

من حق طالبنا التعلم كبقية أطفال " :وقال
  ".الشعوب، وال يوجد دولة في العالم تهدم مدرسة

 ودحض ادعاء بلدية االحتالل هدمها للمبنى
الجديد للمدرسة لعدم الحصول على ترخيص بناء، مؤكدا 
أن األرض المقام عليها بناء المدرسة ضمن حدود وكالة 
الغوث وليس بلدية القدس، وبالتالي ال يحق لها هدم 

  .المبنى

وألقيت خالل المؤتمر كلمات لعدد من شخصيات 
  .المخيم

  ٢٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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وقاف يطلع مسؤولين أوروبيين مجلس األ: القدس
  على األوضاع في المسجد األقصى المبارك

 

 عقد مجلس األوقاف اإلسالمية – وفا –القدس 
وشؤون المسجد األقصى المبارك، اجتماعا مع سفراء 
وممثلي االتحاد األوروبي، برئاسة الشيخ عبد العظيم 
سلهب، في مقر المحكمة الشرعية بالقدس اليوم الخميس، 

عهم على األوضاع في المسجد، واعتداءات سلطات الطال
 .االحتالل اإلسرائيلي فيه

ورحب مدير عام دائرة األوقاف عزام الخطيب 
بالسفراء باسم صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني، 
صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات اإلسالمية 

 .والمسيحية في القدس الشريف

وقاف الموقف وأكد رئيس وأعضاء مجلس األ
الثابت الذي يستند إلى حقنا الديني في المسجد األقصى 
المبارك، وأنه ليس لليهود أي حق فيه، وأن القوانين 
الوضعية ال تنطبق عليه، وأنه ليس لمحاكم االحتالل أي 
سلطة على المسجد، وأنه بكل ما فيه فوق األرض وتحت 

ة األرض هو حق خالص للمسلمين، وأن مصلى باب الرحم
جزء أصيل من المسجد األقصى، وأن من حق أي مسلم أن 

 .يصلي فيه حيثما وحينما أراد

وحيا مجلس األوقاف الموقف المبدئي لجاللة 
الملك عبد اهللا الثاني، الذي يؤكد الموقف الهاشمي الثابت 
والتاريخي النابع من قناعات دينية، ويعكس مدى الدعم 

 .امةالهاشمي ألهل القدس وللفلسطينيين ع

وحذر أعضاء المجلس من ثقافة التطرف 
والتحريض المتناميان لدى المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية 
والمجتمع اليميني اإلسرائيلي، والتلويح بموضوع الحرب 

  .الدينية

  ٢٢/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

ًاالستيطان بالقدس يشكل تهديدا : المطران حنا ُ
ًوجوديا وتاريخيا ً 

  

رئيس أساقفة  قال – صفا – لمحتلةالقدس ا
سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا اهللا حنا إن 
النشاطات االستيطانية االحتاللية في مدينة القدس 
ًالمحتلة إنما تشكل تهديدا وجوديا وتاريخيا وحضاريا  ً ً ً

 .يستهدف المدينة وطابعها ومالمحها وتاريخها

لقد "وأضاف حنا في تصريح صحفي السبت، 
ازدادت في اآلونة األخيرة النشاطات االستيطانية في 
المدينة، المستوطنون يجولون ويصلون في البلدة 
القديمة والبؤر االستيطانية منتشرة هنا وهناك، وبتنا 

  ".نلحظ أن هنالك تغييرات دراماتيكية في طابع المدينة

وأكد أن سلطات االحتالل تسير بخطى حثيثة 
ق مع الزمن لتغيير طابع مدينة ومتسارعة وكأنها في سبا

  .القدس والنيل من هويتها وتاريخها وتراثها

وأوضح أن السلطات االحتاللية تصرف مئات 
المليارات من الدوالرات على القدس بهدف شراء العقارات 
ٕواقامة المشاريع االستيطانية التي هدفها طمس المعالم 

  . كبيرًالفلسطينية في المدينة، مؤكدا أن القدس في خطر

وبين أن ما تمر به مدينة القدس ال يمكن 
ُوصفه بالكلمات، فهي تسرق منا في كل يوم، لكن 

فإن للبيت رب يحميه، كما أن هنالك "وبالرغم من كل ذلك 
ًشعبا مناضال مكافحا ومدافعا عن القدس ً ًً."  

لن يستقيل الفلسطينيون ولن يتخلوا عن "وقال 
آمرون عليها، وحتى واجبهم تجاه القدس مهما كثر المت

ٕوان تخلى عنا بعض العرب فنحن لن نتخلى عنها وعن 
مقدساتنا، فشعبنا هو سدنة هذه المقدسات والقدس كانت 

  ".وستبقى عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا

أصدقاء إسرائيل المنتشرين في سائر " وتابع أن
أرجاء العالم يغدقون عليها من أموالهم بغزارة، فمئات 
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ُليارات من الدوالرات تصرف على المشاريع االحتاللية الم
في القدس، بينما المليارات العربية تصرف على الحروب 

  ".والدمار والخراب واإلرهاب

لماذا أعداؤنا يخططون لتدميرنا "وتساءل حنا 
أما تمويل هذه المشاريع فهو عربي نفطي بامتياز، 

 معهود على ُولماذا يدفع المال العربي النفطي بكرم غير
ُالحروب في منطقتنا، في حين أن ما يرسل لفلسطين 

  !".ُيرسل بالقطارة

ُالمال العربي الذي صرف حتى اليوم " وأضاف أن
ًعلى الحروب والدمار والخراب لو استعمل استعماال جيدا  ً
لما بقي إنسان فقير في منطقتنا ولتم دعم صمود شعبنا 

القتصادية الفلسطيني، وحل الكثير من المعضالت ا
واالجتماعية والمعيشية والثقافية والحياتية في المنطقة 

  ".العربية

يبدو أن فلسطين ليست موجودة على "وأردف 
ًأجندة بعض العرب، وأن هنالك بعضا من العرب 
المنخرطين في صفقة القرن ما يهمهم هو البقاء على 
ٕعروشهم حتى وان كان هذا على حساب قضايا األمة، 

  ". قضية فلسطينوفي مقدمتها

ال : "ًووجه حنا رسالة للشعب الفلسطيني، قائال
ًتنتظروا خيرا من هؤالء المطبعين المتآمرين المتخاذلين 
ًالذين أصبحوا جزءا من المؤامرة التي تستهدف القضية 

  ."الفلسطينية

  ٢٣/٣/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

ة تحت مراكز ثقافية في القدس تشكل شبك ٥
  "شفق"اسم 

 

التقت خمسة مراكز ثقافية في مدينة القدس، 
وشكلت شبكة تحمل اسم شبكة فنون القدس، واختصرت 

، وتعمل الشبكة على تعميق التعاون "شفق"اسمها إلى 

بين مراكز ثقافية مقرها القدس سعيا نحو تحقيق األهداف 
الفردية الخاصة والمؤسسية العامة بما ينسجم مع 

 .جية الثقافية العامة لمدينة القدساإلستراتي

وشفق هي شبكة فنون القدس، وتضم خمسة 
المسرح الوطني : مراكز ثقافية في القدس هي

الحكواتي، المعمل للفن المعاصر، معهد / الفلسطيني
إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، حوش الفن الفلسطيني، 
ومركز يبوس الثقافي، وحصلت الشبكة على دعم مالي 

تحاد األوروبي لتنفيذ جملة من المشاريع الثقافية من اال
الفنية، لتعزيز نهج فن الشارع، بحيث تقام معظم هذه 
الفعاليات الثقافية الفنية في الشوارع والميادين العامة، 

 .إلفادة الجميع

يجمع هذه : وقالت منسقة شفق رانيا الياس
المراكز قاسم مشترك مركزي هو اإلستراتيجية الثقافية 

لوطنية، التي تحرص على االستفادة القصوى كأداة ا
ضغط فعالة تحظى بموجبها مدينة القدس باالهتمام 
الالزم، وتوضع على رأس سلم األولويات عند تنفيذ هذه 

 .اإلستراتيجية

أما المبادئ األساسية لشفق، فتوضحها إلياس 
بالقول إنها تهدف لتعزيز التعاون بين المراكز الثقافية 

ذ من القدس مقرا لها لتمكينها من التأثير بشكل التي تتخ
عميق على مجتمع القدس، مع تحقيق األهداف الفردية 
لكل مؤسسة واألهداف والسياسات األوسع نطاقا المبينة 

 للضغط والضغط على ."إستراتيجية القدس الثقافية"في 
مختلف األطراف من أجل جعل الثقافة والفنون في القدس 

ة العامة الفلسطينية، في وسائل أولويات، للسياس
 .اإلعالم، والمستفيدين من التمويل المحلي والدولي

وتبين إلياس أن األنشطة الرئيسية لشبكة 
التي من شأنها أن تعمل نحو تحقيق أهداف " شفق"

إنشاء شبكة صلبة مع : إستراتيجية الثقافة بالقدس هي
طيد لوائح واضحة والمبادئ الحاكمة مع إدارة فعالة، تو
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جدول زمني للقدس لن يؤدي إلى إبطال الصراعات 
البرنامجية فحسب، بل برنامج تعاوني بطريقة تعزز قدرات 
مؤسساتها األعضاء على زيادة الجماهير وزيادة التأثير 
ٕفي المجتمع، واطالق حملة مشتركة لجمع األموال من 
أجل تأمين التمويل األساسي للمنظمات األعضاء فيها 

 تركيز جهودهم على إنتاج برامج ومشاريع لتمكينهم من
فنية إبداعية دون القلق المستمر من البقاء واقفا على 

 .قدميه

تعمل شفق على إطالق حملة لجمع : وتضيف
ٕالتبرعات من أجل أنشطتها المشتركة واستدامتها، واطالق 

 إعادة إنشاء مدينة القدس، –مشروع ليال القدس 
 سنوات من شأنه أن يوحد ٤باعتباره نشاطا جماعيا لمدة 

الجهود الجماعية للمنظمات األعضاء فيها من أجل 
ٕتحقيق بعض أهداف خطة العمل المشتركة، واطالق 
ٕحملة دعائية واعالمية مشتركة، بما في ذلك موقع على 
شبكة اإلنترنت، ورسالة إخبارية دورية مشتركة، وبرامج 
مطبوعة، والضغط على فضاءات األخبار في وسائل 

عالم المحلية بما في ذلك التلفزيون والصحف واإلذاعة اإل
ٕوغيرها من وسائل اإلعالم، وانشاء منتدى للنقاش 
والنقاش بين الالعبين الثقافيين والفنيين بشكل عام وفي 
المجاالت الفنية المتخصصة من أجل التوصل إلى 
استراتيجيات ومشاريع وأنشطة إبداعية من شأنها أن 

 إستراتيجية ١٦ هدف من أهداف تعمل على تحقيق كل
 .الثقافة بالقدس

وتهدف شفق إلى تطوير شبكة فنية فلسطينية 
رائدة في القدس من خالل تعزيز قدرات أعضاء شفق، 
زيادة الوعي بدور الفنون إلحياء الحياة الثقافية 
واالجتماعية الوطنية، وتعزيز صمود الفلسطينيين في 

 .القدس

منها مهرجان وتوضح إلياس مشاريع شفق، و
ليالي القدس، وهو جزء من إطار أوسع حيث تعمل 

المركز الخمسة مجتمعة لتحقيق البرنامج كمساهمة 
 .مباشرة في إعادة بناء وسط مدينة القدس الشرقية

وتبين إلياس إن الهدف العام لهذا البرنامج 
يرتبط بالهدف العام والخاص لدعم االتحاد األوروبي 

زيز الدور المركزي للقدس في للقدس الشرقية، وهو تع
الحياة الثقافية الفلسطينية األوسع، والتواضع مع 
ٕالفلسطينيين أينما كانوا، بكل الوسائل الممكنة، وايجاد 

 .طرق مبتكرة لكسر الحصار على القدس

ليالي القدس هو مفهوم جديد : وتقول إلياس
للقدس الشرقية، يهدف إلى تعزيز الشعور بالمجتمع 

 .إلى المجتمع الفلسطيني المقدسيواالنتماء 

نعمل على إنشاء مركز ثقافي تجاري : وتضيف
للمجتمعات للتفاعل والتالقي في المناقشات، وحضور 
ًالعروض الفنية واإلنتاج الفني وتناول الطعام سويا، 
إلعادة بناء مجتمع مقدسي متماسك نابض بالحياة، 

ق والطموح هو إنشاء مفهوم وسط المدينة في المناط
المستهدفة كالقدس القديمة، التي تضم باب الحديد 
وبوابة هيرودس والمناطق التجارية الرئيسية بما في ذلك 
شوارع صالح الدين والزهراء والسلطان سليمان، وأن 
ًتصبح هذه المناطق مركزا منتظما ألعضاء المجتمع  ً

  .المحلي للزيارة واالستمتاع

  ٢٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

 * * * **  

ًالشيخ صبري يؤكد مجددا عدم إخضاع 
  األقصى واألوقاف لمحاكم االحتالل

 

 ّجدد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا خطيب

المبارك تأكيده بعدم اللجوء إلى محاكم  المسجد األقصى
المبارك، وشؤون  االحتالل في قضايا المسجد األقصى

 افاألوقاف، والمحاكم الشرعية؛ ألن اللجوء إليها هو اعتر

ٕبصالحية سلطة االحتالل، واضفاء الشرعية على 
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سبق للهيئة اإلسالمية العليا  أنه قد  ًاالحتالل، الفتا إلى
 .م١٩٦٧ًأن اتخذت قرارا بهذا الشأن منذ عام 

هذا القرار جاء في "وقال، في بيان له اليوم، بأن 
الذي أصدرته الهيئة اإلسالمية  البيان التأسيسي األول

 هـ ١٣٨٧ ربيع اآلخر عام ١٦نين بتاريخ العليا يوم االث
م، باإلضافة إلى ذلك فإن االحتالل ١٤/٧/١٩٦٧وفق 

ًمعا، فال مجال لتحقيق العدالة من  هو بمثابة خصم وحكم
 ".ًقبله أصال

ال بد من التأكيد على أن : "وأضاف الشيخ صبري
يخضع لقرارات المحاكم  المسجد األقصى المبارك ال

 ها؛ فاألقصى أسمى وأعلى من ذلك؛، وغير"اإلسرائيلية"

وهو مرتبط بقرار رباني غير خاضع لالعتراض وال 
 ".للتنازل لالستئناف وال للتفاوض وال

عدد المؤسسين "أن  األقصى وأوضح خطيب
م هو ١٩٦٧للهيئة اإلسالمية العليا في القدس عام 

ًعضوا حيث كانت وقتئذ تضم كبار القضاة ) ٢٤(
إلى جهابذة  ميين باإلضافةالشرعيين والقضاة النظا

  ".عضوا) ٢٤(ًعضوا من أصل ) ١٦(المحامين وعددهم 

  ٢٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل ينقل جميع األسرى المقدسيين 
  "الدامون"إلى " ّمجدو"األطفال من 

 

 إدارةقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن 
فال المقدسيين سجون االحتالل، نقلت جميع األسرى األط

 .من سجن مجدو إلى الدامون

وأضافت هيئة األسرى، في بيان صحفي، اليوم 
 أسيرا ٣٢األحد، أن عدد األشبال، الذين جرى نقلهم بلغ 

 . عاما١٨قاصرا دون سن 

 عاما ١٨ طفال دون سن ٢٧٠وأوضحت أن 
يقبعون في سجون االحتالل، موزعين على سجني مجدو 

سياسات التنكيلية والقمعية وعوفر، يتعرضون ألبشع ال
ٍوفرض لألحكام والغرامات المالية الباهظة بحقهم 

 والرعاية الصحية األهلوحرمانهم من التعليم وزيارات 
  .وغيرها من االنتهاكات

  ٢٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  !نسخ مجانية لمفتاح مصلى باب الرحمة

 

 مصلى باب   فعليا، مفتاح–المسجد األقصى 
الرحمة شرق المسجد األقصى بيد األوقاف اإلسالمية، 

ٍمصل يستطيع امتالك نسخة من المفتاح، أو  ولكن أي
ويضمن فتح  يصدر عدة نسخ ويوزعها، األمر بسيط

المصلى بشكل دائم ويضع الكرة في ملعب الفلسطينيين 
 .فقط

ال توزع األوقاف المفتاح للمصلين  بالطبع،
فتح المصلى  د هنا أن قراروتتيح لهم نسخه، لكن القص

ٍبيد كل مصل، وهذا ما أثبته نصر باب الرحمة قبل أكثر 
 حجم اإلرادة –القارئ   عزيزنا–ولك أن تتخيل  من شهر،
المصلين استطاعوا فتح  حين تذكر أن  تتجلى  والقوة التي

  ! عاما١٦مصلى باب الرحمة بعد إغالق 

االحتالل بذيله كثيرا في موضوع المصلى،  يلعب
في محيطه لترهيب  فعناصر شرطته يتواجدون على الدوام

المصلين، يدخلون بأحذيتهم، يعتقلون فاتحيه، يبعدون 
وفق أهوائهم، لكن الوقائع أثبتت أن الميدان ملك  زواره

  .للمصلين فقط

وكالة بيت المقدس لألنباء، سنوزع  ونحن في
نسخا من مفاتيح مصلى باب الرحمة، عبر مجموعة 

يع األفراد تطبيقها لضمان استمرار فتح أفكار يستط
  :المصلى وتعزيز التواجد فيه

  !الرحمة فقط ِصل في باب -
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 عاما صليت في قبة الصخرة، ١٦مدار  على
لكن من  .والمصلى القبلي، والساحات، والمرواني

اآلن فصاعدا اجعل صالتك في مصلى باب الرحمة، 
داوم فتحه أو إغالقه،  فعدد المصلين فيه يقرر

حتالل يراقب عدد مرتاديه، ولك أن تتخيل إن توجه اال
مصل إلى مصلى باب الرحمة دون سواه، كم  كل

  !ّمالكه الحقيقيين؟ سيعج بالمصلين ويثبت للمحتلين

  .. أحضر سجادتك واتركها-

كلما أتيت إلى مصلى باب الرحمة أن  احرص
أجود  تحضر سجادة الصالة الخاصة بك، اجلبها من

يها واتركها في المصلى؛ ليصلي ِاألنواع، صل عل
أجرا، وتساهم في فرش المصلى  غيرك عليها، فتنال

 بالسجاد، الذي يمنع االحتالل إدخاله كباقي

  .المصليات

  ِ أهد المصلى هدية -

نفسك حين تصلي في مصلى باب  اعتبر
له؟  الرحمة، تزور قريبا عزيزا، حينها ماذا ستجلب

 له ما تستطيع ّتجول فيه وعاين ما يحتاجه، واجلب
كيسك؛ علبة مناديل ورقية،  حمله في حقيبتك أو

معطر للجو، كرسي محمول صغير، وسادات لالتكاء، 
  .أبدع بهداياك واترك بصمتك...قمامة صغيرة سلة

  . أكرم زوار المصلى-

المرة ال تعتبر نفسك ضيفا، كن أنت صاحب  هذه
المصلى، أحضر  ، أكرم زوار-وهو كذلك-المكان

 من التمر، زجاجات ماء، فطائر، حلوى معك علبة
األرض، ووزعها على الزائرين، ربما  خفيفة ال تلوث

صغيرة  يأتي رجل من عمله جائعا، أو تأتي طفل
  .تلفتها قطعة حلوى شهية

  . عامله كبيتك-

ّعلى نظافته، ونظفه أيضا، عطر السجاد  حافظ ّ
مكنسة  برائحة طيبة من مسك أو عنبر، اجلب

 ونظف السجاد حولك، اجلب مماسح )ّلمامة(يدوية
  .بماء المطر  ابتلت جافة وامسح األرض التي

  ماذا عن محيط المصلى؟-

المصلى أسفل الدرج ساحة كبيرة، تستطيع  حول
والنشاطات؛ ألعاب  فيها عقد الكثير من الفعاليات

لألطفال، دروس تعليمية أو دينية، اجتماع لألصدقاء، 
احة بالمصلين وأطفالهم ذكر، المهم أن تعج الس حلقات

  .بالمسنين وعكازاتهم وعائالتهم، بالطلبة وكتبهم،

  . أسس مكتبة-

أنت وأصدقاؤك وأحضر معك مصحفا أو  تعال
تعاون أنت  كتابا في كل مرة، واتركه في المصلى،

ّوفنانون لتصنعوا رفوفا كرتونية، أو أحضروا سالت 
خله الكتب، شيء صغير ال يلفت األنظار تد صغيرة لوضع

المصلون كلما أرادوا  إلى المصلى بحقيبتك، يقرأ منه
  .قضاء وقت أطول

  .ّ مرغبات-

أحضر معك مالبس نسائية للصالة واتركها، 
شواحن للهواتف النقالة، وصالت للكهرباء متعددة 

 .فكر وأبدع... المداخل

  . حدث الجميع عنه-

تحبه حقا؟ ليشغل إذا حديثك، على مواقع 
، بين أهلك وأصدقائك، تعلم تاريخه التواصل االجتماعي

  ...وأخباره وانشرها

ِهذه األفكار لك ولك، متاحة في يد الجميع، ال  َ
يعاقب عليها قانون تافه، بل تؤجر عليها وتساهم في 

 .صنع الفرق وتثبيت المعادلة

ذو همة وعزيمة، فتعال في  كنت جسورا إن أما
بة األحوال شمال ق الصباح الباكر وتوجه إلى مكتب

الصخرة واطلب مفتاح باب الرحمة لتنال أنت شرف فتحه، 
نعم، لن يحدث شيء، يمكن أن تعتقل وتخرج في  افتحه



  
  ٢٨٣ 

التوقيع على أمر إبعاد،  ٕنفس اليوم، وان طلبوا منك
 ...فارفض

األمر بهذه البساطة، كثيرون سبقوك ونالوا  نعم
ّسجل في صحيفتهم الشرف، لم يحدث لهم شيء، فقط ُ :

 !؟".الرحمة، أغاظ أعداء الدين، ونصر األقصىفتح باب "

 ٢٦/٣/٢٠١٩ المقدس لألنباء بيت

* * * * *  

 ألف منزل في القدس ملفاتها في ١٨: صيام
  محاكم االحتالل

 

إن "قال نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام 
المواطن المقدسي مستمر في الدفاع عن أرضه 

دخل كل ومقدساته في الوقت الذي أصبحت فيه المعركة ت
 ألف منزل في مدينة ١٨ًبيت، نظرا لوجود أكثر من 

 ".القدس كلها ملفات في محاكم االحتالل

وأضاف صيام، في تصريح صحفي، اليوم األحد، 
ًأن بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة التي تعتبر مثاال 
على أطماع االحتالل وتغوله، تتعرض لحملة مصادرة 

ً منزال ١٥تالل بعد أن هدم ًألراضيها، الفتا إلى أن االح
 أعوام فيها، جاء اليوم لمصادرة هذه األراضي ٣قبل 

 .المجاورة" عطروت"لصالح االستيطان في منطقة 

وأوضح صيام أن االحتالل يسعى لتغيير 
الجغرافيا في القدس المحتلة بمحاولة إحكام اإلغالق على 
شمال البلدة القديمة فيها من خالل الجهة الواصلة بين 

ًمشيرا . واألحياء االستيطانية في القدس" التلة الفرنسية"
إلى ما يحدث في حي الشيخ جراح األبرز في تغول 

ًموضحا أن أصحاب . االحتالل وتجاهله للقوانين الدولية
المنازل في الشيخ جراح يمتلكون األوراق الثبوتية 

  .٦٧لمنازلهم من األمم المتحدة واألردن قبل عام 

 ٣١/٣/٢٠١٩قدس موقع مدينة ال
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  ماذا تعرف عن يوم األرض الفلسطيني؟

 

 يحيي – هاني المالزي –يورونيوز 
يوم "من كل عام ) مارس( آذار ٣٠الفلسطينيون في 

ّكمناسبة رمزية لـ للتعبير عن تمسكهم بأرضهم " األرض
 .ّوهويتهم الوطنية

التاريخ وتعود أسباب ومنشأ المناسبة إلى ذات 
ّ حين قامت السلطات اإلسرائيلية بمصادرة ١٩٧٦من عام 

من األراضي )  مليون متر مربع٢١( ألف دونم ٢١نحو 
ّذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق مناطق ذات  ّ
ّأغلبية سكانية فلسطينية، إلسكان اليهود في المنطقة  ّ

وشمل ذلك ".تطوير الجليل"فيما أطلقت عليه مشروع 
 عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد ومناطق مناطق

أخرى من الجليل والمثلث والنقب، وحينها عم إضراب عام 

ًومسيرات من الجليل شماال إلى النقب جنوبا، كما اندلعت  ً
مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وجرح 

 .واعتقال المئات

ًوبات يوم األرض يعتبر حدثا محوريا في الصراع  ً
رض، وفي عالقة المواطنين العرب بالجسم على األ

  .السياسي اإلسرائيلي

   :١٩٧٦انطالقة عام 

للرد على القرار تداعت لجنة الدفاع عن األرض 
 لعقد اجتماع عاجل في ١٩٧٦) فبراير( شباط ١بتاريخ 

 ٣٠الناصرة، نتج عنه إعالن إضراب عام شامل في 
آذار من السنة نفسها كإحدى مظاهر  /مارس
من جهتها الحكومة اإلسرائيلية أرفقت قرار .اجاالحتج

مصادرة األراضي بإعالن حظر تجول على قرى سخنين، 
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عرابة، دير حنا، طرعان، طمرة، وكابول، من الساعة 
ٕ، واعالنها ١٩٧٦) مارس( آذار ٢٩الخامسة مساء يوم 

لكن ذلك .عدم قانونية المظاهرات، وتهديدها بالتصدي لها
ضرابات العامة واالحتجاجات ضد لم يحل دون انطالقة اإل

 .مصادرة األراضي في اليوم التالي

) مارس( من آذار ٣٠ومنذ ذلك العام شكل الـ 
مناسبة للفلسطينيين في الداخل والشتات، ومعهم 
المتعاطفون في الدول األجنبية بإحياء ذكرى يوم األرض، 

 .وتجديد تشبثهم بحقوقهم

 مظاهر اإلحياء

مناسبة عادة في تتمثل مظاهر إحياء ال
المظاهرات والمسيرات، إضافة إلى اإلضرابات الشاملة في 
ٍكافة المناطق الفلسطينية، واطالق جداريات ومجسمات  ٍ ٕ ّ ّ

ٍتعبر عن فلسطين بشكل عام، والقدس بشكل خاص ٍ مع . ّ
ّحمالت لزراعة أشجار الزيتون في األراضي التي تم 

ية ًفضال عن حمالت إعالم. جرفها على يد السلطات
  .متفرقة

  ٣٠/٣/٢٠١٩نيوز  يورو
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ًالمعتقل زادني إيمانا بقضيتي : عهد التميمي
 ًومنحني دافعا أكبر لتحدي االحتالل

 

أكدت االسيرة  -  رانيا سابا- بترا - عمان
المحررة عهد التميمي أن المعتقل زادها إيمانا بقضيتها 

ل االسرائيلي واستكمال ومنحها دافعا أكبر لتحدي االحتال
  .مسيرة المقاومة الشعبية لمناهضة الفكر الصهيوني

واوضحت التميمي في لقاء مع وكالة االنباء 
ان صورة زميالتها االسيرات لحظة وداعها " بترا"االردنية 

عند مغادرة المعتقل، محفورة في وجدانها، وان معظمهن 
  .يواجهن أحكاما تزيد عن عشر سنوات

لى ان أسوأ ما واجهته، وهي خلف وأشارات ا
القضبان على مدى ثمانية اشهر، هو عدم القدرة على 
التواصل مع اسرتها واالطمئنان عليهم، خاصة أن قريتها 

تتعرض لمواجهات مستمرة مع جنود ) قرية النبي صالح(
  .االحتالل االسرائيلي

إن سلطات االحتالل منعت افراد أسرتها : وقالت
ة بأنه يحق لهم بحسب النظام المعمول من زيارتها، منوه

. به في السجون االسرائيلية زيارتها مرتين في الشهر

واضافت، أن ظروف المعتقل كانت صعبة، وأن أبسطها 
على سبيل المثال، وضعها مع اسيرات أخريات في غرف 
صغيرة جدا، ما يضطر البعض منهن في ليال كثيرة الى 

  .النوم على االرض

يالتها االسيرات احبطن كل واكدت انها وزم
محاوالت الجنود لمنعهن من مواصلة التعليم، وان 
تمردهن برفض تناول الطعام والخروج من الغرف 

  .واصرارهن على االحتفاظ بالكتب، كان سبيلهن للنجاح

عهد التي تم استضافتها على هامش زيارتها 
لألردن بدعوة من اللجنة الثقافية في النادي االرثوذكسي 

ان، شددت على اهمية ايصال رسالة لكل دول العالم بعم
بأن الشعب الفلسطيني ال يقف موقف عداء من اليهود 
او ضد الديانة اليهودية، لكنه يناضل ويكافح ضد 

  .الصهيونية التي سلبته أرضه

وزادت أن عددا كبيرا من اليهود متضامنون معنا 
مدن ومتفهمون لقضيتنا، الفتة الى ان المستوطنين في ال

الفلسطينية والقدس ضحايا للفكر الصهيوني الذي تسعى 
سلطات االحتالل من خالله للسيطرة على عقول 

  .المستوطنين باستمرار
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واشارت الى انها ال تنتمي ألي فصيل فلسطيني، 
لكنها تحمل قضية وطن مغتصب ومحتل، مؤكدة أنها 
برغم الضغوط التي مورست عليها أثناء التحقيق على 

  .يوما، إال أنها رفضت التوقيع على أي وثيقة ١٦مدى 

عهد التي ينفذ بحق أخيها حاليا الحكم بالسجن 
خلف قضبان االحتالل، نبهت الى أن والديها تم اعتقالهم 
مرات عديدة، وأن خالها إستشهد وعمتها كانت ضحية 
رصاص الجنود االسرائيليين في ساحة المحكمة أثناء 

  .بدجلسة الحكم على ابنها بالمؤ

وتم تكريم عهد التميمي في اكثر من دولة، 
ٕواطالق اسمها على شوارع في هولندا تعبيرا عن 
تضامنهم معها، كذلك رسمت جدارية عمالقة على جدار 
الفصل العنصري قرب بيت لحم، من فنانين إيطاليين 
ومشاركة فنان فلسطيني، وتم ترحيل االيطاليين فيما بعد 

  .اليامن سلطات االحتالل الى ايط

يشار الى ان عهد تم اعتقالها ووالدتها ناريمان 
، وهي لم تتجاوز السادسة عشرة ٢٠١٧في كانون اول 

من عمرها، بتهمة االعتداء على جنود االحتالل وصفعها 
لجندي اسرائيلي اثناء اعتراضهم مسيرة سلمية شاركت 

  .بها في قرية النبي صالح بقضاء رام اهللا

ميمي ووالدتها في تموز واطلق االحتالل عهد الت
 اشهر في السجون ٨العام الماضي بعد ان قضتا 

  .االسرائيلية

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن سجون االحتالل 
 طفال فلسطينيا، بحسب آخر ٣٥٠تضم بين جدرانها 

 .احصائية

  ٩ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 
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سنجعل من باب الرحمة : "الدستور "بكيرات لـ
  امعة للعالمًمعقال للعلم وج

 

أكد  - محمـد الرنتيسي-القدس المحتلة  
مجلس أوقاف القدس في اجتماعه الموسع أمس، انه 
فيما تحاول سلطات االحتالل، خلق بلبلة، وشق الموقف 
الثابت والراسخ حيال مصلى باب الرحمة في المسجد 
األقصى المبارك، فان الحديث عن تفاهمات مع االحتالل 

من الصحة، وما هو إال لعبة خبيثة، بشأن المصلى، عار 
تهدف إلحباط المساعي الحثيثة لإلستفادة من مصلى 
باب الرحمة كمعقل للعلم، وكي يكون رحمة للعالم أجمع، 
ًمجددا التأكيد على أن الموقف الثابت الذي تبناه المجلس 
ُمنذ البداية، هو أن باب الرحمة فتح ولن يغلق، وهو ما 

لحكومة األردنية، الذي حظي يمثل الموقف الرسمي ل
بتأييد ومباركة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، الذي أوعز 

  .ًبدوره للبدء بترميم المصلى، إلبقائه مفتوحا

وأكد المجلس أن االحتالل يحاول اإلصطياد في  
الماء العكر، من خالل الحديث عن أن باب الرحمة ال 

ًيعدو كونه بابا، وهو ليس بمسجد، منوها إ لى أن ًّ
ً دونما، هي مساحة المسجد ١٤٤المساحة الممتدة على 

ّاألقصى المبارك، وبالتالي فباب الرحمة هو جزء ال يتجزأ 
  .من المسجد

وجدد المجلس موقفه الرافض للتوجه إلى  
محاكم االحتالل أو االعتراف بها، وأن الرعاية الهاشمية 
هي صاحبة القول الفصل في كل ما يتعلق بالمسجد 

ًقصى المبارك، وبالتالي فاالحتالل ال يملك قرارا بفتح األ
مصلى باب الرحمة أو إغالقه، ويتحمل تداعيات محاوالت 
إغالقه بالقوة، ال سيما في ظل االستعدادات الجارية للبدء 

  .بترميمه

من جهته، قال الشيخ الدكتور ناجح بكيرات،  
نائب رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس، إن 

ًك توجها عاما بأن يتحول مصلى باب الرحمة إلى هنا ً
معقل للعلم، على خطى اإلمام الغزالي، بهدف خلق جيل 
واع، وعدم حصر االستفادة منه في فريضة الصالة فقط، 
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جامعة "ًداعيا إلى إنشاء جامعة عالمية تحمل اسم 
 وتمنح الشهادات العليا "المسجد األقصى المبارك

  .العالملمنتسبيها من كافة دول 

 إلى أن "الدستور"ولفت بكيرات في تصريحات لـ 
المسجد األقصى المبارك يحتاج لمزيد من المرافق، 
وبالتالي فإن األولوية في ترميم مصلى باب الرحمة، 
ينبغي أن تتمثل في االستفادة منه في إقامة معقل للعلم، 
على غرار ما جرى في مصلى النساء بالمسجد األقصى، 

ًليا مكتبة فكرية ودينية ضخمة، دون أن الذي يضم حا
ًتلغي الصالة فيها، مشددا على أن الصالة باإلمكان 

   .إقامتها في أي بقعة من المسجد المبارك

في ظل الهجمة االحتاللية ": وأضاف بكيرات
المستعرة على المسجد األقصى المبارك، نحتاج لصناعة 

د سيرة اإلنسان، وخلق جيل يتسلح بالعلم والفكر، لتجسي
الدعاة والعلماء الراحلين، وهذا هو توجه مجلس أوقاف 
ًالقدس في هذه المرحلة، ردا على محاوالت االحتالل 
اإلنتقاص من دور مصلى باب الرحمة، إلحباط مساعي 

ّ، داعيا لعدم اإللتفات لما تروج له آلة االحتالل، »ترميمه ً
واإللتفاف فقط حول موقف مجلس األوقاف على أرض 

قع، والذي يجسد تطلعات أعلى المستويات في الرعاية الوا
الهاشمية للقدس ومقدساتها، وفي المقدمة منها جاللة 
الملك، والحكومة األردنية، ووزارة األوقاف والشؤون 

  .والمقدسات الدينية

١ص ١٢/٣/٢٠١٩الدستور 
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باب "مبعدون عن األقصى ينظمون وقفة أمام 
  "الرحمة

 

نظم مبعدون عن المسجد األقصى المبارك، وقفة 
باب الرحمة على بعد  أمام باب الرحمة المغلق في مقبرة

  .أمتار عن األقصى المبارك

وقال مراسلنا في القدس إن قوة معززة من جنود 
  .االحتالل اقتحمت المقبرة لكن لم يبلغ عن اعتقاالت

ُيشار إلى أن االحتالل أبعد عشرات المقدسيين 
 المبارك منذ إعادة فتح مبنى األقصىعن المسجد 

 قبل ثمانية أيام، في األقصىُومصلى باب الرحمة في 
مقدمتهم رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد العظيم 
سلهب، ونائب المدير العام لألوقاف اإلسالمية الشيخ 

  .ناجح بكيرات

  ٢/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

 

يدون األغاني التراثية فنانون فلسطينيون يستع
  بمزجها بموسيقى إلكترونية

  

 –) ب.ف.أ (– األراضي الفلسطينية –رام اهللا 
سارونا وهو االسم الفني لفنانة فلسطينية بواسطة  تمزج

موسيقى فلسطينية تقليدية بأخرى » ميكسر«جهاز 
 .إلكترونية جديدة لتجمع بذلك بين الماضي والحاضر

ًاما شأنها في ذلك  ع٢٣وتقدم الشابة البالغة 
شأن فنانين فلسطينيين آخرين في مجال الموسيقى 
ٍاإللكترونية، أغان جديدة من الفلكلور الفلسطيني 
والموسيقى الشعبية المحلية مع إضافات إلكترونية، وفق 

 .«فرانس برس«
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ُوتتساءل سارونا مرتدية قميصا قطنيا كتب عليه  ً ً
ماط لماذا أتجه إلى األن«، »صنع في فلسطين«

 .«األوروبية، التي ال أشعر بارتباط بها؟

وتقول من األستوديو الذي أقامته في غرفة 
نومها المطلة على التالل المحيطة برام اهللا في الضفة 

 .«نريد عيش هذا التراث حتى ال ننساه«الغربية المحتلة 

يقف وراء فكرة المشروع منتج األفالم رشيد 
ادي التي تعتبر أول عبدالحميد بمساعدة من سما عبداله

 .فلسطينية) دي جي(منسقة أسطوانات 

 عشرة ٢٠١٨وبغرض تنفيذ الفكرة، جمعا العام 
فنانين، تسعة منهم من أصول فلسطينية يعيشون في 
أماكن بينها األردن وحيفا وبريطانيا واألراضي الفلسطينية 

 .وفرنسا، في فيال بمدينة رام اهللا

بوعين، أعد وخالل هذه اإلقامة الفنية من أس
ًهؤالء الفنانون ألبوما موسيقيا ضم   أغنية بعنوان ١٨ً

 .وهي كلمة تجمع بين إلكترو وفلسطين» إلكتروسطين«

أضاف كل من هؤالء الفنانين على هذا العمل 
ونهل . ًشيئا من تجربته ومن خلفيته الموسيقية

الموسيقيون من مئات المقطوعات الموسيقية الفلسطينية 
ً سنة تقريبا في مركز الفن ١٥جلة قبل التقليدية المس

 .الشعبي، وهي جمعية فلسطينية مقرها رام اهللا

وتقول سارونا صاحبة الشعر القصير وهي 
في البداية، عندما استمعنا «أصغر الموسيقيين هؤالء 

إلى كنوز من الموسيقية المحلية التقليدية لم نكن نعرف 
 .«لم نرغب في إفسادها. ما علينا القيام به

ًاستمعت إليها مرارا وتكرارا ثم «وتمضي قائلة  ً
أخذت مقطوعة موسيقية صغيرة، وأدخلتها إلى البرمجية 
ًفي الحاسوب وأضفت إليها إيقاعا مشابها للموسيقى لكن  ً
مع مزيد من المؤثرات اإللكترونية، في بعض األحيان 

 .«أضفت نغمات من آلة القانون

روع هذه وسيؤدي الفنانون المشاركون في المش
الموسيقى في األول من مارس، على مسرح معهد العالم 

 .العربي في باريس

في استوديو مطل على البحر في حيفا، يقول 
منسق أسطوانات ذو خبرة شارك )  عاما٣٥(برونو كروز 

 .في مشروع األلبوم إنه أعجب كثيرا بالمشروع

وهو يمزج الموسيقى محاطا بعشرات الملصقات 
ستوديو الخاص به تذكره بحفالته الكثيرة المنتشرة في اال

 .في المنطقة وفي أوروبا منذ أواخر التسعينيات

حاولت في السابق القيام بهذا النوع من "ويقول 
المزج الموسيقي، لكن الحصول على إذن لحقوق النشر 

 ."والتأليف على األعمال التقليدية كان صعبا

عل وأتى الحل عبر مركز الفنون الشعبية الذي ج
 ."إلكتروسطين"األغاني متاحة لمشروع 

عند استماعه إلى أرشيف األغاني هذا تعرف 
على أعمال كانت تغنيها عمته وجدته في طفولته، 
واكتشف أيضا تراثا موسيقيا أوسع نطاقا يختلف من 

 .منطقة إلى أخرى

كل مكان له قصة خاصة به "ويقول برونو كروز 
اف فولكلورا حتى لو كان هذا كله في نهاية المط

 ."فلسطينيا

ًاختار برونو أن يدمج في أحد أعماله تسجيال 
من الخمسينيات ألغنية من زفاف في شمال الضفة 

 .الغربية مع التفاعل المعهود بين فنان والضيوف

ثمة عالقة غريبة بين الموسيقى "ويؤكد 
الفلسطينية التقليدية والهيب هوب مع الفنان الذي يغني 

 ."ور في القاعةويتوجه إلى الحض

ويصعب أحيانا التعرف على الموسيقى األصلية، 
 .بصمتهم الخاصة" إلكتروسطين"إذ أضاف موسيقيو 

هذه ليست "ويقول منتج األفالم رشيد عبدالحميد 
إعادة مزج لألغاني الشهيرة، إن الفنانين دمجوا مقاطع 
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، وأضاف كل واحد منهم "موسيقية صغيرة وأصواتا وأجواء
 .الموسيقية الخاصة بهالتأثيرات 

إن كانت المعالجة الجديدة "ويوضح عبدالحميد 
لهذه الجواهر القديمة تغير األفكار المسبقة عن الثقافة 

 ."الفلسطينية فإن ذلك ممتاز

نحن (تقوم الفكرة على القول "ويتابع 
الفلسطينيون عالقون في صراع ونخضع لالحتالل، لكننا 

 )".نصنع الموسيقى ونحب المرح

بالنسبة " كل شيء يرتدي طابعا سياسيا"يؤكد و
له وللفنانين الذين شاركوا في األلبوم بصفتهم 

 .فلسطينيين

إنها موسيقى جديدة مع لمسات "ويقول كروز 
تكنو وهيب هوب وريجي يمكن لعبها في المراقص 

 ."والمهرجانات الكبيرة في جميع أنحاء العالم

أماكن ال ستنقل القضية الفلسطينية إلى "ويتابع 
تسمع فيها أصوات السلطة الفلسطينية أو الحكومة 

 ."الفلسطينية

ويتطلع عبدالحميد إلى المستقبل، ويقول إنه 
يرغب بإضافة الرقص إلى مشروعه في مرحلة مقبلة مع 

 .مزج الدبكة مع حركات الهيب هوب

 ١٢ ص٢/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

مؤتمرون يؤكدون ضرورة إيصال رسالة المرأة 
 مقدسية إلى كافة أرجاء العالمال

 

أجمع مشاركون في ندوة نصرة المرأة  - عمان
المقدسية، التي نظمتها لجنة المرأة النقابية االردنية 

على ضرورة ايصال رسالة المرأة المقدسية إلى كافة «
ارجاء العالم، ودعمها بكافة الوسائل المادية والمعنوية 

من الصمود في وجه والقانونية واالعالمية، حتى تتمكن 
  .«االحتالل االسرائيلي

الفلسطينية هي األم المصابرة «وقالوا ان المرأة 
التي حثت أبناءها على التعلم والعمل، وعلى الثورة 
والمقاومة، وهي المرابطة في أزقة القدس وفي ساحات 
األقصى، وهي المعلمة التي شاركت في بناء الجيل، وهي 

جهت االحتالل، وهي التي الناشطة والمقاومة التي وا
  .«التحمت مع الجماهير في الهبات واالنتفاضات

وقال رئيس مجلس النقباء المهندس عبد الهادي 
ان النقابات المهنية تعمل بكل ما تستطيع، «الفالحات 

لدعم قضية المرأة المقدسية التي تعاني الكثير نتيجة 
ديدي ، مشيرا الى وجود الع»"االسرائيلي"غطرسة االحتالل 

من اللجان التي تعمل على التواصل مع اهلنا في القدس، 
وقد استطاعت رغم المصاعب تقديم ما امكن ولكن هذا ال 

على اهمية االردن كونه احدى البوابات «يكفي، مؤكدا 
الرئيسة التي تتواصل مع االشقاء، اضافة إلى الرعاية 

  .«الهاشمية للمقدسات االسالمية والمسيحية

الجهود «مية مرام النابلسي ان وقالت المحا
االساسية لدعم المرأة المقدسية من الناحية القانونية 
تحتاج الى دول، ولكن هذا ال يمنع ان يكون لالفراد دور 

  .«في دراسة الوضع القانوني للمرأة في فلسطين والقدس

واكدت النابلسي على اهمية دور االردن في 
كون االردن يمتلك الدفاع القانوني عن المرأة المقدسية 

قانونيا حق الرعاية على المسجد االقصى الذي يقع تحت 
الوصاية الهاشمية، ووزارة االوقاف االردنية هي 

  .المسؤولة اداريا عن االماكن المقدسة

واشار مشاركون في الندوة التي انقسمت الى 
ثالثة محاور، قانوني، واعالمي، وتربوي، الى ابرز ما 

سية مؤكدين انها تعاني من تدهور تتعرض المرأة المقد
الوضع االقتصادي للمجتمع الفلسطيني، ومن االعتقال 
ومحاوالت التجهيل، واالفقار، واالقتحامات الليلية، 

 .وحرمانهن من السكن

 ٥ ص٦/٣/٢٠١٩الدستور 
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* * * * *  

  

 

 ةديموغرافي قامت بتغييرات إسرائيل: مجدالني
  عميقة في األراضي الفلسطينية المحتلة

 

 قال عضو اللجنة التنفيذية -  وفا- بروكسل
لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، إن إسرائيل، 
السلطة القائمة باالحتالل، قامت واقعيا وعمليا، بتغييرات 
ديموغرافية عميقة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .، وخصوصا في مدينة القدس١٩٦٧

قر البرلمان جاء ذلك خالل ندوة عقدت في م
األوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم األربعاء، 
حول توسيع االستيطان في األراضي المحتلة وبصفة 

رسمية من بعثة  خاصة في القدس الشرقية، بدعوة
االتحاد األوروبي وبعثة فلسطين، بحضور سفير دولة 
فلسطين لدى االتحاد األوروبي، بلجيكا ولكسمبورغ 

الرحيم الفرا، وممثلي الدول األعضاء في السفير عبد 
منظمة المؤتمر اإلسالمي في بروكسل، وأعضاء البرلمان 
األوروبي، وممثلي المفوضية األوروبية وأعضاء 
المجتمع المدني واألوساط األكاديمية واإلعالمية، لرفع 
مستوى الوعي تجاه حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 

 .ياء عملية السالمٕعلى أساس حل الدولتين واح

وأوضح أنه طبقا لقرارات الشرعية الدولية 
، تعتبر أراضي دولة ٣٣٨-٢٤٢وخصوصا القرارات 

 أراض ١٩٦٧فلسطين المتمثلة في الرابع من حزيران 
محتلة، تواصل إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل، نقل 
ٕالموظفين اإلسرائيليين واسكانهم في األراضي الفلسطينية 

 بصفة مستوطنين، وبما يتعارض مع القانون المحتلة
الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتراوح عدد 

 ألف مستوطن ٦٥٠المستوطنين في الضفة والقدس 
 .يقيمون بصورة غير شرعية على أراضي دولة فلسطين

من % ٤٠وأضاف مجدالني أن أكثر من 
األراضي المحتلة في الضفة باتت تحت سيطرة 

 فإن ٢٣٣٤واستنادا لقرار مجلس األمن المستوطنين، 
 بما ١٩٦٧بناء المستوطنات في األراضي المحتلة عام 

فيها القدس الشرقية، يعتبر غير قانوني، ومن شأنه أن 
يشكل عقبة في الوصول إلى حل الدولتين وبناء سالم 
ًعادل، ويطلب القرار فورا من إسرائيل الدولة القائمة 

ات واألعمال االستيطانية في باالحتالل وقف جميع النشاط
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 
واالحترام الكامل للشرعية الدولية وااللتزامات المترتبة 

  .عليها

وتابع مجدالني أن دولة االحتالل تعمل على 
االستيالء على مزيد من أراضي الدولة الفلسطينية من 

لتنظيم، والتشريعات خالل تعديل قوانين التخطيط وا
العنصرية، واالستحواذ على األراضي باعتبارها أراضي 
دولة، واستغالل وتوظيف قانون الغائبين، ومصادرة 
االراضي الستخدامها ألغراض عامة من ضمنها 
العسكرية، والمساعدة على تسريب وشراء االراضي، 
وتغيير قانون التخطيط االردني، وهو القانون المتعلق 

 والتنظيم للقرى والمدن لتسهيل بناء االستيطان بالبناء
  .وتقويض التطور الحضري الفلسطيني

وأشار مجدالني أن اإلجراءات اإلسرائيلية 
االستيطانية غير الشرعية دمرت حل الدولتين، وأعاقت 

بعد أكثر من : "وقال.إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
فيها القرار ً عاما لم تطبق قرارات مجلس األمن بما ٥٠

، الخاص باالستيطان اإلسرائيلي في األراضي ٢٣٣٤
المحتلة، العديد من الدول ومن ضمنها بعض الدول 
األوروبية لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من 

ٕ، والى جانب ذلك اتخذت المفوضية ١٩٦٧حزيران لعام 
، بوسم المنتجات ٢٠١٥ نوفمبر ١١ًاألوروبية قرارا في 
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ة من األراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن نطالب المصدر
  ."حكومات هذه الدول تطبيق هذا القرار

-٢٤٢(ودعا لتطبيق قرارات مجلس األمن 

باإلضافة ). ٤٧٦-٤٦٥(، والقرارات ذات الصلة )٢٣٣٤
للرأي االستشاري الخاص بمحكمة العدل الدولية 
بخصوص جدار الفصل والضم والتوسع العنصري، 

ئيل مسؤولية الجرائم القائمة والمتواصلة وتحميل إسرا
  .بحق الشعب الفلسطيني

، الذي "قانون القومية"وتطرق مجدالني إلى 
، وهو "ابرتهايد"ًيعيد تعريف إسرائيل رسميا باعتبارها دولة 

يعتبر قانونا أساسيا بغياب الدستور، واألهم أنه يعتبر 
عتباره االستيطان قيمة للدولة، ويدعو لتعزيزه وتوسيعه با

  .سياسة رسمية

 ٧/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * * 

منتدون يؤكدون أهمية الوصاية الهاشمية 
  على المقدسات في القدس

  

اتفق رجال دين  -  ابتسام العطيات-السلط 
مسلمون ومسيحيون وعلماء ومفكرون على اهمية 
الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 

وطالبوا خالل الندوة الحوارية التي . ريففي القدس الش
نظمتها مديرية ثقافة محافظة البلقاء ومنتدى الوسطية 

الوصاية الهاشمية على «للفكر والثقافة في السلط بعنوان 
والتي عقدت « المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

بقاعة االستقالل ببلدية السلط الكبرى بتكاتف الجهود 
ة التعايش واستعادتها بطريقة فكرية للدفاع عن مدين

حضارية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في 
 .الدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

وقال االب نبيل حداد ال بد ان نبعد عن 
المقدسات االسالمية اي طابع سياسي وخالص االرض 

عن التطرف من االحتكار واحالل السالم يعد دافعا للبعد 
والعنصرية والتمييز على اساس الدين او العرق، وحافزا 
للدفاع عن القدس وايجاد الحلول العادلة لتحريرها من 

  .ازمتها الخانقة

وحذر االب حداد من تسيييس القدس واحتكارها 
  .والذي يعد تهديدا لوجودها وتأثيرها وتدنيس لقدسيتها

دين واعتبر االب حداد أن المسيحيين المتواج
حول القدس عاصمة التوحيد هم خلفاء للكنيسة القديمة 
واالولى والتي هي اصل كل الكنائس ويقع على عاتقهم 
المحافظة عليها وفي غيابهم ستنطفئ شمعة االماكن 

  .العريقة وتصبح متاحف فقط

واشار االب حداد الى انه تقدم بنسخة من رسالة 
مريكي م الى المندوب اال٢٠٠٤عمان خارج الوطن عام 

الدائم في مجلس االمن والذي يعد فخرا لالردن 
  .ولالردنيين

واستعرض مدير المسجد االقصى الدكتور عبد 
الستار القضاة انجازات الرعاية الهاشمية في القدس 

  .م ولغاية االن١٩٢٤الشريف منذ عام 

واوضح بان االنجازات التي تحققت للمسجد 
 ماليين ٦ ـت باالقصى خالل عشر السنوات االخيرة قدر

دينار وتم طرح عدة عطاءات منها مولدات كهربائية 
) ٢٤٧(وعطاء لشراء الواح الرصاص للمسجد بكلفة 

  .ونظام للتهوية

وبين الدكتور القضاة بان االحتالل الصهيوني لم 
يسمح بتركيب نظام لالطفاء واقتصرت الموافقة على 

ن من بتركيب نظام لالنذار بالحريق، متسائال كيف سنتمك
  .اطفاء الحريق في حال حدث ال قدر اهللا

ودعا الدكتور حسين مبيضين كل من يريد 
استنهاض القدس، الى تفجير االلغام الفكرية والثقافية 
والتعصبية لحشد الهمم والوقوف صفا واحدا خلف القيادة 

  .الهاشمية
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كما ودعا الدكتور مبيضيين الى تدريس مادة 
سالمية في المناهج المسجد االقصى والمقدسات اال

المدرسية والجامعية والبد ان تكون ذات نطاق واسع، 
وتخصيص رسائل جامعية لتتناول البعد الديني 

  .واالجتماعي والسياسي

واوضح مساعد مدير اوقاف محافظة البلقاء 
الدكتور سامي غنايم الى ان القدس تتعرض للتضييق لذا 

 بشكل البد ان تستنهض العالم لنصرة قضية فلسطين
  .بشكل عام والقدس الشريف بشكل خاص

وكان رئيس منتدى السلط للفكر والثقافة احيا 
عربيات القى كلمة ترحيبية اكد فيها ضرورة الدفاع عن 
مدينة الوئام والتعايش االخوي القدس والمقدسات 

 .االسالمية

 ١٣ ص٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

في " مهرجان القدس تراث وهوية"انطالق 
  دوحةال

 

في مبنى مجمع المدارس  انطلق – الدوحة
 الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة،

القدس "مهرجان األيام الثقافية الفلسطينية تحت شعار 
في إطار الرد على المؤامرات  ، الذي يأتي"تراث وهوية

وافتتح المهرجان، .الساعية إلى طمس قضية القدس
طر منير غنام، يرافقه المشرف سفير دولة فلسطين لدى ق

العام على المدارس الفلسطينية يحيى األغا، وعميد 
السلك الدبلوماسي في الدوحة، إضافة لممثل عن وزارة 
التعليم القطرية، بحضور العديد من السفراء 
والدبلوماسيين العرب واألجانب، وعدد من الشخصيات 

  .االعتبارية

القدس دينيا ويركز المهرجان على إبراز أهمية  
وحضاريا وثقافيا وتراثيا كعاصمة لدولة فلسطين عبر 

حقب التاريخ، وأنها ستبقى كذلك رغم كل محاوالت محو 
هويتها وتغيير طابعها والسعي المحموم إلى تهويدها، 
إضافة إلى إبراز حقيقة أن أجيال فلسطين في المهجر 
حملت الوطن في القلوب وبقيت متمسكة بحقها فيه، 

 بكل الوسائل للعودة إليه وطنا حرا عزيزا، وللقدس وتسعى
  .عاصمة أبدية

واشتمل المهرجان الذي تم تصميمه وتنظيمه 
وتنفيذه كامال من قبل أسرة المدارس الفلسطينية 
وطلبتها، على مجسمات عمالقة للمسجد األقصى بكل 
أجنحته وأقسامه، وأبواب القدس وأسواقها، عرضت فيها 

جات الفلسطينية من مواد زراعية، مختلف أنواع المنت
  .وصناعات وحرف تقليدية تراثية

ويتخلل المهرجان، الذي سيستمر ثالثة أيام، 
فقرات تشمل لوحات فنية، ومعارض أزياء تراثية إضافة 

  .لألغاني الفولكلورية والدبكة الشعبية

  ٩/٣/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * * 

" شبابنا قدها "الرؤيا الفلسطينية تختتم مشروع
  في بلدات القدس

 

 اختتمت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية –رام اهللا 
،الذي "شبابنا قدها"وبدعم من منظمة اليونيسف مشروع 

نفذته في بلدات القدس بهدف تعزيز دور األطفال في 
مجتمعاتهم المحلية، وتنمية قدراتهم الفردية وتطوير 

 ووعي ذويهم مهاراتهم االجتماعية إلى جانب رفع وعيهم
في قضايا حقوق الطفل، واإلرشاد المهني، واألمان 
الرقمي باإلضافة إلى االستخدام المسؤول لمواقع التواصل 

  .االجتماعي

واستهدف المشروع أكثر من خمسمائة طفل وما 
يزيد عن مئتين وخمسين من أولياء األمور في خمس 
، بلدات في القدس وهي جبل المكبر، والعيساوية، وسلوان
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وتم تنفيذ هذا المشروع . والبلدة القديمة، ومخيم شعفاط
ٍبالشراكة مع خمس مؤسسات قاعدية عاملة في بلدات 
القدس، وهيمركز الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط، 
ومبادرة شباب البلد في جبل المكبر، ومركز سبافورد 
لألطفال في البلدة القديمة، وملتقى الشباب التراثي 

  .وان، ونادي العيساويةالمقدسي في سل

حيث نظمت هذه المؤسسات أنشطة مختلفة 
ً عاما، والتي ١٧- ١٣لألطفال الذين تتراوح أعمارهما بين 

ًتضمنت برنامجا تدريبيا تخلله لقاءات عدة في مجاالت  ً
مختلفة منها المهارات الحياتية، واإلرشاد المهني وحقوق 

فاعلة الطفل، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواطنة ال
 ساعة تدريبية تضمنت ٥٨والمبادرات المجتمعية، بواقع 

جولة مهنية إلى جامعة فلسطينية أو مصنع أو مركز 
  .مهني

وكنتاج فعلي لألندية، أطلقت المجموعات 
الشبابية المنبثقة عن األندية عشر مبادرات مجتمعية 
نفذها األطفال في مجتمعاتهم واختاروا أفكارها من واقع 

الجتماعية، التي تعانيها مجتمعاتهم وبلداتهم المشكالت ا
في البلدة " زلت طفلة ما"العربية في القدس كمبادرة 

القديمة التي تسلط الضوء على مشكلة الزواج المبكر 
للقاصرين والقاصرات في القدس، وتطرح مخاطرها 
المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني عبر سلسلة من 

في سلوان التي " اقرأ معنا"المحاضرات التوعوية، ومبادرة 
أنشأ األطفال فيها مكتبة تضم كتب وندوات أسبوعية 
لمناقشة الكتب واألفالم الوثائقية للترويج ألهمية 

  .المطالعة

 ورشة عمل حقوقية ٢٦نفذت المؤسسة نحو 
في بلدات القدس كجبل المكبر، والعيساوية، وسلوان، 

رشات في ُوالبلدة القديمة ومخيم شعفاط، حيث عقدت الو
مجموعة من المدارس ومؤسسات المجتمع المدني،وقد 
شارك عدد من أولياء األمور في اللقاءات التدريبية 

والتوعوية المتعلقة بقضايا حقوق الطفل، لرفع مستوى 
  .الوعي بحقوق األطفال عند االعتقال أو التوقيف

وفي السياق ذاته أطلقت المؤسسة مجموعة من 
 استهدفت أطفال بلدات القدس الورشات التوعوية التي

بتدريبات مكثفة " شبابنا قدها"المستهدفة ضمن مشروع 
في قضايا األمان الرقمي، وسبل االستخدام اآلمن لمواقع 
التواصل االجتماعي التي نفذتها المؤسسات الشريكة 
للرؤيا الفلسطينية في بلدات القدس،حيث استهدفت 

اوحة أعمارهم بين الورشات أولياء األمور واألطفال المتر
  .ًعاما١٨-١٣

ولبناء خطط لحماية األطفال في المناطق 
المستهدفة، نظمت الرؤيا مع المؤسسات الشريكة خمسة 
ورشات عمل في المناطق المستهدفة لدراسة احتياجات 
األطفال وفق ظروف كل منطقة، نتج عنها بلورة خطط 

  .تنموية لحماية حقوق الطفل وحرياتهم في كل بلدة

 ١٠/٣/٢٠١٩ ا الوطندني

* * * * * 

تؤكد أهمية دعم حركة " القوى الوطنية"
  (BDS) المقاطعة الدولية لالحتالل

 

 أكدت القوى الوطنية –  وفا–رام اهللا  
واإلسالمية أهمية دعم حركة المقاطعة الدولية لالحتالل 

)BDS ( وسحب االستثمارات وفرض العقوبات التي تحقق
ت االحتالل توفير كل نجاحات مهمة، رغم محاوال

اإلمكانيات والتهديدات إلجهاض هذه المواقف التي تدين 
  .سياساته اإلجرامية والعدوانية والمتنكرة لحقوق شعبنا

جاء ذلك في بيان أصدرته القوى، اليوم االثنين، 
عقب االجتماع القيادي الذي عقدته وبحثت فيه آخر 

حضور المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، ب
ممثلي لجنة المقاطعة، ولجنة الدفاع عن حق العودة، 

  .والهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين
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ودعت القوى إلى المشاركة الفاعلة على كل 
الذي  (BDS) المستويات في المؤتمر الوطني للمقاطعة

سيقام مركزيا في مقر الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة 
 عشر من شهر آذار الجاري، رام اهللا، في السادس

 ظهرا، مبينة أن هذا ١١الموافق ليوم السبت، الساعة 
المؤتمر يعتبر محطة هامة لتضافر كل الجهود في 
المرحلة المقبلة لتنفيذ إستراتيجية وطنية جامعة، في 
إطار الموقف الوطني لفرض مقاطعة شاملة على 

  .االحتالل وأهمية محاكمته على جرائمه

حية إلى شعبنا الفلسطيني الذي وتوجهت بالت
يواجه كل محاوالت المساس بحقوقه ومحاولة تمرير ما 

األميركية وتصعيد وعدوان االحتالل " صفقة القرن"يسمى 
ٕواجراءاته اإلجرامية ومحاوالت فرض الوقائع على األرض، 
كما توجهت بالتحية بشكل خاص إلى شعبنا الصامد في 

، الذي يرفض ويتحدى القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية
كل سياسات االحتالل الهادفة للمس باألماكن المقدسة 
اإلسالمية والمسيحية، خاصة المسجد األقصى المبارك، 

  .ويرفض أي تدخل احتاللي أو فرض وقائع عليه

وأكدت أن معارك الدفاع عن المسجد األقصى 
ستستمر بجهد وموقف موحد، بما فيه الدفاع عن باب 

حاول االحتالل فرض أجندة عليه بالتزامن الرحمة الذي ي
مع سياسة هدم البيوت واالعتقاالت واالستدعاءات، التي 
لن تفت في عضد شعبنا العظيم المصمم على التمسك 

  .بالحقوق والثوابت

وشددت القوى مجددا، في بيانها، على رفضها 
لكل محاوالت الترويج لحلول ال ترتقي إلى مستوى 

ا، سواء من خالل الموقف تضحيات وعدالة قضيتن
األميركي المعادي لحقوق شعبنا، أو تصعيد جرائم 
وعدوان االحتالل مستفيدا من الموقف األميركي، في 
محاولة لفرض وقائع يعتقد أنها ستنجح بالمساس 

  . بحقوقنا

وأكدت أهمية التحضيرات الجارية للمشاركة 
ثيف الواسعة في فعاليات األسرى والمعتقلين األبطال، وتك

الفعاليات أمام مقرات الصليب األحمر والمنظمات الدولية، 
رفضا لسياسات االحتالل الهادفة للنيل من الصمود 
األسطوري لألسرى والمعتقلين داخل زنازين االحتالل، 
ورفضا لسياسات التعذيب والعزل واإلهمال الطبي 
واالعتقال اإلداري، وما يجري في سجن النقب من وضع 

  .ة، وفي سجن الدامون لألسيراتأجهزة مسرطن

كما شددت على أهمية التحضيرات الجارية 
للمشاركة الواسعة في يوم األرض الخالد، الذي يصادف 
الثالثين من آذار، وتوحيد الفعاليات في كل األراضي 
المحتلة ضد االستيطان والحواجز واألراضي المهددة 

  .باالستيطان

مركزية واستنكرت القوى تعرض عضو اللجنة ال
أحمد حلس لمحاولة اغتيال، وأكدت أهمية " فتح"لحركة 

تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومحاسبة ومالحقة الفاعلين، 
رافضة محاوالت خلط األوراق وبث الذعر والخوف من 

  .خالل هذه األفعال الخارجة عن تقاليد وأعراف شعبنا

وتوجهت بالتحية إلى روح القائد الوطني 
العباس الذي تحل ذكرى استشهاده والقومي الشهيد أبو 

في سجن أميركي بالعراق، مؤكدة دوره القيادي والوحدوي 
منذ انطالقة الثورة الفلسطينية كأمين عام جبهة التحرير 
الفلسطينية، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا، والذي تقلد عضوية اللجنة 

  .التنفيذية لسنوات طويلة

كما توجهت القوى بالتحية إلى الرفاق في 
لمناسبة حلول ذكرى ) فدا(االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

انطالقتهم، مؤكدة دورهم في مسار ثورتنا الفلسطينية 
المعاصرة، ودورهم الوحدوي والنضالي في إطار منظمة 

  .التحرير

 ١١/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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* * * * * 

لمغربية تدعو للنفير نصرة للشعب الهيئة ا
 الفلسطيني بغزة والقدس

  

الهيئة المغربية لنصرة قضايا  دعت – الرباط
األمة الشعوب العربية للنفير نصرة للشعب الفلسطيني في 
ًقطاع غزة والمسجد األقصى، وتنديدا باالعتداءات ضد 

  .الفلسطينيين

المركز "كما دعت الهيئة، في بيان وصل 
الجمعة، الحكومات العربية والمجتمع " إلعالمالفلسطيني ل

الدولي لتحمل مسؤوليته في وقف العدوان على غزة 
  .وحماية المسجد األقصى والمقدسيين

ّوثمنت صمود المقدسيين والمقدسيات والغزيين  ّ
في وجه الغطرسة الصهيونية، وجاهزية المقاومة 

  .للتصدي لعدوان االحتالل الصهيوني الغاشم

ئة عن قلقها المتزايد إزاء العدوان وعبرت الهي
على غزة واالعتداءات األخيرة التي يتعرض لها المسجد 
األقصى من المستوطنين وقوات االحتالل؛ من إغالق 
للمسجد، واقتحامات داهمت الجامع القبلي والمصلى 

  .المرواني ومسجد قبة الصخرة

 ١٥/٣/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * * 

  "األقصى"ي محافظات نصرة لـ مسيرات ف

  

انطلقت مسيرات بعد صالة الجمعة في محافظات 
ًالزرقاء واربد والكرك تنديدا بانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  ٕ

 .المتواصلة ضد المسجد األقصى المبارك

في محافظة إربد انطلقت عقب صالة الجمعة من 
/ أمام المسجد الهاشمي مسيرة نصرة للمسجد األقصى

ً القدسي الشريف وتنديدا باالنتهاكات اإلسرائيلية الحرم
 .المتواصلة ضد المسجد األقصى المبارك

ونفذت الحركة اإلسالمية في محافظة الزرقاء 
وقفة بعد صالة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تحت 

 ."األقصى يستصرخكم"شعار 

ونفذ مواطنون في الكرك وقفة عقب صالة 
ي ضد االنتهاكات اإلسرائيلية الجمعة أمام المسجد العمر

 .المتواصلة بحق المسجد األقصى المبارك

ًوهتف المشاركون تنديدا باالقتحامات التي تنفذ 
بحق المسجد األقصى من قبل المستوطنين المتطرفين 
اليهود وبحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي التي تهدف 
لطمس هوية وتاريخ المسجد األقصى، مطالبين بتحرك 

 .مي وعربي لوقف هذه االعتداءاتإسال

 ١٦/٣/٢٠١٩موقع المملكة 

* * * * * 

 على انتهاكات ً تعتصم احتجاجا"المهندسين"
 إسرائيل ومجرزة نيوزلندا

قال نقيب المهندسين  –  عمان-محمد الكيالي 
أحمد الزعبي إن العدو الصهيوني يتسلل بين الشقوق 

طينيين في ليوجه الضربات واحدة تلو االخرى، وأن الفلس
االرض المحتلة وغزة والقدس هم رمز الصمود والتحدي، 

  .ويواجهون بصدورهم جبروت االحتالل وتآمره على األمة

جاء ذلك خالل اعتصام، نفذته لجنة الحريات في 
النقابة، أمس، أمام مجمع النقابات المهنية، احتجاجا على 

وني االنتهاكات واالعتداءات التي يمارسها االحتالل الصهي
في فلسطين المحتلة، حيث دعا المعتصمون إلى إلغاء كل 

  .االتفاقيات ووقف أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني

وأشار الزعبي، خالل االعتصام، إلى أن 
الفلسطينيين في الداخل، يخوضون معركة الدفاع عن 
هويتهم ويخوضون معركة األردن في وجه صفقة القرن 

ا وقدسية المواقع اإلسالمية والدفاع عن فلسطين وعروبته
  .والمسيحية فيها
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وأعلن عن رفض النقابة لمختلف اتفاقيات السالم 
مع العدو الصهيوني، بدءا باتفاقية كامب ديفيد واوسلو 
ووادي عربة وما انبثق عنها من اتفاقية الغاز وربط السكك 

  .الحديدية وناقل البحرين ودمج األردن بالمشروع الصهيوني

ية، ندد الزعبي، بالهجوم اإلرهابي في من جهة ثان
نيوزلندا ضد المسلمين، الفتا إلى أن كل العمليات اإلرهابية 
التي تحدث في المنطقة يديرها عقل غربي صهيوني متآمر 

  .ضد اإلنسانية

بدوره، قال رئيس مجلس فرع النقابة في محافظة 
العقبة عامر الحباشنة إن ما يحدث في القدس وغزة ليست 

تتعلق بجار أو دين، إنما هي قضية وطنية تمس كل قضية 
  .أردني في هذا الوطن

فيما أشار رئيس لجنة الحريات في النقابة أشرف 
عمايرة إلى أن النقابة ستبقى دائما صرحا وطنيا ورصيدا 
لألمة والوطن، يؤمن ان غاز العدو احتالل، وأن وادي عربة 

  .كما غيرها اتفاقيات ذل وعار

ة أن التطبيع مع العدو خط احمر، وأضاف العماير
ٕوأن األمة تدفع ثمن خطاب كراهية وارهاب جراء األحداث 
التي شهدتها نيوزلندا أول من أمس، وان المسلمين 

  .ًيدفعون ثمن ذلك الخطاب كثيرا

 ٥ ص١٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

 تهويدية اقتحامات: اإلسالمية المسيحية تحذر
  لألقصى بعيد المساخر

 

هيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القـدس ال حذرت
، مــن ٢٠/٣/٢٠١٩والمقدســات اليــوم األربعــاء الموافــق 

ـــ  منظمــات "الــدعوات المتطرفــة التــي أطلقتهــا مــا تمــسى ب
ـــــشاركة " الهيكـــــل ـــــستوطنين للم ـــــصارها وجمهـــــور الم ألن

الواسـعة فـي اقتحامـات المـسجد األقـصى المبـارك يـوم غــد 
 ."بعيد المساخر"ًالخميس، احتفاال 

وأكــد األمــين العــام للهيئــة الــدكتور حنــا عيــسى 
علـــى أن اقتحـــام المـــسجد األقـــصى المبـــارك هـــو انتهـــاك 
صارخ ألماكن العبادة وقدسيتها، حيـث بانتهاكهـا للمـسجد 
األقصى المبارك تكون سلطات االحتالل قد انتهكـت حرمـة 
ــع المــصلين مــن  ــادة، وتمن ــة العب ــة وحري المقدســات الديني

كن المقدســة ألداء الــصالة فيهــا ممــا الوصــول إلــى األمــا
ًيشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحق ممارسـة الـشعائر  ً
الدينيـــة التـــي كفلتهــــا كافـــة الــــشرائع والمواثيـــق الدوليــــة 

  .وخاصة الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

وأكدت الهيئة في بيانها على أن هذه االقتحامات 
الل يعطـــي وبمـــشاركة رســـمية مـــن وزراء بحكومـــة االحـــت

ــل حكومــة االحــتالل القتحامــات  ــشرعية الرســمية مــن قب ال
المــستوطنين اليوميــة للمــسجد مــن جهــة أولــى، وتــشجيع 
للمتطرفين وسوائب المستوطنين القتحـام المـسجد المبـارك 

  .وتدنيس مقدساته من جهة أخرى

يـــشار إلـــى أنـــه سيـــشارك فـــي هـــذه االقتحامـــات 
ــاء الهيكــل"المتطرفــة  مــة نــساء ألجــل منظ"، و"منظمــة أمن

معهـد الهيكـل "، و"مجموعة طالب ألجل الهيكـل"، و"الهيكل
، وبعض قيادات االحتالل "كريات أربع"، وحاخامات "الثالث

  .وأحزابه، ووزراء بحكومة االحتالل

  ٢٠/٣/٢٠١٩ المدينة نيوز

* * * * * 

الوصاية الهاشمية ركن الزاوية في : الفالحات
 الدفاع عن القدس

  

س مجلس النقباء نقيب  قال رئي- عمان 
المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفالحات ان 
الذكرى الواحدة والخمسين لمعركة الكرامة هي راية عز 

وستظل راية نصر ، نسجت من نور شهدائنا وتضحياتهم
  .الكرامة الحد الذي يحمي القدس ومقدساتها
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وشدد نقيب المهندسين الزراعيين أن ركن 
لدفاع عن القدس ومقدساتها هي الوصاية الزاوية في ا

 الهاشمية التي ستظل صامدة في وجه المؤامرات
فكرامة ، الدسائس التي تحاك في ليل المتآمرينو

األردنيين ال تقبل ان ينال من وعد قطعوه على انفسهم 
  .ولو بالدم

 ٣ ص٢٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

حديث الملك حول القدس : "االتحاد الوطني"
   واضحة للمشككينرسالة

 

قال حزب االتحاد  -  محمد الخصاونة-عمان  
الوطني ان تأكيد جاللة الملك على الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس، يعكس 
نهجا هاشميا اصيال وعميقا في الدفاع عن المدينة 

  .والمقدسات فيها

واكد الحزب في بيان صحفي، ان حديث جاللة 
ك خالل لقائه الفعاليات الشعبية في الزرقاء حول المل

الموقف األردني الرسمي والشعبي الثابت من قضية 
القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، يشكل 
رسالة واضحة وقوية لكل المشككين في موقف األردن من 
القضية الفلسطينية والقدس التي طالما كانت في وجدان 

  .الهاشميين

زب ان الموقف األردني تجاه القضية أكد الحو
الفلسطينية والقدس لن يتغير رغم كل الضغوط والظروف 
السياسية، مبينا أن جاللة الملك أوضح مرارا وفي كل 
المحافل الدولية هذا الموقف، ما اسهم في ايجاد حالة 
من التفهم والتقدير من قبل المجتمع الدولي لمواقفه 

بشكل عام وعلى رأسها السياسية من قضايا المنطقة 
  .القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة

أكد الحزب أن الموقف الرسمي األردني من و
القضية الفلسطينية وقضية القدس، ينسجم تماما مع 
الموقف الشعبي الرافض لكل محاوالت المساس بالقدس 
وهويتها العربية وكل محاوالت التهويد التي تتعرض لها 

لمدينة المقدسة وتهدف إلى طمس المعالم اإلسالمية ا
  .والمسيحية فيها

وأكد الحزب أهمية الموقف الشعبي والحزبي في 
األردن والداعم للموقف الرسمي وموقف القيادة السياسية 
في التصدي لكل محاوالت التاثير على األردن وقبوله ألي 
 حلول او تسويات على حساب األردن وقضيته األولى في

 .إطار اي عملية للسالم في المنطقة

 ٣ص ٢٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

مجموعات شبابية من الداخل في جولة 
  إرشادية بمصلى الرحمة في األقصى

 

ّأمت مجموعات من الشبان والشابات من الداخل 
  اليوم السبت،١٩٤٨الفلسطيني المحتل منذ عام 

 مصلى المبارك ونفذت جولة إرشادية في المسجد األقصى
 .باب الرحمة

 جولة في محيط اإلرشاديوشمل البرنامج 
  .المصلى وداخله والتعرف على تاريخ الباب

 ٢٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

بين قريتي " همزة وصل"تنظيم ماراثون : القدس
 لفتا وقالونيا المهجرتين

  

ّنظمت مدرسة أكاديمية النجاح من حي بيت 
تلة الجمعة ماراثون بين قريتي حنينا شمال القدس المح

همزة " لفتا وقالونيا المقدسيتين المهجرتين بعنوان 
، ضمن مبادرة أيام مقدسية، بدعم من المؤسسة "وصل

 ".إنسان كليتش"التركية 
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وأفادت مديرة المدرسة نجاح نوفل أن الماراثون 
يأتي ضمن سلسلة فعاليات مبادرة أيام مقدسية، باإلضافة 

 .ّقدس المحتلةإلى جوالت بال

همزة "وأوضحت نوفل بأن تسمية الماراثون بـ
جاءت بهدف التواصل بين الطالب وعائلته، في " وصل

ظل صراع وسائل التواصل االجتماعي الذي يترك فراغات 
 .ٕاجتماعية وعاطفية وانسانية

نعتبر هذا الماراثون فرصة للطالب : "وأضافت
أحضان طبيعة بلقاء أسري مفعم بالفعاليات المتنوعة في 

 ".بالدنا وقرانا المهجرة

 ٣٠٠نحو " همزة وصل"وشارك في ماراثون 
طالب وطالبة وأولياء أمورهم، حيث بدأ الماراثون من 

 .قرية لفتا وانتهى في قرية قالونيا

ًوارتدى المشاركون قمصانا موحدة تحمل اسم 
ُ، وقدم للمشاركين "همزة وصل"المدرسة وعنوان الماراثون 

  .داءوجبة غ

 ٢٣/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

الدول العربية مطالبة بإسناد : سياسيون
  الموقف األردني نصرة للقدس

 

 أكد سياسيون أن الخطوة -عمان -زايد الدخيل
الملكية بإلغاء الزيارة المقررة الى رومانيا، تعد رسالة 
صريحة واضحة المعالم والهدف، بأن قضية القدس 

 تقبل المساومة في األجندة الملكية ومواقف ومقدساتها ال
األردن الثابتة تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، وتجاه القضية الفلسطينية قضية األمة العربية 

  .واإلسالمية، وقضية األردن األولى

 أمس، أن "الغد"واعتبر هؤالء في تصريحات لـ
ة الملك مازالت ًيأتي تأكيدا على أن عزيم"الموقف الملكي 

قوية في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تفرضها دول 

وجهات عديدة على االردن، للموافقة على ما يسمى 
بصفقة القرن، والتخلي عن الوصاية على المقدسات 

  ."االسالمية والمسيحية في القدس

في هذا السياق، يرى نائب رئيس الوزراء 
اء الزيارة الملكية األسبق العين توفيق كريشان، ان الغ

ليس باالمر الغريب على جاللته ومواقفه "الى رومانيا 
، حيث يؤكد "تجاه القضية الفلسطينية، وانتصاره للقدس

رفض االردن لتحسين العالقات مع اي جهة "الغاء الزيارة 
  ."كانت، تحاول االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

يعد ترجمة "وبين كريشان أن إلغاء الزيارة 
صريحة لتصريحات جاللته التي ادلى بها خالل زيارته 
يوم االربعاء الماضي لمحافظة الزرقاء، والتي اكد فيها 
على انه لن يرضخ للضغوطات وأن أقواله تتحول الى 

  ."افعال، ولن يتراجع عن موقفه مهما كلف االمر

واعلن الديوان الملكي الهاشمي أمس، أن جاللة 
ر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي الملك عبداهللا الثاني قر

كان من المقرر أن تبدأ امس االثنين، وذلك نصرة للقدس 
في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا 
دانسيال، األحد، عن عزمها نقل سفارة بالدها إلى 

   .القدس

من جهته؛ اكد وزير الخارجية األسبق كامل ابو 
الى رومانيا التي تتولى جابر ان الغاء الزيارة الملكية 
تعد بمثابة رسالة صريحة "حاليا رئاسة االتحاد األوروبي 

واضحة المعالم والهدف، بأن قضية القدس ومقدساتها ال 
تقبل المساومة في االجندة الملكية ومواقف األردن الثابتة 
تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وتجاه 

مة العربية واإلسالمية، القضية الفلسطينية قضية األ
  ."وقضية األردن األولى

ودعا أبو جابر الدول العربية الى أن تحذو حذو 
المملكة، في موقفها من قرار رومانيا لنقل سفارة بالدها 

  .لدى االحتالل الى القدس المحتلة
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من جانبه، أكد الوزير االسبق مجحم الخريشا، 
يمة الملك ًأن الموقف الملكي ياتي تأكيدا على ان عز

مازالت قوية في مواجهة الصعوبات والتحديات التي 
تفرضها دول وجهات عديدة على االردن، للموافقة على 
ما يسمى بصفقة القرن، والتخلي عن الوصاية على 

  .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

واعتبر الخريشا الموقف الملكي المتمثل بالغاء 
مثله رومانيا حاليا، خاصة وانها الزيارة رغم اهميتها لما ت

تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي والذي يمثل ثقال 
يشكل قوة ضغط على رومانيا لتغيير طسياسيا في العالم، 

موقفها من قرار نقل السفارة خاصة وان االتحاد االوروبي 
سبق له وان اعلن رفضه للقرار األميركي بنقل سفارة 

  ."الى القدسواشنطن من تل ابيب 

  ٧ ص٢٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

رسائل قوية يطيرها الملك للعالم : سياسيون
  بقراره الغاء زيارته لرومانيا 

 

يمضي حزم جاللة  - نيفين عبد الهادي- عمان
الملك عبد اهللا الثاني بشأن القدس والقضية الفلسطينية، 
بخطوات متوالية في ايجابياتها وحسمها لجهة اإلنتصار 

سطين، وجعلها قضية وطنية أردنية وأولوية على لفل
أجندته، لتحقيق السالم العادل والشامل، ونيل الشعب 
الفلسطيني حقوقه المشروعة، حيث قرر جاللة الملك 
أمس إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن 
تبدأ أمس، في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا 

حد، عن عزمها نقل سفارة بالدها إلى فيوريكا دانسيال، األ
  .القدس

ّهو انتصار جديد للقدس يسجله جاللة الملك في 
تاريخ وطن نذر نفسه للقضية الفلسطينية، التي يرى 
شعبها بأنه لوال هذا الدور األردني، إلنتهت القضية 

وضاعت في غياهب اإلستيطان والتهويد، واإلنتهاكات 
ا يزال يثبت يوميا أن القدس اإلسرائيلية، فجاللة الملك م

خط أحمر، ال يمكن تجاوزه، وهذا األمر أحد الثوابت 
ّاألردنية التي لن تتغير إلى حين الوصول لحل عادل 

 .وشامل للقضية المركزية فلسطين وفقا للشرعية الدولية

وال يمكن قراءة قرار جاللة الملك بصورة  
من سطحية سريعة، فهو قرار يحمل في طياته الكثير 

المواقف التي تجاوزت المعاني والمفردات النمطية التي 
اعتاد عليها الجميع، ففيه موقف واضح على العالم بأسره 
ّأن يدركه، أن موقف األردن واضح وجلي حيال القدس، 
ّولن يتم التعامل مع أي دولة تصر على تهويد القدس، 
واإلعتراف بها عاصمة إلسرائيل، هي رسالة أردنية 

 .تحكي بحزم الموقف األردني الثابت من القدسهاشمية 

أكد سياسيون أن » الدستور»وفي قراءة خاصة لـ
قرار جاللة الملك إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من 
المقرر أن تبدأ أمس االثنين، والذي جاء نصرة للقدس 
في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا 

ّفارة بالدها إلى القدس، تعد دانسيال، عن عزمها نقل س
رسالة للعالم وتحديدا لدول اإلتحاد األوروبي بأن الموقف 
األردني من القضية الفلسطينية والقدس واضح وال تراجع 
بشأنه، حيث حملت هذه الرسالة موقفا أردنيا حازما، في 
عالقاته مع العالم بهذا الشأن، ورفضه أي مساس 

حال لذلك أبعاد اقتصادية بالمدينة المقدسة، وبطبيعة ال
  .أيضا هامة

إلى أن قرار جاللة » الدستور«ولفت متحدثو  
الملك الذي جاء قبيل القمة العربية المنوي عقدها في 
تونس، يجب أن يكون دليال سياسيا هاما للقادة العرب 
ّكافة، بأن يكون لهم قرارات واضحة وجلية وحاسمة تجاه 

عالم، وتحديدا فيما قضاياهم يطلقونها خالل القمة لل
يخص القضية الفلسطينية، وكذلك قضية الجوالن، دون 
ّذلك ستبقى القضايا العربية هشة، وأمام عواصف قرارات 
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دولية تبتعد تماما عن أي اعتبارات تهم األمة العربية 
ورأى السياسيون، أن قرار جاللة الملك يتسم  .واإلسالمية

 بأمس الحاجة لهكذا ّبالجرأة والقوة، والقضية الفلسطينية
مواقف، حتى تخرج من عنق زجاجة أزمتها التي طالت 
على مدى أعوام وأعوام، مطالبين أن تكون عنوانا للقمة 
العربية القادمة، يحذو حذوها العرب كافة، نصرة 
ّلفلسطين، ولقضاياهم التي لن تغادر مربع تجاهلها مالم 

لك، يكن هناك مواقف قوية وحازمة كمواقف جاللة الم
مؤكدين أن جاللته ينتصر من جديد للقدس 

 >>...وفلسطين

 عدنان بدران. د 

رئيس الوزراء األسبق الدكتور عدنان .. <<
بدران أكد بدوره أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني يؤكد 
دوما أن القدس خط أحمر بالنسبة له، وها هو من جديد 

وبي ينتصر للقدس، ويوجه رسالة للعالم واإلتحاد األور
 .بموقف األردن الثابت من القدس والقضية الفلسطينية

ومن جديد يغلق جاللته أي مجال للجدل بشأن  
القدس، بموقف اتسم بالكثير من الحسم الحازم حيال 
ّالموقف األردني من القدس، حسم هذا الجدل رغم تعرض 
البالد لضغوط أبرزها اقتصادية لغايات تغيير ثوابتنا 

اللة الملك ويغلق أي باب للجدل بهذا الوطنية، ليأتي ج
الشأن، ويؤكد أن القدس خط أحمر ولن يغير موقفه 

بدران مضيه في .وبذلك يؤكد جاللة الملك وفق د .حيالها
حماية المقدسات، ولن يسمح بأي تجاوزات يمكن ان 
تمس هذه القضية، واألردن بقيادة جاللته مستمر في 

لهام لتم تهويد القدس حماية المقدسات، ولوال هذا الدور ا
  .منذ سنين

وأكد بدران أن جاللة الملك يجعل من القدس 
أساسا وعلى رأس أولوياته في سفراته وكلماته، بكافة 
ّالمحافل الدولية، األمر الذي جعل من هذه القضية حية 
دوليا، رغم تعدد ظروف المنطقة والعالم، وانشغال كل 

على بقاء دولة بظروفها، لكن جاللته حرص ويحرص 
ّهذا الملف والقضية مركزية حية، لحين حلها وفقا  ّ
للشرعية الدولية، واتفاقية السالم، وتطبيق الوصاية 

 .الهاشمية والحفاظ عليها

 جواد العناني. د

نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور جواد  
العناني رأى أن قرار جاللة الملك ليس مستغربا، في ظل 

اظ على القدس والمقدسات، حيث اإلصرار األردني بالحف
يوجه جاللته رسالة لرومانيا بأن هناك موقفا أردنيا عربيا 
قويا رافضا لفكرة ضم القدس إلى اسرائيل، وبطبيعة الحال 

الجوالن أيضا، فال بد أن يفهموا جميعا، أن  لرفض ضم
في األردن موقف واضح من هذه األمور، موقف رافض 

وأضاف العناني أن قرار  .ىبكل ما تحمله الكلمة من معن
جاللة الملك جاء منسجما مع الموقف الشعبي األردني، 
ّال سيما وأن جاللته قبل أيام تزنر بشعبه في هذا 

 .الموضوع، وبادله الشعب التفافا خلف قيادة جاللته

وبين العناني أن للقرار دالالت سياسية متعددة، 
ليقول لعل أبرزها أنه يأتي قبل اعالن صفقة القرن، 

إلسرائيل وللعالم، أن ليس كل العرب راضين عنها، 
فاألردن كدولة متوازنة وشخصية جاللة الملك المؤثرة 
عالميا، لذلك تأثير كبير من شأنه أن يؤكد أن الدول 
العربية ترفض هذه الصفقة وتبعاتهاـ فكيف لدولة متوازنة 
السياسات وتطالب بالعدالة ونبذ التطرف أن ترضى بإقرار 

 !!!سقاط حق في القدس؟ا

ونبه العناني إلى أن قرار جاللته الذي يسبق 
عقد القمة العربية أيضا به رسالة للعالم وللدول العربية، 
سيما أيضا أنه تبع القمة الثالثية التي عقدت في 
القاهرة، ليحمل بعدا هاما بتوجيه رسالة من األردن 

  .برفض أي سياسات ضد القدس والمقدسات، وتهويدها
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 صالح ارشيدات. د

نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور صالح  
ارشيدات قال ان قرار جاللة الملك ينسجم مع الموقف 
الشعبي الرافض لكل اإلجراءات التي تطعن مبادرات 
السالم وخصوصا مفاوضات الحل النهائي التي يشكل 
موضوع القدس األساس الشرعي لها وهو موقف تصدى 

 .دة الملك بكل قوتهْله االردن بقيا

نحيي موقف الملك «وأضاف الدكتور ارشيدات 
. ، فهو انتصار من جاللته جديد للقدس»ونقف خلفه

وأعرب ارشيدات عن أمله أن يلقى قرار جاللة الملك 
نتمنى المساندة العربية لهذا «مساندة عربية وقال 

 الموقف

 سمير الحباشنة

د الوزير األسبق المهندس سمير الحباشنة أك
بدوره، أن موقف جاللة الملك هذا يتسم بالكثير من 
ّالوضوح، فهو موقف جلي وقوي وواضح ويفتح الطريق 
للقمة العربية، ليتبنى العرب هذه المواقف الصارمة تجاه 
كل من يسيء لقضاياهم، وأن يأخذوا نفس الموقف حيال 
القضية الفلسطينية وضم الجوالن، والحسم بشكل واضح 

 لنقل السفارات للقدس، فهو موقف ينير تجاه أي قرار
نفقا مظلما للكثيرين من الباحثين عن مخارج حقيقية 

  .ألزماتهم ومشاكلهم

وشدد الحباشنة على أنه يفترض أن يحتذي 
العرب كافة بموقف جاللة الملك، الذي تمثل بهذا القرار 

بهذه األمور، دون أدنى » العين الحمرا«الحازم، فمبدأ 
ل عملية، بعيدا عن البقاء في مساحات ّشك تقود لحلو

فهو موقف يحمل . السلبية واإلختباء خلف أصابع الخوف
 .رسالة واضحة يجب األخذ بها

وبين أن قرار جاللة الملك كان له ردة فعل 
فورية من رومانيا، حيث جرت اتصاالت رسمية بهذا 
الشأن بين األردن ورومانيا، وكان هناك تأكيدات على أن 

كانة كبيرة في رومانيا ولن يتم ادارة الظهر لألردن م
لرسالة جاللته، إنما هناك مواقف فورية، تنسجم واألرادة 

  .السياسية األردنية العليا

 شحادة أبو هديب. م

واتفق الوزير األسبق المهندس شحاده أبو  
هديب مع اآلراء التي سبقته، بأن قرار جاللة الملك يحمل 

وبي والعالم، بأن القدس رسالة واضحة لإلتحاد األور
لجاللة الملك خط أحمر، والحفاظ على عروبتها من 
الثوابت األردنية، واإللتزام بالوصاية الهاشمية محسومة 

 .لجاللته ولن يتم الحياد عنها

ورأى أبو هديب أن في قرار جاللته خطوة  
لألمام في دعم القضية الفلسطينية، وحماية القدس، 

انتصاره للقدس، وحمايتها مسألة يجدد من خالله جاللته 
محسومة عند جاللته وفي السياسة األردنية، ومهما 
كانت النتائج، فإن جاللته يقرر عدم السفر للقاء من 
أعلنوا نقل سفارتهم للقدس، وبذلك حسم ملكي واضح 

  .ّوجلي ال لبس وال مساحات ضبابية به

هي رسالة أكثر منه قرارا، وعلى الجميع التقاط  
 ما قام به جاللته، فهذا هو الحسم الملكي األردني أهمية

البعيد عن أي تجاذبات أو جدل، فجاللته كان واضحا 
بشكل يلغي أي مجال لذلك كله، ويلغي أي تساؤالت، 
فالقدس لجاللته من الثوابت األردنية ال حياد عنها، 

وشدد أبو هديب  .ورسالة جاللته واضحة بهذا الخصوص
 بقرار جاللته، وليست مجرد خطوة على الرسالة الحكيمة

رمزية، إنما تجديد على تأكيدات جاللته بشأن القدس، 
التي طالما تحدث بشأنها محليا وعربيا ودوليا، فطالما أكد 
ّجاللته على أن قناعته بأن حل القضية الفلسطينية هو 
ّحل للصراع في المنطقة، وعدم حلها يبقي الصراعات 

من الشعب الفلسطيني، قائمة وقوى اإلرهاب تنال 
ولفت أبو هديب إلى أن قرار جاللته . والشعوب الضعيفة

يحمل رسالة حكيمة يجب أن يؤخذ بها من كافة الدول 
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الساعية للسالم، فجاللته الذي يتمتع بالوصاية الهاشمية 
على المقدسات في القدس، يجدد تأكيده على التزامه 

ّ حل القضية بهذه الوصاية، وكذلك يجدد التأكيد على أن
 .الفلسطينية سيعم السالم بالعالم

  ٣ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

الملك يوجه رسالة للعالم : نقابيون وحزبيون
  أنه ال تنازل عن القدس

 

 أكد نقابيون وحزبيون، أن -عمان - محمد الكيالي
إلغاء جاللة الملك عبداهللا الثاني، لزيارة كانت مقررة أمس، 

ب تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية إلى رومانيا، بسب
حول نية برخارست نقل سفارة بالدها من تل أبيب إلى 
القدس، يعد خطوة استثنائية، تؤكد على التماهي بين 

  .المستويين الرسمي والشعبي

، على أن "الغد"وشددوا في تصريحات صحفية لـ
الملك جدد للعالم أجمع وبخاصة لدول االتحاد األوروبي، 

دن بكافة مكوناته، يعتبر القدس خطا أحمر، وأن أن األر
القدس وفلسطين ستكون قضيتين محددتين لطبيعة عالقات 

  .المملكة بدول العالم

رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين 
عبد الهادي الفالحات أكد ان تصريحات رئيسة وزراء 
رومانيا، بنقل سفارة بالدها للقدس تعتبر جريمة سياسية 

 تجاه الحق العادل بانتهاء "عدائيا"واخالقية، تحمل مضمونا 
  .حقبة االحتالل الصهيوني لفلسطين

وأشاد الفالحات بموقف جاللة الملك إلغاء زيارته 
نعتبرها "إلى رومانيا، تنديدا بهذه الجريمة السياسية التي 

نحن األردنيين، اعتداء واضحا على الوصاية الهاشمية 
ات، ما ستكون له عواقب سلبية جدا على القدس والمقدس

  ."على العالقات مع رومانيا

وشدد رئيس مجلس النقباء على أن هذه الجريمة 
ال تطال حق فلسطين في انهاء احتاللها، إنما تعتدي على "

القوانين والمعاهدات الدولية، وحق الشعوب في التحرر من 
ٕاحتاللها، وان أي محاولة سياسية في فرض واقع جديد 

  ."قدس سياسيا وجغرافيا، أمر مرفوض ومدانلل

وأكد أن مجلس النقباء إلى جانب رفضه وتنديده 
بهذا القرار الجائر، يطالب المجتمع األردني بمكوناته 
الحكومية والشعبية التخاذ خطوات تنفيذية، لبناء موقف 
موحد داخليا وخارجيا تجاه التحديات الداخلية والخارجية، 

ن التي تحاك في الخفاء لتغيير وجه ٕوارهاصات صفقة القر
  .المنطقة كامال

بدوره؛ قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور، إن 
قرار جاللة الملك إلغاء زيارته لرومانيا، تأتي تتويجا لما أكد 
عليه دوما بأن القدس وقضية فلسطين خط احمر بالنسبة 

   .لألردن

واعتبر النسور أن قرار إلغاء الزيارة، يأتي في 
ت حساس ومهم، يتم الترويج فيه عبر وسائل إعالم وق

غربية لصفقة القرن، مبينا أن جاللة الملك منحاز بشكل 
كبير للقضية الفلسطينية، ويعتبر أن حلها ال يكمن في 
ٕاعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وانما 

   .للفلسطينيين أصحاب األرض

ولفت إلى أن الموقف الملكي، يعد رسالة لدول 
العالم اجمع، بأن األردن لن يقبل المساومة والتخلي عن 
حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولن يكون وطنا بديال 

  .للفلسطينيين كما يروج عنه

وأكد أن من يخالف آراء وقرارات جاللة الملك، 
فعليه أن يتحمل وزر فعله، مبينا أن ذلك تجلى في هجوم 

ه والتي اعتبر فيها رئيس رومانيا على رئيسة وزراء بالد
األخير أن رئيس وزراء رومانيا فيوريكا دانسيال شخص ال 

  .يملك الخبرة بالشؤون الخارجية

فيما أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور 
سعيد ذياب، أن الخطوة الملكية مباركة، وأنه يجب تعميمها 
في مواجهة الدول التي تقبل بأن تطبع مع الكيان 

  .لى حساب القضية الفلسطينيةالصهيوني ع
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وأشار ذياب إلى أن فلسطين والقدس، أغلى من 
العالقات مع أي دولة كانت، مبينا أن جاللة الملك أكد 
مؤخرا خالل لقائه بوجهاء وأبناء محافظة الزرقاء، أن 
األردن ال يبيع مواقفه، وأنه ال يكون وطنا بديال 

  .ه ولشعبهللفلسطينيين، وأن القدس خط أحمر بالنسبة ل

من جانبه؛ اعتبر المنسق العام لتيار التجديد 
الدكتور عبدالفتاح الكيالني، أن الصلف الصهيوني فيما 
يخص فلسطين والقدس، يجب أن يواجهه موقف عربي 

  .حاسم

وأكد الكيالني أن المواجهة العربية تمثلت بقرار 
جاللة الملك األخير، الذي يعد بادرة إيجابية نحو وقوف 

 في وجه التجاوزات الصهيونية، والتي تدعو دول األمة
العالم لالعتراف بيهودية القدس غصبا عن مواطنيها 

  .األصليين وتزويرا للتاريخ

وأضاف ان االمة العربية، تراجعت في الفترة 
األخيرة، حتى أصبح دورها ضعيفا في وجه دول غربية 
أصبحت تتطاول جهارا نهارا على حقوق العرب والمسلمين 

ي أراضيهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن القدس والجوالن، ف
ملك للعرب والمسلمين وال يحق ألي كان أن يقرر لمن 

  .تكون

وأشاد الكيالني بالموقف الملكي، معتبرا أنه يأتي 
في وقت هام للغاية، والقضية الفلسطينية تتعرض 
لالستباحة من الرئيس األميركي دونالد ترامب، عراب صفقة 

من خلفه دول غربية تحاول تلميع صورتها أمام القرن، و
  .واشنطن ولو على حساب مصالحها مع األمة العربية

  ٦ص ٢٦/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

 

 نقابة الصحفيين تستنكر القرار الروماني
  

 استنكرت نقابة الصحفيين -  عمان- ّعمان
األردنيين، مساء أمس اإلثنين، تصريحات رئيسة وزراء 

يوريكا دانسيال، أمس األول، والتي أعربت فيها رومانيا ف
 .عن عزمها نقل سفارة بالدها إلى القدس

ّوثمن نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة 
قرار جاللة الملك عبداهللا الثاني إلغاء زيارته إلى رومانيا، 

 .ًردا على تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية

ة السالم واعتبر أن تلك التصريحات تضر بعملي
التي يقودها جاللة الملك في المنطقة، والتي تشكل 

ًالقدس والقضية الفلسطينية مفتاحا رئيسا له وأكد . ً
ثابت «السعايدة أن الموقف األردني بقيادة جاللة الملك 

تجاه القضية الفلسطينية، وضمان حق » ال يتغير
ٕالفلسطينيين من خالل حل الدولتين، واقامة دولة  ّ

 ١٩٦٧ستقلة على حدود الرابع من حزيران فلسطينية م
  .وعاصمتها القدس الشرقية

  ٣ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

فعاليات اقتصادية تثمن مواقف الملك الداعمة 
  للقضية الفلسطينية والقدس

 

أعربت فعاليات اقتصادية عن اعتزازها  - عمان
بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الداعمة للقضية 

طينية والقدس والتي كان آخرها الغاء جاللته زيارة الفلس
كان مقررة الى رومانيا امس االثنين بسبب عزمها نقل 

  .سفارتها لدى االحتالل االسرائيلي الى القدس

 :نجمعية رجال االعمال االردنيي

وقد ثمنت جمعية رجال االعمال االردنيين  
لزيارة موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني المهيب بإلغاء ا

انتصارا لمدينة القدس عقب  الرسمية المقررة الى رومانيا



  
  ٣٠٣ 

تصريحات رئيسة وزراء رومانيا، عزمها نقل سفارة بالدها 
 .الى المدينة المحتلة

 : امس وقالت الجمعية في بيان صحافي

إنها تقف صفا واحدا دوما خلف القيادة 
الهاشمية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس مكانة القدس 

 .ة الفلسطينية لدى جاللة الملكوالقضي

وبينت أنها عممت على منتسبيها إلعادة النظر 
في عالقتهم التجارية مع رومانيا، تأكيدا لرفض أي قرار 
يعتبر القدس عاصمة لدولة االحتالل وتغيير الوضع 

 .التاريخي فيها الى حين التراجع عن قرار نقل السفارة

لموقعة واعلنت الجمعية عن تجميد االتفاقية ا
مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الرومانية والتي وقعت 

، لحين عدول رومانيا عن عزمها نقل سفارة ٢٠١٣عام 
بالدها إلى القدس، وذلك بما يحفظ مصالح رجال األعمال 

 .األردنيين واالقتصاد الوطني

ًواكدت وقوفها دوما خلف مواقف جاللة الملك 
سالمية والمسيحية في بالمحافظة على الهوية العربية اإل

مدينة القدس ومساندة المقدسيين ومساعدتهم على 
مواجهة التحديات والظروف التي يمرون بها، في ظل ما 

 .تتعرض له المدينة المقدسة من تحديات كبيرة

وقررت الفعاليات االقتصادية االردنية الغاء  
منتدى االعمال االردني والنشاطات واللقاءات التي كان 

احتجاجا على قرار   إقامتها بالعاصمة بوخارستًمقررا
الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى مدينة القدس 

 .المحتلة

 :غرفة تجارة االردن

وأشار رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل  
بالعاصمة  امس الكباريتي إلى االجتماع الذي عقد صباح

 شخصية اقتصادية اردنية يمثلون ٥٤بوخارست بحضور 
ف التجارة والصناعة وهيئات اقتصادية تم خالله غر

التباحث بشأن قرار رئيسة الوزراء الرومانية نقل سفارتها 
  .الى القدس

وقال العين الكباريتي انه بعد المناقشة تم اتخاذ  
قرار جماعي بإلغاء كافة الفعاليات التي كان من المقرر 
عقدها بين ممثلي القطاع الخاص في كال البلدين 

تمثلة بمنتدى األعمال األردني الروماني والفعاليات الم
ًاحتجاجا على قرار الحكومة  المصاحبة له واعتبارها الغية

  .الرومانية

 : غرفتا صناعة األردن وعمان 

وأعلن رئيس غرفتي صناعة األردن وعمان  
المهندس فتحي الجغبير، عن انسحابه من المشاركة 

تنديدا بقرار  لرومانيبفعاليات منتدى األعمال االردني ا
  .رومانيا نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة

إن  صحفي امس وقال الجغبير في بيان
االنسحاب من المنتدى رسالة يعبر فيها القطاع الصناعي 
عن أدانته واستنكاره للخطوة التي قامت بها رومانيا بنقل 

  .سفارتها للمدينة المقدسة

م يرفضون وأضاف أن األردنيين بكل مكوناته
التعامل مع من يساند الغطرسة اإلسرائيلية تجاه مدينة 
القدس، مستمدين العزم من موقف جاللة الملك عبداهللا 

  .الثاني الثابت والرافض لنقل أي سفارة الى القدس

وأكد أن القطاع الصناعي هو جزء من المجتمع 
  .الرافض لالنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة بحق القدس

من الملتقى االقتصادي  مال والمهن ينسحبسيدات االع
  : الروماني

أعلن ملتقى سيدات االعمال والمهن االردني 
انسحابه من الملتقى االقتصادي الروماني المقرر ان تبدأ 

  .في رومانيا اعماله اليوم

واستنكرت رئيسة الملتقى تغريد النفيسي في 
بيان صحفي امس االثنين، بقرار رومانيا نقل سفارتها 
للقدس؛ العربية وعاصمة دولة فلسطين، وكذلك اعتراف 



  
  ٣٠٤ 

واكدت النفيسي ان . رومانيا بالقدس عاصمة إلسرائيل
أعضاء الوفد أعلن امس انسحابه تضامنا مع 
التصريحات الملكية بالغاء مشاركة جاللته بأعمال 
الملتقى االقتصادي الروماني؛ نصرة للقدس الشريف 

  .وتنديدا بقرار رومانيا

األعمال  لين تلغي مشاركتها بمنتدىالمقاو
اقتداء بقرار جاللة الملك  األردني الروماني نصرة للقدس

عبداهللا الثاني بإلغاء زيارته الرسمية إلى رومانيا احتجاجا 
على تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيال 
عزمها نقل سفارة بالدها إلى القدس، قطع وفد نقابة 

ين مشاركته الرسمية بمنتدى األعمال المقاولين االردني
  .األردني الروماني وعودته إلى أرض الوطن امس االثنين

وتأتي مشاركة الوفد في المنتدى استجابة لرؤية 
جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين باالنفتاح 
والتواصل الدائم على دول العالم والذي يتيح االطالع 

 .اتومواكبة التطور في مختلف القطاع

  ٤ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

يلغي محاضرة للسفير " دراسات الشرق االوسط
  الروماني بسبب موقف بالده من القدس

 

أعلن مركز دراسات الشرق االوسط  - عمان
عن إلغاء محاضرة للسفير الروماني لدى المملكة والتي 
كان المركز بصدد إقامتها األسبوع المقبل حول العالقات 

ية األردنية، وذلك على خلفية قرار رومانيا نقل الرومان
  .سفارتها إلى القدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل

وأشار مدير المركز الدكتور بيان العمري في 
ًتصريح صادر عنه أن إلغاء المحاضرة يأتي انسجاما مع 
المواقف الرسمية والشعبية األردنية المتحدة، والتي برزت 

ة الملك عبد اهللا الثاني التي كانت من خالل إلغاء زيار
مقررة إلى رومانيا على خلفية قرارها االعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها للقدس، ومن خالل 
الموقف الشعبي الرافض ألي مساس بهوية القدس 
العربية اإلسالمية، والرافض ألي اعتداء على المقدسات 

 والعربي في مدينة القدس وعلى الحق الفلسطيني
  .واإلسالمي فيها

نأمل أن تتراجع الحكومة "وأضاف العمري 
الرومانية عن هذا الموقف الذي يتعارض مع حقوق 
الشعب الفلسطيني وموقف األردن والقانون الدولي 
والقرارات المتعلقة باألرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 
القدس، ونتطلع إلى ظروف أفضل لتعزيز عالقات دولنا 

وماتنا وشعوبنا باألصدقاء والحلفاء الذين يحترمون وحك
  ."مصالحنا ويؤيدون قضايانا العربية العادلة

وكان رئيس المركز السيد جواد الحمد قد بعث 
اليوم برسالة اعتذار عن إقامة الفعالية إلى السفير 
الروماني في عمان موضحا فيها أن ذلك ياتي احتجاجا 

  .إلى القدسعلى قرار بالده بنقل سفارتها 

وكان مركز دراسات الشرق األوسط قد أعلن في 
وقت سابق عن محاضرة مقررة للسفير الروماني لدى 
األردن حول العالقات الرومانية األردنية، بمشاركة نخبة 
من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية 

نحن "واالكاديمية، وذلك ضمن برنامجه العلمي الثقافي 
الذي يعقده بشكل دوري منذ سنوات ويستضيف و" والعالم

من خالله السفراء العرب واألجانب المعتمدين في المملكة 
للحديث عن عالقات بالدهم مع األردن ومواقف بالدهم 
تجاه قضايا الشرق األوسط والمنطقة، وعلى رأسها 

 .القضية الفلسطينية

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  



  
  ٣٠٥ 

الوصاية : لتواصلاردنيون على مواقع ا
 هاشمية

  

اشتعلت مواقع التواصل  - ّ ليث العساف-عمان 
االجتماعي بروادها وناشطيها، تأييدا ومباركة، لموقف 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني بالغاء زيارته التي كانت 
مقررة لرومانيا أمس اإلثنين، نصرة للقدس، وذلك بعد 

فيوريكا (ا التصريحات الصادرة عن رئيسة وزراء روماني
، االحد، والتي اكدت فيها عزمها نقل سفارة )دانسيال

 .بالدها الى القدس

واكدوا في تعليقاتهم ان الغاء الزيارة رسالة تحمل 
دالالت قوية على موقف االردن الثابت والحاسم من 

 .قضية القدس

ولقي الخبر اصداء واسعة وتم تناقله بشكل كبير 
 رغم ان رومانيا تترأس جدا كاول زعيم عربي يقوم بذلك

 .االتحاد االوروبي حاليا

وكان التركيز على سبب الغاء الزيارة، هو نصرة 
للقدس العربية االسالمية باعتبارها خطا احمر بالنسبة 
لالردن الذي لن يرضخ الي ضغوط او تحديات ولن تغير 
من موقفه تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية 

 .عليهاووصاية الهاشميين 

وبقدر التأييد الذي حصده موقف جاللة الملك 
من رواد وناشطي مواقع التواصل االجتماعي اال ان 
الرفض واالستنكار كان للموقف الروماني الذي استهجنه 

  .الكثيرون

وكان من المقرر ان يزور جاللة الملك رومانيا 
. بصفتها تتولى حاليا الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي

ن من المقرر ان تشتمل الزيارة على لقاءات كما كا
لجاللة الملك بالرئيس الروماني، باالضافة الى اعضاء 
في البرلمان، مثلما كان مقررا ان يشارك جاللته في جولة 

من اجتماعات العقبة التي كان من المفروض ان تتم 
  .استضافتها من قبل رومانيا باالشتراك مع االردن

على هامش الزيارة كما وكان من المنتظر و
الملكية ان يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 
البلدين، باالضافة الى تنظيم ملتقى لالعمال يجمع 

 .ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

العمل اإلسالمي يثمن إلغاء الزيارة الملكية 
 لرومانيا

  

مل اإلسالمي استنكر حزب جبهة الع - عمان
قرار الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى القدس 
ًواالعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا 
القرار يمثل اعتداء على األمة العربية واإلسالمية 

   .والوصاية الهاشمية على المقدسات

ودعا الحزب في بيان صادر عنه امس اإلثنين، 
 عن قرارها بنقل السفارة إلى الحكومة الرومانية للتراجع

ٕالقدس واعادة تقييم الموقف، واعادة بناء العالقة مع  ٕ
الشعب الفلسطيني وقواه الحية لما يمثله هذا القرار من 
انحياز كامل لدولة االحتالل الصهيوني المتمردة على 

  . قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن والشرعية الدولية

والشعبي الرافض وثمن الحزب الموقف الرسمي 
لهذه الخطوة، بما في ذلك قرار إلغاء الزيارة الملكية التي 
كانت مقررة إلى رومانيا، كما دعا الحزب الحكومة لمزيد 
من اإلجراءات الدبلوماسية لدفع رومانيا للتراجع عن هذا 

وأشار الحزب إلى أن المصالح المشتركة ومستقبل . القرار
 والمسلمين مرتبطة بمدى العالقة بين رومانيا مع العرب

توازن مواقفها السياسية وانحيازها لحقوق الشعب 
  . الفلسطيني



  
  ٣٠٦ 

هذا اإلجراء يغري االحتالل "وأضاف الحزب 
بالمزيد من التمادي والتمرد وممارسة أسوأ وأبشع أنواع 
اإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد واعتقال 

 وهدم البيوت ومصادرة لألراضي وزراعتها بالمستوطنات
  ."واعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

  ٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ان خسارة  ":سيادة المطران عطا اهللا حنا
  "القدس هي امتهان لكرامتنا

 لـدى المطـران عطـا اهللا حنـاة قال سياد –القدس 
ًلقائه وفدا كنسيا من األردن في القدس ننـا ننتهـز فرصـة إ ً

للقــدس لكــي نوجــه التحيــة لــألردن الــشقيق ملكــا زيــارتكم 
وحكومة وشعبا ونحن متمسكون بالوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

 لجاللة الملك حول األخيرةوقد تابعنا التصريحات 
 واالبتـزازاتالقدس ودفاعه عنها ورفضه لكافة الضغوطات 

ة وعروبــة المدينــة التــي هــدفها النيــل مــن مكانــة وقدســي
  .المقدسة

ــابع الفلــسطينيون تــصريحات جاللــة الملــك  لقــد ت
حــول مدينــة القــدس ونحــن بــدورنا نوجــه التحيــة لجاللتــه 

 اإلســـالمية فـــي األوقـــافولكـــل معاونيـــه وخاصـــة مجلـــس 
ــدفاع عــن  ــدور كبيــر فــي ال ــذي يقــوم ب  األقــصىالقــدس ال

 ٕوافـــشال اإلســـالمية فـــي المدينـــة المقدســـة األوقـــافوعــن 
فـــة المـــشاريع االحتالليـــة التـــي تـــستهدف بـــاب الرحمـــة كا

  .بشكل خاص والمسجد األقصى بشكل عام

ـــؤامرات  ـــك م ـــة فهنال ـــر بظـــروف كارثي ـــدس تم الق
ـــة  ـــة القـــدس إقـــصائيةومخططـــات احتاللي  تـــستهدف مدين

والمتـــآمرون علـــى األقـــصى هـــم ذاتهـــم المتـــآمرون علـــى 
ـــا ـــسرق أوقافن ـــا وت ـــي تنهـــب من ـــا المـــسيحية والت  وعقاراتن

 االحــتالل أوجــدهم أدواتأسـاليب متنوعــة ومختلفــة وعبــر ب
  . في المدينة المقدسةوأجنداتهخدمة لمشاريعه 

 يـستهدف البلـدة إقـصائيهنالك مشروع احتاللـي 
 البلــــدة إلفــــراغ يخططــــون أنهــــم إذالقديمــــة مــــن القــــدس 

 لكـــــي يحـــــل مكـــــانهم األصـــــليينالقديمـــــة مـــــن ســـــكانها 
 نـــشاطات يـــرةاألخ اآلونـــةالمـــستوطنين ونحـــن نلحـــظ فـــي 

اســتيطانية مكثفــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس وداخــل 
 حيـــث بتنـــا نـــشاهد حـــضورا مكثفـــا للمـــستوطنين األســـوار

 هـو مويـؤازرهالمتطرفين الذين هـدفهم وهـدف مـن يمـولهم 
 ٕواضـعافابتالع مدينة القـدس وطمـس معالمهـا وتهمـيش 

  .الحضور العربي الفلسطيني المسيحي واإلسالمي فيها

 جهــدا فــي تــذكير العــرب بواجبــاتهم نحــو لــن نــألو
القدس كما ونطالب المـسيحيين والمـسلمين فـي كـل مكـان 

 هــي إنمــا القــدس فــضياع القــدس إلــىبــضرورة ان يلتفتــوا 
ـــــة واحـــــدة  ـــــا كأمـــــة عربي ـــــستهدفنا جميع ـــــرة ت ـــــة كبي كارث
وكمــسيحيين وكمــسلمين الن القــدس هــي قبلتنــا وحاضــنة 

  . مقدساتنا اإلسالمية والمسيحيةأهم

تمنـــى مـــنكم بـــأن تعـــاينوا وتـــشاهدوا حقيقـــة مـــا ن
 معنيـون بـأن تـصل الـصورة ألننـايحدث في مدينة القدس 

 والـى بـاألمر كافة المعنيـين إلىالحقيقية لما يحدث عندنا 
 الذين يهمهم ما يحدث في القدس وما تتعرض أولئككافة 

  .له المدينة المقدسة

  ٢٦/٣/٢٠١٩مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * * 

المهندسين تطلق المرحلة الثامنة إلعمار 
  بيوت البلدة القديمة في القدس

 أطلقت نقابة المهندسين في حفل -عمان 
عشاء خيري امس االول، المرحلة الثامنة إلعمار بيوت 

فلنشعل قناديل «البلدة القديمة في القدس، ضمن حملة 
التي تقيمها لجنة مهندسون من أجل فلسطين » صمودها
، حيث جمعت النقابة خالل حفل العشاء ما يقارب والقدس
 الف دينار، رصدت إلعمار بيوت البلدة القديمة في ٢٠٠

  .القدس



  
  ٣٠٧ 

وقال نقيب المهندسين االردنيين المهندس أحمد 
سمارة الزعبي، إن الحملة السابقة حصدت ما يقارب 

 الف دينار تقريبا، تم من خاللها ترميم ٣٤٦ والمليون
إضافة الى ترميم الوحدات السكنية، المنشآت العامة، 

 وحدة سكنية يسكنها ٥٢ مشروعا يضم ٣٠حيث تم تنفيذ
 مستفيدا من ١٦٠ مقدسيا، باالضافة الى اكثر من ٢٥٧

  .ترميم المنشآت العامة

وأشار إلى أن النقابة نفذت خالل المراحل السبع 
 الف ٤٠٠السابقة، مشاريع بكلفة تجاوزت ستة ماليين و

 وحدة سكنية ومنشأتين ٢٣٧خاللها دينار، رممت 
 مواطنا مقدسيا، وأكثر من ١٣٧١تعليميتين استفاد منها 

 في مراحل التعليم المبكر والتعليم األساسي، إضافة ١٥٠
إلى ترميم البنية التحتية والمنشآت العامة في البلدة 

وأثنى . مواطنا مقدسيا٣٢١القديمة والتي استفاد منها 
جهود التي بذلها ابناء الشعب المهندس الزعبي على ال

األردني المعطاء في تقديم كافة أوجه الدعم في شتى 
المناحي والسبل للوقوف جنبا الى جنب مع أشقائهم في 

من جانبه، قال رئيس لجنة مهندسون من .القدس المحتل
أجل فلسطين والقدس، إن الحملة هي استمرار لعمل 

لزمالء سنوات، قادها ركب من ا١٠متواصل على مدى 
الذين راكموا تجربة طويلة، نفذوا خاللها العديد من 

وأشار عضو .المشاريع في القدس والبلدة القديمة بالذات
الهيئة المسيحية لنصرة القدس األب مانويل مسلم، أن 
كل من كانت له فلسطين وطنا، فلن يشعل قناديل ولن 
يرمم بيوتا اال في القدس مهبط األنبياء، مبينا أن تلك 

وقال إمام وخطيب المسجد األقصى .ي الحقيقة الصارخةه
المبارك ورئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس، 
الشيخ عكرمة صبري إن هذا الجمع الطيب يبعث األمل 
بأن الخير موجود وأن ال يأس مع األمل، كما أن هذا 
الحشد إن دل على شيء فإنما يدل على حب األردن 

نقابة سائرة على ذات الخطى، ال للقدس واألقصى، وأن ال

تغيير على نهجها المستمر في دعمها للقدس واألقصى، 
مبينا أن ثبات المقدسيين هو ثبات للمسجد األقصى 

وشارك في الحفل ما .المبارك كونهم هم من سيدافع عنه
 شخص من نواب وتجار ورجال اعمال ٣٠٠يقارب الـ 

ل العابد، ونقابيين واعالميين، حيث قدمه الشاعر خلي
وشهد عروضا لمقاطع فلمية حول ما تعانيه القدس جراء 
اعتداءات االحتالل وما انجزته الحملة من اعمال 

  .االعمار، إضافة إلى وصالت انشادية مختلفة

واختتم الحفل بتكريم نقيب المهندسين السابق 
المهندس ماجد الطباع ورئيس اللجنة السابق المهندس 

ة السابقة، ومجموعة من بدر ناصر واعضاء اللجن
 .المتبرعين والداعمين للحملة

  ٩ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

  نقف صفا واحدا خلف الملك: لجان المخيمات

ثمنت لجان الخدمات  -   كمال زكارنة-عمان 
والهيئات االستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات 
 المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء المخيمات في المملكة

اقف العز والبطولة لقائد الركب عميد آل البيت االطهار مو
جاللة الملك عبداهللا الثاني، في الدفاع عن مسرى النبي 

وزهرة  ُالعربي الهاشمي ومعراجه الى السماوات العال،
المدائن مدينة القدس، ورفضه لكل من يحاول المساس 
بهويتها العربية االسالمية، والغاء جاللته زيارة رومانيا 

  .بسبب عزمها نقل سفارتها الى القدس

هذا هو ديدنكم ملوك بني هاشم منذ ان «: وقالت
ًحملتم راية النهضة العربية الكبرى دفاعا عن الظلم والقهر 
ًواالستبداد، وطلبا للحرية والكرامة والعدالة ألمتكم العربية 
الماجدة، تأبون اال أن تسجلوا على صفحات التاريخ وسجل 

البطولة والتضحية والفداء، وها انتم يا الشرف مواقف 
ُسيدي تسطرون اليوم صفحة اخرى انتصارا لعهدة عمرية  ً

   .ووديعة عربية اسالمية، ووصاية اردنية هاشمية



  
  ٣٠٨ 

اننا نحن ابناء وممثلو : واضافت في بيانها
مخيمات الالجئين الفلسطينيين وبهذا الموقف البطولي 

د الركب جاللة الملك نستذكر مواقف وجهود سيد البالد وقائ
عبداهللا الثاني بن الحسين، في الدفاع عن القضية 
ًالفلسطينية شعبأ وارضا ومقدسات، وجهود جاللته 

لرفع المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني  المتواصلة
عبر العقود، وحقه في تقرير مصيره على ارضه ووطنه 

 القدس، المستقلة وعاصمتها عبر اقامة الدولة الفلسطينية
واالعتراف بحقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة 

  .والتعويض كما اقرتها االعراف االنسانية والقوانين الدولية

إننا اذ نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمواقف ": وقالت
العز والبطولة لقائد الركب وحامي الحمى جاللة الملك 

يادته عبداهللا الثاني، لنؤكد على وقوفنا صفا واحد خلف ق
الهاشمية الرشيدة وسياسته الحكيمة في الدفاع عن القدس 
ومقدساتها وعن قضية العرب االولى قضية فلسطين، فسير 
ًياسيدي ترعاك عين اهللا، وترعاك عيوننا وقلوبنا قائدا وملكا 

 ينسج في سجل الشرف والبطولة كل يوم عربيا هاشميا
 ."صفحة من الحكمة واالقدام والشجاعة

  ٤ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

اتحاد الكتاب يوقف نشاطاته مع السفارة 
  الرومانية

 

قرر اتحاد الكتاب واألدباء اليوم  - عمان
الثالثاء، وقف نشاطاته وتعامله مع سفارة جمهورية 

 .رومانيا ثقافيا

ودان االتحاد تصريحات رئيسة وزراء رومانيا 
 القدس، بشأن نيتها نقل سفارة بالدها من تل ابيب إلى

معتبرا االتحاد، ان هذا القرار يخالف مبادىء المم 
 .المتحدة والشرعية الدولية

إن االتحاد : وقال رئيس االتحاد عليان العدوان
يستمد العزم من مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 

برفض زيارة كانت مقررة إلى رومانيا بسبب تصريحات 
ناوئ للقرارات الدولية رئيسة الوزراء الرومانية وموقفها الم

 .من خالل قرار نقل سفارة بالدها الى القدس

وشدد على ان الموقف األردني ثابت وواضح 
منذ اللحظة األولى لهذا االعالن، وأن جاللته كان وما 
زال يدعو لحل عادل للقضية الفلسطينية على اساس 

 .إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

 النظر األردنية ثابتة، وليست وبين أن وجهة
متغيرة على الدوام تجسيدا للوصاية الهاشمية على 
المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والدينية في 

 .القدس ودعم صمود المقدسيين

  ٤ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

السبيل الوحيد لمواجهة ".. مهرجان الكرامة"
داخلية التوسع اإلسرائيلي هو تمتين الجبهة ال

  والوقوف خلف الملك

  

ّ فيما حذر سياسيون – ّعمان – هديل غبون
ّوحزبيون من مغبة إعالن اإلدارة األميركية ضم الجوالن 
السوري إلى إسرائيل، دعوا إلى إعادة حسابات القوى 
السياسية وتنحية خالفاتها لمواجهة الخطر المتفاقم من 

 لمواجهة العدو اإلسرائيلي، مؤكدين أن السبيل الوحيد
التوسع اإلسرائيلي في المنطقة هو تمتين الجبهة الداخلية 
والوقوف خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني وتعزيز التالحم 

  .الداخلي

جاء ذلك خالل مهرجان احتفاء بذكرى معركة 
ٕالكرامة واحياء يوم األرض، جمع على منصة واحدة قيادتي 

عوام من حزبي الشيوعي وجبهة العمل اإلسالمي بعد أ
  .القطيعة

وخيمت على كلمات المشاركين في المهرجان، 
الذي نظمه تيار التجديد الحزبي في مجمع النقابات المهنية 
أمس، التطورات األخيرة المتعلقة بملف القضية الفلسطينية، 
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والتحديات التي تواجه المملكة في الدفاع عن الحقوق 
رة األميركية الفلسطينية والعربية، والوقوف في وجه اإلدا

  .إلجهاض صفقة القرن

وقال رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري، ضيف 
المهرجان، إن إسرائيل دفعت الدول العربية إلى تحويل 
الصراع معها من صراع وجود إلى صراع حدود، مستذكرا 

التي سجل فيها الجيش األردني مع "بطوالت معركة الكرامة 
الوحيد في التاريخ العربي أشقائه الفلسطينيين نصرا اعتبره 

  ".على المحتل اإلسرائيلي

وحذر من مغبة اعالن اإلدارة األميركية ضم 
األكثر "الجوالن السوري إلى اسرائيل، معتبرا أنها الخطوة 

، وأن السبيل الوحيد لمواجهة التوسع اإلسرائيلي في "بذاءة
المنطقة هو تمتين الجبهة الداخلية والوقوف خلف جاللة 

  .عبداهللا الثاني وتعزيز التالحم الداخليالملك 

أن األردن يقف وحيدا اليوم في ظل "ورأى المصري 
محاوالت فرض معادلة أميركية إسرائيلية جديدة على 

إننا اليوم نواجه معركة كرامة جديدة بأدوات "، قائال "المنطقة
  ".وأن األمر لم يعد مقبوال. جديدة

ي الوحيدة وفيما أشار إلى أن فلسطين لم تعد ه
الرئيس (بل اتسع البيكار مع إعالن "المهددة، أوضح 

غاية ”ً، واصفا ذلك بـ"ترامب حول الجوالن) األميركي دونالد
وهي مرحلة جديدة للتوسع على حساب .. الخطورة والبذاءة
  ".دول عربية أخرى

وقال المصري، في المهرجان الذي قدمته الكاتبة 
شمية على المقدسات هي إن الوصاية الها"عائشة الرازم، 

  ".جزء من التالحم األردني الفلسطيني والمصير المشترك

من جهته، قال منسق التيار وأمين عام حزب 
الواقع " سببه "إعالن الجوالن"الحياة عبدالفتاح الكيالني إن 

ً، مؤكدا ضرورة "المهين الذي وصلت إليه األمة العربية
ت المجتمع المدني تالحم القوى السياسية والحزبية ومنظما

  .وتنحية الخالفات للتصدي للمخططات األميركية اإلسرائيلية

  .حصاد والتيار الوطني: ويضم التيار حزبي

بدوره، أشاد نقيب المحامين مازن ارشيدات بإلغاء 
ًالزيارة الملكية إلى رومانيا، داعيا إلى مزيد من الخطوات 

الل للتصدي للغطرسة األميركية واإلسرائيلية، من خ
استدعاء السفير األردني لدى تل أبيب وطرد السفير 

  .اإلسرائيلي من عمان

ودعا، الحكومة إلى بدء تنفيذ السيادة على 
  .ٕمنطقتي الباقورة والغمر، والغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة

من ناحيته، دعا أمين عام الحزب الشيوعي فرج 
لصهيوني الطميزة إلى تنفيذ اوسع لحمالت مقاطعة الكيان ا

ًعلى كل المستويات، مشيرا إلى أن االنقسام الفلسطيني من 
ًشأنه أن يضعف الموقف الفلسطيني محليا ودوليا ً.  

وأكد أن دعم القضية الفلسطينية هو تأكيد لدعامة 
  .األردن واستقراره

 مراد "العمل اإلسالمي"من جانبه، أكد أمين عام 
بين مختلف العضايلة ضرورة تنحية الخالفات السياسية 

القوى، قائال إننا اليوم كحزب نجتمع منذ أعوام للمرة األولى 
  ".الشيوعي"على منصة واحدة مع 

وندد، كما سابقيه، باالحتالل االسرائيلي وسياساته 
االستيطانية، مشيدا بالشهيد عمر أبو ليلي وغيره من 
االبطال الذي ضحوا بدمائهم في سبيل الكرامة، كما أشاد 

ت المسلحة األردنية الباسلة في معركة الكرامة بدور القوا
  .الخالدة

ال يساومون على "وقال العضايلة إن األردنيين 
 ".القضية الفلسطينية قيادة وشعبا

  ٧ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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إلغاء الزيارة الملكية :  حزبية ونقابيةفعاليات
 لرومانيا دليل على دفاع األردن عن القدس

 

 أجمعت فاعليات حزبية ونقابية – را بت– عمان
واجتماعية، على مساندة القرار الحكيم والموقف الشجاع 
لجاللة الملك عبداهللا الثاني، الذي انتصر للقدس بإلغاء 
زيارته المقررة الى رومانيا، عقب تصريحات رئيسة وزرائها 
فيوريكا دانسيال، عزمها نقل سفارة بالدها الى القدس 

  .المحتلة

 ان هذا الموقف ينسجم مع رؤية جاللة وأكدوا
، مشددا فيها على عدم التنازل ”القدس خط أحمر“الملك 

ًعن شبر من فلسطين وعاصمتها القدس، وتأكيدا الستمرار 
الدور االردني التاريخي في الدفاع عنهما؛ انطالقا من 
الوصاية الهاشمية األبدية على القدس والمقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية

لوا في تصريحات صحفية وبيانات كل على وقا
حدة، أمس، إنهم يقفون خلف قيادة جاللته الداعمة للقدس 
الشريف وجهوده المتواصلة في الحفاظ على المقدسات 
والمدينة المقدسة، ومساندة الشعب الفلسطيني في اقامة 
دولته المستقلة ونيل حقوقه المشروعة، معبرا بذلك عن 

ٕومسلم وانسان حر، تجاه موقف ووجدان كل عربي 
  .السياسات التي تعارض الحق الفلسطيني في أرضه

دائرة اإلفتاء العام أيدت مواقف جاللة الملك تجاه 
القدس، مؤكدة انها نابعة من سبط النبي صلى اهللا عليه 
وسلم، وتؤكد أن مسرى النبي ومعراجه وقبلة المسلمين 

  .ن خلفهاألولى، راسخة في وجدان جاللته واألردنيين م

وأضافت الدائرة في بيان أمس الثالثاء أن الوصاية 
الهاشمية على القدس والمقدسات في مكانها الصحيح، 
ٍوبأيد أمينة قادرة على حمل األمانة ومسؤولية الدفاع عنها 

  .في المواقف الدولية

جمعية عون الثقافية، اعتبرت القرار الملكي بالغاء 
ياسة األردنية الداعمة زيارته لرومانيا، يتماشى مع الس

للقضية الفلسطينية ومواقف قيادته الثابتة تجاه القدس 
والمقدسات، ويترجم على ارض الواقع مع بأن مواقف 

  .جاللته من القدس ثابتة ولن تتغير

ًولفتت الى أن جاللة الملك، يقف متحديا ومدافعا  ً
عن القدس في كل مناسبة وبكافة المحافل المحلية 

الدولية، إليمانه المطلق بعدالة القضية واإلقليمية و
الفلسطينية، باالضافة الى ثقته المطلقة بشعبه االردني 

  .لداعم له في كل موقف

كما أكدت جمعية االعمال االردنية االوروبية 
 الروماني –أنها انسحبت من اعمال المنتدى االردني) جيبا(

الذي كان مقررا عقده في العاصمة بوخارست على هامش 
يارة جاللته التي ألغاها؛ بسبب قرار رئيسة وزرائها بشأن ز

  .القدس

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
إن مواقف جاللته، عبرت عن موقف : عبداهللا كنعان

ووجدان العرب والمسلمين وأحرار العالم، برفضهم للسياسات 
العدوانية االسرائيلية، وهي دليل على أن القدس محور 

وماسية الهاشمية وقضيتها المركزية، فال قضية تعلو الدبل
  .عليها؛ وال تهاون وال مجاملة سياسية على حساب القدس

وأكدت اللجنة الملكية؛ أنه آن األوان أن تخجل 
الدول الكبرى من صمتها، وعليها الضغط على اسرائيل 

  .لاللتزام بقرارات الشرعية الدولية، كي يحل األمن والسالم

يار االحزاب الوسطية؛ مواقف جاللته كما ثمن ت
الثابتة، في دفاعه األصيل عن القضية الفلسطينية والقدس، 
وتأييده المطلق للخطوات والقرارات الملكية الصائبة على 
الدوام، فمواقف جاللة الملك الصريحة والعلنية في الدفاع 
عن القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، هي األكثر 

  .ضراوة في المحافل الدوليةقوة واألشد 

وقال إن هذه المواقف الملكية، تمثل إشارة 
لمحورية التمسك بعدالة القضية الفلسطينية ومكانتها 
المركزية والخاصة لدى جاللته والشعب األردني األصيل، 
وجدية العمل في المجال الدولي بمرحلة مبكرة لصالح 
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مع حقوق الشعب الفلسطيني بخطوات نوعية، تتوافق 
الشرعية الدولية، وتمتاز بسمة سياسية ترتبط بقضايا األمة 
العربية واإلسالمية، بلغة دولية تحمل طابع الشرعية على 

  .الصعد كافة

نقيب المحامين مازن ارشيدات؛ قال إن نقابة 
المحامين تلقت قرار جاللة الملك بفرح وسرور والذي يؤكد 

ته، كما أن القدس وقضية فلسطين تحت نظر وعمل جالل
يؤكد وحدة القرار األردني قيادة وحكومة وشعبا تجاه القدس 

  .وفلسطين

وأشار الى أن تلك الخطوات ستكون ردا قويا على 
تجاوز اإلدارة األميركية لحقوق الشعب الفلسطيني ولمدينة 

  .القدس الموحدة

أما لجان الخدمات والهيئات االستشارية والفعاليات 
 المدني وشيوخ ووجهاء الشعبية ومؤسسات المجتمع

المخيمات، فثمنوا مواقف جاللته في الدفاع عن مدينة 
القدس، ورفضه لكل من يحاول المساس بهويتها العربية 

  .االسالمية

واشارت إلى أن أبناء وممثلي مخيمات الالجئين 
الفلسطينيين وبهذا الموقف البطولي، يستذكرون مواقف 

دفاع عن القضية وجهود سيد البالد وقائد الركب في ال
ًالفلسطينية شعبا وارضا ومقدسات، وجهود جاللته 
المتواصلة لرفع المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني 
عبر العقود، وحقه في تقرير مصيره على ارضه ووطنه 
عبر اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، 

ودة واالعتراف بحقوق الالجئين الفلسطينيين في الع
  .والتعويض كما اقرتها االعراف االنسانية والقوانين الدولية

كما أشادت الفاعليات الشعبية في مخيم الوحدات، 
بصالبة الموقف الملكي، وانتصاره للقدس، وأكدت أن 
الهاشميين كانوا وما يزالون السند والظهير للقدس واألقصى 

  .وأهل المدينة المقدسة المرابطين فيها

ن الى انه ومنذ عهد اإلمارة ظل واشار البيا
الهاشميون، اصحاب الوصاية على القدس والمقدسات، 

مدافعين عن حق الفلسطينيين واألمة العربية في حماية 
المقدسات ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، واصل جاللة 
الملك نهج الهاشميين الثابت منذ تأسيس اإلمارة عام 

ولية عن حق ، مدافعا في كافة المحافل الد١٩٢١
  .الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة

واكد البيان ان جاللة الملك لم يدخر أي جهد، 
ويصل الليل بالنهار دفاعا عن القدس والمقدسات، وتعرض 
االردن لضغوط كبيرة تنوء عن حملها الجبال، للتخلي عن 
ثوابته تجاه القدس والمقدسات، لكنه لم ولن يرضخ لهذه 

  .الضغوط

ا الى تحذيرات جاللة الملك في كافة لقاءاته ولفتو
بالرؤساء والقادة في كل انحاء العالم من قرار الرئيس 

 .االميركي ترامب بنقل السفارة االميركية الى القدس المحتلة

 ٨ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

مواقف الملك رسالة للعالم " لعربي للدراساتا"
  باالنتصار للقدس والمقدسات

 

اعتبر المركز العربي للدراسات السياسية  -اربد  
قرار جاللة الملك عبداهللا الثاني بإلغاء زيارته إلى رومانيا 
بانه رسالة سياسية لكل العالم بان االردن ملكا وحكومة 

  .وشعبا ينتصر للقدس والمقدسات

وقال المركز في بيان اصدره اليوم الثالثاء باسم 
 بهذا الموقف انحيازه رئيسه كمال العثامنة ان جاللته اكد

التام للقدس وانه لن يرضخ للضغوطات مهما كانت ومن 
اي مصدر كان في التهاون باي مساس بالقدس كمدينة 

  .للسالم من جهة وللحقوق العربية والفلسطينية فيها

ان هذا القرار التاريخي لجاللته "وقال العثامنة 
ته يندرج في سياق المواقف التاريخية التي عودنا جالل

عليها انتصارا للقضية الفلسطينية والقدس والمقدسات 
  .وكل القضايا العربية واالسالمية



  
  ٣١٢ 

واشار البيان الى ان جاللته عبر بهذا القرار عن 
ضمير الشعبين االردني والفلسطيني والشعوب المنحازة 
للحق العربي والفلسطيني في القدس مؤكدا ان الوصاية 

شرعية ودينية وتاريخية الهاشمية على المقدسات وصاية 
ال يقبل المساس بها تحت اي ظرف كان وهي خط الدفاع 

 .عن القدس والمقدسات

 ١٠ ص٢٧/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

خطوة الملك جريئة : شخصيات فلسطينية
 وشجاعة ونبيلة

 

 وصف السفير الفلسطيني في –  بترا– عمان
ني عمان عطا اهللا خيري، موقف جاللة الملك عبداهللا الثا

من القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية والقضية 
الفلسطينية عموما، بالشجاع والجريء والحكيم والثابت 

  .والمبدئي، والموقف الراسخ قوال وفعال

وأضاف في تصريح صحفي أمس أن جاللته 
أثبت ذلك عمليا عدة مرات في كثير من المناسبات 

ه المواقف ّوالظروف، في حله وترحاله، وتوج جاللته هذ
أمس األول عندما قرر إلغاء زيارة كانت مقررة لرومانيا 
بعد تصريح رئيسة وزرائها عزمها نقل سفارة بالدها من 
تل ابيب الى القدس المحتلة، فكان رد جاللة الملك 
حاسما وقويا وسريعا بأن ألغى زيارته إلى بوخارست التي 

  .كانت مقررة سابقا

ن القضية وأكد أن مواقف جاللة الملك م
ٕالفلسطينية، يحتذى بها عربيا واسالميا، وبرهن على 
صمود وتماسك الثوابت األردنية المبدئية بالقول والعمل، 
دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، مجسدا حقيقة 
تاريخية يشار إليها بالبنان في نصرة القدس والمقدسات 
ٕاإلسالمية والمسيحية ودعم واسناد الحقوق الفلسطينية 

  .ير القابلة للتصرفغ

وأكد تقدير وتثمين الشعب الفلسطيني في جميع 
اماكن تواجده وقيادته، لمواقف جاللته الشجاعة وهو 
يدافع بكل قوة وثبات عن الحقوق الفلسطينية والعربية 

  .واإلسالمية في القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

إن التزام جاللة الملك تجاه القدس : وقال
 الفلسطينية، له وزنه الكبير وتأثيره الفعال والقضية

إقليميا ودوليا، ويعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة 
غطرسة وجنون االحتالل اإلسرائيلي المدعوم أميركيا بال 

  .حدود أو قيود

ّإلى ذلك ثمنت فاعليات رسمية وشعبية وحزبية 
عاليا موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني بإلغاء زيارته 

انيا ردا على تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية لروم
  .عزمها نقل سفارة بالدها الى مدينة القدس المحتلة

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية 
في رام اهللا إن موقف ) بترا(يوسف المحمود، لمراسل 

جاللة الملك عبداهللا الثاني رسالة قوية لكل من يحاول 
  .ًاعتبارها خطا احمرالمساس بمدينة القدس ب

واكد أن التنسيق المشترك بين القيادتين 
الفلسطينية واالردنية مهم جدا للجم كافة المخططات 
االسرائيلية والدولية التي تسعى لتكريس القدس كعاصمة 
لدولة االحتالل، مبينا أن المواقف االردنية الصلبة 
والمبدئية التي يجسدها جاللة الملك تجاه الحقوق 

سطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفل
الفلسطينية، تثبت من جديد الدور االردني الشجاع 
لألردن ملكا وحكومة وشعبا في التصدي لمحاوالت 

  .االعتداء على القدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية

وتمنى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب 
الزعماء العرب الفلسطيني نصر أبو جيش، أن يقتدي كل 

بجاللة الملك وأفعاله خاصة في نصرته للقضية 
  .الفلسطينية ومدينة القدس ومقدساتها



  
  ٣١٣ 

 ال "وقال الكاتب والمحلل السياسي تحسين يقين
غرابة بموقف الملك الشجاع والنبيل، ومن أهم الدالالت 
السياسية لهذه الخطوة أن جاللته بما يملك من مصداقية 

اسية ليس لرومانيا بل للعالم عالمية يرسل رسالة سي
كله، حيث سيحسب الكثيرون حسابا كونهم يثقون بهذا 
القائد وبسياسة المملكة الحكيمة، ويعرفون أنه صادق 

  .وعلى حق، وبرغم منطق القوة السائد

واضاف أن موقف جاللة الملك زاد الشعب 
ّالفلسطيني والعربي إيمانا وقوة، وعمق األمل باستعادة 

ي تكفلها الشرائع الدولية، مثمنا خطوات جاللة الحقوق الت
الملك تجاه فلسطين وقضايا األمة العربية التي تنبع من 
ٕاستراتيجية قومية وأخالق وقيم وايمان بعدالة قضيتنا 
المركزية، واستمرارا لنهج الملوك الهواشم الذين ارتبطوا 

 .بالقدس وارتبطت بهم

  ٨ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

يؤكدون وقوفهم خلف الملك لمواقفه مقدسيون 
 الصلبة تجاه القدس والمقدسات

 

 أكد مقدسيون وقوفهم خلف جاللة – بترا – عمان
الملك عبد اهللا الثاني، والتفافهم حول مواقفه الثابتة 
والصلبة تجاه القدس والمقدسات التي أكد عليها في حديثه 

ة التي أثناء زيارته لمدينة الزرقاء، برغم الضغوط الكبير
  .ًتمارس على األردن وشعبه اقتصاديا وسياسيا

وقال النائب األول للهيئة اإلسالمية العليا، الشيخ 
 الذي "عين على القدس"يوسف سالمة في حديثه لبرنامج 

بثه التلفزيون األردني مساء أول من أمس؛ إن موقف 
جاللة الملك جدير باالحترام والتقدير، بحيث كانت كلماته 

دما أكد موقفه الصلب تجاه القدس والمقدسات، واضحة عن
  .وأن شعبه كله معه في هذا الموقف

وأشاد الشيخ سالمة بهذا الموقف المهم في هذا 
ًالوقت بالذات، ألنه عصيب جدا على المدينة المقدسة، 

والمسجد األقصى بصفة خاصة، إذ يتعرضان لهجمة غير 
دهما بوتيرة مسبوقة من دولة االحتالل التي تعمل على تهوي

متسارعة، كي تغير مجرى التاريخ وتزور الواقع، وكي 
  .تحاول أن تبسط نفوذها على المسجد األقصى المبارك

وأعرب سالمة عن ثقته بالموقف األردني الرسمي 
والشعبي المتحد في الدفاع عن المقدسات، الرافض للوطن 
البديل ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والسيادة 

ائيلية على القدس والمقدسات، مشيرا إلى المواقف اإلسر
األردنية الكثيرة التي تؤكد ذلك، وآخرها إلغاء جاللة الملك 
زيارته إلى رومانيا في موقف صارم من الدول التي تنوي 
نقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة، وفي رسالة واضحة إلى 

  .الدول التي قد تفكر بذلك

يلي الذي أصبح مرتفعا ّوحذر من الخطاب اإلسرائ
تجاه القدس والمقدسات والذي يقومون بتحويله إلى خطاب 

) للشعب اليهودي(عالمي، ويزعمون أن القدس عاصمة 
منذ آالف السنين، وأن المقدسات اإلسالمية جاءت على 
أنقاض هيكلهم المزعوم، وفق التصور الذي يعشعش في 

صدي عقول حاخاماتهم وساستهم، مشيرا الى وجوب الت
  .لهذا الخطاب المسموم الذي يشوه الوعي العالمي

بدوره؛ أشار المحلل السياسي المقدسي فضل 
طهبوب إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها األردن وجاللة 
الملك أمام صفقة القرن التي تمس بالمصالح الوطنية 
األردنية العليا، ومصالح فلسطين وبعض الدول العربية، 

ط على األردن فيما يتعلق بوصايته وكذلك هنالك ضغو
التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، التي تعمل 
إسرائيل على سحبها ومشاركة بعض الدول العربية فيها، 

  .مؤكدا أن الوصاية الهاشمية لن يقبل المقدسيون بغيرها

وأعرب مقدسيون في حديثهم للبرنامج عن 
جاء في هذا الوقت ارتياحهم لخطاب جاللة الملك الذي 

العصيب واضحا بال تردد، معتبرين أن كلمات جاللته بمثابة 
دعم حقيقي لهم، وهو أكثر ما يحتاجونه في هذا الوقت 
الذي خذلهم فيه العرب وغالبية المسلمين، مؤكدين التفافهم 



  
  ٣١٤ 

حول جاللة الملك في موقفه الثابت تجاه القدس واألقصى 
 .بت وواضح يعتمد عليهواألماكن المقدسة، ألنه موقف ثا

 ٨ ص٢٧/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * * 

األردنيون سيبقون ملتفين حول : الزعبي
  قيادتهم الهاشمية في وصايتها على القدس

قال رئيس جامعة  -  ابتسام العطيات-السلط
البلقاء التطبيقية الدكتور عبداهللا سرور الزعبي إن األزمة 

ٍ لضغوطات ٌاالقتصادية التي يمر بها األردن هي نتاج
متالحقة عليه إثر تمكسه بالمبادئ التي قامت عليها الدولة 

 .األردنية

المؤتمر الدولي «وأضاف، خالل افتتاحه لفعاليات  
 ،امس» في تكنولوجيا معلومات األعمال واالقتصاد المعرفي

أن األردنيين سيبقون ملتفين حول قيادتهم الهاشمية في 
  .وصايتها على القدس الشريف

  ٤ ص٢٧/٣/٢٠١٩تور الدس

* * * * * 

 توقف استقبال وفود الدول التي "تجارة عمان"
 تنقل سفاراتها للقدس

 

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة  -الرأي - عمان
عمان خالل اجتماع طارئ اليوم الثالثاء، عدم استقبال 
ّغرفة تجارة عمان ألي وفود من أية دولة تقرر نقل 

رف بالقدس عاصمة سفارتها إلى مدينة القدس أو تعت
  .لدولة االحتالل

وثمن المجلس مواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية حيال 
مدينة القدس، وآخرها الغاء زيارة جاللته الى العاصمة 
بوخارست بعد تصريحات رئيسة وزراء رومانيا عزمها نقل 

  .سفارة بالدها إلى القدس

س وقوف القطاع التجاري والخدمي واكد المجل
بالعاصمة خلف قيادة جاللته، ودعم مواقفه المشرفة التي 
يتخذها دفاعا عن المدينة المقدسة، والمحافظة عليها في 
ظل عمليات التهويد التي تمارسها دولة االحتالل 

  .االسرائيلي بحق المسجد االقصى المبارك

القدس عاصمة (وقرر المجلس وضع وسم 
على كافة المراسالت اإللكترونية )  األبديةفلسطين

ّومطبوعات غرفة تجارة عمان، ودعوة غرف التجارة 
والصناعة األردنية والعربية واإلسالمية والصديقة ونقابات 
وجمعيات وهيئات أصحاب العمل العتماد الوسم على 
ٕمطبوعاتها وارسال رسالة للعالم تؤكد عروبة القدس وأنها 

  .سطينيةعاصمة الدولة الفل

كما قرر المجلس ايضا، التواصل مع الغرفة 
التجارية الصناعية العربية في القدس للتنسيق معهم 
ووضع آلية للدعم المالي والفني واللوجستي لتمكين 
صمود األهل في القدس الشريف من خالل الترويج 
للمنتجات والسلع المقدسية او إقامة معرض دائم 

  .ّ غرفة تجارة عمانللصناعات الفلسطينية في مبنى

  ٢٣ ص٢٧/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

فعاليات حزبية تثمن قرار الملك الغاء زيارته 
  لرومانيا

 

أكدت فعاليات حزبية مواقف  -  بترا- عمان
االردن الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية، مثمنين قرار 
جاللة الملك عبداهللا الثاني إلغاء زيارته إلى رومانيا ردا 

ات رئيسة الوزراء الروماني نقل سفارة على تصريح
  .بالدها الى مدينة القدس المحتلة

مساء اليوم ) بترا(وأشاروا في تصريحات لـ 
االثنين، إلى جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ومواقفه 
في جميع المحافل الدولية ولقاءاته مع زعماء العالم 



  
  ٣١٥ 

ا القضية وانحيازه الدائم الى القضايا العربية وفي مقدمته
الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والرئيسية في 
المنطقة ودعوته المستمرة الى ضرورة إيجاد حل عادل 
وشامل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشرقية

وقال أمين عام حزب الوسط االسالمي مداهللا 
ه الن الطراونة، ان هذا القرار ليس مستغربا على جاللت

مواقفه ثابتة ومعروفة تجاه القدس والمقدسات االسالمية 
وأضاف . والمسيحية وهي ثابتة ال تقبل المزاودة والتشكيك

أن القضية الفلسطينية بالنسبة االردن رئيسية ومحورية 
  .وفي عقل وذهن القيادة دائما

من جهته قال رئيس تيار االحزاب الوسطية نظير 
ملك بإلغاء زيارته الى رومانيا عربيات ان قرار جاللة ال

جاء ردا واضحا ال يقبل التأويل ويؤكد المواقف االردنية 
  .الثابتة التي يقودها جاللته اتجاه القضية الفلسطينية

واضاف ان أقوال جاللته مقرونة باألفعال وان 
ًمواقفه يعلمها الجميع، الفتا إلى جهود جاللته في 

غم من الضغوط التي موضوع القضية الفلسطينية على الر
  .يتعرض لها االردن

وبين امين عام حزب النداء عبدالمجيد ابوخالد 
ان قرار جاللة الملك يؤكد تطابق وتالحم الموقف الشعبي 
وانسجامه مع القيادة في جميع القضايا وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية االردن األولى على 

ن هذا الموقف يعكس مكانة جميع المستويات الفتا إلى أ
  .القدس والمقدسات عند الشعب وقيادته ال تقبل التأويل

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جاللته في 
الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في 

  .جميع المحافل الدولية

 .٢٠ ص٢٦/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

نتدى فعاليات اقتصادية تلغي مشاركتها بم
 روماني

  

 - المفرق  -  نبيل محادين-الزرقاء  - عمان
قررت فعاليات اقتصادية أردنية الغاء  -  سماقه توفيق أبو

منتدى االعمال االردني والنشاطات واللقاءات التي كان 
ًمقررا إقامتها بالعاصمة بوخارست وذلك احتجاجا على 
 قرار الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى مدينة القدس

  .المحتلة

وقال رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل 
 شخصية ٥٤ًالكباريتي ان اجتماعا عقد امس بحضور 

اقتصادية اردنية يمثلون غرف التجارة والصناعة وهيئات 
اقتصادية في األردن متواجدين في رومانيا، تم خالله 
التباحث بشأن قرار رئيسة الوزراء الرومانية نقل سفارتها 

  .سالى القد

وبعد المناقشة، تابع الكباريتي، تم اتخاذ قرار 
جماعي بالغاء كافة الفعاليات التي كان من المقرر 
عقدها بين ممثلي القطاع الخاص في كال البلدين 
المتمثلة بمنتدى األعمال األردني الروماني والفعاليات 
ًالمصاحبة له واعتبارها الغية احتجاجا على قرار الحكومة 

  .الرومانية

  تدين القرار» صناعة األردن وعمان»

أعلن رئيس غرفتي صناعة األردن وعمان و
المهندس فتحي الجغبير، عن انسحابه من المشاركة 
بفعاليات منتدى األعمال االردني الروماني؛ تنديدا بقرار 

  .رومانيا نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة

وقال الجغبير إن االنسحاب من المنتدى رسالة 
 فيها القطاع الصناعي عن أدانته واستنكاره للخطوة يعبر

  .التي قامت بها رومانيا بنقل سفارتها للمدينة المقدسة

وأضاف أن األردنيين بكل مكوناتهم يرفضون 
التعامل مع من يساند الغطرسة اإلسرائيلية تجاه مدينة 
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القدس، مستمدين العزم من موقف جاللة الملك عبداهللا 
  .رافض لنقل أي سفارة الى القدسالثاني الثابت وال

وأكد أن القطاع الصناعي هو جزء من المجتمع 
  .الرافض لالنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة بحق القدس

  تجمد االتفاقيات مع رومانيا» رجال األعمال»

وثمنت جمعية رجال االعمال االردنيين موقف 
ية جاللة الملك عبداهللا الثاني المهيب بإلغاء الزيارة الرسم

المقررة الى رومانيا؛ انتصارا لمدينة القدس عقب 
تصريحات رئيسة وزراء رومانيا، عزمها نقل سفارة بالدها 

  .الى المدينة المحتلة

إنها تقف صفا واحدا دوما خلف : وقالت الجمعية
القيادة الهاشمية، مؤكده أن هذا القرار يعكس مكانة 

  .القدس والقضية الفلسطينية لدى جاللة الملك

وبينت أنها عممت على منتسبيها إلعادة النظر 
في عالقتهم التجارية مع رومانيا، تأكيدا لرفض أي قرار 
يعتبر القدس عاصمة لدولة االحتالل وتغيير الوضع 

  .التاريخي فيها الى حين التراجع عن قرار نقل السفارة

واعلنت الجمعية عن تجميد االتفاقية الموقعة 
لتجارة الرومانية والتي وقعت مع اتحاد غرف الصناعة وا

، لحين عدول رومانيا عن عزمها نقل سفارة ٢٠١٣عام 
بالدها إلى القدس، وذلك بما يحفظ مصالح رجال األعمال 

  .األردنيين واالقتصاد الوطني

ًواكدت وقوفها دوما خلف مواقف جاللة الملك 
بالمحافظة على الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية في 

دس ومساندة المقدسيين ومساعدتهم على مدينة الق
مواجهة التحديات والظروف التي يمرون بها، في ظل ما 

  .تتعرض له المدينة المقدسة من تحديات كبيرة

مع براهوفا  تلغي مذكرة التعاون» تجارة الزرقاء»
  الرومانية

كما قرر مجلس ادارة غرفة تجارة الزرقاء، إلغاء 
ة تجارة الزرقاء وغرفة مذكرة التعاون المشترك بين غرف

تجارة وصناعة براهوفا الرومانية، ردا على إعالن رئيسة 
الوزراء الرومانية عزم بالدها نقل السفارة الرومانية إلى 
القدس، واالعتراف بالمدينة عاصمة إلسرائيل، خالل 

في العاصمة األميركية  AIPAC حضورها مؤتمر
  .واشنطن

لغاء إن إ«وقال رئيس الغرفة حسين شريم 
االتفاقية جاء انتصارا للقدس الشريف عاصمة فلسطين 
العربية، وتعبيرا عن رفض القطاع التجاري لتصريحات 

، مضيفا أننا نستمد عزيمتنا »رئيسة الوزراء الرومانية
من راعي المسيرة جاللة الملك عبد اهللا الثاني الذي يؤكد 

  .دوما أن القدس خط أحمر

ا بمنتدى اقتصادي في تلغي مشاركته» تجارة المفرق»
  رومانيا

كما قررت غرفة تجارة المفرق عدم المشاركة في 
منتدى اقتصادي في رومانيا بدعوة من الحكومة 

  .الرومانية

وقال رئيس الغرفة خيرو العرقان، إن هذا القرار 
يأتي انسجاما مع موقف األردن وجاللة الملك عبداهللا 

  .لصهيونيالثاني تجاه اعالن القدس عاصمة للكيان ا

أن الموقف األردني الرافض لهذا $ وأضاف الى 
اإلعالن ثابت وواضح منذ اللحظة األولى لهذا اإلعالن 
غير المنصف خاصة وأن األردن بقيادة جاللة الملك كان 
ومازال يدعو لحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن قيام 

  .دولتين متجاورتين لهما السيادة

ر األردنية بالنسبة وأكد العرقان أن وجهة النظ
للقضية الفلسطينية ثابتة وليست متغيرة على الدوام في 
 حضرة الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى المبارك

  .المقدسات اإلسالمية والدينية في القدس الشريفو

وأشار الى أن اعالن جاللة الملك بإلغاء زيارته 
ول لرومانيا هو دليل على الموقف األردني الرافض للحل

  .األحادية الجانب من الكيان الصهيوني
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سيدات االعمال والمهن ينسحب من الملتقى االقتصادي 
  الروماني

  ينسحب من المنتدى» سيدات االعمال والمهن»

كما أعلن ملتقى سيدات االعمال والمهن االردني 
انسحابه من الملتقى االقتصادي الروماني المقرر ان تبدأ 

  .اعماله اليوم في رومانيا

واستنكرت رئيسة الملتقى تغريد النفيسي في 
بيان أمس، قرار رومانيا نقل سفارتها للقدس العربية 
وعاصمة دولة فلسطين، وكذلك اعتراف رومانيا بالقدس 

  .عاصمة إلسرائيل

واكدت النفيسي ان أعضاء الوفد أعلنوا 
انسحابهم تضامنا مع التصريحات الملكية بالغاء مشاركة 

الملتقى االقتصادي الروماني؛ نصرة جاللته بأعمال 
  .للقدس الشريف وتنديدا بقرار رومانيا

  نقف خلف الملك بالدفاع عن القدس: صناعة عمان

كما اكدت غرفة صناعة عمان وقوفها خلف 
قيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني الوصي على المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

ارة جاللته إلى وثمنت الغرفة قرار الغاء زي
رومانيا؛ انتصارا لمدينة القدس، في أعقاب تصريحات 
رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيال عن عزمها نقل 

  .سفارة بالدها إلى القدس

وقال نائب رئيس الغرفة المهندس موسى 
إن جاللته ورغم اهمية زيارة رومانيا اقتصاديا : الساكت

اجتماعات «من واالجتماعات المتعلقة بجولة جديدة 
، إال أن هذا لم يمنع االعالن عن إلغاء الزيارة »العقبة

فور قرار رئيسة الوزراء الرومانية بنقل سفارة بالدها الى 
القدس المحتلة، مطالبا الدول العربية باتخاذ مواقف ضد 

  .اي دولة تتخذ قرارا بنقل سفارتها الى القدس المحتلة

األردنيين وأكد في بيان امس ان االقتصاديين 
خاصة، والشعب االردني عامة، يقفون خلف جاللة الملك 

في موقفه الحاسم تجاه اي قرار من شأنه ان يعرض 
  .«خطا احمر«القدس للخطر التي يعتبرها جاللته 

وأعلن المهندس الساكت أن غرفة صناعة عمان 
تدرس اإلجراءات التي من شأنها أن تنسجم مع موقف 

ا مع صناعيي وتجار رومانيا؛ جاللة الملك في عالقاته
تأكيدا إلشعار من يتجرأ على نقل سفارة بالده الى القدس 
المحتلة انه سيخسر االسواق العربية عامة والسوق 

  .االردنية خاصة

 ٢٢ ص٢٦/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

القدس وقضية فلسطين تحت نظر : المحامين
 وعمل الملك

  

جاللة اثنت نقابة المحامين على قرار  - عمان
الملك عبداهللا الثاني بإلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى 
رومانيا، ردا على قرار رئيس وزرائها نقل سفارة بالده إلى 

  .القدس

وقال بيان صادر عن نقيب المحامين مازن 
إن النقابة تلقت القرار بفرح وسرور، خاصة : رشيدات

وأنه يؤكد أن القدس وقضية فلسطين تحت نظر وعمل 
لة الملك، كما أنه يؤكد وحدة القرار األردني قيادة جال

وأضاف البيان، . وحكومة وشعبا تجاه القدس وفلسطين
أن الوقت قد حان كي يخطو االردن خطوة جبارة بإغالق 
ٕسفارة الكيان الصهيوني وسحب السفير األردني والغاء 
ٕمعاهدة وادي عربة، والغاء اتفاقية الغاز مع العدو 

دء بإجراءات فعلية الستعادة السيادة الصهيوني، والب
  .األردنية على الباقورة والغمر

وأشار أن تلك الخطوات ستكون ردا قويا على 
تجاوز اإلدارة األمريكية لحقوق الشعب الفلسطيني 
ولمدينة القدس الموحدة، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية
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كون أيضا ردا قويا على وبين أن القرارات تلك ست
قرار الرئيس األمريكي بضم مرتفعات الجوالن للكيان 
الصهيوني الذي يخالف بكل صلف وقاحة التاريخ 
والجغرافيا، وقرارات مجلس األمن المتعلقة بالجوالن 
المحتل، ويؤكد أن الواليات المتحدة وربيبتها الكيان 

 .الصهيوني هم عتاة العدوان واالحتالل واالغتصاب

 ٥ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

فعاليات حزبية تثمن قرار الملك الغاء زيارته 
 لرومانيا

  

أكدت فعاليات حزبية مواقف  -  بترا–عمان 
االردن الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية، مثمنين قرار 
جاللة الملك عبداهللا الثاني إلغاء زيارته إلى رومانيا ردا 

ء الروماني نقل سفارة على تصريحات رئيسة الوزرا
 .الى مدينة القدس المحتلة بالدها

مساء اليوم ) بترا(وأشاروا في تصريحات لـ 
االثنين، إلى جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ومواقفه 
في جميع المحافل الدولية ولقاءاته مع زعماء العالم 
وانحيازه الدائم الى القضايا العربية وفي مقدمتها القضية 

ينية باعتبارها القضية المحورية والرئيسية في الفلسط
المنطقة ودعوته المستمرة الى ضرورة إيجاد حل عادل 
وشامل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

وقال أمين عام حزب الوسط االسالمي . القدس الشرقية
مداهللا الطراونة، ان هذا القرار ليس مستغربا على جاللته 

بتة ومعروفة تجاه القدس والمقدسات الن مواقفه ثا
االسالمية والمسيحية وهي ثابتة ال تقبل المزاودة 

وأضاف أن القضية الفلسطينية بالنسبة االردن . والتشكيك
 .رئيسية ومحورية وفي عقل وذهن القيادة دائما

من جهته قال رئيس تيار االحزاب الوسطية نظير 
ته الى رومانيا عربيات ان قرار جاللة الملك بإلغاء زيار

جاء ردا واضحا ال يقبل التأويل ويؤكد المواقف االردنية 
 .الثابتة التي يقودها جاللته اتجاه القضية الفلسطينية

واضاف ان أقوال جاللته مقرونة باألفعال وان 
ًمواقفه يعلمها الجميع، الفتا إلى جهود جاللته في 

تي موضوع القضية الفلسطينية على الرغم من الضغوط ال
 .يتعرض لها االردن

وبين امين عام حزب النداء عبدالمجيد ابوخالد 
ان قرار جاللة الملك يؤكد تطابق وتالحم الموقف الشعبي 
وانسجامه مع القيادة في جميع القضايا وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية االردن األولى على 

كس مكانة جميع المستويات الفتا إلى أن هذا الموقف يع
. القدس والمقدسات عند الشعب وقيادته ال تقبل التأويل

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جاللته في الدفاع 
عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في جميع 

 .المحافل الدولية

 ٤ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

 فلسطيني - تثمين شعبي وحزبي أردني 
 القدسلموقف الملك من 

  

ّ ثمنت فاعليات رسمية - بترا-  رام اهللا -عمان 
 فلسطينية عاليا موقف جاللة - وشعبية وحزبية أردنية 

الملك عبداهللا الثاني بإلغاء زيارته لرومانيا ردا على 
تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية عزمها نقل سفارة 

  .بالدها الى مدينة القدس المحتلة

  مجلس األعيان

ن أعضاء مجلس األعيان، أن الوصاية وأكد عدد م
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

لحماية القدس والحفاظ على » الضامنة«ُتشكل الورقة 
  .عروبتها

وأشاروا إلى الجهود األردنية الدائمة التي يقودها 
جاللة الملك في الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية 
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ُتشكل جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي والمسيحية، التي 
  .والقضة الفلسطينية

وثمنوا الموقف الملكي بإلغاء جاللته زيارة كانت 
مقررة إلى رومانيا نصرة للقدس، مؤكدين أنه يعكس مدى 
إيمان الهاشميين ودعم كل األردنيين ألهمية القدس 

  .ومناصرة الشعب الفلسطيني

عيان وقال رئيس لجنة فلسطين في مجلس األ
الوصاية الهاشمية على المقدسات «إن : العين حيا القرالة

اإلسالمية المسيحية في القدس كان له التأثير الكبير في 
  .«حمايتها ورعايتها على مر التاريخ

الدور األردني في اإلشراف على «وأوضح أن 
المقدسات اإلسالمية المسيحية في القدس ومتابعتها يتمثل 

، »ف والشؤون والمقدسات اإلسالميةبوزارة وزارة األوقا
ًفضال عن مشاريع اإلعمار الهاشمية التي ساهمت في 

  .الحفاظ على المقدسات

من المعروف أن الشعب األردني «: وقال
والفلسطيني يدعمان بشكل مطلق وكامل الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، للحفاظ 

  .«عتداءات المتكررةعليها وحمايتها من اال

وقال رئيس لجنة اإلعالم والتوجيه الوطني في 
الوصاية «إن : مجلس األعيان العين صخر دودين

ًالهاشمية على المقدسات اإلسالمية تحديدا هي وصاية 
تاريخية ألن القدس أصبحت مقدسة للمسلمين منذ إسراء 

وهو جد ) صلى اهللا عليه وسلم(سيد البشر الرسول 
  .« األعظمالهاشميين

الشعب األردني، الذي احتضن إخوانه «وأوضح أن 
ًالفلسطينيين منذ لجوئهم األول واستمرارا بوحدة الضفتين  ُ
ًوانتهاء بتالحم الشعبين بالنسب والمصاهرة ووحدة  ٕ

  .«المصير

ُالشعب األردني يزنر ويعضد موقف «وأضاف أن 
قائده ويفتخر بوصايته الهاشمية على األماكن المقدسة 

إلسالمية، ويعتز بثقة كنائس العالم وعلى رأسها الفاتيكان ا

بإحالة رعاية المقدسات المسيحية في القدس بين يدي 
  .«جاللته

من جهته قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية 
إن : في مجلس األعيان العين الدكتور هشام الخطيب

الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية «
ُالمسيحية في القدس المستمرة منذ أكثر من مئة عام، من و

عصر الشريف الحسين بن علي طيب اهللا ثراه، هي 
  .«الضمان الرئيس للتواجد العربي المستمر عبر السنين

وثمن العين الخطيب الجهود التي يبذلها جاللة 
ًالملك في مختلف المحافل الدولية، دفاعا عن القضية 

القدس وحمايتها من االنتهاكات والفلسطينية وعروبة 
  .المتكررة التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي

ّوقال مقرر لجنة الشؤون العربية والدولية  ُ
إن : والمغتربين في مجلس األعيان العين حسن أبونعمة

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية «
ُبدأت منذ ً، مؤكدا أنها »في القدس ليست بالشيء الجديد

  .«بدايات اإلمارة

الضمان الوحيد «وأكد أن الوصاية الهاشمية هي 
للحفاظ على عروبة القدس وقدسية المدينة بأماكنها 

  .«المقدسة اإلسالمية والمسيحية

ّمن ناحيتها قالت مقرر اللجنة القانونية في  ُ
الوصاية الهاشمية «إن : مجلس األعيان العين فداء حمود

سرائيلية من بسط سيطرتها على المسجد منعت السلطات اإل
األقصى واستغالل حالة الفراغ فيما لو لم يحمل الهاشميون 
ُهذه المسؤولية التاريخية الممتدة منذ أن أسري بالرسول 
األعظم صلى اهللا عليه وسلم، إلى القدس التي لها مكانة 
وجدانية خاصة في قلوب األردنيين وعلى رأسهم جالله 

  .«الملك

  ن النيابيةفلسطي

واكدت لجنة فلسطين النيابية وقوفها مع الشعب 
االردني الموحد خلف جاللة الملك في مواجهة التجاوزات 
واالنتهاكات االسرائيلية التي ترتكب في هذه المدينة 
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المقدسة مدينة االديان، والتي تستهدف انتهاك االنسان 
نية، النسانيته، وقهر الشعوب، وتغيير معالم المدينة السكا

وهوية ابنائها، واالستمرار في بناء المستعمرات، مما ال 
يوجد له اي مثيل في التاريخ، في ظل تقاعس المجتمع 
الدولي عن اتخاذ الخطوات الفعالة لوقف هذه االعتداءات 
على الشعب الفلسطيني، فضال عن دعم الواليات المتحدة 
لهذه االنتهاكات المتمثلة بالتوسع وقضم االراضي 

الستيطان واعالن القوانين الجائرة بحق الفلسطينيين وا
  .ومواصلة االعتداءات وحصار غزة والقدس والضفة الغربية

وقالت اللجنة في بيان تبناه مجلس النواب خالل 
جلسته امس ان هذا الموقف الملكي يؤكد ان القدس تعيش 
في قلوب االردنيين كافة وفي مقدمتهم جاللة الملك عبداهللا 

  .الثاني

  األحزاب الوسطية

وثمن تيار االحزاب الوسطية الموقف الثابت 
لجاللة الملك في الدفاع المتواصل عن القضية الفلسطينية 

  .ٕوالقدس الشريف، والغاء الزيارة الملكية لرومانيا

وأكد التيار تأييده المطلق للخطوات والقرارات 
الملكية الصائبة على الدوام، ووقوفه خلف قيادة جاللته 

لحكيمة في الدفاع المتواصل عن حقوق الشعب الفلسطيني ا
  .وقضيته العادلة في جميع المحافل الدولية

أن مواقف جاللة الملك الصريحة والعلنية في  وبين
الدفاع عن القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، هي 
األكثر قوة واألشد ضراوة في المحافل الدولية، وتمثل إشارة 

 بعدالة القضية الفلسطينية ومكانتها لمحورية التمسك
المركزية والخاصة لدى جاللته والشعب األردني األصيل، 
وجدية العمل في المجال الدولي بمرحلة مبكرة لصالح 
حقوق الشعب الفلسطيني بخطوات نوعية تتوافق مع 
الشرعية الدولية، وتمتاز بسمة سياسية ترتبط بقضايا األمة 

 دولية تحمل طابع الشرعية على العربية واإلسالمية بلغة
  .الصعد كافة

  

  «زمزم»

في بيان له إنه » زمزم«قال حزب المؤتمر الوطني 
ًيتوجه إلى االردنيين وكل القوى السياسية والوطنية عموما 
بضرورة النهوض من أجل التعاون والتكاتف على بناء 
ّموقف وطني موحد على الصعيد الرسمي والشعبي بما 

ردنية ومؤسساتها، ويحفظ حقوق األردنيين يحفظ الدولة األ
  .ومستقبل األجيال، ويحمي ترابهم الوطني ومنجزاتهم

ودعا الى مساندة مواقف جاللة الملك السياسية 
الصلبة والواضحة لحماية القدس والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في فلسطين المحتلة، ومن أجل دعم الوصاية 

 عبث، ورفض جميع األردنية عليها دون انتقاص أو
إجراءات الكيان المحتل بحقها، ومقاومة كل خطوات التهويد 
التي تقوم بها القوات المحتلة، ورفض القرار األميركي جملة 
ًوتفصيال بخصوص القدس المحتلة، ومساندة خطوات جاللة 
ّالملك في بناء موقف عربي موحد إزاء القضايا العربية 

  .الكبرى

  نقابة المحامين

 نقابة المحامين بقرار جاللة الملك الغاء وأشادت
  .زيارته لرومانيا

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات في تصريح 
إن النقابة تلقت قرار جاللة الملك بفرح : صحفي امس 

وسرور والذي يؤكد أن القدس وقضية فلسطين تحت نظر 
وعمل جاللة الملك، كما يؤكد وحدة القرار األردني قيادة 

  .«با تجاه القدس وفلسطينوحكومة وشع

  كنعان

بدوره قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
إن قرار جاللة الملك عبد اهللا الثاني بإلغاء : عبداهللا كنعان

الزيارة المقررة الى دولة رومانيا بعد تصريحات رئيسة 
وزرائها عزمها نقل سفارتها الى القدس، جاء معبرا عن 

ٕمسلم وانسان حر تجاه كل موقف ووجدان كل عربي و
  .السياسات التي تعارض الحق الفلسطيني في ارضه
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وأضاف في تصريح صحفي امس، ان قرار جاللته 
ًجاء تأكيدا الستمرار الدور االردني التاريخي في الدفاع عن 
فلسطين والقدس؛ انطالقا من الوصاية الهاشمية األبدية 

وهو تنفيذ على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 
، فهي رسالة »القدس خط أحمر«عملي لمقولة جاللته 

عالمية واضحة مفادها ان ال تنازل عن شبر من فلسطين 
  .وعاصمتها القدس

  فاعليات شعبية في الوحدات

وثمنت الفاعليات الشعبية في مخيم الوحدات عاليا 
قرار جاللة الملك بإلغاء زيارته لرومانيا؛ نصرة للقدس 

  .سالمية والمسيحيةوالمقدسات اإل

وأكدت هذه الفاعليات في بيان صادر عن لجنتي 
الخدمات االستشارية وخدمات المخيم امس الثالثاء، أن 
الهاشميين كانوا وما زالوا السند والظهير للقدس واألقصى 

  .وأهل المدينة المقدسة المرابطين فيها

  فاعليات فلسطينية

طينية وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلس
يوسف المحمود، إن موقف جاللة الملك رسالة قوية لكل 

  .ًمن يحاول المساس بمدينة القدس باعتبارها خطا احمر

واكد أن التنسيق المشترك بين القيادتين 
الفلسطينية واالردنية مهم جدا للجم كافة المخططات 
االسرائيلية والدولية التي تسعى لتكريس القدس كعاصمة 

، مبينا أن المواقف االردنية الصلبة والمبدئية لدولة االحتالل
التي يجسدها جاللة الملك تجاه الحقوق الفلسطينية، وفي 
مقدمتها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، تثبت من 
جديد الدور االردني الشجاع لألردن ملكا وحكومة وشعبا في 
التصدي لمحاوالت االعتداء على القدس بمقدساتها 

  .ية والمسيحية وعلى رأسها المسجد االقصى المباركاإلسالم

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحزب 
الشعب الفلسطيني نصر أبو جيش، أن الشعبين األردني 
والفلسطيني واحد وسيبقى هكذا، وليس جديدا على العائلة 
الهاشمية هذا الموقف، وان موقف جالل الملك عبداهللا 

 زيارته لرومانيا موقف يعتز الثاني حول القدس والغاء
شعبنا الفلسطيني به، وهو موقف العربي األصيل النابع من 
اصالة األردن الشقيق، ونحن كفلسطينيين نتمنى على كل 
الزعماء العرب ان يقتدوا بجاللة الملك وأفعاله خاصة في 

  .نصرته للقضية الفلسطينية ومدينة القدس ومقدساتها

لم : سي تحسين يقينوقال الكاتب والمحلل السيا
نستغرب الخطوة الشجاعة والنبيلة التي قام بها جاللة الملك 
عبداهللا الثاني تجاه رومانيا انتصارا لمدينة القدس، ومن 
أهم الدالالت السياسية لهذه الخطوة أن جاللته بما يملك 
من مصداقية عالمية يرسل رسالة سياسية ليس لرومانيا 

لكثيرون حسابا كونهم يثقون بل للعالم كله، حيث سيحسب ا
بهذا القائد وبسياسة المملكة الحكيمة، ويعرفون أنه صادق 
وعلى حق، وبرغم منطق القوة السائد اليوم، إال أن هناك 

  .«دوما مجاال لقوة المنطق

  جمعية عون الثقافية

ووصفت جمعية عون الثقافية قرار جاللة الملك 
  .سالذي جاء نصرة للقد» القرار الحكيم«بـــ

واضافت في بيان صحفي امس ان هذا القرار 
يتماشى مع السياسة األردنية الداعمة للقضية الفلسطينية 
ومواقف قيادته الثابتة تجاه القدس والمقدسات، ويأتي هذا 
القرار الصائب ليترجم على ارض الواقع مع تصريح جاللة 

  .ًالملك أخيرا بأنه موقفه من القدس ثابت ولن يتغير

  لفلسطينيالسفير ا

وصف السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري 
موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني من القدس والمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية والقضية الفلسطينية عموما،بالشجاع 

  .والجريء والحكيم والثابت والمبدئي

وقال إن جاللة الملك يعبر عن مواقفه الراسخة 
 أثبت ذلك عمليا عدة مرات في بالقول والعمل والفعل،وقد

ّكثير من المناسبات والظروف، في حله وترحاله وتوج 
جاللته هذه المواقف أمس األول عندما قرر إلغاء زيارة 
كانت مقررة لرومانيا بعد تصريح رئيسة وزرائها بأنها تنوي 
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نقل سفارة بالدها من تل ابيب الى القدس المحتلة،فكان رد 
ويا وسريعا بأن ألغى زيارته إلى جاللة الملك حاسما وق

  .بوخارست التي كانت مقررة سابقا

وقال خيري إن التزام جاللة الملك تجاه القدس 
والقضية الفلسطينية، له وزنه الكبير وتأثيره الفعال إقليميا 

ويعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة غطرسة  ودوليا،
حدود أو وجنون االحتالل اإلسرائيلي المدعوم أمريكيا بال 

  .قيود

  لجان المخيمات

ثمنت لجان الخدمات والهيئات االستشارية 
والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ 
ووجهاء المخيمات في المملكة مواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، في الدفاع عن مدينة القدس، ورفضه لكل من 

لغاء جاللته يحاول المساس بهويتها العربية االسالمية، وا
  .زيارته لرومانيا بسبب عزمها نقل سفارتها الى القدس

واشارت اللجان في بيان صحفي امس، الى ان 
ابناء وممثلي مخيمات الالجئين الفلسطينيين وبهذا الموقف 
البطولي يستذكرون مواقف وجهود جاللة الملك عبداهللا 
ًالثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية شعبا وارضا 

مقدسات، وجهود جاللته المتواصلة لرفع المظالم التي و
تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر العقود، وحقه في تقرير 

  .مصيره

  الفالحات

قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين 
الزراعيين المهندس عبد الهادي الفالحات ان الجوالن 
ستظل أرضا عربية محتلة، وأن اعتراف ترمب بسيادة 

لصهيوني عليها باطل، فليس هناك اي اعتبار الكيان ا
  .قانوني او اخالقي لتصرف من اليملك

وأكد الفالحات ان المنطقة باكملها بدات تشهد 
ارهاصات صفقة القرن، االمر الذي يحتم على الدولة 
األردنــيــة بكافة مكوناتها قيادة جهد سياسي داخـلـيـا 

موقف موحد تجاه وخارجــيا بكافة الوسائل المتاحة لبناء 

رفض هذه الصفقة خارجيا وداخليا عــبر اجراءات تنفيذية 
تلغي محاوالت ترمب والـكـيـان الصهيوني فرض تغييرات 
سياسية وجغرافـية الحتالل فلسطين وللمنطقة برمتها 

  .باعـتـبـار الوصايــة الهاشمية على القدس والمقدسات

  اإلفتاء

لملك الجريئة ثمنت دائرة اإلفتاء مواقف جاللة ا
والشجاعة حيال قضية القدس والقضية الفلسطينية ومجمل 
القضايا العربية واإلسالمية مؤكدة ان هذه المواقف من 
سبط النبي صلى اهللا عليه وسلم وتؤكد أن مسرى النبي 
ومعراجه وقبلة المسلمين األولى راسخة في وجدان جاللة 

  .الملك واألردنيين من خلفه

ي بيان امس أن الوصاية وأضافت الدائرة ف
ٍالهاشمية على القدس والمقدسات في مكانها الصحيح وبأيد 
أمينة قادرة على حمل األمانة ومسؤولية الدفاع عنها في 

  .جميع المواقف الدولية

  جيبا

) جيبا(اكدت جمعية االعمال االردنية االوروبية 
وقوفها خلف قيادة جاللة الملك ؛ دعما وانتصارا لمدينة 

  .القدس

في بيان صحافي امس، بقرار ) جيبا(وأشادت 
الغاء زيارة جاللته الى رومانيا في أعقاب تصريحات رئيسة 
وزراء رومانيا فيوريكا دانسيال عزمها نقل سفارة بالدها 

  .للمدينة المقدسة

انها انسحبت من اعمال المنتدى : وقالت الجمعية
 الروماني الذي كان مقررا عقده بالعاصمة –االردني 

بوخارست على هامش زيارة جاللته؛ استنكارا واحتجاجا 
 .على قرار الحكومة الرومانية نقل سفارتها للقدس

 ٢ ص٢٧/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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وصاية الهاشميين على المقدسات : ابو العدوس
  ارث تاريخي ال تفريط فيه

التقى رئيس جامعة  -   حسني العتوم-جرش 
و العدوس وفدا من طلبة جرش االهلية الدكتور يوسف اب

مناطق  من في باقة الغربية كلية القاسمي للهندسة والعلوم
تم خالله بحث سبل   في فلسطين المحتلة،٤٨عرب ال 

تعزيز التعاون بين الجانبين واستقبال المزيد من طلبة 
  .في الجامعة « ٤٨عرب « فلسطين المحتلة

وفي اللقاء الذي انتظم في قاعة المؤتمرات في 
امعة، اكد رئيس الجامعة على مواقف جاللة الملك الج

عبداهللا الثاني المشرفة تجاه القدس والمقدسات، وقال ان 
جاللة الملك انما يستكمل بمواقفه المشرفة تجاه القدس 

مسيرة  والمقدسات فيها وملف القضية الفلسطينية
باإلعمارات  الهاشميين والتي تكللت عبر هذه المسيرة

جد األقصى وقبة الصخرة والمقدسات المتتالية للمس
اإلسالمية والمسيحية وحمل ملف القضية المركزية لالمة 

  .الى كافة المحافل الدولية

وقال أن الشعب األردني يقف مع جاللة الملك 
ًبقوة، وضد اي اعتداء على المقدسات اإلسالمية، مبينا أن 
وصاية الهاشميين على المقدسات هي ارث تاريخي ال 

فيه مهما بلغت الضغوطات والتحديات على هذا البلد تفريط 
   .والتي اوضحها الملك بكل وضوح امام العالم

وأشاد رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور 
محمد الحوامدة بمواقف جاللة الملك تجاه مدينة القدس 
العربية والمقدسات فيها مؤكدا على ان الوصاية الهاشمية 

ست طارئة وانما تمتد الى عمق على المقدسات فيها لي
التاريخ ومنذ ان وثق الفاروق االمن واالمان الهلها في 
العهدة العمرية مؤكدا ان كلمة وموقف جاللة الملك هما 

   .موقف وكلمة كل االردنيين

وحيا الحوامدة الشعب الفلسطيني المرابط في 
القدس في دفاعه عن المسجد األقصى والمساند لمواقف 

ك المسنود من كافة اطياف الشعب االردني والذي جاللة المل
  .من المؤمل ان تساندة ابناء االمة العربية كلها

وعرض رئيس الجامعة خالل اللقاء استعداد 
 للدراسة في ٤٨الجامعة الستقبال المزيد من طلبة عرب 

ًمختلف التخصصات األكاديمية، وذلك تعزيزا وانسجاما مع 
بدعم الفلسطينيين، مشيدا التوجيهات الملكية السامية 

  .٤٨بالمستوى العلمي المتميز لطلبة عرب 

نشأة الجامعة  واستعرض الدكتور ابو العدوس
ومراحل التطور التي شهدتها في مختلف المجاالت، الفتا 
الى ان جامعة جرش تحتضن طلبة من مختلف دول العالم 

جنسيات مختلفة، وتوليهم إدارة الجامعة جل  يمثلون
 وتسعى لتوفير البيئة المالئمة لهم بما يمكنهم من اهتمامها

استكمال حياتهم الدراسية وتخطي اي عقبات قد تواجههم 
  .خالل حياتهم الجامعية

بدوره أعرب رئيس الوفد الدكتور وجدي القعدان 
، ٤٨عن تقديره للجهود األردنية الحثيثة في دعم عرب 

ئهم في مثمنا المكرمة الملكية السامية للطلبة من أبنا
الدراسة في الجامعات األردنية سواء على صعيد برامج 

واطلع الوفد من المشرفين  .البكالوريوس او الدراسات العليا
والطلبة على كليات الجامعة واقسامها حيث قدم مدير 

 .العالقات العامة وليد حلوش عرضا عنها

 ٥ ص٢٧/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

يرسي في محاضرة عن باب الرحمة في نيوج
  أمريكا

 

ّألقى الصحفي الفلسطيني داود كتاب في مركز  ُ
الجالية الفلسطينية بوالية نيوجيرسي في الواليات المتحدة 

حول مصلى باب الرحمة في المسجد  األمريكية محاضرة
  .األقصى والمحاوالت اإلسرائيلية السيطرة عليه

ّوقال كتاب أمام حشد من أبناء الجالية  ُ
تعيين مجلس األوقاف الجديد وفر فرصة الفلسطينية أن 
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. لتمكين المقدسيين من المطالبة بحق استخدام الموقع
لمدة طويلة كان وضع المقدسيين أشبه باأليتام " :وقال

ولكن اتخاذ مجلس األوقاف الجديد بدور . السياسيين
قيادي لكسر حاجز الخوف مكن الشبان من المطالبة 

كيد أحقية المسلمين المستمرة والنضال على األرض لتأ
/  دونما التي تشكل مساحة المسجد األقصى١٤٤في الـ 

  .الحرم القدسي الشريف

ّوأوضح كتاب أن محاوالت  ّجر الحكومة " إسرائيل"ُ
األردنية للتعامل مع المحاكم اإلسرائيلية لن تمر وأن 
إصرار األردن على تنفيذ الوصاية الهاشمية في األماكن 

رحاب من كافة سكان القدس من المقدسة قد قوبل بالت
  .مسلمين ومسيحيين

  ٢٨/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

ألغينا ..ًانسجاما مع موقف الملك: الكباريتي
  الفعاليات االقتصادية مع رومانيا

 

أكد رئيس غرفة تجارة  -  إسالم العمري-عمان 
االردن العين نائل الكباريتي أن إلغاء وانسحاب الفعاليات 

–قتصادية االردنية من منتدى االعمال االردني اال

الروماني، جاء انسجاما مع موقف جاللة الملك عبداهللا 
 .الثاني بالغاء زيارته للعاصمة بوخارست انتصارا للقدس

وقال العين الكباريتي خالل مؤتمر صحفي عقده 
ان انسحابنا جاء تأييدا للمواقف » :امس بمقر الغرفة

صريحة فيما يتعلق بقضية القدس االردنية الواضحة وال
  .العربية عاصمة الدولة الفلسطينية

واضاف ان القطاع الخاص االردني يتعالى عن 
مصالحه عندما يتعلق االمر بالمصلحة الوطنية ومصلحة 
االشقاء في فلسطين وقضيتهم االساسية لالمتين العربية 

  .واالسالمية

 وجدد رئيس الغرفة اعتزازه بموقف جاللة الملك
والغاء زيارته الى رومانيا التي كانت مقررة سابقا في 
أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيال، 

  .عن عزمها نقل سفارة بالدها إلى مدينة القدس

وقال العين الكباريتي ان موقف جاللة الملك 
يسجل في تاريخ الهاشميين الذين يدافعون عن القضايا 

ينية خاصة، وتمسكهم الواضح العربية عامة والفلسط
والصريح بالقدس كونها العاصمة االبدية للدولة 

  .الفلسطينية

واشار الى الموقف الذي اتخذه الوفد االقتصادي 
 شخصية يمثلون مختلف الفعاليات ٥٤االردني الذي ضم 

بخصوص موقفهم من الغاء الفعاليات االقتصادية التي 
اللته الى العاصمة كان مقررا ان تقام على هامش زيارة ج

  .بوخارست

وقال ان القرار جاء انسجاما وتماشيا مع موقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني بالغاء زيارته الى رومانيا 
انتصارا لمدينة القدس المحتلة، الفتا الى ان الوفد 
االقتصادي قرر بعد ذلك االنسحاب من كل الفعاليات 

ف ان برنامج واضا.واللقاءات المتعلقة بالقطاع الخاص
الوفد االقتصادي كان حافال بالعديد من النشاطات منها 

روماني ولقاء عشاء يجمع  –اقامة منتدى اعمال اردني 
اصحاب االعمال االردنيين مع نظرائهم الرومانيين 
والجالية االردنية هناك باالضافة للقاءات ثنائية بين 

وثمن العين .الشركات وزيارات للمصانع الرومانية
الرئيس الروماني كالوس جوهانيس  كباريتي موقفال

الرافض لنقل سفارة بالده الى القدس، مشيرا الى انه 
  .الوحيد المخول باتخاذ القرار وليس رئيسة الوزراء

وبخصوص المطالبة بالغاء إتفاقيات ومذكرات 
ردن وغرفة تجارة التفاهم الموقعة ما بين غرفة تجارة األ

ين الكباريتي انه سيعرض ذلك اكد الع  ،وصناعة رومانيا
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 على مجلس ادارة الغرفة اذا طلب منه بشكل رسمي كونه
  .صاحب القرار في ذلك

عندما نتحدث عن مقاطعة » وقال رئيس الغرفة
الدول التي تنقل سفارتها الى مدينة القدس، فان موقفنا 

 .ًيتماشى دائما مع مواقف جاللة الملك

  ٦ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

ليات تواصل تثمين المواقف الملكية بشأن عاف
 الحفاظ على القدس

 

فاعليات حزبية وبرلمانية  ثمنت – بترا –عمان 
وشعبية في بيانات لها أمس مواقف جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني بشأن القدس واعتبار المساس بها خط أحمر 
وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 

  .تها القدسالمستقلة وعاصم

وأكدت الفاعليات أن هذه المواقف الملكية مبدئية 
وصلب وحاسمة في الدفاع عن القدس والوصاية 

  .،الهاشمية عليها وحماية هويتها العربية وقدسيتها

 ياسرة غوشةمساعدة رئيس مجلس األعيان 
إن مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني ": قالت

ل الدولية تؤكد احترام ودبلوماسيته الفاعلة في كل المحاف
  ."العالم لمواقفه الجليلة وحضوره الفاعل والمؤثر

وثمنت غوشة مواقف جاللة الملك النبيلة 
والوطنية تجاه مدينة القدس ورعايته المتواصلة 
للمقدسات الدينية في القدس، وهو ما تعودنا عليه من 
الهاشميين على مر العقود، موضحة أن الوصاية 

  .على عروبة القدسالهاشمية تحافظ 

وأشارت الى مواقف جاللة الملك وكالمه بإصرار 
واستمرار أمام العالم بأن القدس خط أحمر، وتمسكه 
بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

  .وعاصمتها القدس

وأشاد حزب تواد بالمواقف الملكية الصريحة 
 الداعمة للقضية الفلسطينية ومركزها القدس الشريف،

أنها مواقف نموذجية وحقيقية تعبر عن السياسات : ًقائال
العامة للدولة، وترمي لدرء المخاطر المحدقة بالقدس 

  .والمقدسات بكل السبل المتاحة

كما ثمنت جمعية الرخاء لرجال األعمال 
األردنيين مواقف جاللة الملك الداعمة لمدينة القدس، 

المية مؤكدة ان جاللته الوصي على المقدسات االس
والمسيحية سيبقي المدافع االول والحامي للمدينة 

  .المقدسة

كما أكد رئيس غرفة تجارة األردن العين نائل 
الكباريتي، أن إلغاء وانسحاب الفعاليات االقتصادية 

 الروماني ينسجمع –األردنية من منتدى األعمال األردني 
 ًمع موقف جاللة الملك بإلغاء زيارته ولرومانيا انتصارا

وثمن العين الكباريتي موقف الرئيس الروماني .للقدس
كالوس جوهانيس الرافض لنقل سفارة بالده إلى القدس، 
ًمشيرا إلى أنه الوحيد المخول باتخاذ القرار وليس رئيس 

  .الوزراء

وبخصوص المطالبة بالغاء إتفاقيات ومذكرات 
التفاهم الموقعة ما بين غرفة تجارة األردن وغرفة تجارة 

اكد العين الكباريتي انه سيعرض ذلك  اعة رومانيا،وصن
 على مجلس ادارة الغرفة اذا طلب منه بشكل رسمي كونه

  .صاحب القرار في ذلك

عندما نتحدث عن مقاطعة  "وقال رئيس الغرفة
الدول التي تنقل سفارتها الى مدينة القدس، فان موقفنا 

  ".ًيتماشى دائما مع مواقف جاللة الملك

  ٤ ص٢٨/٣/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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الكرامة فعل سطره األردنيون بقيادة : الكرك 
 الحسين للدفاع عن القدس

  

رعت األمين العام  -  نجاة الحميدات- الكرك 
لتجمع لجان المرأة الوطني األردني سالم الحسبان، 

عشرينية العرش وذكرى «افتتاح الندوة الحوارية بعنوان 
التي أقامتها هيئة  « معركة الكرامة ويوم المرأة واألم

شباب كلنا األردن بالتعاون مع تجمع لجان المرأة في 
  .الكرك

وقالت الحسبان إن االهتمام بالمرأة نهج حياة 
خطه جاللة الملك عبداهللا الثاني ليؤكد على حقوقها التي 
أكدتها كافة الشرائع السماوية، مشيرة إلى أن تمكين 

ية إلحداث تغيير المرأة كانت من أبرز الرسائل الملك
حقيقي للمرأة وتمثيلها بكافة مناحي الحياة وبروزها كذلك 

 .بالسلك الدبلوماسي والجيش واألجهزة األمنية

وبينت أن للمرأة حقوقا كفلها التطور العلمي 
والثقافي؛ فدورها كبير وعليها مسؤولية كبيرة للسير إلى 

 .األمام بخطى ثابته وواثقة

منتدى العالمي للوسطية ونوه مدير الدراسات بال
حسن المبيضين إلى أن معركة الكرامة أعادت لألردن 

الحق إلى أصحابه مع شعار اهللا أكبر، فالكرامة  والعزة
فعل إنساني سطره األردنيون بقيادة الحسين الباني للدفاع 

واستعرض منسق فرع هيئة شباب  .عن القدس الشريف
نجازات التي كلنا األردن بالكرك عدي الجمايدة أهم اال

قدمتها الهيئة من حيث رفع قدرات شباب المحافظة 
بدورات شبابية تأهيلية تجسد قدرات المجتمع المحلي 
وبكافة القوانين التي جاءت بجملة من اإلصالحات 
السياسية، الفتا إلى مناقشة عدة محاورمن أبرزها 

عشرينية اإلنجاز، مسيرة وعطاء، واألردن مابين كرامة (
شرعية اإلنجاز، ودور الشباب بالحاضر الحضور و

  .)والمستقبل، ودور المرأه االردنية واقعا وطموحا

وأكدت المدير الفني في مديرية التربية والتعليم 
للواء المزار الجنوبي الدكتورة ريما زريقات على مكانة 
المرأة األردنية في المجتمع ومنحها حقوقها من خالل 

ة إلى مبادرات صاحب توجيه الحكومة إلى ذلك، مشير
الجاللة ومن أهمها إيالء موضوع الغارمات أهمية كبيرة 

  .لتحريرهن من قيود التليق بهن كأمهات وزوجات

وأشار رئيس قسم الشباب في الكرك الدكتور 
يعقوب حجازين إلى دور وزارة الشباب في تعزيز قيم 
الوالء واالنتماء للشباب كافة، منوها إلى معسكرات 

 .عمل والبناءالحسين لل

 ١٧ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

الطفيلة تؤكد اعتزازها بالموقف التاريخي للملك 
 لالنتصار للقدس والقضية الفلسطينية

  

أعربت فعاليات  -   سمير المرايات–الطفيلة 
شعبية وخيرية وتطوعية وشبابية واكاديمية في محافظة 

ب لجاللة الطفيلة عن اعتزازها بالموقف التاريخي المهي
بإلغاء الزيارة الرسمية المقررة إلى  الملك عبد اهللا الثاني

انتصارا لمدينة القدس عقب تصريحات رئيسة  رومانيا
وزراء رومانيا، عزمها نقل سفارة بالدها إلى القدس، 
مؤكدين ان قرار جاللته يحمل في طياته موقفا جليا ورسالة 

ردني الثابت ٕأردنية هاشمية تجسد بعزم واصرار الموقف األ
 .تجاه القدس ونصرتها

وأكدت ان رسالة جاللة الملك جاءت نصرة للقدس 
ورفض أي مساس بالمدينة المقدسة لتكون تعبيرا واضحا 
لدول االتحاد األوروبي بان الموقف األردني تجاه القضية 
الفلسطينية والقدس واضح وثابت ال تراجع بشأنه وخط 

لقادة العرب كافة اتخاذ وان على ا احمر لن يسمح بتجاوزه
 .قرارات حاسمة تجاه القضية الفلسطينية وقضية الجوالن

وعبر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد 
خير الحوارني أن اعتزازه بالنهج الهاشمي الحكيم تجاه 



  
  ٣٢٧ 

نصرة فلسطين وأهلها عبر المواقف الصامدة والثابتة لجاللة 
أكد الحرص  ه لهذه الزيارةمشيرا إلى أن إلغاء جاللت الملك،

الملكي على ان القضية الفلسطينية ما زالت القضية 
المركزية التي تنتظر الحلول وفقا للشرعية الدولية واتفاقيات 
السالم وتطبيق الوصاية الهاشمية والمحافظة عليها، وان 

 .القدس أساس األولويات لجاللته بكل المحافل الدولية

لطفيلة الدكتور وأضاف رئيس مجلس محافظة ا
الثابت والواضح حيال الموقف  محمد الخصبة أن الحسم

األردني من القدس وعدم السماح والمساس بالقضية 
الفلسطينية وعدم التنازل عن الثوابت الوطنية بقيادة جاللة 
الملك جعلت لألردن دورا بارزا بوقف تهويد القدس 

 .واالستمرار في حمايتها من دنس االحتالل

ن إلغاء جاللته لزيارته لرومانيا دليل راسخ ا وأشار
النتصار جاللته مجددا للقدس، وان األردن الرافض لصفقة 
القرن يقول للدولة الصهيونية والعالم اجمع بان الموقف 

القدس  الشعبي خلف جاللة الملك للمحافظة على عروبة
وااللتزام بالوصاية الهاشمية فيما قرار جاللته خطوة لألمام 

م القضية الفلسطينية، ومهما كانت النتائج، فإن في دع
جاللته يقرر عدم السفر للقاء من أعلنوا نقل سفارتهم 
ّللقدس، وبذلك حسم ملكي واضح وجلي ال لبس وال 

  .مساحات ضبابية به

كما عبر رئيس ملتقى عفرا الثقافي الدكتور عدنان 
عواد أن قرار جاللته عبر بوضوح بان القدس من الثوابت 

ٕحياد عنها وانها تضاف إلى تأكيدات  ردنية التي الاأل
جاللته بشان القدس التي طالما كانت حاضرة في كلماته 
في المحافل العربية والمحلية والدولية وان حل القضية 

حل للصراع في المنطقة مثلما قرار جاللته  الفلسطينية هو
الذي يحمل رسالة حكيمة لكافة الدول الساعية للسالم لحل 

 .لقضية الفلسطينية ليعم السالما

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة 
جميل الحجاج ان قرار جاللته بإلغاء زيارته إلى رومانيا 
يظهر بحزم واضح ليرسل رسالة لقادة العالم العربي 

واإلسالمي أن لديهم ما يفعلونه ليكون هنالك موقف عربي 
طينية وانه آن األوان الن موحد تجاه القدس والقضية الفلس

تتخذ هذه الدول خطوات ثابتة كالتي اتخذها االردن بعدم 
الرضوخ واالنحناء السرائيل على حساب المصلحة العربية 

 .التأكيد على الوصاية الهاشمية للقدس والفلسطينية، مع

كما عبر رئيس نادي الطفيلة الثقافي الرياضي 
 قراره انحيازه الدائم محمد المرافي ان جاللة الملك اكد في

الى القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 
باعتبارها القضية المحورية والرئيسة في المنطقة، ودعوته 
المستمرة الى ضرورة إيجاد حل عادل وشامل واقامة الدولة 

 .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

لطفيلة اياد كما اشار الناطق باسم مجلس اصالح ا
 الحجوج، ان هذا القرار يعبر عن الموقف الثابت من جاللته
تجاه القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وهي ثابتة ال 

ان هذا القرار عكس ردا واضحا ال  تقبل المزاودة والتشكيك،
يقبل التأويل، ويؤكد المواقف األردنية الثابتة التي يقودها 

 .سطينيةجاللته اتجاه القضية الفل

 ٦ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

جمعية الرخاء تثمن مواقف الملك الداعمة 
 للقدس

 ثمنت جمعية الرخاء لرجال األعمال -عمان 
األردنيين مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الداعمة 
لمدينة القدس، مؤكدة ان جاللته الوصي على المقدسات 

االول والحامي االسالمية والمسيحية سيبقي المدافع 
 .للمدينة المقدسة

واشادت الجمعية في بيان صحافي اليوم   
االربعاء، بموقف جاللته في الغاء زيارته التي كانت 
مقررة بداية االسبوع الحالي الى العاصمة بوخارست في 
أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا عن عزمها نقل 

 .سفارة بالدها إلى القدس



  
  ٣٢٨ 

يارة في الساعات األخيرة يدلل وقالت إن الغاء الز
على مدى حرص جاللة الملك بالحفاظ على القدس التي 

، واصفة ذلك بالموقف الشجاع "خط احمر"يعتبرها جاللته 
 .والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني

واكدت الجمعية، انها تساند مختلف الفعاليات 
االقتصادية بمقاطعة اية دولة تقرر نقل سفارتها إلى 

القدس التي ستبقي العاصمة االبدية لدولة مدينة 
 .فلسطين

  ٦ ص٢٨/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

 يثمن الموقف الملكي الداعم للقضية "تواد"
  الفلسطينية

 

ثمن حزب التجمع  -  محمد الخصاونة-عمان  
الموقف الملكي » تواد«الوطني االردني الديمقراطي 

مركزها الصريح الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية و
القدس الشريف بمنهجية منظمة ذات األثر اإليجابي على 
الساحتين العربية والدولية والجهود السياسية الحثيثة 
المتواصلة للدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
مشكال نموذجا حقيقيا لموقف حاسم يعبر عن حقيقة 
السياسات العامة للدولة األردنية الرامية لدرء المخاطر 

  .لمحدقة بالقدس والمقدسات بكل السبل المتاحةا

واكد أمين عام الحزب الدكتور شاكر العبادي 
ببيان صحفي أمس؛ ان إلغاء الزيارة الملكية لرومانيا 
على خلفية قرار حكومتها نقل سفارتها إلى القدس يؤكد 
مبدئية المواقف الملكية واإلرادة الحاسمة لدى جاللته 

  .ية هويتها العربية وقدسيتهابالدفاع عن القدس وحما

وأكد ضرورة االلتزام بالشرعية الدولية وتطبيق 
قراراتها لوقف االنتهاكات واالعتداءات المتواصلة على 

  .األراضي الفلسطينية وتحقيق السالم العادل والشامل

وبين ان الدولة االردنية تعمل بإيقاع ثابت 
ولية ومتزن لخلق الظروف المواتية وفق القرارات الد

الحقاق الحق ومساندة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 
حقوقه وترابه الوطني المحتل؛ الفتا الى أن العمل المؤثر 
الفعال التي تقوم به الدولة االردنية في سياق سياسة 
دعم األشقاء العرب في مختلف قضاياهم وعلى رأسها 
القضية المركزية قضية فلسطين وعلى كافة الصعد 

  .ات الدولية واالممية أصبح نموذجا يحتذى بهوالمستوي

ودعا العبادي كافة األردنيين لعدم االلتفات إلى 
مصادر التشويش التي تحاول تشويه الموقف االردني 

  .األصيل النابع من ثوابت وطنية وقيم عربية إسالمية

 ٢ ص٢٨/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

 على "القدس عاصمة فلسطين األبدية"
  "ارة عمانتج"مطبوعات 

 

بدأت غرفة تجارة عمان بوضع وسم  –عمان  
على مختلف » فلسطين األبديةالقدس عاصمة «

مطبوعاتها الرسمية ومراسالتها االلكترونية، وذلك 
انسجاما مع مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني المدافعة 

  .عن مدينة القدس وانتصارا لها

وأكدت الغرفة وقوفها خلف قيادة جاللته الوصي 
على المقدسات االسالمية والمسيحية، ودعم مواقفه 

ا عن المدينة المقدسة، والمحافظة عليها المشرفة دفاع
في ظل عمليات التهويد التي تمارسها دولة االحتالل 

  .االسرائيلي بحق المسجد االقصى المبارك

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان غرفة 
تجارة عمان هي أول غرفة تجارية تضع وسم القدس 

دا على على مطبوعاتها الرسمية ومراسالتها االلكترونية ر
محاوالت تهويد المدينة المقدسة واعتراف بعض الدول 

  .كعاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي
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القدس عاصمة «وأضاف ان وضع وسم 
على مطبوعاتها هو جزء بسيط من حق » فلسطين األبدية

القدس وفلسطين ورسالة من القطاع التجاري االردني لكل 
نفرط بحبة تراب العالم باننا لن نتخلى عن مقدساتنا ولن 

بوصاية ...منها، ولنؤكد للجميع ان القدس عربية
  .هاشمية

وبين ان تجارة عمان ستقوم يوم غد السبت 
بمخاطبة منتسبيها وغرف التجارة والصناعة بالمملكة 
والدول العربية واإلسالمية والصديقة إلبالغهم بقرارات 
مجلس ادارتها بعدم استقبال الوفود من أية دولة نقلت 

فارتها الى مدينة القدس أو تنوي القيام بذلك او حتى س
  .مجرد اعترافها بان القدس عاصمة لدولة االحتالل

ودعا الحاج توفيق في تصريح صحافي اليوم 
الجمعة، مختلف الفعاليات االقتصادية العربية واالسالمية 
لمقاطعة المشاركة بنشاطات الدول التي تنقل سفاراتها 

ى جانب وضع وسم القدس على الى مدينة القدس ال
  .المطبوعات والمراسالت الورقية واإللكترونية

وكان مجلس ادارة الغرفة قد قرر في اجتماع 
طارىء عقده الثالثاء الماضي، عدم استقبال غرفة تجارة 
ّعمان ألي وفود من أية دولة تقرر نقل سفارتها إلى 

   .مدينة القدس أو تعترف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

وقرر المجلس التواصل مع الغرفة التجارية 
الصناعية العربية في القدس للتنسيق معهم ووضع آلية 
للدعم المالي والفني واللوجستي لتمكين صمود األهل في 
القدس الشريف من خالل الترويج للمنتجات والسلع 
المقدسية او إقامة معرض دائم للصناعات الفلسطينية 

  .انّفي مبنى غرفة تجارة عم

كما دعا المجلس غرفة تجارة األردن إللغاء 
اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة 
وصناعة رومانيا؛ ردا على قرار حكومة بالدهم عزمها 

خط «نقل سفارتها الى مدينة القدس، مؤكدا ان القدس 
  .مثلما اعلن جاللة الملك» احمر

  ٢٤ ص٣٠/٣/٢٠١٩الرأي

* * * * * 

  قدس في ذكرى يوم األرض الخالدوقفة في ال

 

رغم غزارة األمطار والبرد؛ نظمت القوى الوطنية 
وفعاليات القدس اليوم وقفة أمام أحد المنازل المهددة 
باإلخالء في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة في 

ورفع المشاركون العلم .ذكرى يوم األرض الخالد
وقال .يةالفلسطيني ووجهوا رسالة بأن أرض فلسطين عرب

ممثل القوى الوطنية واإلسالمية راسم عبيدات، في كلمته، 
إننا سنواصل الحفاظ على أرضنا التي  "خالل الوقفة،

يستهدفها االحتالل اإلسرائيلي، فمحور الصراع مع 
االحتالل هو حول األرض، ومشروع االحتالل قائم على 
االستيالء على األرض واستهداف شعبنا، واليوم تتم كثير 

ن المشاريع االستيطانية التي تستهدف القدس م
  ".المحتلة

  اعتداء على شعبنا 

وأضاف ان اإلدارة األميركية تعتدي على شعبنا 
بشكل مباشر باستهداف القدس والضفة واالعتراف 
بسيادة إسرائيل على الجوالن المحتل، واالعتراف بالقدس 
عاصمة لالحتالل، وبعدها أصبح االحتالل يشن حربا 

لة ضد أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن الشيخ جراح شام
مستهدفة من قبل االحتالل إلحالل المستوطنين مكان 

وأوضح عبيدات أن مدينة القدس تتعرض .المواطنين
لعملية تهويد غير مسبوقة، واالحتالل يسعى للسيطرة 
على المدينة بيتا بيتا، مؤكدا أنه يجب التصدي لكل 

مكان، حيث تم االستيالء إجراءات االحتالل في هذا ال
 في الشيخ جراح الشرقية، ٢٨ بيوت من أصل ٧على 

 بيتا مستهدفة ٤٥ويوجد في المنطقة الغربية من الحي 
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نحن اليوم في القدس وفي يوم األرض نؤكد : "وقال.ًأيضا
  ".أننا سنقف مع أبناء شعبنا في دفاعهم عن أرضهم

  ٣٠/٣/٢٠١٩موقع بكرا 

* * * * * 

 يوم األرض في القدسدعوات إلحياء 

تستعد مدينة القدس إلحياء الذكرى الثالثة 
واألربعين ليوم األرض الخالد، من خالل عدة فعاليات 

 .متنوعة في المدينة عصر اليوم السبت

 ودعت القوى الوطنية واإلسالمية في القدس

المواطنين إلى المشاركة الواسعة في وقفة خاصة بهذه 
عصر اليوم في منطقة باب من  الذكرى الساعة الثالثة

 ).أشهر أبواب القدس القديمة(العامود 

اليوم  كما وجه نشطاء الدعوات للمشاركة مساء
السبت للمشاركة في وقفة تضامنية مع العائالت المقدسية 

بالترحيل والطرد من منازلها بحي الشيخ جراح  المهددة
 .وسط القدس المحتلة

عسكرية  تيذكر أن قوات االحتالل دفعت بتعزيزا
وشرطية وسط القدس المحتلة، خاصة في المنطقة الممتدة 

مرورا بشارع السلطان سليمان ووصوال إلى  من باب العامود
لمحاولة إجهاض  منطقة باب الساهرة وشارع صالح الدين

  .أي فعالية بهذه الذكرى

 ٣٠/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * * 

لة يوم األرض يؤكد للعالم عدا: الفالحات
 القضية الفلسطينية

  

قال رئيس مجلس  - ّ ليث العساف-  عمان
 ٣٠/٣إن تاريخ : النقباء المهندس عبدالهادي الفالحات

من كل عام يذكر العالم أجمع بجوهر المشروع الصهيوني 
القائم على االستيالء على األرض الفلسطينية وتهويدها، 

 كل مناسبة للتأكيد المستمر على حقنا في"ًمؤكدا أنها 
  ."فلسطين من بحرها إلى نهرها وعلى عدالة قضيتنا

وأشار الفالحات إلى أن كل محاوالت الكيان 
الصهيوني في فرض واقع جديد على االرض الفلسطينية 
ستبوء بالفشل؛ فاألرض الفلسطينية مرتبطة بوجدان كل 
عربي ومسلم، فيوم االرض يذكر بممارسات العدو 

الفلسطينيين من أرضهم الصهيوني من محاوالت اقتالع 
وارتكاب المجازر المروعة ومصادرة األراضي وفرض 

  .كيانهم المزعوم

وأضاف رئيس مجلس النقباء أن يوم األرض 
يأتي هذا العام والعدو الصهيوني يمعن في سياساته 
التوسعية داخل القدس من محاوالت لتفريغها من سكانها 

مية واالعتداءات الممنهجة على المقدسات اإلسال
والمسيحية فيها واجراءاته داخل المسجد االقصى، حيث 
ًيسعى الى تقسيمه زمانيا ومكانيا؛ فتارة يمنع المصلين  ً
من دخوله واخرى يعتدي عليهم وعلى حراس المسجد من 
موظفي وزارة االوقاف االردنية، والى اعتقاالت طالت 
العديد منهم بهدف كسر ارادتهم وصمودهم االسطوري، 

 . كل هذه المحاوالت تنتهي الى الفشلّاال ان

  ٣١/٣/٢٠١٩الدستور 

* * * * * 

عشائر زبيد تنظم وقفة تأييد ووالء للقيادة 
  الهاشمية في الحفاظ على القدس

 

وقعت  -   محمد الفاعوري–البادية الشمالية 
عشائر زبيد االردنية وثيقة عهد لدعم قرارات جاللة الملك 

لقدس الشريف وحق عبد اهللا الثاني للحفاظ على ا
الوصاية عليه وتأييدهم المطلق لجميع قراراته تجاه 

 .القدس وقضية فلسطين

جاء ذلك في اعقاب وقفة تضامنية حاشدة امس 
لدعم الموقف ،نظمها ديوان عشائر زبيد بالمفرق

الهاشمي للحفاظ على القدس وهويته انطالقا من ايمانهم 
الوصاية وثقتهم المطلقة بسيد البالد وقائده وحق 
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الهاشمية على المقدسات االسالمية وديمومة شرعيتها 
ة الرأيووقوفا على مناصر الحق ودحض الباطل تحت 

الهاشمية التي لم تألوا جهدا تجاه المقدسات االسالمية 
 .والمسيحية

وقال عضو مجلس امناء جامعة البلقاء 
نقف «التطبيقية الدكتور المحامي محمد عوض الزبيدي 

يد البالد ونشد على يديه ونؤيد قوله ال اليوم مع س
للتنازل عن القدس والمقدسات وال للتنازل عن الوصاية 
الهاشمية وال للوطن البديل والغاء حق العودة وسنبقى 
خلف قيادتنا الداعم والمدافع عن القدس وهويتها العربية 

 .واالسالمية

وقال الشيخ مصبح الرشود الزبيدي اننا نقف في 
 وخلف قيادتنا الهاشمية نحو مايحمي خندق الوطن

ويحافظ على هوية القدس وعروبتها التي سجل 
الهاشميون اروع التضحيات من اجلها فكان اول شهيدا 

 وأجمع .لها ومن اجلها الملك المؤسس عبد اهللا االول
المتحدثون عواد الشرف وموفق الطوافشه ومنصور 

ن الطوافشه المزاودة والطيار عودة الزبيدي والمختار محس
والختار حمود السلمان وسليم الزبيدي والدكتور سلطان 
الرويس خالل الوقفة التي ادارها المختار عبد اهللا 
الشنابله على أن االردن ليس وطنا بديال وان القدس 

   اصل المساومة عليه والبديل له

واكد الحضور في بيان اصدره يدوان عشائر زبيد 
نحن ابناء « نية جاء فيه االردنية عقب الوقفة التضام

قبيلة زبيد نعلن وقوفنا وتأييدنا لمواقف جاللة الملك عبد 
اهللا الثاني في الحفاظ على القدس وحق الوصاية ورفضنا 
مايوجه للقيادة والشعب من اتهامات تختلط بشبهة 
معتقدات اصحابها في القضية الفلسطينية والمقدسات 

  .الدينية

١٧ ص٣١/٣/٢٠١٩الدستور 

  

* * * * * 

�א�3א�א� �

 رواية قلب الظالم وصفقة القرن

  

   محمد عبداهللا القواسمة. د

ّال شك في أن ما تسمى صفقة القرن، التي 
خططت لها أمريكا منذ أن طرحت وزيرة خارجيتها 

 فكرة الفوضى الخالقة قد ٢٠٠٥كونداليزا رايس عام 
بدأت أمريكا بتنفيذها، ومحاولة جر أطراف عربية وغيرها 

شتراك فيها، وكانت البداية، والحبل على الجرار، في لال
اعتراف دونالد ترامب الرئيس األمريكي بالقدس الموحدة 
عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية إليها، ووقف 
المساهمة األمريكية في موازنة وكالة الغوث الدولية 

إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، والتغاضي عن توسيع 
 .ت اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلةالمستوطنا

من الواضح أن الهدف من صفقة القرن تصفية 
ٕالقضية الفلسطينية، والغاء حق عودة الالجئين 
الفلسطينين إلى وطنهم، ومنع الشعب الفلسطيني من 
مقاومة االحتالل الذي تبيحه المواثيق الدولية كافة، 

 .ضه المحتلةوحرمانه من إقامة دولته المستقلة على أر

إن الخطر الذي تمثله هذه الصفقة ــ كما توضح 
مقدماتها ــ ال يكمن في تفتيت الشعب الفلسطيني واألرض 
الفلسطينية فحسب، بل وبعث الصراعات بين األطراف 

فال . الرافضة للصفقة والقابلة لها من األنظمة والشعوب
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شك أن الشعوب العربية كلها ترفض ما تنطوي عليه 
 من ضياع الحق الفلسطيني، ومن إهانة الصفقة

للمقدسات اإلسالمية، ومن تهديد للوجود العربي في 
 .المستقبل

ٕواذا ما اكتملت مؤامرة صفقة القرن، وجرى 
ُاإلعالن عنها رسميا، وفرض تطبيقها بالقوة ستؤدي إلى  ً
كوارث لشعوب المنطقة كلها، كوارث مرعبة تذكرنا بأحداث 

روائي اإلنجليزي البولندي جوزف لل" قلب الظالم"رواية 
، ١٩٠٦التي نشرت في عام ) ١٩٢٤_١٨٥٧(كونراد 

الذي " القيامة اآلن"وتحولت إلى فيلم سينمائي بعنوان 
أخرجه فرانسيس فورد كوبوال في أواخر السبعينيات، وقام 

لقد جعل المخرج . ببطولته الممثل القدير مارلون براندو
ً ألحداث فيلمه بدال من كوبوال الحرب الفيتنامية خلفية

ولعل . أدغال أفريقيا التي هي خلفية أحداث الرواية
ًمنطقتنا العربية تصلح أيضا لتكون خلفية ألحداث 

 .الرواية

ما فعله المستعمر " قلب الظالم"تكشف رواية 
األبيض في قلب القارة السوداء، كما يروي أحداثها مارلو 

تعمارية التي قبطان إحدى السفن التابعة للشركة االس
لقد قتل . تتولى التجارة بالعاج وجمعه من أدغال أفريقيا

المستعمر األفيال، واستعبد السكان وعاملهم بوحشية 
وقسوة، وقادهم إلى أماكن العمل بالسالسل، ونظر إليهم 
بأنهم من المتوحشين الذين ال يستحقون غير القتل 

ام لقد استند في تحقيق أهدافه إلى استخد. واإلهمال
: يقول مارلو في وصف هؤالء المستعمرين. السالح

كانوا غزاة، ومن أجل ذلك أنت ال تحتاج إال لقوة «
غاشمة؛ فليس هناك ما تتفاخر به، عندما تملكها، طالما 

كانوا . أن قوتك مسألة عارضة نابعة من ضعف اآلخرين
يغتصبون ما يستطيعون الحصول عليه من أجل ما كان 

  ."ليهعليهم أن يحصلوا ع

ما فعله المستعمر في الرواية فعل مثله الكيان 
لقد جاء إلى المنطقة وفرض كيانه بالقوة، . اإلسرائيلي

ًوما زال يمارسها إلخضاع أصحاب الحق مستخدما كل 
وسائل التوحش من قتل، واعتقال، وطرد، وتمييز 

ّإن ما فعله االستعمار الذي ظهر في رواية . عنصري
. االسرائيلي على األرض الفلسطينيةبفعله " قلب الظالم"

وسيبلغ الظلم ذروته إذا ما جرى تطبيق ما تنص عليه 
صفقة القرن، وحاول الطرف الذي وضعها تنفيذها 
. ٕبالقوة، واخضاع اإلنسان العربي والفلسطيني إلرادته

وهنا سيحل الظالم الذي يتمثل في الفوضى والقتل 
. ك في الصفقةوالخراب والدمار، ولن ينجو أحد ممن شار

وسيسطر على الجميع الرعب مثل ذلك الذي أشار إليه، 
في نهاية الرواية، كورتز مندوب شركة العاج التي كانت 

. الرعب: تعمل في أفريقيا، إنه يصرخ وهو يحتضر
  !الرعب

إن صفقة القرن هي الرعب بعينه، لكنها لن 
تنجح في تصفية القضية الفلسطينية؛ ألنها مخالفة 

عدل والجغرافيا والتاريخ وشرائع البشر، وستسقط لمنطق ال
. شأنها شأن مخططات االستعمار في كل زمان ومكان

صفقة القرن هي قلب الظالم الذي سيخيم مدة قد تطول 
ًعلى المنطقة مشابها ذلك الذي رسم أجواءه جوزف 

، لكنه في النهاية سيزول؛ "قلب الظالم" كونراد في روايته
 .والعدلليحل محله نور الحق 

 ١٢ ص١/٣/٢٠١٩الدستور 
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 "فلسطين قراءة ورؤية مستقبلية"إشهار كتاب 

نظمت دائرة المكتبة الوطنية مساء  - بترا  - عمان 
أمس ضمن نشاط كتاب االسبوع الذي تقيمه أسبوعيا حفل 

للكاتب حمادة " فلسطين قراءة ورؤية مستقبلية"إشهار كتاب 
  .فراعنة
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الشؤون والمقدسات وقال وزير األوقاف و
ان "االسالمية األسبق الدكتور هايل الداوود في الحفل 

قراءة مستقبل القضية الفلسطينية مسألة صعبة وتحتاج الى 
جهود كبيرة وممارسة كبيرة في المشهد الفلسطيني وذلك 
لصعوبة االستشراق المستقبلي للقضية الفلسطينية لعدة 

ال الدول العربية عوامل منها ضعف الموقف العربي، وانشغ
  ."بمشاكلها الداخلية واختالط الديني بالسياسي

وأوضح ان الكاتب أراد ان يضع الفلسطينيين أمام 
واجبهم المقدس في الكفاح بمختلف أشكاله نحو االستقالل 
والحرية وأن يدافعوا عن قضيتهم العادلة وحقوقهم 
ا المشروعة باعتبار ان المسؤولية األولى تقع عليهم، مؤكد

أهمية التكاتف والتالحم بين مكونات الشعب الفلسطيني 
  .على االساس الوطني القومي

وقال نقيب المحامين االردنيين مازن ارشيدات ان 
الكتاب يعطي صورة لكاتب تعمق في القضية الفلسطينية 

 وكانت له ٦٧ و٤٨حيث استطاع ان يربط بين فلسطين 
فصائل الفلسطينية نظرة جادة وعميقة بالعالقة التي تربط ال

فيما بينها ورسم صور حقيقية للحالة الفلسطينية وربطها 
  .بالحالة العربية

وبين الكاتب عيسى الشعيبي ان الكتاب يدور حول 
قضية واحدة وهي القضية الفلسطينية بهمومها وتحدياتها 
وجوانبها العديدة، ومواده ونصوصه تنشغل بالمستقبل 

السياسي الراهن أكثر من ًالفلسطيني فضال عن المضارع 
اهتمامها بالماضي المثقل بتطورات ال حصر لها، وبذلك 
فهو أقرب ما يكون الى قراءة استشراقيه كثيفة الستحقاقات 
مرحلة تاريخية في حالة سيولة شديدة، اضافة الى ان 
الكتاب تناول المسائل المتشابكة بمقاربات مختلفة من 

  . المعظم بصورة عامةوجهة نظر مغايرة عما هو سائد لدى

 ٤٨وقال امين عام الحزب الشيوعي في أراضي الـ 
ان السالم الذي نسعى اليه هو سالم مبني "عادل عامر، 

على االعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير 
مصيره واقامة دولته المستقلة وهو شرط ضروري للوصول 

لمتابعة ، فيما أضاف رئيس لجنة ا"الى حلول بعيدة المدى
 محمد بركة ٤٨لجماهير الشعب الفلسطيني في أراضي الـ 

ان الكتاب عبارة عن رسالة لمجتمع، فهو يكتب من عمق 
الحالة الفلسطينية من منصة المطل على الحدث السياسي، 
وهو سلسلة اضافت للفكر السياسي، وللمكتبة العربية 

  .محطات اساسية وهامة في تتبع القضية الفلسطينية

 مؤلف الكتاب فراعنة ان مادة كتابه التاسع وقال
عشر تنشغل بالمستقبل الفلسطيني أكثر من اهتمامها 

 .بالماضي القريب أو اللحظة السياسية الراهنة

  ١١ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 
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ّالقدس من رحابة الفضاء اإلنساني إلى ضيق  ِ
  ّاالحتالل اإلسرائيلي

ّكتاب جديد من تأليف الباحث المختص  بالشأن ٌ
ّالمقدسي هشام يعقوب، صدر عن مؤسسة القدس الدولية 

  . وهيئة نصرة األقصى في لبنان

ّيتمحور الكتاب حول فكرة رئيسة هي أن االحتالل  ُ ُ
ِاإلسرائيلي للقدس ليس خطرا على المدينة وأهلها فقط، بل  ً ّ
ٍعلى اإلنسانية كلها نظرا إلى ما تمثله القدس من مساحة  ّ ً ّ ّ

ّساني تكرست في للتالقي اإلن ْالتي أسست " ّالعهدة العمرية"ّ
ّلعالقات احترام بين المكونات البشرية والحضارية المتنوعة 

  .القاطنة في القدس

ّويتعقب المؤلف الذي يشغل منصب رئيس قسم 
َاألبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية مسلسل  ّ

لدول ّالتراجع الدولي في النظرة إلى القدس التي حاولت ا
الكبرى واألمم المتحدة أن تنأى بها عن براثن االستعمار 
ًالصهيوني الجديد رغبة منها بعدم التفريط بمدينة لها  ّ
ّخصوصية فريدة سيسحقها االحتالل الصهيوني، ولكن كل  ّ ّ ّ

ًشريكا مباشرا في توفير " ّالمجتمع الدولي"ّذلك تغير وأصبح  ً
ألهداف مصلحية الغطاء والدعم الستمرار احتالل القدس 

  .ّاستعمارية ضيقة
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ّوبعد عرض أبرز مالمح الجناية التي حلت  ِ
ّباإلنسانية على مذبح االحتالل اإلسرائيلي بفعل استمرار  ّ
ّاحتالل القدس، يطرح المؤلف جملة تساؤالت تبين حجم 
ّالخسائر المادية والقيمية والمعنوية والحضارية التي تكبدتها  ّ ّ ّ ّ

ّاإلنسانية جراء اح تالل القدس، ويخلص الكتاب إلى توجيه ّ
ّدعوة لتشكيل ائتالف عالمي إنساني يعمل على استرداد  ّ

  .ّالقدس، واستعادة مساحة التالقي اإلنساني في المدينة

  ١٥/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

األمم المتحدة تنشر األطلس اإلنساني 
  لألراضي الفلسطينية المحتلة

ر مكتب تنسيق الشؤون  أصد-القدس المحتلة 
اإلنسانية في االمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة نسخا 
مطبوعة جديدة من أطلس اإلنساني في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، تكشف فيها عن حجم التغلغل 
العسكري اإلسرائيلي في عمق الضفة الغربية وحجم 
 المستوطنات وكم ابتلع جدار الفصل العنصري من األراضي

  .المحتلة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

على ) الرأي(ويتضمن أطلس خرائط الذي حصلت 
نسخة منه للضفة الغربية، مواقع التجمعات الفلسطينية 
وتغلغل المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية فيها، إضافة 

كذلك ، لحجم وعدد المواقع والبؤر االستيطانية غير الشرعية
واع الحواجز العسكرية التي تحاصر وتخنق قرى خرائط ألن

ومدن ومخيمات في الضفة الغربية، وأنواع الحواجز 
العسكرية واإلغالق بما في ذلك مسار جدار الفصل 
العنصري، الذي نصت محكمة العدل الدولية على عدم 

  .قانونيته ويجب ازالته

وتضمن االطلس االممي على كم كبير من البيانات 
تفصيلية للوضع في الضفة الغربية ومناطق ج والخرائط ال

المحاصرة وما تتعرض له التجمعات البدوية والرعوية والقرى 
  .الفلسطينية فيها من انتهاكات

وللمرة األولى يظهر االطلس أسماء وحدود األحياء 
االحياء في قطاع غزة المحاصر، وضم خرائط مماثلة من 

العبور والمناطق قطاع غزة تظهر المعالم الرئيسية ونقاط 
ًالمغلقة والمقيدة في قطاع غزة الذي يعيش وضعا مأساويا  ً

  .نتيجة للحصار واإلغالق اإلسرائيلي

وباإلضافة إلى ذلك، تبرز الخرائط المواضيعية 
المطورة حديثا االحتياجات اإلنسانية المختلفة، بما في ذلك 
تلك الناتجة عن عمليات الهدم والعدوان اإلسرائيلي على 

طاع غزة في ثالثة حروب مدمرة خاضها القطاع مع ق
االحتالل اإلسرائيلي، وتلك التي تخص الناس في أماكن 
معينة، بما في ذلك مخيمات الالجئين والمجتمعات المعرضة 

  .للخطر من النقل القسري، وغيرها

وحسب االمم المتحدة الجديد في النسخة السابعة 
موضعة،  خارطة ١٧من األطلس اإلنساني، تضمن 

ومؤشرات محدثة عن البلدات الفلسطينية والمستوطنات 
  .اإلسرائيلية غير الشرعية

 شرع ٢٠١٨ويستدل من المعطيات بأنه في عام 
 وحدة استيطانية، كما وصل عدد ٤٧,٤٣٠في بناء 

  . ٢٠١٧في ) ٥٢,٩٣٠(الوحدات االستيطانية حينها إلى 

وتضمن االطلس صفحتين على الخدمات 
التي يقدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإللكترونية 

األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الرسوم البيانية 
التفاعلية وقواعد البيانات واإلحصاءات واالتجاهات وتحليل 

  .ألوضاع المناطق والفئات الضعيفة

  ١٢ ص٢١/٣/٢٠١٩ الرأي
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  المدينة... القدس: كتاب

القدس المدينة " كتاب ًصدر حديثا في القاهرة
للنشر، والذي " هال"للدكتور خالد عزب عن دار " والتهويد

يدور حول الطرق المختلفة التي يتبعها الصهاينة للقضاء 
  .ٕعلى عروبة واسالمية فلسطين
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ويرى المؤلف أن التهويد هو عملية نزع الطابع 
اإلسالمي والمسيحي عن القدس وفرض الطابع الذي يسمى 

ًها، مشيرا إلى أن تهويد القدس جزء من عملية ًيهوديا علي
إرتس "ًتهويد فلسطين ككل، ابتداء من تغيير اسمها إلى 

ً، مرورا بتزييف تاريخها، وانتهاء بهدم القرى "يسرائيل
ٕالعربية واقامة المستوطنات ودعوة اليهود لالستيطان في 

  .فلسطين

ويذكر خالد عزب أن إسرائيل بدأت عملية التهويد 
، وزادت حدتها واتسع نطاقها منذ يونيو ١٩٤٨ام منذ ع
، وقد ارتكزت السياسة اإلسرائيلية على محاولة ١٩٦٧

تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنيوي 
فاستولت السلطات اإلسرائيلية على معظم األبنية الكبيرة في 
ٕالمدينة، واتبعت أسلوب نسف المنشآت وازالتها لتحل محلها 

هودية، كما قامت باالستيالء على األراضي التي أخرى ي
  .ًيمتلكها عرب وطردهم وتوطين صهاينة بدال منهم

يعد التهويد الثقافي واإلعالمي أحد : "ويقول الكتاب
المحاور المهمة في مخططات تهويد القدس، ويمس هذا 
التهويد تراث المدينة بدرجة كبيرة، ذلك ألنه التعبير الحي 

بات التراث هاجسا يمس بصورة يومية عن هويتها، لذا 
ًالمقوالت اليهودية الدارجة حول المدينة، بل تحول مؤخرا 
إلى قلق دائم لدى اليهود، وهم يحاولون من آن آلخر 

اإلجابة عن التساؤالت المطروحة أمامهم حول تاريخ 
 وللتهويد الثقافي واإلعالمي .القدس وتراثها ومدى يهوديتها

بوي، ومنها ما يمس مفاهيم ماهية صور شتى، منها التر
القدس وحدودها، ومنها ما يتعلق بتزييف الحقائق 
التاريخية حول مدى قدسية القدس لدى اليهود ومنها ما 
يمس حقيقة الهيكل وهل له مكان ثابت مقدس يجب أن 

  ".يبنى فيه

ًويؤكد المؤلف أن التربية تعد عامال حيويا في بث  ً
شعوب، لذا كان اليهود حريصين األفكار والمعتقدات لدى ال

على بث ما يؤيد ادعاءاتهم في القدس وفلسطين من خالل 
  .المناهج الدراسية وقصص األطفال

ُوهناك بعد آخر، وهو إكساب الرؤية اليهودية 
ًلمدينة القدس طابعا علميا، وهذا يبدو من خالل نشاط  ً
الجامعات والمؤسسات اإلسرائيلية، فبالرغم من تسليم 

يين اليهود بفشلهم في العثور على حجر واحد من أية األثر
بناية تنسبها التوراة إلى النبي سليمان على الرغم من 
مرور عشرات السنوات من التنقبيات األثرية اإلسرائيلية 
المكثفة في العديد من المواقع بالقدس، فإنه لم يعثر على 

  .شيء ذي بال يؤكد يهودية المدينة

 )الملحق (٩ة  صفح٢٢/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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  !!ليسوا ذوي قربى.. بين يدي صاحب الوصاية

  

  حيدر محمود

ُوان طال الغياب.. »اَألقصى«لنا  َ ْ ُالمآذن، والقباب: ُوموعدنا    ٕ ِ ُِ  

ّوكحل العين منا.. ُلهُونحن  ِ ْ َْ ُ ِومن دمنا     ُ َ  على الكف –ْ ُ الخضاب–َ ِ  

ُتهون اَألرض  ُ ِ كل اَألرض - َ  ُال تطاولها رحاب.. ًرحابا    ّ إال–ُ ِ ُ ِ ُ..  

ْوليس تراب هذي اَألرض منها ِ ِ ُ ُولكن، للسماء، له انتساب    ُ ْ ُ ِ  ْ  



  
  ٣٣٦ 

ُ، طريق اهللا، منه»اَألقصى«ُّهو  ُْ ِ ِإليه، وبابه هللا     ِ   ُبابُِ

ِالزهراء«أبا  «آل البيت، فينا ،ِ ُعزائمهم تهاب، وال تهاب    ُ َُ ُ ْ ُ ُ ِ  

ْلهم، في  ُ ِالقبلة األولى«َ   َُأقاموا حولها، ولهم شباب    ٌشيوخ» ِْ

ًوآل البيت، منذورون دوما ْ َ َ ِ ْإذا نادت.. ُِألمتهم      ُ   َأجابوا.. َ

ِْهم األقمار، في عتم الليالي َ ُوفي ساح الوغى اُألسد ا    ُ ُ ُلغضابِ ِ  

ْنداهم، من نداك، وأَلهمتهم ُْ َْ َ ْ َ َ َيداك الصبر      َُ  ُإن جل المصاب.. َ َُ  ْ!  

ُوسيفك سيفهم، ما فارقوه ْ ُ ُ ُْ َْ ْوفوق رؤوسهم تعلو       ََ َ ْ ِ َالعقاب«َ ُ«"!  

ُْذوي قربى«  فليسوا    ..»ُذوي القربى«وال َأشكو  .. ُوما يجدي العتاب» !َ ُِ   ؟!ْ

وَأصعب ما يالقي الحر ُ ُ ُ َ يصد     ّ، لماْ ُ ُاَألهل«َ ُعنه.. »ْ ْ ُوالصحاب؟.. َ !  

ٍوقد صدوا، وسدوا كل باب  ُ  َ ُوظنوا َأنها تنجو الرقاب      َّ  َْ ّ َّ!!  

َالقدس«ّألن .. َْولن تنجو ْ، منها»ُ َيجيء ثواب ربك    ِ  َ ُ ُوالعقاب.. ُ ِ!  

ُونحن له.. »اَألقصى«لنا  َ ًملبى.. ُ َّ َدعاء الصابرين    ُ ّ ُومستجاب.. ُ َ ُ..  

ِأبا الزهراء«ُونحلف، يا  «آنا ،ّ َسنلقاها    َ ُوتلقانا القباب.. َ ِ َْ  

ّللسبط المفدى«ُوسوف يكون  ُ ِ «     ِعلى شرفات ُ َمنبرك«ُ ِ ْ ُالخطاب» ِ ِ!! 

 ٤٠ ص٢١/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

ًونراه قريبا (.. ُ َ!!( 
  

 حيدر محمود

ُتقول القدس  ُ ُِأولى القبلتين(ُ ْ َ ْ َلفارسها هال       :)ِ ِ ِبَأبي الحسين(ِ ْ َ ُ(   

ٍرحابي بانتظار أذان فجر ِ ِ ِْ ٍقريب        َ ْكي َأراك بُأم عيني.. َ َ ّ ِ َ  

ٌجدودك كلهم حولي جنود ُ ُ ُ َ ّيصدون األذى الهمجي عني        ُ  َ َ ّ َ ُ َ  

ٌحملت العبء، وحدك، وهو صعب ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ًكما حملوه صعبا      َ ْ َ ُ دون من.. َ َ َ!  

ُْومن غير  َ ْ َ ِالهواشم(َ ِسَألت اهللا َأن يأتي بعون؟      لي، إذا ما) ِ ْ َ ِ ْ ُ!  

لقد كانوا، على مر الليالي َرماح كرامتي، وسيوف َأمني        َ َ ِ..  

َوحسبي َأن روح  َُ ْوار، تسكن تحت جفنيَُأبي الث      )َأبي علي(ْ َ ُ ُ ْ َ ِ  

ّوَأحرسها، وتحرسني، َألني ُ ُْ َْ َْأنا منها        ُ ِالشيخ(ُوروح .. ِ ِ   !ّ، مني)ّ

 ٢٠ ص٢٧/٣/٢٠١٩ الرأي

* * * * * 

  


