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  ١٣  .حماية المقدسات والدفاع عنها أولوية الملك الوصي عليها: األردن من مجلس األمن •

  ١٣  .تمادي االحتالل االسرائيلي لن يجلب األمن واالستقرار للمنطقة: الطراونة •

  ١٤  .دسةالدولة المدنية سقفها ورقة جاللة الملك النقاشية السا: الغيشان •

  ١٤  .كلنا خلف الءات الملك الثالث •

  ١٤  . تبحث مع وزير الخارجية تطورات المنطقة في مجلس االعيان)الشؤون الدولية( •

  ١٥  .االردن يطالب بوقف العدوان االسرائيلي على غزة •

  ١٦  .تدعو لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة" فلسطين النيابية" •

  ١٧  .امةالملك يتبرع لترميم كنيسة القي •

  ١٧  .ًيد ترمم مسجدا وأخرى ترمم كنيسة •

  ١٨  .تثمن جهود الملك تجاه المقدسات" فلسطين النيابية" •

  ١٨  .وزير االتصاالت الفلسطيني يشيد بمواقف األردن في حماية المقدسات •

 والمتحدثون في اللقاء أكدوا.. لقاء جاللة الملك بحضور ولي العهد مع مجموعة من الشباب والشابات •
  .اعتزازهم بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية والقدس

١٩  

  ١٩  .نتمسك بالقدس رغم الجراح والخذالن:  النواب مجلسرئيس •

ًتحشد دعما دوليا للقدس" فلسطين النيابية" • ً.  ١٩  

  ٢٠  . توثق الدور الوطني والقومي للشعب األردني بالدفاع عن فلسطين"العون الثقافية" •

  ٢١  .ميةاإلعمارات الهاش •

  ٢٢  .األردنلجنة لدراسة وحصر وقفيات القدس في  •

  ٢٣  .زالة والمطران عطااللـه حنا يؤكدان دعم موقف الملك تجاه القدس غأبو •

  ٢٣  .دفاعنا عن األشقاء الفلسطينيين نستمده من قيادة صلبة: رئيس النواب •

  ٢٥  .الملك يحضر المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين •

  ٢٦  .ألردن لم وان يتخلى عن نصرة القضية الفلسطينيةا: الفايز •

  ٢٨  .مواقف الملك تجاه القدس والقضية الفلسطينية تمثل ضمير كل عربي: الفايز •

  ٢٩  .تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس" فلسطين النيابية" •

  ٢٩  .الملك يحمل أمانة الوصاية على المقدسات: ثيوفيلوس •

ًاألردنيون يقفون صفا واحدا خلف الملك في الوصاية على المقدسات: يابيةالخارجية الن • ً.  ٣٢  



  
  ٣ 

مستمرون بحماية المقدسات اإلسالمية .. القضية الفلسطينية على رأس األولويات األردنية: الملك •
  .والمسيحية في القدس

٣٣  

  ٣٣  ".السيادة"إلى جانب " الدفاع عن تراث المملكة التاريخي" •

  ٣٤  .الحتفال بالعيد الثالث والسبعين لالستقاللالملك يرعى ا •

  ٣٦  .ًالملك لم يدخر جهدا لحماية شعبه وصون حقوقه: ثيوفيلوس •

الهاشميون رعوا .. الوصاية الهاشمية على المقدسات قائمة وليست مهددة ولن تتوقف): األوقاف(أمين  •
  .المقدسات في القدس منذ مسرى الرسول

٣٦  

  ٤١  . المحوري تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشميةالقيسي يؤكد دور األردن •

  ٤١  .األردن يدين انتهاكات االحتالل بحق المسجد االقصى •
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  ٤٢  .منارة يهتدي بها لتعريف األجيال الجديدة بقضيتها.. الملكية لشؤون القدس •

  ٤٣  .تستنكر انتهاك حرمة المسجد األقصى" شؤون القدس" •

���ون������� �

  ٤٤  .ال نقل للسفارة إلى القدس: وفد برلماني تشيكي •

  ٤٥  .لن تكون القدس عاصمة لالحتالل: الرئيس مهاتير محمد •

  ٤٥  .ّخطة السالم للشرق األوسط ستتجنب ذكر حل الدولتين: جاريد كوشنر •

  ٤٦  .نعتز بمواقف الملك والشعب األردني: ٕوفد نيابي واعالمي عراقي •

  ٤٧  .ردن في مواجهة تسريبات صفقة القرنثوابت األ •

  ٤٨  ".صفقة القرن"ما الذي يخشاه األردن من  •

  ٥٠  .تنويع تحالفات األردن أبرز وسائل مواجهة صفقة القرن: سياسيون •

  ٥١  .الصفدي يبحث مع وفد أوروبي التحديات المشتركة •

  ٥٢  .ت اإلسرائيليةللضغط على بلدانها لوقف االعتداءاالطراونة يدعو برلمانات العالم  •

  ٥٢  .نثمن دور الملك وجهوده لتحقيق األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب: ديفيس •

  ٥٣  .بالتمسك بالقانون الدولي" صفقة القرن"الرد على : عريقات •

  ٥٣  .حكم زيارة المسجد األقصى مرتبط برأي الحاكم: وزير األوقاف المصري •

  ٥٤  .تراليا في إحباط نقل سفارتها إلى القدسشعث يشيد بدور الجالية الفلسطينية بأس •

  ٥٥  ".صفقة القرن"تنشر بنود خطة " إسرائيل اليوم"صحيفة .. على بقايا الضفة وغزة" فلسطين جديدة" •

ًإشادة فلسطينية بالمواقف التاريخية لألردن ملكا وحكومة وشعبا • ً.  ٥٧  



  
  ٤ 

  ٥٧  .ًجلسة غير رسمية لمجلس األمن حول االستيطان غدا •

  ٥٨  .ين تطالب االتحاد األوروبي بمواجهة صفقة القرن وتحذر من تحول المعركة لحرب ديموغرافيةفلسط •

  ٥٨  .نقص األموال يهدد المساعدات الغذائية للفلسطينيين تحت االحتالل: األمم المتحدة •

  ٥٩  ".صفقة القرن"حل الدولتين في مواجهة " دولي يؤكد رالسلطة الفلسطينية تطالب بمؤتم •

  ٥٩  .السفير األمريكي ينتقل للسكن بالقدس المحتلة.. ام من نقل السفارةبعد ع •

  ٦٠  .شركات عالمية تنسحب من مناقصة لقطارات المستوطنات ٣ •

  ٦٠  .أردوغان يدعو دول العالم للتعامل بحساسية أكبر مع قضية فلسطين •

  ٦١  ."نلحل الدولتي"ًمجلس األمن يبحث االستيطان باألراضي المحتلة ويعده مقوضا  •

  ٦١  ".إسرائيلية "أراضيكل مستوطنات الضفة : صفقة القرن •

  ٦٢  ".إسرائيل"ًشركة فرنسية تقاطع مشروعا في القدس بسبب انتهاكات  •

  ٦٢  .الخارجية الفلسطينية تدين إخراج المصلين بالقوة من األقصى •

  ٦٣  .ماذا تغير؟... عام على نقل السفارة األميركية إلى القدس •

  ٦٥  .تتضمن اعترافا بسيادة إسرائيل على المستوطنات) صفقة القرن( •

  ٦٥  .نفتخر بنقل سفارتنا للقدس: ترامب.. في الذكرى األولى لنقل السفارة •

  ٦٦  .حل الدولتين السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي: الملك •

  ٦٦  .ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس حل الدولتين: الملك •

  ٦٧  .تكثيف الجهود لتحقيق السالم العادل الضامن إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة: الملك •

  ٦٧  .ي على هامش انعقاد القمة العالمية في باريسكندال  التقى رئيس الوزراءالملك •

  ٦٨  .الفلسطينيون يقاضون واشنطن أمام محكمة العدل الدولية لنقلها سفارتها الى القدس •

  ٦٨  . العربي يطالب بموقف دولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيليالبرلمان •

  ٦٩  .الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي وفق حل الدولتين •

  ٦٩  .ّري يثمن مواقف األردن الداعمة للقضية الفلسطينية والقدسب •

ٕ واسرائيل تحاوالن اجتذاب دول المنطقة يكاأمر.. "صفقة القرن"شعبنا الفلسطيني موحد في وجه : مشعل •
  ٧٠   لقبولها

  ٧١  . ماليين وثيقة مقدسية من األرشيف العثماني٣إسرائيل سرقت : المغربي" العدالة والتنمية"قيادي في  •

  ٧١  .حكومة نتنياهو الجديدة ستوسع من صالحياتها بالضفة الغربية تمهيدا للضم •

  ٧٢  .ويؤكد عدم شروعه في دراسة حول المنهاج الفلسطيني" ائيليةإشاعات إسر"االتحاد األوروبي ينفي  •

ًأي فلسطيني يشارك سيكون متعاونا مع اإلسرائيليين : فلسطين ترفض حضور مؤتمر البحرين •
  ٧٣  .واألمريكيين

  ٧٤  .هل ستؤجل ورشة البحرين االقتصادية اإلعالن عن صفقة القرن •

  ٧٥  .نيالقدس حاضرة في قلب ووجدان كل فلسطي: حنا •



  
  ٥ 

  ٧٦  .الصفدي ونظيره المصري يبحثان تنسيق المواقف إزاء التطورات اإلقليمية •

البحرين تؤكد ان استضافتها للمؤتمر االقتصادي االميركي يأتي في إطار جهودها الداعمة للفلسطينيين  •
  ٧٦  .وتشدد على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عن السلطة

  ٧٧  .فرض الرؤية األمريكية على الفلسطينيينورشة البحرين محاولة ل: حماس •

  ٧٧  .ال سالم دون عدالة للشعب الفلسطيني: مهاتير.. بإفطار حضره خالد مشعل •

  ٧٨  .)BDS(تنديد بقرار البرلمان األلماني اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات  •

  ٧٩  ".األونروا"واشنطن تدعو إلى حل .. في تصعيد جديد •

برهم ..  عمان يدعو لتعزيز العمل المشترك وتوحيد المواقف لتجاوز التحديات التي تواجه العرباجتماع •
  ٧٩  .وعباس يؤكدان أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

  ٨٠  .وشرعيتها ثابتة.. باقية" األونروا" •

  ٨١  .الصفدي ونظيره األلماني يبحثان دعم األونروا •

  ٨٢  .ًوانهيارها االقتصادي سيبدأ قريبا" صفقة القرن "لن تقبل بـ" السلطة" •

  ٨٣  .رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بالده لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة •

  ٨٣  .منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بمقاطعة مؤتمر المنامة •

  ٨٤  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أساس الصراع بالمنطقة: الصفدي •

  ٨٤  . يدين االنتهاكات االسرائيلية ضد المسجد االقصىاالردن •

  ٨٥  .ترحيل إسرائيل لمصطفى الخاروف جريمة حرب: العفو الدولية •

  ٨٥  .فلسطين ترحب بقرار التشيك عدم نقل سفارتها إلى القدس •

  ٨٦  .يبحث مع مسؤولة سويدية حشد الدعم لألونروا •

  ٨٦  .كانهاللقدس وس» دولية«األورومتوسطـي يدعـو لحمايـة  •

  ٨٧  .انهاء االحتالل هو السبيل لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي: الصفدي •

  ٨٧  .ٕ وايران"صفقة القرن "ٕقمة عربية وخليجية واسالمية بالسعودية لبحث التصدي لـ •

  ٨٨  .قرارات هامة لصالح فلسطين في القمة اإلسالمية المقبلة: المالكي •

  ٨٨  .وكية لألردن والمغرب والقدسكوشنير وغرينبالت وهوك في جولة مك •

  ٨٩  . ترفض زيارة كوشنير"اإلخوان المسلمين" •

  ٨٩  .الملك يبحث القضية الفلسطينية مع كوشنر •

  ٩٠  ."صفقة القرن"القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة العربية مع قرب إعالن  •

  ٩١  .الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لألونروا •

  ٩١  .هنية يدعو المجتمعين في قمتي مكة إلى تشكيل خارطة طريق نحو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي •

  ٩٣  .الملك يؤكد وقوف األردن مع األشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم وأمنهم واستقرارهم •

  ٩٤  .الءات الملك الثالثة موقف أزلي تاريخي ال يقبل المساومة أو التشكيك: رئيس الوزراء •



  
  ٦ 

  ٩٦  .الصفدي يبحث في جدة سبل إسناد األشقاء الفلسطينيين •

  ٩٦  .كوشنير في القدس إلجراء محادثات مع المسؤولين اإلسرائيلين •
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  ٩٧  ".صفقة القرن"الدستور ترصد رؤية الدول بشأن  •

  ٩٩  . صحفيات٣ صحفيا في سجونه منهم ١٨االحتالل يعتقل  •

  ١٠٠  . عاصمة إلسرائيلً شهيدا منذ إعالن ترامب القدس٤١٦ •

  ١٠٠  .وسط إصرار فلسطيني أردني دولي على حل الدولتين" صفقة القرن"العالم يترقب تفاصيل  •

  ١٠٢  . منها في نيسان الماضي٦٣ ، مبنى يملكه فلسطينيون في القدس١١١االحتالل دمر : أوتشا •

  ١٠٣  .حلقة جديدة في تقسيم الوطن العربي" الصفقة: "مواطنون.. رغم ضبابيتها •

  ١٠٤  .استيطان يهدد حلم الدولة الفلسطينية.. الطرق االلتفافية •

  ١٠٥  .واضح كالشمس الحقوق الفلسطينية والمصالح األردنية العليا موقف ملكي: على أعتاب صفقة القرن •

ًمصير القضية الفلسطينية يتطلب موقفا عربيا إسالميا قويا • ً ً ً.  ١٠٧  

  ١٠٩  .وغزة تستعد أليام من المواجهةاالحتالل يستهدف المباني السكنية  •

  ١١١  .هل هي وهمية؟.. خطة السالم األميركية •

  ١١٣  .قرية فلسطينية تكافح لفتح شريان حياة سدته إسرائيل أمام سكانها.. نحالين •

  ١١٤  .تثمين فلسطيني لدور الملك برعاية المقدسات بالقدس •

  ١١٥  .١٩٤٨العودة لألراضي المحتلة عام دعوات ألوسع مشاركة بمسيرات .. بمناسبة ذكرى النكبة •

  ١١٦  . مليون٢٥عدد الفلسطينيين في العالم يفوق ": كلنا فلسطين" •

  ١١٧  .بؤرة استيطانية بطراز فلسطيني قديم.. تزوير وتهويد •

  ١١٨  .تصاعد جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين األسبوع الماضي: تقرير •

  ١١٩  .تتصاعد" يوروفيجن"قضية  •

  ١٢١  .ًطفال) ١٣٣(فلسطيني خالل الشهرين الماضيين بينهم ) ٩٠٠( إسرائيل اعتقلت نحو :تقرير •

  ١٢١  .وال مساومة على أمن إسرائيل.. صفقة القرن سياسية واقتصادية: واشنطن •

  ١٢٣  .االحتالل يضغط لترحيل صحفي من القدس •

  ١٢٤  .تقرير حول انتهاكات عديدة ضد السجناء الفلسطينيين •

  ١٢٦  . على وقع إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس"النكبة"ن يحيون ذكرى الفلسطينيو •

  ١٢٨  . للنكبـة في الوطـن والشتات٧١الفلسطينيـون يحيـون الذكرى الـ  •



  
  ٧ 

  ١٢٩  .إجرامية ونصلي لـنهايتها" إسرائيل: "حاخام يـهودي للمطبعين العرب •

  ١٣٠  .%١في فلسطين أقل من  •

  ١٣١  . القضاء للتستر على جرائم االحتالل ومستوطنيهتسخر" إسرائيل: "تقرير •

  ١٣٢  .اإلمام توثق نضاالت المرأة الفلسطينية ألكثر من مئة عام..  للنكبة٧١في الذكرى  •

  ١٣٤  .التوسع االستيطاني والتواطؤ األمريكي •

  ١٣٥  .معركة مؤجلة مع االحتالل ودعوات للحشد.. االعتكاف في األقصى •

  ١٣٧  .نتنياهو تحذره من ضم الضفة الغربيةرسالة أمنية هامة ل •

  ١٣٨  .االحتالل يتجه لتطبيق قانونه على المستوطنات: تقرير فلسطيني •

  ١٣٩  .االحتالل يحاصر المعتكفين باألقصى لتوفير الحماية للمستوطنين •

  ١٤٠  ."صفقة القرن"القيادة الفلسطينية تعارض عقد مؤتمر البحرين كمرحلة أولى من  •

  ١٤٣  .لمستوطنين تستفحل بحماية قوات االحتاللاعتداءات ا •

  ١٤٥  .األردن يكرس جهوده لدعم الفلسطينيين": الشؤون الفلسطينية •

  ١٤٦  .جنوده المتورطين في عمليات قتل فلسطينيين" يحصن"جيش االحتالل  •
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  ١٤٧  .إصابات خالل مواجهات ليلية مع االحتالل في أبو ديس: القدس •

  ١٤٧  .الحبس المنزلي واإلبعاد على مقدسي بعد أن هدم منزله واعتدى عليهاالحتالل يفرض  •

  ١٤٧  .ّمستوطنون يخربون للمرة الثالثة بوابة مسجد الشيخ مكي: القدس •

  ١٤٨  ."ج"العليا تصادق على قرار يتيح الهدم السريع في مناطق  •

  ١٤٨  .ولجةاالحتالل يخطر بهدم بركس ببيت لحم ويصور منازل وأراضي في ال: القدس •

  ١٤٨  .ًالبرماوي يدعو لمحاكمة إسرائيل دوليا على جرائمها بحق الصحفيين •

  ١٤٩  .مستوطنون يقتحمون األقصى بأول أيام شهر رمضان •

  ١٤٩  .االحتالل يحاول عرقلة وصول المصلين لألقصى من جهة باب األسباط •

  ١٥٠  .االحتالل يخطر بهدم مركز تدريب مهني وقاعة في شعفاط •

ًيهدم نصبا تذكاريا للشهيدين دراج وعنقاويالل االحت • ً.  ١٥٠  

  ١٥٠  . فلسطينيا بالضفة الغربية١٧االحتالل يعتقل  •

  ١٥٠  .االحتالل يغلق شوارع سلوان بالقدس المحتلة •

  ١٥١  .استئناف المتطرفين عدوانهم ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة •

  ١٥١  .وتجارية في القدس خالل نيسان منشأة سكنية ٥١االحتالل اإلسرائيلي يهدم  •

  ١٥١  . تلمودية في ساحة البراقًنتنياهو يؤدي طقوسا •

  ١٥٢  .السفارة األمريكية بإسرائيل ستحتفل بعيد استقالل الواليات المتحدة بالقدس. .ألول مرة •
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  ١٥٢  .ًاالحتالل يعتقل عددا من الفلسطينيين بعد االعتداء عليهم.. القدس •

  ١٥٢  . عائلة فلسطينية باالغوار الشمالية١٥رد االحتالل يخطر بط •

  ١٥٣  .مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات االقصى •

  ١٥٣  ."باب األسباط"واالحتالل يعتدي على مصلين في " باب العامود"مواجهات بمنطقة  •

  ١٥٣  .ارتفاع عمليات الهدم في الشطر الشرقي من القدس بشكل كبير •

  ١٥٤  .إلزالة فانوس القدس الرمضاني" لقلقجمعية برج ال"االحتالل يقتحم  •

  ١٥٤  . جميع المعتكفين فيهٕواخالء األقصى جراء اقتحام قوات االحتالل المسجد إصابات •

  ١٥٤  ".باب العامود"االحتالل يعتقل طفلين مقدسيين من : القدس •

  ١٥٤  .االحتالل يقتحم األقصى ويمنع المصلين من االعتكاف فيه •

  ١٥٥  .قوات االحتالل تقتحم األقصى.. المصلينمنعت االعتكاف وطردت  •

  ١٥٥  .ٕاعتقاالت وابعاد عن القدس القديمة عقب مالحقة المعتكفين باألقصى •

  ١٥٦  .االحتالل يصادق على بناء مئات الوحدات االستيطانية بالقدس •

  ١٥٦  .إسرائيل صادقت على شق طريقين للمستوطنات على أراضي فلسطينية مصادرة •

  ١٥٧  . من رمضان٢٨تهدد باقتحام واسع لألقصى في الـ " كلجماعات الهي" •

  ١٥٧  .واالحتالل يضع سواتر حديدية في باب العامود لمنع تجمهر الشبان.. اقتحامات جديدة لألقصى •

  ١٥٨  .ّيحمل االحتالل مسؤولية التصـعيــد فـي رمضـان" األقصى"مدير  •

  ١٥٨  .لدة العيسوية شبان ويستدعي آخرين من ب٧االحتالل يعتقل : القدس •

  ١٥٨  .تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين على األقصى في األيام األخيرة من رمضان" األوقاف •

  ١٥٩  .بمخيم شعفاط" األونروا" االحتالل يخطر بهدم منشآت في العيسوية ومبنيين تابعين لـ: القدس •

  ١٥٩  .مستوطنون يدنسون األقصى ويعتدون على تجار بالقدس القديمة •

  ١٦٠  .الحتالل يغلق مدخال رئيسيا لبلدة العيسويةا •

  ١٦٠  .المصلون يتصدون لشرطة االحتالل بالمسجد االقصى •

  ١٦١  .وزير إسرائيلي يقتحم األقصى برفقة مستوطنيين •

  ١٦٣  . يعتقل اثنين من حراس األقصى ويصادر عشرات الطرود الغذائيةاإلسرائيلياالحتالل  •

  ١٦٤  .ألقصى ويقصره على العشر األواخر من رمضاناالحتالل يمنع االعتكاف في ا •

  ١٦٥  .واآلثار الفلسطينية المنهوبة.. إسرائيل •

  ١٦٧  ".األقصى"مفتي القدس يدين مالحقة مصلين في  •

  ١٦٧  .ً مستوطنا يقتحمونه٤٦و.. االحتالل يبعد حارسين عن المسجد األقصى •

  ١٦٩  .هيد أشرف نعالوة سنوات حبس لوالدة الش٥ مليون شيكل و٥٠االحتالل يطلب  •

  ١٦٩  .ًيغلق صفحات مؤسسة القدس الدولية ويحظر عددا من المشرفين عليها" الفيسبوك" •

  ١٧٠  .مستوطنون يقتحمون األقصى •
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  ١٧٠  .ًاالحتالل يبعد ناشطة مقدسية عن األقصى أسبوعا •

  ١٧١  .ًاالحتالل يعتقل شابا من داخل المسجد األقصى •

  ١٧١  .فريغ األقصى من المعتكفيناعتقاالت بالضفة واستمرار ت •

  ١٧٢  . مقدسيين ويعتدي على المعتكفين باألقصى٤االحتالل يبعد  •

  ١٧٢  .االحتالل يعتقل شبان تسلقوا جدار الفصل العنصري شمال القدس •

  ١٧٢  .وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى" غليك"المتطرف  •

  ١٧٤  .االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين •

  ١٧٤  .ً يعتقل مقدسيا رغم إصابته بنزيف إثر االعتداء عليهاالحتالل •

  ١٧٤  . ماليين وثيقة مقدسية من األرشيف العثماني٣إسرائيل سرقت  •

  ١٧٥  .اعتقاالت بالضفة وتفريغ األقصى من المعتكفين •

  ١٧٦  .رئيس مجلس األوقاف يستنكر اقتحامات المستوطنين لألقصى واالعتداء على حرية العبادة •

  ١٧٧  .مستوطنون يقتحمون المسجد واعتقال ثالثة معتكفين".. األقصى"الل يصعد في االحت •

  ١٧٧  .أوقاف القدس تستنكر تأمين قوات االحتالل اقتحامات المستوطنين لباحات األقصى •

  ١٧٨  .ّاالحتالل يمدد اعتقال شابين من القدس •

  ١٧٨  . رمضان٢٨ُجماعة الهيكل تعلن نيتها اقتحام األقصى يوم  •

  ١٧٩  .ملف شائك يتكرر بداية كل فصل صيف بال إجراءات جدية".. الحرائق اإلسرائيلية" •

  ١٨٠  .توتر في المسجد األقصى مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين •

  ١٨٠  . فلسطينيا بالضفة الغربية١٧االحتالل االسرائيلي يعتقل  •

  ١٨٠  ."األقصى"دعوات القتحام  •

  ١٨٢  .تالل لمزيد من أراضي شمال الضفةتحذير فلسطيني من قضم االح •
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  ١٨٢  . ألف وحدة استيطانية بالضفة خالل حكم نتنياهو٢٠تشييد  •

  ١٨٣  . ألف وحدة استيطانية٢٠بناء نحو .. في عهد نتنياهو •
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  ١٨٤  .ًعلى العرب أن يكونوا عبيدا لليهود: حاخام إسرائيلي •

  ١٨٥  ".الوالدة"ليهوديات عن العربيات في مستشفيات إسرائيلية تقر بفصل ا •

  ١٨٦  .يجب قتل فلسطيني مقابل كل صاروخ اطلق من غزة: نائب إسرائيلي •

  ١٨٧ًزعماء المستوطنين يمارسون ضغوطا على نتنياهو لشمل جميع المستوطنات في الضفة ضمن القانون  •
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  .!اإلسرائيلي

  ١٨٨  .ةمعايير عنصرية لتهجير الفلسطينيين من القدس المحتل •

  ١٩٠  .فيسبوك يغلق عشرات الصفحات إلعالميين وناشطين فلسطينيين •

  ١٩١  .هجوم على وزيرة بريطانية سابقة بسبب دفاعها عن الفلسطينيين •
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  ١٩١  .مقال بمجلة أميركية يتناول ميل الشباب اليهود للدفاع عن الفلسطينيين •
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  ١٩٢  .سطينً عاما على نكبة فل٧١ •

  ١٩٣  .دماء في حواري القدس.. من يوميات النكبة •

  ١٩٦  !ونكبة غد.. نكبة األمس •

  ١٩٧  .فلسطين باقية والنصر قادم.... في النكبة •

  ١٩٨  .دعوات إلحياء الذكرى في الضفة وغزة.. نكبة فلسطين •

  ١٩٩  . عاما النكبة٧١.. القبيبة •

ٕ عاما من االحتالل واصرار فلسطيني على ال٧١ •   ٢٠٠  .عودةً

  ٢٠٤  .مجازر بشعة.. بشعة عام النكبة •

  ٢٠٧  .األمريكية" صفقة القرن"موعد لطرح .. ذكرى النكبة الفلسطينية •

  ٢٠٨  .تلك الخيمة لم تكن فلسطينية •

  ٢٠٩  .من النكبة إلى صفقة القرن •

  ٢١١  .النكبة والموروث الحضاري للشعب الفلسطيني •
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  ٢١٢  ."شهر رمضان" لجمعة برحاب األقصى واستعدادات ضخمة لـً ألفا يؤدون ا٤٠أكثر من  •
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  ٢١٣  .ًمئات المقدسيين يؤدون الجمعة في مخيم شعفاط وحي ياصول رفضا إلجراءات االحتالل: القدس •

ٌمسجد مكي في البلدة القديمة هدف لتخريب المستوطنين: القدس • ّ.  ٢١٣  

  ٢١٤  .الكسواني يدعو إلى شد الرحال للمسجد األقصى •

  ٢١٥  .ٍالف مصل أدوا صالة أول جمعة من رمضان بالمسجد األقصى ٢٠٠ •

  ٢١٥  .في القدس القديمة" رمضان"حرفي فلسطيني يضيء بفوانيسه  •

ّالمدينة المقدسة تزينت الستقبال الشهر الفضيل • ّ   ٢١٧  .ّقيود االحتالل تنغص األجواء الرمضانية بالقدس ُ

  ٢١٩  . ويستنكر اقتحام األقصى واالعتداء على المصلينأبو حلبية يطالب بتعزيز صمود المقدسيين •

  ٢١٩  . يؤدون صالة العشاء والتراويح في رحاب األقصىاآلالف •

ًأجرت توثيقا خطيا وفوتوغرافيا للزخارف الموجودة في " األوقاف: "أبو عيشة •   ٢١٩  ."األقصى"ً

  ٢٢٠  .في رحاب األقصى" التراويح"و" العشاء"ُ ألف مصل يؤدون ٦٠نحو  •

  ٢٢٠  .مطالب حقوقية ودولية لمنع ترحيل المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف •

  ٢٢١  ."وبينفعش أترك القدس.. عدستي سالحي" ..ّمصور األقصى وفارسه المغوار" محمد ادكيدك" •

  ٢٢٢  .الطريق إلى القدس يمر من هنا •

ويجب ان ندافع عنها مهما  أعناقنا في أمانةالقدس :"حنا يستقبل وفد من شخصيات ووجهاء الخليل •
  ٢٢٢  ."كان الثمن ومهما كانت التضحيات

  ٢٢٣  .لن نقبل أي قرارات صادرة عن محاكم االحتالل: أوقاف القدس •

  ٢٢٣  .مكون أساسي لتاريخ القدس القديمة. .باب األسباط •

  ٢٢٤  .بتدمير التعليم بمدارسها" المعارف"لجان أولياء األمور في القدس تتهم بلدية االحتالل و •

  ٢٢٦  .متطوعات يكسرن حرب االحتالل على حراسه".. فتيات األقصى" •

  ٢٢٧  .ًعاما مع عائلة صندوقة) ١٢٠(حكاية عمرها .. مدفع رمضان بالقدس •

  ٢٢٨  ".األقصى"ألف مصل يؤدون الجمعة الثالثة في ) ١٠٠.. (بالرغم من الكثافة األمنية لالحتالل •

  ٢٢٩  . والتراويح في األقصى وارتفاع عدد المعتكفينآالف المواطنين يؤدون صالتي العشاء •

  ٢٢٩  ."ال بد أن تكون الجنة"إيليا سليمان يبحث عن هويته الفلسطينية في  •

  ٢٣١  ّكيف رآها أعظم رحالة المسلمين؟.. ابن بطوطة في القدس •

  ٢٣٣  .جهود تطوعية لمساعدة زوار المسجد األقصى •

  ٢٣٣  .ة جديدة على المسجد األقصىاالحتالل يحاول فرض سياس: محافظ القدس •
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  ٢٣٤  .أكبر أبواب القدس وساحة للمقاومة.. باب العامود •
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  ٢٣٤  !.رأيت عجبا: ابن واصل الحموي.. القدس تحت االحتالل الصليبي •
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ً واسالمياً عربياًاالتحديات ضد القدس تقتضي دعم: ريالشيخ صب •   ٢٣٧  .بمواجهة مخططات االحتالل لألردن ٕ
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  ٢٣٩  .العقبــة تنتصــر للمـلك والـقــدس •

  ٢٤٤  .الطلبة األردنيون في روسيا يدعمون مواقف الملك تجاه القدس •

  ٢٤٤  ."شعبك كله معك"تنظم مؤتمرها الشبابي تحت عنوان " جمعية النهضة" •

الوصاية لكة تؤكد دعمها لمواقف جاللة الملك و ومخيمات وعشائر المممحافظاتفعاليات في كافة  •
  ٢٤٤  .ورفضها لصفقة القرن والتوطينالهاشمية 

  ٢٤٩  .أبناء البترا يؤكدون دعمهم لمواقف الملك تجاه القدس •

  ٢٤٩  .آل العرموطي يؤكدون تأييدهم ونصرتهم لمواقف الملك •

  ٢٥٠  .لمصلينالمسجد األقصى يستعد الستقبال مئات آالف ا.. مع دخول شهر رمضان •

  ٢٥١  .عشيرة ابو عبيد تصدر بيان تأييد ودعم لمواقف الملك •

  ٢٥٢  .الحزب الشيوعي يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة •

  ٢٥٢  .فاعليات عجلونية تثمن تبرع الملك لترميم كنيسة القيامة •

  ٢٥٣  .النادي األرثوذكسي بالفحيص يشيد بالتبرع الملكي لترميم كنيسة القيامة •

  ٢٥٣  .زينا العقبة بصور القدس تأييدا لمواقف الملك: رمان ابو •

  ٢٥٤  .فاعليات في عجلون تثمن ترميم كنيسة القيامة على نفقة الملك •

  ٢٥٥  .مسيرة في لندن نصرة لفلسطين •

  ٢٥٥  .يدين االقتحامات الصهيونية المستمرة للمسجد األقصى" العمل اإلسالمي" •

  ٢٥٦  . احتجاجا على االستيطان"إير بي إن بي"نشطاء يدعون لمقاطعة  •

  ٢٥٧  .نقف خلف الملك في دفاعه عن القدس والمقدسات: قبيلة الزعبي •

  ٢٥٧  .تواصل دعمها للشعب الفلسطيني" زكاة المناصرة اإلسالمية" •

ّإفطار شعبي أردني  •    ٢٥٨  .ًإحياء لذكرى النكبة ّفلسطيني –ٌ

  ٢٥٩  .صفقة القرنمنتدون بدعون إلحياء القضية الفلسطينية بمواجهة  •
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  ٢٦٠  .نائب بطريركية الالتين يؤكد تأييده للملك تجاه القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٢٦٢  .اإلعمار الهاشمي للقدس عقيدة وامتداد لدور الهاشميين التاريخي والعهدة العمرية: متحدثون •

  ٢٦٣  .إحياء أمسية رمضانية أدبية تركية في المسجد األقصى •

  ٢٦٣  .قواتنا المسحلة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية: تفريحا •

  ٢٦٤  .ًشاهدا على حبه للقدس" مجسم قبة الصخرة"ًالفنان نعمة يرحل تارطا  •

  ٢٦٥  .يدعو للوقوف بصف الوطن في مواجهة المخططات الخارجية" العمل اإلسالمي" •

  ٢٦٦  .والمقدساتالوسط اإلسالمي يثمن مواقف الملك تجاه فلسطين : الكرك •

  ٢٦٦  .مؤتمر المنامة خروج عن اإلجماع الشعبي والمبادئ القومية :الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع •

  ٢٦٧  . يؤكد دعمه لمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية"الوسط اإلسالمي" •

  ٢٦٨  .األردن توأم فلسطين وأي تأثير في فلسطين ينعكس على األردن: الذنيبات •

  

  

  

  والقدس ألردنا

حماية المقدسات : األردن من مجلس األمن

  والدفاع عنها أولوية الملك الوصي عليها

قال المندوب  -  محمد خير دقامسة- نيويورك
 سيما سامي بحوث إن ،االردني الدائم لدى االمم المتحدة

الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو على رأس 
 مؤكدة أن ،ية الهاشميةجدول أعمال المملكة االردن

حماية األماكن المقدسة وهويتها العربية والدفاع عنها 
  .أمر في غاية األهمية بالنسبة لألردن

وقالت بحوث خالل مشاركتها بكلمة امام مجلس 
االمن الذي ناقش امس االول االثنين القضية 

ان الوصاية الهاشمية على المقدسات  «،الفلسيطينة
 في القدس الشريف امانة تؤديها االسالمية والمسيحية

أن حماية « مضيفة ،»المملكة وستستمر بكل قدراتها
المقدسات والدفاع عنها وعن هويتها االسالمية 

 الملك عبداهللا ،والمسيحية هي أولوية للوصي عليها
  .»الثاني

وادانت السفيرة بحوث المتطرفين الذين قاموا 
رطة والقوات ًمؤخرا بغزو المسجد االقصى تحت حماية الش

الخاصة اإلسرائيلية مشددة على أن االردن سيظل 
يكرس كل امكانياته للحفاظ على الوضع التاريخي «

  .»والقانوني القائم في االماكن المقدسة

 دعت ،وفيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين
 مؤكدة ،ولي إلى الوفاء بمسؤوليته تجاههمالمجتمع الد

يا الوضع النهائي التي يجب ان القضية هي من أهم قضا
حلها على اساس قرارات الشرعية الدولية وخصوصا 

بما يلبي حقهم في العودة » و١٩٤القرار رقم 
  .»والتعويض

 ٥ص ١/٥/٢٠١٩الدستور 
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تمادي االحتالل االسرائيلي لن يجلب : الطراونة

  األمن واالستقرار للمنطقة
 

س أكد رئيس مجلس النواب المهند - عمان
 أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا ،عاطف الطراونة

 لن يتوانى عن دعم األشقاء الفلسطينيين والدفاع ،الثاني
  . وهي ثوابت أردنية لن نحيد عنها،عن القدس

 وفدا برلمانيا ،جاء ذلك خالل لقائه امس الثالثاء
 برئاسة رئيس لجنة الشؤون ،من جمهورية التشيك

  .ان التشيكي لوبومير زاوراليكالخارجية في البرلم

ًإننا نؤمن بحل الدولتين خيارا «: وقال الطراونة
ً وطريقا نحو استعادة حق الشعب ،ألمن وسالم المنطقة

ً مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي أمام حالة ،»الفلسطيني
التمادي اإلسرائيلية ومصادرة حق الشعب الفلسطيني لن 

  .يجلب األمن والسالم للمنطقة

اد التأكيد على أن القرارات األحادية األميركية وأع
بدءا من نقل السفارة األميركية إلى القدس واالعتراف 

 من شأنه ،بسيادة االحتالل على الجوالن السوري المحتل
ً داعيا البرلمان التشيكي ،تغذية الصراعات في المنطقة

  .إلى وقف أي توجهات لنقل سفارة بالدهم إلى القدس

 مواقف األردن بقيادة ،ن زاوراليك ثم،من جهته
جاللة الملك في السعي إلى إحالل األمن والسالم في 

ً مؤكدا أن جهود المملكة ودورها في رعاية ،المنطقة
  .الالجئين يلقى الكثير من االحترام والتقدير الدولي

وشدد على أن برلمان وحكومة التشيك يساندان 
فارة بالدهم  ولن يتخذا أي خطوة بنقل س،حل الدولتين
  .إلى القدس

  ٥ص ١/٥/٢٠١٩الدستور 
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 الدولة المدنية سقفها ورقة جاللة :الغيشان

 الملك النقاشية السادسة
  

قال النائب نبيل  - احمد الحراوي -مادبا  
الغيشان ان الدولة المدنية سقفها ورقة جاللة الملك 

ة النقاشية السادسة كون الدين جزءا من الدولة المدني
  .وان ال يكون الدين اداة يستخدمها السياسي

واشار النائب الغيشان خالل لقاء مع عدد من 
 الى عقد اجتماع في "جردة حساب "اهالي مادبا سماه

مجلس النواب تم خالله التأكيد على الوصاية الهاشمية 
على المقدسات االسالمية والمسيحية ورفض مجلس 

 عبداهللاف جاللة الملك وقال ان موق النواب اتفاقية الغاز
الراحل  موقف عاد لالذهانا و،الثاني واالردن مشرفا

كذلك موقف و  الحسين طيب اهللا ثراه ابان حرب العراق

الرئيس الفلسطيني الذي مازال مشرفا ويقول للواليات 
  !!..المتحدة ال

وقال ان بعض القضايا في صفقة القرن اصبحت 
مر شيء بدون رغم انه لن ي حقيقة وهذا موضوع خطير
  .التوقيع الفلسطيني واالردني

 ٧ص ٤/٥/٢٠١٩الدستور 
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 كلنا خلف الءات الملك الثالث

  *فيصل عاكف الفايز

 حول موضوع بالغ األهمية ،يجرى الحديث اليوم

 من أن ، وهناك تخوفات مشروعة،يسمى صفقة القرن

 من خالل ايجاد حل للقضية ،تكون له تداعيات على األردن

 ومن خالل عدم ، على حساب بلدنا وشعبنا،فلسطينيةال

 على ، من اقامة دولته المستقلة،تمكين الشعب الفلسطيني

  .ترابه الوطني وعاصمتها القدس
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ورغم هذه التخوفات المشروعة إال أن صفقة 
القرن أو ما يسمى صفقة القرن أو مشروع التسوية لعملية 

ى انه سيتم اإلعالن السالم التي أشارت اإلدارة األميركية إل
عنها بعد شهر رمضان او منتصف شهر حزيران المقبل 
هي صفقة مبهمة غير واضحة المعالم وال تتوفر اي 

لكن ما يهمنا في األردن قيادة وشعبا ان … معلومات حولها
التتجاور هذه الصفقة الثوابت األردنية التي اعلنها جاللة 

 للوطن البديل وال ال للتوطين وال(الملك في الءاته الثالث 
للمس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس أو 
المس بالوصاية الهاشمية وحقوق العودة لكافة الالجئين 

 فهذه الثوابت هي ثوابت راسخة وهي خطوط ،)وتعويضهم
  .حمراء لن نسمح المس بها

كما أننا في األردن لن نقبل المس بثوابت الشعب 
 دولته المستقلة وعاصمتها الفلسطيني وحقه في اقامة

  .القدس الشريف

وانطالقا من هذه الثوابت الوطنية سعى جاللة 
الملك عبداهللا الثاني بكل جهد ممكن ومنذ توليه سلطاته 
الدستورية إلى إعادة األولوية للقضية الفلسطينية واعتبارها 
قضية العرب المركزية واستمر جاللته يدافع عن ثوابتنا 

فلسطيني رغم الضغوطات المختلفة لذلك وثوابت الشعب ال
كان موقف األردن بقيادة جاللة الملك األكثر قوة واألكثر 
وضوحا تجاه عملية السالم من خالل ان القدس هي مفتاح 
السالم وان اية حلول للقضية الفلسطينية ال تمكن الشعب 
الفلسطيني من حقوقه وال تحافظ على الثوابت االردنية هي 

مرفوضة وال يمكن القبول بها مهما كانت حلول عدمية و
  .الضغوط وكان الثمن

 من حسابات الربح ،ان موقفنا هذا ليس نابعا
 ، بل هو موقف ثابت وراسخ، او مناكفات سياسية،والخسارة

  .يمثل ضمير كل اردني واردنية

لقد استطاع جاللة الملك ان يضع المجتمع الدولي 
طينية لذلك راينا بخطورة اي حلول احادية للقضية الفلس

موقف االتحاد االوروبي والعديد من الدول االخرى الداعمة 

لموقف جاللة الملك بعدم االعتراف بالقدس عاصمة 
السرائيل وترك مستقبلها لمفاوضات الوضع النهائي والتزام 
هذه الدول بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات 

ي الداعم لجاللة  وانطالقا من هذا الموقف الدول،الصلة
الملك لن يكتب لصفقة القرن النجاح اذا تجاوزت ثوابتنا 

  .الوطنية وثوابت الشعب الفلسطيني

 وفي ظل ،وعند الحديث عن صفقة القرن ايضا
حالة التردي التي تعيشها امتنا ومن اجل تفويت الفرصة 

 علينا ان نمتن جبهتنا ،لتنفيذ اية مخططات تنال من ثوابتنا
نقف صفا واحدا خلف جاللة الملك ونعلن دعمنا الداخلية و
 والتي اعلنها بقوة ، لجاللته في الءاته الثالث،ومساندتنا

  .اكثر من مرة

ان المطلوب ايضا ان تترجم الدول العربية مجتمعة 
قرار الجامعة العرببة الرافض الية مشاريع سالم ال تمكن 

ن الشعب الفلسطيني من حقوقه الى واقع عملي وملموس م
خالل بناء وحدة حقيقية فيما بينها تمكنها من التصدي الي 
عبث بمصير قضايانا العادلة وتكون لديها القدرة على قول 

 كما قالها جاللة الملك عبداهللا الثاني بشكل قوي ،كلمة ال
وواضح في وجه اي حلول او مشاريع تستهدف ثوابتنا 

شقيق الوطنية او تسعى لتصفية قضية الشعب الفلسطيني ال
  .او تمس في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس

وعلى اإلدارة األميركية ان تدرك خطورة أي مس 
بثوابتنا الوطنية وثوابت الشعب الفلسطيني وعليها أن تكون 

 وأن تدرك ايضا أن حل ،شريكا محايدا في عملية السالم
 القضية الفلسطينية حال عادال وشامال هو مفتاح الحل لكافة
الصراعات وهو الذي يمكن من القضاء على االرهاب 

 وبالتالي فان فرض اية حلول احادية غير مقبولة ،والتطرف
من شأنه ان يؤجج الصراعات في المنطقة ويقودها الى 
المزيد من الفوضى التي لن يكون أحد بمنأى عن 

 .تداعياتها

 .رئيس مجلس االعيان*   

  ٢ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 
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تبحث في مجلس االعيان ) الشؤون الدولية(
 مع وزير الخارجية تطورات المنطقة

  

بحثت لجنة الشؤون العربية  - بترا –عمان 
 برئاسة ، امس،والدولية والمغتربين في مجلس األعيان

 مع وزير الخارجية وشؤون ،رئيس المجلس فيصل الفايز
تطورات  الموقف االردني ازاء ال،المغتربين أيمن الصفدي

 .السياسية في المنطقة

وأشار الفايز بحضور رئيس اللجنة ناصر 
 الى حجم التحديات والضغوطات التي تواجه أمتنا ،اللوزي

 ما ، واالعباء الكبيرة التي ترتبها،العربية واإلسالمية
 الفتا الى أن االردن ،يتطلب توحيد الصفوف للتصدي لها

 ووعي ، الثانيبفضل حكمة وشجاعة جاللة الملك عبداهللا
 ، ومنعة اجهزتنا االمنية وقواتنا المسلحة،أبناء الوطن

ودعا الى . استطاع الحفاظ على بلدنا وامنه واستقراره
رص الصفوف لتبقى جبهتنا الوطنية منيعة حصينة 

 ، ويبقى االردن وطن العز والشموخ،عصية على االختراق
 .وواحة لألمن واالستقرار

روع ما يسمى هناك تخوفات من مش: وقال
 من ،صفقة القرن وتداعياتها على االردن والدول العربية

خالل ايجاد حل القضية الفلسطينية على حساب بلدنا 
 وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته ،وشعبنا

 وتوطين ،المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس
 .الالجئين في اماكن تواجدهم

لقضية الفلسطينية ال واضاف أن اية حلول ل
تحفظ الثوابت االردنية وثوابت الشعب الفلسطيني وال 
تستند الى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات 

 وستعمل على احداث ، هي اوهام ومصيرها الفشل،الصلة
 وهذا لن ،المزيد من الفوضى والصراعات في المنطقة

لحة  ولن يكون في مصلحة احد اال في مص،يخدم احدا

واكد دعم مجلس . قوى اإلرهاب والتطرف في العالم اجمع
االعيان ومساندته لمواقف جاللة الملك في الءاته 

ال للوطن  «، التي اعلنها بقوة اكثر من مرة،الثالث
 ال للمس بالوصاية الهاشمية او ، ال للتوطين،البديل

 ، مبينا ان االردن بقيادة جاللة الملك،»التفريط بالقدس
 فاألردن لن يكون ،لى عن ثوابته الوطنية الراسخةلن يتخ

 ولن يتنازل عن الوصاية الهاشمية ،وطنا بديال لفلسطين
 ولن ،على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

يفرط بحقوقه المتعلقة بعودة الالجئين الفلسطينيين الى 
 إضافة الى القضايا المتعلقة بالمياه ،وطنهم وتعويضهم

كما لن يسمح االردن بتغيير الوضع القانوني  ،والحدود
 .والتاريخي في القدس

واضاف أن االردن سيبقى على الدوام يؤكد 
 وحقه بإقامة دولته المستقلة ،ثوابت الشعب الفلسطيني

 فهذه هي ثوابت االردن لن ،وعاصمتها القدس الشريف
 ،يفرط بها ولن يقبل التنازل عنها مهما كانت الضغوطات

ادتنا الهاشمية وشعبنا االردني االصيل ليست فمواقف قي
 فهي مواقف تمثل ،نابعة من حسابات الربح والخسارة

 .ضمير كل اردني وأردنية

وعرض الصفدي لصورة المستجدات اإلقليمية 
والجهود التي تقوم بها المملكة لحل األزمات اإلقليمية 

 .وفق ثوابتها

وأكد الصفدي أن موقف األردن من القضية 
 وأساسه تلبية جميع الحقوق ،سطينية ثابتالفل

المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الحرية 
وعاصمتها ١٩٦٧والدولة على خطوط الرابع من حزيران 

ولفت إلى .القدس الشرقية كشرط لتحقيق السالم الشامل
الجهود التي يقودها جاللة الملك إلسناد الفلسطينيين 

التي أكدها جاللته في األردن وتلبية حقوقهم وفق الثوابت 
 .ِوفي جميع المحافل الدولية
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وأشار الى ان المملكة تستند في ... <<
سياستها الخارجية التي يقودها جاللة الملك إلى رؤية 
واضحة مستنيرة لخدمة مصالحها وحمايتها تؤكد أن حل 
الصرع الفلسطيني وفق األسس التي تلبي جميع الحقوق 

سطيني وتحقق السالم الشامل المشروعة للشعب الفل
  .والدائم وأمن المنطقة واستقرارها مصلحة أردنية

  ٢ص ٦/٥/٢٠١٩ الرأي
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االردن يطالب بوقف العدوان االسرائيلي على 
  غزة

 

أكدت وزارة الخارحية  -   رهام فاخوري-  عمان 
وشؤون المغتربين امس ضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي 

 ،واحترام القانون الدولي اإلنسانيعلى قطاع غزة فوريا 
  .وحذرت من تبعات التصعيد ضد القطاع المحاصر

وشددت الوزارة في بيان أن العنف لن يؤدي إال 
إلى المزيد من التوتر والمعاناة وطالبت بوقفه وتحقيق 

 مؤكدة دعمها الجهود التي تبذلها جمهورية ،التهدئة
  .يق ذلكمصر العربية الشقيقة واألمم المتحدة لتحق

وأكدت الوزارة على ضرورة وقف كل العمليات 
العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع الذي يعاني 
أهله أزمة إنسانية وحياتية ال يمكن القبول بها جراء 
الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل 

  .في خرق للقانون الدولي

 السالم وقالت الوزارة إن استمرار غياب آفاق
واستمرار االحتالل وتكريس الحصار على غزة يشكالن 

  .التهديد األكبر لألمن واالستقرار في المنطقة

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري 
لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية 
ٕللشعب الفلسطيني الشقيق وايجاد آفاق حقيقية لحل 

لتين الذي يضمن قيام الدولة الصراع على أساس حل الدو

َالفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم ١٩٦٧

إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السالم العربية والشرعية 
  .الدولية سبيال وحيدا لتحقيق السالم

  ٣ص ٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 لوقف العدوان تدعو" فلسطين النيابية"
  اإلسرائيلي على غزة

 

دعت لجنة فلسطين النيابية  -هال أخبار  
التخاذ موقف دولي موحد يوقف العدوان اإلسرائيلي على 

  . ويحترم حرمة شهر رمضان المبارك،قطاع غزة

إن على :  في بيان أصدرته األحد،وقالت
الحكومة أن يكون لها موقف أشد صرامة تجاه العدوان 

ي الغاشم على األهل في فلسطين بشكل عام اإلسرائيل
 مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على ،وغزة بشكل خاص

تطبيق القرارات الدولية التي تضمن صون حقوق الشعب 
  .الفلسطيني ونحن على أبواب الشهر الفضيل

 ضربا ،واعتبرت اللجنة أن ما يشهده قطاع غزة
 وخرقا ،طلألعراف والمواثيق الدولية كافة بعرض الحائ

 فلم تفرق صواريخها ورصاصتها ،لكل معاني اإلنسانية
  .العمياء بين طفل وامرأة وشيخ وشاب

  ٦/٥/٢٠١٩هال اخبار 

* * * * *  

 الملك يتبرع لترميم كنيسة القيامة
 

 أعرب غبطة بطريرك القدس وسائر - بترا
 ، البطريرك ثيوفيلوس الثالث،أعمال فلسطين واألردن

 وعن أعضاء المجمع المقدس،بالنيابة عن نفسه َ ُ، 
 وأبناء كنيسة الروم ، االكليريوس،وأخوية القبر المقدس

 تقديرهم وامتنانهم األرثوذكس في األراضي المقدسة عن
وشكرهم لجاللة الملك عبداهللا الثاني على تكفله بأشغال 
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 ،ترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصة
وذلك بعد عامين من االنتهاء من ترميم القبر المقدس 
في كنيسة القيامة والتي كان جاللته تبرع لها على نفقته 

ية في دعم  سبق ذلك مساهمات جاللته الشخص،الخاصة
ّترميم موقع عماد السيد المسيح عليه السالم ُ. 

ًويأتي هذا التبرع تنفيذا لوعد جاللته خالل 
خطاب تسلمه جائزة جون تمبلتون في شهر تشرين 

ًيتوجب علينا جميعا المحافظة : "الثاني الماضي حيث قال
 بتاريخها العريق المبني على تعدد ،على القدس الشريف

ولجائزة . مقدسة تجمعنا وكرمز للسالم كمدينة ،األديان
تمبلتون جزيل الشكر على المساهمة في دعم هذه 

 إذ سيتم تخصيص جزء من قيمة الجائزة لدعم ،الجهود
مشاريع ترميم المقدسات في القدس ومن بينها كنيسة 

 في بيان ،وأكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث."القيامة
ة الملك يعتبر  أن تبرع جالل،صحفي صدر اليوم االثنين

تطبيقا عمليا للوصاية الهاشمية على المقدسات 
 ويعكس التزام ،اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ّجاللته الشخصي تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة  ُ
  .بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتها

 الذي هنأ األمة اإلسالمية ،ولفت غبطة البطريرك
 إلى الجهود ،شهر رمضان المباركبمناسبة حلول 

الهاشمية المستمرة والثابتة برسالتها والفاعلة في تعزيز 
 والتي ،ةالقيم المشتركة خاصة بين اإلسالم والمسيحي

اللتين " كلمة سواء بيننا وبينكم"و" رسالة عمان"أنتجت 
 وأهمها ،تدعوان إلى التالقي على قاعدة القيم المشتركة

 في قصتي نجاح للقدرة والتأثير الذي حب اهللا وحب الجار
  .يمتلكه األردن بقيادة جاللة الملك على الساحة الدولية

  ٧/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

  

  

  

  

 ًيد ترمم مسجدا وأخرى ترمم كنيسة
 

  رأي الدستور

ّيجسد تبرع جاللة الملك عبد اهللا الثاني بترميم  ُ
 الحرص ،ته الخاصةكنيسة القيامة في القدس على نفق

 حيث الحق ،بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة
 فالمدينة بتاريخها ،ٌاإلسالمي والمسيحي فيها خالد أبدي

  .العريق يتوجب أن تبقى جامعة ال مفرقة

ومن هذا المنطلق يأتي تبرع جاللة الملك 
ًوتنفيذا لوعده خالل خطاب تسلمه جائزة جون تمبلتون 

 الماضي حيث أكد وجوب في شهر تشرين الثاني
 بتاريخها العريق المبني ،المحافظة على القدس الشريف

 ، كمدينة مقدسة تجمعنا وكرمز للسالم،على تعدد األديان
ولجائزة تمبلتون جزيل الشكر على «وقال حينها جاللته 

 إذ سيتم تخصيص جزء ،المساهمة في دعم هذه الجهود
قدسات في من قيمة الجائزة لدعم مشاريع ترميم الم

  .»القدس ومن بينها كنيسة القيامة

ّإن هذا التبرع كما يؤكد غبطة بطريرك القدس 
وسائر أعمال فلسطين واألردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث 
يعتبر تطبيقا عمليا للوصاية الهاشمية على المقدسات 

 ويعكس التزام ،اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف
ّ ومستقبل المدينة المقدسة جاللته الشخصي تجاه أمن ُ

  .بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتها

 تأتي بعد عامين من ،وهذه الخطوة الملكية
االنتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة 

 سبق ،والتي كان جاللته تبرع لها على نفقته الخاصة
ذلك مساهمات جاللته الشخصية في دعم ترميم موقع 

ّعماد   وهي جهود نرى فيها ،السيد المسيح عليه السالمُ
ٌجاللته وكأنما يقول يد ترمم مسجدا ويد ترمم كنيسة ً، 
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وهي جهود تنصب إلى جانب جهود جاللته وتوجيهاته 
المستمرة والثابتة في تعزيز القيم المشتركة خاصة بين 

» رسالة عمان« والتي أنتجت ،اإلسالم والمسيحية
اللتين تدعوان إلى التالقي » بينكمكلمة سواء بيننا و«و

 وأهمها حب اهللا وحب الجار ،على قاعدة القيم المشتركة
في قصتي نجاح للقدرة والتأثير الذي يمتلكه األردن بقيادة 

  .جاللة الملك على الساحة الدولية

سيبقى جاللة الملك عبد اهللا الثاني ومن خلفه 
  الوصي األمين على مقدسات،أبناء شعبه موحدين

ً مجسدا أسس العيش ،القدس اإلسالمية والمسيحية
المشترك بين أتباع الديانتين في العالم واألراضي المقدسة 

ً داعما للكنائس في األراضي ،على وجه الخصوص
 وما تبرع ،ً وسندا لكل المسيحيين في الشرق،المقدسة

 هنا ، تأتي لتقول بنبرة واضحة،جاللته إال رسالة سامية
 وفي ،واالعتدال والعيش المشترك والوئامأردن التسامح 

 .جوهرها رسالة محبة وسالم

  ١٤ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تثمن جهود الملك تجاه " فلسطين النيابية"
  المقدسات

 

رئيس لجنة فلسطين   ثمن–  بترا–عمان  
النيابية المحامي يحيى السعود مواقف جاللة الملك 

 تجاه المقدسات عبداهللا الثاني وجهوده المستمرة
 وكان آخرها ،اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس

قبر "تكفل جاللته الشخصي بأشغال ترميم القبر المقدس 
  .في كنيسة القيامة على نفقته الخاصة" السيد المسيح

:  في بيان صحفي اليوم الثالثاء،وقال السعود
إن ما يقوم به جاللة الملك هو تطبيق عملي باألفعال ال 

األقوال للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية ب
 ما يؤكد التزام جاللته ،والمسيحية في القدس الشريف

تجاه القدس الشريف بصفته صاحب الوصاية الهاشمية 
ً زارعا بذور المحبة والتآخي بين ،على مقدساتها

  .المسلمين والمسيحيين

وأضاف أن الشعب األردني بكل مكوناته يقف 
 ويدعم موقفه الصلب والثابت تجاه ما ،ة الملكخلف جالل

 مرددين ما قال جاللته وعبر ،يحيط بالمنطقة من مؤامرات
  ."ال للتوطين وال للتجنيس والقدس خط أحمر" عنه بــ

  ٨/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

وزير االتصاالت الفلسطيني يشيد بمواقف 
 األردن في حماية المقدسات

  

 بحث رئيس مكتب التمثيل -بترا  - رام اهللا
األردني في فلسطين السفير محمد أبو وندي مع وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق 

 تعزيز وتطوير ، بمدينة رام اهللا، أمس االربعاء،سدر
اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في المجال 

  .البريدي

خوية بين األردن وأكد سدر عمق العالقات األ
ً مشيدا بمواقف األردن ملكا ،وفلسطين على مر التاريخ

وحكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية السيما في حماية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس وموقفها 
السياسي الرافض لكل الطروحات التي ال تخدم القضية 

  . الفلسطينية

أواصر وشدد السفير أبو وندي عمق العالقة و
 وحرص المملكة ،المحبة واألخوة بين األردن وفلسطين

 وتعزيز بناء ،على المصالح والمقدسات الفلسطينية
  .ت الدولة ودعمها بالمجاالت كافةمؤسسا

 ٣ص ٩/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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لقاء جاللة الملك بحضور ولي العهد مع 
والمتحدثون .. مجموعة من الشباب والشابات

وا اعتزازهم بمواقف الملك تجاه في اللقاء أكد
  القضية الفلسطينية والقدس

    

 ،أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني -  بترا- عمان
خالل لقائه في قصر الحسينية مساء امس األحد 

 ضرورة تبني أفكار ،مجموعة من الشباب والشابات
 وأن ،الشباب وتحفيز مشاركتهم في الحياة السياسية

  .>>.. مسموع وله تأثيريدرك الشباب أن صوتهم

واستمع جاللة الملك من الشباب ... <<
والشابات إلى قصص النجاح التي حققوها من خالل 

 وكذلك إلى أفكارهم التي ،مبادرات متنوعة ومتميزة
 وتنمية ،تستهدف تحفيز الشباب على المشاركة السياسية

 مشيرين إلى أهمية األوراق ،العمل البرلماني والحزبي
  .>>... لجاللة الملك بهذا الخصوصالنقاشية

وأكدوا اعتزازهم بمواقف جاللة الملك تجاه ... <<
 ودعم األشقاء الفلسطينيين ،القضية الفلسطينية والقدس
  .في نيل حقوقهم المشروعة

 ،وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي
 .ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق

  ٢ ص١٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نتمسك بالقدس رغم :  النواب مجلسرئيس
  الجراح والخذالن

  

رئيس مجلس   قال–  زياد الطهراوي– عمان
النواب المهندس عاطف الطراونة إن األردن تجاوز خالل 

ً تحديات كبيرة وبقي صامدا ،السنوات القليلة الماضية
 ونأى عن التدخل ،خاللها على ثوابته فاستقبل الشقيق

رفض إقحامه بحرب كان مرادها اإلجهاز  و،في شؤونه

ً متمسكا ، وبقي رغم الجراح والخذالن،على عمق األمة
  .بأولوية القضية الفلسطينية والقدس

حديث الطراونة جاء خالل رعايته اليوم األحد 
أمسية راصد الرمضانية بحضور عدد من الوزراء والنواب 

 ،بوالصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني واألحزا
ًمؤكدا خاللها أن القدس ستبقى قضيتنا األولى ال تنازل 

 وستبقى ما بقي النبض فينا ،عنها وال مساومة عليها
 يحمل أمانتها جاللة ،تحت وصاية آل هاشم األطهار
 ومن خلفه األردنيون ،الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا

  .>>...كافة

  :كلمة الطراونةومما جاء في 

  لرحيمبسم اهللا الرحمن ا

  والصالة والسالم على النبي العربي الهاشمي األمين

  وعلى األنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

أتقدم بداية بأسمى آيات التهنئة والتبريك من 
 ،جاللة الملك عبد اهللا الثاني ومن أبناء شعبنا العظيم

ونحن على أبواب الذكرى الثالثة والسبعين الستقالل 
  .اشميةالمملكة األردنية اله

 يقود بالضرورة للحديث ،والحديث عن االستقالل
 فاألردن يبرهن عند كل ،عن المنجز والنضال والتضحية

 ال تنال من عزيمة أبنائه ، أنه راسخ وقوي،منعطف
 فما قدمته قيادتنا وجيشنا ومختلف ،طوارئ األحداث

 على الصعد ، من منجز متراكم،أجهزتنا وشعبنا العظيم
ً كبيرا نستند إليه كلما اعترتنا خطوب أو ً يشكل إرثا،كافة

  .>>...ألمت بنا كروب

  السيدات والسادة الكرام

 ،لقد مر األردن في السنوات القليلة الماضية
 ، واألخرى ما زالت ماثلة، تجاوزنا بعضها،بتحديات كبيرة

 فالعراق الذي تعافى من ،بدءا من أزمة اللجوء السوري
ما زالت جراحها تضرب  وفلسطين التي ،شرور اإلرهاب
 وكنا مع تلك التحديات على عهدنا مع ،عصب األمة
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 ، وننأى عن التدخل في شؤونه، نستقبل الشقيق،أمتنا
ونرفض إقحامنا في حرب كان مرادها اإلجهاز على عمق 

 ، متمسكين بثوابتنا، وكنا رغم الجراح والخذالن،أمتنا
 فالقضية الفلسطينية والقدس كانت وستبقى قضيتنا

 وستبقى ما بقي ،األولى ال تنازل عنها وال مساومة عليها
 يحمل ،النبض فينا تحت وصاية آل هاشم األطهار

 ومن ،أمانتها جاللة الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا
  .>>...خلفه األردنيون كافة

 ٧ ص١٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  للقدسً دولياًتحشد دعما" فلسطين النيابية"
  

رئيس لجنة فلسطين النيابية   قال– ترا ب–عمان 
إن اللجنة ستقوم بجولة برلمانية : المحامي يحيى السعود

ُ بغية حشد مزيد من الدعم الدولي من أجل ،دولية
  .القدس

 أن ،وأوضح خالل اجتماع اللجنة اليوم األحد
 ، ثم ماليزيا،أولى محطات الجولة ستكون الفاتيكان

جنة بحثت نتائج زيارتها إلى  مشيرا الى أن الل،فاندونيسيا
اسطنبول ولقائها العديد من الشخصيات والقيادات 

  .التركية

وأضاف السعود ان اللجنة التقت حميد االحمد 
 وهي رابطة من ،رئيس رابطة برلمانيين من اجل القدس

 موضحا انهم يؤيدون موقف جاللة ،مختلف دول العالم
 باإلضافة الى ،"الالءات الثالث"الملك عبداهللا الثاني في 

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  .في القدس

وأشار إلى أن الرابطة لديها توجه لفتح فرع لها 
  . بحيث يضم عددا من الدول العربية،في قارة آسيا

وتابع السعود أن اللجنة التقت كذلك رئيس لجنة 
 التركي  ونائب وزير المالية،فلسطين في البرلمان التركي

اللذين بدورهما أكدا الدعم الكامل للوصاية الهاشمية على 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

  ٢ص ١٣/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 توثق الدور الوطني والقومي "العون الثقافية"
  للشعب األردني بالدفاع عن فلسطين

 

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية  - عمان
لسعود الدور الذي تقوم به جمعية العون المحامي يحيى ا

الثقافية في توثيق الدور الوطني والقومي للشعب االردني 
  .بالدفاع عن فلسطين

وقال خالل لقاء اللجنة امس رئيس وأعضاء 
الجمعية إن اللجنة في انعقاد دائم ومستمر لتحشيد 
الجهود للحفاظ على القدس والمقدسات اإلسالمية ودعم 

  .فيهاالصمود االهل 

واكد السعود أهمية الوصاية التاريخية الهاشمية 
في الحفاظ على القدس ومقدساتها، مشيرا الى دور 
جاللة الملك عبداهللا الثاني في إعادة الزخم للقضية 

  .الفلسطينية في المحافل المحلية والدولية واإلقليمية

واستعرض رئيس واعضاء الجمعية المشروع 
توثيق الدور الوطني «الذي ستنفذه الجمعية وهو 

والقومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطين ودعم 
الذي يأتي ايمانا بتوثيق » حركات التحرر في بالد الشام

الجهود الوطنية في بناء الدولة االردنية والنهوض 
  .بالقضية الفلسطينية

وقال رئيس الجمعية اسعد العزام إن المشروع 
ته العادلة ومركزية يهدف الى بناء جيل واع بقضايا ام

القضية الفلسطينية والتأكيد على التضامن العربي، فضال 
عن ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي وتعزيز 

  .الوحدة الوطنية وتالحم الجبهة الداخلية
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وتابع، ان المشروع ينقسم الى ثالثة اقسام، هي 
، والمرحلة ١٩٤٨-١٨٩٧المرحلة االولى من عام 

 وحتى ٢٠٠٠، والثالثة من العام ١٩٩٩-١٩٤٩الثانية 
اآلن، ويهدف للحافظ على تاريخ االردن والتركيز على 
دور الشعب االردني واظهاره بالمكانة الذي تليق به 
ورجاالته، مشيرا الى انه يتم حاليا تنفيذ المرحلة االولى 

  .من المشروع

ولفت الى انه حال االنتهاء من المشروع سيتوج 
ريخية توثق تلك االحداث وكل من بتأليف موسوعة تا

ساهم في صنعها او شارك فيها من كل مكونات الدولة 
االردنية، فضال عن انشاء فيلم وثائقي عن اهم االحداث 
التي كانت تمثل منعطفا تاريخيا في دعم حركات التحرر 

  .في بالد الشام ومقاومة االستعمار

إلى ذلك، أكد أعضاء الجمعية أهمية الوصاية 
شمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية الها

في القدس الشريف، داعين اللجنة إلى تعزيز التعاون 
  .والتشارك بينهما

 ٦ص ١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  اإلعمارات الهاشمية

  

خبير سرد ... << –مادبا  - احمد الشوابكة
ترميم الزخارف الفسيفسائية والمواد الحجرية في مديرية 

لمسجد األقصى المبارك المأدبي الدكتور محمد سعود ا
منذ عهد بقوله شاريع اإلعمار الهاشمي  عن مأبو عيشة

الشريف حسين بن على طيب اهللا ثراه، عندما تبرع بمبلغ 
 الف دينار ذهبي، مرورا بالملك المؤسس عبداهللا ٢٤

األول ابن الحسين رحمه اهللا، ومرورا أيضا لمشاريع 
ي في فترة المغفور له جاللة الملك اإلعمار الهاشم

حسين طيب اهللا ثراه، حين أمر بتأسيس لجنة إعمار 
المسجد األقصى المبارك والصخرة المشرفة بقانون رقم 

، وتذهيب قبة الصخرة والرخام ١٩٥٤ لسنة ٣٢
الخارجي، وترميم المسجد القبلي المبارك بعد تعرضه 

ود  على يد أحد اليه١٩٦٩ آب ٢١للحريق بتاريخ 
المتدينين، وبأمر من جاللة أمر بإعادة إنجاز المنبر، 
وأنجز في جامعة البلقاء التطبيقية في عمان؛ حيث 

 قطعة خشبية معشقة فيما ١٦.٥٠٠يتكون المنبر من 
بينهم دون استخدام الغراء أو المسامير، وصوال إلى 
المشاريع التي أنجزت في المسجد األقصى المبارك في 

  . عبد اهللا الثانيعهد جاللة الملك

ويصف الدكتور أبو عيشة هذة المشاريع في 
عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني بالكبيرة والمهمة جدا 
واالستراتيجية، وأهمها األمر بإنشاء الصندوق الهاشمي 
إلعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، 
ودعمه شخصيا بمبلغ مليون ومائة وثالثة عشر ألف 

نار أردني، لدعم مشاريع اإلعمار في المسجد األقصى دي
ٕالمبارك؛ واعادة منبر صالح الدين األيوبي في موقعه 
الطبيعي في صدر المسجد األقصى المبارك في العام 

؛ وفرش السجاد الفاخر على نفقة جاللة الملك ٢٠٠٧
في كل من المسجد القبلي المبارك، قبة الصخرة 

المصلى المرواني ومسجد  المشرفة، األقصى القديم،
ٕالبراق؛ نظام اإلنذار واطفاء الحريق؛ وترميم الزخارف 

  .الجصية

وأشار إلى أن من أهم المشاريع هي المبادرات 
الملكية السامية داخل المسجد األقصى المبارك، المتمثلة 
بمشاريع ترميم الزخارف الفسيفسائية اإلسالمية، التي 

ية والمتواجدة في مسجد تعود في األصل إلى الفترة األمو
قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي المبارك، مشيرا إلى 

  . متر مربع١٥٠٠أن مساحات هذه الزخارف تتجاوز 

، بأن الوصاية “الغد”وأضاف أبو عيشة لـ 
الهاشمية لم تقتصر فقط على األماكن اإلسالمية المقدسة 
في القدس، بل شملت األماكن المسيحية المقدسة في 
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لقدس، ودليل ذلك تكفل جاللة الملك عبد اهللا الثاني ا
بأشغال ترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته 
الخاصة، وذلك بعد عامين من االنتهاء من ترميم القبر 
المقدس في كنيسة القيامة والتي كان جاللته تبرع لها 

 .على نفقته الخاصة

 ١١ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  األردنصر وقفيات القدس في لجنة لدراسة وح

  

 والشؤون والمقدسات األوقاف وزارة تحث
 الخير والمحسنين لعمل وقفيات للقدس أهل اإلسالمية

  .الشريف لحمايته ودعمه

 عام الوزارة المهندس عبداهللا العبادي أمينوقال 
 الوزارة شكلت لجنة لدراسة الوقفيات الموجودة في إن

ت الموجودة فيه لغايات  للقدس الشريف والمقدسااألردن
  .أهميتهاحصرها وبيان 

 الوقفيات من إن الرأيلـ   في حديثوأضاف
امج الثقافية رشانها دعم البرامج الدينية في القدس والب

 منح فرصة إلى إضافةوالتدريبية وحلقات الذكر والعلم 
 على حساب هذه هالتعيين اكبر عدد من الموظفين في

  .ي عمل خيري في القدسالوقفيات التي يعود ريعها أل

وأوضح العبادي ان التحديات التي تواجه عمل 
 األردناللجنة المشكلة لدراسة الوقفيات القديمة في 

 هو طولها وعدم وضوح خطتها والحاجة ٕواحصائها
 انه سيتم اعادة إلى مشيرا األحيانلترجمتها في بعض 

  .تشكيل هذه اللجنة قريبا

لمواقف  من االكثير الى ان هناك وأشار
 الوقف في التاريخ ودورها في أهميةوالقصص التي بينت 

 وهذا ما يجعلنا اإلسالمي الشأن ٕواعالءحماية المقدسات 
  .نشجع عليه الجميع

 من اجل األردن للوقفيات في أشكالوبين وجود 
دعم القدس كانت تعاملت معها الوزارة في السابق منوها 

 دعم القدس ادواأر أردنيون هذه الوقفيات أصحاب ان إلى
بما يرونه مالئما وهو بالفعل ما تم من خالل الدعم 

  .والتسهيالت التي قدمتها الوزارة لهم

  ٤ص ١٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

زالة والمطران عطااللـه حنا يؤكدان دعم  غأبو
 موقف الملك تجاه القدس

 

استقبل الدكتور طالل أبوغزالة رئيس  - عمان
ركية الروم األرثوذكس في أساقفة سبسطية من بطري

فلسطين، المطران عطااهللا حنا، لمناقشة آخر التطورات 
والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، خصوصا في 

  .مدينة القدس

وشدد الجانبان على الموقف الحازم لجاللة الملك 
عبداهللا الثاني، صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في 

موقف موحد قوي خلف القدس، مؤكدين ضرورة وجود 
ولفت . القيادة الهاشمية، سواء في األردن أو فلسطين

الدكتور أبوغزالة الى تاكيدات جاللة الملك عبداهللا الثاني أن 
القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لألردن، مبينا 

أن الشعب األردني جميعا مع جاللته في هذا "أبوغزالة 
  ".الموقف األردني المشرف

القدس كانت وما زالت وستبقى قضيتنا " :وقال
بالرغم من التحديات التي واجهتها في الماضي، والتي ما 
زالت تواجهها اليوم، وسنبقى دائما أبناء وبنات هذه المدينة 

  ".المقدسة المخلصين

إننا على يقين أن الشعبين ": وأضاف أبوغزالة
هما األردني والفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، يؤكدان التفاف

حول جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القدس، 
  ".لمكانتها الدينية والتاريخية الكبيرة
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كما أثنى المطران حنا، خالل اللقاء، على دعم 
الدكتور طالل أبوغزالة وموقفه الحازم ضد العدوان 
اإلسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن 

ام للمسلمين والمسيحيين في هذا الدعم يعد مصدر إله
  .جميع أنحاء العالم

وأوضح أن لقاءه الدكتور أبوغزالة جاء للعالقة 
األخوية القوية التي تجمعهما ولالهتمام المتبادل فيما يحدث 
في القدس، والتي تعد قضية محورية للشعوب العربية، 
مشيرا إلى تأكيد الدكتور أبوغزالة ضرورة وجود موقف 

 الممارسات التي تستهدف تغيير الهوية مشترك ضد جميع
  .العربية التاريخية لمدينة القدس

وأثنى المطران حنا على الموقف األردني الداعم 
للقدس وفي الدفاع عنها، مشيرا إلى أن المدينة المقدسة 

  .ستكون دوما قضيتنا األولى، سواء في األردن أو فلسطين

ة يعد تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور طالل أبوغزال
صديقا وداعما قويا للمجتمعات المسيحية من خالل مبادراته 
الفريدة والمتعددة، حيث التقى مؤخرا البابا فرانسيس في 
روما وأطلق مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز القيم المشتركة 

مدونة «بين اإلسالم والمسيحية، حيث تم صياغتها ضمن 
جتماعية موجهة إلى المؤسسات والمنظمات اال» أخالق

 .والدينية والتشريعية

  ٧ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

دفاعنا عن األشقاء : رئيس النواب
  الفلسطينيين نستمده من قيادة صلبة

رئيس مجلس النواب المهندس  قال – بترا –عمان 
عاطف الطراونة ان األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 

نية والقدس، ًالثاني سيبقى مدافعا عن القضية الفلسطي
ًانطالقا من ثوابتنا الوطنية التي لن نحيد فيها عن عهدنا 
مع أمتنا وتاريخنا المشرف، ودماء شهداء جيشنا العربي 

جاء ذلك خالل رعاية الطراونة حفل . على أسوار القدس
افطار خيريا أقامته اللجنة العليا إلعمار غزة والتي تضم 

الل الحفل جمع نقابتي المهندسين والمقاولين، وجرى خ
  .تبرعات لدعم مشاريع إعادة اإلعمار في قطاع غزة

واكد الطراونة، أن دفاعنا عن األشقاء الفلسطينيين 
ٕنستمده من قيادة صلبة تتسلح بقيم رسالتها وارثها الشرعي 
والتاريخي وأصالة ووعي شعبها وبسالة جيشها وأجهزتها، 

قدس لتبقى لتظل ومن خلفها األردنيون كافة، مدافعة عن ال
  .هويتها عربية إسالمية

وأضاف، ان اجتماعنا في هذا الشهر الفضيل، 
ًحيث نلبي نداء الحق، دعما ألهل الحق والقضية في غزة 
ًهاشم، يشكل واحدا من مسارات النضال المساند ألشقاء 
تخلى عن قضيتهم العادلة عالم بأسره، منحازا للمحتل 

درة في النقابات الغاصب، وهو تحرك يسجل ألصحاب المبا
المهنية، السباقين لتسليط الضوء على معاناة األهل في 
ًفلسطين، هدفا ومقصدا منهم، في تحريك الضمير العالمي،  ً
ولفت أنظار المجتمع الدولي على حجم المأساة والمعاناة 

  .التي ما زال يعيش ويالتها األشقاء هناك

واشار رئيس مجلس النواب، الى مواصلة تقديم 
ف أشكال الدعم ألي مبادرة هادفة لنصرة األشقاء في مختل

فلسطين، واننا لن نحيد عن ثوابتنا دعما للقضية 
الفلسطينية، بوجه آلة االحتالل التي ما زالت تشرعن الدمار 
ًفي غزة وتطبق عليها حصارا آثما، ما يزيد من حجم الكارثة  ً

  .اإلنسانية بحق أهلها الصامدين

رصة للتباحث بشؤون وبين ان اللقاء يشكل ف
وطننا العزيز، ومناقشة التحديات التي من حولنا، والتأكيد 
على الثابت في قيمنا؛ وطنا نحميه بأرواحنا ونفتديه بغالي 
الدم وعزيز النفس، ولما كانت النقابات المهنية في طليعة 
العمل الوطني خالل السنوات والعقود الماضية، فإنها 

ة اهل السياسة ومن طليعة استثمرت بإرث أجيال من خير
رجاالت العمل العام، ومن خيرة الكفاءات العلمية في 
المجاالت كافة، وألننا اليوم بين هذه األسوار علينا أن نعي 
جيدا أن االصالح يحتاج لروافع شعبية وضغط مجتمعي، 
ولطالما شكلت النقابات المهنية معقال مهما من معاقل 
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 من غياب األحزاب، وتعثر العمل الوطني، إبان فترة طالت
مشاريع ميالدها القانوني، وتلعثم قوانين األحزاب أمام سؤال 

  .تطوير الحياة السياسية

وأوضح أن األردن لطالما كان قادرا أن يعايش 
التحديات، ويتعامل مع صعاب الظروف وأدقها، ولطالما ظل 
هذا الوطن محميا بوعي شعبه، وصالبة نظامه السياسي؛ 

ا ودستورا، وستظل مملكتنا مملكة الصمود في ملكا وعرش
ًوجه كل الصعاب والمتغيرات من حولنا، مضيفا أنه ولكي 
نتمكن من استكمال إنجازاتنا، علينا أن نعي جيدا بأنه مازال 
علينا مسؤولية المواصلة والتأكيد على أن نهج االصالح، 
هو نهج متجدد وعلينا حمايته بالتحديث المستمر، وأن ال 

ن عند محطة أو مرحلة، فاأليام ستظل تطالبنا بالتطور نرك
  .أمام سرعة ثورة االتصال والمعلومات

ًوقال الطراونة، إن أردنا قويا صلبا منيعا، تتكاتف 
به اإلرادات هو سبيلنا حتى نظل في مقدمة الصفوف التي 
تطالب بالعدالة لقضيتنا المركزية؛ فلسطين أول الوعي وكل 

والمبدأ في مسيرة هذا الوطن من عهد الوجدان، فالثابت 
الملك الى عهد الملك، هو فلسطين الدولة وعاصمتها 
القدس، وكرامة أهلها فوق اعتبارات االنحيازات االممية 
ودعم المحتل على حساب أصحاب الحق، مؤكدا أن دولة 
االحتالل التي تختار اليمين المتطرف حكاما لها، هي التي 

 وهي التي تستدعي الفوضى قررت عزلتها في محيطها،
وغياب األمن والسلم في منطقتنا، وهي التي تغذي كل 
المبررات لعدائها واستمرار مقاومتها حتى يعود الحق 

  . ألصحابه األصليين

ولفت، الى إن دولة االحتالل التي تستفزنا بأقدس 
مقدساتنا أمام انتهاكاتها الصارخة في القدس إنما تبعث 

خر ومعاداته، وهو ما سنقابله بمزيد برسالتها في رفض اآل
من المواقف الثابتة التي لن نحيد فيها عن عهدنا مع أمتنا 
وتاريخنا المشرف، ودماء شهداء جيشنا العربي على أسوار 

  .القدس

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا إلعمار غزة، 
نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، ان في غزة أبطاال 

التي لن تمر ما دام " صفقة القرن"دامهم سيدوسون بأق
  .هناك شعوب حية وداعمة للمقاومة

ودعا سمارة، الحكومة الى ترجمة الءات جاللة 
ٕالملك الثالث، على أرض الواقع، والغاء اتفاقية الغاز مع 
العدو الصهيوني، مؤكدا استمرار دعم اللجنة لمشاريع 

جهود الخيرين االعمار في غزة للسنة العاشرة على التوالي ب
  .من ابناء الوطن

من جهته، قال نقيب مقاولي االنشاءات المهندس 
تعيش االمة ظرفا دقيقا ومرحلة ربما هي "احمد اليعقوب، 

األسوأ منذ عقود االستعمار والظالم، بعد ان نهشتنا التفرقة 
والفرقة، وبعد ان عجزنا عن انتاج نظام اقليمي عربي 

 المشترك وانحسار دور جامعة لتراجع منظومة العمل العربي
 ."الدول العربية التي نحلم ونأمل ان تكون جامعة للعرب

 ٣ ص١٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الملك يحضر المجلس العلمي الهاشمي الثاني 
  والتسعين

رعاية الملك للمقدسات عقيدة وامتداد لدور : بكيرات

  الهاشميين التاريخي والعهدة العمرية

ية على المقدسات ثبتت صمود أهل الوصاية الهاشم

  القدس ويجب أن تدرس في الجامعة والمدارس
  

 حضر جاللة -  معاذ البطوش -بترا  - عمان
الملك عبداهللا الثاني، في المركز الثقافي الملكي أمس 
الجمعة، المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين منذ 

اهللا خليفة رسول «انطالقه، والثاني لهذا العام بعنوان 
صلى اهللا عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي 

، والذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات »اهللا
  .اإلسالمية
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وتحدث فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، 
ونائب مدير عام دائرة أوقاف القدس فضيلة الدكتور 
ناجح بكيرات، خالل المجلس الذي أداره مدير أوقاف 

 الدكتور أحمد الخاليلة عن صفات الخليفة عمان الثانية
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، وقصص تتعلق بمواقفه 

  .وحياته

وتناول المجلس رحلة الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي اهللا عنه لفتح بيت المقدس والعهدة العمرية التي 
تعد من أعظم الوثائق الدولية في التسامح والمحبة، حيث 

مدينة القدس من مسلمين حافظت على حقوق أهل 
  .ومسيحيين

كما ركز المجلس على دور الهاشميين التاريخي 
في حماية القدس ومقدساتها، ودور جاللة الملك صاحب 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، في الدفاع والحفاظ على هذه المقدسات 

  .وتعزيز صمود المقدسيين

ن مواقف عديدة لسيدنا عمر وتحدث النابلسي ع
بن الخطاب في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما 
شهده حكمه من عدل ومساواة وقيم ومبادئ وأخالق حتى 

وأضاف النابلسي أن سيدنا عمر .سمي بالفاروق العادل
بن الخطاب أقام دولة إسالمية منتجة وقوية بنيت على 

جانبه قال من .اإلخالص والكفاءة واألمانة في العمل
الدكتور ناجح بكيرات أن القدس سكنت قلوب المسلمين، 
وهي تشكل نسيجا ثقافيا عالميا ال يمكن للمحتل أن 

وأضاف أن الخليفة عمر رضي اهللا عنه جاء .يحتكره
مشيا على األقدام من أجل القدس، وقام بحماية النسيج 
االجتماعي في المدينة بعد فتحها، وحرص على أن يحفظ 

ة هيبتها وأن تبقى القدس حية بأهلها مسلمين للمدين
  .ومسيحيين

وأشار الدكتور بكيرات إلى مواقف جاللة الملك 
في حماية القدس التي تقوم على أن القدس خط أحمر 

وأنه يرفض مطلقا المساومة عليها، مؤكدا أن ما يقوم به 
جاللة الملك من منطلق الوصاية الهاشمية في رعاية 

 البناء واإلعمار واحتضان لأليتام المقدسات ومشاريع
وألهل القدس، هي عقيدة وامتداد لدور الهاشميين 

وشدد على أن الوصاية .التاريخي والعهدة العمرية
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس يجب أن تدرس في الجامعات والمدارس، ألنها 

اء، وحضر المجلس رئيس الوزر.ثبتت صمود أهل القدس
ورئيس مجلس األعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس 
المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، وعدد من 
الوزراء والنواب واالعيان، ومفتي عام المملكة، ورئيس 
هيئة األركان المشتركة، ومديرو األمن العام وقوات الدرك 

ٕمدني، وامام الحضرة الهاشمية، وعدد من والدفاع ال
سفراء الدول العربية واإلسالمية في المملكة، عدد من 

  .العلماء والمفكرين، والمسؤولين المدنيين والعسكريين

 ٢ ص١٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن لم ولن يتخلى عن نصرة : الفايز
  القضية الفلسطينية

 

يان قال رئيس مجلس األع -   بترا- عمان
فيصل الفايز إن األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني، لم ولن يتخلى البتة عن نصرة قضايا أمتنا العربية 
العادلة، وعلى رأسها؛ القضية الفلسطينية، وحق شعبها 
في إقامة دولته المستقلة، المتصلة والقابلة للحياة 

  . وعاصمتها القدس

فطار رمضاني وشدد الفايز خالل رعايته مأدبة إ
 يومأقامها رئيس أساقفة بيال المطران فيلومنس مخامره، 

األحد، على أن الوصاية الهاشمية شكلت على الدوام 
الضمانة األكيدة والوحيدة لحماية مقدساتنا من العبث 
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أن جاللة الملك عبداهللا الثاني يبذل "والتهويد، مشيرا الى 
إلسالمية جهودا كبيرة ومتواصلة، لحماية المقدسات ا

والمسيحية في القدس الشريف واعمارها، انطالقا من 
مسؤولياته الدينية والتاريخية، وانطالقا من الوصاية 

  ". الهاشمية عليها

وأكد أهمية اإلعمار الهاشمي للمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، والتي كان آخرها قبل 

ة في عدة أيام، حينما أمر جاللته بترميم كنيسة القيام
القدس على نفقته الخاصة، وذلك بعد عامين من 
االنتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، 
وعلى نفقة جاللته أيضا، وسبق ذلك مساهمات جاللته 
ّالشخصية في دعم ترميم موقع عماد السيد المسيح عليه 

  . السالم

وقال إن جاللة الملك يعتبر االهتمام الملكي 
شرفا ال "عمارها وحمايتها والحفاظ عليها، ٕبالمقدسات وا
، ويأتي التزاما بالوصاية الهاشمية، ومن "يماثله شرف

ٕقناعة جاللته وايمانه الراسخ، بضرورة المحافظة على 
القدس الشريف، بتاريخها العريق المبني على تعدد 

  . األديان، كمدينة مقدسة تشكل رمزا للسالم

س وليد ولفت إلى أن اإلعمار الهاشمي لي
اللحظة، بل هو تاريخ ممتد منذ بدايات القرن الماضي، 
منذ عهد المغفور له بإذن اهللا الشريف الحسين ابن 
علي، والمرحوم جاللة الملك عبداهللا األول اهللا طيب اهللا 
ثراه، وهو إعمار متواصل ومستمر، في عهد جاللة الملك 

ه عبد اهللا الثاني، ويعكس التزام جاللته الشخصي، تجا
ّأمن ومستقبل المدينة المقدسة بصفته صاحب الوصاية  ُ

  . الهاشمية على مقدساتها

وقال، إن جاللة الملك يواصل مسيرة الهاشميين 
في الدفاع عن مدينة السالم، بحمايته المقدسات 
ٕاإلسالمية والمسيحية، واعمارها وصيانتها، لتبقى منابر 

ترنو إليها شامخة، تعبر عن عروبتنا، وديننا، وهويتنا، و
  . األفئدة من مختلف بقاع العالم

ودعا الفايز في كلمته، علماء األمة، وساستها 
ومفكريها، ورجال الدين فيها، إلى تعزيز العيش المشترك 
بين مختلف مكوناتنا االجتماعية، والتنبه إلى األخطار 
التي تحدق بأمتنا، ومحاوالت تقسيمها والعبث بأمنها 

ي ظل الحديث عن صفقة القرن، واستقرارها، وخاصة ف
واستمرار ممارسات إسرائيل العنصرية، وسعيها المحموم 

  . إلى تهويد القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

وقال، إننا في األردن، وبفضل قيادتنا الحكيمة، 
تميزنا بوجود فضاء واسع، يقبل االختالف بين المذاهب، "

ثلنا الصيغة األنموذج، في والرؤى واألفكار والتيارات، فم
التآخي بين المسلمين والمسحيين، فجميع مكوناتنا 
االجتماعية والدينية، تعيش بروحية التعاون والسماحة 
واالنتماء الوطني، والوالء للقيادة الهاشمية، وما حققناه 
في هذا المجال، يعد إرثا ومنجزا حضاريا اردنيا هاشميا 

  ". بامتياز

 أساقفة بيال المطران من جهته، قال رئيس
فيلومنس مخامره، إن العالقة التي تربطنا في وطننا هي 

 عام، ١٤٠٠عالقة شراكة تاريخية وحقيقية منذ أكثر من 
وليست وليدة اليوم، مبينا أنها بدأت بالعهدة العمرية بين 
البطريرك صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسة، وبين 

مفاتيح المدينة ُالخليفة عمر بن الخطاب عندا سلم 
  . المقدسة

وأضاف، إن التاريخ في بالدنا يعيد ذاته، بتبرع 
سخي من عميد آل البيت جاللة الملك عبداهللا الثاني قبل 
فترة وجيزة لترميم كنيسة القيامة وقبله لترميم القبر 

 كما سبق وفعل في المسجد - الخالصي –المقدس 
 أن األقصى المبارك، الفتا إلى أن هذا يدلل على

الهاشميين هم األحق بأن يكونوا أصحاب الشرعية األولى 
ال "، وأنه "واألخيرة بالوصاية على األماكن المقدسة
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شرعية وال وصاية على القدس واألماكن المقدسة إال 
  ". للهاشميين

وقال، إن القيادة الهاشمية الحكيمة تضرب لنا 
دوما مثاال ونموذجا نباهي به العالم في تنمية روح 

لمحبة، والوحدة بين أبناء الشعب الواحد، من خالل ا
تجسيدنا لرؤية جاللته بتعزيز روح التآخي والمحبة 

  . السالم بين األديان عامة، وأبناء الوطن الواحد خاصة

بدوره، قال األمين العام لحزب الوسط اإلسالمي 
مد اهللا الطراونة إن الوصاية الهاشمية على المقدسات 

ي مسؤولية تاريخية ودينية، في مدينة القدس ه
فالوصاية الهاشمية تعود جذورها إلى صلب العقيدة 

اإلسراء والمعراج لنبينا  اإلسالمية التي جسدتها حادثة 
عام، مشددا  ١٤٠٠الهاشمي صلى اهللا عليه وسلم قبل 

أحمر وال يمكن أبدا  ومقدساتها خط  على أن القدس 
ردنيين لن التنازل عنها تحت أي ظرف، ومؤكدا أن األ

يفرطوا بمقدساتنا اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
ويقفون بقوة مع جاللة الملك في الدفاع والتصدي ضد 

  . كل من يحاول المساس بها

جاللة الملك عبداهللا الثاني "وأكد الطراونة أن 
كان وما زال الصوت المنادي عبر المنابر الدولية في 

عى لحل شامل ودائم مختلف المحافل العالمية، الذي يس
، مشيرا الى أن الموقف األردني "للقضية الفلسطينية

بقيادة جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية هو موقف 
ّثابت وراسخ، وهو ضمان لحق الفلسطينيين بحل 
ٕالدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 

  .  وعاصمتها القدس١٩٦٧من حزيران عام 

 أن المملكة تجسد أنموذجا يعد األنقى وأشار إلى
في التآخي والعيش المشترك بين أبنائه مسلمين 
ومسيحيين، وهو أنموذج عكسته اللحمة الوطنية التي 
غرسها الهاشميون في نفوس أبناء الوطن جميعا، الفتا 

لم نعرف في يوم ما لغة طائفية، وأن األردنيين "الى أننا 

 حب الوطن والوالء لقيادته اجتمعوا منذ فجر التاريخ على
  . الهاشمية

ودعا إلى التصدي بحزم وقوة لكل من تسول له 
نفسه استهداف قيم عيشنا المشترك، ونسيجنا االجتماعي 

  .>>...الواحد

 ٦ ص٢١/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مواقف الملك تجاه القدس والقضية : الفايز
  الفلسطينية تمثل ضمير كل عربي

: لس االعيان فيصل الفايز قال رئيس مج-عمان 
إن مواقف االردن الصلبة والقوية والواضحة، تحتاج الى 
اسناد ودعم عربي، فمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

  .تمثل ضمير كل مواطن عربي حر شريف

ولفت خالل رعايته امس االثنين اطالق وثيقة 
التي جاءت بمبادرة من جمعية ) العهد والوفاء(العون 
لم يعد مقبوال، ان يترك االردن "الثقافية، الى أنه العون 

يواجه تحديات اقتصادية صعبة، بسبب ما يجري حولنا، 
وبسبب تحمله اعباء الالجئين السوريين نيابة عن امتنا 

  ."العربية والمجتمع الدولي

قدرتنا على التحمل كبيرة وقوية، "وأكد الفايز أن 
نا، فليدرك لكن ان اهتزت، فإنها ستحرق كل من حول

  ."الجميع هذا قبل فوات األوان

وتهدف وثيقة العهد والوفاء التي بدأ التوقيع 
عليها خالل حفل اطالقها الى دعم مواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ومساندة كافة خطواته الرامية الى حماية 
الوطن والحفاظ على امنه واستقراره ودعم مواقف جاللته في 

الوطنية والقضية الفلسطينية وحماية دفاعه عن ثوابتنا 
  .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

وحول ما يجري الحديث عنه اليوم بشأن ما يسمى 
ان االردن بقيادة جاللة الملك : صفقة القرن، قال الفايز

عبداهللا الثاني، لن يتراجع عن الالءات الثالثة التي اعلنها 
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وطن البديل، ال للتوطين، ال لل"جاللته اكثر من مرة، وهي 
وال للتفريط بالمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

، مؤكدا ان االردن لن يسمح، بتغيير الوضع "الشريف
القانوني والتاريخي في القدس، او التجاوز على حقوق 
الشعب الفلسطيني، فهذه ثوابتنا االردنية، التي نرخص الدم 

  . مهما كانت الضغوطاتألجلها، ولن نقبل التنازل عنها،

وشدد على أن هذه المواقف ليست نابعة من 
حسابات الربح والخسارة، وانما هي مواقف تمثل ضمير كل 

  .اردني واردنية

واكد الفايز أن الوطن بحاجة لكافة جهود ابنائه، 
ومؤسساته الرسمية واالهلية، للعمل معا من اجل مواجهة 

 وتستمر حالة االمن التحديات، لتستمر مسيرة بناء الوطن،
واالستقرار التي ننعم بها، مضيفا اننا نعيش اليوم، ظروفا 
اقتصادية صعبة، انعكست على المواطنين ومعيشتهم، 
ومواجهتها تحتاج منا جميعا، حكومة ومواطنين، ان نكون 

  .في خندق الوطن

واشار الى ان تماسك نسيجنا االجتماعي، يمثل 
ن المواطنة الحقة هي اهم مرتكزات االمن الوطني، وا

القاعدة االساس، لبناء مفهوم المواطن الصالح، ولبناء 
وحدتنا الوطنية الحقيقية، فاألمن الوطني، واالستقرار 
االجتماعي واالقتصادي، ال يدرك اهميتهما اال من كان فاقد 

  .لهما

وأوضح أن استمرار حالة االستقرار االجتماعي 
لجهات المعنية، القيام والسياسي واالقتصادي، تتطلب من ا

بخطوات اصالحية واسعة، تستلهم الرؤية الملكية لإلصالح 
الشامل التي طرحها جاللة الملك في االوراق النقاشية، 
وتستجيب لحاجات الناس، وتعزز دور المواطن في الحياة 
العامة، وتعمل في الوقت ذاته على مواكبة الحداثة 

  .والتطور

الملك يؤكد دوما، على وشدد الفايز على ان جاللة 
حتمية وضرورة االصالح الشامل، بهدف تعزيز المشاركة 
ٕالشعبية، وارساء مبادى العدل والمساواة، وتعزيز منظومة 

الشفافية، وتكريس نهج المساءلة، وقد وجه جاللته ايضا، 
بمحاربة جادة لمختلف اشكال الفساد المالي واالداري، فال 

  .ساءلةاحد فوق القانون، او فوق الم

من جانبه قال رئيس هيئة ادارة الجمعية اسعد 
إن إصرار األردن على التمسك بالقدس والوصاية : العزام

ًالهاشمية على المقدسات فيها، لم يكن يهدف يوما إلى 
ٕمنافسة أحد أو أخذ دوره وانما هو نابع من حس وطني  ِ
ُوموقف عقائدي ديني تمليه ضرورات المصلحة الوطنية 

واإلسالمية لحماية المسجد األقصى وقبة الصخرة والقومية 
المشرفة واألماكن المقدسة والتاريخية اإلسالمية 

  .والمسيحية

واضاف، ان الجمعية تسعى إلى جمع وكتابة 
ًتاريخ األردن وتوثيقه وتوعية المواطنين وخصوصا فئة 

  .ِالشباب به وبمواقف وتضحيات قيادته الهاشمية ورجاالته

ذي حضره عدد من الشخصيات وتخلل الحفل ال
السياسية واإلعالمية وأعضاء الجمعية، تكريم عدد من 
رجاالت الرعيل االول والدولة وبعض الشخصيات المحلية 
والعالمية، تبعه جلسة حوار مفتوح، اجاب فيها رئيس 

 .مجلس االعيان عن اسئلة الحضور

  ٥ ص٢٢/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

همية الوصاية تؤكد أ" فلسطين النيابية"
  الهاشمية على مقدسات القدس

  

عبر رئيس لجنة فلسطين النيابية  - عمان
المحامي يحيى السعود عن قلق األردن من استمرار 
االعتداءات التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

  .المقدسات االسالمية والمسيحة في القدس الشريف

الثالثاء وأكد، خالل اجتماع عقدته اللجنة اليوم 
بحضور وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية 
عبدالناصر ابوالبصل ورئيس جمعية عون الثقافية اسعد 
عزام وعدد من أعضاء الجمعية، أهمية الوصاية 



  
  ٣٠ 

الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  .في القدس الشريف

تي ولفت الى ان هناك العديد من االختراقات ال
يرتكبها االحتالل االسرائيلي يوميا لمعاهدة وادي عربة، 

  .التي سبق للجنة ان طالبت بإلغائها

بدوره، أكد أبوالبصل أهمية الوصاية الهاشمية 
التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
القدس الشريف، مشيرا الى انه لوال الوصاية الهاشمية 

ئال ان االردن بقيادة جاللة لتم انتهاك تلك المقدسات، قا
الملك عبداهللا الثاني رفض التقسيم الزماني والمكاني 

  .للمسجد األقصى المبارك

واشار الى ان المسلمين والمسيحيين يقفون 
وقفة واحدة في المحافظة على المقدسات االسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، مبينا أن لدى الوزارة 

ريعات للحفاظ على موظفي وزارة العديد من االنظمة والتش
وتذليل " االقصى"االوقاف في القدس وزيادة عدد حراس 

  .الصعوبات التي تواجههم

وفي نهاية االجتماع، كرمت جمعية عون 
الثقافية رئيس واعضاء لجنة فلسطين النيابية لجهودهم 

  .المثمرة تجاه القضية الفلسطينية والقدس

  ٢ص ٢٢/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الملك يحمل أمانة الوصاية على : وفيلوسثي
  المقدسات

دور الهاشميين  -  رهام فاخوري: أعد الحوار 
  .األهم واألبرز في حماية المقدسات المسيحية

  :وتاليا نص الحوار... <<

ما دور الكنيسة األرثوذكسية بكل ما يدور : الرأي
اآلن على الساحة الفلسطينية خصوصا بعد االنتخابات 

  ية األخيرة؟اإلسرائيل

تلعب الكنيسة األرثوذكسية على الساحة 
الفلسطينية دورا واضحا في الحفاظ على المقدسات وأهمها 
كنيستا القيامة والمهد إلى جانب باقي الكنائس واألديرة، 
وتقديم الخدمات الروحية والرعاية األرثوذكسية ألبناء 
كنيستنا، وتعزيز صمود المجتمع عن طريق تقديم خدمات 

 قطاعات عديدة من أهمها التعليم والصحة واإلسكان في
والتبرعات للعائالت والحاالت المعوزة، إضافة الى األمور 
المعنوية كحفظ ترابط المجتمع والعالقات األخوية والوئام 
بين شرائحه الدينية واالجتماعية كافة، لنعمل على تماسك 
 النسيج المجتمعي الذي يحمي صمودنا ويؤكد وجودنا في

  .هذه األرض المقدسة كجزء أصيل ال يتجزأ

ونحن غير مرتبطين بنتائج االنتخابات االسرائيلية 
  .األخيرة ولن تغير من مواقفنا

ما أبرز التحديات التي تواجه الكنائس : الرأي
بالقدس في حال أعاد نتانياهو فرض الضرائب على 
ممتلكات الكنائس؟ وما اإلجراءات التي ستتخذها 

  ؟البطريركية

التحدي األبرز الذي تواجهه الكنائس في القدس 
هو انعدام السالم واالستقرار وما ينتج عنهما من استهداف 
ًللكنائس بمختلف الوسائل، األمر الذي سنردعه دائما بكل 
ما وهبنا اهللا من قوة وبكل الوسائل التي يمكن أن تخدم 
حقوق كنائسنا وأبنائنا والقضية المقدسية بشكل خاص 

ربية الفلسطينية بشكل عام، وسنقف دائما بوجه كل من والع
تسول له نفسه المساس أو التسريب أو التالعب بحقوق 

  .كنائسنا وأمالكها

 الكنيسة األرثوذكسية كيف تنظر إلى عالقة: الرأي
  بباقي الكنائس مقدسيا وعالميا؟

عالقة الكنيسة األرثوذكسية بباقي كنائس القدس 
تبادل ووحدة األهداف مع رعاية تقوم على االحترام الم

الخصوصيات، ونستقبل مئات الوفود على مدارالعام وتضم 
هذه الوفود دبلوماسيين، وقيادات وطنية، وبرلمانيين 
ونقابيين، وشخصيات اعتبارية، وممثلين عن مؤسسات 
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المجتمع المدني، ورجال اقتصاد، وأبناء الرعية األرثوذكسية 
  .طينيةمن القدس وباقي المدن الفلس

ُكما نستقبل وفودا أردنية ونجمع على عدة أهداف،  ً
أهمها الحفاظ على الوجود المسيحي األصيل وتعزيزه في 
الشرق األوسط بعامة، وقيادة المسيرة لتحقيق هذا الهدف 
خصوصا عبر مجلس كنائس األردن الذي تترأسه بطريركية 

الم الروم األرثوذكس المقدسية، أما عن عالقتنا بكنائس الع
فهي ممتازة وتتنامى باستمرار، ونستقبل وفودا عديدة 
أجنبية من روسيا، والواليات المتحدة، واليونان، وقبرص، 

  .ورومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وغيرها الكثير

ومن األدلة على عالقاتنا المميزة معهم رسالة 
َِالتحذير التي تم توجيهها إلى حكومة إسرائيل من قبل رجال 

ّيحيين أميركيين مهمين ومؤثرين بخصوص دين مس
اإلجراءات التي كانت تنوي أوساط في حكومة إسرائيل 
ًاتخاذها بطريقة مجحفة لكنيستنا وللكنائس األخرى أيضا،  ُ
ُعلما بأن رجال الدين هؤالء يعتبرون من أهم الشخصيات  ً

  .الدينية المسيحية الداعمة إلسرائيل

ية في الحد من ما دور الكنيسة األرثوذكس: الرأي
  اإلرهاب المنتشر؟

يكمن دور الكنيسة األرثوذكسية في الحد من 
اإلرهاب المنتشر على الصعيدين اإلسالمي والمسيحي بنشر 
ُالوعي حول حرمة هذه الجرائم ونتائجها الكارثية على 
اإلنسانية وتهديدها للسلم واألمن العالميين، إضافة إلى 

الم واألخوة من خالل دورنا في نشر مبادئ المحبة والس
ًجميع النشاطات التي تقوم بها كنيستنا محليا ودوليا ً.  

كما أننا جزء مؤثر في العديد من المبادرات 
العالمية التي ساهمت في التخفيف من حدة هذا اإلرهاب 

رسالة «واهمها مبادرات جاللة الملك عبداهللا الثاني مثل 
لى قيم التسامح الموجهة الى مسلمي العالم لتؤكد ع» عمان

والتراحم واالحترام المتبادل التي يؤمن بها الغالبية العظمى 
كلمة «من اخواننا واخواتنا المسلمين، وبعد ذلك رسالة 

التي تواصل من خاللها رجال دين » سواء بيننا وبينكم

أردنيون وغيرهم من المسلمين مع مسيحيي الجوار والعالم 
لقيم المشتركة وأهمها في دعوة الى التالقي على قاعدة ا

  .حب اهللا وحب الجار

هاتان الرسالتان وردود األفعال اإليجابية الغامرة 
حيالهما حول العالم شكلتا نقطتي انطالق لحوارات ولقاءات 
مثمرة وبناءة، وتعدان قصتي نجاح مذهلتين للقدرة والتأثير 
ْالذي يمتلكه االردن بقيادة جاللة الملك على الساحة 

  .الدولية

في ظل الضغوطات الواقعة على مسيحيي : الرأي
األراضي المقدسة؛ كيف تعزز الكنيسة الوجود المسيحي 

  وكيف تحافظ على العقارات واألمالك العربية والمسيحية؟

ًان الحفاظ على العقارات والمقدسات هي عادة 
وظيفة الحكومات والمحاكم وغيرها من أجهزة الدولة وهذا ما 

كل دائم وفي مناطق السلطة يحصل في األردن بش
الفلسطينية في غالبية األحيان، أما في األماكن التي تفرض 
ُإسرائيل سيطرتها عليها، فإن الوضع مختلف تماما، ومعقد،  ُ

  .وفي كثير من األحيان يخرج عن إطاره الطبيعي

فهناك مؤسسات استيطانية نافذة تعمل بجهد على 
وخصوصا في المدينة االستيالء على العقارات األرثوذكسية 

ُالمقدسة، وبسبب يقينها برفضنا لمخططاتها وتمسكنا 
بحقوقنا وحقوق رعيتنا، تلجأ هذه المؤسسات المتنفذة إلى 
ُعدة طرق ملتوية في مسعاها إلضعاف كنيستنا 

  .واالنقضاض عليها

قيادة حمالت التشويه لصورة : ومن هذه الطرق
 الحكاية الكنيسة والقائمين عليها بنفس أسلوب نشر

إعطاء انصاف حقائق ممزوجة مع : االستيطانية وهي
روايات ال تمت للواقع بصلة، وباستخدام وثائق مزورة أو 
حتى ترجمتها من العبرية إلى العربية بعيدة عن الحقيقة 

  .بقصد زعزعة الثقة بالكنيسة

هذا باإلضافة الى استخدامهم لنفوذهم في البرلمان 
ِتشرعن« قوانين لسن) الكنيست(اإلسرائيلي  مصادرة أمالك » ُ

الكنائس وعلى رأسها بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية، 
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ًوايضا محاوالت سن أنظمة ضريبية تهدف الى إفالس 
  .كنيستنا وباقي الكنائس والحجز على أمالكها

ففي ظل هذه الظروف نطلب دائمة رحمة اهللا اوال، 
جدين والمساندين ودعم جاللة الملك، الذي نجده أول المتوا

لنا، باإلضافة إلى ساعات العمل الطويلة مع فرق عمل 
متخصصة في جميع المجاالت ذات العالقة، ونشكر اهللا اننا 
لغاية هذه اللحظة تصدينا لجميع هذه المحاوالت، بل األكثر 
ّمن ذلك تمكـنا من استرجاع عدد من العقارات واألمالك في  ّ

  .القدس

لمقدسية تعمل بالتعاون مع ونؤكد أن البطريركية ا
جميع الكنائس من خالل مجلس بطاركة ورؤساء كنائس 
القدس وبمساندة اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس 
ّلتحقيق برنامج عمل موحد يهدف تعزيز الوجود المسيحي 
األصيل في األراضي المقدسة، والحفاظ على المقدسات 

ت المس بترتيبات والعقارات، وعدم السماح بتمرير محاوال
وبخاصة في بيت لحم والقدس، » الستاتيكو«الوضع القائم 

واالستمرار بالتصدي لمحاوالت الجمعيات االستيطانية 
المدعومة من بعض أعضاء في الكنيست االسرائيلي 

  .لالستيالء على مقدرات وأمالك الكنائس والمساس بحقوقها

ما دور الوصاية الهاشمية في حماية : الرأي
ون المقدسات المسيحية في القدس المحتلة، وماذا وص

يحمل تبرع الملك لترميم كنيسة القيامة من رسائل مسيحية 
  ٕواسالمية؟

إن دور الوصاية الهاشمية في حماية وصون 
المقدسات المسيحية واإلسالمية في القدس هو دور 

فدور جاللة (...)  أساسي في الحفاظ على هذه المقدسات
لثاني، ومن قبله جاللة الملك المغفور له الملك عبداهللا ا

األول الوزن : الملك الحسين بن طالل، نابع من منطلقين
السياسي للهاشميين على الساحة الدولية وعالقاتهم 
المتميزة مع دول العالم، مما يعطيهم أداة حماية فريدة 

  .وفاعلة في القيام بدورهم كوصاة على المقدسات

الرعاية العملية على أرض أما المنطلق الثاني فهو 
الواقع بتأثيراتها اإليجابية العديدة على المقدسات 
والمواطنين، وكان آخرها تكفل الملك بأشغال ترميم كنيسة 
القيامة في القدس، كما سبق ذلك مساهمات جاللته 
ّالشخصية في دعم ترميم موقع عماد السيد المسيح عليه  ُ

  .السالم

قليلة على التطبيق وما ذكرته ما هو إال أمثلة 
العملي للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، وانعكاس اللتزام جاللة 
ّالملك الشخصي تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة  ُ
بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات 
ًا االسالمية والمسيحية فيها، باإلضافة إلى أنه يعتبر داعم

ًمباشرا لتعزيز صمود المسيحيين في األراضي المقدسة، 
وحامال لرسالة المحبة إلى جميع الكنائس، ويخطو خطوات 
مهمة باتجاه الحفاظ على المعالم الدينية والمقدسات في 

ونحن نؤمن بأن للهاشمين الدور األهم واألبرز في . القدس
 حماية المقدسات المسيحية في القدس، ونحن على يقين
ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني حمل هذه االمانة على 
عاتقه وهو يصون ويحمي مقدساتنا المسيحية كما يحمي 
المقدسات االسالمية ويعتني بها بنفس المقياس، وتشهد 
أعماله السخية على ذلك، وبخاصة تبرعه الكريم للمرة 
الثانية خالل عامين، بترميم كنيسة القيامة والقبر المقدس، 

أم «نفخر بأننا منذ اعتلينا سدة هذه البطريركية المقدسية و
ونحن نعمل مع الهواشم يدا بيد ونسير معهم » الكنائس

ُبذات الخطا للحفاظ على القدس ومقدساتها وسائر 
المقدسات الفلسطينية العربية، ونفخر أيضا بأننا جزء من 

  .«األسرة األردنية الكبيرة األصيلة

رون األردن اليوم وهو يحتفل كيف ت.. أخيرا: الرأي
  بالعام الثالث والسبعين لالستقالل؟

ًاوال نتقدم باسمنا واسم المجمع المقدس واخوية 
ًالقبر المقدس وأبناء كنيستنا المقدسية الى األردن ملكا 
ًوشعبا وحكومة وأجهزة أمنية وعسكرية بأعمق التهاني  ً
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سبعين، القلبية بمناسبة عيد استقالل المملكة الثالث وال
وحين نبحث في سيرة المملكة نرى قصة نجاح أبطالها 
الهاشميين وأسرتهم الكبيرة الذين استطاعوا من خالل 
وحدتهم وتعاضدهم وثقتهم بمليكهم وانتمائهم ألرضهم أن 
َيبنوا وطنا عزيزا كريما آمنا، ففي األردن تعانق التاريخ  ً ً ً ً

 القدير أن وسنبقى نصلي دائما هللا العلي. واألرض والنجاح
يبقى االردن صامدا آمنا مطمئنا وأسرة واحدة متماسكة 

  .تحت ظل جاللة الملك عبد اهللا الثاني

  ٤ص ٢٢/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًاألردنيون يقفون صفا واحدا : الخارجية النيابية ً
  خلف الملك في الوصاية على المقدسات

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية  - عمان
كتور نضال الطعاني، إن االردنيين يقفون صفا النيابية الد

واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الوصاية 
الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .في القدس الشريف

واضاف خالل لقاء عقدته اللجنة امس، مع 
السفير األيرلندي المعتمد لدى المملكة فنسنت اونيل أن 

ٕع حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة األردن م
 وعاصمتها ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران العام 

القدس الشرقية، والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية 
  .ومبادرة السالم العربية

ودعا الطعاني خالل اللقاء إلى ضرورة إيجاد 
عالم، من منصة لرعاية السالم تتبناها الدول المؤثرة في ال

  .بينها أيرلندا، حتى ال يكون هناك سالم أحادي الجانب

كما دعا الى تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 
  .>>...السيما في المجاالت االقتصادية والبرلمانية

ُوتطرق الطعاني إلى بوادر ما يسمى ... <<
، كنقل السفارة األميركية الى القدس، وضم »صفقة القرن»بـ

 إلسرائيل ويهودية الدولة والنمو السرطاني الجوالن
للمستعمرات الصهيونية ووقف الدعم األميركي عن وكالة 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  .>>)...األونروا(

بدوره، أكد اونيل ضرورة تعزيز العالقات ... <<
بين البلدين الصديقين سيما االقتصادية منها، مشيرا الى 

 بالده ستكون صوت األردن العالي بحل القضايا التي أن
وعبر عن فخره وسعادته بأن يكون أول سفير . تواجهه

  .لبالده في األردن

ووجه السفير دعوة للطعاني لزيارة البرلمان 
  .األيرلندي لالطالع على التجربة البرلمانية لبالده

  ٤ ص٢٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ية على رأس األولويات القضية الفلسطين: الملك

مستمرون بحماية المقدسات اإلسالمية .. األردنية

  والمسيحية في القدس

ستقبل جاللة الملك عبداهللا  ا- بترا  -  عمان
الثاني، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
 .وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين

ة الفلسطينية هي القضية وأكد جاللة الملك أن القضي
 .المركزية في المنطقة ودوما على رأس األولويات األردنية

وشدد جاللته، في هذا اإلطار، على وقوف األردن 
ٕبكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في 
ٕنيل حقوقهم المشروعة والعادلة واقامة دولتهم المستقلة 

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

كما أعاد جاللته التأكيد على ضرورة الحفاظ على 
الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، الفتا 
إلى أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في 
حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من 

 .هذه المقدساتمنطلق الوصاية الهاشمية على 

وجرى التأكيد، خالل اللقاء، على ضرورة تكثيف 
ٕالجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم وانهاء الصراع 

 .الفلسطيني اإلسرائيلي



  
  ٣٤ 

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف 
األردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ولجهود 

دفاع عن حقوق الشعب جاللة الملك الكبيرة في ال
 .الفلسطيني في جميع المحافل الدولية

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ووزير الخارجية 
وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال 
والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، فيما حضرها عن 
الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء، وأمين سر اللجنة 

رير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح
المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، 
ورئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني في 

 .عمان

  ٣ ص٢٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

إلى جانب " التاريخي ُالدفاع عن تراث المملكة"
 "السيادة"

  

محمود رئيس األركان األردني  استمر – لندن
فريحات بالتلويح مجددا بالخيار العسكري للدفاع عن ما 

 ."السيادة األردنية"أسماه ب

  أمساألنظارلكن العبارة الجديدة التي لفتت 

 على لسان فريحات الجمع في عبارة واحدة بين األول
األردني عندما قال " التاريخي السيادة الوطنية والتراث"

 .عنهما زية للدفاعبأن الجيش العربي على أتم الجاه

 أقامهاحصل ذلك على هامش مأدبة إفطار  
 .الفريحات للمتقاعدين العسكريين في جنوب البالد

 أمام نخبة عريضة من الضباط العاملين 

والمتقاعدين شدد الفريحات على أن ظروف المنطقة 
عبداهللا الثاني الرافض لما   على موقف الملكوأكدصعبة 

 تؤثر سلبا على المصالحيسمى بخطة سالم يمكن ان 

 .العليا األردنية

إلى  ألمح الفريحات بوضوح وبعبارة مسيسة نادرة
جاهزية الجيش العربي للدفاع عن سيادة وحدود المملكة 

الجاهزية نفسها في السياق الدفاع   عنًأيضالكنه تحدث 
 لما كرره اإلشارة عن التراث التاريخي في عبارة يفهم منها

اني أمام الرئيس محمود عباس أمس الملك عبداهللا الث
إلى أن األردن مستمر في واجبه الديني والتاريخي  األول

 .القدس ووصايته الهاشمية على

 عمليا ألول مرة يتحدث رئيس أركان الجيش

 الوطنية والتراث األرضاألردني رابطا بين السيادة على 
الدور الهاشمي في القدس، األمر  التاريخي المقصود به

تنازالت من  يعني بان األردن ليس بصدد تقديم أيالذي 
 .أي نوع في موقفه بخصوص ملف القدس

الدفاع  ّوقدر مراقبون بأن حديث الفريحات عن 
عسكريا عن السيادة الوطنية األردنية له عالقة بالتأكيد 

العبث بالحدود األردنية الفلسطينية  برفض خيارات
فكار اليمينية عن األ وبمحاذاة دولة االحتالل بمعنى رفض

 تحريك سكان أو انتفاضة ثالثة يمكن أن تنتهي بتحريك

 .أهالي الضفة الغربية باتجاه األردن

وسبق للملك عبداهللا الثاني أن أعلن بأن األردن 
لديه موقف ورأي ولديه أيضا الجيش العربي، ولم يدل 

 .عاهل األردن وقتها بأي توضيحات

 هذهلكن خطاب الفريحات يتكفل عمليا ب

التوضيحات عشية تدشين تحضيرات اإلعالن عن ما 
غالبية األوساط الرسمية  يسمى بصفقة القرن حيث تؤشر

األمريكية  األردنية على أن األردن يشكك بنجاح الصفقة
ويعمل في االتجاه المعاكس لها أو على األقل لتحسين 

 .شروطها

األردنية  وحتى اللحظة ال تعلن األوساط الرسمية
 علني من صفقة القرن األمريكية ويصر وزير أي موقف

الصفدي على عدم وجود معلومات رسمية  الخارجية أيمن



  
  ٣٥ 

ّحتى يتسنى التعليق عليها كما صرح لرأي ٍاليوم في وقت  ّ
  .سابق

 ٢٥/٥/٢٠١٩رأي اليوم 

* * * * *  

الملك يرعى االحتفال بالعيد الثالث والسبعين 
  لالستقالل

  

لملك عبداهللا الثاني، جاللة ا رعى –  بترا–عمان 
اليوم السبت، بحضور جاللة الملكة رانيا العبداهللا وسمو 
األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، االحتفال 
الوطني الكبير الذي أقيم في قصر الثقافة بمدينة الحسين 
للشباب بمناسبة عيد استقالل المملكة الثالث 

  .>>...والسبعين

، الذي حضره عدد من وخالل االحتفال... <<
أصحاب السمو األمراء واألميرات، ألقى كل من رئيس 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس مجلس األعيان 
فيصل عاكف الفايز، ورئيس مجلس النواب المهندس 
عاطف الطراونة، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو 
كلمات قدموا فيها التهنئة لجاللة الملك واألردنيين 

  .ردنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزةواأل

وأكدوا في كلماتهم اعتزازهم بما حققه الوطن 
ومؤسساته بقيادة جاللة الملك من إنجازات وتطور وبناء 
في مختلف المجاالت، والتي يفخر بها أبناء وبنات 

  .>>...األردن

في  "ومما جاء في كلمة رئيس الوزراء... <<
ية، فلسطين الحبيبة، كنتم يا قضية العرب األولى والمركز

سيدي على العهد التاريخي لجدكم الشريف الحسين بن 
 الراقد في القدس الطهور، -ّ طيب اهللا ثراه -علي 

الكال "فصدحت .. والرافض للمساس بعروبة فلسطين
ًحاسمة مجددة موقفكم األزلي، يا وارث " الهاشمية ً

كم كال ونجددها من خلف.. الوصاية وحامي المقدسات

الهاشمية على القدس، وعلى الوطن البديل، وعلى 
  .>>..."التوطين

وقال رئيس مجلس األعيان فيصل عاكف ... <<
في عيد االستقالل الثالث والسبعين "الفايز في كلمته 

الذي يوشك على أن يكون فاتحة احتفاالتنا بالمئوية 
 األولى لتأسيس مملكتنا األردنية الهاشمية، بكامل شبابها
ّالدائم، وألقها الذي لم تغيره السنين بحلوها ومرها،  ُ ّ ّ ُ

لتثبت أنها قلعة األمن واألمان ... وسهلها وصعبها
كما أرادها الملك المؤسس الشهيد، عبداهللا ... واالستقرار

األول ابن الحسين، وعلى نهجه القويم مضى األبناء 
واألحفاد، فأضافوا على بنائها العظيم، ما جعل 

ً، ممكنا، وقابال دائما للتحقيق"لالمستحي" ً بإرادتهم ... ً
القوية، وعزيمتهم التي ال تلين، وبقدرتهم على أن يكونوا 
األنموذج األسمى للقيادة الحكيمة في سائر المجاالت 

  ."ومختلف الميادين

ّإن وصايتكم الهاشمية على المقدسات "وأضاف 
د االسالمية والمسيحية في قدسنا الشريف زادت من صمو

أهلنا فيها، ومنحتهم القدرة على التحدي ومواجهة 
ورسخت في شعبك األردني العظيم مشاعر .. الغاصبين

ًالحب والوالء والتأييد، كعادته دائما في األوقات 
  .>>..."الصعبة

وقال رئيس مجلس النواب المهندس ... <<
نفخر يا موالي؛ أن نكون "عاطف الطراونة في كلمته 

ا االحتفال المهيب، الذي نستحضر بجوار عرشكم في هذ
ًفيه قيم ذكرى االستقالل، الذي سطره الهاشميون عهدا 
لنظام راسخ كالجبال، عميق كالحكمة، ساميا كرايات 
ٍالمجد، وهو االحتفال الذي دشنت معه في كل عام مرحلة 

  ."من اإلنجاز

إن األردن واألردنيين سيظلون "قال و... <<
قضية العرب والمسلمين جبهة الدفاع المتقدمة عن 

المركزية؛ متمسكين بمبادئ العدالة لشعبها المناضل 
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ودعم صمودهم في مواجهة أي مخططات وصوال إلعالن 
قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس 
الشرقية، تحت مظلة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعبر 
عملية سياسية شاملة تعيد الحق ألصحابه 

  .>>..."صلييناأل

موالي، كل عام وأنتم "واختتم كلمته قائال ... <<
ًبألف خير، وكل عام وهذا الوطن محميا من كل شر، وكل 
ًعام وذكرى االستقالل راية لنا نرفعها فوق هامات وطن 

  .>>..."يستحق الفداء منا والبناء والمستقبل المشرق

من جهته، قال رئيس المجلس القضائي ... <<
لقد كان من فضل اهللا على هذا البلد أن "زو محمد الغ

أنعم عليه بقيادة من ساللة الهاشميين األبرار سبط 
الرسول وآل بيته، من عبد اهللا األول الملك المؤسس 
وصانع االستقالل إلى الملك طالل أب الدستور إلى 
الحسين الباني الذي كبر به األردن في الدور والمكانة 

  . والدوليةعلى الساحتين اإلقليمية

منذ البداية اجتمعت للقيادة الشرعية "وأضاف 
الدينية والتاريخية والدستورية ممثلة بالقانون األساسي 
لإلمارة والمجالس التشريعية والسلطة القضائية التي 
ّنشأت بموجبه ثم بدستور المملكة الذي نص على ان 
ّاألمة مصدر السلطات ونظام الحكم نيابي ملكي وراثي 

ت بذلك لألردن حكمة القيادة ومشاركة الشعب فاجتمع
ة اليكم سيدي أبا الرأيوسيادة القانون حتى وصلت 

الحسين ناصر األقصى والمقدسات اإلسالمية فحملتموها 
بكل اقتدار عبر أخطر المنعطفات وأعتــــــى العواصف 
وأقسى التحديات وآخرها تحد االرهاب والتطرف وقد 

الوطن ومعهم كل ابناء هذا تصدى له فرسان الحق وجند 
الشعب الطيب فخاب فأل االرهابيين والمتطرفين وتكسرت 

  .>>..."مجاذيفهم وارتد كيدهم إلى نحرهم

لقد تحمل االردن ما تنوء به الجبال "وقال ... <<
من اعباء نتيجة األزمات االقليمية العاصفة لكنه تحت 

لية قيادتكم الحكيمة والشجاعة فقد حافظ على أمنه وفعا
مؤسساته الدستورية وحكم القانون، ولم تنل الصعوبات 
ٕمن عزمكم وارادتكم يا صاحب الجاللة فكنتم تجوبون 
العالم تحملون مهمات تعرية االرهاب والدفاع عن االسالم 
السمح واعالء قيم الحوار واالخاء بين االديان وشرح 

  . معاناة االردن االقتصادية واستجالب الدعم واالستثمار

ّم وفي المقدمة ابقاء القضية الفلسطينية حية ث
في المحافل الدولية وكذلك قضية القدس والمقدسات التي 
طوق العالم العربي واالسالمي والشرعية الدولية عنقكم 
بالوصاية عليها ومن أجدر من الهاشميين بالمسؤولية 

 ."عنها

 ٢ ص٢٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًا لحماية شعبه الملك لم يدخر جهد: ثيوفيلوس
  وصون حقوقه

  

 غبطة البطريرك ثيوفيلوس قال - بترا - عمان
الثالث رئيس مجلس رؤساء الكنائس في االردن وبطريرك 

 إننا نفخر المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين واألردن
ًبأن نكون جزءا من األسرة األردنية الكبيرة الوفية لثرى 

ك عبداهللا الثاني ابن جاللة الملأرضها المقدسة وقائدها 
  .الحسين

وقال في بيان اصدرته البطريركية المقدسية 
اليوم اننا نفخر بان نكون جزءا من االسرة االردنية الكبيرة 
العميقة الوفاء لثرى ارضها المقدسة ولقائدها الفذ الملك 
عبد اهللا الثاني ابن الحسين الذي لم يدخر اي جهد في 

سى دعائم الوئام والمحبة حماية شعبه وصون حقوقه، وار
واالخاء بين افراد اسرته االردنية مسلمين ومسيحيين، 
واستطاع كما كان الهواشم على الدوام من االمساك بدفة 
القيادة ليغدوا االردن دولة قانون ومؤسسات، وحرية 

 .واستقالل
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ان لالردن والهاشميين ولعميد ال هاشم " وقال 
ين والمسيحيين الوصي االمين على مقدسات المسلم

ووريث العهدة العمرية الملك عبداهللا الثاني مكانة خاصة 
لدى الكنيسة االرثوذكسية، كيف ال وهو من تبرع بسخاء 
عظيم لترميم كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح مرتين 
خالل عامين وعلى نفقته الخاصة، وستبقى مكانتهم 

  ".متجذرة في عمق هذه االرض المقدسة

 البيان بالدعاء هللا بان يحفظ االردن وختم غبطته
وشعبه وجيشه واجهزته االمنية وعلى رأسهم جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ابن الحسين وان يمد اهللا بعمره ويعضده 
بالحكمة والقوة ليرسو باالردن دائما على بر االمان، وان 

 .يبقى االردن واحة االمن واالطمئنان والسالم والمحبة

 ٥ ص٢٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على ): األوقاف(أمين 
.. المقدسات قائمة وليست مهددة ولن تتوقف

الهاشميون رعوا المقدسات في القدس منذ 
 مسرى الرسول

  

أكد امين عام وزارة  -   منال القبالوي-عمان 
االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية االردنية 

الوصاية الهاشمية على  «المهندس عبداهللا العبادي ان
المقدسات في القدس حق تاريخي ديني عقائدي رسمي 

وبحكم الوصاية فإن جاللة .توثيقي وقانوني ومنذ االزل
الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية وخادم االماكن 

  .«المقدسة في القدس

الوصاية الهاشمية قائمة « ان "الرأي"وقال الى 
تتوقف باذن اهللا واي قرار وليست مهددة ومستمرة ولن 

من قرارات االحتالل او قرار الرئيس االميركي دونالد ترمب 
بشأن نقل سفارته للقدس ليس لها اي اثر قانوني على 

فحق السيادة على االرض هو لدولة فلسطين . االرض

والرعاية على المقدسات في القدس قائمة وموجودة 
  .«للقيادة الهاشمية االردنية

دي ان مجموع قيمة االعمارات وكشف العبا
الهاشمية للمقدسات في القدس منذ عهد الشريف 
الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى ولغاية االن 

  .تتعدى المليار دوالر

هو ) المسجد األقصى المبارك(وبين العبادي ان 
االرض وما عليها والتي دار عليها السور فوق االرض (

).  دونما١٤٤الربع ومساحته وتحت االرض من جهاته ا
ويشمل المسجد االقصى المبارك أبنية الجامع األقصى 
وقبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني واألبنية األخرى 
والقباب والمآذن والبوائك والمدارس واالروقة واالبواب 
والمنابر والمصاطب وآبار المياه وحائط البراق والمتحف 

  . معلم٢٠٠م التي تزيد على اإلسالمي وغيرها من المعال

زهرة المدائن والمسجد «ووصف القدس انها 
االقصى قبلة المسلمين االولى وثاني المسجدين وثالث 
الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الكريم محمد صلى 
اهللا عليه وسلم ومعراجه الى السماوات العال وهي المدينة 

  .«التي تعمر القلوب وتهواها افئدتهم

 بإدراج ١٩٨١قد قام االردن عام وبحسبه ف
البلدة القديمة في القدس واسوارها على الئحة التراث 
العالمي في منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

من اجل الحفاظ على التراث االنساني ) اليونسكو(
والمعماري التاريخي للمدينة كما تم ادراجها على الئحة 

 حتى ال يتم ١٩٨٢الخطر عام التراث العالمي المهدد ب
  .تغيير او طمس المعالم التاريخية والتراثية للقدس

وعن الرعاية الهاشمية للمسجد االقصى 
والمقدسات االسالمية بالقدس الشريف اكد العبادي انها 
بدأت اصال منذ عهد االسالم االول منذ ُأسري برسولنا 

ه الكريم العربي الهاشمي االمين محمد صلى اهللا علي
وسلم من البيت الحرام بمكة المكرمة الى المسجد االقصى 



  
  ٣٨ 

وصلى نبينا الكريم .في القدس وعرج به للسماوات العال
ومن هنا بدأت .باالنبياء اماما فيهم في المسجد االقصى

حقيقة الرعاية الهاشمية لالقصى من النبي الهاشمي 
  .االمين

عهد االسالم   منذ– بحسبه – واستمرت الرعاية
ل الى ان فتح القدس سلما الخليفة عمر بن الخطاب االو

رضي اهللا عنه ثم جاء االمويون حيث استمرت الرعاية 
وتركزت وكان هنالك ازدهار للرعاية ولذلك فان اغلب 
المباني التي نراها االن هي مبان اموية اضافة لوجود 

وقد استمرت رعاية .مبان من العصور االسالمية المختلفة
لوك والزعماء والخلفاء للقدس وللمسجد السالطين والم

  .االقصى باعتباره درة المدينة على مر الزمن

اما في العصر الحديث فان الشريف الحسين ابن 
علي قائد الثورة العربية الكبرى ناداه وبايعه اهل فلسطين 
على ان يكون الخليفة وامير المؤمنين ما اقام حكم اهللا 

  .فيهم

الحسين العمار ونادى أهل القدس الشريف 
المسجد االقصى المبارك وتبرع حينها الشريف الحسين 

 الف ٢٤ بمبلغ ١٩٢٤في اول اعمار هاشمي سنة 
دينار ذهبي خص بها المسجد االقصى المبارك من اصل 

  .مبلغ اكبر تبرع فيه للقدس

وفي السنة نفسها تم تعيين االمير عبداهللا االول 
ر الهاشمي وهنالك ًليكون متابعا لهذا االعما) حينذاك(

رسائل خطية موجهة من اهل القدس يشكرون الشريف 
الحسين ابن علي وابنه االميرعبد اهللا على اعمارهما 

  .للمسجد االقصى

واستمرت الرعاية والوصاية الهاشمية على 
وكان . القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها

الشريف يؤكد على ان المسيحيين بالقدس يجب ان 
اهم حيث كان يقول انه من آذى اي نصراني فقد نرع

  .آذاني

واستمرت الرعاية في عهد الملك عبداهللا االول 
والذي استشهد على عتبات المسجد االقصى ويشهد 

 وكيف ان الجيش العربي ١٩٤٨الجميع معركة عام 
بقيادة الملك عبداهللا االول حافظ على الشطر الشرقي 

كانت انذاك على العرب بالقدس رغم كل المؤامرات التي 
والمسلمين بالقدس، ثم جاء بعد ذلك الملك طالل وكان 
جنديا من جنود الجيش العربي وحارب على اسوار 

  .القدس

وبعدها جاء الملك حسين بن طالل وفي عهده 
صار االعمار الهاشمي الثاني والثالث للمسجد االقصى 

قانون لجنة اعمار (وفي عهد جاللته أمر بعمل مشروع 
والتي ) المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة

بدورها حافظت ورعت ورممت وصانت المسجد االقصى 
بكافة مبانيه ومرافقه بعد ان كانت مباني المسجد االقصى 

  .قد تعرضت النواع التلف المختلفة

وبذلك كان البد من مأسسة عمل رعاية المسجد 
 القانون االقصى وهذه المأسسة أتت من خالل اصدار

 والخاص برعاية المسجد ١٩٥٤ لسنة ٣٢االردني رقم 
األقصى المبارك وقبة الصحرة المشرفة من ترميم ورعاية 
وحماية لكامل المسجد االقصى من قبابه واروقته 

معلم اسالمي ) ٢٠٠(ومساطبه وساحاته وفيه أكثر من 
منها االموي وااليوبي والمملوكي وكلها معالم تاريخية 

  .جميع العصور االسالمية السابقةمهمة من 

واستذكر العبادي، كيف ان الملك حسين بن 
 لترميم قبة الصخرة ١٩٩٤طالل باع بيته في لندن سنة 

حيث استبدل القبة الخارجية باخرى جديدة مصنوعة من 
صفائح النحاس المخلوط بالزنك والمعالجة بطبقة من 

 بصفائح  قيراطا بعدما كانت القبة مكسوة٢٤الذهب عيار 
االلمنيوم المذهبة وقام بتركيب الرخام على الجدران 
الداخلية وترميم بالط القاشاني الخارجي، كما وتمت 
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صيانة الزخرفة الداخلية في القبة الخشبية وتركيب نظام 
  .لالنذار واإلطفاء من الحريق الحقا

اما في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني حاليا 
 فقد كان المسجد االقصى ١٩٩٩ومنذ توليه الحكم سنة 

حيث امر جاللته بانشاء .المبارك محط اهتمامه
الصندوق الهاشمي العمار المسجد االقصى وقبة (

ويعمل الصندوق الهاشمي العمار قبة الصخرة ). الصخرة
  .٢٠٠٧ لسنة ١٥وفقا لقانون رقم 

. وهذا الصندوق يعد الذراع المالية للجنة االعمار
متبرعين للصندوق وتوالت تبرعات وكان جاللته اول ال

وبحسب العبادي حاليا لدينا مشاريع اعمار . جاللته
ماليين دوالر منها ما تم انجازه ومنها ما ) ٥-٤(بقيمة 

  .هو مستمر العمل به وجميعها من جيب جاللته الخاص

الى جانب موازنة الحكومة الهاشمية السنوية 
زنة لدائرة مليون دينار كموا) ١٢-١١(والتي تمنح نحو 

مليون دينار اخرى ) ٢-١.٥(اوقاف القدس وما بين 
  .موازنة لجنة االعمار الى جانب تبرعات جاللته الخاصة

 ولغاية االن ٢٠٠٦وكشف العبادي انه منذ عام 
فان كل ما تحتاجه عمليات االعمار في القدس من مبالغ 
ناقصة من موازنة الدولة فان جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  .ع من جيبه المبلغ الناقصيدف

مبينا اننا حاليا نحن في مرحلة االعمار 
مشيرا الى ان ابرز عطاءات المشاريع . الهاشمي الرابع

 ٢٥٠التي تم انجازها عطاء شراء مولدات كهرباء بقيمة 
ألف دينار، عطاء اعادة تأهيل شبكة االنارة الداخلية 

قيمة  ألف دينار، عطاء شراء الواح رصاص ب٢٥٠بقيمة 
 ألف دينار، عطاء توريد فرش وسجاد الجامع ٥٠٠

األقصى وقبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني بقيمة 
 ١٦٠ الف دينار، عطاء شراء سيارات نظافة بقيمة ٦٠٠

 ألف دينار، نظام ٦٠٠ألف دينار ونظام االطفاء بقيمة 
االطفاء المتحرك ومشروع تهوية قبة الصخرة المشرفة ما 

 الزخارف الجبصية والفسيفسائية بقيمة مليون عدا ترميم
 الف دينار فما زال العمل مستمرا في هذا العطاء ٥٠٠و

 الف ٥٠٠وبمجموع كامل يبلغ خمسة ماليين و. االخير
  .دوالر

 ان الوصاية - وفقا للعبادي -هذا كله يعني 
منعقدة منذ فجر االسالم االول ولكن من االهمية بمكان 

 عندما وقع جاللة ٢٠١٣/اذار/٣١ انها توثقت خطيا في
عبد اهللا الثاني اتفاقية الوصاية مع الرئيس  الملك

الفلسطيني محمود عباس ليكون جاللته صاحب الوصاية 
  .وخادم االماكن المقدسة في القدس

وعن سبب توثيق االتفاقية، بين العبادي انه 
انطالقا من العروة الوثقى بين جميع ابناء االمة العربية 

سالمية وانطالقا من المكانة الخاصة للقدس في واال
االسالم وللمسجد االقصى خاصة اننا بحاجة لتوثيق 
الوصاية اذا اردنا الذهاب لالتجاه القانوني الدولي الثبات 
الحق العربي االسالمي بالقدس فيما دولة االحتالل تحاول 
االنفراد بالقدس لها وتستغل الظروف السياسية للسيطرة 

وكي نتحدث كدولة .دس فكان البد من التوثيقعلى الق
اردنية عن اهمية القدس في المحافل والمؤتمرات الدولية 

  .فكان البد من توثيق الوصاية

ًمؤكدا ان االهم ان موضوع القدس هو موضوع 
فالمسجد األقصى هو من أقدس ثالثة ) ديني وعقدي(

اماكن في االسالم حيث انه ومكة المكرمة والمدينة 
ورة من االماكن المقدسة وبنفس االهمية وليست المن

ثالث اقدس مكان بعد مكة والمدينة كما يحاول الصهاينة 
  .ان يدعوا للتقليل من أهميته

اضافة الى ما ورد في كتاب اهللا في سورة 
سبحان الذي اسرى بعبده ليال من المسجد (االسراء 

 الحرام الى المسجد االقصى الذي باركنا حوله لنريه من
  ).اياتنا انه هو السميع البصير
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فالوصاية الهاشمية تاريخية دينية عقائدية 
وبحكم االتفاقية . رسمية توثيقية وقانونية ومنذ االزل

فجاللة الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية و خادم 
  .االماكن المقدسة في القدس

كما ان االردن لم يشمل القدس عند تصريحه 
رتباط مع الضفة الغربية في الرسمي بقرار فك اال

وهذه نقطة سياسية مهمة تمثلت . ١٩٨٨/تموز/٣١
  .باستثناء القدس من قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية

فالسيادة على االرض في الدولة الفلسطينية 
لفلسطين والرعاية على المقدسات للقيادة الهاشمية 

  .االردنية

الك وبحكم االتفاقية فالوصاية تشمل كل االم
  .الوقفية االسالمية والمسيحية في القدس

٪ منها أمالك وقف ٦٠وبين ان اكثر من 
٪ من القدس هي وقف ٨٠اسالمي فيما اكثر من 

عقار ) ١٤٠٠(حيث يوجد أكثر من . ٕمسيحي واسالمي
هي وقف اسالمي تؤجرها االوقاف االردنية وتستثمرها 

حيث ان . لبقاء ولتثبيت المقدسيين باالرض وبالقدس
توجه جاللته في هذا االطار عدم رفع االيجار على اهل 

  .القدس دعما لهم ولبقائهم في القدس

تصرف رواتب العاملين في االوقاف في «: وقال
) ٨٦٠(القدس من وزارة االوقاف االردنية حيث لدينا 

ولدينا خطة .حارسا للمسجد االقصى) ٣٢٣(موظفا منهم 
مما يعني . ملتعيين اكثر من مئة موظف مرشح تعيينه

خالل السنة الحالية سيزيد عدد الموظفين عن االلف 
وهؤالء هم المرابطون والمرابطات على . موظف هنالك

ثرى المسجد االقصى المبارك يساهمون برعاية المسجد 
االقصى من ادارة األموال الوقفية وحماية المقدسات 
ويدعم عملهم اهلنا في القدس من مرابطين يتصدون 

تالل بصدورهم العارية يوميا حيث يقتحم يوميا لقوى االح
متطرف يهودي المسجد االقصى ) ٢٠٠-١٠٠(نحو 

المبارك، يمارسون طقوسا تلموذية ومخالفات اسرائيلية 
لتغيير الوضع التاريخي القائم للبلد المحتل وهذا غير 
جائز ومخالف للقانون الدولي ولالعراف الدولية بحيث 

اريخي القائم للبلد المحتل من يجب عدم تغيير الوضع الت
  .«قبل المحتل

واكد العبادي انه ولدعم الجهة التي تقوم بتنفيذ 
الوصاية الهاشمية على ارض الواقع ممثلة باالوقاف 
هناك وكي تبقى قوية فيجب علينا في االردن رعايتها 

  .ودعمها في هذا االطار

ومن اشكال هذا الدعم تأتي المكرمات الملكية 
ها جاللته لموظفي االوقاف هناك حيث انه يتم التي يقدم

زيادة رواتب هؤالء الموظفين باستمرار بحيث يزيد الراتب 
٪ عن الراتب العادي لنفس الوظيفة في ٢٦٠- ٢٤٠عن 

  .االردن اضافة لعالوات اخرى منها عالوة دعم الصمود

وعن الحفريات التي تتم تحت المسجد االقصى 
 وكانت تأتي من ١٨٦٧قال ان الحفريات بدأت عام 

الذي تم تأسيسه ) صندوق استكشاف فلسطين(خالل 
  .بالقرن التاسع عشر وكان هدفه القدس واالقصى

٪ من نتائج ٨٠وقد وجدوا ان اكثر من 
ً٪ اثارا رومانية ٢٠الحفريات آثار عربية واسالمية و

بيزنطية وكل ما يقال خالف ذلك غير صحيح فلم يجدوا 
وجود الهيكل المزعوم بتلك وال قطعة فخار تدل على 

مؤكدا أن هذه الحفريات اسفل وحول األقصى . المنطقة
خطيرة واالخطر منها الروايات الصهيونية الملفقة القناع 

  .وسائل االعالم والعالم بروايات كاذبة عن وجود الهيكل

وتشهد القدس في المرحلة الحالية أوضاعا 
المية في خطرة تتعلق بالمسجد االقصى والمقدسات االس

القدس تتمثل باالجراءات التصعيدية أحادية الجانب التي 
تقوم بها سلطات االحتالل للهيمنة على المقدسات 
االسالمية منها المخططات لتهويد البلدة القديمة بالقدس 
المحتلة، ترميم الجدار أسفل المتحف اإلسالمي، في 



  
  ٤١ 

الوقت الذي تمنع سلطات االحتالل فيه كوادر لجنة 
مار في المسجد األقصى المبارك من الوصول للمكان اإلع

للبدء بأعمال ترميمه، ومنع المرابطين والمرابطات من 
فضال عن تزايد اقتحامات . دخول المسجد االقصى

المستوطنين للمسجد االقصى والتي بلغت منذ مطلع 
  . الف اقتحام والوتيرة بازدياد١١٣ لغاية االن ٢٠٠٩

ة مهمة على المسجد وبين ان الوصاية الهاشمي
االقصى والمقدسات الدينية في القدس الشريف وهي حق 
تاريخي وديني للمسلمين في ظل كل الروايات اليهودية 

  .المزيفة والتي تعد االخطر من االنفاق

ودعا العبادي كل العالم العربي واالسالمي الى 
ًالحج الى القدس دعما لصمود المقدسين وانعاشا ولو 

ادهم في ظل التضييق و الحرب االقتصادية ًيسيرا القتص
التي يشنها االحتالل عليهم كي ال يتم تفريغ القدس من 

  .ساكنيها

وناشد العبادي دول العالم المحبة للسالم 
ومنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية وكافة 
الدول اإلسالمية والعربية في العالم ومنظمة اليونسكو 

 المعنية، بأن تضغط على السلطة والمنظمات الدولية
القائمة باإلحتالل للكف عن إجراءاتها التصعيدية ووقف 
تعدياتها على األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس 
ودعم األردن وقيادته الهاشمية في التصدي لهذه 
االعتداءات التي ستجر المنطقة، إن استمرت، إلى حرب 

ك عبداهللا الثاني ابن دينية لطالما حذر منها جاللة المل
 .- حفظه اهللا ورعاه -الحسين 

 ٤ ص٢٥/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

القيسي يؤكد دور األردن المحوري تجاه 
  القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية

 

 جدد رئيس مجلس النواب - بترا –عمان 
باإلنابة الدكتور نصار القيسي التأكيد على دور األردن 

 جاللة الملك عبداهللا الثاني، تجاه المحوري، بقيادة
القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات 

جاء ذلك لدى لقائه بدار .اإلسالمية والمسيحية في القدس
مجلس النواب اليوم االثنين، نائب رئيس البرلمان 
االندونيسي فخري حمزة والوفد المرافق له، بحضور 

 االندونيسية – األردنية رئيس جمعية الصداقة البرلمانية
ورئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود 

  .والسفير االندونيسيلدى المملكة أندى رحميانتو

وأشاد القيسي بعمق عالقات الصداقة التي تربط 
األردن باندونيسيا والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه، 
 ًمتطلعا الى تعزيزها واالرتقاء بها على كل الصعد
وخصوصا على الصعيد البرلماني واالقتصادي 
واالستثماري والسياحي والثقافي، مثمنا دور اندونيسيا في 

  .دعم القضايا العربية وال سيما القضية الفلسطينية

وعرض آلخر التطورات والمستجدات في االقليم، 
ًالفتا الى ان االردن تحمل نيابة عن العالم عددا من  ً

ستضافته لموجات اللجوء أزمات المنطقة، سيما ا
اإلنساني على مر التاريخ والتي كان آخرها موجة اللجوء 
السوري واآلثار االقتصادية واالجتماعية التي ترتبت عليه 

  و.جراء ذلك

اكد القيسي ان األردن بقيادة جاللة الملك 
ًاستطاع عبر سياسته الحكيمة ان يلعب دورا محوريا في  ً

منطقة وحمايته الدائمة حفظ االمن واالستقرار في ال
 -من جهته، أكد السعود عمق العالقات األردنية .للحدود

االندونيسية، واصفا إياها بالمميزة، ومثمنا مواقف 
اندونيسيا الداعمة لألردن وقضاياه الداخلية والخارجية 



  
  ٤٢ 

وتابع ان األردن تفرد .وعلى رأسها القضية الفلسطينية
طينية والقدس، الفتا بمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلس

الى ان تلك المواقف جاءت واضحة وأعلنها جاللة الملك 
  .في العديد من اللقاءات والمحافل اإلقليمية والدولية

وزاد السعود ان القدس تمر بوضع خطير جدا ما 
يتطلب وقوف كل المسلمين على قلب رجل واحد ودعم 

ة الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحي
في القدس وفضح الممارسات االسرائيلية في المحافل 

  .اإلقليمية والدولية

بدوره، أعرب حمزة عن تقديره للدور الذي 
يضطلع به األردن تجاه العديد من قضايا المنطقة 
والسيما القضية الفلسطينية، مبينا أن بالده تشترك مع 
األردن بتلك المواقف وتدعم كل المبادرات التي تصب 

  .مصلحة القضية الفلسطينية والقدستجاه 

ان اندونيسيا تغتنم الفرص التي من شأنها : وزاد
: النهوض بمستوى العالقات التي تربطها باألردن، قائال

إن من شأن الزيارات واللقاءات المتبادلة بين البلدين 
الصديقين تقريب المواقف ووجهات النظر حيال العديد 

رك، وعلى رأسها القضية من القضايا ذات االهتمام المشت
  .الفلسطينية والقدس

  ٢٨/٥/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية 

* * * * *  

األردن يدين انتهاكات االحتالل بحق المسجد 
 االقصى

  

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية 
المسجد  اليوم استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ضد

ضييق على المتطرفين والت اقتحاماتمن خالل  األقصى
  .المصلين وكوادر األوقاف

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة على ضرورة 

، كقوة قائمة باالحتالل، بالتزاماتها بموجب "إسرائيل"التزام 
القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم 

ومشاعر الصائمين في هذا المكان  المقدسات في
ًالمقدس، خصوصا في العشر األواخر من شهر رمضان 

  .المبارك

وطالب القضاة السلطات اإلسرائيلية بالوقف 
 األقصى المبارك، الفوري لجميع االستفزازات في المسجد

ّوحملها كامل المسؤولية عن سالمة المسجد ورواده من  ّ
 .المصلين

٢٨/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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منارة يهتدي بها .. الملكية لشؤون القدس
  لتعريف األجيال الجديدة بقضيتها

تضطلع اللجنة المليكة  -   منال القبالوي- عمان 
ؤون القدس برصد وتوثيق االحداث اليومية التي تجري لش

في القدس من ممارسات اسرائيلية تهدف لتهجير السكان 
العرب وما يرافق ذلك من اعتداءات اسرائيلية على 

المقدسين وامالكهم والمقدسات، فضال عن تبادل المعلومات 
مع كافة مراكز الدراسات واالبحاث المعنية بالقدس داخل 

وانشاء موقع الكتروني للجنة يغطي قضية .وخارجهاالمملكة 
القدس بابعادها المختلفة يسهل الدخول له والحصول على 

ومشاركة فعاليات المجتمع المدني . المعلومات من خالله
  .المتعلقة بالقدس



  
  ٤٣ 

كما حرصت اللجنة على ادخال مادة القضية 
ل الفلسطينية في مناهج الجامعات االردنية والعربية بالتواص

 مطبوعا عن ٥٦مع اتحاد الجامعات العربية، واصدار 
القدس لغاية االن من كتب وكتيبات وترجمة عدد منها للغة 
االنجليزية وتوزيعها على االفراد والجامعات والجهات 

  .المعنية بقضية القدس

وقال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
الحرار في ان ا «":الرأي"عبداهللا كنعان في مقابلة الى 

االردن يحملون قضية فلسطين وجوهرها القدس حيثما كانوا 
انطالقا من ثوابتنا الوطنية والقومية وتلبية المانة حمل 
الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
في القدس متمثلين بدور توجيهات جاللة الملك عبداهللا 

ل الدولية الثاني في الدفاع عن القدس في كافة المحاف
  .«وايالء القدس ومقدساتها

وال امن وال .. واوضح ان الرعاية الهاشمية الزمة
سالم في العالم اال بحل القضية الفلسطينية حال عادال 
يرتكز على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية القائمة 

 ١٩٦٧على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
  .« الشرقية وفق حل الدولتينوعاصمتها القدس

ادراكا من االردن بقيادته الهاشمية «وتابع يقول 
لخطورة ما تهدف الحركة الصهيونية لتحقيقه وهو 
االستيالء على الثروات العربية كاملة وانشاء اسرائيل 
الكبرى من البحر الى النهر وهدم المسجد االقصى المبارك 

لوضع العربي وبناء الهيكل المزعوم مكانه وفي ظل ا
واالسالمي الدولي فقد اخذ االردن بقيادته الهاشمية على 
عاتقه ان يكون خط الدفاع االول عن امته العربية 
واالسالمية التي تستهدف اسرائيل ثرواتها وحضارتها 

  .«وتاريخها

كما اخذ االردن على عاتقه ان يكون مدافعا عن 
 فلسطين وقضيتها وجوهرها القدس ومقدساتها نظرا
الهميتها الدينية والتاريخية وارتباطه العقائدي والقومي 

  .والوطني والجغرافي مع فلسطين وشعبها

ان السياسة االردنية ثابتة في «وقال كنعان 
وقد اطلق جاللته .مواقفها اتجاه القدس والقضية الفلسطينية

من قبل في تصريح له اطلقه في محافظة ) الالءات الثالث(
ل عن القدس وال للوطن البديل وال الزرقاء ال للتناز

  .للتوطين

ونحن نضيف عليها نعم نعم نعم لموقف جاللته 
اتجاه القدس ونعم للصمود ونعم لعودة الحق العربي في 

  .«فلسطين وعاصمتها االبدية القدس

لنذكر عبارة الشريف الحسين بن علي بانه لن و"
 .يتنازل عن شبر من ارض فلسطين رافضا بذلك وعد بلفور

واليوم يرفض جاللة الملك عبداهللا الثاني النسخة الثانية من 
ٕوعد بلفور وهو قرار ترمب واعالنه ان القدس عاصمة 

  ".اسرائيل

االردن قيادة وحكومة وشعبا يقف صفا «وقال ان 
واحدا متناغما اتجاه قضية القدس وموقفنا ثابت ال حياد 

  .«عنها

القدس عربية وعاصمة ابدية لدولة «وتابع 
وان ما تتمتع به السياسة االردنية من . لسطين التاريخيةف

قبول عالمي وانفتاح متزن وعالقات طيبة اوروبيا وعالميا 
مع مختلف الدول جعلها قادرة على تحقيق مكاسب 
دبلوماسية مهمة في هيئة االمم المتحدة والجمعية العامة 
ومجلس االمن ومنظمة اليونسكو وعلى مستوى الجامعة 

 والمؤتمر االسالمي من اجل الضغط على اسرائيل العربية
  .«لوقف انتهاكاتها وااللتزام بقرارات شرعية دولية

 ٦ ص٢٥/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تستنكر انتهاك حرمة المسجد " شؤون القدس"
 األقصى

 استنكرت اللجنة الملكية لشؤون القدس – عمان
سرائيلي استمرار مسلسل اإلجرام وانتهاك قوات االحتالل اإل

للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، خاصة طرد 



  
  ٤٤ 

كل من يعتكف داخل المسجد االقصى في ليالي شهر 
 .رمضان المباركة

إن االعتكاف : وقالت اللجنة في بيان صحفي
والعبادة في المسجد األقصى جزء من روحانيات شهر 
رمضان المبارك، والمساس بها أمر غير مقبول؛ لذا 

ئيس الحكومة االسرائيلية إصدار األوامر وجب على ر
بمنع التضييق على المصلين والمعتكفين، وسحب جنوده 
من المسجد االقصى كي يمارس المسلمون عبادتهم التي 

 .تحميها الشرائع والقوانين الدولية

 من ميثاق األمم ٢وأشار البيان الى المادة 
 التي تضمنت الدعوة لتحقيق ١٩٤٥المتحدة لسنة 

اون الدولي وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات التع
األساسية للناس دون تمييز بسبب العنصر أو اللغة أو 

 .الدين

 من اإلعالن العالمي ١٨ولفت إلى نص المادة 
تقرر أن لكل شخص الحق  "١٩٤٨لحقوق اإلنسان عام 

في حرية التفكير والضمير والدين وحرية األعراب عنهما 
ٕسة واقامة الشعائر ومراعاتها وغيرها من بالتعليم والممار

، داعيا المجتمع الدولي الى "المواد الدولية التي تكفل ذلك
االلتزام بقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة اسرائيل بموجب 
القوانين والتشريعات التي تعتبر االعتداء على األماكن 
الدينية جريمة حرب، خاصة أن األراضي العربية المحتلة 

 بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية أنها تقرر
 .خاضعة لالحتالل

وشدد البيان على ضرورة ان تقف اميركا على 
الحياد، وتلزم إسرائيل االمتثال للشرائع الدولية والمبادرة 
ٕالعربية للسالم واعالن الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

  .القدس الشرقية

٢٦/٥/٢٠١٩ بترا
* * * * *  

��	ون������

ال نقل للسفارة إلى : وفد برلماني تشيكي
 القدس

التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية  –عمان 
أمس رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 

  .التشيكي

وأكد الوفد التشيكي ان بالده لن تنقل سفارتها الى 
وأن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والقدس  والقدس

 ومنسجمة مع القانون الدولي وليس لدينا واضحة وثابتة
  .أي اقتراحات بهذا الخصوص

وقال الوفد ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني يتمتع 
بسياسة حكيمة وراشدة ويقوم بجهود مكثفة لفرض االمن 
ًواالستقرار في المنطقة الفتا الى ان بالده قادت حوارات 

ن كثيرة وجهودا لترسيخ السالم بين اإلسرائيليي
  .والفلسطينيين

من جانبه اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
النيابية الدكتور نضال الطعاني رفض األردن التام لمشاريع 
القرارات ومبادرات السالم التي ال تنسجم مع المرجعيات 
ًالدولية لعملية السالم ومبادرة السالم العربية داعيا الدول 

ى إيجاد آلية دولية الناشطة والمؤثرة في القرار الدولي ال
متعددة األطراف وتحت مظلة األمم المتحدة لرعاية عملية 

  .السالم

وقال الطعاني خالل اللقاء ان عملية السالم ما 
ًزالت متجمدة متمنيا من الجمهورية التشيكية الدفع باتجاه 
ٕتحريك عملية السالم واطالق منصة سالم حقيقية بالتشارك 

  .مع جميع دول العالم



  
  ٤٥ 

لطعاني ان القضية الفلسطينية تشكل التحدي واكد ا
األكبر لدى األردن في ظل ما تشهده من تطورات واحداث 
ًخصوصا في النمو السرطاني للمستعمرات والضغط على 

وفوز » االونروا»وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ًاليمين المتطرف باالنتخابات فضال عن اعالن ضم الجوالن 

  .»صفقة القرن«سرائيل وحول ما يسمى بـ السوري الى إ

من جهته قال نائب رئيس اللجنة النائب نواف 
النعيمات ان الجمهورية التشيكية تشكل نقطة توازن في 
ًالعالم داعيا الوفد بان ينقل الصورة الحقيقية عن التحديات 
التي يعاني منها األردن ودوره المحوري في بسط السالم 

  .ة ومحاربة اإلرهاب والتطرفواالستقرار في المنطق

وفيما أشاد مقرر اللجنة النائب قيس زيادين 
المشرفة في مجلس أوروبا طالب دول أوروبا  بمواقف الوفد

ًالى اتخاذ موقف أكثر حزما ينسجم مع المبادئ والقيم 
األوروبية الداعية المرتكزة على حرية الشعوب ورفع الظلم 

  .عن الشعوب المحتلة

النائب الدكتور إبراهيم بني هاني ان من جانبه قال 
الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي مازالت أراضيه محتلة 
ًالفتا الى حجم الظلم والقهر الذي يتعرض اليه في ظل 

  .الصمت الدولي

وأكدت اللجنة على ان القدس خط احمر وليست 
للمساومة وهي راسخة في وجدان األردنيين الذين يعتبرون 

فا وواجبا ولن يتخلوا عنه حتى ينال الدفاع عنها شر
  .الفلسطينيون حقوقهم المشروعة

وكانت اللجنة بحثت في مستهل اللقاء العالقات 
الثنائية بين األردن والجمهورية التشيكية وسبل االرتقاء بها 
على مختلف الصعد وتعزيز الشراكة والتبادل التجاري 

  .والسياحي واالقتصادي والطاقة

مواقف التشيكية إزاء األردن وثمنت اللجنة ال
  .ودعمها المستمر ومواقفها المعتدلة واالنسانية

  ٣ص ١/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

لن تكون القدس : الرئيس مهاتير محمد
  عاصمة لالحتالل

 إن ،قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
الفصل العنصري واإلبادة الجماعية التي ارتكبت ضد 

 لن تنتهي ،"إسرائيل"دولة إرهابية تسمى اإلنسانية من قبل 
  .إال بانتهاء االحتالل

 في ،وأوضح في مؤتمر الشرق الشبابي
 شاب من أكثر ٢٠٠٠ بمشاركة ،كوااللمبور الذي انطلق

 موقف بالده الواضح من قرار أمريكا نقل ، دولة٤٠من 
 وأكد أن وضع القدس ينبغي أن يبقى ،سفارتها إلى القدس

  ".إسرائيل" ال تكون عاصمة لـ وأ،كما هو عليه

وأشار إلى أن الشرق يساهم في خلق حالة مميزة 
 ألنهم قادرون على إحداث ،بتفعيله لدور الشباب في العالم

 بفضل التطور ، والوصول إلى مناصب،تغيير حقيقي
  .والتغيير والتكنولوجيا

" دولة لصوص"وسبق أن وصف مهاتير إسرائيل بـ 
 ،ستيطان في األراضي الفلسطينيةوهاجمها بسبب سياسة اال

ٕ واقامة ،ال يمكنك االستيالء على أراضي اآلخرين" وقال إنه
  ". وكأنك تعيش بدولة لصوص،دولة عليها

  ٤/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

خطة السالم للشرق األوسط : جاريد كوشنر
  ّستتجنب ذكر حل الدولتين

نالد كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس األميركي دو
 الخميس بعض التفاصيل عن ،ترامب وكبير مستشاريه

 مؤكدا أنها لن ،خطته المنتظرة للسالم في الشرق األوسط
 ،ّتأتي على ذكر حل الدولتين الذي طرح منذ فترة طويلة

 .وستكرس القدس عاصمة السرائيل
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ويتوقع أن يقدم كوشنر الشهر المقبل خطته 
رة األميركية التي تقف  باسم اإلدا،المنتظرة منذ فترة طويلة

 .في صف الجناح اليميني في اسرائيل

 أصدر كوشنر ،وفي إطار سعيه لتقديم إطار جديد
 إلى أن الخطة لن تقترح ،أقوى إشارة من اإلدارة األميركية

 الحل الذي دعمته ،إقامة دولتين لالسرائيليين والفلسطينيين
 .ةالواليات المتحدة لعقود في مفاوضات السالم الطويل

وصرح كوشنر في معهد واشنطن لسياسات الشرق 
ً فهذا يعني شيئا لإلسرائيليين ،+دولتين+إذا قلت "األدنى 

ًوشيئا آخر مختلفا عنه للفلسطينيين لهذا السبب "وأضاف ". ً
ّفلنقل فقط إننا سنعمل . ّقلنا إن علينا أال نأتي على ذكر ذلك

  ."على تفاصيل ما يعنيه ذلك

 عن مزيد من تفاصيل ورفض كوشنر اإلعالن
لكنه ردا على سؤال عما إذا كانت . خطته قبل كشفها

 قال ،ستشمل الوضع النهائي بين اسرائيل والفلسطينيين
 ." سنعمل عل ذلك،هذا صحيح"

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها لن تقبل 
بوساطة من قبل إدارة ترامب التي تؤيد قاعدتها المسيحية 

 والتي تشمل مبادراتها حيال ،بال تحفظاالنجيلية اسرائيل 
 .الدولة العبرية االعتراف بالقدس بشطريها عاصمة لها

األبدية "وتعتبر اسرائيل القدس عاصمتها 
لكن الفلسطينيين يتطلعون إلى جعل القدس " والموحدة

 . عاصمة لدولتهم المنشودة،١٩٦٧الشرقية المحتلة منذ 

سطينيين وكشف كوشنر الذي ال يتمتع بثقة الفل
بسبب عالقاته العائلية مع رئيس الوزراء االسرائيلي 

 إن ترامب استشاره قبل أن يعلن قراره ،بنيامين نتانياهو
 ليعرف كيف يمكن أن يؤثر على آفاق خطته ،بشأن القدس

 .للسالم

الجواب الذي أعطيته له هو أنني "وقال كوشنر إن 
ن أعتقد أنه في األمد القصير سيكون األمر أصعب أل

 ."الناس سيكونون على األرجح أكثر تأثرا وانفعاال

لكن على األمد الطويل ما نحتاج إليه هو "وأضاف 
 وأعتقد أننا عندما نعترف ،البدء باالعتراف بالحقائق

القدس هي . فهذه حقيقة) عاصمة السرائيل(بالقدس 
عاصمة اسرائيل وهذا سيكون جزءا من أي اتفاق نهاية في 

 ."كل األحوال

 ."– للفلسطينيين" مقبول جدا -"

خالل حملته لالنتخابات التشريعية األخيرة التي 
 أعلن نتانياهو أنه ينوي ضم ،فاز على أثرها بوالية جديدة

مستوطنات الضفة الغربية في خطوة يمكن أن تقوض فكرة 
 .دولة فلسطينية

وأثار إعالن نتانياهو هذا غضب الحزب 
ك المدافعين بشدة عن الديموقراطي األميركي بما في ذل

اسرائيل الذين تساءلوا عما إذا كانت اسرائيل يمكن أن تبقى 
بذلك دولة يهودية وديموقراطية بينما يعيش ماليين 

 .الفلسطينيين تحت االحتالل

. لكن كوشنر وعد بأن تقدم اسرائيل تنازالت أيضا
وقال إن فريقه تحدث إلى رجال أعمال فلسطينيين 

ستكون مقبولة "تقد أن خطة سالم  ويع،وأشخاص عاديين
 ."جدا من قبلهم

واتصل كوشنر مع الدول العربية الخليجية الغنية 
لمحاولة تأمين حوافز اقتصادية للفلسطينيين تحت 

 .االحتالل

شعرنا بإحباط كبير "وقال صهر الرئيس األميركي 
عندما رأينا القيادة الفلسطينية تهاجم خطة ال تعرف ما 

 ."هي

 كانوا مهتمين فعال بجعل حياة الشعب إذا"وأضاف 
 فأعتقد أنهم كانوا سيتخذون قرارات ،الفلسطيني أفضل

 وربما خالل العشرين - مختلفة تماما خالل العام الماضي 
 ."عاما األخيرة

وتابع كوشنر أنه قد ال يكون الشخص الذي 
 لكنه ،سيصنع السالم في الشرق األوسط في نهاية المطاف

 ."يغير النقاش" األقل أن أكد أنه أراد على
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 فال نريد ،مقاربتنا لألمر هي إذا كنا سنفشل"وقال 
الفشل ونحن نكرر الطريقة نفسها التي اعتمدت في 

 ."الماضي

 الذي يواجه دوره في الحكومة ،لكن كوشنر
 شدد على ،األميركية مع زوجته إيفانكا ترامب انتقادات حادة

 .الدعم الذي يلقاه من أحد ركائز الحكم

 تحاول جاهدا ،عندما تعمل لمصلحة رئيس"وقال 
وعندما تعمل . أال تخيب ظنه ولكن يمكن أن يحصل

 ." ال يمكنك أن تخيب أمله،لمصلحة والد زوجتك

ّوأكد كوشنر أن خطة السالم التي أعدها وسط  ّ
ّتكتم يكاد يكون غير مسبوق وعاونه فيها فريق صغير 

ريقة قد تكون أكثر بط(...) تعالج الكثير من الموضوعات "
 ."ًتفصيال من أي وقت مضى

ُآمل أن يظهر هذا للناس أن األمر "وأضاف 
ّ آمل أن يركزوا على ،ٕ واذا كانت هناك خالفات،ممكن

ّ معتبرا أن هذه ،"ًالمحتوى التفصيلي بدال من المفاهيم العامة ً
ّالمفاهيم المعروفة منذ سنوات فشلت حتى اآلن في حل هذا 

  .الصراع

  ٤/٥/٢٠١٩اخبار 

* * * * *  

نعتز بمواقف الملك : ٕوفد نيابي واعالمي عراقي
 والشعب األردني

  

 أمس ،ٕزار وفد نيابي واعالمي عراقي - عمان
 وكان في استقبال الوفد رئيس ، جريدة الدستور،األول

مجلس إدارة الدستور محمد داودية ورئيس التحرير 
 حسين المسؤول مصطفى الرياالت والمدير العام الدكتور

العموش ونائب رئيس التحرير عوني الداوود ومساعد 
رئيس التحرير محمد سالمة وعضو مجلس النقابة ومدير 

  .دائرة المندوبين عمر محارمة

 الذي يزور األردن بدعوة ،ورافق الوفد الضيف
 نائب النقيب ينال ،من نقابة الصحفيين األردنيين

 المجلس البرماوي وأمين السر زين الدين خليل وعضوا
وضم الوفد العراقي نقيب .خالد القضاة وفيصل بصبوص

الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد 
ورؤساء تحرير :  مجلس النواب العراقيوأعضاءالالمي 

  .صحف وعدد من الشخصيات العراقية المرموقة

  داودية

ورحب رئيس مجلس إدارة الدستور محمد داودية 
 وهي ،الدستور أقدم صحيفة أردنية لى أن مشيرا إ،بالوفد

 والصحافة األردنية ،ذات محتوى قومي إسالمي حداثي
  ...ً فيها تعددية عالية جدا،صحافة مفتوحة

 عدا ،وأشار إلى أن الهم الكبير في األردن اآلن
 موضوع صفقة ،عن الهم االقتصادي الذي يعلمه الجميع

كة في  قدم شريف م١٩٢٤ ففي العام ،القرن والقدس
 الشريف الحسين بن علي دعما إلعمار ،ذلك الوقت

 ألف ليرة ذهب والتي ٢٥ كان حوالي ،المسجد األقصى
 لالنفاق على إعمار المسجد ،تعادل اآلن مليارات

 حيث ذهب وفد إلى ، فبايعه أهل فلسطين،األقصى
الحجاز وبايعوه على الوصاية الهاشمية على المقدسات 

 واستمر اإلعمار لغاية ، القدساإلسالمية والمسيحية في
  .هذه اللحظة

 ،وأكد داودية ان قضيتنا الكبرى اآلن هي القدس
 ،والجميع على اطالع كامل على سلوك اإلدارة األمريكية

 تجاه القدس وتجاه ،وسلوك ترامب على وجه التحديد
 الذي ال يوجد حل يمكن أن ، وتجاه حل الدولتين،فلسطين

 وهذه خالصة كل األفكار التي ،لًيحقق سالما إال هذا الح
 حيث توصل العالم إلى هذه ، عاما٦٠طرحت على مدى 

الحقيقة أن حل الدولتين هو الحل القابل لالستمرار 
ولذلك يوجد خطر كبير على السالم في . والقابل للحياة

 حيث انه من المتوقع أن يكون هناك انتفاضة ،المنطقة
ي سينعكس علينا في  األمر الذ،جديدة في الضفة الغربية

  .األردن
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وأضاف رئيس مجلس اإلدارة ان وضع االستقرار 
 حيث لخص جاللة الملك عبداهللا ،ًفي المنطقة مقلق جدا

:  لخص األمر، عدا عن الالءات الثالثة،الثاني هذا األمر
 وال ازدهار إال بأن يتحقق للشعب ، وال استقرار،ال أمن

ا العالم في قرارات الفلسطيني الحقوق الشرعية التي أقره
 ولذلك السلوك اإلسرائيلي ،األمم المتحدة ومجلس األمن

الذي نجم عن االنتخابات وعن الدعم األمريكي ال يبشر 
  ... وهذا ما نخشاه،إال بالحرب

  مؤيد الالمينقيب الصحفيين العراقيينوقال 
ًنعتز دائما بجاللة الملك ومواقف الشعب األردني الوطنية 

 ،ًابتة خصوصا قضية القدس وقضية فلسطينوالعربية الث
 فالقدس أمر ،ًفهذه تهمنا تماما وتهم كل األمة العربية

 فشهداؤنا في العراق ،مقدس لدى كل العرب والمسلمين
دماؤهم موجودة في داخل العراق وداخل فلسطين واألردن 

  ... فدماؤنا واحدة،وسوريا

رئيس التحرير وتحدث في اللقاء كل من 
مدير عام الدستور الدكتور  و،صطفى الرياالتالمسؤول م

 ،نائب نقيب الصحفيين ينال البرماويو ،حسين العموش
الذين رحبوا بالوفد الضيف وأكدوا على قوة العالقة بين 
البلدين األردن والعراق وعلى ضرورة تعزيزها لما فيه خير 

  . ولخدمة القضايا العربية في كافة المجاالت،البلدين

  ٣ص ٤/٥/٢٠١٩الدستور  

* * * * *  

ثوابت األردن في مواجهة تسريبات صفقة 
  القرن

  

  *المهندس عاطف الطراونة

ال أحد يعرف حتى اللحظة أي تفاصيل عن ما  
ُ وكل ما يروج عنها هو بحدود ،بات يسمى بصفقة القرن
 في طياتها تسوية للقضية ،خطة مزعومة للسالم

ي دونالد ترامب  تريدها إدارة الرئيس األميرك،الفلسطينية
  .على قياس مصالح إسرائيل بحكومتها اليمينية المتطرفة

وال أجد حرجا في القول بأن هذا التناغم بين 
 والحكومة اإلسرائيلية بعد فوز ،اإلدارة األميركية اليوم

 حتما سيكون له ،نتنياهو بأغلبية مريحة في الكنيست
لي في تداعيات مقلقة على صعيد استمرار التعنت اإلسرائي

 وقد يترجم ،مصادرته للمزيد من الحقوق الفلسطينية
عمليا في خطوات صناعة صفقة غير عادلة تقدم حال أو 

  .تصفية للقضية الفلسطينية

ولعلنا في هذا المقام نؤكد أن تحييد الواليات 
المتحدة األميركية لنفسها كوسيط نزيه في أي تسوية 

أمام خيارات  يجعلنا اليوم ،قادمة للقضية الفلسطينية
 البد من مواجهتها بحشد الصفوف وتوحيد ،صعبة جدا

  .المواقف

ٕواذا ما استثنينا موقف المملكة األردنية 
 فإننا ،الهاشمية الذي يمثله جاللة الملك عبد اهللا الثاني

بالكاد نجد موقفا عربيا إسالميا يقدم الدفاع عن الحقوق 
ً ومدخال عمليا ،الفلسطينية كأولوية أساسية لصناعة ً

  .األمن والسالم في منطقتنا

في السياق أيضا؛ فإنه محبط جدا استمرار 
 وغياب توحيد جبهة األحزاب ،االنقسام الفلسطيني

والفصائل الفلسطينية من أجل مواجهة أي استحقاقات 
  .خطيرة مقبلة

ًهذا بشكل سريع تشخيص للحالة الراهنة عربيا 
ثيرة حول  لكن يبقى في الخاطر أسئلة ك،ًوفلسطينيا

 وكم هو مقبول أن ،مآالت األزمة في المستقبل القريب
 بكارثة عنوانها إلغاء حق ،نتجاوز عقود النكبة والنكسة

الشعب الفلسطيني بأرضه وكرامته وسيادته على قراره 
  .ٕوادارة حياته

إن األردن المتمسك بثوابته تجاه القضية 
  ال يمكنه التعليق على تسريبات صحفية،الفلسطينية
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 ومزعومة ، هي افتراضية حتى هذه اللحظة،حيال صفقة
 ومن الصواب والحكمة أن ال ،تريد أميركا اإلعالن عنها

يتم اتخاذ أي موقف قبل أن يتم اإلعالن رسميا عن بنود 
لكن انشغال النخب السياسية .خطة السالم إلدارة ترامب

ُ يكرس انطباعا ،في تحليل ما تسرب من صيغ الصفقة
أنهم مسكونون بشكل الخريطة بعد اإلعالن عن هؤالء ب
 وأجد هؤالء أيضا يتصورون انتصار إسرائيل ،عن الخطة

بدعم أميركي في إنهاء حلم دولة فلسطين وعاصمتها 
  .القدس

لكن بالنسبة لي يظل السؤال األهم هو لماذا 
ًسيستسلم الفلسطينيون؛ سلطة ومنظمة وأحزابا وفصائل 

 تأتي لهم بالدولة  لن،وشعبا؛ ألي حلول مجتزأة
 ولماذا نرتكن لفكرة أن تاريخ ،!واالستقالل واالستقرار

ًالنضال الفلسطيني سيتوقف عاجزا عند الخطة 
  .!المزعومة

 مطلوب منا أن ،لذلك وحتى ال نستبق األحداث
 وهي إرادة عنيدة لن ،نتوقف عند إرادة الشعب الفلسطيني

يلي المتطرف تقبل بتسليم تاريخها لغطرسة اليمين اإلسرائ
ًالذي أصبح يستفز الشعب الفلسطيني واحدا موحدا ً.  

 يتوجب التنبه ،بالمحصلة تبرز مسألة أخرى
 إذ أن على كل قوى العالم المؤثرة اإلدراك بأن ،إليها

الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب لن تنجح أمام هذا 
العنوان األساسي لتغييب العدالة وتجاوز قرارات الشرعية 

 .ة في مسألة القضية الفلسطينية وحقوقها العادلةالدولي

 رئيس مجلس النواب* 

 ٣ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 "صفقة القرن"ما الذي يخشاه األردن من 
 

 أكد سياسيون وحزبيون أن المخاوف –عمان 
الرئيسة التي تحدث عنها جاللة الملك عبداهللا الثاني حول 

ال : الالءات الثالثة" المتمثلة بـ،"صفقة القرن "ُما يعرف بـ

 للتوطين ال للوطن البديل ال للتنازل عن الوصاية الهاشمية

 تتفاقم مع تراجع الموقف العربي الداعم ،"على المقدسات
 رغم حملة كسب التأييد التي تقودها في ،لدور المملكة

  .أوروبا والعالم إلجهاض الصفقة

 أن ،"دالغ " في أحاديث منفصلة لـ،ورأى هؤالء
مواجهة صفقة القرن ترتبط ارتباطا وثيقا بالموقف األردني 

الذي يخشى من تأثره "إلى جانب الموقف الفلسطيني 
إن هناك متطلبات حتمية " فيما قالوا ،"بالضغوط الخارجية

أخرى أردنيا ال بد من إنفاذها كتشكيل حكومة سياسية 
 على ٕواجراء انتخابات برلمانية لفرز برلمان سياسي قائم

  ". ال برلمان على أسس فردية،أساس حزبي

 قال الوزير والسفير األسبق ،وفي هذا السياق
إن العناوين الثالثة التي تحدث بها جاللة "بسام العموش 

ال يمكن ألي "الملك حول القدس والالجئين والوطن البديل 
 الفتا إلى أن ،" إال إذا قبل تغيير وضعه،بلد عربي أن يقبلها

صدى لتلك المخاوف بالموقف الملكي المسند األردن ت
  ."ًشعبيا

أن ذلك ال بد أن يكون مصحوبا بجملة "وأضاف 
من التغييرات السياسية على غرار التغييرات التي أجريت 

 ،مؤخرا في الديوان الملكي الهاشمي ودائرة المخابرات العامة
 في سياق تمتين الوضع ،لتطال الحكومة والبرلمان أيضا

  ."الداخلي

ال يمكن أن يقدم األردن صك "وأوضح العموش 
ٕفالقدس محتلة وادارة الرئيس األميركي دونالد . االستسالم

ترامب فقط من اعترفت حتى اآلن بنقل سفارة الواليات 
 ،" فيما أغلب دول العالم ليست معها،المتحدة إلى القدس

 وكذلك ،نحن األردنيين ال بد أن نكون صفا واحدا"ًمؤكدا 
 فال يعقل أن يختم الرئيس الفلسطيني محمود ،ينيونالفلسط

  ".عباس حياته بموقف قد يندى له الجبين

أن الموقف األردني الفلسطيني "وتابع العموش 
األردن لم ولن . يتعرض لمحاوالت ضغط من المحيط العربي

  ".يسلم صك االستسالم
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أن التمسك بهذا الموقف التاريخي أمام "وأشار إلى 
 ال بد أن يترافق مع مزيد ،ر اإلدارة األميركيةاحتماالت تغي

من حمالت كسب التأييد للرأي العام األوروبي في الوقت 
سبق وأن “ً قائال ،"ّالذي ال يعول كثيرا على الموقف العربي

  ".ال يزال لدينا فرصة. تنازل العرب عن الرابع من حزيران

تعتبر التغييرات التي طرأت على قيادة دائرة "و
رات العامة ومواقع عليا في الديوان الملكي الهاشمي المخاب

 وفق ،"خطوات مفصلية على طريق التحصين الداخلي
ال بد من تحصينات أخرى " الذي أضاف أنه ،العموش

  ".تنسحب على الحكومة والبرلمان

اليوم مطلوب داخليا تمكين وحدة الصف "وزاد 
قف وأن تعمل كل مكونات الشعب األردني على و. الداخلي

  ".الصفقة وتحطيم رغباتهم فيها

نحن اليوم بحاجة إلى حكومة "وبين العموش 
سياسية ال حكومة محاسيب تتقن االبتسامة وال تتقن 

  ".الفعل

 قال وزير التنمية السياسية األسبق ،من جهته
إن محددات صفقة القرن ومحاورها باتت "بسام حدادين 

راكميا  فالصراع معها ليس صراعا ت،ملحوظة ومعروفة
أن دائرة "ً معتقدا ،"وليس صراعا بالضربة القاضية

 وأن حجر ،المعارضة لهذه الصفقة تتسع يوما بعد يوم
 ،الرحى في هذه العملية هو الموقفان الفلسطيني واالردني

  ".إلى جانب ما يتبعهما من الموقف األوروبي

أن عالمات تردد بدأت تظهر عند البعض "ورأى 
ر الخريطة السياسية الجديدة الذي يراهن على تمري

يبدو لي أن اإلدارة األميركية رغم "ً قائال ،"للمنطقة
 إال أنها باتت تعرف المستقبل الذي ينتظر هذه ،"كبريائها"

  ".الصفقة

ولفت حدادين إلى أن من المخاوف األخرى التي 
هو تزايد الضغوط " ،قد ترافق الترويج لصفقة القرن

وأن تتخذ أشكاال .  متوقعة وهي،الخارجية على المملكة

ً وتتبعها أيضا خطوات متتابعة على المديين ،مختلفة أخرى
  ".القريب والمتوسط

 قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات ،بدوره
إن المخاوف من صفقة القرن "اإلسالمية األسبق هايل داود 
ً خصوصا أن ،"الالءات الثالثة"متعددة ومتشعبة تتجاوز 

كي هو لصالح الطرف اإلسرائيلي مقابل المشروع األمير
  ".التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

هو " ،ورأى أن الخطر األكبر من صفقة القرن
الضغط على األردن للقبول بالتنازل عن حقوق الشعب 

 حيث لم يعد اليوم حل حدود ،الفلسطيني للطرف اإلسرائيلي
 ملف  وكذلك،ًالرابع من حزيران مطروحا على سبيل المثال

القدس الذي قال مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد 
  ".كوشنر إنها لن تكون خاضعة للحوار

من ممارسة بعض "وعبر داود عن مخاوفه أيضا 
 حيث ال يمكن تسليم ،الدول العربية ضغوطها على األردن

 إضافة إلى ملفات أخرى شائكة منها المستوطنات ،القدس
 ،اعها إلى السيادة االسرائيلية إلى إخض"الصفقة"التي تدعو 

وهذا ما ال . من فلسطين% ٣٠ُوالتي تشكل على األقل 
  ".يوافق عليه الفلسطينيون

وقال إنه مطلوب من الدول العربية واألردن 
 أو أن يضغط األردن على ،الموافقة على هذه الطروحات

عند " في حين أن ،الفلسطينيين وهو غير مقبول أردنيا
 ".ية ال مانع لديها أن تقبل بهذا الحلبعض الدول العرب

 ٤ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تنويع تحالفات األردن أبرز وسائل : سياسيون
  مواجهة صفقة القرن

  

دعا سياسيون إلى  –ن عما – محمود الطراونة
التفكير مليا بخطورة صفقة القرن وآثارها على األردن 

التعاضد وفلسطين واعتماد سياسة ضبط النفس و
 ،والتكاتف والوقوف خلف جاللة الملك في الءاته الثالثة
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والتمسك بالشرعية في المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  .في فلسطين

وأشاروا إلى أن على األردن تنويع تحالفاته 
 مشددين على أن ،لحماية مصالحه وحماية أمنه وأراضيه

خطة جاريد كوشنر تخالف توجهات االردن من حيث 
 حل الدولتين والوضع في القدس وكل منهما يعد رفض

  .خطا أحمر بالنسبة لألردن وال مجال للحوار فيهما

وأكد هؤالء أن األردن هو خط الدفاع األول عن 
 ،فلسطين وسط تفتت العرب ولحاقهم بالركب األميركي

ولتبقى فلسطين القضية المركزية األولى لألردن 
  .واألردنيين

الخارجية األسبق كامل وفي السياق قال وزير 
 ، إن األردن ال يمكنه أن يتفادى صفقة القرن،أبو جابر

فيما يتحكم الغرب بمجرياتها ولكن كيف يواجه األردن 
  .الصفقة التي تتخذ قراراتها في واشنطن

وأشار أبو جابر إلى أن على االردن ان يتحلى 
بهدوء األعصاب وسعة الصدر والتفكير مليا ألن الوقت 

 وال بد من ، الغضب او رد الفعل غير المدروسليس وقت
التفكير عميقا وجليا فيما يتوجب على األردن أن يفعله 

  .حيال األمر ألننا ضحية له

ودعا الى توحيد الفكر السياسي أردنيا ألن 
 لكن االردن بقيادته ،األردن وحده ضعيف وفلسطين كذلك

 وفلسطين بصمود أهلها ،الحكيمة وعالقاته الدولية
تمسكهم البطولي بموقفهم سيشكالن قوة ضد أي مخطط و

  .في المستقبل

وشدد ابو جابر على اهمية استشارة الشعب 
وضبط النفس بهذه القضية والتركيز على صمود 
الفلسطينيين في ارضهم والحفاظ على شرعية الوصاية 

 الفتا الى ان الشرعية الدينية ،الملكية على المقدسات
 فيما يقف االردنيون ،سياسيةتتالقى مع الشرعية ال

  .والفلسطينيون خلف الملك لمواجهة هذا التحدي

واشار الى ضعف الموقف العربي تجاه القضية 
 لكن وحدة الشعبين االردني والفلسطيني خط ،الفلسطينية

دفاع أول ضد أي مخطط يستهدف سيادة االردن 
  .وفلسطين

من جهته قال رئيس جمعية العلوم السياسية 
 محمد مصالحة انه بات واضحا من تصريحات الدكتور

مستشار الرئيس األميركي جاريد كوشنر استبعاد حل 
الدولتين وال حديث حول القدس وهذين األمرين في صميم 

  .مطالب األردن في كيفية تسوية القضية الفلسطينية

 ان االردن اآلن سيكون بمواجهة إذا ما ،واضاف
 ،البديل من جهة وهو معني بالوطن ،تصلب في مواقفه

 ويستجيب للرغبة ،والنظر الى حل الدولتين كعامل استقرار
 ويهيئ لعالقات ،الفلسطينية في ايجاد كيان مستقل لهم

مستقبلية تقوم على التكافؤ والندية والتنسيق المشترك 
وصيغة مستقبلية لالتحاد كالكونفدرالية مستقبال على 

  .سبيل المثال

بأن الصفقة تخضع وعبر المصالحة عن اعتقاده 
لمراجعات بين وقت وآخر في ظل الضغوط الشعبية وما 

 الفتا الى ان تماسك الجبهة ،حصل في األشهر األخيرة
الداخلية من شأنه تقوية صمود الشعب الفلسطيني ليبقى 
كيانه على أرضه وليس كما تريد اسرائيل تصدير أزمتها 

مر ٕ واذا فرض األ،على حساب شعوب أخرى ومنها االردن
بالقوة فسيولد المزيد من العنف وعدم االستقرار للمنطقة 

  .برمتها

واعتبر انه اذا أرادت الواليات المتحدة نسخة 
منقحة من وعد بلفور فقد مضى قرن كامل على الوعد 

  .ولم تهدأ القضية أو تحل

من جانبه قال الوزير األسبق تيسير الصمادي 
ألن الواليات ان العنوان العريض هو كيف نؤجل الصفقة 

المتحدة واسرائيل متفقتان على ما يبدو على تنفيذها 
  .واالصرار عليها من خالل لعبة الديمقراطية
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واشار الى ان التأجيل قد يكون ممكنا اذا دعا 
االردن الى اصالحات داخلية من بينها الدعوة الى 

 ألن أي قرار يتعلق بمستقبل االردن ،انتخابات برلمانية
  .ة البرلمانسيخضع لموافق

 فقد ،وبين ان اسرائيل ورغم اهمية الصفقة لها
 ومن ثم الى ما ،اجلت اجراءاتها الى ما بعد االنتخابات

 مضيفا أننا نواجه صفقة ،بعد شهر رمضان المبارك
القرن من مسؤولين ليس لديهم أي فكرة عنها وهو أمر 

  .غريب الى حد ما

وشدد الصمادي على أهمية الوحدة الوطنية 
عزيز مواقف جاللة الملك والتكاتف حول الءاته الثالثة وت

ودعمه في هذا الموقف ألنه يخوض حربا بالغة الصعوبة 
في ظل تفتت الموقف العربي وسير بعض العرب مع 

  .الركب االميركي الصهيوني بهذا المجال

وتابع هذا األمر يحتم على الجميع من مختلف 
الوقوف خلف االطياف السياسية من معارضة ومواالة 

الملك وأن يكون الموقف والرؤية معززا للوحدة الوطنية 
والحفاظ على حق الفلسطينيين التاريخي في إقامة 

 الفتا الى أهمية ،دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني
عدم تقوقع االردن في تحالفاته في المحاور التقليدية 
وتنويع وتغيير سياسة التحالفات لتضم محاور جديدة 

كثر فائدة لألردن بعدما رشح من مواقف االدارة االميركية أ
  .ضد االردن وفلسطين

 ٥ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الصفدي يبحث مع وفد أوروبي التحديات 
  المشتركة

  

بحث وزير الخارجية  -  رهام فاخوري-عمان  
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس مع وفد يضم 

وسط في بعثات دول االتحاد مسؤولي ملف الشرق األ

األوروبي في األمم المتحدة العالقات األردنية األوروبية 
والتنسيق األردني األوروبي إزاء التحديات المشتركة 
وسبل التعامل معها بما يحقق الهدف المشترك في 

  .تحقيق األمن واالستقرار

وأكد الصفدي متانة الروابط األردنية األوروبية 
لتي تربط األردن باالتحاد األوروبي وعمق الشراكة ا

  . َودوله

ولفت إلى الحرص المشترك على إيجاد آفاق 
أوسع لتعزيز عالقاتهما االقتصادية والتجارية والتنموية 

  .والدفاعية

وقال الصفدي إن أمن العالم العربي وأوروبا 
ٕواستقرارهما مرتبطان بعضهما ببعض وان حل األزمات 

  .روبا كما المنطقةاالقليمية ضرورة ألمن أو

وأعرب الصفدي عن تثمين المملكة للمواقف 
األوروبية الداعمة لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية 
الدولية سبيال وحيدا لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي 

  .الذي شدد على أنه أساس الصراع في المنطقة

وثمن الصفدي دعم االتحاد االوروبي ودوله 
الذي قدمته لمساعدتها على تلبية  واالسناد ،للمملكة

  .احتياجات مليون وثالثمئة ألف شقيق سوري

وأكد الصفدي أن الشراكة االردنية االوروبية هي 
شراكة تاريخية تطورت عبر سنوات من التعاون والتشاور 
والتنسيق ولفت إلى أهمية المواقف والدور االوروبي 

ق الضروري في جهود حل الصراعات االقليمية وتحقي
  .التنمية والرخاء في اإلقليم

  ٢ص ٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

للضغط على الطراونة يدعو برلمانات العالم 
 بلدانها لوقف االعتداءات اإلسرائيلية
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دعا رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد  - عمان
البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة البرلمانات 

اءت ضاغطة مع حكومات العربية والدولية إلى اتخاذ إجر
بلدانها لوقف االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي 

 .الفلسطينية

وأضاف الطراونة في بيان صادر عن رئاسة 
 إن ما شهده قطاع غزة من ،االتحاد البرلماني العربي

 يأتي بعد انحياز ،عدوان غاشم استهدف أهلها األبرياء
 يذهب باتجاه  وهو ما،اإلدارة األمريكية لسلطات االحتالل

التنبه لتوقيت هذا العدوان ومراميه قبيل انطالق خطة 
 .السالم المزعومة أو ما بات يعرف بصفقة القرن

 إن األوقات العصيبة التي تمر بها القضية ،وقال
الفلسطينية تتطلب الدفع باستحقاق المصالحة 

 وتوحيد الجهود من أجل الدفع بحل الدولتين ،الفلسطينية
ل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة على طريق ني

 وتكاتف األسرة الدولية بوجه ،على ترابه الوطني
ممارسات االحتالل التي ما انفكت تمارس التطهير والقتل 

 .والدمار بحق الشعب الفلسطيني

وأكد تضامن االتحاد البرلماني العربي مع أبناء 
ً داعيا إلى توحد الداخل الفلسطيني ،الشعب الفلسطيني

ٕ واحباط كل المؤامرات التي ،مواجهة مطامع االحتاللب
 .تهدف إلى مصادرة الحق الفلسطيني

  ٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نثمن دور الملك وجهوده لتحقيق : ديفيس
  األمن واالستقرار ومكافحة اإلرهاب

  

التقى وزير  -  نيفين عبد الهادي-عمان 
 وفدا ،مس ا،الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

يضم سيدات أعضاء في مجلس النواب األميركي 

 ، والمخصصات،عن لجان القوات المسلحة) الكونغرس(
  . برئاسة النائب سوزان ديفيس،والطاقة والتجارة

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين 
 ،المملكة والواليات المتحدة والمستجدات اإلقليمية

ة الفلسطينية والتحديات خصوصا تلك المرتبطة بالقضي
التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على 

 اضافة إلى األزمة السورية والحرب ،أساس حل الدولتين
  .>>...على اإلرهاب

 ثمنت ديفيس دور جاللة ،من جهتها... <<
الملك عبداهللا الثاني والجهود التي يقودها لتحقيق األمن 

 مشددة على استمرار ،اإلرهابواالستقرار ومكافحة آفة 
 .دعم االردن شريكا استراتيجيا لبالده

  ٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بالتمسك "صفقة القرن"الرد على : عريقات
 بالقانون الدولي

  

 أكد أمين سر اللجنة –وكاالت  - رام اهللا
 أن ،التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

يكون بالتمسك ” صفقة القرن“الرد على ما يسمى 
 مشددا على أن ،بالقانون الدولي والشرعية الدولية

 وأن منظمة ،فلسطين لم ولن تخول أحدا للتفاوض عنها
جاء ذلك  .التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

  .خالل ندوة سياسة عقدتها جامعة القدس

وأوضح عريقات أن المرحلة السياسية الحالية ال 
 ،يها شريك إسرائيلي وال أميركي لعملية السالميوجد ف

حيث يعمل نتنياهو وبدعم من إدارة ترمب على إلغاء حل 
 ويقوم على ،الدولتين واستبداله بنظام الفصل العنصري

أساس إنكار الوجود الفلسطيني كشعب له حقوق وطنية 
 وهو بالضبط ما يعبر عنه ،أولها حق تقرير المصير



  
  ٥٤ 

ري الذي يستند تنفيذه على إنكار قانون القومية العنص
  .الشعب الفلسطيني

وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب شريك إسرائيل 
إال أن  “،في محاولة إنكار صفة الشعب عن الفلسطينيين

 وفقا لتعريف اينشتاين ،هذا التوجه هو الجنون بعينه
 وهو تجربة الشيء بذات األدوات أكثر من مرة ،للجنون

 مشيرا إلى أن محاوالت إنكار ،”وتوقع نتائج مغايرة
الشعب الفلسطيني جربتها الحركة الصهيونية وقوى 

 وسيكون ،االستعمار منذ وعد بلفور ومصيرها كان الفشل
  .مصير هذه المؤامرة الفشل الحتمي

وأشار عريقات إلى أن اإلدارة األميركية تريد 
 ،إضعاف صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة

 ،”األونروا“ ومحاولة إلغاء ،اعدات عنهكقطع المس
 ،ووقف المساعدات حتى عن المستشفيات في القدس

ٕ واغالق ،ٕواغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
  .القنصلية األميركية في القدس

وأضاف عريقات أن من ضمن أبرز األهداف 
 هي إلغاء المرجعيات الدولية ،التي تسعى أميركا لتحقيقها

 ، الصراع التي تستند إلى القانون الدوليالخاصة بتسوية
واستبدالها باإلمالءات األميركية وفقا لقواعد جديدة تقوم 
على أساس ما تم فرضه من وقائع احتاللية على 

  .اس ما يمليه الجانب اإلسرائيلي وعلى أس،األرض

  ٢٢ ص٧/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حكم زيارة المسجد : وزير األوقاف المصري
 تبط برأي الحاكماألقصى مر

  

وزير األوقاف  أعلن – القاهرة – عادل كريم
المصري محمد مختار جمعة أن الفتوى الشرعية المرتبطة 
بحكم زيارة المسجد األقصى في ظل وضعه الراهن يجب أن 

 موضحا أن تلك المصلحة ،تقف على المصلحة الوطنية

 جاء ذلك في كتابه.يقدرها الحاكم أكثر مما يقدرها العالم
 والذي أعلن ،"فقه الدولة وفقه الجماعة"الجديد تحت عنوان 

عنه اليوم االثنين على الموقع الرسمي لوزارة األوقاف 
 وكذلك على موقعه وصفحته على موقع التواصل ،المصرية

عندما نسأل عن حكم زيارة "وقال جمعة .االجتماعي فيسبوك
 فإننا نؤكد أن ،المسجد األقصى في ظل وضعه الراهن

لفتوى في هذا األمر ينبغي أن تنبع وتنبثق وتبنى من ا
  ".خالل رؤية جهات االختصاص

وأضاف عندما ترى الجهات المختصة بالشأن 
 أن الزيارة ،الخارجي أو األجهزة المعنية بالشأن الداخلي

تحقق المصالح المعتبرة تكون الفتوى هنا تابعة لذلك 
  .قدير تبعاتهباإلباحة أو االستحباب وفق طبيعة الظرف وت

عندما ترى هذه الجهات أن الزيارة محفوفة " وتابع
 وأن اآلثار السلبية تفوق اآلثار اإليجابية لها ،بالمخاطر

  ". بالمنعالرأييكون 

  رؤية وطنية

وأكد وزير األوقاف المصري أن الفتوى ال يمكن أن 
 ،تكون منفصلة عن الواقع أو مستقلة عن المصلحة

 ولذا ،لحاكم أكثر مما يقدرها العالموالمصلحة هنا يقدرها ا
رأي الحاكم يرفع الخالف في المختلف ) يقصد العلماء(قالوا 
 ذلك أنه أدرى بالمصلحة العامة وأكثر إلماما بجوانب ،فيه

  .األمر وما يترتب عليه من تبعات

ًوبرر جمعة ذلك بأن بعضا من الفتاوى الشرعية 
 ،الرؤية الوطنية فيها على البعد الوطني والرأيقد يتوقف 

 الشرعي بمنأى عن مراعاة الرأيوال يمكن أن يصدر 
  .المصالح الوطنية المعتبرة

ويتعرض المسجد األقصى النتهاكات ممنهجة من 
 كما يقوم مستوطنون متطرفون ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  .باقتحامات متكررة للمسجد وسط حراسة قوات االحتالل

معة وقبله الداعية وكان مفتي مصر الشيخ علي ج
الحبيب الجفري أثارا جدال واسعا بعد قيامهما بزيارة المسجد 

 تزامنا مع منع شخصيات إسالمية بارزة من ،األقصى



  
  ٥٥ 

 مثل مفتي فلسطين السابق ورئيس الهيئة ،دخوله
 ورئيس ،اإلسالمية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري
  .ائد صالحالحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ ر

  ٦/٥/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  

  

باستراليا  الجالية الفلسطينيةشعث يشيد بدور 
 في إحباط نقل سفارتها إلى القدس

  

مستشار الرئيس للعالقات  أشاد –رام اهللا 
 رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث بالجهود ،الدولية

ثير التي تبذلها الجالية الفلسطينية في استراليا في التأ
 والتي ساهمت مؤخرا في فوز ،على المجتمع االسترالي

 وهزيمة مرشح اليمين ،مرشح حزب العمال االسترالي
 وهي النتيجة ،المتطرف الذي ينتمي له رئيس الوزراء

التي قادت إلحباط مساعي نقل السفارة االسترالية إلى 
  .القدس

 الناشط ،وقال شعث خالل لقائه اليوم الثالثاء
 ،ة أحد قادة الجالية الفلسطينية في استراليامنير محاجن

 إن ،بحضور القيادي في حركة فتح عبد اهللا عبد اهللا
نشاط الجالية وحيويتها وتحالفها مع القوى المحبة 
للسالم والعدالة في استراليا تشكل نموذجا ايجابيا لعموم 

 والتي يمكن لها أن تضاعف من ،الجاليات في العالم
  .إقامتهاوائر صنع القرار في بلدان حجم تأثيرها على د

ّواطلع شعث خالل اللقاء على أوضاع الجالية 
 والجهود التي يبذلها المغتربون ،الفلسطينية في استراليا

في دعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم االحتالل 
 إضافة إلى عالقاتها بمكونات المجتمع ،وانتهاكاته

  .االسترالي وممثلي الجاليات األخرى

عرض شعث رؤيته لتوحيد الجاليات الفلسطينية و
 اتحاد عالمي للجاليات يبنى على إطار في ،في العالم

 مؤكدا الحاجة لتطوير ،أسس وطنية ديمقراطية تعددية
الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المغتربين والمؤسسات 

 بما في ،وأبنائهاالوطنية بشكل عام للجاليات الفلسطينية 
 معسكرات شبابية وخدمات ٕواقامةرات ذلك تنظيم زيا

  .ثقافية وتعليمية واستشارية

وأضاف أن توحيد الجاليات وتطوير العالقات 
 خاصة دائرة شؤون ،بينها وبين مؤسسات الوطن

 سيساهم في تطوير دور الجاليات في بلدان ،المغتربين
  .المهجر خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني

  ٧/٥/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

..  على بقايا الضفة وغزة"فلسطين جديدة"
 تنشر بنود خطة "اسرائيل اليوم"صحيفة 

  "صفقة القرن"

  

نشرت  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 ما قالت إنها نص وثيقة متداولة ،صحيفة اسرائيلية امس

صفقة "حول عناصر خطة  ،في وزارة الخارجية االسرائيلية
  .ميركية للتسوية بين الفلسطينيين واالسرائيليين األ"القرن

ولم تؤكد أي جهة أميركية أو اسرائيلية أو 
 ما ورد في هذه الوثيقة التي نشرتها صحيفة ،فلسطينية

 المقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي ،"إسرائيل اليوم"
ّ والتي خصها الرئيس األميركي دونالد ،بنيامين نتانياهو

وتنوي الواليات المتحدة . قابلة صحفيةترمب بأكثر من م
 دون ان تكشف ، نشر خطتها الشهر المقبل،األميركية

إسرائيل "واستنادا الى صحيفة . عن عناصرها حتى اآلن
  : فإن الخطة تضم النقاط الرئيسية التالية"اليوم

  االتفاق -١



  
  ٥٦ 

 منظمة ،سيتم توقيع اتفاقية ثالثي بين إسرائيل
 وسيتم إنشاء دولة ،كة حماس وحر،التحرير الفلسطينية
) الضفة الغربية( في ،"فلسطين الجديدة"فلسطينية تسمى 

  . باستثناء المستوطنات اإلسرائيلية المقامة بالضفة،وغزة

  إخالء األرض -٢

كما ) بالضفة الغربية(ستبقى الكتل االستيطانية 
 وستنضم إليها مستوطنات ،هي اليوم في أيدي إسرائيل

 وسوف تتوسع ،)ستيطانية العشوائيةالبؤر اال(معزولة 
مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي 

  .ستضاف إليها

  مدينة القدس -٣

لن يتم تقسيمها وتقاسمها بين إسرائيل 
 وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين ،وفلسطين الجديدة

 وسيكون السكان العرب هم مواطني فلسطين ،الجديدة
  .الجديدة

مسؤولة عن ) اإلسرائيلية(القدس وستكون بلدية 
 الذي ستتعامل ،جميع مناطق القدس باستثناء التعليم

 وستدفع السلطة ،معه الحكومة الفلسطينية الجديدة
  .الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه

 ولن ،ُلن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية
يتم ضم  ولن ،ُيسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية

 وستبقى األماكن المقدسة ،مناطق إضافية إلى القدس
  .كما هي اليوم

  غزة -٤

ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين 
 ،لغرض إنشاء مطار وإلنشاء المصانع والتجارة والزراعة

 وسيتم تحديد حجم المناطق ،دون السماح بالسكن فيها
  .والسعر بين الطرفين من خالل وساطة الدول الداعمة

  الدول الداعمة -٥

: ًالدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا االتفاق هي
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول الخليج المنتجة 

  .للنفط

 مليار ٣٠وستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 
دوالر على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية في 

زولة تكلفة ضم المستوطنات المع (،فلسطين الجديدة
  .)والكتل االستيطانية الى إسرائيل

. أ(تقسيم األموال التي ستدفعها الدول الداعمة 
االتحاد األوروبي .  ب،%٢٠الواليات المتحدة األميركية 

سيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط .  ج،%١٠
معظم العبء سيكون .  د، حسب إنتاجها من النفط%٧٠

تكون المستفيدة على الدول المنتجة للنفط ألنها س
  .)الرئيسية من هذا االتفاق

  الجيش -٦

 السالح ،لن يكون لفلسطين الجديدة جيش
  .الوحيد هو األسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة

سيتم توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل وفلسطين 
الجديدة تضمن فيها إسرائيل لفلسطين الجديد الحماية من 

سطين الجديدة إلسرائيل  وستدفع فل،كل عدوان خارجي
  .مقابل هذه الحماية

يجب أن تتحدد تكلفة هذا الدفع في مفاوضات 
  . بوساطة الدول الداعمة،بين الطرفين

  الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ -٧

  :عند توقيع االتفاقية

 بما في ذلك ،ستودع حماس جميع أسلحتها. أ
  .األسلحة الشخصية لدى المصريين

 ، بمن فيهم القادة،حماسسيستمر أعضاء . ب
في تلقي رواتب من الدول الداعمة حتى قيام 

  .الحكومة

حدود القطاع ستكون مفتوحة لمرور . ج
 كما هي ،البضائع والعمال إلى إسرائيل ومصر



  
  ٥٧ 

وعن ) الضفة الغربية(اليوم مع يهودا والسامرة 
  .طريق البحر

سيتم إجراء انتخابات ديمقراطية وسيتم . د
 وسيكون ،فلسطين الجديدةانتخاب حكومة ل

بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح 
  . وذلك في غضون عام،لالنتخابات

  بعد– )األسرى الفلسطينيون(السجناء . هـ
 ،ٕمرور عام على االنتخابات وانشاء الحكومة

ًسيتم إطالق سراح السجناء تدريجيا لمدة 
   .ثالث سنوات

 سيتم إنشاء ،في غضون خمس سنوات. و
ي ومطار في فلسطين الجديدة ميناء بحر

وحتى ذلك الحين سيتم استخدام المطار في 
  .إسرائيل والموانئ البحرية في إسرائيل

ٕستكون الحدود بين فلسطين واسرائيل جديدة . ز
مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما 

  .هو الحال مع الدول الصديقة

 مترا ٣٠بارتفاع » أوتستراد«سيتم إقامة  .ح
: الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم فيهيربط 

 كوريا الجنوبية ،٪١٠ اليابان ،٪٥٠الصين 
 والواليات ،٪١٠ كندا ،٪١٠ أستراليا ،٪١٠

  .٪١٠المتحدة واالتحاد األوروبي 

  منطقة االغوار -٨

ستظل منطقة االغوار الفلسطينية في أيدي . أ
  .إسرائيل كما هو اليوم

أربعة  إلى طريق ذو ٩٠سيتحول الطريق . ب
  .حارات

  .ستصدر إسرائيل مناقصة لتوسيع الطريق .ج

سيتم منح مسلكين من الطريق لفلسطين . د
 وستكون هذه المعابر ،الجديدة إلى األردن

  .تحت سيطرة فلسطين الجديدة

  المسؤولية -٩

إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير  .أ
 فإن الواليات ،الفلسطينية على هذه االتفاقية

تلغي كل دعمها المالي المتحدة سوف 
للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في 

  .العالم بتحويل األموال إليهم

إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على . ب
شروط هذا االتفاق ولم توافق حماس أو 

 فسيتم اعتبار قادة حماس ،الجهاد اإلسالمي
 وفي جولة ،والجهاد اإلسالمي مسؤولين

 ،ن إسرائيل وحماسأخرى من العنف بي
ستدعم الواليات المتحدة إسرائيل إللحاق 
ًاألذى شخصيا بقادة حماس والجهاد 

 فمن غير المعقول أن تحدد ،اإلسالمي
مجموعة من عشرات األشخاص حياة 

  .ماليين األشخاص

 فإن ،إذا اعترضت إسرائيل على هذا االتفاق .ج
  .الدعم االقتصادي إلسرائيل سوف يتوقف

  ١٢ص ٨/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

إشادة فلسطينية بالمواقف التاريخية لألردن 
ًملكا وحكومة وشعبا ً  

  

 بحث رئيس مكتب التمثيل -بترا  - رام اهللا
األردني في فلسطين السفير محمد ابو وندي مع وزير 

 سبل ، امس،الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح
  .تعزيز التعاون في قطاع الحكم المحلي

صالح بالمواقف التاريخية لألردن ملكا وأشاد ال
 ووقوفهم الدائم لجانب الشعب ،وحكومة وشعبا

الفلسطيني وقيادته وقضيته العادلة في كافة المحافل 
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 والثبات على المواقف رغم ،الدولية واإلسالمية واإلقليمية
  .كل الضغوطات

 السفير أبو وندي على ،واطلع الوزير الصالح
ي في فلسطين وأبرز النجاحات واقع قطاع الحكم المحل

 باإلضافة إلى التحديات التي تحول دون ،واالنجازات
 خاصة ممارسات ،تحقيق التنمية المحلية الشاملة

ٕاالحتالل االسرائيلي واجراءاته العنصرية وسياساته 
االستيطانية التوسعية التي قطعت أواصر المدن والبلدات 

  .والقرى والتجمعات الفلسطينية

 ،ية العمل على تعزيز التعاون المشتركوأكد أهم
وتفعيل اللقاءات وتبادل الزيارات من أجل االستفادة من 

 وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقطاع الحكم ،تجارب البلدين
  .المحلي

 الوزير بنجاح تشكيل ،وهنأ السفير أبو وندي
 مشددا ، برئاسة محمد اشتية١٨الحكومة الفلسطينية 

لتاريخية واألخوية بين البلدين على متانة العالقة ا
 .الشقيقين

  ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

جلسة غير رسمية لمجلس األمن حول 
 ًاالستيطان غدا

 

يعقد مجلس  -  مكتب الدستور-األمم المتحدة 
بصيغة «االمن الدولي غدا الخميس اجتماعا غير رسمي 

 :المستوطنات والمستوطنون اإلسرائيليون: بعنوان» أريا
بقاعة » جوهر االحتالل وأزمة الحماية وعرقلة السالم

  .المجلس االقتصادي واالجتماعي

وصيغة اريا ال يصدر عنها أي قرار وتعقد خارج  
قاعة مجلس االمن بسبب عدم التوافق بين االعضاء 

  .على ادراجها على جدول االعمال بطريقة رسمية

 ،ويرأس االجتماع وزير الخارجية اإلندونيسي 
ضره وزير خارجية فلسطين ويشارك فيه البروفيسور ويح

 جامعة والية ،كلية الحقوق في موريتز(جون كيغلي 
محامية حقوق  /ٕواميلي شايفر عمر مان) أوهايو

 المؤسس المشارك والمديرة التنفيذية لمركز ،اإلنسان
  .التقاضي العالمي

  ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

وروبي بمواجهة فلسطين تطالب االتحاد األ
صفقة القرن وتحذر من تحول المعركة لحرب 

  ديموغرافية

 يطالب الفلسطينيون االتحاد األوروبي -نيويورك 
 إذا تجاهلت خطة ،بتولي مسؤولية الدفاع عن حل الدولتين

 ،السالم األميركية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية
رياض  متحدةبحسب ما أفاد السفير الفلسطيني لدى األمم ال

ويتوقع أن تكشف إدارة الرئيس .منصور اليوم الثالثاء
األميركي دونالد ترامب عن الخطة المنتظرة منذ مدة طويلة 

 ، لكن الفلسطينيين رفضوها من اآلن،الشهر المقبل
 .معتبرين أنها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل

ّوقال منصور للصحافيين إنه حض المسؤولين 
ًالل لقاءات جرت مؤخرا في بروكسل على أخذ األوروبيين خ

 وعدم السماح للواليات المتحدة بأن تكون الالعب ،المبادرة
 .األبرز في عملية السالم في الشرق األوسط

ّوحث الفلسطينيون االتحاد األوروبي على الدعوة 
لمؤتمر دولي يؤكد اإلجماع العالمي بشأن حل الدولتين 

 . ويرفض النهج األميركي،يللنزاع الفلسطيني اإلسرائيل
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وقال منصور للصحافيين بشأن لقاءاته مع 
عليهم . ندفعهم لالنخراط"المسؤولين األوروبيين 

سنكون سعداء للغاية إلظهار أن هناك : "وأضاف."ّالتحرك
 ."ً لتحديد كيف سنمضي قدما،أكثر من العب على الساحة

 ،ّوحث الفلسطينيون كذلك الدول األوروبية
ٕنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وايرلندا وبلجيكا ًخصوصا فر ٕ ٕ
 . على االعتراف بفلسطين كدولة،ولوكسمبورغ

وتؤكد قرارات األمم المتحدة حل الدولتين الذي 
 .يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل

وذكر منصور أن الفلسطينيين يريدون أن تعزز 
 .ق األوسطروسيا نشاطها الدبلوماسي في الشر

ويتوقع أن تشمل خطة السالم األميركية مقترحات 
لتنمية اقتصادية على مستوى المنطقة تشمل مصر األردن 

 ، صهر الرئيس األميركي،ويعد جاريد كوشنر .ولبنان
 .المهندس الرئيسي للمقترحات

 التي لم ،وأشار منصور إلى أن الخطة األميركية
" ذريعة"لى توفير  تهدف على ما يبدو إ،يطلع عليها بعد

لحكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم 
 .مزيد من األراضي الفلسطينية

وتعهد نتنياهو خالل الحملة االنتخابية بضم 
 في تحرك من شأنه أن يقضي ،مستوطنات الضفة الغربية

 .على أي فرص إلقامة دولة فلسطينية قابلة لالستمرار

أن الفلسطينيين ال يزالون وأكد منصور أنه مقتنع ب
 لكنه أشار إلى ،"دعم كبير في الساحة الدولية" يحظون بـ

 فقد تتحول المعركة إلى ،أنه في حال فشلت الدبلوماسية
 .حرب ديموغرافية

 واقع ،إذا كان ذلك ما يريدون إجبارنا عليه: "وقال
ّ فسيسرع الشعب الفلسطيني ماكينات ،الدولة الواحدة

عدد الفلسطينيين الذين يواجهون الفصل اإلنجاب لزيادة 
 ."العنصري

  ٨/٥/٢٠١٩وكالة سما االخبارية 

* * * * *  

نقص األموال يهدد المساعدات : األمم المتحدة
  الغذائية للفلسطينيين تحت االحتالل

  

األمم   حذرت–وكاالت  – فلسطين المحتلة
 من أن وكاالتها التي تقدم ،المتحدة أمس األربعاء

 وال ،الغذائية للفلسطينيين تحت االحتاللالمساعدات 
سيما في قطاع غزة تحتاج إلى عشرات الماليين من 
الدوالرات في األسابيع المقبلة لتجنب الخفض الكبير في 

  .الحصص الغذائية

ويقدم برنامج األغذية العالمي ووكالة غوث 
مساعدات غذائية ألكثر " األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

 لكن المنسق اإلنساني لألمم ،ص في غزةمن مليون شخ
المتحدة في األراضي الفلسطينية جيمي مكغولدريك حذر 

  .من أنهما يواجهان أزمة تمويل خطيرة

 إنه يتعين ،وقال خالل مؤتمر صحافي في جنيف
عليهما جمع األموال حتى يتمكنا بسرعة من شراء 

 يحصل نعتقد أنه إذا لم"وقال . األغذية الالزمة لبقية العام
 مليون ٤٠ على حوالي األونروابرنامج األغذية العالمي 

 فسيكون من ،دوالر بحلول نهاية أيار أو بداية حزيران
  ."المستحيل إصدار الطلبية

. ًأقر ماكغولدريك بأن العجز كان هائال هذا العامو
 فلن ،من الواضح أنه إذا لم يحصال على التمويل"وقال 

ًفا أن هذا سيخفض في  مضي،"يتمكنا من طلب الطعام
النصف الثاني من العام عدد األشخاص المستفيدين من 

  .يؤدي إلى اقتطاع حصص اإلعاشة أو كليهما اإلغاثة أو

 ،"ال يوجد بديل"وقال المنسق اإلنساني إنه 
ًخطير جدا جدا"واصفا الوضع بأنه  وقال ماكغولدريك إن ". ً

ن  بالمئة م١٤األمم المتحدة حصلت فقط على نسبة 
 مليون دوالر تحتاجها لتغطية المساعدات ٣٥٠مبلغ 

  ...اإلنسانية في الضفة الغربية وغزة هذا العام

  ١٤ص ٩/٥/٢٠١٩الدستور 
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* * * * *  

 دولي يؤكد رالسلطة الفلسطينية تطالب بمؤتم
  صفقة القرن"حل الدولتين في مواجهة "

طالبت ...  <<-  وكاالت – فلسطين المحتلة
 بتولي مسؤولية ، االتحاد األوروبي،السلطة الفلسطينية

 إذا تجاهلت خطة السالم األميركية ،الدفاع عن حل الدولتين
 وفق ما أفاد السفير ، مسألة إقامة دولة فلسطينية،المرتقبة

  . رياض منصور،الفلسطيني لدى األمم المتحدة

ّوقال منصور للصحافيين إنه حض المسؤولين 
 في بروكسل على أخذ األوروبيين خالل لقاءات جرت مؤخرا

المبادرة وعدم السماح للواليات المتحدة بأن تكون الالعب 
  . األبرز في عملية السالم في الشرق األوسط

ّوحثت السلطة الفلسطينية االتحاد األوروبي على 
الدعوة لمؤتمر دولي يؤكد على اإلجماع العالمي بشأن حل 

نهج الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ويرفض ال
  . األميركي

وقال منصور للصحافيين بشأن لقاءاته مع 
  ". ّعليهم التحرك. ندفعهم لالنخراط"المسؤولين األوروبيين 

سنكون سعداء للغاية إلظهار أن هناك "وأضاف 
".  لتحديد كيف سنمضي قدما،أكثر من العب على الساحة

وذكر منصور أن الفلسطينيين يريدون أن تعزز روسيا 
  .لوماسي في الشرق األوسطنشاطها الدب

 التي لم ،وأشار منصور إلى أن الخطة األميركية
" ذريعة" تهدف على ما يبدو لتوفير ،يطلع عليها بعد

 لضم ، بنيامين نتنياهو،لحكومة رئيس الحكومة اإلسرائيلية
  . مزيد من األراضي الفلسطينية

وأكد منصور أنه مقتنع بأن الفلسطينيين ال يزالون 
 لكنه أشار إلى ،"دعم كبير في الساحة الدولية" يحظون بـ

 فقد تتحول المعركة إلى ،أنه في حال فشلت الدبلوماسية
  .حرب ديموغرافية

 واقع - إذا كان ذلك ما يريدون إجبارنا عليه "وقال 
 فسيسرع الشعب الفلسطيني ماكينات - الدولة الواحدة 

 اإلنجاب لزيادة عدد الفلسطينيين الذين يواجهون الفصل
  ."العنصري

  ١٤ص ٩/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

السفير األمريكي .. بعد عام من نقل السفارة
  ينتقل للسكن بالقدس المحتلة

مايك "وزير الخارجية األمريكي  أعلن – وكاالت
في دولة االحتالل  عن انتقال السفير األمريكي" بومبيو

وتأتي .للسكن في مدينة القدس المحتلة" ديفيد فريدمان"
ذه الخطوة بعد عام من نقل السفارة األمريكية في دولة ه

  .االحتالل لمدينة القدس

 إن ،العبرية" يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
 وألول مرة في مدينة ،العام السفارة األمريكية ستعقد هذا

 ،األمريكية القدس احتفاالت استقالل الواليات المتحدة
 في مباني ،قبلحيث ستقام االحتفاالت في شهر تموز الم

  .مدينة القدس المحتلة األمة غرب

يذكر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعلن 
قراره بنقل السفارة   عن٢٠١٧خالل شهر ديسمبر عام 

  كذلك اعترف ترامب،األمريكية لمدينة القدس المحتلة

 في حين جرى ،"إسرائيل" لـ بالقدس المحتلة عاصمة
ة الجديد في شهر مايو األمريكي افتتاح مقر السفارة

 الماضي بحضور عدد من المسؤولين األمريكيين

  .واإلسرائيليين

  ٩/٥/٢٠١٩ نبأ برس

* * * * *  

شركات عالمية تنسحب من مناقصة  ٣
  لقطارات المستوطنات

 

 شركات عالمية عاملة بقطاع ٣انسحبت 
القطارات اإلسرائيلية  القطارات من مناقصة خاصة بنظام

 .بط المستوطنات ببعضها وبالقدسالخفيفة التي تر
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 فإن شركات ،"٢٤حدشوت "لموقع  ًووفقا
  وماكواري،"Bombardier "بومباردييه الكندية"

 وسيمنز األلمانية "Macquarie Group "األسترالية
"Siemens "بعد ضغط ،القطارات انسحبت من مناقصة 

وأشار .مستمر من منظمات حقوقية وحركات المقاطعة
 اعتبرت أن السكك ،ن الشركات الثالثالموقع إلى أ
أداة لسياسة االستيطان اإلسرائيلية وضمها "الحديدية هي 

  .إلى القدس

 ذكرت مجلة األعمال اإلسرائيلية بدورها
"Globes"، آخر  أن صندوق االستثمار كان يبحث عن

 ،"Macquarie "يحل محل الصندوق األسترالي ماكواري
ب الممول األسترالي لم يتم سح  لكن،في حال انسحابه

" بومباردييه " بل انسحب المستثمرين برئاسة،فحسب
  .بالكامل

وبومباردييه هي واحدة من أبرز الشركات 
ماكواري األسترالية وسيمنز  " برفقة أخريتين هما،العالمية
سكك   التي انسحبت من المرحلة الثانية من،"األلمانية

 وتوسيع  الذي يساعد على ترسيخ،حديد القدس الخفيفة
  .اإلسرائيلي في األرض المحتلة التوسع االستعماري

  ٩/٥/٢٠١٩موقع رام اهللا اإلخباري 

* * * * *  

أردوغان يدعو دول العالم للتعامل بحساسية 
  أكبر مع قضية فلسطين

  

الرئيس التركي رجب  دعا – أنقرة –األناضول 
 كافة دول العالم إلى التعاطي ، الجمعة،طيب أردوغان

 الحساسية واالهتمام مع قضية فلسطين بمزيد من
 .والقدس

جاء ذلك في كلمة ألردوغان ألقاها خالل مأدبة 
 بمقر ،إفطار مع السفراء األجانب المعتمدين لدى أنقرة

  .حزب العدالة والتنمية بالعاصمة

وقال أردوغان إننا ندعو كافة الدول للتعامل 
ٕبحساسية أكبر تجاه قضية فلسطين والقدس وابداء 

  .اقف فاعلة في هذا الصددمو

وتطرق أردوغان للقصف اإلسرائيلي الذي طال 
قبل أيام مبنى يضم مكتب وكالة األناضول في قطاع 

إسرائيل ال تتوانى عن قصف وسائل “  وقال إن. غزة
 للحيلولة دون تسليط الضوء ،اإلعالم بما فيها مؤسساتنا

  .”على جرائمها في غزة

تصعيدا  ، األسبوع المنصرم،وشهدت غزة
عسكريا شن خالله الجيش اإلسرائيلي غارات جوية 

  .ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع

 ، استهدفت مقاتالت إسرائيلية،وخالل الهجمات
 ٥ بـ ، طوابق يضم مكتب وكالة األناضول٧مبنى من 

 دون ، ما تسبب بتدميره بالكامل،صواريخ على األقل
  .ةوقوع إصابات بين موظفي الوكال

  ١٠/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مجلس األمن يبحث االستيطان باألراضي 
 "لحل الدولتين"ًالمحتلة ويعده مقوضا 

مجلس األمن   عقد–  عمان–نادية سعد الدين  
 جلسة خاصة حول االستيطان اإلسرائيلي ، أمس،الدولي

 ، الذي ارتفعت وتيرته،في األراضي الفلسطينية المحتلة
 ليصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى ،ًمؤخرا
 مستوطنا في ٢٢٠ منهم ، ألف مستوطن٦٧٠زهاء 

  .القدس المحتلة

 التي جاءت بناء على طلب ،وبحثت الجلسة
البناء غير القانوني  "،ٕالكويت وجنوب إفريقيا واندونيسيا

للمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة بوتيرة 
 في ظل ،للخطر" حل الدولتين"عرض  والذي ي،متسارعة

 بؤرة استيطانية ١٢٠ مستوطنة و١٩٦قضم نحو 
  .لمساحات شاسعة من األراضي المحتلة
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 بمشاركة وزير ،ويناقش المجلس األممي
البناء غير  "،الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

القانوني للمستوطنات اإلسرائيلية ونقل مستوطنيها إلى 
) يونيو(لمحتلة منذ حزيران األراضي الفلسطينية ا

 بما يدق ناقوس ، بما في ذلك القدس المحتلة،١٩٦٧
  ".يتعرض للتقويض" حل الدولتين"الخطر بأن 

 حول ،ودعت المذكرة التي وزعتها البلدان الثالثة
 إلى مساءلة سلطات االحتالل ،الهدف من عقد الجلسة

اإلسرائيلي عن جميع انتهاكات القانون الدولي الناجمة 
 ،كما أفضت المذكرة.عن أنشطة االستيطان اإلسرائيلي

بوصفها " أريا"المقدمة إلى الجلسة التي تعقد بصيغة 
 إلى ،اجتماعا غير رسمي بدون بيان يصدر باسمها

 ، وخاصة مجلس األمن،المجتمع الدولي"مطالبة 
باستخدام أدواته لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي عن 

  ".سلوكه غير القانوني"

فرض العقوبات إذا لم " المذكرة على وحثت
تتصرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي وفقا اللتزاماتها 

 وذلك خالل الجلسة التي ترأسها وزير الشؤون ،"القانونية
 وتأتي تحت ، ريتنو مارسودي،الخارجية اإلندونيسي

جوهر : المستوطنات والمستوطنون اإلسرائيليون"عنوان 
  ".وعرقلة السالماالحتالل والحماية األزمة 

 العضو العربي الوحيد ،وكانت كل من الكويت
 واألخيرة تتولي ،ٕ وجنوب إفريقيا واندونيسيا،بالمجلس

 قد ،الرئاسة الدورية ألعمال مجلس األمن لهذا الشهر
  .تقدموا بطلب للمجلس لعقد هذه الجلسة الخاصة

 ،٢٣٣٤ُيشار هنا إلى قرار مجلس األمن رقم 
 الذي ،٢٠١٦) ديسمبر( األول  كانون٢٣الصادر في 
وقف فوري لألنشطة االستيطانية كافة في "يطالب بـ 

  .>>..".األراضي الفلسطينية المحتلة

  ١٩ ص١٠/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 أراضيكل مستوطنات الضفة : صفقة القرن
  "إسرائيلية"

 

 العبرية بان ١٢قناة  ذكرت – خاصة ترجمة
ة القرن بكل  ستعترف ضمن صفقاألمريكية اإلدارة

 ".إسرائيلية "أراضيبأنها   مستوطنات الضفة

 األمريكية اإلدارة فإن ،وبحسب القناة العبرية
جميع   على" اإلسرائيلية" السيادة حمن موافقة على

  .الغربية  مستوطنات الضفة

  ١٢/٥/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

شركة فرنسية تقاطع مشروعا في القدس 
  "إسرائيل"بسبب انتهاكات 

 

 أن شركة ،شركتان إسرائيليتان األحد أعلنت
 رفضت المشاركة في ،"ألستوم"المواصالت الفرنسية 

 العتبارات ،مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة
 .تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان على يد االحتالل

اإلسرائيليتين " دان"وشركة " إلكترا"وأبرقت شركة 
 ووزير ،ين نتنياهوإلى رئيس حكومة االحتالل بنيام

 ،من غير المقبول علينا" أنه ،ماليته موشيه كحلون
ُ أن تقاطع شركة ،ًتماما كما يجب أال يقبله أي شخص

 ، حيث وعلى حد علمنا،تعمل في بلد صديق مثل فرنسا
 أن تقاطع ،يوجد تأثير حاسم للحكومة الفرنسية عليها

 ". في عاصمتنا الوطنية،مثل هذا المشروع الهام

مد يد العون لهذا السلوك "افت الشركتان أن وأض
هو تصالح مع جهات معادية لمجرد وجود إسرائيل 

 فإن inews24وبحسب قناة ". وعاصمتها القدس
 يمنع من الشركتين ،من المشروع" ألستوم"انسحاب 

 .ّ القدرة على التقدم للعطاء،اإلسرائيليين

 توترت ،نيسان الماضي/ وفي شهر إبريل
 في أعقاب احتجاج ،"إسرائيل"ن فرنسا والعالقات بي
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 أمواال من مبالغ القاصة ،باريس على اقتطاع األخيرة
 .التي تعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية

 بحجة أن السلطة ،واقتطعت إسرائيل هذه األموال
 وهم األسرى الفلسطينيين ،"اإلرهابيين"تصرفها رواتب لـ

سطينيين الذين  والشهداء الفل،في السجون اإلسرائيلية
 .ارتقوا في عمليات ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية

واستدعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في نهاية 
 ،هيلين لو غال" إسرائيل" سفيرة فرنسا في ،نيسان/ إبريل

لتوبيخها من قبل نائب المدير العام ألوروبا بوزارة 
  بعد أن أشار سفير،الخارجية روديكا راديان غوردون

" إسرائيل"فرنسا المتقاعد في واشنطن جيرار آرو إلى 
خالل مقابلة صحافية " دولة فصل عنصري"باعتبارها 

 عمله إنهائهاألميركية مع " اتالنتيك"خصها لمجلة 
  .الدبلوماسي

 ١٢/٥/٢٠١٩وطن 

* * * * *  

الخارجية الفلسطينية تدين إخراج المصلين 
 بالقوة من األقصى

  

 والمغتربين الفلسطينية أدانت وزارة الخارجية
بأشد العبارات إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي وشرطته 
على اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك مساء أمس 

ٕ واجبار المصلين والمعتكفين على الخروج من ،السبت
  .المسجد بالقوة

 ، اليوم األحد،واعتبرت الخارجية في بيان لها
ًهذه الجرائم انتهاكا صارخا   ،لحرمة شهر رمضان المباركً

ً وتحديا ، ولحرمة المسجد األقصى المبارك،شهر العبادة
 واعتداء على الدين ،ًواستفزازيا لمشاعر المسلمين

 وأن االعتداء على المصلين المعتكفين ،اإلسالمي الحنيف
ًواخالءهم من المسجد يشكل انتهاكا لحقوقهم في أداء  ٕ

د األقصى المبارك هو ً علما أن المسج،واجباتهم الدينية
  .مقصد المسلمين لالعتكاف والصالة في الشهر الفضيل

إن هذا االعتداء ليس األول : "وأضافت الوزارة
 حيث ،الذي يتعرض له المصلون منذ بداية شهر رمضان

قامت شرطة االحتالل قبل أيام باالعتداء على المصلين 
 كما تتزامن هذه ،اثناء خروجهم من صالة التراويح

عتداءات مع دعوات تطلقها منظمات يهودية متطرفة اال
لتنفيذ اقتحامات حاشدة للمسجد األقصى المبارك لمناسبة 

  )".يوم القدس(ُما يسمى 

ننظر بخطورة بالغة : "وتابعت الوزارة في بيانها
ً ونعتبره تصعيدا كبيرا في ،لهذا االعتداء اإلسرائيلي اآلثم ً

افى مع ادعاءات  يتن،مسلسل استهداف المسجد األقصى
سلطات االحتالل بخصوص تقليل االحتكاك قدر اإلمكان 
 ،وتقديم تسهيالت مزعومة للمصلين في الشهر الكريم

وهنا نتوقع أن هذا االعتداء سوف يرتد على أصحابه 
وسيولد طاقة مضاعفة وحضور أكبر من قبل المواطنين 
للتواجد في المسجد األقصى واالعتكاف فيه التزاما 

 وحماية ،ًاتهم الدينية وتحديا لقرارات االحتاللبواجب
ًودفاعا عن المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث 

  ."الحرمين الشريفين

وأكدت الوزارة انها ستواصل التنسيق الكامل مع 
األشقاء في المملكة األردنية الهاشمية لمواجهة هذه 
 الخطوة التصعيدية التي قد تتكرر خالل شهر رمضان

 وهو ما يستدعي منا التحرك الفوري على أكثر ،المبارك
من صعيد إلثارة هذا الموضوع على المستويات الدولية 
ذات االختصاص وفي مقدمتها منظمة التعاون اإلسالمي 

 وهذا ،والجامعة العربية والمنظمات الدولية المختصة
ًتماما ما تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين عموما وأمام  ً

  .ًا االعتداء األخير خصوصاهذ

وتوقعت الوزارة من عديد الدول أن تصدر بيانات 
ًإدانة فورية لهذا االنتهاك الخطير انسجاما مع مواقفها 
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التقليدية في اصدار بيانات ادانة ألي خطوة أحادية 
تنتهك الوضع القائم القانوني والتاريخي في المسجد 

 مؤكدة ،عامة خاصة األماكن المقدسة ،األقصى المبارك
أنها ستطالبها عبر سفاراتنا القيام بذلك لمنع تكرار 

  .حدوثه

 ١٣/٥/٢٠١٩ اإلخباري ٢٤موقع 

* * * * *  

  

  

... عام على نقل السفارة األميركية إلى القدس
 ماذا تغير؟

  

 أيار ١٤في  - ) ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
 نقلت الواليات المتحدة سفارتها لدى دولة ،٢٠١٨

 من تل أبيب إلى مدينة القدس إلسرائيليااالحتالل 
المحتلة في قطيعة مع سياستها السابقة تزامنت مع 

وتستعد إدارة الرئيس . على الحدود مع غزة" حمام دم"
األميركي دونالد ترمب إلى تقديم خطتها الموعودة منذ 

ما الذي . وقت طويل لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
  تغير؟

  ماذا حدث في القدس

 افتتحت الواليات ،متجاهلة االحتجاج الدولي
 ٢٠١٨ أيار ١٤المتحدة سفارتها في القدس المحتلة في 

 ، بعد نقلها من تل أبيب،وسط ضجة إعالمية كبيرة
تمهيدا ألكثر وعود ترمب إثارة للجدل وهو االعتراف 

 شكل األمر ،وبالنسبة إلسرائيل. بالقدس عاصمة إلسرائيل
عالقة الممتدة لثالثة آالف عام بين بال" تاريخيا"اعترافا 

وأثارت الخطوة غضب . الشعب اليهودي والقدس
الفلسطينيين الذين ينظرون إلى القدس عاصمة لدولتهم 

  .المستقبلية

ويعود الخالف على وضع القدس إلى حرب عام 
 عندما سيطرت ، التي مهدت إلنشاء دولة إسرائيل١٩٤٨

  . من المدينةالقوات اإلسرائيلية على الشق الغربي

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية الفلسطينية في 
 ثم ضمتها إليها في خطوة لم ،١٩٦٧حرب حزيران 

وقررت معظم العواصم . يعترف بها المجتمع الدولي
األجنبية االحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس 
المحتلة حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خالل 

  .المفاوضات

  

  في غزة

 أطلق الفلسطينيون في غزة ،٢٠١٨في آذار 
للمطالبة بعودة الالجئين إلى " مسيرات العودة الكبرى"

أراضيهم التي هجروا منها على يد العصابات الصهيونية 
  .١٩٤٨خالل حرب 

واحتشد الغزيون على الحدود ضد نقل السفارة 
 إلى رفع اإلسرائيلياألميركية ودعوا دولة االحتالل 

  .وض على القطاع منذ عشر سنواتالحصار المفر

  ال حلول باألفق

ال يلوح في األفق حل للصراع اإلسرائيلي 
 أي ٢٠١٤ ولم تشهد السنوات األخيرة منذ ،الفلسطيني

وترفض حركة . حراك دبلوماسي حقيقي في هذا االتجاه
حماس االعتراف بوجود إسرائيل التي خاضت معها منذ 

  . ثالثة حروب٢٠٠٨

حصارها لغزة إلى جانب وواصلت إسرائيل 
 كما وسعت ،احتاللها للضفة الغربية والقدس الشرقية

ودخل الرئيس األميركي . نطاق مشروعها االستيطاني
دونالد ترمب إلى البيت األبيض واعدا بأن يكون أكثر 
الرؤساء في تاريخ الواليات المتحدة تأييدا إلسرائيل مع 

طرابات على واستمرت االض. زيادة إدارته تعهداتها لها
حدود غزة منذ ذلك الحين إلى جانب جوالت من الهجمات 
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الصاروخية التي استهدفت إسرائيل والغارات االنتقامية 
 ويبدو أن الطرفين ، كان آخرها هذا الشهر،على القطاع

  .أقرب إلى مواجهة شاملة

 فلسطيني وقتل ستة ٣٠٠واستشهد نحو 
ا منذ آذار إسرائيليين في أعمال العنف في غزة ومحيطه

٢٠١٨.  

  ماذا حدث منذ ذلك الحين؟

بعد يومين من نقل الواليات المتحدة سفارتها إلى 
 وكذلك البارغواي ، حذت غواتيماال حذوها،القدس المحتلة

. التي ما لبثت أن تراجعت بعد أقل من أربعة أشهر
وأعلنت بلدان أخرى عن نية مماثلة لنقل سفاراتها لكن 

  .ض الواقعالخطوة لم تنفذ على أر

وبدا المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
ديناميكية غير "إيمانويل نحشون متفائال عندما أشار إلى 

تمثلت بزيارات لقادة أجانب وافتتاح لبعثات " مسبوقة
   ٕ وان لم تكن بدرجة سفارات-دبلوماسية 

وأكد نحشون إن الفوضى التي هددت الخطوة 
هال تأثيرها على الحراك  متجا،األميركية لم تتحقق

  ."لسنوات لم تكن هناك عملية سالم"وقال . الدبلوماسي

وقال أحمد مجدالني مستشار الرئيس 
على " أسوأ فترة" إن الفلسطينيين يشهدون ،الفلسطيني

  .اإلطالق فيما يتعلق بالعالقات مع الواليات المتحدة

وأضاف أن المبادرات األميركية بشأن القدس 
مشيرا إلى أن إدارة ترمب انتقلت في " بيرلها تأثير ك"

وضع الوسيط المنحاز إلى المدافع "العام الماضي من 
  ."عن االحتالل اإلسرائيلي

  واآلن؟

جمدت القيادة الفلسطينية اتصاالتها الرسمية مع 
 ورفضت ،٢٠١٧اإلدارة األميركية في كانون األول 

تحركات مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنير لصياغة 

كان الرئيس األميركي قد عبر عن " نهائي"فاق سالم ات
  .رغبته فيه منذ فترة طويلة

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن خطة لحل 
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني بعد رمضان الذي ينتهي 

 ما يمنح رئيس وزراء االحتالل بنيامين ،مطلع حزيران
شهر نتانياهو وقتا بعد فوزه في االنتخابات التشريعية ال

الماضي الفرصة لتشكيل حكومة جديدة أكثر يمينية من 
  .الحكومة الحالية

وقالت اإلدارة األميركية إن الخطة ستتخذ منحى 
وأشار كوشنير هذا . آخر مختلفا عن الجهود التقليدية

الشهر إلى أن الخطة لن تأتي على ذكر الحل القديم 
  .القائم على أساس حل الدولتين

ي في المجلس األوروبي وقال المحلل السياس
 إلىأدت " إن القرارات المتعلقة بالقدس ،هيو لوفات

" التأثير المنشود في السياسة الداخلية والحسابات
  .األميركية

كان لها تأثير سلبي على خطة "لكنه أضاف أنه 
أصبح من ألصعب على دول الخليج . السالم المقبلة

  ."حاليا دعمها ألن القدس الشرقية خط أحمر

دا على سؤال قبل ذكرى مرور عام على نقل ور
 أكدت وزارة الخارجية األميركية أنها ليست سوى ،السفارة

وهي . اعتراف بواقع وال تستبق نتيجة مفاوضات مقبلة
عادلة وواقعية ويمكن تطبيقها "تتحدث عن خطة سالم 

  ."تؤمن مستقبال مزدهرا للجميع

 ١٠ص ١٣/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تتضمن اعترافا بسيادة إسرائيل ) صفقة القرن(
 على المستوطنات
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 ١٢قناة  ذكرت – براهيم إكامل – القدس المحتلة
 "صفقة القرن" أن خطة السالم األميركية المسماة ،العبرية

  .تتضمن اعترافا بسيادة إسرائيل على المستوطنات

 فإن إدارة الرئيس األميركي دونالد ،وبحسب القناة
ق القانون المدني اإلسرائيلي على ترمب لن تعارض تطبي

المستوطنات في الضفة الغربية كما فعل ذلك في الجوالن 
ًمشيرة إلى أن البيت األبيض رفض . في أوائل الثمانينيات
  .التعليق على التقرير

ووفقا للقناة التي لم توضح مصدر معلوماتها فإن 
 ،ترامب سيعمل على ضمان إبقاء المستوطنات بيد إسرائيل

  .حين ستبقى البلدات العربية بأيدي الفلسطينيينفي 

 حيث ،وأحدث التقرير ردود فعل كبيرة في إسرائيل
قال الحاخام رافي بيرتس رئيس اتحاد األحزاب اليمينية 
المتطرفة إنه سيدعم أي خطة لتعزيز تطبيق السيادة على 

لقد حان "مضيفا . المستوطنات وكافة مناطق الضفة الغربية
عترف العالم بأسره بحقنا التاريخي في يهودا الوقت لكي ي

  .")الضفة الغربية(والسامرة 

 إن ،فيما قال بتسلئيل سمويرتش من ذات االتحاد
من أجل تصحيح الخطأ التاريخي " هبة من اهللا"هذه الخطوة 

  .الذي لم يسمح لنا سابقا بفرض السيادة

لقد "بينما قال عضو حزب الليكود يؤاف كيش 
 أدعو رئيس ،ة حرجة يجب أال نفوتهاوصلنا إلى نقط

الوزراء إلى دخول التاريخ كقائد أكمل النصر في حرب 
األيام الستة وأن يطبق السيادة اإلسرائيلية على االستيطان 

  ."اليهودي في يهودا والسامرة

  ٨ ص١٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

: ترامب.. في الذكرى األولى لنقل السفارة
  دسنفتخر بنقل سفارتنا للق

 قال الرئيس األمريكي مساء اليوم، – وكاالت
اليوم يمر العام األول على نقل سفارتنا للقدس، فسفارتنا "

الجميلة تعتبر بمثابة ذكرى نفتخر بها فهي تدل على مدى 

وتدل على أهمية اإليفاء " إسرائيل"العالقات الوطيدة مع 
 .بالوعد من أجل الحقيقة

مريكية في من جانب آخر، أصدرت السفارة األ
من " إسرائيل"ًإسرائيل بيانا حذرت فيه رعاياها المقيمين في 

وحث البيان الرعايا ". إسرائيل"مغبة وقوع عمليات ضد 
األمريكان بأن يأخذوا الحيطة والحذر واإلصغاء جيدا 

  .لتعليمات األجهزة األمنية اإلسرائيلية

وجاء البيان االمريكي بمناسبة حلول مرور عاما 
ن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس على إعال

 وبسبب بدء ٧١وبمناسبة إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة 
  .مسابقة األغنية األوروبية

  ١٤/٥/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

حل الدولتين السبيل الوحيد إلنهاء : الملك
  الصراع الفلسطيني االسرائيلي

  

داهللا بحث جاللة الملك عب -  بترا- باريس
الثاني مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في 
باريس اليوم األربعاء، آفاق توسيع التعاون بين األردن 

  .وبريطانيا، ومستجدات األوضاع في المنطقة

وخالل اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة 
في العاصمة الفرنسية، ) نداء كرايست تشيرش(العالمية 

لك عن تقديره للدعم الذي تقدمه بريطانيا أعرب جاللة الم
لألردن، وعلى استضافتها العام الحالي لمؤتمر مبادرة 

  .لندن لدعم االقتصاد األردني

وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بعملية السالم، 
حيث أكد جاللته أن حل الدولتين، الذي يضمن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، هو ١٩٦٧حزيران عام 
  .السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

وفي الوقت الذي أعربت فيه رئيسة الوزراء 
البريطانية عن تقديرها لجهود األردن بقيادة جاللة الملك 
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، لفت جاللة الملك إلى "اجتماعات العقبة"على عقد 
الحكومات وشركات التكنولوجيا أهمية تكثيف الجهود بين 

العالمية، للتصدي لخطاب الكراهية، ودعم المبادرات بهذا 
   .الخصوص

وتطرق اللقاء إلى األزمات التي تشهدها 
المنطقة، خصوصا األزمة السورية ومساعي التوصل إلى 

   .حل سياسي لها

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
  .تصال والتنسيقومستشار جاللة الملك لال

  ٢ص ١٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم : الملك
 على أساس حل الدولتين

 

 استقبل جاللة الملك عبداهللا -بترا  - عمان 
الثاني، في قصر الحسينية امس األربعاء، نائب رئيس 
جمهورية بنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، 

 .ركز على آليات تعزيز التعاون بين البلدينفي اجتماع 

وأكد جاللة الملك الحرص على تطوير  
التعاون مع بنما في المجاالت السياسية واالقتصادية 
والسياحية، الفتا إلى أهمية افتتاح سفارة جمهورية بنما 

  .في عمان أخيرا

وتناول اللقاء عددا من القضايا اإلقليمية، وفي 
سطينية والقدس، حيث أكد جاللة مقدمتها القضية الفل

الملك ضرورة التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس 
حل الدولتين يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

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

وفيما يتصل باألزمة السورية تم التأكيد  
سي لألزمة، يحفظ على ضرورة التوصل إلى حل سيا

اللقاء . سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة لالجئين

بحث أيضا الجهود المبذولة في الحرب على اإلرهاب وفق 
نهج شمولي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون 

 .والتنسيق الدولي بهذا الخصوص

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون  
لك، مدير مكتب جاللته، المغتربين، ومستشار جاللة الم

 . رئيس بنما، وسفير بنما في عمانوالوفد المرافق لنائبة

  ٤ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

تكثيف الجهود لتحقيق السالم العادل : الملك
  الضامن إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  

 بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني -باريس 
اكرون، خالل لقائهما في قصر والرئيس الفرنسي إيمانويل م

اإلليزيه اليوم األربعاء، سبل تعزيز التعاون االستراتيجي 
 .بين األردن وفرنسا، والتطورات اإلقليمية الراهنة

وأعرب الرئيس ماكرون عن تقديره لجهود األردن 
بقيادة جاللة الملك في التصدي للفكر المتطرف وخطاب 

لمنطقة والعالم، مؤكدا الكراهية وتحقيق األمن والسالم في ا
ومواصلة " اجتماعات العقبة"استعداد واهتمام فرنسا بدعم 
 .>>...التنسيق مع األردن بخصوصها

وبحث جاللته والرئيس الفرنسي ... <<
المستجدات اإلقليمية، وفي مقدمتها عملية السالم، حيث 
أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق 

والدائم وفق حل الدولتين الذي يضمن إقامة السالم العادل 
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

 .>>... وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧عام 

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون ... <<
 .المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق

  ٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ي على هامش كندال لتقى رئيس الوزراء االملك
  انعقاد القمة العالمية في باريس

ّ ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا -بترا  -  باريس
الثاني مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في 
باريس، أمس األربعاء، على عالقات الصداقة المتينة 

  .التي تربط بين البلدين، وتطورات األوضاع اإلقليمية

عرب جاللة الملك، خالل اللقاء الذي عقد على وأ
، عن )نداء كرايست تشيرش(هامش انعقاد القمة العالمية 

  .تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه كندا لألردن

وفي تصريحات مشتركة لجاللة الملك ورئيس 
إن تاريخ العالقات بين  ":الوزراء الكندي، قال جاللته

ًفلطالما مثلت كندا صوتا بلدينا يعود إلى عقود عديدة، 
للحكمة في التعامل مع التحديات التي تواجه منطقتنا، 

  ".وهذا مكننا أن نعمل بشكل وثيق معا

تمكنا خالل الشهرين الماضيين  ":وأضاف جاللته
من تحديد العقبات التي يجب أن نتجاوزها، وأنا واثق أننا 
ًا ًومن خالل العالقات التي تربط بلدينا سنجد حال مناسب

  ".لهذه التحديات

يسعدني "من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي 
أن ألتقي ثانية بجاللة الملك فهذه فرصة لمواصلة الحوار 
المستمر بيننا منذ سنوات طويلة حول قضايا مختلفة، 
ًوكيف نعمل سويا من أجل عالم يعمه السالم واالستقرار 

  ".والتفاهم

لجسور بين قيادتكم من أجل مد ا ":وتابع قائال
الثقافات المتنوعة والتقريب بين الشعوب متواصلة، 
ونشهد ذلك اليوم خالل اجتماعاتنا مع شركات 
ٕالتكنولوجيا للتصدي للتطرف، وانني أقدر هذه الفرصة 
للقاء بكم والتحدث معكم حول كيفية تعزيز العمل معا من 

  ".أجل عالم أفضل

وكانت عملية السالم من أبرز القضايا التي 
حثها جاللة الملك مع رئيس الوزراء الكندي، حيث شدد ب

جاللته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران العام 

  .>>... وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

ارجية وشؤون وحضر اللقاء وزير الخ... <<
 .المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق

  ٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الفلسطينيون يقاضون واشنطن أمام محكمة 
 العدل الدولية لنقلها سفارتها الى القدس

 

قدم وزير الخارجية   –) ب.ف.أ (–رام اهللا 
 الفلسطيني رياض المالكي األربعاء امام محكمة العدل
الدولية في الهاي، دعوى قضائية ضد الواليات المتحدة 
بسبب نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وفق ما افادت 

 .الخارجية الفلسطينية

ووصف بيان الخارجية خطوة اإلدارة األميركية 
 ويمثل "عمل استفزازي وغير قانوني"بنقل السفارة بانها 

 األمم مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات"
  ."المتحدة

ونقلت الواليات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل 
، في ٢٠١٨مايو / أيار١٤من تل أبيب إلى القدس في 

  .خطوة القت رفضا فلسطينيا ودوليا واسعا

تقديم الئحة االدعاء "وقالت الوزارة في بيانها إن 
يندرج ضمن اجراءات التقاضي التي شرعت فيها دولة 

سبتمبر الماضي، عندما تقدمت / ل أيلو٢٩فلسطين منذ 
  ."بطلب تحريك الدعوى ضد الواليات المتحدة األميركية

لهذه (المحكمة استجابت "وأشار البيان إلى أن 
بإصدارها أمرا لتحديد توقيت تقديم المرافعات ) الخطوة
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الخطية، وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات 
لسطين، وتاريخ  من دولة ف٢٠١٩مايو / أيار١٥بتاريخ 

 لتقديم الئحة االدعاء ٢٠١٩نوفمبر / تشرين الثاني١٥
وبحسب بيان وزارة الخارجية ."من قبل الواليات المتحدة

دولة فلسطين استندت في دعواها أمام “والمغتربين فإن 
الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة إلى البروتوكول 

ماسية بشأن االختياري التفاقية فيينا للعالقات الدبلو
 ٢٢تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 

، واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ٢٠١٨مارس /آذار
  ."٢٠١٤أبريل / نيسان٤والتي انضمت إليها بتاريخ 

واعتبر البيان ان الخطوة الفلسطينية تشكل 
ممارسة لحق سيادي لدولة فلسطين كدولة عضو في “

 الدبلوماسية وغيرها من االتفاقيات اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية الفلسطينية “وشدد على أن ."ذات الصلة

ستقوم بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ رؤية القيادة في 
ترسيخ وتجسيد االستقالل الوطني لدولة فلسطين 

  ."وعاصمتها القدس

الخارجية الفلسطينية تزامنا وتأتي خطوة وزارة 
مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الحادية والسبعين للنكبة 
عندما طرد مئات آالف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم 

 خالل الحرب التي سبقت اعالن قيام دولة ١٩٤٨عام 
  )أ ف ب. (إسرائيل

  ١٠ ص١٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

هاء البرلمان العربي يطالب بموقف دولي إلن
 االحتالل اإلسرائيلي

 

 طالب البرلمان العربي في -  بترا-عمان 
الذكرى الحادية والسبعين للنكبة الفلسطينية التي تصادف 

، المجتمع الدولي بتحمل ) مايو١٥(اليوم األربعاء 

مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم إلنهاء االحتالل 
 حقه اإلسرائيلي لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من

ٕفي العودة واقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها 
  .مدينة القدس

ودعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن 
ُفهم السلمي، المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب 
الفلسطيني باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على 
أرض الواقع لتوفير الحماية الدولية له، ووقف القوانين 

لعنصرية التي يصدرها الكنيست لشرعنة الجرائم البشعة ا
  .المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

وناشد السلمي األطراف الفلسطينية إلنهاء 
ًمجددا تضامن  .ٕاالنقسام واتمام المصالحة الفلسطينية

البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني في األراضي 
ه الكامل ضد كافة الفلسطينية المحتلة كافة، ووقوف

  .الممارسات العدوانية التي يتعرض لها

وأشار إلى مواصلة جهود البرلمان العربي من 
خالل لجنة فلسطين لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه 

  .بإقامة دولته الوطنية المستقلة

  ١ص ١٦/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لحل 
االسرائيلي وفق حل الصراع الفلسطيني 

  الدولتين

  

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  –عمان  
أيمن الصفدي اليوم السبت أهمية الدور األوروبي في 
الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي 
على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حق الفلسطينين 

 من في الحرية في دولتهم المستقلة على خطوط الرابع
 وعاصمتها القدس الشرقية وانه السبيل ١٩٦٧حزيران 

  .الوحيد لتحقيق السالم الشامل في المنطقة
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وشدد الصفدي، خالل لقائه الممثل الخاص 
لالتحاد األوروبي لعملية السالم، سوزانا تيرستال، على 
ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز 

ية والقانون الدولي، محذرا من إلى قرارات الشرعية الدول
خطورة استمرار تدهور األوضاع وغياب األمل في 

  .َاألراضي الفلسطينية المحتلة على أمن المنطقة والعالم

وثمن وزير الخارجية دعم االتحاد االوروبي 
ٕودوله المتواصل لوكالة األمم المتحدة لتشغيل واغاثة 

ي سد العجز والذي أسهم بشكل كبير ف) األنروا(الالجئين 
في موازنة الوكالة العام الماضي واستمراره في تأمين 

  .الدعم لألنروا العام الحالي

وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق 
والتعاون بين المملكة واالتحاد االوروبي من أجل إيجاد 

  . أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

ها وأعربت المسؤولة األوروبية عن تثمين
للشراكة االستراتيجية مع المملكة والجهود التي يقودها 
جاللة الملك عبداهللا الثاني لتحقيق األمن واالستقرار في 

  .المنطقة

  ٢ص ١٩/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّري يثمن مواقف األردن الداعمة للقضية ب
  الفلسطينية والقدس

  

 استقبل رئيس مجلس النواب -بترا  - بيروت
 بري في مكتبه في بيروت، النائب األول اللبناني نبيه

لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، حيث تباحثا 
ونقل القيسي إلى .في أفاق التعاون البرلماني بين البلدين

بري تحيات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونة، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق بين البرلمانات 

متنا المركزية وعلى رأسها العربية بما يخدم قضايا أ
  . القضية الفلسطينية

وقال القيسي إن األردن سيواصل دوره في الدفاع 
عن عدالة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب 
األردني كافة، يقف خلف جاللة الملك عبد اهللا الثاني، 

  .الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

 لجنة الشؤون وثمن بري، بحضور رئيس
الخارجية في مجلس النواب اللبناني ياسين جابر، مواقف 
األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني الداعمة 

  . للقضية الفلسطينية والقدس

وأكد بري تقديره لمواقف البرلمان األردني ورئيس 
مجلس النواب المهندس الطراونة في اجتماعي االتحاد 

مان والدولي في الدوحة، إزاء البرلماني العربي في ع
القضية الفلسطينية ودعم القدس، مشيرا إلى أن أدوار 
البرلمانات ال تقل أهمية عن سواها من السلطات، في 

 .التأثير والتحشيد وصناعة القرار

  ١ ص١٩/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

شعبنا الفلسطيني موحد في وجه : مشعل
والن ٕ واسرائيل تحاأمريكا.. "صفقة القرن"

 اجتذاب دول المنطقة لقبولها
  

الرئيس السابق للمكتب  قال – إسطنبول
خالد مشعل " حماس"السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

تحاوالن اجتذاب بعض " إسرائيل"إن الواليات المتحدة و
الهادفة " صفقة القرن"دول المنطقة لتقبل برؤيتهم في 

شعب الفلسطيني ًلتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ال
  .موحد بوجه الصفقة

وأضاف مشعل أثناء حضوره اجتماعا لمجموعة 
أصدقاء فلسطين من نواب البرلمان التركي، في مقر 

لذلك يشعرون "أمس السبت، " أيوب سلطان"بلدية منطقة 
باالنزعاج من تركيا والدول األخرى التي ترفض المشاريع 

  ."التي تسعى لتصفية القضية
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اءات اإلسرائيلية األخيرة جزءا من االعتد"ّوعد 
التحضير لتبرير الصفقة، فالكيان ينزعج من وقوف دولة 
كبيرة مثل تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولذلك ال 

  ."يكف القادة اإلسرائيليون عن انتقاد تركيا وقيادتها

وأوضح أن استهدف االحتالل لمقر وكالة 
 ولوقوفها إلى األناضول في غزة يأتي في هذا السياق،

وأضاف أن ما ينتظره الشعب ."جانب الفلسطينيين
الفلسطيني من وكالة األناضول، هو استمرارها في العمل 
من أجل نقل الحقيقة سواء تلك المتعلقة بالجرائم 

  .اإلسرائيلية، أو بالمشاريع السياسية المشبوهة

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقياداته موحدون في 
، وبالتالي لن تنجح حتى ولو وافق "نصفقة القر"رفض 

  .عليها زعماء آخرون في المنطقة

مجموعة سياسات تعمل " صفقة القرن"وتعد 
رغم عدم  - ًاإلدارة األمريكية الحالية على تطبيقها حاليا

، وهي تتطابق مع الرؤية - اإلعالن عنها حتى اللحظة
 – اليمينية اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني

  .ائيلياإلسر

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترمب أعلن عن 
لمتوقفة من  – القدس عن طاولة المفاوضات" إزاحة"

ٕونقل سفارة بالده إليها، واعالنها عاصمة  – ٢٠١٤
كما بدأ بإجراءاته إلنهاء الشاهد األخير .للكيان اإلسرائيلي

على قضية اللجوء عبر وقف المساعدات األمريكية 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين المقدمة لوكالة 

  .)أونروا(

وكان نتنياهو أعلن خالل دعايته االنتخابية أنه 
سيعمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية 
ولن يقتلع أي مستوطن أو مستوطنة منها، وذلك عقب 
اعتراف ترمب بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري 

  .المحتل

" واشنطن بوست"عدته صحيفة وكشف تقرير أ
صفقة "ًاألمريكية أن خطة ترمب المعروفة إعالميا باسم 

لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بل " القرن
ًحكما ذاتيا ورفاهية اقتصادية ً. 

  ١٩/٥/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

إسرائيل : المغربي" العدالة والتنمية"قيادي في 
يين وثيقة مقدسية من األرشيف  مال٣سرقت 

 العثماني
  

 قال قيادي في الحزب الرئيسي –الرباط 
 ٣بالحكومة المغربية إن إسرائيل استولت سابقا على 

لسرقة "ماليين وثيقة مقدسية من األرشيف العثماني 
  ."القدس معرفيا

وأوضح القيادي بحزب العدالة والتنمية، أبو زيد 
ت في مدينة العيون أن المقرئ اإلدريسي في ندوة نظم

أحدث المباني المقدسية تعود إلى العصر العثماني، وأن 
أهاليها كانوا يفضلون البقاء بالمدينة القديمة حبا في 

  .األقصىالتقرب من المسجد 

وقال أن إسرائيل استولت على حارة المغاربة 
 مغربيا ٦٣٥ عقارا بها، وطردت ١٣٥بالقدس وهدمت 

ي المغاربة بالقدس، هو بناء وأن آخر عقار بقي في ح
مهدوم إال من غرفة واحدة آيلة للسقوط، واسمه المدرسة 
الصالحية، وتسكنه السيدة المغربية المقدسية، عائشة 

  .المصلوحي وأحفادها

عضو في مجلس النواب أن  ورأى بوزيد وهو
، ألن "معجزة"عدم سقوط المسجد األقصى حتى اآلن 

ل الحفريات وحقن إسرائيل تعمل على ذلك، من خال
أساساته بمواد كيميائية وقال ان مهندسا فلسطينيا أجرى 
أبحاثا تكشف قيام اليهود بتطوير مواد كيميائية، توهن 
الحجارة الضخمة التي بناها العثمانيون، لتسهيل عملية 

ودعا اإلدريسي إلى نصرة القدس .إسقاط أساسات القدس
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ل حضور من خالل التبرعات، والنصرة اإلعالمية مث
الندوات الخاصة به، والمشاركة في االحتجاجات، وتوقيع 

  .العرائض، ومقاطعة البضائع األمريكية

 ٢٠/٥/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

حكومة نتنياهو الجديدة ستوسع من 
 صالحياتها بالضفة الغربية تمهيدا للضم

  

عن توجه  كشف –) ب.ف.أ (- القدس المحتلة
جديدة توسيع صالحياتها في الحكومة اإلسرائيلية ال

الضفة الغربية المحتلة، على حساب اإلدارة المدنية وفقا 
  .لما ذكرته القناة السابعة العبرية

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تعد جزءا من 
االتفاق مع تحالف أحزاب اليمين، إذ ستوسع الحكومة 
صالحيات الوزارات المختلفة لتشمل مستوطنات الضفة 

في خطوة يرى فيها مراقبون أنها ضم تدريجي الغربية؛ 
  .للمستوطنات

وقالت القناة إن مستوطني الضفة يشتكون من 
تعامل الحكومة اإلسرائيلية معهم عبر اإلدارة المدنية على 
اعتبار أن هناك قانونا آخر يحكم الضفة بخالف المناطق 

  .المحتلة

ويسعى المستوطنون من وراء ذلك إلى تقليص 
ى حين اعتبار مناطق تواجدهم بالضفة مناطق الفجوات إل

  .إسرائيلية كاملة

وكان نتنياهو أعلن خالل دعايته االنتخابية أنه 
 اإلسرائيليةسيعمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة 

ولن يقتلع أي مستوطن أو مستوطنة منها، وذلك عقب 
اعتراف ترامب بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري 

  .تلالمح

" واشنطن بوست"وكشف تقرير أعدته صحيفة 
ًاألميركية عن أن خطة ترامب المعروفة إعالميا باسم 

لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة " صفقة القرن"
  .بل حكما ذاتيا ورفاهية اقتصادية

مجموعة سياسات تعمل " صفقة القرن"وتعتبر 
رغم عدم  - اإلدارة األميركية الحالية على تطبيقها حاليا

، وهي تتطابق مع الرؤية - اإلعالن عنها حتى اللحظة
 – اليمينية اإلسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني

  .اإلسرائيلي

وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن عن 
المتوقفة من  - القدس عن طاولة المفاوضات" إزاحة"

ٕ ونقل سفارة بالده إليها واعالنها عاصمة - ٢٠١٤
  .ن اإلسرائيليللكيا

كما بدأ بإجراءاته إلنهاء الشاهد األخير على 
قضية اللجوء عبر وقف المساعدات األميركية المقدمة 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .>>)...أونروا(

  ٢٦ ص٢٠/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

" إشاعات إسرائيلية"االتحاد األوروبي ينفي 
ل المنهاج ويؤكد عدم شروعه في دراسة حو

  الفلسطيني

  

االتحاد األوروبي حدا  وضع – وكاالت – غزة
مراجعة المناهج "لإلشاعات اإلسرائيلية حول قيامه بـ 

، "مواد تحريضية"، بزعم احتوائها على "الدراسية الفلسطينية
  .بإعالنه الصريح أنه لم يباشر بأي دراسة من هذا القبيل

مكتبه وأكد االتحاد األوروبي في بيان أصدره 
بالقدس، أنه لم يباشر بأي دراسة حول المنهاج 
الفلسطيني، وأنه ليس هناك أي تحقيق من قبل االتحاد 

  . في الكتب المدرسية الفلسطينيةاألوروبي

هناك نية إلجراء دراسة أكاديمية "وجاء في البيان 
تهدف إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية 
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فتا إلى أن هذه الدراسة األكاديمية ، ال"الفلسطينية الحالية
المستقلة المقترحة حول الكتب المدرسية الفلسطينية، في 
حال نفذت، ستساعد على مراجعة الكتب المدرسية 
ًالفلسطينية وفقا للمعايير الدولية، على سبيل المثال ال 

منظمة األمم المتحدة للتربية (الحصر، معايير اليونسكو 
  .م والتسامح وغير العنف في التعليمللسال) والعلم والثقافة

وبين االتحاد أنه ضمن تخطيط الدراسة سيتم 
مناقشتها مع أطراف دولية ومحلية، وبما يساهم في تطوير 

  .جودة التعليم لجميع الطالب الفلسطينيين

وذكر االتحاد األوروبي أنه يدعم السلطة 
 الفلسطينية من خالل المساهمة في دفع الرواتب والمعاشات

  . معلم ومعلمة٣٠٠٠٠التقاعدية ألكثر من

مزاعم التحريض على العنف سواء "وأشار إلى أن 
، "في إسرائيل وفلسطين نقوم بمناقشتها بانتظام مع الطرفين

واضعا بذلك حد لما أشاعته تقارير إسرائيلية، حول وجود 
احتجاج أوروبي على المناهج الدراسية الفلسطينية، 

  . والعنفالحتوائها على التحريض

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن االتحاد األوروبي 
تعهد بفحص كتب المنهاج الفلسطيني والتحقق من إمكانية 

  .في محتواها" تحريض"وجود 

وأشارت التقارير إلى ان اإلعالن الرسمي عن نوايا 
مراجعة محتويات الكتب المدرسية الفلسطينية قد صدر عن 

روبي فيديريكا موغريني قبل وزيرة خارجية االتحاد األو
شهر، في ردها على عضو البرلمان األوروبي مريانة بيتر، 

 األمرالذي استفسرت حول األمر دون ان تنشر شيئا حول 
  .حتى اآلن

وكانت مريانة بيتر النائبة في البرلمان األوروبي 
قد أثارت هذه القضية في أعقاب نداء من معهد أبحاث 

 محتويات المناهج المدرسية ، الذي يفحص"ايمباكت سي"
  .في النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم

وتزعم إسرائيل أن المناهج الفلسطينية تحتوي على 
تحريض على ضد اليهود، وتقول وفق ما نشر إن االتحاد 

األوروبي بصدد استكمال الشروط المرجعية للشروع بفحص 
ألوروبي في البرلمان ا ، بعد مناقشة هذا األمر.المنهاج

  .ًمؤخرا

وسبق وأن احتجت إسرائيل على المناهج 
الفلسطينية، كونها تتحدث عن المستوطنات التي تقطع 
أوصال الضفة الغربية، وكذلك عن ما يعانيه الفلسطينيين 
من االحتالل، وغيرها من األمور، والتي تأتي في سياق 
تدريس بعض المواد التربوية، والتي تستند إلى حقيقة ما 

رض له الفلسطينيين من انتهاكات على يد االحتالل، يتع
  .باالستناد إلى القوانين الدولية

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أكدت أنه 
ال يوجد تغيير على سياسة االتحاد األوروبي تجاه دعم 

  .قطاع التعليم في فلسطين

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى إن ما تناولته 
سائل اإلعالم اإلسرائيلية حول قرار االتحاد األوروبي بعض و

عار عن "بمنع نقل األموال لدعم التعليم في فلسطين 
  ."الصحة

إنه وبعد التواصل مع "وقالت الوزارة في بيانها، 
ًوزارة الخارجية والمغتربين ووفقا لما أكده سفير دولة 
فلسطين لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي، فإن ما جرى هو 

ومن يقف وراءه؛ لتشويه / محاولة من اإلعالم اإلسرائيلي
ُ، حيث تجري لجنة ٢٠١٣ًوتضخيم ما يتم سنويا منذ العام 

ًمتخصصة في االتحاد األوروبي نقاشا روتينيا حول موازنة  ً
  ."االتحاد

دوره "وجددت الوزارة شكرها لالتحاد األوروبي لـ 
عليم، في دعم فلسطين وبشكل خاص قطاع الت" التاريخي

وما يبديه من شراكة وتعاون لدعم برنامج التطوير التربوي 
الفلسطيني، معبرة عن ثقتها بأسرة االتحاد والكادر 

يدرك ويعي حملة وسائل "المتخصص فيه، الذي قالت إنه 
اإلعالم اإلسرائيلية التي تستهدف تشويه الحقائق حول 

  ."الخطوات التطويرية لقطاع التعليم الفلسطيني

 ٧ ص٢١/٥/٢٠١٩ل السبي
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* * * * *  

  

  

أي : فلسطين ترفض حضور مؤتمر البحرين
ًفلسطيني يشارك سيكون متعاونا مع 

  اإلسرائيليين واألمريكيين

  

السلطة   رفضت– األناضول –فلسطين المحتلة 
الفلسطينية حضور المؤتمر االقتصادي الذي ستنظمه 

ق الواليات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبي
 خطتها الجديدة للسالم في الشرق األوسط المعروفة بـ

  .»صفقة القرن«

وأعلن وزير التنمية االجتماعية في الحكومة 
الفلسطينية والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أحمد مجدالني، أمس االثنين، في حديث 

 لن يكون هناك«: نقلته عديد الوكاالت» رويترز«لوكالة 
أي . مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة

فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع 
  .»ٕاألمريكيين واسرائيل

في غضون ذلك، أصدرت الخارجية الفلسطينية 
بيانا علقت فيه على إعالن الواليات المتحدة عن تنظيم 

بعاصمة البحرين المنامة في حزيران » ورشة العمل«
لتشجيع على االستثمار في المناطق الفلسطينية، المقبل ل

متهمة الواليات المتحدة بنقل الصراع من اإلطار 
  .السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن غالبية 
كانت قد نفذت دون أية أثمان » صفقة القرن«عناصر 

 وبتوافق بين فريقي الرئيس األمريكي دونالد ترامب
حسم «ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على 

تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد 
وذكرت الوزارة أن تلك القضايا، بما . »ولصالح االحتالل

في ذلك مسائل القدس والالجئين الفلسطينيين 
واالستيطان واالحتالل، تم إخراجها من إطار التفاوض 

ة البيت األبيض باإلدالء ٕواسقاطها عنوة، متهم
من شأنها أن تؤسس لقانون «بتصريحات وطرح مواقف 

جديد قائم باألساس على التفوق األمريكي والحصانة 
  .»اإلسرائيلية من أية مساءلة

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إدارة 
ترامب تخضع لتطلعات نتنياهو الذي ليس معنيا بإطار 

ينوي تقديم أي تنازالت وال » صفقة القرن»سياسي لـ
بموجبها، معتبرة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي تمكن مرة 
ٕأخرى من فرض رؤيته واقناع البيت األبيض بتأجيل 
الشق السياسي من خطة السالم الجديدة والحديث عن 

محاولة إلغواء الفلسطينيين «السالم االقتصادي، في 
موال والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف الحقا أنها أ

  .»عربية أصال

ال «وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أنه 
سالم اقتصاديا دون سالم سياسي مبني على أسس 

كل أموال الدنيا «: ، مضيفة»المرجعيات الدولية المعتمدة
لن تجد منا شخصا يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض 

  .>>...»ةفلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتل

  ١٤ ص٢١/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

هل ستؤجل ورشة البحرين االقتصادية اإلعالن 
  عن صفقة القرن

  

مع اقتراب الموعد المزعوم  -نسيم عنيزات
لالعالن عن تفاصيل صفقة القرن الخاصة بالنزاع 
االسرائيلي الفلسطيني التي كان من المقرر ان تعلن بعد 

جاريد رمضان حسب تسريبات عرابي الصفقة االمريكيين 
كوشنر وجيسون غرينبالت بعد ان تم تأجيل االعالن 

  .عنها ثالث مرات
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اال انه وفي ظل مؤشرات وتطورات جديدة فان 
االمور تسير نحو تأجيل اطالق هذه المبادرة التي ما 
زالت المعلومات المتعلقة فيها مجهولة للكثيرين الذين 
يعتمدون على التسريبات وبعض التحليالت التي تعتمد 

  في معظمها على جس النبض؟

مما يؤكد انه لغاية االن ال يوجد اي تصور 
واضح او نهائي لدى االدارة االمريكية يتعلق بالصفقة في 
ظل اصرار وتماسك فلسطيني على عدم التعاطي او 
التعامل معها ومن ناحية اخرى تراجع الحماس العربي 

  .حيال تفاصيلها

لعام الماضي وبعد التعنت االمريكي واالستعجال ا
الذي كان متجها نحو طرح حلول منحازة الى اسرائيل، 
نجده االن مترددا واشبه ما يكون الى التراجع، او التوقف 
لحين اشعار اخر وصياغة مبررات واليات جديدة في ظل 

  .انشغاله بالملف االيراني

ويدرك الجميع ان مصطلح التراجع له طريق 
عالنه انسحاب قواته وسوابق في سجل ادارة ترامب بعد ا

من سوريا وما تبعها من تردد وتراجع وموقفه من كوريا 
الجنوبية وفنزويال والعديد من القرار لذلك فان هذا 
المصطلح ليس مستبعدا في قاموس االدارة االمريكية 
الحالية مما يزيد قناعتنا بانه سينطبق على صفقة القرن 

  .ولو خالل الفترة المنظورة على اقل تقدير

مع طلب المبعوثين االمريكيين من الزعماء في 
منطقة الشرق األوسط رسم خطوط عريضة للنتائج التي 
يمكنهم قبولها ويمكن أن يقبلها الطرف اآلخر في ما 
يتعلق بكل قضية من قضايا الخالف وال يستطيع اي 
طرف عربي التنازل عن اقامة الدولتين وحق 

صطدم بجدار الرفض الفلسطينيين في اقامة دولتهم التي ت
االسرائيلي ورئيسها نتن ياهو الذي ال يؤمن باقامة 

  .الدولتين ويسعى الى فصل قطاع غزة عن فلسطين

اما المؤشرات على موضوع التراجع او التاجيل 
فهو الجزء او الجانب االقتصادي، الذي سيناقش بورشة 

الى « االدعاءات االمريكية«في البحرين يهدف حسب 
. ثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزةتشجيع االست

 ٢٦ و٢٥بمشاركة وزراء اقتصاد ورجال أعمال ما بين 
  .حزيزان اي بعد الموعد المفترض

فيما لو تم تنفيذها سيكون لها  :والخروج بخطة
القدرة على تغيير حياة سكان المنطقة بشكل كبير 
واالبتعاد او تجنب الخوض في الشق السياسي لذلك النه 

عوة وزراء االقتصاد وليس وزراء الخارجية على سيتم د
الرغم من مشاركة مبعوث البيت األبيض للشرق األوسط 

  .غرينبالت ومستشار ترامب وصهره جيراد كوشنير

والتي ستكون تمرينا من باب تشجيع 
الفلسطينيين واستدراجهم لالنخراط والدخول في تفاصيل 

زامات خطة االدارة االمريكية دون اي وعود او الت
باعتبارها ورشة ال قمة يشارك فيها اصحاب القرار في 

 .الدول المشاركة

 ١٢ ص٢١/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القدس حاضرة في قلب ووجدان كل : حنا
  فلسطيني

 

المطران عطا اهللا حنا رئيس  قال –رام اهللا 
 لدى استقباله اليوم األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

 شعبنا أصدقاءا بأننا نرحب بكافة وفدا برلمانيا هولندي
 المقدسة لكي يعاينوا األرض هذه إلى اآلتينالفلسطيني 

الظلم الواقع علينا وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني 
وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس التي يراد طمس 
معالمها وتغيير مالمحها وتزوير تاريخها وتهميش 

  . فيهاالمياإلس الحضور الفلسطيني المسيحي ٕواضعاف
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ورحب المطران في عاصمة فلسطين والتي كانت 
عاصمة لفلسطين وستبقى كذلك رغما عن االجراءات 

 الظالمة األمريكيةاالحتاللية الغاشمة ورغما عن القرارات 
 ولن يتخلى الفلسطينيون عن ألبنائهافالقدس ستبقى 

عاصمتهم فنحن ال نتحدث عن القدس بمعزل عن 
 فلسطين بمعزل عن القدس، فلسطين وال نتحدث عن

فالقدس حاضرة في قلب ووجدان كل فلسطيني وكل عربي 
 مقدساتنا أهموكل مسلم ومسيحي النها حاضنة 

 والمسيحية وهي عنوان عزتنا وكرامتنا وانتمائنا اإلسالمية
  . المقدسةاألرضوجذورنا العميقة في تربة هذه 

 لكي تقولوا بأنكم مع فلسطين أتيتموقال لقد 
 بدورنا نرحب مجددا بكم ونتمنى ان تتسع رقعة ونحن

 متفهمين أصدقاء في هذا العالم فنحن نريد أصدقائنا
لقضيتنا ومدركين لجسامة الظلم التاريخي الذي تعرض له 
شعبنا الفلسطيني هذا الظلم الذي آن له ان يزول وان 

 وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الحرية أمنياتتتحقق 
لحقوق السليبة وفي العيش بحرية في والعودة واستعادة ا

  .ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

 برلمان بالدكم والى إلىنتمنى ان تصل رسالتنا 
 أي البرلمان في أعضاءكافة البرلمانات العالمية ذلك الن 

بلد في هذا العالم من المفترض ان يكونوا ضميرا حيا 
 الفلسطينية هي لشعوبهم، ونحن بدورنا نقول بأن القضية

قضية عدالة وحق وهي قضية شعب مظلوم يحق له ان 
يناضل ويكافح حتى يزول هذا الظلم التاريخي الذي 

 البرلمانات أعضاء نقول لكم ولكافة أنناكما  تعرض له،
في عالمنا ولكل الشعوب الصديقة بأن التضامن مع 

 وحضاري ٕوانساني أخالقيالشعب الفلسطيني هو واجب 
 أصالتهم يعبرون عن إنمانون مع فلسطين ومن يتضام

  . النبيلةواإلنسانية األخالقيةوقيمهم 

 مدينة القدس أوضاعووضع الوفد في صورة 
 أهلناكما تحدث بإسهاب عن قطاع غزة وما يتعرض له 

هناك من حصار غاشم كما تحدث سيادته عن ذكرى 
 على وأجاب كفلسطينيين إليناالنكبة وما تعنيه بالنسبة 

  . واالستفساراتاألسئلةمن عدد 

  ٢٠/٥/٢٠١٩ الوطن دنيا

* * * * *  

الصفدي ونظيره المصري يبحثان تنسيق 
  اإلقليمية التطورات إزاءالمواقف 

 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين  عقد – بترا
أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية 

ْالشقيقة سامح شكري اليومَ، محادثات ركزت على آ َ ليات ْ
تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء التطورات 

وأكد الصفدي وشكري خالل لقائهما في القاهرة، .اإلقليمية
ان البلدين الشقيقين ماضيان في تعزيز العالقات األخوية 

  .التاريخية المتميزة التي تربطهما

وشددا على حرص المملكة ومصر تكثيف العمل 
ِتعاون في جميع المجاالت وفي على إيجاد آفاق أوسع لل

مأسسة عملية التشاور والتنسيق حول القضايا اإلقليمية 
تنفيذا لتوجيهات الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة الرئيس 

  .عبدالفتاح السيسي

وبحث الصفدي وشكري عددا من المستجدات في 
ِالمنطقة، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني 

لذي يشكل حله على أساس حل الدولتين وفق  ااإلسرائيلي
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية السبيل 

  .>>...الوحيد لتحقيق السالم الشامل

  ٢٢/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

البحرين تؤكد ان استضافتها للمؤتمر االقتصادي 

االميركي يأتي في إطار جهودها الداعمة 

دم أحقية أي طرف لفلسطينيين وتشدد على عل

  بالتفاوض نيابة عن السلطة
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 أعلنت البحرين الثالثاء أن –) أ ف ب(دبي ـ 
استضافتها للمؤتمر االقتصادي الذي أعلن عنه البيت 
األبيض حول خطة السالم بين اسرائيل والفلسطينيين 
الشهر المقبل، يأتي في إطار جهودها الداعمة 

  .للفلسطينيين

حريني الشيخ خالد بن وأكد وزير الخارجية الب
أحمد بن محمد آل خليفة في بيان أن استضافة المؤتمر 

يونيو المقبل يندرج ضمن نهج بالده  /في حزيران
المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب “

الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق 
  .”تطلعاته المشروعة

 استضافة ليس هناك أي هدف آخر من“وتابع 
  .”هذه الورشة

الرسمي “وشدد آل خليفة على أن موقف بالده 
ًوالشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني 
ٕالشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه واقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد 

  .”الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي

 البيان البحريني بعدما أعلنت السلطة ويأتي
الفلسطينية إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر 
االقتصادي، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض 

  .نيابة عنها

ال مجال للمزايدة أو “وقال الوزير البحريني 
وكان البيت .السلطة الفلسطينية السلمي” التقليل من نهج

 ٢٦ و٢٥يستضيف يومي ّاألبيض أعلن األحد أنه س
يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز  /حزيران

على الجوانب االقتصادية لخطة السالم التي طال 
  .انتظارها

وأفاد بيان مشترك للواليات المتحدة والبحرين أن 
” من السالم إلى االزدهار“ورشة عمل اقتصادية بعنوان 

  .ستعقد في المنامة

فرصة “ّمثل ورشة العمل وبحسب البيان، ست
ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني ” محورية

واألعمال معا لمشاركة األفكار ومناقشة االستراتيجيات 
وشحذ الدعم لالستثمارات والمبادرات االقتصادية المحتملة 

وتعاني .التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سالم
قة بسبب تدهور السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خان

العالقات بينها وبين اإلدارة األميركية منذ بداية العام 
  .، إضافة إلى الخالف مع إسرائيل٢٠١٨

وكانت اإلدارة االميركية أوقفت المساعدة التي 
تقدمها للسلطة الفلسطينية إثر خالفات نشأت عقب 
إعالن إدارة دونالد ترامب نقل السفارة االميركية إلى 

  .٢٠١٨لعام القدس بداية ا

، خفضت ٢٠١٩مارس  /وفي الرابع من آذار
الواليات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي للفلسطينيين 

  .بإغالق القنصلية األميركية العامة في القدس

  .وال تقيم البحرين عالقات دبلوماسية مع إسرائيل

  ٢٢/٥/٢٠١٩رأي اليوم 

* * * * *  

ورشة البحرين محاولة لفرض ": حماس"
  مريكية على الفلسطينيينالرؤية األ

 

الفلسطينية، " حماس"حركة  قالت – ألناضولا
الثالثاء، إن ورشة العمل االقتصادية المزمع عقدها في 

محاولة لفرض "حزيران المقبل، تعد / البحرين يونيو
  ".الرؤية األمريكية على الشعب الفلسطيني

جاء ذلك في تغريدة نشرها القيادي بالحركة 
  . عبر تويترسامي أبو زهري،

الفلسطينيين لم ولن "وشدد أبو زهري على أن 
  ".يفوضوا أحدا للتنازل أو المتاجرة بقضيتهم
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اإلصرار على عقد مؤتمر البحرين "وأضاف أن 
رغم الرفض الفلسطيني يشكل تورطا في صفقة القرن 

  ".األمريكية

واألحد، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن 
ة مع واشنطن، ورشة عمل المنامة ستستضيف بالشراك

يومي " السالم من أجل االزدهار"اقتصادية تحت عنوان 
  . من الشهر المقبل٢٦ و٢٥

، "حماس"وردا على ذلك اإلعالن، طالبت حركة 
، الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة في االثنين

الورشة، معتبرة أن الخطوة هي الحدث األول في إطار 
  .صفقة القرن األمريكية

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة 
بالتزامن مع تحقيق السالم الفلسطيني اإلسرائيلي، وفق 
المنظمين، ويرى مراقبون أنها أول فعالية أمريكية ضمن 

  ".صفقة القرن"خطة 

هي خطة سالم تعتزم الواليات " صفقة القرن"و
حزيران المقبل، ويتردد أنها /المتحدة الكشف عنها يونيو

تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، 
  .على تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة إسرائيل

  ٧ ص٢٢/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

ال سالم : مهاتير.. بإفطار حضره خالد مشعل
  دون عدالة للشعب الفلسطيني

 حذر رئيس الوزراء – بوترا جايا –سامر عالوي 
من مغبة اتساع دائرة العنف الماليزي مهاتير محمد األربعاء 

والصراع في الشرق األوسط بسبب عدم حل القضية 
  .الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم

وقال في كلمته في حفل إفطار للجالية الفلسطينية 
عالمي، فال بد من  إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى سالم"

  ".حل القضية الفلسطينية

لقضية الفلسطينية يقتضي وأضاف مهاتير أن حل ا
إيجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين وتمكينهم من 
العودة إلى أراضيهم التي استولى عليها اإلسرائيليون بطرق 
غير قانونية، ووضع حد لجرائم اإلبادة التي يمارسها 

  .االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

 وعمليات وهيمنت تطورات ما يعرف بصفقة القرن
تهويد القدس والتصعيد اإلسرائيلي األخير ضد غزة على 

بوترا "حفل اإلفطار الذي أقامته الجالية الفلسطينية في 
العاصمة اإلدارية لماليزيا، على مقربة من مكتب " غايا

  .رئيس الوزراء

واعتبر مهاتير دعم بالده للقضية الفلسطينية 
جرائم إسرائيل واجبا أخالقيا سيستمر، ويستمر معه شجب 

بحق الفلسطينيين، وربط بين ما وصفه بإرهاب الجماعات 
المسلحة وممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق 
الفلسطينيين، واصفا ظاهرة اإلرهاب بأنها نتيجة طبيعية 

  .إلرهاب الدولة

وهاجم مهاتير سياسات القوى الدولية التي قال 
مرة في رعايتها على ٕإنها صنعت إسرائيل بوقاحة، وانها مست

الرغم من مخالفتها جميع القوانين الدولية وارتكابها جرائم 
بحق اإلنسانية وخرقها لحقوق اإلنسان، وضرب لذلك مثال 
في إقامة المستوطنات على أراضي الفلسطينيين المصادرة 

  .عنوة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

 السابق وكان الفتا مشاركة خالد مشعل الرئيس
  ).حماس(للمكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

وقالت مصادر من حماس للجزيرة نت إن مشعل 
بحث مع مهاتير في لقاء جمعهما في بوترا غايا المرحلة 
الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وال سيما ما 
يتعلق بالوضع في القدس المحتلة وقطاع غزة وما تشكله 

من خطورة على القضية والعالم " صفقة القرن"ما تسمى 
  .اإلسالمي

من جهته أشاد خالد مشعل بموقف ماليزيا 
وشجاعة رئيس وزرائها في دعم القضية الفلسطينية، وقال 
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الذي رعته منظمة الثقافة -في كلمته بحفل اإلفطار 
 إن دعم الشعب الفلسطيني يعني - الفلسطينية الماليزية

اركة في النصر المرتقب على الظلم دعم الحق أوال، والمش
  .واالحتالل

القادة والمسؤولين العرب برفض  وطالب مشعل
صفقة القرن التي يجمع الفلسطينيون على رفضها، 
ودعاهم إلى االلتزام بالشعار الذي دأبوا على إطالقه بأنهم 

  .لن يقبلوا إال بما يقبل به الفلسطينيون

مع الحق ودعا القادة العرب أيضا إلى الوقوف 
قال إن  الفلسطيني وأال ينساقوا مع الرؤية األميركية التي

  .ٕالشعب الفلسطيني ومقاومته كفيالن بإفسادها وافشالها

ّوبشر مشعل بفشل من قال إنهم يسعون إلى 
تصفية القضية الفلسطينية، في إشارة إلى الواليات المتحدة 
ّالتي تروج لصفقة القرن، مشددا على أن القضية 

طينية ليست قضية اقتصادية حتى تعقد لها مؤتمرات الفلس
ٕاستثمار، وانما قضية سياسية وتحرير من احتالل، بحسب 

  .قوله

  ٢٢/٥/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

 بقرار البرلمان األلماني اعتبار حركة تنديد
  (BDS) مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات

ّندد عشرات ...  <<-وكاالت  -  فلسطين المحتلة
لفلسطينيين، بقرار البرلمان األلماني، اعتبار حركة مقاطعة ا

حركة معادية ، )BDS( إسرائيل وبضائع المستوطنات
  . للسامية، وحظر نشاطها وفعالياتها

شبكة المنظمات «جاء ذلك خالل وقفة دعت لها 
، والفصائل والقوى الوطنية واللجنة الوطنية »األهلية

ت المجتمع المدني، لمقاطعة إسرائيل، وشبكات ومنظما
واالتحادات والنقابات، أمام مقر السفارة األلمانية في مدينة 

ورفع المشاركون . رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة
الفتات تطالب البرلمان األلماني بالتراجع عن قراره، وسط 

  .هتافات منددة بالقرار

والسبت الماضي قرر البرلمان األلماني، أن 
إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض حركة مقاطعة «

عقوبات عليها، تستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق 
» دويتشه فيله«، حسبما نقلت إذاعة »أهداف سياسية

  . األلمانية

عدم تقديم أي دعم مالي ألي «كما تعهد القرار بـ 
منظمة تشكك في حق إسرائيل في الوجود أو المشروعات 

إسرائيل أو المنظمات التي تدعم بشكل التي تنادي بمقاطعة 
  .»نشط حركة المقاطعة الدولية إلسرائيل

وحركة المقاطعة حسب موقعها اإللكتروني، هي 
حركة فلسطينية المنشأ عالمية االمتداد تسعى لمقاومة «

االستيطاني واألبارتهايد اإلسرائيلي،  - االحتالل واالستعمار
اواة في فلسطين من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمس

ًوصوال إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في 
 .»الوطن والشتات

 ٢٨ ص٢٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

واشنطن تدعو إلى حل .. في تصعيد جديد
  "األونروا"

دعت الواليات  – )ب.ف.أ( –االمم المتحدة 
المتحدة أمس، إلى حل وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

قبل أسابيع من الكشف عن الجانب ) أونروا(الفلسطينيين 
في ” صفقة القرن“االقتصادي للخطة األميركية للسالم 

  .الشرق األوسط

وفي كلمة أمام مجلس األمن الدولي، قال 
المستشار األميركي جيسون غرينبالت، أن األونروا عبارة 

، وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول ”ضمادة“عن 
لمنظمات غير الحكومية الخدمات المستضيفة لالجئين وا

  .التي تقدمها الوكالة الدولية

نموذج األونروا خذل “وقال غرينبالت للمجلس 
والعام الماضي قطعت إدارة الرئيس . ”الشعب الفلسطيني

  .األميركي دونالد ترامب تمويلها لألونروا
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وقال غرينبالت، الذي يشترك مع صهر ترامب 
، ”صفقة القرن“م جاريد كوشنر في صياغة خطة سال

وسيتم االعالن عنها بعد شهر رمضان، إن الوقت حان 
لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها “

األونروا إلى الحكومات المستضيفة أو غيرها من المنظمات 
  .”غير الحكومية الدولية أو المحلية

 لتقديم خدمات ١٩٤٩وتأسست األونروا في 
ة ماليين الجئ فلسطيني في التعليم والصحة، لنحو خمس

األردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 
  .القدس الشرقية المحتلة

وتنظم الواليات المتحدة، مؤتمرا في البحرين يومي 
، بهدف مناقشة الجانب )يونيو(  حزيران٢٦ و٢٥

االقتصادي لخطتها للسالم في المنطقة، التي قال 
مستقبال مزدهرا “ أن تحقق غرينبالت، أنها يمكن

  .”للفلسطينيين

سيكون من الخطأ عدم “وأضاف غرينبالت، 
ليس لديهم ما يخسروه بل . انضمام الفلسطينيين لنا

ولكن ذلك بالتأكيد . سيكسبون الكثير إذا انضموا لنا
 .”خيارهم

 ١٨ ص٢٣/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

اجتماع عمان يدعو لتعزيز العمل المشترك 

مواقف لتجاوز التحديات التي تواجه وتوحيد ال

برهم وعباس يؤكدان أهمية الوصاية .. العرب

  الهاشمية على المقدسات في القدس

شهد قصر بسمان الزاهر، أمس  - بترا - عمان 
الخميس، اجتماعا ثالثيا بين جاللة الملك عبداهللا الثاني 
والرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الفلسطيني محمود 

   .عباس

ركز االجتماع، الذي حضره سمو األمير و
الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، على عمق 

العالقات األخوية والتاريخية األردنية العراقية الفلسطينية، 
  .وأخر التطورات اإلقليمية

وتناول االجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد 
م على ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقه

ٕالمشروعة، واقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع 
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران عام 

وأكد الرئيس العراقي والرئيس الفلسطيني أهمية 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس الشريف، مثمنين الدور التاريخي والديني 

قيادة جاللة الملك في حماية الذي يقوم به األردن ب
  .المقدسات

االجتماع ركز أيضا على أهمية التعاون والتكامل 
االقتصادي الثالثي، خصوصا في مجاالت المياه والطاقة 

كما جرى التأكيد  .والنقل والثقافة وتبادل الخبرات الطبية
على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف 

يا العربية ويعزز األمن القضايا، وبما يخدم القضا
  .واالستقرار في المنطقة

وأكد جاللة الملك والرئيس العراقي والرئيس 
الفلسطيني ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد 
المواقف لتجاوز التحديات واألزمات التي تواجه األمة 

وأقام جاللة الملك مأدبة إفطار تكريما للرئيس  .العربية
الفلسطيني، حضرها كبار المسؤولين في العراقي والرئيس 

  .البلدان الثالث

 ٣ ص٢٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 وشرعيتها ثابتة.. باقية" األونروا"
 

رفض مفوض عام وكالة  -) ب.ف.أ( -غزة 
دعوة ) أونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

الواليات المتحدة لتفكيك الوكالة األممية، مشيرا إلى أنه ال 
  .كن تحميلها مسؤولية توقف جهود السالميم
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وأكد بيير كرينبول في مؤتمر صحافي عقده في 
مقر األونروا في قطاع غزة، رفض االنتقادات التي وجهها 
المبعوث األميركي لعملية السالم جيسون غرينبالت 
للوكالة، مشددا على أن ال أحد يستطيع نزع الشرعية 

  .عنها

 اتهامات لألونروا إننا نرفض أي«وقال كرينبول 
بأنها مسؤولة عن فشل حل القضية سياسيا ونرفض أي 

  .«اتهامات غير حقيقية ونعتبرها مضللة

عندما اتخذت الواليات «وأضاف المفوض العام 
المتحدة قرار قطع المساعدات عن األونروا عبرنا عن 
أسفنا لهذا القرار ألنه أثر فعال على أكبر مؤسسة شريكة 

لن نسمح على اإلطالق بأي محاولة . انيفي العمل اإلنس
  . «لنزع الشرعية عن األونروا

األونروا ليست مسؤولة عن زيادة أعداد «وتابع 
الالجئين واستمرار مشكلتهم، المسؤول هو الوضع 
والفشل السياسي وال يجب تسليط األضواء على أن 

  .«األونروا هي المسؤولة عن ذلك

 لألمم المتحدة الجمعية العامة«وأكد كرينبول أن 
تقول إن األونروا ستستمر في تقديم خدماتها إلى حين 

  .«إيجاد حل عادل لقضية الالجئين

عمل األونروا ال عالقة «وشدد كرينبول على أن 
» صفقة القرن«في إشارة لخطة السالم » له بأي صفقات

  .التي قالت الواليات المتحدة إنها ستطرحها الشهر المقبل

ام إلى تبني الوكالة وأشار المفوض الع
نناشد كل المانحين أن «استراتيجية لجلب الدعم، وقال 

يحافظوا على مستوى الدعم الذي قدموه العام الماضي 
  .«لألونروا حتى نتمكن من مواصلة تقديم الخدمات

 وقف ٢٠١٨وأعلنت اإلدارة األميركية في آب 
 كل التمويل المقدم إلى وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل

 مليون ٣٠٠الالجئين الفلسطينيين الذي كان يقدر بنحو 
دوالر وفي كلمة أمام مجلس األمن الدولي وصف 

، وأن »ضمادة للجرح«غرينبالت الوكالة األممية بأنها 
الوقت قد حان لكي تتولى الدول المضيفة لالجئين 
والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة 

  .الدولية

نموذج األونروا «نبالت للمجلس إن وقال غري
وفي تصريح سابق لفرانس . »خذل الشعب الفلسطيني

برس، نوه الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين سامي مشعشع إلى أن مطالب الوكالة 
ٕالمالية ال تقتصر على غزة وانما تسعى لتغطية الميزانية 

في حزيران العامة، مشيرا إلى أن اجتماعات ستعقد 
  .وأيلول المقبلين مع الدول المتبرعة لبحث هذا العجز

 حزيران ٢٦ و٢٥وتنظم الواليات المتحدة يومي 
مؤتمرا اقتصاديا في البحرين بهدف مناقشة الجانب 
االقتصادي لخطتها للسالم في المنطقة التي قال 

مستقبال مزدهرا «غرينبالت إنها يمكن أن تحقق 
لقيادة الفلسطينية األربعاء أنها وأكدت ا. «للفلسطينيين

   .لن تشارك في مؤتمر البحرين

وجمدت القيادة الفلسطينية اتصاالتها الرسمية 
، عقب ٢٠١٧مع اإلدارة األميركية في كانون األول 

اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة 
  .لدولة إسرائيل

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين 
، دفعت »غرينبالت«لسطينية، إن تهديدات المبعوث الف

  .«األونروا«الدول لإلصرار على حماية النظام العالمي و

واعتبرت في بيان صادر عنها امس، أن الدفاع 
عن فلسطين وقضيتها العادلة هو الدفاع عن هذه القيم 
والمبادئ والدفاع عن النظام الدولي القائم ومرتكزاته، وهو 

جميع الدول التي قد تتعرض ألوضاع أيضا دفاع عن 
مشابهة مستقبال من جانب ادارة ترمب التي ترغب في 

  . اإلجهاز على النظام الدولي القائم ومنجزاته
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وأوضحت الوزارة، أن غرينبالت، اختار أمام 
مجلس األمن، مهاجمة وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ورها ، داعيا الى إلغائها ومنح د»االونروا«الفلسطينيين 
للدول المستضيفة لالجئين، في دعوة صريحة وعلنية الى 
تفكيك الوكالة الدولية، بما يؤدي الى توطين الالجئين 

  .ٕالفلسطينيين والغاء حق العودة

 ٦ ص٢٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 الصفدي ونظيره األلماني يبحثان دعم األونروا
 

 أجرى وزير الخارجية وشؤون -عمان 
الصفدي مع نظيره األلماني هايكو ماس المغتربين أيمن 

اليوم، محادثات ركزت على المستجدات في المنطقة 
وسبل التعامل معها بما يسهم في حل األزمات االقليمية 

واستعرض الوزيران في اتصال  .وتحقيق األمن واالستقرار
هاتفي التطورات المرتبطة بالصراع الفلسطيني االسرائيلي 

ول سبل إيجاد أفق سياسي لحل وتبادال وجهات النظر ح
الصراع على أساس حل الدولتين الذي أكد الصفدي أنه 

  .السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتشاور 
واللقاء في وقت قريب لتنسيق المواقف إزاء التطورات 
والعمل من أجل احتواء التوتر في المنطقة والحؤول دون 

  .زيد من التصعيدالم

وثمن الصفدي الدعم المهم الذي تقدمه المانيا 
) األونروا(لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

التي شدد الصفدي على حتمية استمرارها في القيام 
 مليون الجئ فلسطيني وفق ٥ر٤بدورها إزاء أكثر من 

م وشدد على أهمية استمرار تقديم الدع .تكليفها األممي
المالي والسياسي للوكالة وبما يمكنها من المضي في 
تقديم خدماتها الحيوية لالجئين، ورسالة تؤكد أن قضية 
الالجئين هي قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب 

حلها في اطار حل شامل للصراع وفق قرارات الشرعية 
  .الدولية

ولفت إلى أن عدم الحفاظ على االونروا ودورها 
 ألف طالب فلسطيني الجئ من ٥٥٠كثر من سيحرم أ

  .حقهم في التعليم ولن يسهم إال في زيادة اليأس والتوتر

وأكد الصفدي أهمية الدور األلماني واألوروبي 
ِفي دعم األونروا ومركزيته في جهود التوصل لحلول 

   .سياسية ألزمات المنطقة

وشدد الوزيران على متانة العالقات الثنائية 
 .على تطويرها في جميع المجاالتوعلى الحرص 

 ٣ ص٢٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

وانهيارها " صفقة القرن"لن تقبل بـ " السلطة"
  ًاالقتصادي سيبدأ قريبا

أشارت تقديرات  -   كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
قدمها الجيش اإلسرائيلي إلى المستوى السياسي مؤخرا، إلى 

ن رفضها لورشة أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع ع
المنامة االقتصادية، نهاية حزيران المقبل، التي بادر إليها 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، ضمن المرحلة األولى من 
صفقة القرن، وأنه من غير المتوقع أن تتراجع السلطة عن 

  . رفضها للصفقة

كما تشير تقديرات الجيش اإلسرائيلي إلى أنه تبقى 
شهور أمام السلطة الفلسطينية قبل نحو شهرين أو ثالثة 

أن تبدأ عملية االنهيار االقتصادي، نتيجة رفض السلطة 
تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، 

  . بسبب حسم مخصصات ذوي الشهداء واألسرى

وبحسب تقديرات الجيش اإلسرائيلي، والتي أوردها 
ئيل، فإن ، عاموس هر»هآرتس«المحلل العسكري لصحيفة 

رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يرى نفسه في 
ٕالواليات المتحدة واسرائيل وحركة : مواجهة هجوم ثالثي

حماس، بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل 
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الدولتين، فالواليات المتحدة قلصت بشكل شبه تام 
المساعدة االقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر 

  . الدوليةعبر الوكاالت

السالم «وبنظره، فإن الواليات المتحدة تعرض اآلن 
، بدون حل قضية القدس والحدود، وتحاول »االقتصادي

  . فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وأضافت تقديرات الجيش، الى أن عباس يعتبر 
إسرائيل تمس به اقتصاديا بسبب أزمة األسرى، وتواصل 

طنات، وترفض الحوار السياسي وتتحين البناء في المستو
الفرصة لضم أجزء من الضفة الغربية بعد فشل صفقة 

  .القرن

كما يعتقد أن حماس تقيم دولة في قطاع غزة بـ 
، ويعتقد أيضا أن عددا »موافقة أميركية إسرائيلية صامتة«

  .من قادة المنطقة يدعمون خطة ترمب

وجاء أيضا أن تقديرات الجيش تشير إلى أن 
عباس متمسك بسياسته وتوجهه للصراع، ويرفض أي 
اقتراح لتسوية تسبق عرض صفقة القرن، باعتبار أن 
الوقت غير مناسب للمفاوضات، وأن أي تنازل عم كل 

السالم «مليمتر سيقود إلى منحدر يتم في نهايته فرض 
  .على السلطة ودفن حل الدولتين» االقتصادي

ائيلية على أن ويجمع قادة األجهزة األمنية اإلسر
السلطة الفلسطينية ستبدأ باالنهيار االقتصادي بعد شهرين 
أو ثالثة شهور، والسبب الرئيسي لذلك هو الخالف مع 
إسرائيل حول مواصلة السلطة دفع مخصصات لذوي 
الشهداء واألسرى، وعندها لجأت إسرائيل إلى حسم مبلغ 

  مليون شيقل شهريا من أموال الضرائب التي تجبيها٤٠
وردا على ذلك جمدت السلطة تسلم هذه األموال، . للسلطة

 مليون شيقل شهريا من ٦٠٠ما أدى إلى تقليص نحو 
  . ميزانية السلطة

واضطرت السلطة إلى دفع نصف رواتب 
ورغم كل ذلك، يضيف المحلل العسكري، فإن . الموظفين

التنسيق األمني بين الطرفين في الضفة الغربية ظل 

لجيش اإلسرائيلي تراجعا طفيفا في مستمرا، وعاين ا
  .الجاهزية لمواصلة التنسيق في حوادث موضعية

ًواعلنت السلطة الفلسطينية رسميا أنها لن تشارك 
في المؤتمر الدولي حول مستقبل الشرق األوسط الذي 
سينعقد في البحرين، في حزيران، بمبادرة من الرئيس 

  . ترامب

نة التنفيذية ًووفقا لبيان صادر عن أمين سر اللج
هذا هو «لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فإن 

الموقف الفلسطيني الجماعي، عباس واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الفصائل السياسية 

  .«الفلسطينية

وفي ضوء إعالن ادارة ترمب، أنها ستنشر الفصل 
المؤتمر، جاء  حزيران في ٢٥االقتصادي لخطة السالم في 

ّنذكر بأننا لم نوافق على قيام أحد «: في البيان الفلسطيني ُ
يجب على من يريدون خدمة المصالح . بالتفاوض نيابة عنا

  . الفلسطينية احترام الموقف الفلسطيني

يمكن تحقيق اإلمكانات االقتصادية الفلسطينية 
لي فقط بعد انتهاء االحتالل اإلسرائيلي واحترام القانون الدو

  .«وقرارات األمم المتحدة

 ٦ ص٢٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بالده لن تنقل 
  سفارتها إلى القدس المحتلة

 

 صرح رئيس الوزراء التشيكي أندريه –رام اهللا 
بابيش، أن بالده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى 

 موقع القدس المحتلة، خالل لقاء صحفي، أجراه معه
 .الشهير، في العاصمة التشيكية براغ" أوراق برلمانية"

جمهورية التشيك لن تبادر، إلى : "وقال بابيش
نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم 
بموقف االتحاد األوروبي، وبقرارات األمم المتحدة ذات 
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الصلة، وال أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، 
 .، حسب الموقع"التشيك لن تكون البادئةوجمهورية 

ان إسرائيل هي حليف طويل األمد : "وأضاف
لجمهورية التشيك، وثمة عالقات أكثر من اعتيادية بيننا، 

: ، مستدركا"وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العالقات
غير أن جمهورية التشيك عضو في االتحاد األوروبي، "

 المتحدة بهذا الشأن وباختصار هناك اتفاقات في األمم
 ".يتوجب علينا االلتزام بها) القدس(

وتعد تصريحات رئيس الوزراء التشيكي هي 
األحدث في مواقف جمهورية التشيك، حول موقفها 

  .الرافض لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

   ٢٦/٥/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي 
  ؤتمر المنامةبمقاطعة م

 

ّحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات جميع الدول على عدم 
المشاركة في مؤتمر المنامة، وعلى إعادة النظر في 

  .مواقفها

" الميادين" وقال عريقات، في مقابلة مع قناة 
رفضنا :"اللبنانية بثها موقعها االلكتروني اليوم السبت

، متهما الواليات المتحدة بـ " أعمال ورشة المنامةجميعا
  ".ممارسة لعبة تصدير الخوف في المنطقة"

ووصف عريقات إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها 
ركن أساسي من اإليديولوجية اإلسرائيلية اليمينية "

  ".المتطرفة

وكان عريقات قد أعلن يوم األربعاء الماضي 
  .رسميا مقاطعة مؤتمر المنامة

ومن المقرر تنظيم المؤتمر بالشراكة مع الواليات 
 من حزيران المقبل، ٢٦ و٢٥المتحدة في البحرين يومي 

لتشجيع االستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة 
  .مسؤولين سياسيين ورجال أعمال

  ٢٦/٥/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أساس : الصفدي
 الصراع بالمنطقة

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الصفدي، أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كان وسيظل 
أساس الصراع في المنطقة، وأن حله يكون بإنهاء 
االحتالل وتداعياته التي تجذر اليأس وتعيق التنمية 

 .وتدفع المنطقة كلها نحو المزيد من التوتر والصراع

 اليوم االحد، وزير وشدد الصفدي خالل استقباله
الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا البريطاني 
أندرو موريسون على ضرورة أن تركز الجهود الدولية 
المستهدفة حل الصراع، على إيجاد أفق سياسي حقيقي 
للتوصل لحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

تها القدس الشرقية سبيال وحيدا للسالم الشامل وعاصم
والحفاظ على األمن واالستقرار الالزمين لتحقيق التنمية 

 .الحقيقية وبناء المستقبل الذي تستحقه شعوب المنطقة

وأكد موريسون التزام بالده بحل الدولتين 
وحذر الصفدي . ودعمها الجهود المستهدفة التوصل إليه

تهاكات اإلسرائيلية في المسجد من خطورة استمرار االن
الحرم القدسي الشريف التي تهدد بتفجر موجة / األقصى

جديدة من العنف، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ووقف 

  . كل الخطوات واإلجراءات االستفزازية

وثمن الصفدي دعم بريطانيا لوكالة األمم 
وتجديد " األونروا"إلغاثة وتشغيل الالجئين المتحدة 

  . التزامها بدعم موازنة الوكالة
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ولفت إلى األهمية التي جسدها حضور بريطانيا 
في مؤتمر دعم الوكالة الذي عقد بدعوة مشتركة من 
المملكة والسويد في ستوكهولم أخيرا، وأصدر بيانا أكد 

فها ضرورة استمرار الوكالة بالقيام بدورها وفق تكلي
أألممي، وأن قضية الالجئين من قضايا الوضع النهائي 
التي تحسم في إطار حل شامل للصراع وفق قرارات 

 .١٩٤الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 

وعرض الصفدي وموريسون للمستجدات 
اإلقليمية، مشددين على ضرورة تكامل الجهود للحد من 

  .>>...صل لحلول سياسية ألزمات المنطقةالتوتر والتو

  ٢ ص٢٧/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االردن يدين االنتهاكات االسرائيلية ضد 
 المسجد االقصى

 

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، امس 
االحد، استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد 

الحرم القدسي الشريف من خالل اقتحامات / األقصى
  .در األوقافالمتطرفين والتضييق على المصلين وكوا

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان 
كقوة قائمة -القضاة، على ضرورة التزام إسرائيل 

 بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام -باالحتالل
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر 
ًالصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصا في العشر 

  . شهر رمضان المباركاألواخر من

وطالب القضاة السلطات اإلسرائيلية بالوقف 
الفوري لجميع االستفزازات في المسجد األقصى المبارك، 
ّوحملها كامل المسؤولية عن سالمة المسجد ورواده من  ّ

  .المصلين

 ٢٧/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

ترحيل إسرائيل لمصطفى : العفو الدولية
   جريمة حربالخاروف

 

منظمة العفو الدولية، إن  قالت – وفا – القدس
ًالمصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، الذي يواجه خطرا 
ًوشيكا بترحيله، يجب أن يمنح إقامة دائمة في القدس 

 .الشرقية

 وأوضح رئيس مكتب منظمة العفو الدولية 
أن قرار السلطات اإلسرائيلية : بالقدس صالح حجازي

ًإلقامة الذي قدمه الخاروف وترحيله بناء برفض طلب ا
ًعلى اتهامات ال أساس لها من الصحة، يعتبر قاسيا 
ًوغير قانوني، ويجب إطالق سراحه فورا ومنحه إقامة 
دائمة في القدس الشرقية، حتى يتمكن من استئناف 

 .حياته الطبيعية مع زوجته وطفله

، ولد ألم )ً عاما٣٢(الخاروف مصور فلسطيني، 
رية وأب فلسطيني مقدسي، ويعيش في القدس جزائ

الشرقية المحتلة مع زوجته تمام الخاروف، وابنتهما آسيا 
ً شهرا، وكان قد انتقل إلى القدس ١٨البالغة من العمر 

 ١٢الشرقية مع أسرته من الجزائر عندما كان عمره 
 .ًعاما

وأكد حجازي أن االعتقال التعسفي وترحيل 
 يعكس سياسة إسرائيل مصطفى الخاروف المخطط له

طويلة األجل لتقليص عدد الفلسطينيين في القدس 
 .الشرقية، مع حرمانهم من حقوقهم اإلنسانية

ودعا السلطات اإلسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها 
الدولية، وضمان تمكن مصطفى الخاروف من البقاء 
بأمان في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في القدس 

يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك : "الشرقية، وقال
بشكل عاجل للضغط على السلطات اإلسرائيلية للتراجع 

 ".عن قرارها بترحيله
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 وشدد حجازي على أن ترحيل إسرائيل لمصطفى 
ًالخاروف من األراضي الفلسطينية المحتلة سيشكل خرقا 
ًخطيرا التفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام 

 .ي للمحكمة الجنائية الدوليةروما األساس

، ٢٠١٩كانون الثاني  / يناير٢٢ منذ 
ًومصطفى الخاروف محتجز تعسفيا في سجن جفعون  ٌ

 .بالرملة

، ألغت إسرائيل ٢٠١٨ ونهاية ١٩٦٧وبين 
  .ً فلسطينيا من القدس الشرقية١٤٦٤٣اإلقامة الدائمة لـ 

 ٢٧/٥/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

التشيك عدم نقل سفارتها فلسطين ترحب بقرار 
  إلى القدس

 

رحبت وزارة  - وكاالت -  القدس المحتلة
 في بيان صحافي التزام التشيك الخارجية الفلسطينية

بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف 
االتحاد االوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة 

  . القدس

أندريه ّوالسبت، جدد رئيس وزراء التشيك 
بابيش، رفض بالده، نقل سفارتها في إسرائيل من تل 

وفي . ًأبيب إلى القدس، وذلك التزاما بالقرارات األممية
، أكد بابيش أن سفارة تشيك لدى ٢٠١٨أبريل  /نيسان

إسرائيل لن تنتقل إلى القدس، ألن ذلك يتعارض مع 
  .موقف االتحاد األوروبي واألمم المتحدة

 ميلوش زيمان، وعد في لكن الرئيس التشيكي
/ ، في نوفمبر)البرلمان(خطاب أمام الكنيست اإلسرائيلي 

. تشرين ثان، بنقل سفارة بالده إلى مدينة القدس المحتلة
وتحاول إسرائيل إقناع الدول التي تربطها معها عالقات 
دبلوماسية، بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس ونقلت كل 

ًال سفارتيها رسميا من تل من الواليات المتحدة، وغواتيما
  .ّأيار الماضي/ أبيب إلى المدينة المحتلة في مايو

  ٢٧/٥/٢٠١٩االنباط 

* * * * *  

يبحث مع مسؤولة سويدية حشد الدعم 
 لألونروا

  

 التقى وزير الخارجية وشؤون - عمان
المغتربين أيمن الصفدي اليوم االثنين مسؤولة ملف 

 السالم في وزارة الشرق االوسط وشمال أفريقيا وعملية
الخارجية السويدية، آنا همرجرين، في اجتماع بحث 
التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات 

  .اإلقليمية وتحقيق األمن واالستقرار

وبحث الصفدي والمسؤولة السويدية الخطوات 
المشتركة التي سيقوم بها البلدان بالتعاون مع المجتمع 

دعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة الدولي لحشد ال
في إطار الشراكة ) األنروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .ْالتي كرسها االردن والسويد لدعم الوكالة

واستعرضا آليات تنفيذ توصيات اجتماع 
ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من البلدين وحضره 

 والذي أكد ممثلوا عديد الدول باالضافة لالتحاد االوروبي
ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة وأن قضية 
الالجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في 
إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات 

  .الشرعية الدولية

وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم الالزم 
 وفق لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء الالجئين

وتعاني الوكالة هذا العام عجز يصل . تكليفها األممي
وستصوت الجمعية العامة .  مليون دوالر٢٠٠حوالي 

على تمديد واليتها هذا العام ويعمل األردن والسويد في 
  .إطار شراكة ممنهجة لدعم الوكالة



  
  ٨٧ 

وثمن الصفدي جهود السويد تجاه األنروا والتي 
ر للوكالة على مدى أربع تمثلت بالتبرع بمئتي مليون دوال

  .سنوات وحشد الدعم المالي والسياسي الدوليين للوكالة

وأكد الصفدي وهمرجرين ضرورة تكاتف الجهود 
. لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتين

وأكد الصفدي والمسؤولة السويدية على استمرار العمل 
نسيق إزاء لتطوير العالقات الثنائية وتعميق التعاون والت

  .ِالقضايا اإلقليمية ثنائيا وفي إطار االتحاد األوروبي

  ٢ص ٢٨/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 للقدس "دولية"األورومتوسطـي يدعـو لحمايـة 
  وسكانها

 

دعت منظمة حقوقية أوروبية،   -  بترا- عمان
امس االثنين، المجتمع الدولي إلى حماية مدينة القدس 

 .إلسرائيليةوسكانها من االنتهاكات ا

جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد 
، وفق )مقره جنيف(األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 

 .وكالة األناضول

على المجتمع الدولي  :وقال المرصد في تقريره
ّتحمل المسؤولية تجاه مدينة القدس وسكانها الذين 

إلى  أساسي تهدف بشكل جسيمة يتعرضون النتهاكات
  .ترحيلهم

السياسات اإلسرائيلية « أن وأوضح المرصد
ًازدادت كما وكيفا بعد القرار األمريكي باعتبار القدس  ً

، ما أعطى ٢٠١٧كانون األول  ٦عاصمة إلسرائيل في 
ًضوءا أخضر لها لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين 

  .«ًعامة وضد سكان مدينة القدس على وجه الخصوص

 ١٣٠وأشار إلى أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 
انتهاكا ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خالل 

  .٢٠١٩شهر نيسان 

جميع السياسات اإلسرائيلية في «وأضاف أن 
مدينة القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، 
وتنتهك بشكل صارخ حقوقهم األساسية كسكان تحت 

  .احتالل

تهدف إلى «ولفت إلى أن السياسات اإلسرائيلية 
لسطينيين بسياسات الهدم واالستيالء على تهجير الف

  .أراضيهم ومنعهم من البناء

وطالب األمم المتحدة بهيئاتها المعنية، واالتحاد 
بمراقبة الوضع في مدينة القدس عن كثب، «األوروبي، 

ٕوادانة األفعال القاسية التي يتعرض لها الفلسطينيون 
ن ينيين الواقعيوالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الفلسط

  .»تحت احتالل

   ٢٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

انهاء االحتالل هو السبيل لحل : الصفدي
 الصراع الفلسطيني االسرائيلي

 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  - عمان 
أيمن الصفدي ضرورة أن تنطلق جميع الجهود المستهدفة 
حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي من حقيقة أن السالم 

  . إنهاء االحتالل واعتماد خطوات عملية لتحقيقسبيله

إن ذلك يكون عبر حل الدولتين الذي : وقال
يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 وفق قرارات ١٩٦٧الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 
وشدد الصفدي . الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

 وزير الخارجية االيرلندي سيمون خالل اتصال هاتفي مع
كوفني اليوم الثالثاء على أن أي طرح اقتصادي لمعالجة 
تداعيات الصراع ال يمكن أن يكون بديال لخطة سياسية 

  .شاملة لتنفيذ حل الدولتين

واتفق الصفدي وكوفني على أن دعم التنمية 
االقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في 

السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين إسناد الحل 
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وشددا على ضرورة تكاتف . هدفا واضحا له وليس خارجه
وثمن الصفدي موقف ايرلندا . الجهود للتقدم نحو هذا الحل

المساند لحل الدولتين سبيال وحيدا إلنهاء الصراع ودعمها 
وأكد أهمية دور ). األونروا(لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين 

 وأوروبا في جهود حل الصراع وتجاوز التحديات إيرلندا
  . اإلقليمية

وبحث الوزيران سبل استكمال الحوار الذي انطلق 
في دبلن قبل أشهر بدعوة من إيرلندا، وبحضور األردن 
وعدد من الدول العربية واألوروبية لبحث سبل إيجاد أفق 
. سياسي للوصول لحل الدولتين وتحقيق السالم الشامل

. لى مواصلة التنسيق والتشاور في هذا السياقواتفقا ع
وأكد الصفدي أن السالم الشامل هدف عربي ودولي، 
وضرورة لتحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين والدوليين، 
وطريقه لتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، 
وخصوصا حقه في الحرية والدولة التي تعيش بأمن وسالم 

ِيل وفق مبادرة السالم العربية، وفي إطار إلى جانب اسرائ
ِكلي يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها 

 وبما ١٩٤قضية الالجئين وفق المبادرة العربية والقرار 
  .يلبي حق الالجئين في العودة والتعويض

 ٢٩/٥/٢٠١٩ ة االنباء االردنيةوكال

* * * * *  

ة ٕقمة عربية وخليجية واسالمية بالسعودي
 ٕوايران” صفقة القرن” لبحث التصدي لـ

  

 من المقرر أن تشهد –  وكاالت– مكة المكرمة
رفض “مكة المكرمة غدا قمة عربية طارئة لبحث 
صفقة “اإلجراءات التي اتخذتها واشنطن، ورفض 

، وذلك بدعوة من الرياض، على الرغم من عزم ”القرن
جارتها البحرين عقد مؤتمر اقتصادي أواخر الشهر 

  .لمقبلا

يشار إلى أن المنامة حليفة رئيسية للملكة 
ٕالعربية السعودية واحدى الدول األربع المشاركة في 

  .حصار جارتهم الثالثة قطر

ويشارك في القمة السعودية وفد فلسطيني يرأسه 
  .الرئيس محمود عباس

وتعتزم واشنطن بعد شهر رمضان الجاري إطالق 
يون، كونها تقضي التي يرفضها الفلسطين) صفقة القرن(

خاصة بشأن وضع ” إسرائيل“بتنازالت مجحفة لصالح 
  .>>...القدس وحق عودة الالجئين

وبحسب موقع المنظمة، ستسعى القمة ... <<
ّبلورة موقف موحد تجاه القضايا واألحداث الجارية “إلى 

) …(القضية الفلسطينية و“، وبينها ”في العالم اإلسالمي
وما ) …( من الدول األعضاء التطورات األخيرة في عدد

  .>>...”يعرف بظاهرة اإلسالموفوبيا

  ٢٢ ص٢٩/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

قرارات هامة لصالح فلسطين في : المالكي
  القمة اإلسالمية المقبلة

 

وزير الخارجية والمغتربين   قال–  صفا–رام اهللا 
رياض المالكي اليوم الثالثاء إن القمة اإلسالمية التي 

 مايو الجاري بمشاركة ٣١ مكة المكرمة في ستعقد في
الرئيس محمود عباس، ستشهد قرارات هامة لصالح 

 .فلسطين

ومن المقرر أن يشارك المالكي غدا، في 
اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي، 

 .ًبالمملكة العربية السعودية، تمهيدا النعقاد القمة اإلسالمية

 بيان صحفي اليوم وأوضحت وزارة الخارجية في
نسخة عنه أنها قامت بالتعاون مع " صفا"الثالثاء تلقت 

ممثليتنا لدى منظمة التعاون اإلسالمي بتحضير كافة 
مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، بالتنسيق مع األمانة 

 .العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
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وأشارت إلى أنه جرى مناقشة ومراجعة هذه 
جتماعات كبار الموظفين التي ستنهي المشاريع في إطار ا

أعمالها هذا اليوم، على أن ترفع مشاريع القرارات برمتها 
ٍالخارجية لمناقشتها يوم غد األربعاء في جلسة  لوزراء

 .خاصة بعد اإلفطار في مدينة جدة

وبينت الخارجية أن مشاريع القرارات تغطي مناحي 
ى قرارات القمم القضية الفلسطينية كافة بما فيها التأكيد عل

االسالمية السابقة والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون 
االسالمي، مع التأكيد والتركيز على حق شعبنا بإقامة دولته 

 وشرق القدس عاصمة لها، ١٩٦٧الفلسطينية على حدود 
ورفض الحلول المؤقتة أو المنقوصة التي يتم الترويج لها 

العمل على دعم وكالة ًحاليا من قبل اإلدارة األميركية، و
من خالل إقامة وقفية لدعمها، إضافة إلى تفعيل " االونروا"

 .الصناديق األخرى التي تدعم القدس ودولة فلسطين

وذكرت أن الرئيس عباس سيلقي كلمة محورية 
هامة في القمة يحدد فيها الموقف الفلسطيني من األفكار 

ضد شعبنا، األميركية ومن التهديدات اإلسرائيلية اليومية 
ويؤكد أهمية حق العودة وانهاء االحتالل واقامة دولة 

 .فلسطين المستقلة

 ٢٩/٥/٢٠١٩وكالة االنباء الفلسطينية 

* * * * *  

كوشنير وغرينبالت وهوك في جولة مكوكية 
  لألردن والمغرب والقدس

 أعلنت وزارة الخارجية –عمان  – زايد الدخيل
يس األميركي جاريد األميركية عن بدء جولة لمساعد الرئ

كوشنر، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون 
غرينبالت، والمبعوث األميركي الخاص إليران برايان هوك 
لألردن والمغرب والقدس، قائلة إن الجولة بالفعل بدأت أول 

  .من أمس وتنتهي بعد غد الجمعة

وأضافت، في بيان صحفي أمس، ان كوشنر 
 ٥ و١ن خالل الفترة ما بين سيسافر إلى مونترو ولند

بحيث سينضم في لندن الى وفد  المقبل،) يونيو(حزيران 

وكان كوشنر، .الزيارة الرئاسية الرسمية للمملكة المتحدة
 ستعلن بعد شهر "صفقة القرن"صرح في وقت سابق، أن 

رمضان، مضيفا أن مقترح السالم في الشرق األوسط 
نقلت صحف وبحسب ما .يتطلب تنازالت من الجانبين
، فإن خطة "واشنطن بوست"أميركية سابقا، ومنها صحيفة 

الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم، ستشمل محفزات 
اقتصادية كبيرة للفلسطينيين، ولكنها لن تتضمن إقامة دولة 

وأوضحت الصحيفة، التي اعتمدت في .فلسطينية كاملة
 لم تقريرها على مقابالت أجرتها مع مسؤولين أميركيين

تذكر أسماءهم، وأفراد مطلعين على االقتراح الذي يجري 
العمل عليه، أن المبادرة التي يتوقع بأن تطرح في األسابيع 
القريبة ستعرض على الفلسطينيين نسخة محسنة من 

 على حساب "الحكم الذاتي"الوضع الراهن، مع إبراز 
  ".السيادة"

تعتمد "وبحسب التسريبات، فانه يتوقع بأن 
طن على عشرات الماليين من الدوالرات من واشن

المساعدات واالستثمار للفلسطينيين في الضفة الغربية 
، "وقطاع غزة، وكذلك لمصر واألردن، من دول الخليج

 "صفقة القرن"مرجحة في الوقت نفسه أن يعرض ترامب 
بعد أن يشكل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

 .حكومته الجديدة

 ٤ ص٢٩/٥/٢٠١٩ الغد

* * * * *  

  ترفض زيارة كوشنير" اإلخوان المسلمين"

 

اعلنت جماعة االخوان المسلمين عن رفضها 
القاطع والمعلن لزيارة كوشنر مستشار الرئيس االمريكي 

 .ًدونالد ترامب، المقررة غدا األربعاء الى األردن

وقالت الجماعة من خالل بيان وصل لموقع 
إن : ي نسخة عنه اليوم الثالثاءاالخبار” نور االردن“
جماعة اإلخوان المسلمين تعلن وبوضوح رفضها لزيارة “

ًكوشنر إلى األردن فال أهال وال سهال بمن يسعى لتصفية  ً
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، القضية الفلسطينية بمقاس صهيوني يميني متطرف
وفي مقدمتها ، ٕوالغاء حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة

، الل قائم في العالمحق العودة وحق التحرر من أخر احت
 .”ويريد لذلك أن يتم على حساب األردن وشعبه

ودعت الجماعة المواطنين الى المشاركة في 
االعتصام المنوي اقامته بعد صالة العشاء اليوم، أمام 

  >>...ًالسفارة االمريكية في عمان، رفضا لزيارة كوشنر

  ٣ص ٢٩/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 طينية مع كوشنرالملك يبحث القضية الفلس
 

 استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، -خبرني 
في قصر الحسينية اليوم األربعاء، كبير مستشاري 
الرئيس األمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور األردن 

 .ضمن جولة له في المنطقة

وجرى، خالل اللقاء، بحث المستجدات اإلقليمية، 
سطيني خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفل

 .اإلسرائيلي

وأكد جاللة الملك ضرورة تكثيف جميع الجهود 
لتحقيق السالم الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، 
الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق 

 .ت الشرعية الدوليةقرارا

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق 
الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة األردنية في واشنطن 
دينا قعوار، ومساعد الرئيس األمريكي والممثل الخاص 

  .فقللمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت، والوفد المرا

  ٣ص ٣٠/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

القضية الفلسطينية تتصدر أعمال القمة 
  "صفقة القرن"العربية مع قرب إعالن 

 

 يشارك الرئيس -   عمان- نادية سعد الدين
محمود عباس في القمة العربية الطارئة التي دعت إليها 
السعودية اليوم في مكة المكرمة، لبحث التحديات التي 

، وسط تصاعد التوتر في الخليج العربي تواجه المنطقة
ٕبين الواليات المتحدة األميركية وايران، عدا التهديدات 
المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرب اإلعالن عن 

 .األميركية" صفقة القرن"

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس، الذي 
يتوجه إلى هناك على رأس وفد رفيع المستوى، كلمة أمام 

تعبر، وفق مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية القمة 
وقوف فلسطين وتضامنها مع "مجدي الخالدي، عن 

السعودية والدول العربية أمام أي اعتداءات على أمنها 
  .ومنشآتها

وأضاف الخالدي، في تصريح له، أن الرئيس 
ًعباس سيلتقي على هامش القمة عددا من قادة ورؤساء 

 .ات القضية الفلسطينيةالدول العربية لبحث مستجد

كما يشارك الوفد الفلسطيني في اجتماع منظمة 
التعاون اإلسالمي، بعد غد في جدة، حيث ستشغل 
القضية الفلسطينية الملف الرئيسي على جدول أعمال 
القمة، بحسب الخالدي، وسط تأكيد رفض جميع 
اإلجراءات التي اتخذتها الواليات المتحدة األميركية حول 

لالجئين واالستيطان والجوالن، وغيرها من القدس وا
 .ّاإلجراءات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني والعربي

القمة اإلسالمية “وأشار الخالدي إلى أن 
ستطالب بتطبيق جميع قرارات مجلس األمن، وأبرزها قرار 

وتوفير الحماية ) القاضي بوقف االستيطان (٢٣٣٤
ق إلى القرصنة الدولية للشعب الفلسطيني، كما ستتطر

اإلسرائيلية ألموال الضرائب الفلسطينية وأهمية دعم 
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موازنة الحكومة الفلسطينية وتوفير شبكة األمان المالية 
 ."والتمكين اإلقتصادي للسلطة الوطنية

عقد مؤتمر مهم في "إلى ذلك، نوه الخالدي إلى 
نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر المقبل لحشد 

، "األونروا"والتمويل لوكالة الغوث الدولية الدعم المالي 
القيادة الفلسطينية ستدعو كافة الدول الشقيقة "ًمبينا أن 

والصديقة للمشاركة في هذا المؤتمر لما له من أهمية 
كبرى على صعيد مواصلة عملها وأداء دورها في تقديم 

 ."الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين

 سر اللجنة على صعيد متصل؛ قال أمين
القيادة "التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن 

الفلسطينية أجرت اتصاالت مع أكثر من عشرين دولة 
وهيئة دولية، بتعليمات من الرئيس عباس، بخصوص 
مؤتمر المنامة، الذي دعت له اإلدارة األميركية، تم 

 ."خاللها التأكيد على خطورة عقد هذا المؤتمر

اليات المتحدة، تريد شرعنة االحتالل الو"وقال إن 
ًبدال من إنهائه، وكذلك تشريع االستيطان، عكس مبدأ 

 تريد األدارة االميركية"ً، متابعا أن "األرض مقابل السالم
اآلن أن تحول هذا المبدأ إلى الرخاء واالزدهار، مقابل 
السالم، أو المال من أجل السالم، وكأن القضية هي 

 ."قضية عقارات

اإلدارة األميركية تسعى إلى كسر مبادرة "ّن أن وبي
السالم العربية، وقرارات مجلس األمن ذات العالقة، وتريد 
من دول العالم القبول بتغيير المرجعيات التي حددها 

ترتيبات أميركية تتعلق "ً، الفتا إلى "القانون الدولي
، إال أن "األونروا"بتوطين الالجئين، من خالل إسقاط 

  ."ه المحاوالت الفشلمصير هذ

تمسك العرب بمبادرة السالم العربية "وأكد ضرورة 
ّوقرارت قمتي القدس وتونس، والوقوف ضد اإلجراءات  ّ
التي اتخذها الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لتحديد 

من جانبها، وصفت ."المرجعيات المحددة لعملية السالم

 بأنها الفصائل الفلسطينية ورشة البحرين االقتصادية،
، هدفها تمرير المرحلة األولى من "ورشة عمل تصفوية"

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة ."صفقة القرن"مؤامرة 
 بالشراكة مع الواليات المتحدة "المنامة"البحرينية 

السالم من "األميركية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان 
 من شهر حزيران ٢٦ و٢٥، وذلك يومي "أجل االزدهار

 المقبل، وذلك في أول فعالية أميركية ضمن خطة )يونيو(
 ."صفقة القرن"

يأتي ذلك على وقع استمرار عدوان قوات 
االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، عبر شن 
حملة واسعة من االقتحامات والمداهمات في أنحاء 
مختلفة من األراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع 

 .فوفهماإلصابات واالعتقاالت بين ص

  ١٨ ص٣٠/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل 
  لتوفير الدعم لألونروا

  

وزير الخارجية وشؤون   أكد– بترا –عمان 
المغتربين أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة األمم 

) األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ر العمل معا، بالتعاون مع الشركاء في بيير كرينبول استمرا

المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي الالزمين 
لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها لالجئين 

واتفق الصفدي وكرينبول . الفلسطينيين وفق تكليفها األممي
على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع 

 سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة الشركاء للعمل على
.  مليون دوالر٢٠٠هذا العام والمقدر أن يصل إلى حوالي 

وشدد الصفدي خالل اللقاء على ضرورة توفير الدعم 
المالي الالزم للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها ألكثر 
من خمسة ماليين الجئ ليس فقط ألهمية ما تقدمه من 

ذلك تأكيدا بأن المجتمع الدولي ما خدمات، ولكن ألن في 



  
  ٩٢ 

يزال ملتزما بتلبية حق الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية 
  .١٩٤وخصوصا القرار 

إن عدم توفير الدعم الالزم لألنروا سيحرم : وقال
 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم وماليين ٥٧٠

المرضى من العالج والمحتاجين من المساعدات وسيفاقم 
  .وتر في المنطقة ما يهدد االستقرار واألمن الدوليينالت

وثمن الصفدي وكرينبول موقف المجتمع الدولي 
اإليجابي بدعم الوكالة والذي تبدى العام الماضي تخفيضا 

 مليون دوالر إلى أقل من ٤٤٦في العجز من حوالي 
  .عشرين مليون دوالر

وبحث الصفدي وكرينبول سبل تنفيذ توصيات 
كهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من األردن اجتماع ستو

والسويد، وحضره ممثلو العديد من الدول، إضافة لالتحاد 
األوروبي والذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة 
الوكالة، وأن قضية الالجئين من قضايا الوضع النهائي 
تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس 

  .لدوليةقرارات الشرعية ا

وأعرب المفوض العام لألونروا عن تثمينه العالي 
للجهود التي تقودها المملكة لدعم الوكالة وحماية حقوق 

  .الالجئين الفلسطينيين

  ٣٠/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

هنية يدعو المجتمعين في قمتي مكة إلى تشكيل 

  خارطة طريق نحو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
  

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة  -ة غز
إسماعيل هنية، اليوم " حماس"المقاومة اإلسالمية 

األربعاء، قادة الدول الخليجية والعربية واإلسالمية، إلى 
تشكيل موقف موحد لبناء خارطة طريق نحو إنهاء 

صفقة "االحتالل اإلسرائيلي، مشددة في الوقت ذاته أن 
التصدي لها مفتوحة لن تمر وستبقى خيارات " القرن

 .للدفاع عن أرضه

جاء ذلك في رسائل أرسلها هنية، إلى األمين 
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ورؤساء وملوك وأمراء 
ّالدول اإلسالمية، في القمة الرابعة عشرة العادية  ّ

 .للمنظمة، ونشرت على الموقع الرسمي للحركة

ّوتطرق هنية في رسائله إلى ما تتعرض له 
ّضية الفلسطينية من مخاطر وتحديات كبيرة، تهدد الق ّ

حاضرها ومستقبلها ووجودها، في الوقت الذي يتصاعد 
فيه اإلرهاب اإلسرائيلي ضد األرض والشعب الفلسطيني 
ّفي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، عبر االستيطان 

 .والتهويد والتهجير والحصار

حتالل بشكل ونوه إلى انحياز اإلدارة األمريكية لال
العنصرية "سافر، ووقوفها إلى أجنداته التي وصفها بـ 

ّ، وتبنيها لمواقف حكومته المتطرفة؛ وهو ما "واإلجرامية ّ
ّباتت تكرسه اليوم على أرض الواقع عبر ثالثي فريق 

 ."فريدمان - غرينبالت -كوشنير"الرئيس األمريكي ترمب 

وار وأشار هنية إلى أن الفريق األمريكي يقوم بأد
مشبوهة، لتسويق مشاريع وحلول سياسية أو اقتصادية 
تستهدف في جوهرها تصفية القضية الفلسطينية، 

 .َوتضرب عمق حقوق الشعب الفلسطيني

وطالب هنية رؤساء الدول في المؤتمر بالعمل 
ًموقفا إسالميا موحدا في " إعالن مكة"على أن يشكل  ً ًّ

سرائيلي عن بناء خارطة طريق نحو إنهاء االحتالل اإل
أرض فلسطين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في 

 .تحرير أرضه والعودة إليها

ّودعاهم إلى اإلعالن عن تحرك إسالمي فاعل 
وعاجل، يحمي مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى 
المبارك، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، ويواجه 

ًّ، ويضع حدا ّسياسة االحتالل اإلجرامية والعنصرية ضدها
 .لمخططات التهويد والتقسيم والتهجير واإلبعاد

وأكد هنية أهمية دعم صمود المقدسيين وثباتهم 
على أرضهم، وحمايتهم من خطر التضييق على حياتهم 
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ومصادر رزقهم، وتهريب وبيع عقاراتهم للجمعيات 
ّاالستيطانية، ومنع االقتحامات المتكررة لباحات المسجد 

 .دة المرابطين في الدفاع عنهاألقصى، ومسان

ّوشدد على رفض وبطالن كل المشاريع والخطط 
ّالتي تسوق لها اإلدارة األمريكية وتروج لها، عبر ما  ّ

ً، محذرا من خطورة المساس بحقوق "صفقة القرن"ّيسمى 
الشعب الفلسطيني وثوابته؛ فهي حقوق ثابتة ال تسقط 

 .بالتقادم

ابلة للتفاوض ونوه هنية إلى أن الحقوق غير ق
ّأو التنازل أو المساومة، وال يملك أي طرف أو جهة 
ًالحق في ذلك، منوها بأن شعبنا الفلسطيني في أماكن  ّ
ّوجوده كافة، لن يسمح لهذه المؤامرة أن تمر، وستبقى 
خياراته مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل 

 .الممكنة حتى زوال االحتالل

ّن حق عودة الالجئين ّوبين في رسالته أ
ّالفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها حق 
ًثابت غير قابل للتصرف، داعيا إلى حمايتهم من كل  ّ
أشكال التمييز والعنصرية، والعمل على منحهم حقوقهم 
ًالطبيعية، في التوظيف والتنقل والتملك، باعتبارها واجبا 

ًإنسانيا وأخالقيا ً. 

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين وطالب هنية برفد
بالدعم الالزم، لتتمكن من االستمرار في تقديم " األونروا"

 ماليين الجئ فلسطيني، مؤكدا ٥خدماتها ألكثر من 
ّالرفض التام لكل مشاريع التوطين والوطن البديل، " ّ

والسعي إلى محاكمة االحتالل على جرائمه المرتكبة ضد 
 ."ً عاما٧١ منذ الشعب الفلسطيني خالل النكبة

ودعا هنية رؤساء الدول خالل المؤتمر إلى 
العمل على إنهاء وكسر الحصار الجائر المفروض على 

ّ عاما، ووضع حد للمعاناة ١٣ّقطاع غزة، المستمر منذ  ً
ّاإلنسانية التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان، 

ّوتهدد حياتهم وتعرضهم للموت البطيء ّ. 

ه، إلى أن االحتالل وشدد هنية في رشائل
ّاإلسرائيلي هو العدو المشترك األول لألمة اإلسالمية  ّ
ّجمعاء، وأن المحاوالت الرامية لتلميع صورته والتودد  ّ
ٕإليه، في ظل احتالله واجرامه ضد األرض والشعب 
ّالفلسطيني، هي محاوالت يائسة لن تفلح في زرع وتسلل 

 .كيانه الغاصب إلى جسم أمتنا اإلسالمية

ودعا إلى رفض وتجريم مشاريع تطبيع العالقات 
ًمعه، والعمل على دعم مقاطعته وعزله، سياسيا 

ًواقتصاديا وثقافيا وأكاديميا ورياضيا ً ً ً. 

يشار إلى أن العاهل السعودي، وجه دعوة لقادة 
دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد 

 ٣٠المكرمة، في قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة 
مايو الجاري، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه  /أيار

اإلقليمية لإلمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية 
لهجمات، وتزايد التوتر بين الواليات المتحدة األمريكية 

 .ٕوايران

  ٣٠/٥/٢٠١٩وكالة قدس برس لألنباء 

* * * * *  

الملك يؤكد وقوف األردن مع األشقاء العرب 
  لدفاع عن مصالحهم وأمنهم واستقرارهمفي ا

  

أكد الملك عبداهللا الثاني،  - بترا -مكة المكرمة 
في كلمته التي ألقاها في أعمال القمة العربية الطارئة 
بمكة المكرمة، الليلة، وقوف المملكة إلى جانب األشقاء 
العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم 

ألي تدخل في الشؤون واستقرارهم، ورفض األردن 
الداخلية للدول العربية أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي 

  .شكل من األشكال

وشدد جاللة الملك في كلمته على أن ترسيخ 
االستقرار في المنطقة ال يمكن تحقيـقه دون حل عادل 
ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين 
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 الفلسطيني من نيل ومبادرة السالم العربية، يمكن الشعب
حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

  :وتاليا النص الكامل لكلمة جاللة الملك

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على "
  .سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي األمين

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن خي خادم أ
معالي  عبد العزيز،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

أصحاب المعالي  األمين العام لجامعة الدول العربية،
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد والسعادة،

فيسرني أن أعرب ألخي خادم الحرمين الشريفين 
عربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وللمملكة ال

الشقيقة عن جزيل الشكر وعميق التقدير على الدعوة 
لعقد هذه القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، التي 
تأتي في وقت واألمة العربية بأمس الحاجة لتوحيد 
مواقفها ورؤاها المشتركة، وعلى كرم الضيافة وحسن 

  .االستقبال والتنظيم

،الحضور أصحاب الجاللة والفخامة والسمو
الكرام،تنعقد هذه القمة في هذه األيام المباركة وأمتنا 
العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي منا 
جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من أجل 
توحيد الصف العربي وتعزيز منظومة العمل العربي 

  .المشترك لمواجهة األخطار التي تـحيـط بـأمتنا

 نحن في المملكة األردنية الهاشمية على ونؤكد
وقوفنا إلى جانب أشقائنا العرب في الدفاع عن مصالحهم 
والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضنا الحازم ألي 
تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة أو 
تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من األشكال، والتي 

ه دولة اإلمارات العربية المتحدة كان آخرها ما تعرضت ل

والمملكة العربية السعودية الشقيقتان من اعتداءات مدانة 
  .ومرفوضة

ونؤكد هنا أن أمن دول الخليج العربي بالنسبة 
لنا في األردن يمثل ركيزة أساسية ألمن واستقرار 

  .المنطقة؛ فأمن أشقائـنا هو أمنـنا

تزايدة وعلى ذلك فال بد من مواجهة التحديات الم
التي يشهدها عالمنا العربي عبر تطبيق حقيقي لمفهوم 
ٕالعمل العربي المشترك؛ فتحدياتنا وان اختلفت فإن 

  .مصيـرنا مشترك

إن ترسيخ  الحضور الكرام، اإلخوة القادة العرب،
االستقرار في المنطقة ال يمكن تحقيـقه دون حل عادل 
 ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
ومبادرة السالم العربية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل 
حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

وفي الختام، أتقدم بالشكر ثانية ألخي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على 

ذه القمة، سائال المولى عز وجل أن يوفقـنا دعوته له
  .جميعا لما فيه خير أمتنا وشعوبنا

  "والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

وضم الوفد األردني المشارك في القمة والذي 
ترأسه جاللة الملك، سمو األمير فيصل بن الحسين، 
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، 

لك لالتصال والتنسيق الدكتور بشر ومستشار جاللة الم
الخصاونة، والمستشار الخاص لجاللة الملك علي الفزاع، 
ومندوب األردن الدائم لدى جامعة الدول العربية علي 

  .العايد

 ٢ ص٣١/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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الءات الملك الثالثة موقف : رئيس الوزراء
  أزلي تاريخي ال يقبل المساومة أو التشكيك

 

رئيس الوزراء الدكتور عمر   رعى–ترا  ب–عمان 
الرزاز في مدينة الحسين للشباب، مساء أمس الخميس، 
االحتفال الذي أقامته دائرة الشؤون الفلسطينية، ولجان 
الخدمات والهيئات االستشارية، ومؤسسات المجتمع 
المدني، والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة، بعيد 

   ٧٣   المملكة الـ استقالل

وقال رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خالل 
االحتفال الذي حضره وزير الدولة لشؤون اإلعالم جمانة 
غنيمات وأعيان ونواب ومدير عام دائرة الشؤون 

انه ومن سفر االستقالل نقرأ »:الفلسطينية رفيق خرفان
ّأن هذا الوطن هو ثمرة طيبة لثورة عربية قادها 

والرجال الرجال من أبناء هذا ّالهاشميون مع أحرار األمة، 
ًالحمى العربي األردني الهاشمي، دفاعا عن كرامة العرب، 

  .«ًوتحريرا إلرادتهم

ّوأشار إلى إن االستقالل أكبر من مناسبة نحتفل 
بها كل عام، فهو استحضار للماضي بأمجاده وتاريخه 
ٌالمشرف، ووقوف على الحاضر المليء باإلنجازات التي  ّ

ٌ عظم التحديات، وبناء وتخطيط لمستقبل نفخر بها، رغم ٌ ّ َ
ّنراه مشرقا، وانه من حق الوطن والقائد علينا أن نعمل  ٕ
ٕيدا واحدة، وبكل عزم وارادة، لينعم أبناء الوطن بالعدالة  ً
ًوالتنمية واالزدهار، وليبقى األردن قادرا على اجتياز  ّ

  .ّالعواصف واألنواء مهما بلغت حدتها

  :واضاف رئيس الوزراء

إنه من عبق هذه المناسبة الغالية نستلهم 
األمانة والواجب الملقى على عاتقنا في مواصلة البناء 
ّوالعطاء، والدفاع عن تراب الوطن، وعن قضايا األمتين 

ّالعربية واإلسالمية  وعلى نحو خاص قضية فلسطين،  ّ
ًحفاظا على األمانة التي حملها الهاشميون األبرار، جيال  ً

ٕ اإلسراء والمعراج، والى يوم الدين، يفتدونها بعد جيل، منذ
بالمهج واألرواح، ويطبقون عليها العيون والقلوب، حتى 
تظل القدس، كما ينبغي لها أن تكون، مدينة اإليمان 

  .والسالم والمحبة

وقال إن جاللة الملك عبد اهللا الثاني أولى 
القضية الفلسطينية أعلى درجات العناية والرعاية 

ّ، وحمل أمانة الوصاية على المقدسات واالهتمام
ّاإلسالمية والمسيحية في القدس على أكمل وجه، وظلت  ّ ّ
فلسطين وقضيتها في عقيدته، األلم والجرح والمعاناة، 
والرسالة الصادقة التي حملها جاللته إلى مختلف المنابر 

  .الدولية واإلقليمية

ًواشار الرزاز الى ان صوت جاللته جاء مدويا  ّ
ًكال على الوطن .. ّكال على القدس:(ّاق الحقإلحق ّ

، وهو موقف أزلي تاريخي، ال )ّكال على التوطين.. البديل 
ًيقبل المساومة أو التشكيك، وسيبقى راسخا ثابتا على  ً
ّالدوام، وسنبقى مؤمنين بأن قضية فلسطين هي جوهر  ّ
ّكل القضايا، وأن السالم الشامل والدائم لن يتحقق إال  ّ ّ ّ

ى أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة عل
ّالفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران  ّ

ًم، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات ١٩٦٧العام  ّ
  .الشرعية الدولية

ّواكد مواصلة الدفاع عن حق الالجئين 
ّالفلسطينيين في العيش بكرامة وعزة، وحشد التأييد 

 :الدولي

، لتمكينها من »األونروا«ياسي والمالي لوكالة الس 
االستمرار بأداء واجبها اإلنساني إزاء أكثر من خمسة 
ّماليين الجئ فلسطيني، وترسيخ حقهم في العودة 

  .ّوالتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية

وقال رئيس لجنة فلسطين في مجلس األعيان 
دته الهاشمية العين حيا القرالة، من جهته، إن األردن بقيا

بقي ومنذ االستقالل محافظا على ثوابته الوطنية والقومية 
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والقيم التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى والتي كان 
  .وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها

واشار الى ان هذه المناسبة العزيزة تتزامن مع 
الذكرى العشرين لتولي جاللة المك سلطاته الدستورية 

لتي حملت عناوين االنجاز والعطاء، حيث كرس جاللته وا
جهوده الدؤوبة في مختلف المجاالت والميادين لتأكيد 
صدارة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الصراع 
الفلسطيني االسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

   وعاصمتها القدس الشريف

يحيى وأكد رئيس لجنة فلسطين النيابة النائب 
السعود معاني ذكرى االستقالل، ودور أبناء المخيمات في 
مسيرة العطاء واإلنجاز، وبناء االردن االنموذج، مشيرا 
الى اهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة 
الوطنية وااللتفاف حول قيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  .ومواقفه المشرفة لصالح القضية الفلسطينية

والقى رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة وليد 
عبدالرحمن كلمة لجان خدمات المخيمات والهيئات 
االستشارية اكد فيها االلتفاف حول الراية الهاشمية، فيما 
القى الدكتور محمد عايش كلمة مؤسسات المجتمع 
المحلي في المخيمات، اكد فيها على الوحدة الوطنية في 

  .مواجهة التحديات

ية االحتفال، عرض فيلم وثائقي يسرد وفي نها
قصة االستقالل، والوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .مية والمسيحية في القدس الشريفاالسال

 ٣١/٥/٢٠١٩الدستور 
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الصفدي يبحث في جدة سبل إسناد األشقاء 
 الفلسطينيين

   

شارك وزير الخارجية وشؤون  -  بترا–جدة 
فدي مساء امس االول في اجتماع المغتربين ايمن الص

وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر 
  .القمة اإلسالمي الذي ينعقد في مكة المكرمة اليوم

واعتمد االجتماع القرارات والتوصيات التي سترفع 
  .إلى القمة إلقرارها من قبل قادة الدول اإلسالمية

ات وأجرى الصفدي على هامش المؤتمر لقاء
ثنائية مع عدد من نظرائه تناولت العالقات الثنائية 
والمستجدات اإلقليمية وسبل تفعيل العمل العربي 
واإلسالمي المشترك لمواجهة التحديات وخدمة القضايا 
َاإلسالمية، مشددا ونظراؤه على ضرورة تعزيز التضامن 

  .والعمل من أجل حل األزمات اإلقليمية

 بالقضية الفلسطينية وتقدمت التطورات المرتبطة
المحادثات التي أجراها الصفدي في جدة حيث ركز البحث 
على سبل إسناد األشقاء الفلسطينيين وتفعيل الجهود من 
أجل حل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن 
تلبية حقهم في الحرية والدولة على خطوط الرابع من 

  وعاصمتها القدس الشرقية وفق١٩٦٧حزيران عام 
  .قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

وشملت اللقاءات وزراء خارجية مصر سامح 
شكري، والكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، وتركيا 
مولود جاويش أوغلو، والمغرب ناصر بوريطة، والعراق 
الدكتور محمد الحكيم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية 

ين رياض المالكي، السعودي عادل الجبير، وفلسط
وتونس خميس الجهيناوي، وليبيا محمد الطاهر سياله، 

ِوفي تصريحات صحفية شدد . والمالديف عبداهللا شهيد
الصفدي على أهمية القمتين العربية واإلسالمية التي 
تستضيفهما المملكة العربية السعودية في هذا الوقت 
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بل الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات لبحث س
تحديد األخطار والتفكير معا حول سبل حلها بما يحقق 

وأكد أن أمن السعودية . األمن واالستقرار في المنطقة
وأمن دولة اإلمارات العربية المتحدة والخليج العربي من 
أمن األردن، كما أكد وقوف إلى األردن إلى جانب األشقاء 

ا وقال إنه يجب العمل مع. في مواجهة أي تهديد ألمنهم
من أجل إنهاء التوتر في المنطقة وأن الموقف العربي 
واضح يريد عالقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفق األعراف 

  .والقوانين الدولية

وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية 
العربية المركزية األولى وأن تلبية جميع حقوق الشعب 
الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في حريته ودولته 
المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية 

  .هي السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل

 ٤ص ٣١/٥/٢٠١٩الرأي 
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كوشنير في القدس إلجراء محادثات مع 
  المسؤولين اإلسرائيليين

  

 وصل مستشار الرئيس –ب .ف.أ –القدس 
ميركي وصهره جاريد كوشنير إلى إسرائيل الخميس في األ

محطة جديدة من جولة شرق أوسطية، بحسب متحدثة 
باسم السفارة األميركية في القدس، ويتوقع أن تركز على 
خطة السالم األميركية للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 

 .المتوقع اإلعالن عنها الشهر المقبل

ئيس الوزراء ومن المتوقع أن يلتقي كوشنير ر
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن لم يتم الكشف عن 

 .تفاصيل جدول أعمال الزيارة

وأكدت المتحدثة وصول مستشار ترامب بعد 
 .زيارتين قصيرتين إلى كل من المغرب واألردن

ويرافق كوشنير في جولته الشرق أوسطية 
مبعوث ترامب إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت 

ألميركي الخاص بإيران براين هوك الذي يوصف والممثل ا
بأنه المهندس الرئيسي لخطة السالم المزمع الكشف 

 .عنها

وتأخر اإلعالن عن خطة السالم اإلسرائيلية 
الفلسطينية بسبب االنتخابات اإلسرائيلية في التاسع من 

أبريل، وقد تواجه الخطة مزيدا من اإلرجاء بسبب  /نيسان
 . السياسية اإلسرائيليةالتطورات على الساحة

 - ووافق الكنيست اإلسرائيلي ليل األربعاء
ّالخميس على حل نفسه واجراء انتخابات تشريعية جديدة  ٕ ّ

سبتمبر، في سابقة في تاريخ الدولة  / أيلول١٧في 
ّالعبرية التي لم يسبق أن حل أي من برلماناتها نفسه  ّ ّ

 .ّبعد أقل من شهرين على انتخابه

ّانتهاء المهلة المحددة لنتانياهو وجاء ذلك بعد 
لتشكيل حكومة، وفشله في التوصل الى ائتالف مع 

 .األحزاب الممثلة في الكنيست

وستجري إسرائيل انتخابات عامة جديدة في 
وينظر إلى خطة السالم على نطاق واسع . سبتمبر /أيلول

باعتبارها قضية حساسة للغاية ال يمكن طرحها في 
 .الحمالت االنتخابية

وترفض القيادة الفلسطينية الخطة، معتبرة أن 
مواقف الرئيس األميركي دونالد ترامب أظهرت انحيازه 

 .لصالح إسرائيل" صارخ"وبشكل 

وأعلن ترامب اعتراف إدارته بالقدس المتنازع 
 اليها، عليها عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية

 تقدم كانت التي الدوالرات من ماليين مئات وأوقف
 .للفلسطينيين أميركية كمساعدات

في األردن، أكد العاهل األردني عبد اهللا الثاني 
الحاجة إلى تكثيف "خالل زيارة كوشنير األربعاء على 

الجهود لتحقيق سالم دائم وشامل على أساس حل 
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الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة 
 ."عاصمتها القدس الشرقية

طرح الواليات المتحدة الجوانب ومن المتوقع أن ت
االقتصادية لخطة السالم المتوقعة في مؤتمر في البحرين 

وأعلن . يونيو المقبل / حزيران٢٦ و٢٥يومي 
 .المسؤولون الفلسطينيون مقاطعته

 ١٨ ص٣١/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

������  

صفقة "الدستور ترصد رؤية الدول بشأن 
 "القرن

  

شددت دول  - قامسة محمد خير الد-نيويورك 
 شاركت بجلسة عقدها مجلس ،اعضاء في االمم المتحدة

االمن الدولي امس االول االثنين حول الوضع في الشرق 
االوسط بما في ذلك القضية الفلسطينيةـ على أن حل 

 فيما ،الدولتين هو األمثل لحل الصراع العربي االسرائيلي
االميركية قالت بعضها انها ال زالت تنتظر خطة السالم 

التي وصفها الرئيس دونالد ترامب انها ستكون صفقة 
  .العصر

 ،ومع أن المجلس يناقش القضية الفلسطينية
 ، بجلسة دورية شهرية واخرى فصلية،كقضية منفصلة

 متحدثا ٥٠ التي شارك فيها ،اال ان جلسة االثنين
 تطرقت لبعض المشاكل الدائرة في الشرق ،تقريبا

 وهو ،واليمن وسوريا حتى إيران مثل ليبيا ،االوسط
 داخل المجلس الواليات المتحدة منذ ،االجراء الذي شرعته

   .بداية والية ترامب قبل عامين تقريبا

 ورصدت ردود فعل ،الدستور التي تابعت الجلسة
بعض الدول المعنية حول صفقة القرن وحل الدولتين 

 رياض منصور إنه مع ،حيث قال المندوب الفلسطيني
 التي المعلقة» خطة السالم« التكهنات حول كثرة

 فإن أي مبادرة منفصلة عن ،ستقترحها الواليات المتحدة
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة أو 

 وال ،رفض حقوق اإلنسان ال يمكن أن تكون قابلة للحياة
  . يمكن أن تكون مجدية

وشدد منصور على قوة وطول مدة االلتزام 
 وكذلك دور األردن كحارس ، بمبادرة السالم العربيةالراسخ

 وجهود مصر واالتحاد ،لألماكن المقدسة في القدس
كما . الروسي للمساعدة في استعادة الوحدة الفلسطينية

دعا إلى تقديم الدعم الدولي لمهمة وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

نظل ملتزمين بمسار سلمي وسياسي «: وقال). األونروا(
 ،»وقانوني وغير عنيف إلعمال حقوقنا ووضع حد للنزاع

ال يمكن ألحد أن يتهمنا بعدم الرغبة في السالم «: ًمضيفا
. من شعبنا. »أو عدم السعي لتحقيق أفضل المصالح

الشرط الوحيد لدينا هو أن يستند أي جهد أو مبادرة إلى 
 على المعايير المنصوص عليها على ،وليةالشرعية الد

مدى عقود في قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
  . "والجمعية العامة

 ، أعرب سفير غينيا االستوائية،من جانبه
أنطونيو إمبا عن أسفه للمعاناة التي تنتظر ماليين 
 ،ًالفلسطينيين الذين نزحوا قسريا إلى أجزاء من العالم

انتظار خطة السالم المقترحة للواليات محذرا من انه في 
 ال تزال غينيا االستوائية تشعر بالقلق من أن ،المتحدة

االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة ستؤثر بشكل كبير على 
  .نتائجها
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 كيوتو تسوجي على إن ،وأكد ممثل اليابان 
 ،المشاركة المستمرة من جانب الواليات المتحدة أمر مهم

 أن تكون خطة السالم التي ستصدر ًمعربا عن أمله في
في المستقبل غير البعيد بمثابة أساس بناء للمفاوضات 

وحث المندوب الياباني . المباشرة بين إسرائيل وفلسطين
حكومة إسرائيل  «،الذي اكد على دعم بالده لحل الدولتين

 بما في ذلك خطة ،على تجميد أنشطتها االستيطانية
 والتي ،رائيل في نيسانالبناء التي وافقت عليها إس

  .»تقوض حل الدولتين

 أمل مدللي ان ،كمت قالت السفيرة اللبنانية 
 والفلسطينيون ،الطريق إلى المفاوضات محظور

يتعرضون لضغط سياسي واقتصادي هائل بسبب واقع 
.  ووضع أمني هش، ووضع مالي ضعيف،سياسي جديد
 أو ما هو مفقود ليس قرارات األمم المتحدة«وأضافت ان 

ان . فكل هذا تم. خطط السالم أو خرائط الطريق للسالم
المطلوب هو اإلرادة السياسية الختيار الحياة واتباع 

  .»طريق السالم

 فريديريكو سالومو ،ورحب السفير البرازيلي 
لواليات المتحدة لتقديم خطة دوك إسترادا ماير بمبادرة ا

طة بعقل  داعيا جميع األطراف الى االنخراط في الخ،سالم
 وقال إن السالم لن يتحقق إال من خالل قرارات ،متفتح

  .صعبة وتنازالت من جميع األطراف

 رودني هنتر لم يذكر اي ،المندوب االميركي 
في حديثه للمجلس واكتفى » صفقة القرن«تفاصيل عن 

الوضع اإلنساني » بوضع اللوم على حماس وقال إن
 تعد حماس لم«للفلسطينيين ال يمكن أن يتحسن حتى 

  .حسب قوله -» في الصورة

» السالم«استخدام مصطلح » الدستور«رصدت  
 مرة في الجلسة ذاتها التي استمرت ألكثر ١٠٠اكثر من 

 لكن هذا المصطلح سيبقى بعيد المنال ما ، ساعات٦من 
  .دامت الدولة المحتلة ال تعير القانون الدولي أي اعتبار

  ٥ص ١/٥/٢٠١٩الدستور 
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 في سجونه منهم ًا صحفي١٨االحتالل يعتقل 
   صحفيات٣

 

مركز أسرى فلـسطين للدراسـات أن  أفاد – رام اهللا
 صـحفيا ١٨االحتالل اإلسرائيلي ال يزال يعتقل في سجونه 

 ٣ومراسال لوسائل إعالم فلسطينية وأجنبية مختلفة منهم 
  . بما يخالف كل قواعد القانون الدولي،صحفيات

ــــوم  -وأوضــــح المركــــز  ــــان بمناســــبة الي ــــي بي ف
 – العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مـايو

ـــصحفيين الفلـــسطينيين متعمـــدا  أن ـــستهدف ال ًاالحـــتالل ي
ٕباالعتقال واالستدعاء للتحقيق واالعتداء بالضرب واطالق 
ًالنار عليهم أثنـاء عملهـم مـا يعـد انتهاكـا جـسيما لمبـادئ  ً

 الـــدولي الـــذي كفـــل  ولقواعـــد القـــانون،حقـــوق اإلنـــسان
  .الحماية للصحفيين

حالــة ) ١٦٥(وقــال المركــز إنــه وثــق أكثــر مــن 
اعتقـــال واســـتدعاء واعتـــداء علـــى صـــحفيين خـــالل العـــام 

  .الماضي

حالـة مماثلـة مـن بدايـة العـام ) ٢٢(ورصد كذلك 
 كـــان آخرهـــا خـــالل إبريـــل الماضـــي باســـتدعاء ،الجـــاري

إلفــراج مــن الخليــل بعــد ا" يحيــى صــالح"الــصحفي المحــرر 
فــي " محمــد عــصيدة" واقتحــام منــزل الــصحفي ،عنــه بأيــام

ــابلس ــال،ن ــه وتهديــده باالعتق ــال ، وتحطــيم محتويات  واعتق
خالل ممارسـه " عبد الحفيظ الهشلمون"المصور الصحفي 

  .عمله

وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين اسـتطاعوا 
عبر مسيرة الحركة اإلعالمية تحقيق الكثير مـن المنجـزات 

ــ ــسطينيةالت ــي خدمــة القــضية الفل ــا ،ي أســهمت ف  بجوانبه
 وعملـوا علـى نقـل ،المختلفة وفى مقـدمتها قـضية األسـرى



  
  ١٠٠ 

 ما أسهم في التعريف بتلـك ،معاناة األسرى بكل تفاصيلها
ــا ــضية محليــا ودولي ــة التــي ،ًالق  وواجهــوا الحــرب اإلعالمي

ـــة  ـــدو ضـــد األســـرى فـــي محاول شـــنتها وســـائل إعـــالم الع
  .صمهم باإلرهابلتشويه نضالهم وو

ًوبين مركز أسـرى فلـسطين أن عـددا مـن األسـرى 
 ،الــصحفيين أصــدر االحــتالل بحقهــم قــرارات اعتقــال إداري

ــى أن ،بعــد أن فــشل فــي إلــصاق تهــم لهــم  وهــذا يــدلل عل
اعتقالهم سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمـة القـضية 

 وال ، وفــضح ممارســاته اإلجراميــة أمــام العــالم،الفلــسطينية
  . صحفيين يخضعون لالعتقال اإلداري٤ال يز

ــه ، مــن الخليــل،أســامة شــاهين: وهــم  ٣ وجــدد ل
 ويعمــل ، مــن نــابلس، ومحمــد أنــور منــى،مــرات متتاليــة
 مـن ، وموسى صالح سـمحان،"قدس برس"ًمراسال لوكالة 

 مـن رام ، وأحمـد فتحـي الخطيـب،رام اللهـ وجـدد لـه مـرتين
  .ضائية األقصىً ويعمل مصورا لف، وجدد له مرتين،اهللا

ــــن  ــــسطينيات م ــــصحفيات الفل ــــسلم ال ــــم ت ــــا ل كم
 صــحفيات ٣االعتقــال واالســتدعاء؛ حيــث يعتقــل االحــتالل 

 والكاتبـة ،الكاتبة الصحفية لمـى خـاطر:  وهن،في سجونه
ّ وجمــيعهن مــن ، والــصحفية ســوزان العويــوى،إســراء الفــي
  . وال يزلن موقوفات،مدينة الخليل

ٕ واغـــــــالق ّوعــــــد المركـــــــز اعتقــــــال الـــــــصحفيين
المؤسسات اإلعالمية ينـدرج فـي سـياق مـساعي االحـتالل 

 ، وفــــرض سياســــة تكمــــيم األفــــواه،إلرهــــاب اإلعالميــــين
ـــاء شـــعبنا ـــى الجـــرائم المتواصـــلة بحـــق أبن ـــة عل  ،والتغطي

 وهـذا ،والضغط علـيهم ومـنعهم مـن تأديـة واجـبهم المهنـي
ًيــشكل انتهاكــا جــسيما لمبــادئ حقــوق اإلنــسان  وال ســيما ،ً

 ،مــــن اإلعـــالن العــــالمي لحقـــوق اإلنــــسان) ١٩(المـــادة 
ـــة والـــسياسية ـــالحقوق المدني  ،والعهـــد الـــدولي الخـــاص ب

  . يوفر حماية للصحفيين من االعتقال والمالحقةوالذي

ـــــسكو واســـــتغرب ـــــة اليون ـــــي ،صـــــمت منظم  والت
ا لتقيــيم  ــخصــصت الثالــث مــن مــايو يومــا للــصحافة عالمي ً

ر بانتهاكــات  وتعريــف الجمــاهي،حــال الــصحافة فــي العــالم
 والتـذكير بالعديـد مـن الـصحافيين ،حق الحرية في التعبير

الـــــذين واجهـــــوا المـــــوت أو الـــــسجن فـــــي ســـــبيل القيـــــام 
ـــــاتهم ـــــصحفيين ،بمهم ـــــتالل بحـــــق ال  علـــــى جـــــرائم االح

  .الفلسطينيين

 ٣/٥/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 ترامب القدس عاصمة إعالن منذ ً شهيدا٤١٦
  إلسرائيل

 

ال مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي ق
 إن عدد الشهداء منذ إعالن ترامب القدس ،والفلسطيني

 في السادس من شهر كانون ،عاصمة دولة االحتالل
ً شهيدا في مختلف أنحاء ٤١٦ إلى ،٢٠١٧األول عام 

 من ذوي ٦ سيدة و١٢ً طفال و٩١ بينهم ،الوطن
ًا من عناصر  شهيد٢١ فيما ارتقى ،االحتياجات الخاصة

ً شهيدا نتيجة ٤٥ و،المقاومة خالل اإلعداد والتجهيز
 أسرى في سجون ٨ كما وارتقى ،القصف اإلسرائيلي

ّ واستشهد الغزي فادي البطش بعملية اغتيال ،االحتالل
 .في ماليزيا

وأوضحت الدراسة اإلحصائية التي أعدها 
 أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة ،المركز

 بما يصادف ٣٠/٣/٢٠١٨التي انطلقت بتاريخ الشرقية و
 ارتفع عددهم حتى نهاية شهر نيسان لعام ،يوم األرض

 وثالثة من ،ْ بينهم صحفيين،ً شهيدا٢٤٧ إلى ٢٠١٩
 .عناصر الطواقم الطبية

 ٤ بينهم ،ً فلسطينيا٩ استشهد ،وخالل نيسان
شهداء ارتقوا خالل مشاركتهم في مسيرات العودة على 

 فلسطينيين من ٥ و، أطفال٣ بينهم ،ةحدود قطاع غز
 ٤ فيما أرتقى في مطلع أيار ،مختلف مدن الضفة
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 ، اثنين بقصف صهيوني استهدف قطاع غزة،شهداء
 .واثنين خالل مشاركتهم بمسرات العودة

 فقد استشهد خالل ،ًووفقا للفئة العمرية
المواجهات مع االحتالل في الفترة التي تلت إعالن ترامب 

 ٩١ ،٢٠١٩ة دولة االحتالل حتى نيسان القدس عاصم
ً طفال ٦٧ بينهم ، أعمارهم ال تتجاوز الثامنة عشر،ًطفال

ارتقى خالل قمع االحتالل لمسيرة العودة الكبرى المستمرة 
َ وطفلة جنين في ،ّ أحدهم أصم،على حدود قطاع غزة

 وطفل شهيد خالل مسيرة إحياء لذكرى النكبة ،بطن أمها
 .في الضفة

 أسرى بعد اعتقالهم على يد ١٠قى فيما ارت
 ما يرفع شهداء الحركة األسيرة من عام ،جيش االحتالل

 آخرهم األسير عمر عوني يونس من ،٢٢٠ إلى ١٩٦٧
 .نابلس

كما أكدت الدراسة أن قوات االحتالل تحتجز 
 منذ إعالن ترامب القدس عاصمة ،ً شهيدا٢٨جثامين 

  .دولة االحتالل

 ٤/٥/٢٠١٩ساتل 

* * * * *  

وسط " صفقة القرن"العالم يترقب تفاصيل 
  إصرار فلسطيني أردني دولي على حل الدولتين

  

 مع صعود الرئيس - عمان -  مؤيد أبو صبيح
األميركي دونالد ترامب إلى السلطة في الواليات المتحدة 

؛ بدأت سياسة ٢٠١٧) يناير(األميركية في كانون الثاني 
 اليمين اإلسرائيلي  تنحاز أكثر فأكثر إلى،البيت األبيض

 على حساب القضايا ،المتطرف والكيان االسرائيلي
  . بخاصة القضية الفلسطينية،العربية

ومنذ تسلمه الرئاسة؛ بدأ الحديث يتنامى حول 
التي ما تزال أجزاء كبيرة منها ” صفقة القرن” ما يعرف بـ

 على الرغم من أنه يجرى تسويقها في العالم ،مجهولة

 إلنها تمس بأمنه ،ض أردني مطلق لها وسط رف،العربي
الوصاية الهاشمية ”و” القدس” وبـ،الوطني من جهة

  .؛ من جهة أخرى”على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

ويعتبر مستشار ترامب اليهودي االصل غارد 
 ويدأب ،”الصفقة“ عراب ،كوشنيز وزوج ابنة الرئيس

ث  ضمن فريق مستشارين؛ بينهم المبعو،على تسويقها
 اليهودي ،األميركي للسالم جبسون غرينبالت

 اضافة الى السفير االميركي لدى ،األرثوذكسي؛ أيضا
  .اسرائيل

ترامب كشر عن أنيابه تجاه العرب والفلسطينيين 
 ،٢٠١٧) ديسمبر( في كانون األول ،بعد تنصيبه رئيسا

 ،فأقدم على االعتراف بالقدس عاصمة أبدية إلسرائيل
ارة األميركية من تل أبيب إلى المدينة وأعلن عن نقل السف

  .المقدسة وسط رفض لهذا القرار

وبينما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي؛ قبل 
أيام في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي 

األردن ال يملك “ قبل نحو شهر تقريبا إن ،الفروف
 لكن تسريبات إعالمية ،”معلومات عن صفقة القرن

 ،تضمن التخلي عن فكرة الدولتينكشفت؛ أن الصفقة ت
 وتقترح ،وتقفز عن ملفات القدس والالجئين والمستوطنات

 وترفض أي سيادة على ،سالما إقليميا في مواجهة إيران
 سوى ،المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط ونهر األردن

 وتبقي على القدس موحدة وعاصمة ،السيادة اإلسرائيلية
ودة الالجئين حتى للمناطق  مع رفض ع،وحيدة إلسرائيل

  .الفلسطينية

 إذ أعلن ،”الصفقة” وأعلن األردن رفضه لـ
 والتي ،جاللة الملك عبد اهللا الثاني عن الءاته الثالث

ال للتوطين وال للوطن :  وهي،أصبحت معروفة للجميع
 بالتوازي مع تمسكه بحل عادل للقضية ،البديل وال للقدس

  .تين مبني على حل الدول،الفلسطينية
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االزمات االقتصادية؛ بدأت تشتد في االردن بعد 
 فيما أوقفت االدارة ،موقفه الحازم والرافض لصفقة القرن

االميركية مساعداتها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
التي تقدم خدمات ” االونروا” الالجئين الفلسطينيين لـ

  .انسانية لالجئين الفلسطينين في المخيمات

لموقف الشعبي األردني مع الموقف ويتماهى ا
 بأنهم خلف الملك ، إذ يعلن األردنيون على الدوام،الملكي

  .”الصفقة المشبوهة”  معبرين عن رفضهم لـ،في الءاته

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أكد أن 
األردن هو الدولة األكثر وضوحا فيما يتعلق بصفقة “

 يمكنها أن ،لم مشيرا إلى أن أي جهة في العا،”القرن
ّتقدم وصفة أو مقترحا بخصوص حل القضية 

  .الفلسطينية

القضية “وقال الرزاز في تصريحات سابقة له إن 
 لكن األردن ،ّالفلسطينية شائكة لكون كل مفتاح بيد جهة

 وهو قرار الشعب والحكومة وجاللة ،يملك المفتاح األهم
  .الملك

بت؛ وجدد الرزاز التأكيد على موقف األردن الثا
 ال يشمل ،ّبعدم وجود حل مقبول للقضية الفلسطينية

ّقضايا الحل النهائي واقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
 ، وتكون المقدسات تحت الوصاية الهاشمية،القدس

  .”هذا الموقف لن يتزعزع“مشددا على أن 

لو أراد "واختتم حديثه بالتأكيد على أن األردن 
لقضية الفلسطينية على ّإبقاء الباب مواربا لقبول حل ل

 ، لكن الباب مغلق،غير األسس التي يتبناها؛ لفعل ذلك
  .”ومفتاحه بيد الملك والشعب األردني

 بعد شهر ،”الصفقة“ويترقب العالم تفاصيل 
 وفق أحدث تصريحات صدرت حول الموضوع ،رمضان

  .من كوشنير

غرينبالت؛ بين أن الصفقة التي تسعى واشنطن 
 وذلك ،ة؛ باتت في مراحلها األخيرةلتنفيذها في المنطق

خالل لقاء جمع غرينبالت وقناصل دول أوروبية 
  .معتمدين في القدس المحتلة قبل نحو عام

ونقلت وسائل إعالم عن اللقاء في حينه؛ أن 
غرينبالت أكد للمسؤولين األوروبيين بأن الخطة 

 وأن ،األميركية الجاري إعدادها؛ تشمل اإلقليم
 لكنهم ليسوا الطرف المقـرر ، أطرافهاالفلسطينيين أحد

 .فيها

 ٢ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ً مبنى يملكه ١١١االحتالل دمر ": أوتشا"
 منها في نيسان ٦٣ ،فلسطينيون في القدس

  الماضي

 

المنسق اإلنساني لألرض الفلسطينية   قال
بيان صحفي صادر عن   في،"جيمي ماكغولدريك"المحتلة 
 ،)أوتشا(اإلنسانية  ألمم المتحدة لتنسيق الشؤونمكتب ا

إن عمليات الهدم في القدس الشرقية "  ،أمس السبت
 ما ،ًارتفاعا بوتيرة مذهلة خالل الشهر المنصرم شهدت

الفلسطينيين وفقدان آخرين  ّأدى إلى تهجير العشرات من
ُلسبل عيشهم بين عشية وضحاها ّ ّبد أن  إن هذا أمر ال. ُ

 ".ّيتوقف

 دعى ماكغولدريك إلى وقف ما تقوم به كما
سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تدمير لممتلكات 

 .للقدس على الفور الفلسطينيين في الشق الشرقي

 / نيسان٣٠ إنه حتى يوم ،وجاء في البيان
 دمر ،٢٠١٩أبريل  يملكه فلسطينيون في  ً مبنى١١١ُ

 سواء هدمتها ،٢٠١٩القدس الشرقية خالل عام 
اإلسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها  تالسلطا

 وذلك عقب صدور ،الباهظة بأيديهم لتفادي الغرامات
  .أوامر الهدم بشأنها بسبب افتقارها إلى رخص البناء
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 في المائة من هذه ٥٧ُوقد هدم ما نسبته 
 /شهر نيسان خالل) ً مبنى١١١ من بين ٦٣(المباني 

 لعمليات الهدم في يرتفع العدد الكلي ،وبذلك. أبريل

 ".٢٠١٩ عملية في العام ٢١٤إلى  الضفة الغربية

 ،أبريل وحده / نيسان٢٩وفي يوم : "وتابع
ّمبنى في أحياء متعددة  ٣١ هدمت السلطات اإلسرائيلية ً

 وهذا هو أعلى عدد من المباني. من القدس الشرقية

في يوم واحد في القدس الشرقية منذ أن باشر  ُالتي تهدم
الشؤون اإلنسانية رصد  مم المتحدة لتنسيقمكتب األ

 وفي. ٢٠٠٩عمليات الهدم بصورة منهجية في العام 

 هجر عدد أكبر من الفلسطينيين في القدس ،اإلجمال ُ
األربعة األولى من عام  الشرقية على مدى األشهر

 من أولئك الذين هجروا في العام ٢٠١٩  ، بكامله٢٠١٨ُ
 ".١٧٦بالمقارنة مع  ١٩٣

 ،ّمما يثير القلق بوجه خاص"ف البيان أنه وأضا
ٍهدمت أربعة مبان في   أن القوات األمنية اإلسرائيلية

 / نيسان٣٠في يوم  سلوان ّمنطقة وادي ياصول بحي
  من بينهم، الجئا فلسطينيا١١ ما أدى إلى إخالء ،أبريل

 كما فقدت ُأسرة الجئة أخرى ،ً قسرا،سبعة أطفال
خمسة أشخاص بجروح  َوُأصيب. ممتلكاتها الخاصة

 التي لجأت إلى ،"اإلسرائيلية"حرجة على يد القوات 
ّواطالق قنابل الصوت واألعيرة المغلفة باإلسفنج  الضرب ٕ

مقتنياتهم قبل تنفيذ عمليات  عندما حاول السكان استعادة
ّبعيار مغلف  ،ّ تعرض منزله للتدمير،َوُأصيب رجل. الهدم

ّوقد تعرض هذا . صابتهُ واعتقل بعد إ،باإلسفنج في ظهره
" اإلسرائيلية"للضرب المبرح على يد القوات األمنية  الرجل

". اإلسرائيلي"إلى مركز االحتجاز  في أثناء اعتقاله ونقله
آخرين في  وقد سبق عمليات الهدم المذكورة هدم مبنيين

 ".أبريل / نيسان١٧وادي ياصول في يوم 

كل المباني في وادي ياصول "وأشار إلى أن 
بهدمها عقب استنفاد جميع  تقريبا تواجه خطرا متزايدا

 ُِالجهود التي بذلت لحماية المنازل الكائنة في هذه

ً شخصا خطر التهجير ٥٥٠ويواجه أكثر من . المنطقة
تقريبا هم من الالجئين  ُ وربع هؤالء،ًنتيجة لذلك

  ".الفلسطينيين المسجلين

 ٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

حلقة " الصفقة: "مواطنون.. بابيتهارغم ض
 جديدة في تقسيم الوطن العربي

 

 ما تزال قراءة تفاصيل – ّعمان – غادة الشيخ
وحتى تحليل تسريبات صفقة القرن ضبابية بالنسبة 

ً ليس جهال منهم بل ذلك بسبب غياب ،للشارع األردني
 رغم أن األخبار تتحدث عن قرب ،الرواية الواضحة عنها

  .نها والعمل بها بعد شهر رمضان المباركاإلعالن ع

ًوطبقا لقاعدة غياب الرواية الواضحة يزيد من 
 يعتمد أردنيون على تحليل ،مساحة التحليالت الفردية

تفاصيل صفقة القرن حسب المعلومات الشحيحة التي 
 ورغم أن التحليالت تختلف ،يلتقطونها من هنا وهناك

الشعبي األردني واضح ًكثيرا كل حسب رأيه إال أن الموقف 
  .وثابت ومتفق على رفض هذه الصفة

ًذلك ما يتضح جليا بحسب استطالعين للرأي 
 أحدهما عبر الفيديو باستطالع سريع "الغد"أجرتهما 

 وآخر عبر موقع تويتر الذي ما إن ،للشارع األردني
 "ماذا تعرف عن صفقة القرن؟": وخرج االستطالع بسؤال

التغريدات التي أثبتت جميعها حتى انهالت التعليقات و
أنها غير واضحة بالشكل المطلق ورغم ذلك فهي 

  .ًمرفوضة شعبيا

 هي أكثر التعليقات التي ،سايكس بيكو ثانية
 إذ رأت األغلبية ، عبر تويتر"الغد"جاءت على استطالع 

أن صفقة القرن هي الجزء الثاني من مسلسل تقسيم 
هي ":  جاء فيهالدول العربية مثل ذلك التعليق الذي
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تحديث صفقة سايكس وبيكو واوسلو ووادي عربة وهذه 
  ".الصفقات المعيبة

حتى أبرز الناشطين السياسين ومؤثري تويتر 
ًاتفقوا أيضا على أن صفقة القرن التي أسموها 

 مبهمة المالمح مثل الناشط معتز ربيحات "الصفعة"بـ
كل الي بنعرفه ": الذي علق على االستطالع بقوله

اعات وحكي ما في شي فعليا موجود كلها تكهنات اش
  ".وتوقعات

لآلن ": كذلك الناشطة نداء المجالي التي اعتبرت
داخليا في االردن … عبارة عن اشاعات غرضها التشتيت

 ةخلقت أزمة في حال صح خبر التغيير صفة الوصاي
 ثم ،"وموقفنا واضح… والتغيير الديموغرافي لألردن

ت الصفقة هل سيعني ذلك مواجهة في حالة تم": تساءلت
  ".عسكرية؟

المغرد معتصم السعدي وردا على االستطالع 
كلها تكهنات والصفقة ال يعلمها اال .. ال شيء": قال

معدودون على األصابع ولكن نعلم بأن الضغوطات 
السياسية واالقتصادية على االردن هي من اجل الرضوخ 

 بنفس وطني  ثم ختم قائال،"...ًشعبيا لتمرير الصفقة
  ".تموت الحرة وال تأكل بثدييها":ثوري

هو ذات النفس الذي ظهر في تعليق الناشطة 
أعرف شيئا واحدا أنها مرفوضة بنسبة “: دهمة الحجايا

المغردة ميسا ناصر ويبدو من خالل ".ًلي جملة وتفصيال
تعليقها على االستطالع أنها على يقين أن صفقة القرن 

اللي ":  حيث علقت، لكنها لن تمرٕوان لم تعرف تفاصيلها
اي صفقة بغض النظر عن .. بعرفه انها ما رح تمر

بنودها الزم يكون فيها موافقة من كل االطراف الي الهم 
ميشان هيك خلي يروح .. دخل ومش من طرف واحد

 "الغد"أما عن استطالع ".يوقعها لحاله ترامب وجوز بنته
صمة عمان المصور بالفيديو وشمل إحدى مناطق العا

 "ماذا تعرف عن صفقة القرن؟"تكررت إجابات السؤال 

 سامع فيها بس مش ، مش كثير بعرف،ال أعرف"بـ
سمعت أنها خطة لضم ": مثل الفتاة التي أجابت".متأكد

:  أما أحدهم رد بقوله،"الضفة الغربية وغزة الى مصر
حسب ما سمعت أنها صفقة ستكون مائة بالمائة مثل “

ال سمح ":  وختم"بيكو أو وعد بلفوراتفاقية سايكس 
حتى لو أن مالمح صفقة القرن غير ": أحدهم رد".اهللا

واضحة لكن من األكيد أن الواليات المتحدة األميركية لن 
تقدم شيئا لمصلحة المنطقة العربية بل تقدم ما هو 

  ".لصالح الصهاينة

 ذلك كان رد "لن تتم ومن غير الممكن أن تتم"
ي اعتبرت أنه حتى لو بقي شخص إحدى السيدات الت

عربي واحد فقط ضد مرور صفقة القرن فإنها من 
 .المستحيل أن تمر

  ٤ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

استيطان يهدد حلم الدولة .. الطرق االلتفافية
  الفلسطينية

 

 لن تستطيع العبور – بيت لحم –فادي العصا 
 الغربية من أي منطقة فلسطينية إلى أخرى في الضفة

  .المحتلة إال عبر طرق التفافية شقها االحتالل اإلسرائيلي

جنوب شرق بيت لحم " تقوع"مواطنو بلدة 
يحتجون بين الفينة واألخرى على عبور طريق التفافي 

  .يسلكه المستوطنون يقسم البلدة إلى قسمين

 فلم يستطع ،جنوب نابلس" حوارة"أما في بلدة 
 ، من الوصول إلى أراضيهمجيش االحتالل منع المواطنين

فأعلن عن شق طرق التفافية في المنطقة بدعوى أنها 
  .تخدم الصالح العام

وتطرح إشكالية الطرق االلتفافية أسئلة بشأن 
أهدافها الحقيقية ومساهمتها في خدمة المشروع 

  .االستيطاني بالضفة الغربية والقدس المحتلتين
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  ادعاءات االحتالل

احث في معهد األبحاث ويعتبر المختص والب
سهيل خليلية أن هذه الطرق ليست ) أريج(التطبيقية 

 مؤكدا أنها شبكة طرق شقت ،ّبريئة مثلما يدعي االحتالل
  .لخدمة الفلسطينيين

فالمتابع لخارطة هذه الطرق يجد أن منها ما 
 وتستخدم ،يربط التجمعات االستيطانية بعضها ببعض

 ،سكن في المستوطناتأيضا كأداة لتحفيز المستوطنين لل
ألنها تسهل الوصول إلى مراكز المدن في الداخل 

  .١٩٤٨الفلسطيني المحتل عام 

ويرى خليلية أن الطرق االلتفافية عامل مهم 
إلنشاء المناطق الصناعية في المستوطنات لتسهيلها 

 شكلت – بشكل غير مباشر – كما أنها ،حركة التنقل
ْة وحدت من توسعهاحدودا للتجمعات السكنية الفلسطيني ّ. 

 فكونها ساعدت – حسب خليلية –أما األخطر 
 خاصة الطرق التي تسير ،في رسم حدود القدس الكبرى

  .مع الجدار الفاصل حول المدينة

وكشف خليلية أن تكلفة الطرق االلتفافية في 
 مليون دوالر خالل سنوات ٩٧٠الضفة تزيد عن 

  .االحتالل

لتفافية تحتل وأشار إلى أن مساحات الطرق اال
 في حين أن البناء ،من مساحة الضفة% ٢قرابة 

 ونفوذ ،من مساحة الضفة% ٣.٥االستيطاني يحتل 
 بمعنى أن نسبة الطرق ،%١٠المستوطنات يصل إلى 

  .االلتفافية تقارب مساحتها مساحة البناء االستيطاني

وتالحظ بشكل واضح وأنت تنتقل عبر هذه 
اء عليها واستخدامها من  أن جوانبها يمنع البن،الطرق

 ، مترا٢٥٠ إلى ٧٥قبل الفلسطينيين بمسافة تصل من 
  .بحجج أمنية

وتحاول سلطات االحتالل تسويق الطرق 
االلتفافية على أنها من أجل تواصل التجمعات الفلسطينية 

 إال أن الحقيقة أنها تسرق أراضيهم ،بعضها البعض
  .وتوسع االستيطان فيها

لجزيرة نت على عدة طرق وخالل جولة أجرتها ا
 يشاهد المتجه منها نحو المناطق الفلسطينية ،التفافية

 تشير إلى بدء دخول ،وجود الفتة حمراء بثالث لغات
  .منطقة فلسطينية يمنع دخولها من قبل اإلسرائيليين

  عزل المستوطنين

ويوضح مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
صادقت عام الغربية غسان دغلس أن حكومة االحتالل 

 طريقا التفافية في الضفة الغربية ٤٤ على شق ٢٠١٤
  .٢٢ نفذت منها ،لخدمة المستوطنين

 ،ُويرى دغلس أن هناك بعدا آخر لهذه الطرق
 كما ،يتمثل في عزل كامل للمستوطنين عن الفلسطينيين

  ).أبارتهايد(بات يعرف بطرق الفصل العنصري 

ينة فهناك طريق يسعى االحتالل لشقه يربط مد
 وصوال إلى حاجز حوارة ،بالداخل المحتل" كفر قاسم"

ٕجنوب نابلس بالضفة الغربية والى المستوطنات المقامة 
 والمستوطن الذي ،على أراضي المواطنين حول نابلس

  .سيسلك هذا الطريق لن يرى أي فلسطيني

ويعتبر مسؤول ملف االستيطان في شمال 
بناء الضفة الغربية أن ما يحدث في الضفة من 

داخل حدود " دولة استيطان "،استيطاني وطرق التفافية
 كرستها الحكومات ،الدولة الفلسطينية المستقبلية

اإلسرائيلية اليمينية المتعاقبة خالل السنوات األخيرة 
  .لتقضي على حلم الدولة الفلسطينية متواصلة األطراف

 ٥/٥/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  
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ق الفلسطينية الحقو: على أعتاب صفقة القرن
واضح  والمصالح األردنية العليا موقف ملكي

  كالشمس

  

 يعد مشروع الشرق – عمان – عبداهللا اربيحات
 كي تصبح عضوا ، الذي تريده إسرائيل،األوسط الجديد

 ومركزا للنظام ،طبيعيا في النسيج المجتمعي للمنطقة
 ،االقليمي فيه هدفا حيويا ألمنها واستقرارها واطماعها

جل ذلك سعت جاهدة إلقناع الواليات المتحدة ومن أ
صفقة "األميركية بتنفيذه من خالل صياغة ما يسمى بـ 

  ".القرن

 على تصفية القضية "الصفقة"ويرتكز مشروع 
الفلسطينية بالطريقة التي تريدها اسرائيل وتفرضها ادارة 
الرئيس االميركي دونالد ترامب بشكل قسري على االنظمة 

افأة التي يمكن أن تقدم لهذه األنظمة مبالغ  والمك،العربية
خيالية لترهيب أو ترغيب األنظمة المتوقع رفضها 

  .للمشروع

ولم يكن األردن بمنأى عن المخطط الشمولي 
 ولم يعد يخفى على أحد أن بوادر ،للشرق األوسط الجديد

 نظرا ،مؤامرة على كيان الدولة األردنية بدأت تلوح باألفق
جاللة الملك عبداهللا الثاني الرافض للموقف الصريح ل

 وظهر ذلك جليا في حضور ،لهذه الصفقة منذ إعالنها
جاللته مؤتمر القدس الذي عقد في اسطنبول في تشرين 

 الماضي بهدف إعادة القضية الفلسطينية "اكتوبر"االول 
 ورفضه ،"صفقة القرن" في ظل مخاوف من ،إلى الضوء

ر تصريحاته التي تؤكد  وتكرا،نصائح حلفائه التقليديين
  .تمسكه بالوصاية الهاشمية على القدس

وفي الوقت الذي تتعالى فيه األصوات الرافضة 
لصفقة القرن يأتي الموقف الرسمي والشعبي لألردن 
والذي حمل تاريخيا منذ عهد الملك المؤسس عبداهللا 

ً القضية الفلسطينية على عاتقه وتحديدا ملف ،األول

القضية “ ليعلن للعالم أن ،ةالقدس رعاية وحماي
الفلسطينية بالنسبة لألردن موقف ثابت ال يتغير مهما 

  ".كانت المغريات ومهما حاول البعض

وأكد جاللة الملك عبداهللا الثاني خالل زيارته 
االخيرة للواليات المتحدة األميركية في الفترة من العاشر 

رة  وهي الزيا، الماضي"مارس" حتى الثالث عشر من آذار
 والتي التقى خاللها بالعديد من صناع القرار ،الحاسمة
 موقفه ، سواء في الكونجرس او الحكومة،االميركي

 مثلما "القدس خط أحمر“الحاسم بالنسبة للقدس وهو أن 
  ".تمسكه بالوصاية الهاشمية على القدس"أكد 

ومن الصعب على أي كان أن يقدر حجم 
ة موقفه من الضغوط التي يتعرض لها األردن نتيج

 ولعل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها ،القدس
األردن دليل على أن موقفه وبفضل جاللة الملك ال يتغير 
وال يتبدل في قضية مصيرية يعلم األردن مدى خطورتها 

  .ليس فقط عليه بل على المنطقة أجمع

وبشكل مواز يعكف األردن عبر وزارة الخارجية 
حافل الدولية بأن القدس أمانة غالية على التذكير في الم

  .ال يمكن التفاوض عليها أو النقاش حولها

ويتابع األردن ما يجري على القضية الفلسطينية 
 ،بشكل حثيث ومستمر في القدس وغزة والضفة الغربية

فيما تشكل االقتحامات االسرائيلية المتكررة للمسجد 
 األردن األقصى من قبل المستوطنين سببا إضافيا ليتخذ

 يتمركز حول ضرورة ،موقفا صلبا في عالقته مع اسرائيل
الحفاظ على الوضع القائم في القدس ومنع اسرائيل من 

  .اتخاذ أي خطوة من شأنها المساس بالمقدسات

وقد حملت زيارة جاللة الملك الى محافظات 
المملكة ولقائه وجهاءها؛ خاصة زيارته لمحافظة الزرقاء 

 عنوانا ،الواليات المتحدة األميركيةعلى أثر عودته من 
 وبعث جاللته من خاللها ،واحدا هو القدس وفلسطين

برسائل هاشمية سياسية وقوية على الصعيدين المحلي 
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 "لن أغير موقفي بالنسبة للقدس"والدولي مفادها 
ال أحد يمكنه " وأن "الشعب معي" و،"القدس خط أحمر"و

ضية الفلسطينية الق" وأن "الضغط علينا بموضوع القدس
  ".تشغل بال األردنيين

ويؤكد جاللة الملك ثانية اثناء مشاركته في 
ال يمكن ان يكون "منتدى دافوس االقتصادي مؤخرا انه 

هناك سالم او حل للصراع العربي اإلسرائيلي بدون دور 
أهمية العمل على " مؤكدا ،"للواليات المتحدة االميركية

ٕواشنطن واعادة األميركيين بناء الثقة بين الفلسطينيين و
  .”والفلسطينيين واإلسرائيليين الى مائدة المفاوضات

وفي كل وقت ومكان ال يكل األردن وال يمل من 
تذكير العالم بخطورة صفقة القرن التي أدرك خطورتها 

 وسعى جاهدا كي يدرك العالم أن ما ،على المنطقة مبكرا
ً ليس أمرا تخطط له إسرائيل إلنهاء القضية الفلسطينية
 فالموقف ،سهال وال يمكن أن يحل بقرارات اقتصادية فقط

الرسمي بفضل جاللة الملك واضح كما الشمس ال 
تفاوض وال تنازل عن القدس وعن المقدسات المسيحية 

  .واإلسالمية في فلسطين

ًليس أمرا سهال أن يقف األردن وحيدا في  ً ً
  ومن شأن ذلك أن يزيد عليه،مواجهة صفقة القرن

 لكن تلك المواقف المشرفة ،الكثير من األعباء والضغوط
تظهر مدى تمسك جاللة الملك وعدم تنازله عن قضيته 

  . بغض النظر عن التراجعات في هذا الملف،األولى

وعند تحليل رسائل وحديث الملك في اكثر من 
 ،مناسبة منذ عودته من الواليات المتحدة بشأن القدس

 ،لن يوافق على صفقة القرنيظهر جليا أن الملك لم و
وان شرعية الهاشميين تحملهم الواجب التاريخي تجاه 

 وان ،القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية المحتلة
 .يفرقهم أحد الهاشميين اصحاب رسالة مجتمعين ال

 ٢ ص ملحق خاص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ًمصير القضية الفلسطينية يتطلب موقفا عربيا  ً
 ًوياًإسالميا ق

 

بات الموقف االردني  –عمان – جهاد المنسي
الرسمي والبرلماني والشعبي حاسما وواضحا تجاه ما 

 فاألردن الرسمي؛ أكد على ،”صفقة القرن” يسمى بـ
 ،لسان جاللة الملك عبداهللا الثاني في اكثر من مناسبة

عدم قبوله بان يمارس عليه أي ضغط جراء مواقفه من 
 والتمسك بالحقوق الوطنية ،لقدسالقضية الفلسطينية وا

  .للشعب الفلسطيني والمصالح العليا لألردن

وهذا الموقف عبر عنه جاللته؛ خالل لقائه كتلة 
 وهو يقوم ، وكرره في مناسبات عدة،االصالح النيابية

على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية 
 إال عبر حل ، وأال حل للقضية الفلسطينية،والقدس

 ما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،دولتينال
 وعاصمتها ١٩٦٧) يونيو(على خطوط الرابع من حزيران 

  .القدس

الءات ”الملك أطلق الءاته التي اصبحت تعرف بـ
أنا “ وقال في لقاءات مختلفة ،”الرفض االردنية

.  كيف أتراجع عن القدس المحتلة؟ مستحيل،كهاشمي
 كال ، كال على الوطن البديل،دسكال على الق. خط أحمر

  .”على التوطين

هذا الموقف الملكي الواضح؛ تؤكد عليه 
 اذ يشدد وزير الخارجية ،الحكومة في تصريحاتها

 ،وشؤون المغتربين ايمن الصفدي على الموقف االردني
وكذا فعلت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الدولة 

  .تلشؤون االعالم واالتصال جمانة غنيما

 ،ًاألردنيين دائما خلف قيادتهم“غنيمات قالت إن 
 بخاصة عندما يتعلق األمر بفلسطين ،ًال يتأخرون أبدا

 ومساندة مليكهم في موقفه ،والقدس والمسجد األقصى
جاللة الملك عبد ) …(المعبر عن موقف كامل األردنيين 
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 وكذلك التوطين ،اهللا الثاني قال إن القدس خط أحمر
 وكل األردنيين ، كلها خطوط أردنية حمراء،لوالوطن البدي
  .”يؤيدون ذلك

ومعروف بان دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة 
 هي المشرف الرسمي على المسجد ،األوقاف األردنية

 بموجب القانون الدولي الذي يعد ،األقصى وأوقاف القدس
األردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل 

  .١٩٦٧لها العام ) ئيلإسرا(احتالل 

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

 اإلسرائيلية؛ الموقعة في –اتفاقية السالم األردنية (
 وقع جاللة الملك ،٢٠١٣) مارس( وفي آذار ،)١٩٩٤

والرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ اتفاقية تعطي األردن 
في ” الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات“حق 

  .فلسطين

 ،برلمانيا؛ فان موقف مجلسي النواب واالعيان
 وال يترك رئيسا ،يتطابق مع الموقف الرسمي ويشدد عليه

 مناسبة اال ،االعيان فيصل الفايز والنواب عاطف الطراونة
 ،ويتحدثان فيها عن الموقف من القضية الفلسطينية

 ورفض اي صفقات ال ،ت الشرعية الدوليةوااللتزام بقرارا
 بخاصة قراري ،تنسجم مع القرارات االممية بهذا الشأن

 ، وكذلك حق الالجئين بالعودة والتعويض،٣٣٨ و٢٤٢
 والوالية على المقدسات االسالمية ،وأن القدس محتلة
  . ال تنازل عنها تحت اي ظرف،والمسيحية هاشمية

ض أي حلول  يشدد على ان االردن يرف،فالفايز
 تكون على حسابه او تمس بثوابته ،للقضية الفلسطينية

 أو تمس بالوصاية الهاشمية على المقدسات ،الوطنية
 او تتجاوز على الثوابت ،االسالمية والمسيحية في القدس

  .الوطنية للشعب الفلسطيني

غير المعروف ” صفقة القرن“وشدد على ان 
يع بأن األردن  توجب أن يعي الجم،ماهيتها حتى اللحظة

 تجعل من األردن وطنا بديال للشعب ،لن يقبل بأي صفقة
 ، ولن يقبل التنازل او المس بثوابته الوطنية،الفلسطيني

  .المتعلقة بالحدود والمياه

كما يؤكد الفائز دوما؛ ضرورة عودة الالجئين 
 وان أي حلول ،الفلسطينيين لوطنهم فلسطين وتعويضهم

أن تضمن حقوق الشعب  يجب ،للقضية الفلسطينية
 ،الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة

 واألردن؛ مع ،والمتصلة وعاصمتها القدس الشريف
ٕ وانهاء ،تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة

االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب 
  .الفلسطيني

 أن ،أما الطراونة؛ فأكد في مناسبات مختلفة
 مشددا على ،األردن لالردنيين وفلسطين للفلسطينيين

أهمية ان يكون هناك تحشيد عربي للدفاع عن القضية 
 ، وان يترفع بعضهم عن الخصومات الثنائية،الفلسطينة

  . اي استهداف للقضية الفلسطينية،ورفضهم كعرب جميعا

وشدد على ان الوصاية على المقدسات في 
 وان هذا موروث تاريخي  تحت الوصاية الهاشمية،القدس
 منوها بان بإمكان العرب ، ولن يتنازل االردن عنه،وديني

 ،حماية المقدسات اقتصاديا وسياسيا وبكل الوسائل
 وهذا يحتاج لجهود ،فالفلسطينيون متمسكون بأرضهم

 فالقضية ، وليس لدور دولة واحدة،عربية لدعمهم
  . قضية العرب األولى،الفلسطينية

برلماني واضحا في مؤتمر وكان الموقف ال
في “االتحاد البرلماني الدولي؛ حين أعلن الطراونة أننا 

 تضيق الفرص أمامنا ونحن ،المملكة األردنية الهاشمية
نجاور االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية والمستمرة بحق 

  .”شعبنا الفلسطيني الشقيق

 ،وأكد أن التاريخ والجغرافيا المشتركة للشعبين
ًتجعلنا نقف منحازين دوما لحقوقهم  “،يتهموعدالة قض

 وهو ما نصت عليه قوانين ،العادلة نحو قيام دولتهم
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ُ قبل أن تتجاهلها دولة ،وقرارات الشرعية الدولية
 وأميركا الداعمة اليوم لغطرسة االستبداد في ،االحتالل
  .”منطقتنا

إن قيم “وقال الطراونة أمام البرلمانيين العرب 
ً تصطدم دوما ،امح التي نسعى لتكريسهااالعتدال والتس

 ، وفرضه لسياسات األمر الواقع،بجدار التعنت اإلسرائيلي
 ،وسعيه الحثيث التخاذ إجراءات أحادية تغير الواقع

لصالح الزحف نحو يهودية الدولة على حساب حقوق 
  .”الشعب الفلسطيني

اما شعبيا؛ فاالردنيون يواصلون يوميا تنفيذ 
عما للمواقف الشعبية والرسمية  د،مسيرات شعبية

 اذ تنفذ يوميا ،والملكية من القدس والقضية الفلسطينية
 ،عشرات المسيرات والمهرجانات الداعمة لهذا الموقف

وهو الموقف الذي تدعمه األحزاب والنقابات ومؤسسات 
  .المجتمع المدني

 ،وعليه؛ فإن لحراك االردني في هذا االتجاه
 امر لن يبقى عند ، والشعبيوتعاضد الموقفين الرسمي

 فهذا الموقف بحاجة لموقف ،الموقف األردني وحده
 وربما يكون الموقف الفلسطيني المعلن ،فلسطيني يدعمه

 يتماهى مع ،:صفقة القرن”حتى اليوم مما يعرف بـ
  . ويصب في االتجاه ذاته،الموقف األردني

صفقة ”فقد أعلن الرئيس عباس؛ رفضه لـ
سلطة التي تعاني من ضغط اميركي  وأوقفت ال،”القرن

 ومحاولة ، حد قفل مكتبها في نيويورك،متواصل عليها
 وسط شح ،دفع اإلسرائيليين لوقف حجزه أمواال فلسطينية

  وتوقف مساعدات،مالي تتعرض له السلطة الفلسطينية

  .اميركية وغيرها لها

 الذي تعاني منه ،الحصار االقتصادي والسياسي
 عبر توقف االدارة االميركية عن  وبات ظاهرا،السلطة

دعم منظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 بان ، اذ بات واضحا، يعاني منه االردن ايضا،)االونروا(

صفقة “المملكة تتعرض لضغوط جمة للسكوت عن 
 وهو ما يرفضه االردن الرسمي ، والقبول بتمريرها،”القرن

  .والشعبي بوضوح

 يتوجب عليه ان يكون لذا؛ فان الموقف العربي
 وربما هذا ما اشار اليه ،اكثر وضوحا في هذا الصدد

 عندما طلب تحييد ، في اكثر من مناسبة،الطراونة
 واعادة التموضع والتحلق ،الخالفات العربية الداخلية

حول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية 
  .االولى للعرب والمسلمين

 والتي يتجنب الكثير ،بقراءة األسطر المخفية
 فان الوضع العربي الراهن ال يدلل على ،الخوض بها
 أثرت على ، العربية- فالخالفات العربية،موقف موحد
 كما ان المشاكل الداخلية التي تعاني منها ،المشهد العام
 كان لها دور كبير في حرف البوصلة عن ،دول عربية

اجعا من حيث  وجعلها تحتل مكانا متر،القضية الفلسطينية
 وهو الحال الذي ينطبق ايضا عن ،االهمية لبعض الدول

  .الموقف االسالمي

التصدي للصفقة ال يحتاج “يقول مراقبون إن 
 بقدر ،لتصريحات إنشائية رنانة من دول عربية واسالمية

 يدعم الموقفين االردني ، اسالمي- الحاجة لموقف عربي
ومستمر مع  وهو ما يحتاج لتنسيق دائم ،والفلسطيني

  .” لوجستيا وماديا،قيادات االردن وفلسطين لدعمها

ويستدركون بأن االمر ال يبدو كذلك في ظل 
 االسالمية؛ تعتمد -  فالمواقف العربية،الوضع الحالي

 ،على الخطب دون وجود فعل حقيقي على ارض الواقع
فما حصل يصب في صالح ما تخطط له الواليات المتحدة 

  .”واسرائيل

 بان فتح الباب السرائيل لعقد لقاءات مع ونوهوا
 دون ،مسؤولين عرب واسالميين في الوقت الراهن

 يأتي في باب اضعاف الموقفين ،التوصل لسالم عادل
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 ويجعلهما وكانهما وحيدان في وجه ،االردني والفلسطيني
  . ما يزيد الضغط عليهما،االدارة االميركية واسرائيل

 ،صفقة األميركيةويترقب العالم تفاصيل هذه ال
 ،عقب إعالن مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب

 اعتزام واشنطن ، جاريد كوشنر،للسالم بالشرق األوسط
 بعد ،تقديم خطتها للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 .شهر رمضان

 ٥ ملحق خاص ص٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يستهدف المباني السكنية وغزة 
 أليام من المواجهةتستعد 

 

 واصل الطيران -وكاالت  - فلسطين المحتلة
الحربي اإلسرائيلي غاراته على قطاع غزة واستهداف 

 كما طال ،مواقع لحركتي حماس والجهاد اإلسرائيلي
القصف العديد من العمارات السكنية والمنشآت المدنية 

وأحصى المكتب اإلعالمي الحكومة في غزة . والتجارية
 غارة للطيران الحربي اإلسرائيلي استهدفت ١٥٠ أكثر من

وقال المكتب الحكومي .  معلم مدني في القطاع٢٠٠نحو 
القصف استهدف بنايات سكنية ومساجد «في بيان أن 

ٍوورش حدادة ومحاال تجارية ومؤسسات إعالمية وأراض  ً
  .»ودفيئات زراعية

وذكر أن االحتالل قصف ودمر سبع بنايات 
أربعة منازل أخرى ومحيطها  واستهدف ،سكنية

 وقصف مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ ،بالصواريخ
  .لالجئين غربي مدينة غزة

كما قصف طيران االحتالل ثالث ورش حدادة 
 ،وخراطة في حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة
. باإلضافة إلى موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح

مية متواجدة في بنايات ودمر الطيران ثالث مؤسسات إعال
  .مدنية قصفتها

وتضرر جراء القصف عشرات السيارات التي 
 وعدد من ،تعود للمواطنين وأربع سيارات خدمات صحية

 أرضا ٣٠ واستهداف أكثر من ، والجامعات،المدارس
وأكد المكتب الحكومي . زراعية وتضرر عشرات الدفيئات

راء تضرر مئات منازل المواطنين وتهشيم زجاجها ج
  .القصف

 فإن القصف استهدف أيضا ،ووفقا لإلحصائية
 ، نقطة رصد للمقاومة١٧ وأكثر من ، موقعا للتدريب٢١

 وفق ،باإلضافة إلى سيارة ودراجة نارية بشكل مباشر
  .اإلحصائية

 فلسطينيا وقتل ثالثة إسرائيليين ٢٠واستشهد 
في التصعيد اإلسرائيلي المستمر في قطاع غزة منذ مساء 

 وذلك مع إطالق دفعات من الرشقات الصاروخية ،ةالجمع
 قذيفة منذ بدء ٦٠٠ التي وصلت إلى ،من القطاع

ّوتوسعت أمس مديات رشقات الصواريخ التي . الهجمات
 ، لتصل إلى بئر السبع ورحوفوت،ّانطلقت من قطاع غزة

  . ويافني ونتنيفوت ورهط وعراد،جنوب تل أبيب

اروخية  قذيفة ص٦٠٠ورصد االحتالل إطالق 
وقالت . من القطاع باتجاه جنوب البالد منذ صباح السبت

ّمصادر في المقاومة الفلسطينية أنها قصفت قاعدة 
حتساريم الجوية ومطار نيفاتيم العسكري التابعين للجيش 

  .اإلسرائيلي

 قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف ،من جهته
صلة بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش لموا

 ١٣ حسبما ذكرت قناة ،هجماته المكثفة في قطاع غزة
وأضاف نتنياهو في . اإلسرائيلية صباح أمس االحد

 إنه أمر بتعزيز قوات ،مستهل جلسة الحكومة اإلسرائيلية
الجيش في محيط قطاع غزة خاصة من سالح المدرعات 

  .والمدفعية وسالح المشاة

ليس «وحمل نتنياهو حركة حماس المسؤولية 
 بل أيضا عن عمليات الجهاد ،قط عن عملياتهاف
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 حسب ،»اإلسالمي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك
أصغوا بدقة إلى «وأضاف مخاطبا اإلسرائيليين . وصفه

 ، هذه التعليمات تنقذ الحياة،تعليمات الجبهة الداخلية
نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء واألمان 

  .»لسكان الجنوب

تحدث باسم الجيش اإلسرائيلي رونين وكان الم
مانيليس قال صباح أمس إن الجيش يستعد لعدة أيام من 

ٕ وان اللواء المدرع السابع تم ،المواجهة في قطاع غزة
 حسب ما نقلت عنه هيئة ،استدعاؤه إلى محيط القطاع

مانيليس أضاف أن الهجمات ). رسمية(البث اإلسرائيلية 
ع غزة وأنه ال يوجد حديث اإلسرائيلية ستتواصل على قطا

  .عن وقف إلطالق النار حاليا

ّورغم إصرار الحكومة اإلسرائيلية على أنه ال 
 إال أن األمم المتحدة ،اتصاالت لوقف التصعيد في القطاع

أعلنت أن المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق 
 يجري مباحثات مع مصر ، نيكوالي ميالدينوف،األوسط

  .لتزام بتفاهمات التهدئةلوقف التصعيد واال

عن عضو الكابينيت » يديعوت أحرونوت«ونقلت 
وزير الطاقة يوفال شتاينتس إنه ليس متفاجئا من 

 مشيرا إلى أن توقيته جاء في وقت حساس هو ،التصعيد
 وقرب انطالق مسابقة األغنية ،قرب ذكرى إقامة إسرائيل

لكن شتاينتس وهو من حزب . »يوروفيجن«األوروبية 
يكود أضاف أن إسرائيل مستعدة لخوض المعركة حتى الل

  .لو كانت في ذكرى قيامها

من ناحيته قال وزير البناء واالسكان اإلسرائيلي 
 إن الوضع ليس واضحا وقد يؤدي ،يؤاف جاالنت

  .التصعيد إلى معركة شاملة

 أمس ، توقع محللون إسرائيليون،في السياق
ّة في قطاع غزة ّ أن تنتهي جولة التصعيد الحالي،األحد
 بسبب قرب احتفاالت المؤسسة اإلسرائيلية بيوم ،ًقريبا

 ، األسبوع المقبل،استقاللها وانطالق مسابقة اليوروفيجن

ّغير أنها توقعت أن تنشب حرب كبيرة في قطاع غزة  ّ
ّ وتحديدا في شهري تموز أو آب،خالل الصيف المقبل ً .

 أليكس ،تّوقال المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونو
 بحث مع رئيس أركان الجيش ، إن نتنياهو،فيشمان

 سبل ، السبت، وكبار ضباطه، أفيف كوخافي،اإلسرائيلي
ّإنهاء جولة التصعيد الحالية وكسب المزيد من الوقت 

  .حتى موعد انطالق اليوروفيجن

ّوقال فيشمان إن المصطلحات التي استخدمها 
أيام «رة بـ  مثل تسميته جولة التصعيد األخي،كوخافي

 ،كما جرت العادة» جوالت تصعيد«ًبدال من » قتال
لوصف » ّمنظمات إرهابية«ًبدال من » ّجيوش إرهابية»و

ّ تشير إلى أن كوخافي تجهز ،ّفصائل المقاومة الفلسطينية
ّ العام لحرب من المتوقع أن الرأيالجيش اإلسرائيلي و

  .تنشب في شهري تموز أو آب المقبلين

ّلى أن القيادة السياسية ولفت فيشمان إ
إشارة من الجيش اإلسرائيلي أنه «ّاإلسرائيلية تنتظر 

ّجاهز لعملية عسكرية إلضعاف قوة حماس العسكرية  ّ ّّ
ً دون أن يضطر إلى البقاء كثيرا ،ٕواعادة الردع من الجديد

  .»ّلمنحه الضوء األخضر لتنفيذ خطته» ّفي قطاع غزة

فة  المحلل في صحي،ّوركز عاموس هرئيل
 بالعودة إلى ،ّهآرتس على أسباب جولة التصعيد الحالية
 وكتب أنه ،جولة التصعيد السابقة في آذار الماضي

 وعلى ضوء تعهدات حكومة نتنياهو ،قبيل االنتخابات«
على أمل االمتناع من مواجهة ستلقي بظاللها ) لحماس(

 أخمدت حماس نيران ،على االنتخابات اإلسرائيلية
ّلمقابل لم يأت بالسرعة التي توقعها لكن ا. التصعيد ِ

 ، فلم تسارع إسرائيل إلى االلتزام بتعهداتها،ّالفلسطينيون
 وعدد الشاحنات ،فجرت التسهيالت في المعابر بتكاسل

 بينما إجراءات زيادة ،ًالتي تدخل القطاع ال زال قليال
 كما أن توقف ،»تزويد القطاع بالكهرباء لم تبدأ بعد

 ساهم في زيادة ، هذا الشهر،قطريةإدخال المنحة ال
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ًألنه هذه المرة أكثر إلحاحا «، وفق هرئيل،ّالتوتر  بسبب ،ّ
وبينما اتهمت حماس إسرائيل  بدء شهر رمضان اليوم

 تقول إسرائيل إن عدم إدخال المنحة ،بالحيلولة دون ذلك
 .»القطرية يعود ألسباب تقنية فقط

 ١ ص٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  هل هي وهمية؟.. م األميركيةخطة السال

 

الكاتب جيمس زغبي  يقول – األميركية الصحافة
 إنه يعتقد ،األميركي" لوب لوغ "في مقال نشره له موقع

بإدارة  أن هنري كيسنجر قدم وصفا لنهجه المتعلق
المفاوضات العربية اإلسرائيلية بهدف خلق وهم الزخم 

الهدف في  ولكن لم يتمثل ،الزخم الفعلي لتعويض غياب
على مشاركة الجميع  ٕ وانما في اإلبقاء،تحقيق نتيجة ما

 .في العملية

 ،ويضيف الكاتب أنه من خالل التقيد بهذا المبدأ
ّتمكنت األجيال المتعاقبة من الدبلوماسيين األميركيين من 

عملية سالم تخدم مصلحتها الخاصة بدل البحث " قيادة"
ال عقود من  وأنه طو،عن إرساء سالم عادل ومستدام

مجرد عملية " توصلنا إلى ما يعتبره الفلسطينيون ،الزمن
 ".دون سالم

ويضيف أنه يبدو أن إدارة الرئيس األميركي 
ًدونالد ترامب قررت تبني هذا النهج والمضي به قدما ّ، 

ًوأنه عوضا عن تضييع الوقت في محاولة اإليهام بوجود 
ة ّمفاوضات حقيقية بين حكومة إسرائيلية متشدد

ّأيديولوجيا وسلطة فلسطينية ضعيفة ومفككة ، فإن 
ًأعضاء فريق إدارة ترامب قطع وعودا بالقيام بالعمل 
بأنفسهم من خالل االهتمام بخطة السالم األميركية أو ما 

  ".بصفقة القرن"تعرف 

إننا ننتظر كشف النقاب عن هذه "ويقول 
د  حيث قيل لنا على امتدا،منذ ما يقارب عامين" الصفقة

في غضون "فترات زمنية منتظمة إنها ستكون وشيكة 
  ."أسابيع أو أشهر

  فريق كوشنر

ويضيف أنه يبدو أنه من المحتمل أن يكون 
الفريق المؤلف من مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر 
ومبعوث الرئيس األميركي إلى المفاوضات الفلسطينية 

حدة اإلسرائيلية جيسون غرينبالت وسفير الواليات المت
ّلدى إسرائيل ديفد فريدمان قد توصل إلى طريقة لتطبيق 

 وذلك من خالل ،لمبدأ كيسنجر" برهان الخلف"فلسفة 
خلق وهم وجود صفقة للتعويض عن غياب الصفقة 

 .الفعلية

 وفي ،ويقول الكاتب إنه خالل العامين الماضيين
سبيل الحفاظ على التشويق المتزايد في ما يتعلق بفحوى 

عربية " رسمية"قد ظهرت تسريبات من مصادر  ف،الصفقة
 غير أن فريق ترامب نفى تلك ،ٕواسرائيلية وأميركية

ّالتسريبات موجها مالحظة تحذيرية بأن جهودهم ال تزال 
 وأنه لن يقع الكشف عنها إال عند اكتمالها ،طور اإلنجاز

  .وفي الوقت المناسب

ًويوضح الكاتب أنه نظرا ألن معظم التسريبات قد 
ّمنت مقترحات غير مقبولة تماما بالنسبة تض

 فقد دعم فريق ترامب إنكاره بتحذير مفاده ،للفلسطينيين
قبل أن " الصفقة"أنه ينبغي على الفلسطينيين أال يرفضوا 

 واعدا بأنها ستشمل مقترحات قادرة على ،ّيطلعوا عليها
  .تحسين مستواهم المعيشي

ي ويشير إلى أن هذه المالحظات غالبا تكون ف
 الذي يبدو ،شكل تغريدات منشورة من جانب غرينبالت

ّأنه عازم على تصيد القادة الفلسطينيين وحتى النشطاء 
أو  /ّذوي المستوى المتدني من خالل توجيه النصائح و

  .التوبيخ الفظ
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  حروب تويتر

فتراودنا العديد "ويقول الكاتب إنه في هذه الحالة 
يضيف أنه رغم و". من األسئلة بشأن محتوى الصفقة

ُالمقاالت التي كتبت والنقاشات التي نظمت  إلى جانب ،ُ
ّ فإن إدارة ترامب تصر ،الحروب التي اندلعت على تويتر

في كل مرة على رفض التخمينات وتوبيخ أولئك الذين 
  .ّيروجون لها

وأشار الكاتب إلى أن ما يغذي رأيه الساخر هو 
لمفترض أن حقيقة أنه خالل السنتين اللتين كان من ا

 كانت إدارة ترامب وحكومة نتنياهو ،"االتفاق"يكتمل فيهما 
مشغولتين للغاية باتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها 

 ،وقد عمد ترامب. ّأن توضح نواياهم تجاه الفلسطينيين
ّحل قضية القدس" إلى ،على حد تعبيره من خالل " ّ

 .االعتراف بأنها عاصمة إلسرائيل

ماذا لو لم يكن هناك وجود لما : ويتساءل الكاتب
ّتسمى صفقة القرن؟ ماذا لو كان هذا المشروع برمته 
ٍمجرد محاولة لخلق وهم بوجود صفقة للحفاظ على هدوء 

   واإلمساك بزمام العالم العربي؟،الفلسطينيين

ّويرى الكاتب أنه رغم إمكانية تحقق  صفقة "ّ
ُ فإنه من غير المؤكد أنها لن تنهي احتال،"القرن ل ّ

 ولن تخلق ،١٩٦٧األراضي التي احتلت خالل حرب 
 أو تمنح الفلسطينيين السيطرة ،سيادة فلسطينية حقيقية
ّ ولن تمكنهم من إنشاء تجارة ،على أراضيهم ومواردهم

ّبحرية مستقلة وحرة مع العالم الخارجي ّ.  

ويؤكد الكاتب أن هذه الصفقة لن تعترف بحقوق 
ك ساكنا من أجل إعادة ّ ولن تحر،الالجئين الفلسطينيين

إلى " القدس الشرقية"المناطق التي تسمى اليوم 
ّالذي قدمته " التلميح"ّ يمثل ،وفي األخير. الفلسطينيين

 ،"لتحسين حياتهم"الصفقة حول تقديم المال للفلسطينيين 
  .ٍإهانة كبرى بقدر ما هو إجراء غير مجد

وينصح الكاتب بالتوقف عن االنخراط في هذه 
ّوترك مجموعة ترامب لتواصل هذه التمثيلية اللعبة 

  .القاسية وحدها

  ٦/٥/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

قرية فلسطينية تكافح لفتح شريان .. نحالين
  حياة سدته إسرائيل أمام سكانها

 

 تكافح قرية نحالين إحدى قرى -الضفة الغربية 
الريف الغربي لمحافظة بيت لحم الفلسطينية إلعادة فتح 

ي يمثل شريان حياة لسكانها بعد أن أغلقته طريق رئيس
 . عاما استنادا لدواع أمنية٣٠إسرائيل قبل نحو 

ونحالين نموذج لعدد من القرى الفلسطينية التي 
تغلق إسرائيل مداخلها الرئيسية مما يضطر سكانها لسلوك 

 .طرق أطول للوصول إلى المدن والقرى المجاورة لهم

 إسرائيل بعض وخالل الفترة الماضية استبدلت
السواتر الترابية التي تغلق هذه القرى ببوابات حديدية يتم 
فتح بعضها بين وقت وآخر بينما تبقى بوابات أخرى مغلقة 

 .كل الوقت

وقال صبحي زيدان رئيس بلدية نحالين البالغ عدد 
هذا الطريق الذي يمتد "سكانها ما يقارب عشرة آالف نسمة 

الخليل كان  -  شارع بيت لحممئات األمتار ويربط نحالين ب
شريان الحياة للبلدة قبل إغالقه ألنه يوفر الوقت والمال 

 ."على كل من يريد الذهاب إلى بيت لحم والخليل

منذ سنوات طويلة "وأضاف في حديث لرويترز 
تزيد عن ثالثين عاما تم إغالق هذا الطريق األمر الذي 
 يتطلب سلوك طريق أخرى تصل إلى ما يقارب تسعة
كيلومترات للوصول إلى بيت لحم والعودة منها إلى الخليل 

 ."لمن يتطلب منه عمله أو دراسته ذلك

ٕوأوضح زيدان أن ذلك ال يكلف جهدا فقط وانما 
المال أيضا حيث أجرة الذهاب إلى الخليل الضعف فيما لو 

 .كان هذا الطريق مفتوحا
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بدل أن تذهب إلى الخليل مباشرة أنت "وتابع 
ذهب إلى بيت لحم ثم العودة إلى الخليل مرة مضطر أن ت

 ."أخرى

ونظمت وزارة اإلعالم الفلسطينية يوم األحد جولة 
لعدد من الصحفيين لقرى غرب بيت لحم ضمن برنامج 
تنظمه الوزارة بشكل دوري للتعريف بالقرى والتجمعات 

 .الفلسطينية وظروف الحياة فيها

 هيئة وأوضح قاسم عواد مدير مركز المعلومات في
مقاومة الجدار واالستيطان الحكومية أن العديد من مداخل 
القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ال تزال مغلقة بصورة 
دائمة منذ سنوات منها عورتا وكفر قدوم وأخرى يتم فتحها 

 .بين فترة وأخرى مثل يبرود وعقربا

إسرائيل من خالل إغالق هذه "وقال لرويترز 
تسهيل حركات المستوطنين على بعض المداخل تهدف إلى 

الشوارع وتجبر الفلسطينيين على السير مسافات طويلة بدل 
أن تكون بضعة مئات من األمتار للوصول إلى طرق 

 ."رئيسية توصلهم إلى المدن

وتعاني بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم كما العديد 
من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية من فقدان 

 .احات من أراضيها لصالح المستوطنات اإلسرائيليةمس

وذكر زيدان أن هناك سبع مستوطنات تحيط 
بالبلدة أكبرها بيتار عيليت التي ال تبعد منازلها سوى أمتار 

  .عن بيوت حوسان

واختارت بعض القرى التظاهر أسبوعيا لفتح 
الطرق المؤدية إليها كما يجري في قرية كفر قدوم في 

 ٢٠١١تظاهر سكانها كل أسبوع منذ العام نابلس التي ي
غير فتح .. إرحل إرحل يا محتل"لفتح الشارع تحت شعار 

  ."الشارع ما في حل

بينما سلكت قرى أخرى المسار القانوني إلعادة 
فتح طرق تربطها بالشوارع الرئيسية ومنها قرية نحالين 

  .الواقعة غربي مدينة بيت لحم

ارب العام قررت البلدية قبل ما يق"وقال زيدان 
استئناف العمل في المسار القانوني إلعادة فتح الطريق 

 إال أن الحجة المتوفرة ،وتوجهت إلى القضاء اإلسرائيلي
ٕدائما لمصادرة األرض الفلسطينية واغالق الطرق أن 

  ."الدواعي أمنية

القضية ال زالت في المحكمة بين أخذ "وتابع قائال 
 خالل مكتب محاماة يعمل ورد ولكننا نواصل متابعتها من

على السير في كل اإلجراءات القانونية إلعادة فتح 
  ."الطريق

وذكر أن القوات اإلسرائيلية أزالت قبل عدة أشهر 
السواتر الترابية ووضعت مكانها بوابة حديدية وقامت 

  .بإقفالها

اتضح لنا الحقا أن قوات االحتالل تريد "وقال 
البلدة فبدل أن تحضر التسهيل على نفسها عند اقتحام 

ٕجرافة إلزالة السواتر الترابية واعادتها يتم فقط فتح البوابة 
  ."ٕواغالقها

وتعهد زيدان بمواصلة النضال القانوني حتى يتم 
إعادة فتح الطريق المختصر الذي يربط نحالين مع بيت 

 .لحم والخليل لتسهيل حياة المواطنين

  ٧/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 لدور الملك برعاية المقدسات تثمين فلسطيني
 بالقدس

  

الفلسطينيون  ثمن – عمان – نادية سعد الدين 
دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في رعاية المقدسات 

 ، اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة،الدينية
 ،وآخرها تكفله بترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة

 ،عالمها العربية اإلسالميةللحفاظ على هوية القدس وم
 في ،وصد مساعي االحتالل اإلسرائيلي المتواترة لتهويدها

 .إطار جهود جاللته الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني
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رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس 
دور جاللة الملك " أكد حيوية ،في فلسطين رمزي خوري

في مدينة في رعاية المقدسات اإلسالمية المسيحية 
 والتي كان آخرها تبرعه بترميم كنيسة ،القدس المحتلة

 ."القيامة على نفقته الخاصة

تلك " إن ،وقال خوري في تصريح له أمس
المواقف واألفعال في رعاية ومتابعة المقدسات المسيحية 

 تؤكد من جديد حرص الملك ،في المدينة المقدسة
المسيحي ٕواصراره على الحفاظ على التالحم اإلسالمي 

 وتقوية روبط األخوة ،الذي تميزت به المدينة المقدسة
 والتضامن الذي مثل خط الدفاع ،والتعايش المشترك

األول عن عروبة المدينة المقدسة وكرس وحدة 
  ."المصير

في مواجهة سياسات "ونوه إلى أهمية ذلك 
التهويد اإلسرائيلية المتواترة التي تستهدف القضاء على 

 في العاصمة األبدية ،ي اإلسالمي المسيحيالوجود العرب
  ."لفلسطين مدينة القدس

مكرمة جاللة الملك لترميم "وأضاف خوري أن 
 يأتي بعد المكارم الملكية السابقة بترميم ،كنيسة القيامة

ٕ واسهاماته بدعم ترميم ،القبر المقدس في كنيسة القيامة
سيدا ً تأكيدا وتج،ُموقع عماد السيد المسيح عليه السالم

للدور األردني والوصاية الهاشمية على المقدسات 
 والمدافع عن أولى القبلتين وثالث ،اإلسالمية والمسيحية

 ومسرى النبي محمد صلى اهللا عليه ،الحرمين الشريفين
 ."وسلم ومهد المسيح عليه السالم

من جانبها؛ أشادت الهيئة اإلسالمية المسيحية 
ع السخي لجاللة الملك التبر"لنصرة القدس والمقدسات بـ

 حيث يأتي هذا ،بترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة
التبرع بعد عامين من االنتهاء من ترميم القبر المقدس 

 والتي كان الملك قد تبرع لها على ،في كنيسة القيامة

 وسبق ذلك مساهماته الشخصية بدعم ،نفقته الخاصة
  ."سالمُترميم موقع عماد السيد المسيح عليه ال

تقديرها الكبير للجهود "وأعربت الهيئة عن 
الهاشمية المستمرة والثابتة والفاعلة بتعزيز القيم 

رسالة  "أنتجت والتي ،المشتركة بين اإلسالم والمسيحية
" كلمة سواء بيننا وبينكم"و) ٢٠٠٤صدرت عام " (عمان

 ."اللتين تدعوان للتالقي على قاعدة القيم المشتركة

دور وجهود جاللة الملك الحثيثة "وأكدت أهمية 
في الحماية المستمرة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

استمرارية للوصاية " بما يشكل ،"مدينة القدس المحتلة
 ." حتى يومنا الحالي١٩٢٤األردنية منذ العام 

ّبدوره؛ عبر األمين العام للهيئة اإلسالمية 
 ،ر حنا عيسى الدكتو،المسيحية لنصرة القدس والمقدسات

تقدير وامتنان الهيئة اإلسالمية المسيحية وشكرها "عن 
لجاللة الملك على تكفله بأشغال ترميم كنيسة القيامة في 

 ."القدس على نفقته الخاصة

الدور األردني " إن ،وقال عيسى في تصريح له
الهاشمي في الحفاظ على المسجد األقصى المبارك 

ّ قد مر بمراحل ،تهإ واعمارها وصيان،وحماية مقدساته
 وهو مستمر برغم ،طويلة زادت على ثمانية عقود
 ."الظروف السياسية الصعبة والمعقدة

أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية؛ يضيف 
فقد منح الهاشميون خالل فترة حكمهم للضفة "عيسى 

الغربية؛ الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة 
 ."ديرتهم كنائسهم وأواعمارلصيانة 

إعمار كنيسة القيامة في العهد "ونوه إلى 
 ،١٩٦٧الهاشمي وقبل االحتالل اإلسرائيلي في العام 

 فيما تبرع جاللته في الحادي ،ًإعمارا شمل القبة والجدران
 ، وعلى نفقته الخاصة٢٠١٦) إبريل(عشر من نيسان 

 في كنيسة ،بترميم القبر المقدس قبر السيد المسيح
 .>>..."س المحتلةالقيامة بالقد
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 التي تقع في البلدة القديمة ،ّوتعد كنيسة القيامة
 من أشهر األماكن المسيحية المقدسة ليس ،من القدس

منذ  "إذ ، بل على مستوى العالم كله،في القدس حسب
أن أمرت الملكة هيالنه أم اإلمبراطور قسطنطين الكبير 

 ٣٣٥ ودشنت عام أعوام الذي دام عشرة ،ببنائها
 وجهة الحج ، منذاك حتى اليوم، وهي تمثل،ديميال

 . وفق الهيئة،"ّالمسيحي

األهمية الدينية والالهوتية لكنيسة "وعالوة على 
 فإن عمارتها تزخر بالمشاهد ،القيامة عند مسيحيي العالم

ً بوصفها مجمعا معماريا كبيرا،الجمالية الفنية ً  بطول ،ً
ً ونموذجا مشرقا لرق، م٦٦ م وعرض ٨٠نحو  ي فن ً

ً كما تمثل الكنيسة تزاوجا معماريا فريدا ،العمارة وهندستها ً ً
 خاصة الشرقية والغربية ،بين المدارس الفنية المختلفة

 . بحسبها،"منها

 منذ القدم ،ُويشار إلى أن مفتاح كنيسة القيامة
آل ( هما آل جودة ، بيد عائلتين مقدسيتين،حتى اليوم

 والعائلة الثانية هي ، وهم أمناء لمفتاح الكنيسة،)غضية
 حيث ،نسيبة الذين يقومون بمهمة فتح الكنيسة واغالقها

 ،منذ أكثر من ثمانية قرون تقوم العائلتان بهذه المهمة
 .>>...على أقل تقدير

  ١ ص٨/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

دعوات ألوسع مشاركة .. بمناسبة ذكرى النكبة
  ١٩٤٨بمسيرات العودة لألراضي المحتلة عام 

 

في " جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين"ت ّحث
 ألوسع ،١٩٤٨األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 لـ ٧١مشاركة يوم غد الخميس في الذكرى الـ 
 بحسب بيان صدر ،وتشمل نشاطات الجمعية".النكبة"

 ومسيرة العودة ، زيارات إلى القرى والمدن المهجرة،عنها

ها على أراضي الثانية والعشرين والمهرجان الذي سيتلو
  .المهجرة" خبيزة"قرية 

 ،وطالبت الجمعية إلى أوسع مشاركة في المسيرة
التي أقرتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجنة 

 والتي تشمل جميع القوى ،الشعبية ألهل خبيزة والمنطقة
  .الوطنية واألحزاب والحركات السياسية في الداخل

 على نكبة  عاما مرت٧١"أن : وجاء في البيان
شعبنا الفلسطيني وماليين الالجئين الفلسطينيين ال 
يزالون مشتتين في مخيمات الالجئين في الوطن 

 محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في ،والشتات
  .العودة والعيش على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم

ّ تتعرض قضية ،وبين عام وآخر"وأضاف 
ً الوجود سواء ّالالجئين إلى محاوالت شتى لشطبها من

من خالل اشتراط إسرائيل التخلي عنها في المفاوضات 
 أو اإلمعان في محاوالت توطين الالجئين في ،العقيمة

ّ والتنكر لحقوقهم التي أقرها ،الدول التي يقيمون فيها ّ
  ."القانون الدولي

في وقت تواصل "وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي 
ُ لشطب قرانا ومدننا مخططاتها اإلجرامية" إسرائيل"فيه 

ّالمهجرة من الخارطة واالستيالء على أراضيها ومحاولة 
  ".طمس هويتنا القومية وتشويه ذاكرتنا الجماعية

بعد قيام العصابات الصهيونية "إنه : وقال
 ألف ٨٠٠باحتالل قرانا ومدننا وتهجير أكثر من 

 وتدمير ،ّفلسطيني إثر ارتكاب مجازر تقشعر لها األبدان
 ، ومصادرة أمالكنا وأراضينا، قرية ومدينة٥٣٠من أكثر 

لم تتوقف إسرائيل منذ قيامها عن التخطيط لتدمير 
 وبشكل خاص ،عشرات القرى العربية غير المعترف بها

 وهدم ، ومصادرة األراضي واالستيالء عليها،في النقب
 وتجميعهم في جيتوات ، وترحيل المواطنين،البيوت

طنات والمدن اليهودية على ّليتسنى لها بناء المستو
  .حساب حقوق وممتلكات أهلنا
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 من ،)مايو/  أيار١٥( في ،ُويحيي الفلسطينيون
كل عام الذكرى السنوية الحتالل بالدهم من قبل الحركة 

 والتي يطلقون عليها مصطلح ،الصهيونية بدعم بريطاني
 لما خلفته من واقع مأساوي تمثل باحتالل ،"النكبة"

 بعد مجازر بشعة أرتكبت ، منهاأرضهم وتشريدهم
ّ لتخلف واقعا سياسيا جديدا أوجد كيانا سمي بـ ،بحقهم ُ ًً ً ً

 .وذلك على القسم األكبر من فلسطين" إسرائيل"

ّعملية تحول مأساوي في خط " النكبة"ّوشكلت 
سير حياة الشعب الفلسطيني بعد سلب أرضه ومقدراته 

ت قتل ّ وما تعرض له من عمليا،وممتلكاته وثرواته
ممنهج وتهجير على أيدي العصابات الصهيونية عام 

١٩٤٨.  

  ٨/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عدد الفلسطينيين في العالم ": كلنا فلسطين"
  مليون٢٥يفوق 

 

في " ؟كم نحن"جمعية مبادرة  أعلنت –عمان 
ًاستنادا الى دراسة تحليلية كمية " كلنا لفلسطين"مؤسسة 

ن من أصل فلسطيني المنتشرين في أن عدد المنحدري
 . مليون نسمة٢٥انحاء العالم يفوق 

ستند الى ي ا علميااعتمدت الدراسة اسلوب: ًأوال
 وبموجب بيانات ١٩٤٨أن عدد سكان فلسطين عام 

 ، مواطنا١.٣٦٣.٣٨٧حكومة فلسطين الرسمية كان 
   .واعتبار تلك السنة سنة األساس

 المتحدة األمم تقرير الىًاستنادا : ًثانيا
 التي النسب على واعتمادا ٢٠١٢ عام العالم  لسكان

  .العالم  دول  مختلف  في  السنوي التزايد جاءت فيه معدالت

 دولي ف المتحققة التزايد لمعدالت واختيارا: ًثالثا
 كنموذج والسودان ومصر الخليجي التعاون مجلس
 نسبة كانت ًدوال تمثل العربية الدول هذه أن باعتبار

 عالية سبناو  هجرات عن تنتج ولم داخلية فيها التزايد
  .التجنيس من

 التزايد  لمعدالت  الوسطي للمعدل  واحتسابا :ًرابعا
 وسطي كمعدل واعتماده المذكورة الثمانية الدول في

 ٦٧ مدى وعلى سنويا %٤.٥٤ والبالغ الفلسطيني للتزايد
أصل  من المنحدرين عدد ان النتيجة تكون سنة

  .مليون ٢٥ يفوق فلسطيني

على اعتبار ان هذه النسب واالرقام أقل  :ًخامسا
من الواقع ألن نسبة التزايد لدى الفلسطينيين هي من 

 فان العدد الذي توصلنا اليه ،أعلى نسب التزايد في العالم
  .يعتبر متحفظا ومتواضعا

وعلى اعتبار أنأن إجراء أي إحصائيات او تعداد 
ألمور الصعبة جدا سكاني بالنسبة للفلسطينيين هو من ا

ألسباب عديدة اقلها أن الشعب الفلسطيني في الشتات 
موزع في مخيمات وفي جميع دول العالم وبجنسيات 

  .مختلفة

وعلى اعتبار أنه لم يجري احتساب المولودين 
  .ألم فلسطينية وألب غير فلسطيني

 مليون فلسطيني هو عدد ٢٥وبالتالي فان عدد 
  .لسطينعن جمعية كلنا لف متحفظ جدا

تأسست في " كلنا لفلسطين"يشار إلى أن جمعية 
في باريس بحضور شخصيات فلسطينية  ٢٠١١ أيلول

 وتم انتخاب مجلس أمناء من ،من مختلف أنحاء العالم
 ،غزاله ًتسعة عشر عضوا برئاسة الدكتور طالل أبو

 وتنحصر رسالة ،والدكتور صبري صيدم نائبا للرئيس
ل يعرض االبداعات التي الجمعية في توفير مرجع شام

 وتوفير ،صنعها الفلسطينيون وما زالوا يصنعونها للبشرية
ملتقى عالمي للمبدعين الفلسطينيين في مجاالت متنوعة 
مثل العلوم واآلداب والحقول األكاديمية واألعمال 

 وتوفير قاعدة ،ًوالسياسة وصوال إلى الرياضة والكوميديا
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زات في خدمة للمعلومات إلسهامات أصحاب االنجا
  . ومصدر إللهام األجيال الفلسطينية القادمة،البشرية

  ٤ ص٩/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

بؤرة استيطانية بطراز .. تزوير وتهويد
  فلسطيني قديم

 

كشف فريق  -  كامل ابراهيم- القدس المحتلة  
البحث الميداني في مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية 

يامه بجولة ميدانية في قرية الدراسات العربية وأثناء ق
 بوجود قرية ،كيسان الواقعة الى الشرق من بيت لحم

ًالقائمة أصال (» آبي يناحل«صغيرة مجاورة لمستوطنة 
 األمر الذي لفت االنتباه ،)على جزء من أراضي القرية

وكأنها قرية فلسطينية بطراز عربي قديم حيث أن هذه 
يث بنيت بطراز  ح،»آبي يناحل«البؤرة تتبع لمستعمرة 

» سناسل«البناء القديم من حجارة وجدران استنادية 
وعشوائية البناء واقواس الشبابيك حيث زور االحتالل 

ًوهود المعالم وجعلها ملكا .. التاريخ وسرق التراث واآلثار ّ
  .!؟؟..له

واشار تقرير صادر عن مركز ابحاث االراضي ان 
ت من خالل االستيالء على تلك األراضي بالبداية كان

» ابي ناحال«وهو يقطن في » يوسي«مستوطن يدعى 
 ، ألنه استولى على األراضي،ويعرفه سكان قرية كيسان

 ، ويتواجد باستمرار بالمنطقة،على بناء منزل له وأقدم
كذلك عمل على تربية الكالب البوليسية حتى تحمي 
ًالمنطقة من دخول أي فلسطيني معتقدا بذلك بأنه يحمي 

  .المنطقة

كما اشار التقرير الى ان التوسع للبؤرة 
أقدم عليها مهاجر يهودي » آبي يناحل«االستعمارية 

 دونم ٥٠ نهب ما يقارب ،متطرف له أطماع استعمارية
 بحماية جيش ،ًوما زال ينهب مزيدا من األراضي

 إال انه بذلك ينفذ مخطط صهيوني استعماري ،االحتالل
على المستوى لربط المستوطنات مع بعضها البعض 

  .البعيد

إذ أن قرية كيسان منطقة لها أهمية إستراتيجية 
فهي تتوسط التجمع االستيطاني اإلسرائيلي ، بموقعها

 وسيطرة ،ومنطقة البحر الميت» جوش عصيون«
من » جوش عصيون«االحتالل عليها يسهل ربط منطقة 

خالل المستوطنات التي أقيمت على أراضي كيسان 
  .بالبحر الميت

 تقرير مسبق لمركز أبحاث األراضي في عام وفي
» آبي يناحل« كانت المنطقة الموسعة لمستوطنة ٢٠١٥

 اليوم أصبحت المنطقة مكتظة ،بها منزل قيد اإلنشاء
 هذا وباإلضافة إلى ،بالوحدات االستيطانية السكنية

 إذ ،طريقة البناء التي يعتمدها المستعمرون المختلفة
كذلك ، تي توحي بأنها قديمةأنهم يستخدمون الحجارة ال

 وهذا مقصد احتاللي ،طريقة استخدام األقواس في البناء
 إلظهار ، تم بناءه منذ زمن،حتى يظهر البناء بأنه قديم

  .بأنهم أصحاب األرض

كم من الجهة ١٨وتقع بلدة كيسان على بعد 
 ، ويحدها من الشمال تقوع،الجنوبية من مدينة بيت لحم

 ومن ،الشرق البحر الميت ومن ،ومن الغرب سعير
  .سعير /البويب /الجنوب عرب الرشايدة

 نسمة حتى عام ٥٦٠ويبلغ عدد سكانها 
) ١٣٣,٢٧٨(وتبلغ مساحة القرية اإلجمالية . م٢٠١٧

  .دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية) ٨٨,٧(ًدونما منها 

ونهبت المستوطنات اإلسرائيلية من أراضي 
لى جزء من أراضي  حيث تقع ع،دونم) ٢٢٠١(القرية 

والتي تأسست عام «معاليه عمواس «القرية مستعمرة 
ً دونما ٣٢٠م وصادرت من أراضي القرية ١٩٨١

مستعمرة متسبيه « والثانية ،ً مستعمرا٢٩٩ويقطنها 
م ومقام جزء منها ١٩٧١والتي تأسست عام » شاليم
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ً دونما ويقطنها ٣٩٦على أراضي القرية ونهبت منها 
» مستعمرة متسبيه شاليم ب«لثالثة وا، ً مستعمرا١٩٣

م ومقام جزء منها على اراضي ١٩٨٠والتي تأسست عام 
  . دونما٥٨القرية ونهبت منها 

وصادرت من » آبي يناحل«والبؤرة االستعمارية 
كما نهبت الطرق االلتفافية .  دونما١٦٦اراضي القرية 

  .دونم) ١٠٠٠(  أكثر من٩٠رقم 

فاق أوسلو هذا وتصنف أراضي القرية حسب ات
حيث تشكل مناطق التي تعتبر ) C وB وA (إلى مناطق

تشكل  B ومناطق%) ١١(محمية طبيعية ما نسبته 
تشكل المساحة  C بينما المناطق المصنفة%) ٤٠(

األكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة لالحتالل اإلسرائيلية 
  :ونوضح هنا المساحات بالدونم% ٤٩تشكل نسبة 

 ٦ص ١٠/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تصاعد جرائم المستوطنين بحق : تقرير
 الفلسطينيين األسبوع الماضي

  

أكد المكتب الوطني للدفاع عن االرض  - صفا
ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير أن جرائم 
ًالمستوطنين شهدت ارتفاعا بنسبة كبيرة على أبواب 

لتي  ا،"االستقالل أعياد"بما يسمى " إسرائيل"احتفاالت 
تتزامن مع الذكرى الحادية والسبعين للنكبة وتشريد 

 .الشعب الفلسطيني من وطنه

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الصادر 
 أن االنتهاكات لم تقتصر على عربدات ،السبت

المستوطنين بل هي بدأت بالمستويات الرسمية بشكل 
خاص ما شجع المستوطنين على توسيع نطاق هذه 

 .االنتهاكات

وأشار إلى أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
ًأدى طقوسا تلمودية في ساحة  نتنياهو األسبوع الماضي

وسط ) الجدار الغربي للمسجد األقصى(حائط البراق 
 وكان االحتالل استبق ،ٕحراسات واجراءات أمنية مشددة

زيارة نتنياهو لمنطقة البراق بإغالق شارع حي وادي 
 .المسجد األقصىحلوة ببلدة سلوان جنوب 

 ١٣٧ اقتحم ،ولفت إلى أنه في الوقت نفسه
ًمستوطنا نهاية األسبوع المسجد األقصى من باب 

 كما نفذ ، بحراسة معززة من شرطة االحتالل،المغاربة
ًالمستوطنون في مدينة القدس المحتلة أعماال استفزازية 

 والتحرش بالسكان واندالع ،تخللها رفع أعالم االحتالل
 بعد ترديد المستوطنين هتافات عنصرية وشتائم مواجهات

 .بحق السكان

كما اقتحم مستوطنون بحماية قوات االحتالل 
 الواقعة بين قرية ارطاس ،منطقة برك سليمان السياحية

 .ًوبلدة الخضر جنوب بيت لحم وأدوا طقوسا تلمودية

 اعتدى مستوطنون على عائلة ،وفي الخليل
 وليس ،هديد السالحعماد أبو شمسية بالضرب تحت ت

 التي طالما يستهدفها ،هذا االعتداء األول على العائلة
 .جنود االحتالل ومستوطنيه

وذكر المكتب الوطني أن المئات من 
المستوطنين عرقلوا األسبوع الماضي حركة المواطنين 

 بعد توافد حشود ،وتنقلهم بين جنوب الضفة وشمالها
 ،شمال رام اهللاكبيرة منهم على طريق عيون الحرامية 

حيث اضطرت طوابير طويلة من المركبات الفلسطينية 
لالنتظار وسط أزمة كبيرة تسببت بها مركبات 

 .المستوطنين والجيش

 تتسابق األحزاب اإلسرائيلية ،وعلى صعيد آخر
على طرح قوانين من شأنها التمهيد لمشاريع ضم الضفة 

" دالليكو" حيث ينوي عضو الكنيست عن حزب ،الغربية
 تقديم ،ّيوآف كيش فور بدء الكنيست الحالية أعمالها

 هما فرض ،ّمقترحي قانون مؤجلين من الكنيست السابقة
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لجم " وما يسمى ،على الضفة" ّالسيادة اإلسرائيلية"
 ."ّالمحكمة اإلسرائيلية العليا

على " السيادة"ويهدف مشروع قانون فرض 
ّالضفة إلى فرض المحاكم واإلدارة المدنية  على ّ

 وتخويل وزير القضاء اإلسرائيلي بأن ،ّمستوطنات الضفة
 بما في ذلك ،يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون

ّاألحكام واألحكام االنتقالية المتعلقة باستمرار صالحية  ّّ
اللوائح واألوامر واألحكام والحقوق التي كانت سارية في 

 .ّالضفة قبل سن القانون

ن هو تحديد مكانة بينما الهدف األساسي للقانو
 ودون ،"دولة إسرائيل"المستوطنين كجزء ال يتجزأ من 

السيادة "تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها 
 ."ّاإلسرائيلية

ّ فسيقلص ،"لجم المحكمة العليا"أما مقترح قانون 
ًجدا دور المحكمة العليا والمحاكم األخرى في إلغاء 

 .ّقوانين سنها الكنيست في السابق

 إلى قرار ،شار المكتب الوطني في تقريرهوأ
سلطات االحتالل بمصادرة أراض جديدة قريبة من 

المحاذية لقرية اللبن الغربي ” بيت آرييه“مستوطنة 
ً تمهيدا لشق طريق استيطاني جديد يربط ،غرب رام اهللا

 .المستوطنات الواقعة في المنطقة

  ٧ ص١٢/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

  تتصاعد "يوروفيجن"قضية 

 

انطلقت  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة  
االستعدادات في مدينة تل أبيب لتنظيم مسابقة األغنية 

المقرر أن تبدأ يوم » يوروفيجن «٢٠١٩األوروبية 
 وفازت دولة االحتالل االسرائيلي بمسابقة ،الثالثاء المقبل

  .ألول مرة منذ عقدين» يوروفيجن«األغنية االوروبية 

 وجهت وزارة الخارجية ،لصددفي هذا ا
 رسالة الى اتحاد اإلذاعات ،والمغتربين الفلسطينية

األوروبية دعته فيها الى سحب أي مواد ترويجية 
التي تم تصويرها » ٢٠١٩يورو فيجن لألغنية «لمسابقة 

 وذلك احتراما لحقوق الشعب ،في مدينة القدس المحتلة
هم بعدم  وطالبت، وقواعد القانون الدولي،الفلسطيني

 باستغالل هذا ، القوة القائمة باالحتالل،السماح إلسرائيل
ٕ واخفاء واقعها ،الحدث العالمي لترسيخ استعمارها

 وانتهاكاتها ،االستعماري وممارسات التمييز العنصري
 نظرا لما يتمتع به اتحاد ،الممنهجة وواسعة النطاق

 الرأياإلذاعات األوروبية من القدرة على التأثير على 
 وقبول ، بما قد يساهم في تطويع الفكر،العام العالمي

 حيث جاءت ،سلوكها وممارسات إسرائيل غير القانونية
  .هذه الرسالة كمتابعة لرسائل سابقة لالتحاد

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما يقوم 
به االحتالل من بث مواد ترويجية تلغي وجود دولة 

 ،كشعار للمسابقةفلسطين عن الخارطة المستخدمة 
 ،ودون وجود موقف رافض وواضح من اتحاد اإلذاعات

ِيشكل اعترافا ضمنيا من قبل  ً بهذه » اليوروفجن«ً
السياسات اإلسرائيلية غير المشروعة التي تنتهك القانون 

  .الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وعبرت الوزارة عن موقفها الرافض إلقامة هذا 
 مع دولة استعمارية تنتهك القانون الدولي الحدث الهام

 وكذلك تضم األراضي ،بال هوادة وتضطهد الفلسطينيين
بشكل غير قانوني وتنهب الموارد الطبيعية للشعب 

  .الفلسطيني

إن إصرار اتحاد اإلذاعات األوروبية «: وقالت
 في ،على االستمرار في بث المواد الترويجية إلسرائيل

رغم من الضغوط الرسمية والشعبية مسابقة هذا العام بال
والدولية يضع االتحاد تحت مسؤولية التواطؤ المباشر في 

  .«تزوير هوية المدينة المقدسة وتاريخها الوطني
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 شددت وزارة الخارجية ،وفي هذا السياق
» اليورو فيجن« ورسالة ،والمغتربين على أن رسالة الفن

لبت  وطا،يجب أن تتنافى مع االستعمار واالحتالل
باتخاذ مواقف واضحة تجاه استغاللها » اليورو فيجن«

 وأن يتسق اتحاد اإلذاعات األوروبي مع ،من قبل إسرائيل
 ومبادئ القانون الدولي ،مواقف االتحاد األوروبي

  .الراسخة في احترام حقوق الشعوب

وكانت رابطة الفنانين الفلسطينيين في قطاع غزة 
روبي إلى وقف تنظيم  االتحاد األو،دعت) غير حكومية(

  .في إسرائيل) يوروفيجن(مسابقة 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمته الرابطة 
أمام مقر االتحاد األوروبي شمالي مدينة غزة بمشاركة 

  .العشرات من الفنانين الفلسطينيين

 خالل ،وقال الممثل الفلسطيني نبيل الخطيب
ء الغنا« إن ، متحدثا باسم رابطة الفنانين،المؤتمر

والموسيقى لغة اإلنسانية وأفضل طريقة للتعبير عن 
  .»الحب والسالم والتعايش

ليس من حق أي جهة «: وأضاف الخطيب
استعمال الفن لتكريس االضطهاد أو غسل جرائم نظام 

  .»عنصري وحشي ارتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية

لقد صدمنا كفلسطينيين عندما علمنا أن «: وتابع
ستعقد هذا ) يوروفيجن(األكبر دوليا المسابقة الغنائية 
وشدد على أن إقامة المسابقة في .«العام في تل أبيب

تعزيز ودعم دولة احتالل تقوم على «إسرائيل يساهم في 
وأشار الخطيب إلى أن .«الظلم واضطهاد شعب آخر

إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم بالحياة الطبيعية بما 
وذكر أن إقامة هذه .اءفي ذلك حقهم باالحتفال والغن

المسابقة الدولية في إسرائيل يعد مشاركة أوروبية في 
  .التغطية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني

ال يجوز ألوروبا أن تساهم بأي شكل «: وقال
في غسل جرائم االحتالل بحق شعبنا من خالل المشاركة 

  .»بهذا االحتالل

عام  التي ستقام هذا ال،»يوروفيجن«ومسابقة الـ
 ، أيار الجاري١٨-١٤في إسرائيل خالل الفترة ما بين 

هي مسابقة غنائية ينظمها االتحاد اإلذاعي األوروبي 
 وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي ،١٩٥٦منذ عام 

 حيث يقدر عدد مشاهديه بين ،من حيث عدد المشاهدين
 مليون شخص حول العالم في ٦٠٠ مليون إلى ١٠٠

 تم بث المسابقة على ٢٠٠٠منذ عام  و،السنوات األخيرة
 رفعت أكثر من ،من جهة اخرى.ًشبكات اإلنترنت أيضا

 Teva  والية أميركية دعوى قضائية ضد شركة٤٠

 متهمة إياها بـ ،الدولية إلنتاج األدوية ومقرها في إسرائيل
  .حققت من خالله مليارات الدوالرات» تآمر إجرامي«

ات األميركية وتتهم الدعوى التي رفعتها الوالي
 الشركة بالوقوف ،امس بعد تحقيق استمر خمس سنوات

وراء تآمر واسع بين منتجي األدوية الجنسية لرفع أسعار 
 ويليام ،وأكد المدعي العام في والية كونيتيكت.منتجاتهم

 وجود أدلة دامغة على تورط ، الذي قدم الدعوى،تونغ
رفع منتجي العقاقير الجنسية في تآمر إجرامي واسع ل

 ما جلب لهم مليارات ،أسعار األدوية بشكل اصطناعي
 مشددا على أن هذا هو الجواب البسيط عن ،الدوالرات

التساؤالت الكثيرة حول سبب غالء الخدمات الطبية في 
وتصر الدعوى على أن هذا التآمر شمل .الواليات المتحدة

 ورفع سعر بعضها عشرة ، نوع من األدوية١٠٠أكثر من 
  .أضعاف

تهم الدعوى أيضا عشرات المسؤولين وت
التنفيذيين السابقين والحاليين في الشركات المختصة في 

ٕواحدى المؤسسات  Mylan NV  بما فيها،هذا المجال
  غير أن التحقيق يركز غالبا على،fizer Inc التابعة لـ

Teva، حيث يعتقد أن كبار المسؤولين في الشركة 
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نسيق معهم بشأن تآمروا مع أهم منافسيهم بهدف الت
  .األسعار

  ١٠ ١٢/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 فلسطيني ٩٠٠إسرائيل اعتقلت نحو : تقرير
   طفال١٣٣خالل الشهرين الماضيين بينهم 

 

مؤسسات  قالت – )الضفة الغربية(رام اهللا 
فلسطينية تتابع شؤون األسرى الفلسطينيين في السجون 

 ٩٠٠  نحواإلسرائيلية يوم األحد إن إسرائيل اعتقلت
فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل 

  . امرأة٢٣ طفال و١٣٣الشهرين الماضيين بينهم 

وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون 
األسرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني ومؤسسة 
الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في تقرير مشترك 

إلداري التي صدرت خالل آذار عدد أوامر االعتقال ا"أن 
 علما أن ، أمرا١١٢وصلت إلى ) مارس وأبريل(ونيسان 

  ." أسير٥٠٠عدد األسرى اإلداريين بلغ نحو 

وأشار البيان إلى العدد اإلجمالي لألسرى قائال 
 ٢٥٠سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل اعتقال نحو "

أما ... طفال وقاصرا في سجون مجدو وعوفر والدامون
 علما أن عدد ، أسيرة٤٥دد األسيرات فقد وصل إلى ع

  ." أسير٥٧٠٠األسرى في السجون بلغ 

 ١٢/٥/٢٠١٩ رويترز

* * * * *  

. .صفقة القرن سياسية واقتصادية: واشنطن
 وال مساومة على أمن إسرائيل

 

قال مسؤول في اإلدارة األميركية إن صفقة القرن 
ة اإلسرائيلية ُستنشر بعد عيد الفطر وغداة تشكيل الحكوم

الجديدة كخطة سياسية واقتصادية تتعامل مع جميع القضايا 
 فيما أكدت ، ولكنها ترتكز على األمن اإلسرائيلي،الجوهرية

ّالقيادة الفلسطينية رفضها للخطة التي تمس الثوابت 
  . بحسبها،الوطنية

وبحسب ما نشرت صحيفة الغد فإن ذلك يأتي على 
 فــي ، أمــس،حتقــان الــشديدينوقــع شــيوع أجــواء التــوتر واال

 ،المـــسجد األقـــصى المبـــارك بعـــد اشـــتباكات عنيفـــة انـــدلعت
 بين المصلين والمـستوطنين المتطـرفين الـذين ،الليلة الفائتة

  .اقتحموا المسجد بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي

فيمــا نــشرت الــسلطات اإلســرائيلية عديــد عناصــرها 
ــا العــسكرية واألمنيــة المــشدد ــدس ّوتعزيزاته ــاء الق ــي أحي ة ف

ً حيث أصابت عددا من المعتكفـين ،المحتلة وبمحيط األقصى
ً فيما اعتقلت قـوات االحـتالل عـددا مـن الـشبان ،في المسجد

  .الفلسطينيين من منطقة باب العامود

ـــــشرق  ـــــوث األميركـــــي الخـــــاص لل وأوضـــــح المبع
 إن خطـــة الـــسالم األميركيـــة ، جيـــسون غـــرينبالت،األوســـط

 حيـــث تـــشمل الجوانـــب االقتـــصادية ،ليـــست اقتـــصادية فقـــط
 ،والسياسية على حد سواء وتتناول جميع القضايا األساسية

  .وذلك وفق تصريحه لقناة فوكس نيوز األميركية

وأضــاف غــرينبالت أنــه بعــد اطــالع الجميــع علــى 
 ،مــضمون خطــة الــسالم األميركيــة واألفكــار المطروحــة فيهــا

لمعنية قطعـه سيبقى هناك شوط طويل يتعين على األطراف ا
 كمـــا علـــى األطـــراف ،قبيـــل التوقيـــع النهـــائي علـــى الـــصفقة

   نفسها التفاوض

ًوأكد إن هناك شيئا واحدا لن تقدم الواليات المتحدة  ً
ً مـضيفا أنـه ، وهو المساومة أو التفريط بأمن إسـرائيل،عليه

 ، ولكنه يؤمن بأسلوب المـشاركة،ال يؤمن بأسلوب المقاطعة
  . الجانب الفلسطينيوذلك في إشارة منه إلى

ــن إال بعــد انتهــاء  ــن تعل ــأن صــفقة القــرن ل ــاد ب وأف
 ، وتــــشكيل الحكومــــة اإلســــرائيلية الجديــــدة،شــــهر رمــــضان

واالحتفال بعيـد شـافوعوت اليهـودي فـي العاشـر مـن حزيـران 
  .المقبل) يونيو(

وأضاف إن رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن 
ً يعــد أمــرا محبطــ،بــدون االطــالع عليهــا ًا بالنــسبة للمــواطن ّ
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 ولكنــــه يأمــــل فــــي أن تتــــاح للــــشعب ،الفلــــسطيني العــــادي
  .الفلسطيني الفرصة للتعرف على الخطة

ورأى أنـــه أمـــر محـــبط للغايـــة بالنـــسبة للمـــواطنين 
 وهـذه هـي الرسـالة ، لقـد التقيـت بـالكثير مـنهم،الفلسطينيين

 وهم يدركون أن بعض جوانـب الخطـة قـد ،ّالتي ينقلونها إلي
 ولكــنهم غاضــبون ألن قــادتهم يقولــون إنهــم لــن ،بهمال تعجــ

  . على حد زعمه،يناقشوها إطالقا

وقال إنه على الرغم من األصـداء الـسلبية الـصادرة 
ــسطينية ــادة الفل ــزال األمــل قائمــا فــي مــشاركة ،عــن القي  ال ي

ـــة ـــسطينية بطريقـــة إيجابيـــة واحترافي  ،الـــسلطة الوطنيـــة الفل
 بحـسب ،عبـر خـط النهايـةاألمر الذي مـن شـأنه أن يجعلنـا ن

  .قوله

 أكـد الـرئيس محمـود عبـاس أن القيـادة ،من جانبـه
الفلـــسطينية ســـتبقى متمـــسكة بأهـــدافها الوطنيـــة وبالثوابـــت 

 وجـــرى ،١٩٨٨ فـــي العـــام ،التــي حـــددها المجلـــس الـــوطني
 والقبـــول بقـــرارات ،خاللهـــا إعـــالن اســـتقالل دولـــة فلـــسطين

ـــة ـــشرعية الدولي ـــم مـــن خاللهـــا تحد،ال ـــي ت ـــت  والت ـــد الثواب ي
  .الفلسطينية الوطنية التي لن نحيد عنها

ـــرئيس عبـــاس ـــصفقة ، أمـــس،وقـــال ال ـــن نقبـــل ب  ل
 والتي ستطرحها ،العصر التي تجاوزت كل الشرعيات الدولية

ُ حيــث سيفــشلها الــشعب الفلــسطيني ،ًاالدارة األميركيــة قريبــا
 وتـــشبثه بالقـــدس ،بـــصموده وتمـــسكه بثوابتـــه علـــى أرضـــه

  .ال العالماألغلى من كل أمو

 إذ إن ،وأضـــاف إنـــه لـــم تعـــد هنـــاك صـــفقة لتطـــرح
 مــن خــالل االعتــراف ،أغلــب بنودهــا باتــت مكــشوفة للجميــع

 ونقــل ســفارة ،األميركــي بالقــدس عاصــمة للكيــان اإلســرائيلي
 ومحاولــــة القــــضاء علــــى وكالــــة ،الواليــــات المتحــــدة اليهــــا

 وغيرهــــا مــــن القــــرارات ،ٕ والغــــاء قــــضية الالجئـــين،االونـــروا
 لــــذلك اتخــــذت القيــــادة ،حــــازة لالحــــتالل بــــشكل أعمــــىالمن

ًالفلــــسطينية قــــرارا منــــذ البدايــــة بمقاطعــــة اإلدارة األميركيــــة 
الحاليـــة وعـــدم الحـــديث معهـــا لحـــين تراجعهـــا عـــن قراراتهـــا 

  .الجائرة بحق الشعب الفلسطيني

ًوزاد قــائال يتحــدثون اآلن عــن الــسالم االقتــصادي 
ني إلــــى قــــضية كمقدمـــة لتحويــــل قــــضية الـــشعب الفلــــسطي

ً مؤكــدا بأنــه ال ســالم اقتــصاديا منفــصال ،إنــسانية اقتــصادية
 فاألجـــدر أن يتحقـــق الـــسالم علـــى ،عـــن المـــسار الـــسياسي
 ولــن يــتم القبــول بالحــديث عــن أي ،أســاس قــرارات الــشرعية

  .سالم اقتصادي قبل الحديث عن السالم السياسي

وأشــار الــرئيس عبــاس إلــى أن القيــادة الفلــسطينية 
ًقـــرارا بإرســـال وفـــود إلـــى كـــل عواصـــم العـــالم لـــشرح اتخـــذت 

ـــــسطيني ـــــف الفل  ، وخطـــــورة اإلجـــــراءات اإلســـــرائيلية،الموق
ً فضال عن ،والقرارات األميركية على مجمل العملية السياسية

  .ًالخطوات الفلسطينية التي ستتخذ ردا على هذه القرارات

ً قرارا في الجمعية العامة لألمم ٧٢٥وقال إن هناك 
ً قــــرارا فــــي مجلــــس األمــــن الــــدولي تتعلــــق ٨٦ و،المتحــــدة

ــا ــرار منه ــذ أي ق ــم ينف ــدعو ،بالقــضية الفلــسطينية ل ــث ت  حي
ـــسطينية ـــة الفل ـــف ،ٕإلنهـــاء االحـــتالل واقامـــة الدول ـــا تق  فيم

الواليات المتحدة بـشكل صـارخ إلـى جانـب سـلطات االحـتالل 
  .لجهة رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

ً الشرعية الدوليـة وصـوال وأكد ضرورة تطبيق قرارات
إلقامـــة الدولـــة الفلـــسطينية المـــستقلة وعاصـــمتها القـــدس 

 ،ً الفتا إلى أن القـرار الـوطني لـن يـتم تـسليمه ألحـد،المحتلة
بعدما دفع الفلـسطينيون الكثيـر للحفـاظ علـى القـرار الـوطني 

 كما لن يتم السماح ألحد بالتكلم نيابة عن الشعب ،المستقل
مثله منظمة التحريـر الفلـسطينية الممثـل  الذي ت،الفلسطيني

  الشرعي والوحيد

وفيما يتعلق بقضية خصم رواتب عائالت الـشهداء 
 قال الرئيس عباس إن هذه القضية خـط أحمـر لـن ،واألسرى

 فهـــم التـــاج علـــى ،نـــسمح المـــساس بهـــا أو التخلـــي عنهـــا
 وســـندفع آخـــر مـــا نملـــك علـــى عـــائالت شـــهدائنا ،رؤوســـنا

ي قضية مركزية للشعب الفلـسطيني لـن  وه،وجرحانا وأسرانا
  .ًنتنازل فيها أبدا

 اســــتكملت قــــوات االحــــتالل ،علــــى صــــعيد متــــصل
ّعدوانها عبر شن حملة واسعة مـن االقتحامـات واالعتقـاالت 
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ّ ممــا أســفر عــن ،فــي أنحــاء مختلفــة مــن األراضــي المحتلــة
وقـــــوع اإلصـــــابات واالعتقـــــاالت بـــــين صـــــفوف المـــــواطنين 

  .مة منازلهمالفلسطينيين بعد مداه

ــــي  وانــــدلعت المواجهــــات مــــع قــــوات االحــــتالل الت
 شـمال شـرق ،اقتحمت حي رأس العاروض داخل بلدة سـعير

ــل ــا جــرى اقتحــام عــدة منــازل فــي مخــيم العــروب ،الخلي  كم
ـــة ـــشبان ،شـــمال المدين ـــال عـــدد مـــن ال ـــى اعتق  ممـــا أدى إل

  .الفلسطينيين

 حيــــث اعتقــــل ،وتكــــرر ذلــــك العــــدوان فــــي جنــــين
ًا من الشبان الفلسطينيين من منازلهم في بلدة االحتالل عدد

ّعرابــة جنــوب غــرب المحافظــة  أســوة باعتقــال أحــد األطفــال ،َ
ّمن منزله في بلدة نحالين  فيمـا قـام ، جنوب غرب بيت لحـم،َ

الشبان الفلسطينيون برشـق مركبـات المـستوطنين بزجاجـات 
  . جنوب المدينة،حارقة قرب بلدة الخضر

  ١٣/٥/٢٠١٩سرايا 

* * * * *  

 االحتالل يضغط لترحيل صحفي من القدس
 

زوجة المصور " تمام"قالت  -وكالة األناضول 
الصحفي في القدس مصطفى خاروف المعتقل في أحد 

 يوما إن زوجها ١١٢مراكز التوقيف اإلسرائيلية منذ 
يتعرض لضغوط كبيرة لقبول ترحيله إلى خارج األراضي 

  .الفلسطينية

يلية مصور وكالة واعتقلت الشرطة اإلسرائ
 ،٢٠١٩كانون الثاني  / يناير٢٢األناضول بالقدس في 

 المخصص ،"غفعون"ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن 
  .لترحيل العمال األجانب غير القانونيين

وتطالب النيابة اإلسرائيلية بإبعاد خاروف عن 
 رغم كونه وكافة أفراد عائلته من ،األراضي الفلسطينية

  .ًلمدينة منذ عشرين عاما ويقيم في ا،القدس

 في مؤتمر صحفي عقد في القدس –وقالت تمام 
مصطفى قبل اعتقاله األخير عاش " إن –اليوم االثنين 

 إذ لم يتمتع بحرية الحركة ،عشرين عاما في سجن كبير
  ".إلى الضفة الغربية أو السفر خارج البالد

في بداية األمر كانت معنويات "وأضافت 
 اآلن يعيش في ظل ضغوط شديدة؛  لكنه،مصطفى عالية

فقبل تسعة أيام طلبت منه سلطات السجن التوقيع على 
ورقة يقبل بموجبها الترحيل إلى األردن ورفض التوقيع 

  ".عليها

ذلك اليوم اتصل بي هاتفيا "وأردفت أنه في 
 وتحركنا حيث تمكنت المحامية من ،وأبلغني قرار إبعاده

  ".وقف اإلبعاد

اليوم أبلغني مصطفى  "، وهي تبكي،وتابعت
هاتفيا أن السلطات اإلسرائيلية أعطته ورقة بيضاء وقلم 

  ". لكنه رفض،وطلبت منه أن يطلب خطيا إبعاده لألردن

 يوما من االعتقال ١١٢بعد "وأشارت إلى أنه 
فإن الوضع لم يعد طبيعيا ومصطفى يريد أن يخرج ويعود 

  ".لعائلته وعمله

على مصطفى ما سينطبق "وأوضحت تمام أن 
 لدينا طفلة صغيرة وال ،سينطبق على جميع أفراد أسرته

نريد لها أن تعيش المعاناة نفسها التي يعيشها مصطفى 
نقولها بوضوح إن مصطفى وأنا وابنتنا "واستطردت ". اآلن

  ".آسيا لن نخرج من هذا البلد

تدعي السلطات اإلسرائيلية أن سبب "وأضافت 
 ، وجود ملف أمني ضدهإصرارها على ترحيل مصطفى هو

وهذا الكالم غير صحيح فهي تحاسبه على عمله 
  ".الصحفي

 من مركز ، قال منير نسيبه،وفي هذا الصدد
 في المؤتمر الصحفي ،العمل المجتمعي في جامعة القدس

لو كان هناك ملف أمني حقا لتم توجيه الئحة اتهام "ذاته 
  ".ضد خاروف وهذا لم يحصل
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ائيل شطبت اإلقامة ولفت نسيبة إلى أن إسر
 فلسطيني في ة ألفا وخمسمائ١٤الدائمة ألكثر من 

  . في انتهاك للقانون الدولي١٩٦٧القدس منذ عام 

 من منظمة ، ذكر الباحث صالح حجازي،بدوره
 أن المنظمة ، خالل المؤتمر الصحفي،العفو الدولية

الدولية تتحرك على أكثر من مستوى من أجل ضمان 
  .اإلفراج عن خاروف

خاروف مصور صحفي ويجب "وقال حجازي إن 
وأضاف أن ". أن يتم إطالق سراحه ليعود إلى عمله

السلطات اإلسرائيلية تهدد بترحيله بسبب عمله "
  ".الصحفي

 الباحثة في ، قالت أصالة أبو خضير،من جهتها
 إن ، في المؤتمر الصحفي،)غير حكومية(مؤسسة الحق 

 كما أنه ،ةمحروم من أي مواطنة أو جنسي"خاروف 
  ".محروم من اإلقامة الدائمة في القدس

الجواز األردني المؤقت الذي بحوزة "وأضافت أن 
خاروف هو وثيقة سفر يستخدمها الفلسطيني من سكان 

  ".القدس ألنه ال يحمل أي جنسية أخرى

  ١٣/٥/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

تقرير حول انتهاكات عديدة ضد السجناء 
 الفلسطينيين

  

إلى ذلك، ... << -  وكاالت- المحتلةفلسطين 
كشف تقرير أعدته وحدة خاصة في وزارة القضاء 
اإلسرائيلية عن وجود انتهاكات عديدة تمارس في 
السجون اإلسرائيلية ضد السجناء الجنائيين واألسرى 
السياسيين الفلسطينيين، حسبما أفادت صحيفة هآرتس 

  .العبرية، أمس األحد

ه مكتب المحامي العام وبين التقرير الذي أعد
في وزارة القضاء اإلسرائيلية عن وجود انتهاكات للقانون 

الجنائيين (اإلسرائيلي ذاته بحق السجناء واألسرى 
كاإلهانات اليومية ) اإلسرائيليين واألسرى الفلسطينيين

والنوم على األرض بسبب االزدحام، وتكبيل األسرى 
فتيش العاري وأيديهم فوق رؤوسهم كإجراء عقابي، والت

دون سبب، وعدم توفر ظروف تالئم الحياة اإلنسانية في 
السجون، واعتبار األوضاع في السجون تمس بالحقوق 

  .األساسية وباحترام السجناء واألسرى بشكل يومي

والمحامي العام هو مسؤول عن منح تمثيل 
مالئم لجميع المشبوهين والموقوفين والمتهمين والمدانين 

. ساعدة القانونية في اإلجراءات الجنائيةالمستحقين للم
وركز التقرير على التفتيش العاري الذي يجري دون سبب 

وبين أن تفتيش األسرى . حسب إفادات بعض السجناء
دون سبب يتعارض مع القانون اإلسرائيلي نفسه الذي 
ينص على أن هذا التفتيش يجب أن يكون بموافقة 

للجوء بشكل يجعله السجين أو األسير نفسه، لكن يتم ا
في " خلق حالة ردع"ظاهرة منتشرة في السجون، بهدف 

  .صفوف النزالء

وسط إسرائيل " ايالون"وقال التقرير إن سجن 
شهد خمسين حالة تفتيش بعد تعرية السجناء في يوم 

وفي إشارة إلى األسرى الفلسطينيين، كشف التقرير . واحد
ينة في مد" عوفر"عن وجود اكتظاظ شديد في سجن 

بيتونيا المالصقة لمدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية 
وحسب التقرير ينام الكثير من . شماال" مجدو"وسجن 

وشمل التقرير عامي . األسرى الفلسطينيين على األرض
 وأعده مكتب المحامي العام عبر زيارات ٢٠١٨ و٢٠١٧

 سجنا وتشرف عليها ١٩مفاجئة للسجون البالغ عددها 
ووفق إحصائيات رسمية .  اإلسرائيليةمصلحة السجون

تابعة لمنظمة التحرير " (هيئة شؤون األسرى"صدرت عن 
، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين )الفلسطينية

  . معتقل٥٧٠٠
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في السياق، قالت مؤسسات فلسطينية تعنى 
بشؤون المعتقلين، إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل خالل 

 فلسطينيين، بينهم ٩٠٥شهري آذار ونيسان الماضيين، 
جاء ذلك في تقرير مشترك لكل .  امرأة٢٣ طفال، و١٣٣

تابعة لمنظمة (هيئة شؤون األسرى والمحررين : من
، )غير حكومي(، ونادي األسير الفلسطيني )التحرير

غير (ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 
  .، وصل األناضول نسخة منه، األحد)حكومية

، أن إسرائيل تواصل اعتقال نحو وذكر التقرير
ً طفال وقاصرا في سجونها٢٥٠ في حين وصل عدد . ً

ً، علما أن عدد المعتقلين ٤٥النساء المعتقالت إلى 
 معتقل، ٧٠٠ آالف و٥ّاإلجمالي في السجون بلغ 

  .بحسب التقرير

دون (ّوبين أن عدد أوامر االعتقال اإلداري 
صلت إلى ، التي صدرت خالل آذار ونيسان، و)تهمة
  . معتقل إداري٥٠٠ أمرا، من إجمالي ١١٢

وذكر التقرير، أن إسرائيل صعدت من اعتداءاتها 
ضد المعتقلين خالل آذار، عقب اقتحام قواتها لسجن 
النقب الصحراوي، الذي شهد مواجهة شديدة بين 
. المعتقلين والقوات التي استخدمت الرصاص والقنابل

عتقلين في عملية ووصل عدد المصابين بين صفوف الم
، تركزت اإلصابات على الرأس واألطراف، ١٢٠القمع إلى 

وجزء كبير منهم ُأصيب عدة إصابات، وكانت غالبيتها 
ٕكسور في الرأس واألطراف واألسنان والحوض، واصابات 

 ٢٠بليغة في العيون، حيث جرى نقل ما ال يقل عن 
  .معتقال إلى المستشفيات

يين إضرابات كما خاض ستة معتقلين فلسطين
فردية عن الطعام، خالل آذار ونيسان، مطالبين بإنهاء 
اعتقاالتهم اإلدارية واإلفراج عنهم، أنهى أربعة منهم 
إضرابهم بعد اتفاقات مع إدارة السجون على اإلفراج عنهم 
بعد فترات مختلفة، فيما يواصل المعتقالن حسن عويوي 

ظة في وعودة الحروب، إضرابهما عن الطعام حتى اللح
  .ظل تدهور أوضاعهما الصحية

  ١٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 على وقع "النكبة"الفلسطينيون يحيون ذكرى 
 إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

  

 يحيي - عمان -  نادية سعد الدين
، على "للنكبة" ٧١الفلسطينيون، اليوم، الذكرى السنوية الـ

لي بإقامة ألف وحدة وقع قرار سلطات االحتالل اإلسرائي
استيطانية جديدة في القدس المحتلة، لتهويدها وفصلها 
عن بقية أجزاء الضفة الغربية، مما يمنع قيام الدولة 

  .الفلسطينية المنشودة

ويحتشد جماهير الشعب الفلسطيني من مختلف 
المسيرة الكبرى "أنحاء فلسطين المحتلة للمشاركة في 

ائل الوطنية، مصحوبا ، التي دعت إليها الفص"للعودة
بإضراب شامل، فضال عن تنظيم الوقفات االحتجاجية 

التمسك بحق العودة ورفض "والفعاليات المتنوعة لتأكيد 
 األمريكية، وذلك "لصفقة القرن“ًمساعي إسقاطه طبقا 
، التي تصادف الخامس "النكبة"بمناسبة إحياء ذكرى 

  .١٩٤٨عام ) مايو(عشر من أيار 

ت االحتجاجية العارمة، اليوم، وتنطلق المسيرا
في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي 

، فيما علت األعالم ١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام 
الفلسطينية والالفتات المنددة بالخطة األمريكية، والمؤكدة 
بأن القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية، وذلك خالل 

س في قطاع غزة، التي المسيرة والمهرجان المركزي، أم
دعت إليهما اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة، 

  .بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية

بينما عززت سلطات االحتالل من إجراءاتها 
المشددة ونشر قواتها عند الحدود بين الضفة الغربية 
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ًوقطاع غزة تحسبا لالحتجاجات الجماهيرية العارمة 
ء ما أبداه مسؤولون إسرائيليون من قلق المتوقعة، إزا

حيال تجاوز الحراك الشعبي الغاضب في قطاع غزة 
  .١٩٤٨للسياج الفاصل مع األراضي المحتلة عام 

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني 
التمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي “

ٕمقدمتها حق العودة وانهاء االحتالل واقامة الدول ة ٕ
ًالفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقا للقرارات 
الدولية ذات الصلة، وعدم القبول بتحويل واقع االحتالل 
إلى حالة طبيعية، مما يخالف قواعد وأحكام القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بهذا 

  ".الخصوص

، عبر رسائل متطابقة "الوطني الفلسطيني"وقال 
يس المجلس سليم الزعنون إلى عدد من بعثها رئ

النتائج “االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية، إن 
الكارثية للنكبة ما تزال ماثلة حتى اآلن، وتترافق مع 
محاوالت تجاوز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
ٕوانكار حق عودته، وحرمانه من دولته المستقلة 

  ."وعاصمتها مدينة القدس المحتلة

صفقة "تسريبات األنباء حول "ونوه إلى أن 
 تتجاوز قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، السيما "القرن

ًإلغاء حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا 
، والتي "األونروا"ٕ، والغاء وكالة الغوث الدولية ١٩٤للقرار 

  ."١٩٤٩  لعام٣٠٢أنشأها القرار 

رائيلية ما تزال ماضية السلطات اإلس"وأوضح بأن 
ً، داعيا المجتمع "في عدوانها ضد األراضي المحتلة

التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته "الدولي إلى 
ٕالعادلة، واعالن التضامن معه وادانة جرائم االحتالل  ٕ

  ".ٕبحقه، والزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

وحث المجلس االتحادات البرلمانية على دعم 
 وتمكينها من االستمرار في عملها وتقديم "األونروا"

خدماتها، التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، ألكثر 
من خمسة ماليين نسمة من الالجئين الفلسطينيين لحين 

، ورفض المساس ١٩٤حل قضيتهم بموجب القرار 
  .بواليتها األممية

بدوره؛ قال عضو المكتب السياسي للجبهة 
ة لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة، الديمقراطي

رسالة قوية "يعد ” النكبة"صالح ناصر، إن إحياء ذكرى 
للمجتمع الدولي بتمسك الشعب الفلسطيني في نضاله 
ضد االحتالل حتى يحقق أهدافه الوطنية في العودة 
ٕواالستقالل وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وفق 

  .”قدس المحتلة وعاصمتها ال١٩٦٧العام 

الشعب "وأضاف ناصر، في تصريح له، إن 
الفلسطيني الصامد يشكل، حيثما تواجد داخل الوطن 

ًالمحتل وخارجه، سدا منيعا ضد   األمريكية "صفقة القرن"ً
  ".ومحاوالت التهجير والتوطين

إنهاء اإلنقسام وتحقيق المصالحة "ودعا إلى 
لالشراف على وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية 

االنتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل 
ٕإلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، واعادة توحيد 
فصائل العمل الوطني داخل منظمة التحرير، بوصفها 

  ".الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

بالتخلص من اتفاق أوسلو، ومن "وطالب 
قاقاته مع االحتالل، بما فيها وقف التزاماته وقيوده واستح

التنسيق األمني وبروتوكول باريس االقتصادي، نحو تبني 
استراتيجية وطنية تتضمن إعادة تحديد العالقة معه ونقل 
القضية والحقوق الفلسطينية لألمم المتحدة ومحكمة 

  ".الجنايات الدولية

من جانبها، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة 
ر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني العودة وكس

، اليوم، "مليونية العودة وكسر الحصار"للمشاركة في 
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بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة واألراضي 
  . والمخيمات والشتات١٩٤٨المحتلة العام 

كما حثت القوى الوطنية واإلسالمية على 
ل المشاركة في األنشطة والفعاليات الغاضبة ضد االحتال

ألوسع مشاركة “ومساعي إسقاط حق العودة، داعية 
جماهيرية في محافظات الوطن المحتل، حيث يتنوع 
برنامج إحياء الذكرى بين المسيرات والندوات والوقفات، 
لتأكيد حق العودة والدفاع عن القدس ضد ما تتعرض له 

يأتي ".من اعتداءات وانتهاكات وقرارات عنصرية بحقها
دقة سلطات االحتالل على خطتي ذلك على وقع مصا

لالستيطان في مدينة القدس المحتلة، حيث سيتم إقامة 
مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من الحي 

 وحدات، منها ٧٠٦، يتضمن "جفعات مشفآة"االستيطاني 
  .منشآت عامة وتجارية، ومناطق مفتوحة للمستوطنين

فيما ستقوم سلطات االحتالل بهدم منشأة 
 ٢٣٥سطينية وتشريد أصحابها الفلسطينيين إلقامة فل

النبي "وحدة استيطانية مكانها، في حي بمستوطنة 
على صعيد متصل؛ دعا .، شمال القدس المحتلة"يعقوب

، المزعوم، أنصاره من "الهيكل"ما يسمى اتحاد منظمات 
المستوطنين المتطرفين إلى اقتحامات واسعة للمسجد 

) يونيو(ني من شهر حزيران األقصى المبارك، في الثا
 رمضان الجاري، لالحتفاء ٢٨المقبل، الذي يصادف يوم 

ذكرى توحيد ” “يوم القدس“بمزاعم ما يسميه االحتالل 
إنها ” جماعات الهيكل“وقالت .”شطري المدينة المحتلة

تحشد اآلالف لمواجهته واقتحامه في ذات “سوف 
جل مستعدون للحرب من أ“ٕ، وان المستوطنين ”اليوم

 .”اقتحام األقصى في ذلك اليوم

  ٢٧ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

 للنكبـة في ٧١الفلسطينيـون يحيـون الذكرى الـ 
 الوطـن والشتات

  

 انطلقت فعاليات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
 للنكبة، أمس األربعاء، الموافق الـ ٧١إحياء الذكرى الـ

 وفي كافة  من أيار من كل عام، في الوطن والشتات،١٥
ّأماكن التواجد الفلسطيني، ودوت صافرات الحداد في كافة 

  . ثانية، بعدد سنوات التهجير٧١المحافظات لمدة 

وحمل المشاركون في المسيرات، األعالم 
، »حق العودة«الفلسطينية، والفتات كتب على بعضها 

كما رفعوا مجسمات لمفاتيح ترمز لحقهم بالعودة لقراهم 
  .م١٩٤٨ّجروا منها عام ُومدنهم التي ه

ّوتذكر الفلسطينيون في هذا اليوم تهجير 
أجدادهم من أرضهم قسرا على يد العصابات الصهيونية 

  . ، وما رافقه من جرائم قتل، وتشريد١٩٤٨عام 

وانطلقت الفعالية المركزية في الضفة الغربية في 
 صباحا من أمام ضريح الشهيد ١١:٣٠تمام الساعة 

  .نة رام اهللاياسر عرفات بمدي

 ٧١وأحيا اآلالف من أبناء شعبنا، الذكرى الـ
للنكبة، بمسيرة مركزية انطلقت من أمام ضريح الرئيس 
الراحل ياسر عرفات، باتجاه ميدان ياسر عرفات وسط رام 

  . اهللا

 ١٢:٠٠ودوت صفارة اإلنذار في تمام الساعة 
 ثانية، في ٧١ًظهرا، وقف خاللها المشاركون صامتين 

 سنة على نكبة أبناء شعبنا ٧١رمزية على مرور داللة 
  .وتهجيرهم القسري من بيوتهم وأراضيهم

واتشحت المسيرة بالسواد، حيث ارتدى 
النكبة ورفعوا األعالم » بوستر«المشاركون قمصانا تحمل 

ات السوداء ومفاتيح العودة والفتات الرأيالفلسطينية و
ت التي تؤكد تحمل أسماء القرى المهجرة، ورددوا الشعارا

استمرار النضال الوطني حتى تحقيق االستقالل والعودة، 
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والداعية إلى الوحدة الوطنية في وجه المؤامرات التي 
تستهدف مشروعنا الوطني وقيادتنا الشرعية التي تمثلها 

  . منظمة التحرير

واختتمت المسيرة بمهرجان وطني حاشد، نظمته 
لنكبة، في ميدان اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى ا

  .ياسر عرفات وسط رام اهللا

في السياق، أحيت محافظة قلقيلية، الذكرى 
الواحدة والسبعين للنكبة، بمسيرة شعبية نظمتها القوى 
الوطنية واللجنة الشعبية لخدمات الالجئين في قلقيلية، 

وانطلقت . بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم العالي
 قلقيلية، وصوال إلى مدرسة ذكور المسيرة من أمام بلدية

الصديق األساسية وسط المدينة، رفع المشاركون خاللها 
  .يافطات تؤكد حق العودة

وفي الخليل اعتصم المئات من المواطنين في 
 على دوار ابن رشد وسط المدينة ٧١ ذكرى النكبة الـ

بمشاركة ممثلين عن القوى والفعاليات والمؤسسات في 
الل ذلك عدة كلمات، أكد فيها وألقيت خ. الخليل

المتحدثون ان حق العودة هو حق ثابت غير خاضع 
للمساومة او النقاش، وأن جماهير الشعب الفلسطيني 
كتبت حقها بالدم وستواصل نضالها لمواجهة كل 
مخططات تصفية القضية الفلسطينية حتى اقامة الدولة 

  . الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

دثون الى أن ذكرى النكبة تمر وال واشار المتح
 اسير في سجون االحتالل، وهو ما يؤكد أن ٦٥٠٠يزال 

  . شعبنا الفلسطيني ماض في مقاومته لالحتالل حتى دحره

ونظمت مسيرات مماثلة في عدد من مدن الضفة 
  .الغربية

وكان جيش االحتالل شن فجر أمس حملة دهم 
والقدس، وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية 

 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى ١١تخللها اعتقال 

األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 
  .شعبية

 متظاهرا بينهم مسعف، بجراح ٤٧وُأصيب 
مختلفة، أمس األربعاء، جراء اعتداء الجيش اإلسرائيلي، 

  . على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة

رة الصحة الفلسطينية، في بيان لها وقالت وزا
 مواطنا ٤٧نسخة منه، إن » األناضول«وصل وكالة 

بينهم مسعف، أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات 
االحتالل االسرائيلي خالل مشاركتهم بفعاليات المسيرة، 

، دون أن توضح طبيعة هذه »شرقي القطاع
وظهر أمس األربعاء، تجمهر آالف .اإلصابات
 مناطق قريبة من السياج الحدودي ٥يين، في الفلسطين

  . مع إسرائيل، شرقي قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات

وأشعل المتظاهرون إطارات المركبات المطاطية 
التالفة قرب السياج األمني الحدودي، كما رفع المئات 

إلى ذلك، قدم وزير الخارجية .منهم األعالم الفلسطينية
ياض المالكي، أمس األربعاء، والمغتربين الفلسطيني، ر

إلى مسجل محكمة العدل الدولية في الهاي الئحة 
الدعوى القضائية الفلسطينية ضد الواليات المتحدة، وذلك 
بسبب نقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس المحتلة، 
بما يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات األمم 

  .المتحدة

عوى أمام الجهاز القضائي  أن الدواكد المالكي
الرئيسي لألمم المتحدة إلى البروتوكول االختياري التفاقية 
فيينا للعالقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي 

، واتفاقية فيينا ٢٠١٨ آذار ٢٢انضمت له بتاريخ 
 ٤للعالقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 

  .٢٠١٤نيسان 

هذا التحرك هو ممارسة لدولة «وقال المالكي إن 
فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا 
للعالقات الدبلوماسية وغيرها من االتفاقيات ذات الصلة، 
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وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع 
عن حقوقها ومصالحها ضد اإلجراءات غير القانونية من 

ة القدس، ورفض كافة الواليات المتحدة، ولحماية مدين
الممارسات غير القانونية وأحادية الجانب التي تمارسها 

  . »اإلدارة األميركية الحالية

وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم 
بكل ما عليها من واجبات من أجل حماية الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ رؤية القيادة في 

الوطني لدولة فلسطين ترسيخ وتجسيد االستقالل 
 .وعاصمتها القدس

  ١٦ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" إسرائيل: "حاخام يـهودي للمطبعين العرب
  إجرامية ونصلي لـنهايتها

 

" ناطوري كارتا"المتحدث باسم جماعة  قال –غزة 
ٕغير شرعية واجرامية، " إسرائيل"إن : الحاخام ديفد وايس

، وهي نكبة للشعب وهي عصيان هللا وللدين اليهودي
  .الفلسطيني، وفاجعة للشعب اليهودي

 – تسجيل له في ذكرى النكبة في – ودعا وايس
دولة فلسطين الحرة بالكامل، مطالبا بإعادة جميع  إلى

الحقوق للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن اليهود 
، وال "إسرائيل"ًاألصليين ال يعترفون أبدا بوجود دولة 

  .ة لهايعترفون بالقدس عاصم

عضو جماعة اليهود  وهو – وأكد وايس
اليهود سيكونون أكثر  أن – المتحدين ضد الصهيونية

ًأمنا، وأن الدين اليهودي سيكون أكثر حماية، تحت 
الحكم الفلسطيني على األرض المقدسة، أكثر منه تحت 

  ."إسرائيل"الحكم غير الشرعي والمدمر لدولة 

يد الدول وأوضح أن الدعاية الصهيونية، وتهد
ال يمكن أن يفيد الشعب اليهودي، " إسرائيل"من أجل دعم 

على العكس من ذلك فهو يسبب العداء والكراهية لليهود، 
الصهاينة يفعلون ذلك ليستدرجونا نحو صراعهم : "وقال

  ."ًعمدا، ولتحقيق مصالحهم وأهدافهم

ٕنحن ندعو اهللا من أجل تفكيك وانهاء : وتابع
 سلميا، لتحقيق السالم، ألن تفكيك "إسرائيل"كامل لدولة 

سيمكن الشعوب " إسرائيل"الصهيونية أي ما يسمى دولة 
من كل الخلفيات والثقافات من العيش بسالم وأمان في 

  .األرض المقدسة، كما كان في السابق

وتناقلت وسائل التواصل االجتماعي تصريحات 
ًالحاخام وايس تناقال واسعا، موجهين كلماته لكل 

" إسرائيل"طبعين العرب، والسلطة التي تنسق أمنيا مع الم
ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وألولئك الذي يقدمون 
قرابين الوالء للمحتل عبر التنازالت الالمحدودة عن 
فلسطين، مؤكدين أن فلسطين ستبقى للشعب الفلسطيني 

  .على جميع ترابه من القدس وبحر يافا إلى بحر غزة

جماعة دينية " ناطوري كارتا"يشار إلى أن حركة 
دولة  يهودية معادية للصهيونية ترفض االعتراف بشرعية

دولة مخالفة لتعاليم التوراة والدين "؛ ألنها "إسرائيل"
أن " األرثوذكس"؛ إذ يعتقد اليهود المتدينون "اليهودي

على اليهود أن يكونوا موالين للممالك التي يعيشون تحت 
كان قائما منذ ألفي سنة إلى سلطتها، وهو الوضع الذي 

أن قامت الحركة الصهيونية بانتهاكه من خالل إقامة 
وتضم الحركة عشرات . دولة يهودية في فلسطين المحتلة

  .آالف اليهود في جميع أنحاء العالم

  ١٧/٥/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 %١في فلسطين أقل من 
  

قال األمين العام للهيئة  -  القدس المحتلة
االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى 

لحضور المسيحي في المجتمع الفلسطيني في الوقت إن ا
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فقط من تعداد سكان األراضي % ١الحالي يشكل أقل من 
  .الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

وأرجع السبب في ذلك إلى أن معظم مسيحيي 
فلسطين قد توجهوا إلى العيش في بالد أخرى ألسباب 

ئيلي في هذه األراضي، مختلفة، منها وجود االحتالل اإلسرا
  والوضع االقتصادي السيئ،

وأوضح عيسى في تقرير أمس، أن بعض 
التقديرات تشير إلى أن أعداد الفلسطينيين المسيحيين تصل 

 نسمة، لكن أغلبيتهم المطلقة تقيم ٢،٣٠٠،٠٠٠إلى 
 ألف مسيحي في ٤٥خارج الوطن، بينما بقي أقل من 

زعين بين الضفة ، مو١٩٦٧األراضي المحتلة منذ العام 
ً مسيحيا ٧٣٣ً ألفا، وقطاع غزة ٤٠الغربية التي يقطنها 

  . مسيحي٤٠٠٠والقدس ما يقارب 

فيما تبين أحدث التقديرات أن نسبتهم ال 
من جميع الفلسطينيين في األراضي % ٠,٦٠تتجاوز

  .الفلسطينية

في المقابل، تشير بعض اإلحصاءات إلى أن عدد 
لفلسطيني في األراضي المسيحيين من أبناء الشعب ا

 ألف نسمة، من ١١٤،٥٠٠ يصل إلى ١٩٤٨المحتلة عام 
 مليون نسمة، في حين ٩مجموع السكان هناك البالغ 

تشير إحصاءات حديثة إلى أن عدد المسيحيين انخفض «
وبحسب توزيع . » آالف نسمة في الوقت الحالي١١٠إلى 

، يتبين أن ٤٨المسيحيين الفلسطينيين في أراضي الـ 
ٕ منهم ينتمون إلى كنائس الروم الكاثوليك والى ٦٦٠٧٠

 ينتمون إلى الروم ٤٥٤٢٤الكاثوليك بشكل عام، و
  . إلى البروتستانت٥٥٠٥األرثوذكس، و

من % ٥١وتبلغ نسبة الروم األرثوذكس 
المسيحيين في الضفة والقطاع، فيما تتوزع البقية على 

) كاثوليكال(الالتين : الكنائس المختلفة على النحو التالي
، السريان %٥، البروتستانت %٦، الروم الكاثوليك %٣٣

لكل طائفة، األقباط واألحباش % ٣واألرمن األرثوذكس 
  .%٢والموارنة وغيرهم من المسيحيين 

وأوضح عيسى أن الصراع العربي اإلسرائيلي ترك 
أثاره السلبية على حركة الفلسطينيين وتهجيرهم خارج 

ة اإلسرائيلية األولى في سنة الوطن، فمع الحرب العربي
 ألف فلسطيني عن أرضهم ٩٥٠ هجر ما يقارب ١٩٤٨

  .وأصبحوا الجئين بين عشية وضحاها

وذكر أن من بين السكان الذين عانوا تجربة 
 من ٥٠,٠٠٠ ألف إلى ٤٠,٠٠٠اللجوء ما بين 

المسيحيين العرب الذين كانوا أكثر من ثلث السكان 
  .١٩٤٨المسيحيين في فلسطين في سنة 

وأضاف أنه في مدينة القدس كان مجمل السكان 
ً فردا، ٣٠,٠٠٠ يتجاوز ١٩٤٤المسيحيين في العام 
 فرد، ألنه بسبب االحتالل ٤٠٠٠وأصبحوا اآلن أقل من 

  . إلى الخارج١٩٦٧هاجر الكثير من المسيحيين سنة 

ولفت إلى أن عدد المسيحيين في أستراليا أكبر 
ن عدد المسيحيين ، وأ»القدس الشرقية«منه في 

الفلسطينيين في الواليات المتحدة األميركية أكثر بكثير مما 
  .هو موجود اآلن في رام اهللا

وحول عوامل انخفاض نسبة المسيحية في 
فلسطين، قال عيسى إن العامل السياسي، والذي مثله 
ًاالحتالل، وفرض ظروفا اقتصادية سيئة ومناخا اجتماعيا  ً ً

سي في دفع الناس إلى ترك األراضي ًصعبا لعب دوره األسا
  .الفلسطينية المحتلة

ًوأضاف أن من األسباب المباشرة أيضا انخفاض 
معدل المواليد بين المسيحيين بسبب ارتفاع مستواهم 
االقتصادي واالجتماعي، وفشل مشاريع التنمية والنهضة 
في معظم دول المنطقة، وشعور المسيحيين وفئات 

ى البقاء بسبب تدني األوضاع اجتماعية أخرى بال جدو
  .االقتصادية والسياسية فيها

  ٦ص ١٧/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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 تسخر القضاء للتستر على "إسرائيل": تقرير
 جرائم االحتالل ومستوطنيه

  

قال المكتب الوطني للدفاع  - وكاالت - رام اهللا
عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير 

ُ تسخر الجهاز القضائي للتستر على جرائم "إسرائيل"إن 
االحتالل ومستوطنيه بحق الفلسطينيين، في وقت صعدت 
فيه من هجمتها االستيطانية التهويدية ضد القدس 
ًوالمقدسات خاصة وعموم األراضي الفلسطينية المحتلة 

  .ًعامة

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الصادر 
 شهد إصدار "رائيلإس"أمس، أن األسبوع األخير في 

قرارات تكشف بشكل سافر عن تواطؤ سلطات القضاء 
وتطبيق القانون اإلسرائيلية مع جرائم المستوطنين وجنود 
االحتالل في تأكيد جديد بأن محاكم االحتالل وقراراتها 

  .جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل

وذكر أن محكمة االحتالل قررت األسبوع 
لة دوابشة، حيث أعلنت النيابة الماضي تبرئة قاتل عائ

اإلسرائيلية العامة التوصل إلى صفقة مع أحد المتهمين 
بتنفيذ الجريمة، تقضي بإسقاط تهمة القتل المتعمد من 
الئحة االتهام وعدم اتهامه بقتل وحرق عائلة دوابشة، 
واالكتفاء فقط بتهمة التخطيط لحرق بيت في دوما وليس 

  .التآمر للقتل

ب الوطني أن هذا القرار يعد تشريعا واعتبر المكت
رسميا بقتل الفلسطينيين، ودعوة صريحة لعصابات 
المستوطنين لمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين 

  .واستباحة دمائهم بكل الطرق واألساليب

وأضاف أن هذا القرار يثبت من جديد أن الدور 
الحقيقي المنوط بالقضاء اإلسرائيلي، هو توفير الغطاء 

ًاية النتهاكات المستوطنين تماشيا مع قوانين والحم

االحتالل العنصرية التي شرعتها الكنيست ضد 
  .الفلسطينيين

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة المركزية في 
اللد اإلفراج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي، 

على الرغم من ) ً عاما١٦(ويأتي قرار اإلفراج عن القاتل 
القتل غير "اتهام ضده نسبت له تهمة تقديم الئحة 

ً، علما أنه تم إطالق سراح أربعة مشتبه بهم "العمد
  .آخرين من االعتقال إلى الحبس المنزلي

كما أعلنت النيابة العسكرية اإلسرائيلية عن 
إغالق ملف التحقيق في جريمة قتل الشهيد إبراهيم أبو 

 على ثريا، التي وقعت خالل مشاركته بفعالية احتجاجية
حدود قطاع غزة، دون اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد أي 
ّمن الجنود والضباط، وادعت أنه لم يتم إيجاد أي دليل 
على أن أبو ثريا قتل بنيران مباشرة من الجيش وهو على 

  .كرسيه المتحرك يحتضن العلم الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، أوضح المكتب الوطني أن 
تها االستيطانية حكومة االحتالل صعدت من هجم

ًالتهويدية ضد القدس والمقدسات خاصة وعموم األراضي 
ًالفلسطينية المحتلة عامة، وسط مطالبات لفرض القانون 
االسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 

  .كمقدمة لفرض السيادة الكاملة على أجزاء واسعة منها

نسبة وأشار إلى مؤشرات تفيد بأن هناك زيادة ب
في اإلنفاق على الطرق والمدارس والمباني العامة % ٣٩

، حيث ضاعفت ٢٠١٧في مستوطنات الضفة بعد عام 
حكومة نتنياهو اإلنفاق على مستوطناتها بالضفة بعد 
انتخاب الرئيس دونالد ترامب، المتعاطف مع االستيطان 

  .ما أدى لبناء إضافي في المستوطنات

ي تقرير جديد لها،  ف"السالم اآلن"وأفادت حركة 
 ألف وحدة استيطانية جديدة في ٢٠بأنه تم بناء نحو 

الضفة، منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة 
 للمرة الثانية وحتى نهاية ٢٠٠٩اإلسرائيلية العام 
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 ألف مستوطن يقيمون في ٦٣٠، وأن حوالي ٢٠١٨
  .مستوطنات بالضفة والقدس

ها دائرة وفي المقابل، جاء في معطيات نشرت
 وحدة ١٨٥٠٢اإلحصاء اإلسرائيلية أنه تم بناء 

استيطانية في الضفة الغربية خالل هذه الفترة الثانية من 
 وحتى ٢٠٠٨حكم بنيامين نتنياهو، وانه منذ نهاية 

 مستوطنا إلى ٥١٨ ألفا و١٢٠ تم نقل ٢٠١٧نهاية 
  .الضفة

وخالل عقد من حكم نتنياهو، حولت الحكومات 
) ٢.٨( مليارات شيكل ١٠لمختلفة أكثر من اإلسرائيلية ا

 مليار شيكل ١.١مليار دوالر إلى المستوطنات من بينها 
، كما تم ٢٠١٧ مليار شيكل في ١.٦ و٢٠١٦في العام 

 وحدة استيطانية جديدة في ٢١٠٠الشروع في إقامة 
عن % ٩، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة ٢٠١٨العام 

  .عدل السنوي في السنوات األخيرةالم

  ٢٢ ص١٩/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

اإلمام توثق نضاالت ..  للنكبة٧١في الذكرى 
  المرأة الفلسطينية ألكثر من مئة عام

  

الت رئيسة مركـز اإلعالميـات العربيـات  ق- عمان
محاسن اإلمام، إن اختيارهـا يـوم الخـامس عـشر مـن أيـار 

، متعمـــدا »نـــضاالت المـــرأة الفلـــسطينية«إلشـــهار كتابهـــا 
 مع ذكرى النكبـة الفلـسطينية، ليكـون بمثابـة تحيـة لتزامنه

لكـل إمـرأة فلــسطينية شـاركت فـي االنتفاضــة األولـى، وكــل 
أســـيرة داخـــل ســـجون االحـــتالل وكـــل مرابطـــة علـــى أرض 

  .القدس لحماية المسجد األقصى

ـــسية  ـــى هـــامش أم ـــي حـــديث لهـــا عل وأشـــارت ف
ــا مــساء أمــس األول، فــي فنــدق  رمــضانية إلشــهار كتابه

، إلــى أن غــالف الكتــاب يبــرز صــورة أول »ي إنالهوليــد«
، مهيبــــة ١٩١٧فلــــسطينية تــــدربت علــــى الــــسالح عــــام 

خورشيد، قاصدة بذلك أن توجه رسـالة إلـى العـالم مفادهـا 
ٕأن المرأة الفلسطينية ليس جديدا عليها النضال وانمـا مـن 

أخــتم «بدايــة االســتعمار اإلنجليــزي وحتــى اليــوم، مــضيفة 
  .«وهي عهد التميميالكتاب بأصغر مناضلة 

وأوضــحت اإلمــام أن الكتــاب يحــوي صــورا لجميــع 
المناضالت الفلسطينيات، إضـافة إلـى إحـصائيات بأسـماء 
ّالشهيدات واألسيرات، كما عرج الكتاب على الثقافة والفـن 
واإلعــــــالم ودوره فــــــي تغطيــــــة االعتــــــداءات الــــــصهيونية 
المــستمرة، ســواء فــي غــزة أو الــضفة أو بعمــوم فلــسطين، 

  .سب اإلمامبح

ــر األول  ــام إلــى أن هــذا الكتــاب يعتب ونوهــت اإلم
من نوعه الـذي يوثـق نـضاالت المـرأة الفلـسطينية، مـشيرة 
إلى أنه قد أخذ منهـا جهـدا كبيـرا، معتبـرة فـي الوقـت ذاتـه 
أنـــــه شـــــامل ومرجـــــع لكـــــل دارس يهمـــــه قـــــضايا المـــــرأة 

  .الفلسطينية

راجعون وباقون «: وأكدت اإلمام في ختام حديثها
ــا حــق العــودة ويومــا مــا ســنرجع إن (....) ي األرض فــ لن

  .«شاء اهللا

مــن جانبــه، قــال الكاتــب الروائــي عــامر طهبــوب، 
إن نــضال المــرأة الفلــسطينية عظــيم وكبيــر وطويــل، منــذ 

  .بدايات العشرينات

كل امرأة في هذه الـدنيا «: وأضاف خالل كلمة له
جـل قدر لها أن تكون في لحظة ما وزمان ما ومكان ما لر

ما نقطـة ضـعف، إال المـرأة الفلـسطينية فقـد منحـت الرجـل 
ـــــــوة ـــــــوب .«الق ـــــــسطينية واألم «ّوشـــــــبه طهب الجـــــــدة الفل

  .بأهرامات مصر الثالثة» الفلسطينية والحفيدة الفلسطينية

واستـشهد طهبــوب خــالل كلمتـه بقــصيدة الــشاعر 
أحــن إلــى «الفلــسطيني الراحــل محمــود درويــش، الــشهيرة 

ـــز إلـــى أمـــي ـــى أن الـــشعر يليـــق بـــالمرأة ، مـــشيرا »خب إل
  .الفلسطينية ونضاالتها
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ــر تجــاه توثيــق  ــاك تقــصير كبي وأشــار إلــى أن هن
كيف خرجوا وكيف عاشوا فـي «تاريخ الشعب الفلسطيني، 

  .«الشتات؟

وأكـــد طهبـــوب أن كتـــاب اإلمـــام يعـــد أول إصـــدار 
  .يوثق نضاالت المرأة الفلسطينية

ل رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري، قال خـال
كلمة ارتجاليـة، إن المـرأة الفلـسطينية فـي المقدمـة دائمـا، 
واســترجع المــصري صــورة المــرأة الفلــسطينية التــي ظهــرت 
في العالم؛ حيث تكون مرتدية الثوب الفلسطيني مطروحـة 
علــى األرض تتعــرض للــضرب علــى يــد جنــدي إســرائيلي 
يحمــــل ســــالحا بيــــده، إال أن المــــرأة الفلــــسطينية تنتــــصر 

  .بالنهاية

وأشــار إلــى أن ذكــرى النكبــة التعيــسة جــاءت فــي 
وقــت مــن أصــعب مــا يمكــن علــى فلــسطين والفلــسطينيين، 

  .مؤكدا أن هناك تقصير عربي بحق فلسطين

ووجه المصري رسالة إلـى النـساء الفلـسطينيات، 
أمــامكم وقــت ودور وزمــن مــن أصــعما يمكــن «: حيــث قــال

ــوا أبنــائك ــاء وأن ترب ــيكم أن تبقــوا أشــداء وأقوي ــى وعل م عل
  .«فلسطين أرض فلسطين وحب

ســتبقى المــرأة الفلــسطينية التــي مــرت «: وأضــاف
  .«بمراحل نضاالت كثيرة فخرا أمام نساء العالم

نـــضاالت المـــرأة «وأعـــرب عـــن ســـعادته بكتـــاب 
التــوثيقي لإلعالميــة اإلمــام، مــشيرا إلــى أنــه » الفلــسطينية

ـــسى نـــضاالت المـــرأة ومـــن المهـــم أن « ـــستطيع أن نن ال ن
مؤكـدا أن المـشروع  ،»هناك تسجيل لهذه النضاالتيكون 

  .اليهودي يرمي إلى محو الذاكرة الفلسطينية

وحـــــضر حفـــــل اإلشـــــهار شخـــــصيات سياســـــية 
ـــا ـــة، مـــن أبرزه ـــيس الـــوزراء األســـبق طـــاهر : ٕواعالمي رئ

المــصري والنائــب مــصطفى يــاغي والنائــب خالــد رمــضان، 
ل والروائي عامر طهبوب وغيرهم، فيمـا كانـت عريفـة الحفـ

  .اإلعالمية الرا طماش

وشهد الحفل فعاليات غنائية وتراثية قدمتها فرقة 
 .البيدر للفلكلور والتراث

  ٣ ص١٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  التوسع االستيطاني والتواطؤ األمريكي

 

 خــــالل – اإلماراتيــــة االتحــــاد – جــــيمس زغبــــي
األسبوع الماضي، ألقيت كلمة أمام اجتماع لمجلس األمن 

". المـــستوطنات اإلســـرائيلية"ع لألمـــم المتحـــدة حـــول التـــاب
ــــراء والدبلوماســــيين  وألننــــي أدركــــت أن المتحــــدثين والخب
ســـيتحدثون عـــن عـــدم شـــرعية المـــستوطنات اإلســـرائيلية، 
وتأثيراتها االقتصادية والحقوقية على الـشعب الفلـسطيني، 
والتصميم الواضح لمنظومة االستيطان بأسرها الرامي إلـى 

 إمكانية إقامة دولـة فلـسطينية قابلـة للحيـاة، القضاء على
ّفقد ركزت في تصريحاتي على دور الحكومة األميركية في 
تمكـــين المـــستوطنات اإلســـرائيلية وتواطئهـــا فـــي انتهـــاك 

وقـد تبـدو هـذه لغـة قاسـية، لكـن . إسرائيل للقانون الدولي
عنـــدما ال يـــتم فعـــل شـــيء مـــن أجـــل وقـــف نـــشاط ينتهـــك 

اهم فــي انتهاكــات حقــوق اإلنــسان، القــانون الــدولي، ويــس
ًويمثــل خطــرا واضــحا علــى الــسالم، فــال أعــرف أيــة طريقــة  ً

  .أخرى لوصف األفعال األميركية

ــان هنــاك  وخــالل األعــوام الخمــسين الماضــية، ك
ــة تجــاه الــسلوكيات  ــسياسات األميركي تآكــل مــستمر فــي ال

ّوتحولـــت مواقـــف . اإلســـرائيلية فـــي األراضـــي الفلـــسطينية
ألميركية المتعاقبة تجاه المستوطنات اإلسـرائيلية اإلدارات ا

ــدما . مــن الخنــوع الــسلبي إلــى القبــول الــصريح وحتــى عن
أعــــرب بعــــض الرؤســــاء عــــن معارضــــتهم للمــــستوطنات 

ًاإلســـرائيلية، لـــم يتخـــذوا موقفـــا صـــارما لوقفهـــا وكانـــت . ً
النتيجة أن تعداد سكان المستوطنات في األراضي المحتلة 

 ألـف ٦٢٠اء إدارة جيمـي كـارتر إلـى ً ألفـا أثنـ٥٠نما من 
ونمـو المـستوطنات . مستوطن إسرائيلي في الوقـت الـراهن
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ّوالمــستوطنين مــستمر مثــل تقــوض الــسياسات األميركيــة  
  .الرسمية حول هذه القضية المحورية

ثابتــة فــي " فــورد"، كانــت إدارة ١٩٧٦وفــي عــام 
تأييـــدها لتطبيـــق اتفاقـــات جنيــــف الرابعـــة، والتـــي تحكــــم 

وكان الرئيس جيمـي . يات السلطة المحتلة لفلسطينسلوك
ًكـــارتر حازمـــا أيـــضا فـــي هـــذه القـــضية، بـــل وســـعى إلـــى  ً
الحصول على رأي قانوني رسمي من المستـشار القـانوني 
ّلوزارة الخارجية األميركية الذي قرر أن المستوطنات كانت 

  .في الحقيقة تنتهك اتفاقات جنيف الرابعة

المتحـدة بالقـانون الـدولي غير أن التزام الواليـات 
فيما يتعلق بالمستوطنات انتهـى فـي عهـد الـرئيس رونالـد 

ًدارســا للقــانون أو الــسياسة، " ريجــان"فلــم يكــن . ريجــان
وعندما تناول األمور المعقدة في الحوارات الصحفية، كان 
ًفي بعـض األحيـان يـدلي بتـصريحات محرجـة اسـتنادا إلـى 

وأبــرز . الغامــضةمجموعــة مــن نقــاط الحــديث الــسياسية 
األمثلة على ذلك حدثت فـي أسـبوعه األول فـي المنـصب، 
فعندما سئل عـن التوسـع االسـتيطاني اإلسـرائيلي المزمـع، 

فيما يتعلق بالضفة الغربية، أعتقـد أن المـستوطنات : "قال
ــة ــست قانوني ــاك لي ــم .. هن ــرار األم ــست كــذلك بموجــب ق لي

 الناس من المتحدة الذي يترك الضفة الغربية مفتوحة لكل
  ."العرب واإلسرائيليين على السواء

ـــه  وعلـــى رغـــم مـــن غمـــوض هـــذا التـــصريح، فإن
ّوأثناء بقية فترته الرئاسـية، تعـرج . أصبح سياسة أميركية

ريجـــان بـــين مخالفـــة موقـــف كـــارتر بـــشأن عـــدم شـــرعية 
تقوض ثقـة العـرب فـي رغبـة "ْالمستوطنات ووصفها بأنها 
ي نهاية المطاف، أحدث وف". إسرائيل في إبرام اتفاق سالم

ًريجـان ضــررا حقيقيــا بالــسياسة األميركيــة وبعــد ذلــك، لــم . ً
  .يشر رئيس أميركي إلى المستوطنات بأنها غير شرعية

وأمــــا جــــورج بــــوش األب، خليفــــة ريجــــان، فقــــد 
عــارض بــشدة المــستوطنات اإلســرائيلية، لدرجــة أنــه منــع 
 .تقديم ضمانات قروض إلسرائيل بعد أن أيدها الكـونجرس

ًوعلــى رغــم مــن ذلــك، لــم يــصف بــوش المــستوطنات أبــدا 
عقبـــات أمـــام "ٕبأنهـــا غيـــر شـــرعية، وانمـــا وصـــفها بأنهـــا 

  ."تحقيق السالم

ـــــون، الـــــذي ورث اتفاقـــــات  وأمـــــا الـــــرئيس كلينت
ًأوســـلو، فواصـــل نهجـــا ممـــاثال تجـــاه المـــستوطنات ـــم . ً فل

ٕيصفها بأنهـا غيـر شـرعية، وانمـا زعـم أن اسـتمرار بنائهـا 
، التـي حظـرت علـى الطـرفين اتخـاذ "ة أوسـلوعمليـ"ينتهك 

يمكن أن تحـول دون مفاوضـات " إجراءات أحادية الجانب"
  .ّالحل النهائي

وفي حين أعرب الرئيس جـورج بـوش االبـن عـن 
قلقه من التوسـع االسـتيطاني، فـإن إدارتـه اتخـذت مواقـف 

خريطـة "وعلـى رغـم مـن تـصديقه علـى . مكنت من زيادتـه
رائيل إلــى تفكيــك كافــة المراكــز ، التــي دعــت إســ"الطريــق

 وتجميــد النــشاط ٢٠٠١االســتيطانية المقامــة بعــد مــارس 
ًاالســتيطاني، فــإن بــوش أرســل خطابــا إلــى رئــيس الــوزراء 

، أكـد ٢٠٠٤فـي أبريـل " آرييـل شـارون"اإلسرائيلي آنـذاك 
في ضوء الوقـائع الجديـدة علـى األرض، بمـا فـي "فيه أنه 

ية الكبـرى القائمـة بالفعـل، ذلـك المراكـز الـسكانية اإلسـرائيل
فإنـه مـن غيـر الـواقعي توقـع أن هـذه المـستوطنات ســتزال 

  ."بعد مفاوضات الوضع النهائي

ــوال  ًوباختــصار، مــا كــان غيــر شــرعي أصــبح مقب
ًواقعا جديدا"باعتباره  ً".  

وكرر الرئيس باراك أوباما الجهود الرامية إلنهـاء 
اهرة عـام التوسع االستيطاني، وفي خطابـه فـي جامعـة القـ

ــــال٢٠٠٩ ــــشرعية : "، ق ــــل ب ــــات المتحــــدة ال تقب إن الوالي
ـــــك  ـــــستمرة، وبناؤهـــــا ينته ـــــستوطنات اإلســـــرائيلية الم الم

لكــن ". االتفاقــات الــسابقة ويقــوض جهــود تحقيــق الــسالم
ًشيئا لم يتغير، وفـي نهائيـة المطـاف بـدأ المـسؤولون فـي 
إدارة أوباما التحدث عن المستوطنات الموجـودة باعتبارهـا 

ًأمرا واقعـا" ، وفـي النهايـة سـيتم ضـمها فـي مقابـل عمليـة "ً
  .تبادل لألراضي
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ّثم جاء الرئيس دونالد ترامب فوجه ضربة قاضية 
ففي ظل قيادته، لم . للموقف األميركي بشأن المستوطنات

ًتعـــد المـــستوطنات قانونيـــة فحـــسب، وانمـــا لـــم تعـــد أيـــضا  ٕ
 وليــست هنــاك طريقــة أخــرى لوصــف". عقبــة أمــام الــسالم"

هــذا الــسلوك ســوى أن أميركــا باتــت متواطئــة مــع إســرائيل 
  .في انتهاكات القانون الدولي

 إســــتراتيجيةوعلــــى المجتمــــع الــــدولي أن يــــضع 
فتمريـر قـرار آخـر . جديدة للتعامل مع هذا األمر المحـوري

في الجمعية العامة لألمـم المتحـدة يحـتج علـى الـسياسات 
 الخطابـات التـي ًاإلسرائيلية لن يحقـق شـيئا، وال مزيـد مـن

  .تؤكد على أهمية تطبيق القانون الدولي

 إســتراتيجيةوفــي هــذه المرحلــة، ال بــد مــن وضــع 
دولية لمواجهـة إسـرائيل والـدعم الـذي تتلقـاه مـن الواليـات 

ـــــسطينية . المتحـــــدة ـــــة الفل ـــــي الدول ـــــسان ف ـــــوق اإلن فحق
ــا  ٕالمستــضعفة ليــست وحــدها هــي المعرضــة للخطــر، وانم

 القــانون الــدولي ونــسيج النظــام ًالخطــر يطــال أيــضا بقــاء
  .العالمي المتحضر

  ١١ ص٢١/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

معركة مؤجلة مع .. االعتكاف في األقصى
  االحتالل ودعوات للحشد

 

 تصاعدت الدعوات خالل - عالء عبد الرحمن 
األيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل االجتماعي، 

داخل المسجد األقصى لمشاركة حاشدة في االعتكافات، 
والتي يمنعها االحتالل، ويعمد العتقال كل من يحاول 

  .االعتكاف

وتداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، 
لقطات العتقال االحتالل عددا من الشباب من الداخل 
الفلسطيني، خالل محاولتهم البقاء داخل المسجد القبلي، 

، بواسطة جنوده لالعتكاف، فضال عن قيامه بحمالت يومية
  .لطرد المصلين، بعد انتهاء التراويح لمنع االعتكاف

ودعا نشطاء مقدسيون إلى التواجد بكثافة داخل 
األقصى، من قبل حراس المسجد، والشبان من القدس 
المحتلة والداخل الفلسطيني، إلجبار االحتالل على وقف 
حملة طردهم من داخل المسجد، وعدم الرضوخ الستفزاز 

  .الل، وممارساته خالل شهر رمضاناالحت

وسن االحتالل قانونا خاصا باالعتكاف في المسجد 
األقصى، يمنع بموجبه هذه العبادة، ويفرض عقوبة السجن 

  .على كل من يحاول القيام بها

الباحث في الشأن المقدسي، الدكتور عبد اهللا 
ليست جديدة، "إن قضية منع االعتكاف : معروف، قال
نتفاضة في التسعينيات ووصلت ذروتها بعد وبدأت بعد اال

، وال يسمح فيه سوى بالعشر األواخر، وبعض ٢٠١٤عام 
  ".المناسبات وسط تضييق شديد

، إلى أن الفارق هذا "٢١عربي"ولفت معروف لـ
شعور المقدسيين بعد هبتي بابي الرحمة واألسباط، "العام 

جع، بقدرتهم على الضغط على االحتالل، إلجباره على الترا
  ".عن قرارات تعسفية بحق المسجد

مليئة بقصص "وأشار إلى أن كتب التاريخ 
االعتكاف، والمكوث في المسجد األقصى، وورد في إحدى 

إن المسجد ال يكاد يخلو من المعتكفين، : الكتب تأريخ يقول
  ".طيلة األيام

صار لزوما استغالل مناسبة شهر "وشدد على أنه 
ٕالمقفل، واجبار االحتالل على رمضان، لتحريك هذا الملف 

التراجع عنه وهو ما ال يريده، ألنه نقطة جديدة وانتصار 
للمقدسيين، يضاف لملف مصلى باب الرحمة، الذي ما زال 

  ".يعاني من تداعياته فتحه

معركة االعتكاف معركة مؤجلة، ووقتها : "وأضاف
بالتأكيد هو رمضان، خاصة أن هناك الكثير من المعارك 
المؤجلة في األقصى، بفعل قمع المقدسيين، والضغط عليهم 

  ".في الكثير من نواحي حياتهم

أزمة لالحتالل "ورأى أن قضية االعتكاف، تمثل 
تدفعه لمواصلة طرد المصلين، وهي توافق ما يسمى بعيد 
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القدس لدى اليهود، بعد ليلة السابع والعشرين من رمضان، 
  ".فينوالتي تشهد توافدا كثيفا للمعتك

هو يريد تهيئة األجواء، من أجل تسهيل : "وأضاف
  ."اقتحام المستوطنين للمسجد، يوم العيد المزعوم

من جانبها، قالت الناشطة المقدسية خديجة 
رفع خالل األيام الماضية، وتيرة "إن االحتالل : خويص

التضييق على المصلين، الذين يحاولون االعتكاف في 
  ".األقصى

أن ممارسات " ٢١عربي" وأوضحت خويص لـ
خطوة استباقية لتسهيل اقتحامات المستوطنين، "االحتالل 

في اليوم التالي لالعتكاف، لضمان حرية تحركهم داخل 
  ".المسجد

ولفتت إلى إطالق المقدسيين، حمالت على مواقع 
الحث على التواجد "التواصل االجتماعي المختلفة، من أجل 

 عن االعتكاف فيه، أكبر مدة زمنية في األقصى، فضال
  ".واإلصرار على ذلك، رغم تهديدات االحتالل وتضييقه

لكنها في المقابل أشارت إلى عدد من المعيقات، 
ّبشأن التواجد بأعداد كبيرة داخل األقصى، تصعب على 
االحتالل إفراغه من المعتكفين، ومنها الحواجز المعيقة 

ن الجدار للقادمين إلى األقصى، فضال عن محاوالت القفز ع
العازل، الخاصة بسكان الضفة، والتي تنتهي إما بسقوط 

  .ٕالبعض أرضا واصابتهم، فضال عن تمزيق ثيابهم

سن قانونا يعتبر االعتكاف "إن االحتالل : وقالت
في األقصى مخالفة، توجب السجن وهو بالمحصلة أمر 

  ".معيق أمام االعتكاف، سوى في شهر رمضان

  ٢١/٥/٢٠١٩ – ٢١عربي

* * * * *  

  

  

  

  

رسالة أمنية هامة لنتنياهو تحذره من ضم 
 الضفة الغربية

  

مــسؤولون   أعــرب– وكــاالت –فلــسطين المحتلــة 
امنيون اسرائيليون سـابقون عـن معارضـتهم لـضم الـضفة 
الغربيــة، وحــذروا فــي رســالة بعثــوا بهــا الــى نيتنــاهو مــن 

  .«تبعات الخطوة االحادية التي تنطوي على تهديد أمني

فاوضـــــات االئـــــتالف، حـــــث مئـــــات وفـــــي ظـــــل م
المسؤولين السابقين في المؤسسة االمنية رئـيس الـوزراء 
بنيامين نتنياهو على االلتزام بإجراء استفتاء قبل أن يتخذ 
. ًقـــرارا بتطبيـــق القـــانون اإلســـرائيلي علـــى الـــضفة الغربيـــة

 من أفراد األمـن الـسابقين، بمـن ٢٠٠ووقع على الرسالة 
الــضباط الــذين خــدموا فــي جهــاز فــيهم قــادة اجهــزة وكبــار 

ــشرطة ــالوا. الــشاباك والموســاد وال ان الــضم األحــادي » وق
الجانــب ســـيؤدي إلـــى وقـــف التنـــسيق األمنـــي مـــن جانـــب 

 وأن الفــــراغ األمنــــي ســــوف تمــــأله ،الــــسلطة الفلــــسطينية
  .«حماس والجماعات المسلحة األخرى

إن تطبيـق القـانون اإلسـرائيلي » واضافت الرسالة
ً كليا أو جزئيـا - غربيةعلى الضفة ال  ولـيس فـي سـياق -ً

تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلـسلة مـن ردود الفعـل مـن 
ــصادها  ــأمن اســرائيل واقت ــر ب ــشكل خطي ــضر ب شــأنها أن ت

الــضم » وشــددوا علــى أن. «ومكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة 
  .«دون اتفاق يعرض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر

ــي رســالته ــل هــذه واوضــح المــسؤولون ف م أن مث
الخطوة ستجبر الجيش اإلسرائيلي والشاباك على الـسيطرة 
علــى كامــل األرض، وأن إســرائيل ســتدير وتمــول ماليــين 

نريـــد أن «وكتبـــوا . الفلـــسطينيين دون اســـتراتيجية خـــروج
نحذر أن تطبيـق الـسيادة علـى منطقـة محـدودة سـيتدهور 
ـــين الـــسكان  ـــضفة بمالي ـــضم الكامـــل لل ـــى ال ـــضرورة إل بال

  .«لسطينيينالف
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وقال الموقعـون ان الـضم سيقـضي علـى إمكانيـة 
قـرار «وجاء في الرسـالة أن . التوصل إلى تسوية سياسية

 ال يمكـن ، مهما كان جزئيـا،الكنيست بتمرير تشريع الضم
تفـــسيره إال مـــن قبـــل الـــسلطة الفلـــسطينية ودول المنطقـــة 
والعـــالم علـــى أنـــه اغـــالق لبـــاب التـــسوية الـــسياسية فـــي 

  .«المستقبل

ــاهو  ــوزراء نتني ــيس ال ــار المــسؤولين رئ وحــذر كب
مــن األضــرار االقتــصادية الــشديدة الناجمــة عــن مثــل هــذه 

ــى «. الخطــوة ــي إل ــضم الجزئ ــة ال بمجــرد أن تتــدهور عملي
 سيتعين علـى إسـرائيل إدارة ،السيطرة الكاملة على األرض

 مليـــون فلـــسطيني بتكلفـــة ٢.٦حيـــاتهم والعنايـــة بحيـــاة 
  .>>...يار شيكل مل٥٢سنوية حوالي 

إلى ذلك، أخلـت شـرطة االحـتالل اإلسـرائيلي عنـد 
منتـــصف الليـــل عـــشرات المعتكفـــين بالمـــسجد األقـــصى، 
واعتقلت عددا منهم بعد طردهم بقوة الـسالح مـن سـاحات 
الحـــرم، فيمـــا واصـــل جـــيش االحـــتالل االقتحامـــات الليليـــة 

  .للضفة الغربية المحتلة

حـتالل وذكر شهود عيـان أن قـوات مـن شـرطة اال
وعناصر من الوحدات الخاصـة، اقتحمـوا سـاحات المـسجد 
األقصى عقب انتهاء صـالتي العـشاء والتـراويح عبـر بـاب 
المغاربة، وأجبروا المعتكفين الذين تجمعوا وتواجـدوا داخـل 

وقـال المعتكفـون إن شـرطة . المسجد القبلـي علـى إخالئـه
 االحــتالل وفــور اقتحامهــا المــسجد القبلــي أخرجــت النــساء
بقوة السالح من المسجد، وأيقظت كبار الـسن وأخـرجتهم، 
كمـا انتظـروا انتهـاء صـالة قيـام الليـل وأخلـوا المـسجد مــن 
كافة المـصلين، وانـسحبت القـوات مـن سـاحات الحـرم بعـد 

  . شبان من المعتكفين من مدينة كفر قاسم٤اعتقال 

وعقــــب ذلــــك، افتــــرش عــــشرات مــــن المعتكفــــين 
لة ومـسجد المئذنـة الحمـراء األرض في منطقة باب السلس

بالقدس القديمـة، تأكيـدا علـى حقهـم باالعتكـاف، رافـضين 

اإلجــراءات التــي تتخــذ بحقهــم مــن قبــل ســلطات االحــتالل 
  .ومحاولة منع االعتكاف في األقصى منذ أسبوعين

  ١٤ص ٢٢/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يتجه لتطبيق قانونه : تقرير فلسطيني
 على المستوطنات

 

أفاد تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن 
األرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن فرض 
تطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات أصبح مادة 
لمفاوضات تشكيل حكومة االحتالل بعد انتخابات الكنيست 

وغيره من األحزاب اليمينية ) الليكود(األخيرة بين حزب 
 .إسرائيلالمتطرفة في 

 أن - الذي نشر اليوم السبت -وأوضح التقرير 
زعماء المستوطنين في الضفة الغربية يطالبون بتوسيع 
نطاق تطبيق القانون اإلسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات 
اليهودية في هذه األراضي وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل 
 الحكومة القادمة، مضيفا أن الضغوط تشتد في هذا االتجاه
إثر تقديرات تشير إلى أن خطة إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين 
تدعو إلى إبقاء المستوطنات تحت الحكم اإلسرائيلي في 

 .إطار أي اتفاق سالم دائم

وأكد أن اإلدارة األمريكية لن تعارض توسيع نطاق 
طنات الضفة الغربية، القانون اإلسرائيلي ليشمل مستو

مضيفا أن المستوطنين يعتقدون بأن الفرصة مواتية اآلن 
لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة 
األمريكية إلى القدس واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على 
هضبة الجوالن السورية المحتلة، مشيرا إلى أن رئيس 

هو كان تعهد في الفترة التي الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا
سبقت االنتخابات التي جرت في أبريل الماضي عدة مرات 
بتوسيع نطاق القانون اإلسرائيلي ليشمل جميع 
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المستوطنات، وأنه سيكون قادرا على فعل ذلك مع دعم 
 .أمريكي

وأشار إلى أنه وقبل أيام من االنتخابات تعهد 
ة لتشمل جميع نتنياهو بتوسيع نطاق السيادة اإلسرائيلي

المستوطنات سواء الكتل االستيطانية الكبرى أو البؤر 
االستيطانية الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية، 

 .التي قال إنها تشكل خطرا على وجود إسرائيل

وذكر التقرير إلى أنه في خطوة إضافية تستهدف 
 فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية دون اإلعالن
عن ذلك رسميا، طالب اتحاد أحزاب اليمين اإلسرائيلية من 

) اإلدارة المدنية(نتنياهو وحزب الليكود تقليص صالحيات 
في الضفة، ومنعها بشكل مطلق من التدخل في شئون 
المستوطنين، وحصر صالحياتها في إدارة شؤون 

بعمل الوزارات ) اإلدارة المدنية(الفلسطينيين حيث تقوم 
ة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية اإلسرائيلية في اإلسرائيلي

 .الضفة الغربية وقطاع غزة

وأشار إلى أن مشروع قانون فرض السيادة 
اإلسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى فرض المحاكم 
ّواإلدارة المدنية على مستوطنات الضفة الغربية، ويخول 

تطبيق وزير القضاء اإلسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص 
القانون، بما في ذلك األحكام واألحكام االنتقالية المتعلقة 
باستمرار صالحية اللوائح واألوامر واألحكام والحقوق التي 

بينما "كانت سارية في الضفة الغربية قبل سن القانون
الهدف األساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين 

يد ما هي ، ودون تحد"كجزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل"
 .المناطق التي ستفرض عليها السيادة اإلسرائيلية

وفي هذا اإلطار، دافع نتنياهو عن خطته لضم 
مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسئولين أمنيين سابقين 
من خطورة هذه الخطوة،ويرفض نتنياهو التحذيرات التي 
وجهها إليه عدد من الجنراالت الذين سبق أن تولوا مناصب 

لمستوى في أجهزة األمن، من أن فرض السيادة رفيعة ا
اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على 

اإلسرائيليين، حيث يؤكد نتنياهو أن الضفة ليست مجرد 
على حد (ضمان ألمن إسرائيل، بل إنها أيضا إرث أسالفنا 

  ).زعمه

 مسئول أمني إسرائيلي سابق قد ٢٠٠وكان نحو 
هة إلى بنيامين نتنياهو تطالب وقع على عريضة موج

بااللتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض 
القانون اإلسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، 

فرض القانون اإلسرائيلي على مناطق "وقالت العريضة إن 
 سيقود إلى ردود فعل – كلها أو جزءا منها –الضفة 

من الدولة واقتصادها ومكانتها متسلسلة ستمس كثيرا بأ
اإلقليمية والدولية وأن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر 

إلى ) الشاباك(الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن العام 
 ٢ر٦السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول حياة 

 مليار ٥٢مليون فلسطيني وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 
  .) شيقل٣ر٦الدوالر (شيكل سنويا 

على صعيد آخر، وفي إطار مشاريع التهويد 
المتواصلة ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية التماسا قدمته 
مؤسسات حقوقية إسرائيلية طالب بالكشف عن معلومات 
حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في 

  .التابعة لجيش االحتالل" اإلدارة المدنية"

نشر معلومات كهذه وبررت المحكمة قرارها أن 
ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة 
أكاديمية، كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم 
من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات 

  .نفسها

وتؤكد المحكمة العليا اإلسرائيلية بقرارها هذا مرة 
اسات االحتالل اإلسرائيلي أخرى، أنها تشكل ذراعا لتنفيذ سي

 .في الضفة الغربية وتنتهك القانون الدولي

 ٢٢ ص٢٦/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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االحتالل يحاصر المعتكفين باألقصى لتوفير 
  الحماية للمستوطنين

  

ــة  ــسطين المحتل ــاالت -فل  حاصــرت شــرطة - وك
االحـــــتالل اإلســـــرائيلي صـــــباح أمـــــس األحـــــد، عـــــشرات 

بالمــسجد القبلــي، وذلــك بــالتزامن الفلــسطينيين المعتكفــين 
مع اقتحـام مجموعـات مـن المـستوطنين لـساحات المـسجد 

 .األقصى

وذكـــــرت دائـــــرة األوقـــــاف اإلســـــالمية أن شـــــرطة 
ـــستوطنين  ـــة، وســـمحت للم ـــاب المغارب االحـــتالل فتحـــت ب
والسياح األجانب باقتحام األقصى، مع بدء العشر األواخر 

حــتالل ورافــق عناصــر مــن شــرطة اال. مــن شــهر رمــضان
المستوطنين خالل جولتهم االستفزازية في ساحات الحرم، 
فيمــا تمركــزت قــوة مــنهم أمــام المــصلى القبلــي وحاصــرت 
المصلين المعتكفين، وذلك لتأمين اقتحامـات المـستوطنين 

 .والسياح إلى المسجد

ــوتر فــي ســاحات المــسجد  وســادت حالــة مــن الت
ب األقـــصى، مـــع الـــسماح للمـــستوطنين والـــسياح األجانـــ

ــــام بجــــوالت اســــتفزازية تخللهــــا صــــلوات  باقتحامــــه والقي
، فيمـا »بـاب الرحمـة«تلمودية قبالة قبة الـصخرة ومـصلى 

اعتقلــت شــرطة االحــتالل شــابا مــن أمــام المــصلى القبلــي 
واعتدت عليه بالـضرب المبـرح، واقتادتـه إلـى منطقـة بـاب 

وقامــت شــرطة االحــتالل بتغييــر مــسار الجــوالت . المغاربــة
ية للمــــستوطنين، حيــــث أبعــــدتهم عــــن ســــاحة االســــتفزاز

المصلى القبلي وسارت بهم من خلف المصاطب لمواصلة 
 .جولتهم االستفزازية في ساحات المسجد

وعلى صحن مـسجد قبـة الـصخرة المـشرفة قامـت 
شرطة االحتالل بإبعاد نسوة تواجـدن فـي المكـان، لمـنعهن 

وتواصـــل شـــرطة االحـــتالل اســـتنفار قوتهـــا . مـــن التكبيـــر
ـــد أبـــواب المـــسجد األقـــصى، حيـــث با لقـــدس القديمـــة وعن

اعتدى عناصر مـن حـرس الحـدود علـى عـدد مـن الـشبان 

بالضرب المبرح ورش غاز الفلفل، في شارع الـواد بالبلـدة 
 .القديمة

وأفـاد مــسؤول اإلعـالم فــي دائـرة األوقــاف، فــراس 
ــــدبس، لـــــ إن شــــرطة االحــــتالل ســــمحت » األناضــــول»ال

صى أمس، رغم وجود اتفاق منـذ للمستوطنين باقتحام األق
سنوات يقضي بعد السماح لهم بذلك خالل العشر األواخـر 

ُوأضـاف أن الـشرطة تحـاول خـالل العـامين . »من رمضان
الماضــــيين تغييــــر هــــذا االتفــــاق والــــسماح للمــــستوطنين 
ــــث قامــــت خــــالل العــــام الماضــــي  باقتحــــام المــــسجد، حي
 بالــــسماح لهــــم بــــذلك فــــي أول ثالثــــة أيــــام مــــن العــــشر

  .األواخر

وأشار إلى أن المعتكفين بدأوا بـالتكبير والتـصدي 
ــــا أدى  ــــصى، م ــــاء اقتحــــام باحــــات األق للمــــستوطنين أثن

 .العتقال ثالثة منهم دون معرفة هوياتهم

وكانــت قــوات االحــتالل شــنت فجــر أمــس األحــد، 
حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

شبان جـرى تحـويلهم للتحقيـق تخللها اعتقال العديد مـن الـ
لدى األجهـزة األمنيـة بحجـة المـشاركة فـي أعمـال مقاومـة 

  .شعبية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق

فـــي القـــدس، اعتقلـــت شـــرطة االحـــتالل الـــشابين 
معتــز ولــؤي الرجبــي مــن حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان، 
بــدعوى االعتــداء علــى مــستوطن فــي الحــي، كمــا اعتقلــت 

مــر باســم الزغيــر أثنــاء مــروره بــشارع الــواد فــي الــشاب ع
ــدة القديمــة ــدت قــوات االحــتالل بــصورة وحــشية . البل واعت

ــى مجموعــة مــن الــشبان المقدســيين فــي شــارع الــواد  عل
ــز  ــى مرك ــا إل ــين، وحولتهم ــدس القديمــة، واعتقلــت اثن بالق

فـي بــاب الخليـل للتحقيـق معهمـا رغــم » القـشلة«التوقيـف 
 .إصابتهما بجروح

فـــي موضـــوع آخـــر، قالـــت هيئـــة شـــؤون ... <<
، أمس األحـد، )تابعة لمنظمة التحرير(األسرى والمحررين 

» عــصيون«إن المعتقلــين الفلــسطينيين فــي مركــز توقيــف 
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ـــا  ـــانون ظروف ـــضفة، يع ـــت لحـــم بال ـــوبي بي ًاإلســـرائيلي جن
صعبة وقاسية بسبب سـوء المعاملـة، خـصوصا فـي شـهر 

أســرى مركــز وذكــرت محاميــة الهيئــة التــي زارت . رمــضان
التوقيف، أن األسرى يصومون أياما متتالية، وال يتناولون 
ســوى بعــض المــاء بــسبب ســوء األطعمــة التــي تقــدم لهــم 
ـــين  ـــدفع المعتقل ـــة، مـــا ي ـــث الكـــم والنوعي كإفطـــار مـــن حي

 .للرفض واالحتجاج بإرجاعها وعدم تناولها

وأوضــحت فــي بيــان وصــل األناضــول، أنــه وفــي 
ة مــن بيـــضة بــاردة ســـيئة بعــض األحيــان، تتكـــون الوجبــ

الطعــم، مــضى علــى طهيهــا عــدة ســاعات، وأحيانــا أخــرى 
قطعة خبز عليها قليل من اللبنة عند منتصف الليـل، كمـا 
. تتعمد اإلدارة تقديم مياه ساخنة وغيـر نظيفـة للمحتجـزين

ـــــة، أن مـــــن  ـــــى «وأضـــــافت الهيئ أســـــاليب التنغـــــيص عل
فير المعتقلين خالل شهر رمضان، رفض إدارة السجون تو

مـــراوح لهـــم فـــي مراكـــز التوقيـــف والـــسجون الـــصحراوية، 
لتلطيـف األجـواء الحارقـة فـي فـصل الـصيف شـديد الحـرارة 

  . »والرطوبة

وطالبـــت الهيئـــة، المؤســـسات الحقوقيـــة الدوليـــة 
ـــــات االحـــــتالل بحـــــق « ـــــف انتهاك ـــــدخل لوق ـــــضرورة الت ب

المعتقلين والموقـوفين خـالل هـذا الـشهر الفـضيل، والعمـل 
حتياجاتهم مـن الطعـام الجيـد والمـاء البـارد ال على توفير ا

  .»يما بظروف الطقس الحاليةس

  ١٤ ص٢٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القيادة الفلسطينية تعارض عقد مؤتمر 
 "صفقة القرن"البحرين كمرحلة أولى من 

  

 أكدت القيادة – عمان –نادية سعد الدين 
السالم من أجل “الفلسطينية معارضتها لمؤتمر 

الذي دعت الواليات المتحدة األميركية لعقده ” زدهاراال
في البحرين، الشهر المقبل، والذي يشكل بحسبها، 

الستهداف القضية ” صفقة القرن“المرحلة األولى من 
الفلسطينية، وسط أنباء بحثه إنهاء عمل وكالة الغوث 

ٕواعادة بناء مخيمات الالجئين ” األونروا“الدولية 
  .ائمة وبلدات ثابتةالفلسطينيين كمدن د

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية رفضها لمضمون مؤتمر البحرين، الذي 
يتمحور حول الجانب االقتصادي لخطة السالم األميركية، 

” األونروا“عبر كسر دائرة إدامة الصراع، ونقل خدمات 
إلى دول أو منظمات أخرى، وتحسين الظروف المعيشية 

ينيين عبر تجنيد الدعم المالي لتنفيذ مشاريع للفلسط
واستثمارات اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .بماليين الدوالرات

وقالت المنظمة، عقب اجتماعها التشاوري مؤخرا 
اإلدارة األميركية تستهدف من المؤتمر، “في رام اهللا، إن 

بجانبها االقتصادي، بعدما ” صفقة القرن“بدء تطبيق 
ت بخطوات واسعة في تنفيذها بجانبها السياسي، مض

عبر جملة من القرارات والتدابير، التي تعمل على تكريس 
االحتالل وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية 

  .”المشروعة غير القابلة للتصرف

وأعربت عن محاذير محاولة إدماج سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، في 

ٍنطقة مع استمرار احتاللها وضمها الالشرعي ألراض الم
  .عربية وفلسطينية

الدول والهيئات والكيانات السياسية “وحثت 
واالقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر على احترام 

، مؤكدة ”موقف اإلجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه
لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب “أنها 

  .”الفلسطيني

ودعت الدول العربية التي وافقت على حضور 
ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات 

، ٢٠١٨العام ) قمة القدس(على قرارات قمة الظهران 
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، ومبادرة السالم العربية، دون ٢٠١٩قمة تونس العام 
  .”تغيير أو تبديل

اإلجماع الفلسطيني على رفض “وثمنت المنظمة 
ت األميركية الهادفة الستبدال مبدأ األرض مقابل المخططا

السالم بمبدأ االزدهار والمال مقابل السالم، والتمسك 
بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير 

  .”القابلة للتصرف

لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة “وجددت الدعوة 
األمم المتحدة ومشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس 

التحاد األوروبي والدول العربية ودول البريكس األمن وا
واليابان وفق القانون الدولي والشرعية الدولية بما يضمن 
ٕإنهاء االحتالل اإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، بجدول زمني محدد وآليات تنفيذ بضمانات 

  .”دولية

الحق الفلسطيني في تقرير مصيره “وأكدت 
مستقلة بعاصمتها القدس وفق حدود ٕواقامة دولته ال

 وحق العودة، استنادا ١٩٦٧الرابع من حزيران العام 
، واإلفراج عن األسرى، وحل ١٩٤لقرار الجمعية العامة 

قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا لقرارات الشرعية 
  .”الدولية ذات العالقة

المجتمع الدولي لرفض “ودعت منظمة التحرير 
 الهادف إلى تدمير القانون الدولي المخطط األميركي

والشرعية الدولية والمرجعيات التي أسست بناء على 
قرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات العالقة 
ٕواستبدالها بتشريع االحتالل اإلسرائيلي، واخضاع الشعب 

  ”.الفلسطيني لالحتالل الدائم تحت مسميات مختلفة

سراع في باإل“وعلى الصعيد الداخلي؛ طالبت 
 إلزالة ٢٠١٧) أكتوبر( تشرين أألول ١٢تنفيذ اتفاق 

أسباب االنقسام وصوال إلى إجراء انتخابات عامة حرة 
أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته “، الفتة إلى ”ونزيهة

  ”. ّتعد نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية

وكانت المواقع اإلسرائيلية، ومنها موقع صحيفة 
ً، قالت، نقال عن مصدر أميركي مقرب ” هيوميسرائيل“

الورشة المخطط لعقدها الشهر “من البيت األبيض، إن 
المقبل في المنامة ستتمحور على األرجح حول الجوانب 

  .”ًاالقتصادية لخطة السالم، مع الجوانب السياسية أيضا

وأضافت، أن حديث المصدر يتطابق مع 
ماضي المبعوث التصريحات التي أدلى بها األسبوع ال

األميركي الخاص لعملية السالم، جيسون غرينبالت، 
يهدف المؤتمر إلظهار كيف يمكن للفلسطينيين “حيث 

  .”رؤية األمور إذا تم تنفيذ الخطة

المحور الرئيسي “وحسب الصحيفة، فإن 
كسر دائرة إدامة الصراع، “ًللمؤتمر، وفقا للمصدر، 

اد على االستدامة، واستبدال المساعدات بالتنمية، واالعتم
وبدال من مواصلة االعتماد على المساعدات، فإن الفكرة 

  .”هي إعطاء الفلسطينيين أدوات لكي يكونوا مستقلين

اإلدارة األميركية اقتراح سلسلة من “وتنوي 
الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو 
واالزدهار، بحيث يكون هناك تغيير في حالة الفقر 

الكثير منهم على المساعدات، وسيقف السكان واعتماد 
  .”والسلطة نفسها على أرجل مستقلة

على المستوى العملي، ستقترح إدارة ترامب 
إعادة ترميم مخيمات الالجئين في الضفة الغربية وبناءها 
كمدن دائمة وبلدات ثابتة للفلسطينيين؛ واالستعاضة عن 

غذية ببرامج أنظمة األونروا في مجال التعليم وتوزيع األ
لالستدامة والتطوير، ترافقها منظمات دولية غير حكومية، 

  .تحت إدارة وقيادة السلطة الفلسطينية نفسها

ونوهت إلى أن الخطة االقتصادية األميركية، 
تهدف ”وفق المصدر، تتطلب حلول وسط وتنفيذ دقيق، و

ًإلى تغيير حياة الفلسطينيين جذريا وقيادتهم نحو مستقبل 
وصفها خريطة طريق تشمل مجموعة كاملة من أفضل، ب

المشاريع الحقيقية، ولديها القدرة على االنطالق نحو نمو 
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مستدام من خالل القطاع الخاص، لكن من خالل السالم 
وتسوية مسائل الوضع النهائي فقط يمكن الوصول إلى 

  .”هذا المستوى من النمو

البحرين ” ورشة“ًوطبقا له؛ قالت المواقع، فإن 
فرصة مهمة للجمع بين جهات حكومية وتجارية “ّد تع

وتبادل األفكار ومناقشة االستراتيجيات لزيادة الدعم 
واالستثمارات في المشروعات االقتصادية التي يمكن 
تحقيقها من خالل اتفاقية السالم، بما يضمن األمن 

، ”والفرص غير المسبوقة لإلسرائيليين والفلسطينيين
  .بحسبهم

ت قال، خالل مجلس األمن الدولي وكان غرينبال
أحد العناصر الرئيسية سيكون “األسبوع الماضي، إن 

، التي تعتبرها اإلدارة االميركية ”األونروا“إنهاء عمل 
ٕسببا رئيسيا إلدامة الصراع، وانه يجب نقل الخدمات التي 
تقدمها الوكالة إلى دول أو منظمات أخرى، إزاء عدم 

ض الممنوح لها من قبل األمم قدرتها على الوفاء بالتفوي
  .، وفق قوله”المتحدة

من جانبه، اعتبر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي 
ُالخارج، أن المشاركة في ورشة البحرين االقتصادية، يعد 

شكال من التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي وخيانة “
  .”لتضحيات الشعب الفلسطيني

توحد “ودعا المؤتمر، في بيان له، إلى 
ينيين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم على موقف الفلسط

الحكومة البحرينية “، كما دعا ”الورشة“رافض لعقد 
إللغائها نظير استهدافها الشعب الفلسطيني ومقدراته 
ًخدمة لالحتالل، وذلك انطالقا من المواقف البحرينية 

  .، بحسبه”الرسمية والشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني

، التي قال ”ة القرنصفق“وجدد رفضه لخطة 
تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية لصالح “إنها 

االحتالل الصهيوني، وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه 
  .”المشروعة

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
ًالتحرير، صائب عريقات، أكد، مؤخرا، أن القيادة 
الفلسطينية قررت عدم المشاركة في مؤتمر المنامة، في 

  .ضوء قرارات اإلدارة األميركية

إلى ذلك؛ واصلت سلطات االحتالل عدوانها ضد 
الشعب الفلسطيني، حيث أبعدت شابين فلسطينيين عن 

ً يوما كشرط لإلفراج ١٤المسجد األقصى المبارك، لمدة 
عنهما، كما نفذت االعتقاالت بحق عدد من المواطنين 

  .الفلسطينيين أثناء تواجدهم في المسجد

 شنت قوات االحتالل حملة واسعة من فيما
االعتقاالت ضد عدد من الشبان الفلسطينيين، عقب 
مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، في كل من قرية دير 
أبو مشعل شمال غربي رام اهللا، وقطنة شمال غربي 

  .القدس المحتلة

واستهدفت قوات االحتالل منازل الفلسطينيين 
 في بلدة سيلة الحارثية، بقنابل الغاز المسيل للدموع

غربي جنين ما أدى لوقوع حاالت اختناق بين صفوفهم، 
ًتزامنا مع مداهمة مخيم العروب لالجئين، شمالي مدينة 

 .ًالخليل، وبلدة إذنا غربا، ومدينة جنين

  ٢٢ ص٢٨/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

اعتداءات المستوطنين تستفحل بحماية قوات 
  االحتالل

 

كشف مركز  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
ألراضي المعلومات اإلسرائيلي لحقوق االنسان في ا

النقاب أمس أن الحرائق » بتسيلم«الفلسطينية المحتلة 
التي اندلعت في اكثر من حقل زراعي فلسطيني في 
الضفة كان يقف خلفها مستوطنون بحماية الجيش 

 .وعناصر من الجيش شاركت فيها
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على  في تقرير له حصلت» بتسيلم«وقال مركز 
 ١٧/٥/٢٠١٩نسخة منه انه في يوم الجمعة الموافق 

أضرم مستوطنون النار بحقول غير مزروعة في قريتي 
في الموقعين رشق المستوطنون . بورين وعصيرة القبلية

سكان القريتين بالحجارة وفي عصيرة القبلية أطلق 
مستوطن النار بالهواء على الرغم من وقوع المنطقة تحت 

لم يعتقل الجنود الذين . رقابة األبراج العسكرية اإلسرائيلية
يقفون إلى جانبهم أحدا ومنعوا الفلسطينيين من كانوا 

المساهمة في إطفاء النار ومن االقتراب من أراضيهم 
 .التي تأكلها النيران

تقع الحقول التي أضرمت : وجاء في التقرير
 متر عن منازل القرية ٤٠٠فيها النيران على بعد نحو 

ونحو كيلومتر من البؤرة االستيطانية غير القانونية 
مشيرة إلى أن الجيش . االستيطانية»  رونينجفعات«

يمنع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى هذه المناطق 
باستثناء أيام محددة مرتين في السنة وكذلك عندئذ 
ُيسمح لهم بالوصول إليها فقط في حال توفر تنسيق مع 

 .االرتباط اإلسرائيلي وهو أمر نادر

أنه في مرحلة معينة » بتسيلم«وأكد مركز 
وعندما زاد حجم اللهب أخمد المستوطنون النيران على ما 

 .يبدو خوفا من انتشارها وصوال إلى المستوطنة

كما هو متوقع لم يتم التحقيق مع :وقال بتسيلم
أحد من المستوطنين ولم يتم اعتقال أحد وكما هو الحال 

ّبل إن . دائما فقد حصلوا على حصانة شبه مطلقة
بإشعال الحرائق في منطقة الجيش اتهم الفلسطينيين 

ّوان الدعم الكامل الذي توفره إسرائيل . عصيرة القبلية ٕ
ّللمستوطنين يتسق مع سياساتها الممتدة منذ سنين طوال 
في الضفة إذ تخدمها أعمال العنف هذه وتساعدها في 

 .تحقيق أهدافها

أضحى عنف المستوطنين » بتسيلم«وأضاف 
ّوأحيانا عنف اإلسرائيليين الذي( ّضد ) ن ليسوا مستوطنينً

ًالفلسطينيين منذ فترة طويلة جزءا ال يتجزأ من روتين 
تشمل أعمال العنف هذه . ّاالحتالل في الضفة الغربية

ّالتي ينتج عنها انتهاك لحياة الفلسطينيين وسالمة (
مجموعة واسعة من ) أجسادهم وممتلكاتهم وأراضيهم

ّالممارسات، بدءا بإغالق الطرقات ورشق ال حجارة على ً
ًالسيارات والمنازل، مرورا بمداهمة القرى واألراضي 
ٕواحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير واتالف  ٕ
ًالممتلكات وصوال إلى االعتداءات الجسدية وأحيانا  ً

 .ٕواطالق النار) المولوتوف(الزجاجات الحارقة 

أنه يقع على عاتق إسرائيل » بتسيلم«واكد مركز 
ّالضفة الغربية من أعمال العنف هذه ّواجب حماية سكان  ّ

ّلكن قوات األمن وأجهزة تطبيق القانون ال تقوم بواجبها، 
ّحتى في الحاالت التي يمكن فيها التكهن بحدوث مثل 

تشير آالف اإلفادات : وقال التقرير. هذه االعتداءات
ّوأشرطة الفيديو والتقارير والمتابعة طويلة األمد التي 

ومؤسسات أخرى حول هذا » تسيلمب«قامت بها منظمة 
ّالموضوع، تشير إلى أن قوات األمن تسمح للمستوطنين  ّ
ّعلى نحو روتيني بإلحاق األذى بالفلسطينيين بل إنها  ّ ٍ
ترافق المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم وتدعمهم 
ّوتؤمن لهم الحماية، وأحيانا تنضم إلى صفوفهم كمعتدية ً ّ .

ّوفي بعض الحاالت تفضل قو ّات األمن إبعاد الفلسطينيين ّ
ّتحديدا من أجل تجنب اإلصابات ً. 

ّولفتت الى إن النتيجة بعيدة المدى ألعمال 
العنف التي يرتكبها المستوطنون هي سلب مناطق آخذة 
ّباالزدياد من أيدي الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة  ّ
ّالغربية وهو األمر الذي يسهل السيطرة على الضفة  ّ ّ ّ

 .ة ومواردهاّالغربي

ّوقال المركز نادرا ما يضطر المستوطنون إلى  ً
ّدفع ثمن األذى الذي يلحقونه بالفلسطينيين وفي الغالبية  ُ

ّالعظمى من الحاالت تغلق ملفات التحقيق  ّ ُإذا فتحت (ُ
ّلقد تم توثيق هذا الواقع . ّدون التوصل إلى شيء) ًأصال
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سان في سلسلة طويلة من تقارير مؤسسات حقوق اإلن
مثل تقرير لجنة كارب الذي صدر عام (ّوتقارير رسمية 

) ١٩٩٤ وتقرير لجنة شامغار الذي صدر عام ١٩٨٢
ّأكدت جميعها أن السلطات اإلسرائيلية تتبنى سياسة غير  ّ ّ ّ ّ
ّمعلنة من التسامح والتهاون وعدم تنفيذ القانون بحق 

 .الجناة من المستوطنين

 المستوطنون ًأحداثا هاجم فيها» بتسيلم«ّوثقت 
ّبما في ذلك أشرطة فيديو صورها (ّفلسطينيين 

ّوسلمت المواد إلى الشرطة ) ّالمتطوعون في المؤسسة ّ ّ
ّالضحايا الفلسطينيين » بتسيلم«كما وساعدت . والجيش

ّفي الوصول إلى مراكز الشرطة وتقديم الشكاوى وتابعت 
ّمجريات التحقيقات، بما في ذلك تقديم اعتراضات على 

وبعد المثابرة على هذا العمل طيلة أكثر . ّق الملفاتإغال
ّ عاما ال مناص من االستنتاج أن أداء السلطات ٢٥من  ّ ً

ّال يوفر من تطبيق القانون على المستوطنين سوى 
ّالمظهر، وما عدا بعض الحاالت االستثنائية فإن هذه 
ًالسلطات غير معنية مطلقا بالتحقيق في اعتداءات  ّ

 .ّ الفلسطينيينالمستوطنين على

ّوأوضح المركز إن ألعمال العنف التي يرتكبها 
المستوطنون إسقاطات بعيدة المدى على الواقع في 
ّاألراضي المحتلة ولها تأثير رادع ومثير للتهديد حتى بعد 

ّأفاد العديد من الفلسطينيين عن هجمات . وقوعها
ّالمستوطنين كأحداث صادمة طبعت في الذاكرة الفردية  ُ

مناطق «ّجماعية ومنعت الكثيرين من االقتراب من وال
 .المحاذية للمستوطنات» الخطر

البؤر «تندرج ضمن هذا الواقع ظاهرة 
ّمستوطنات كأنما أقيمت في مخالفة للقانون » ّاالستيطانية

منذ . ّاإلسرائيلي ولكن بدعم وحماية وتمويل حكومي
بؤرة  «١٠٠تسعينيات القرن العشرين أنشئت نحو 

ّفي أماكن كثيرة في أنحاء الضفة الغربية» ّانيةاستيط ّ .
ّتوسع مجال سيطرة » البؤر االستيطانية«هذه 

ّالمستوطنات وتضاعف مرات ومرات مساحات األراضي  ّ
هذا النهب ترافقه أعمال العنف . ّالفلسطينية المنهوبة

ّوالتهديدات ومهاجمة الرعاة وسلب األراضي الفلسطينية ّ .
ّالنادرة جدا، حيث تم إخالء بؤر باستثناء الحاالت  ً ّ

ّاستيطانية في أعقاب إجراءات قانونية ال تزال جميع 
ًالبؤر االستيطانية تقريبا قائمة على األرض، وتكتسب 
ّبالتدريج مكانة رسمية كجزء أساسي وجوهري من  ّ ّ

  .ّالمنظومة االستيطانية

  ١٠ص ٢٨/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ن يكرس جهوده األرد": الشؤون الفلسطينية"
  لدعم الفلسطينيين

 

التقرير الشهري الصادر عن   اكد–  بترا–عمان 
دائرة الشؤون الفلسطينية أنه ليس هناك ما هو أكثر 

صفقة "وضوحا فيما يتعلق بموقف االردن من ما يسمى بـ 
، مشيرا الى تأكيد جاللة الملك عبد اهللا الثاني ثبات "القرن

لسطينية والمقدسات موقف األردن تجاه القضية الف
  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

َوتناول التقرير تكريس األردن جل جهوده  ُ
ٕوامكاناته لدعم الفلسطينيين إلقامة دولتهم على ترابهم 
الوطني على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتشديد 

ة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، جاللته على أهمي
وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، باعتبارها 
مفتاح تحقيق السالم في المنطقة، وتأكيده كذلك مواصلة 
األردن تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

االسرائيلي وتطرق التقرير الى مواصلة االحتالل 
خالل شهر نيسان انتهاكاته المعهودة في األرضي 
ٍالفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد 
لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية وكذلك امعانه 



  
  ١٤٦ 

في ممارسة سياساته االستيطانية والتهويدية والعنصرية 
واعتقال وهدم ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل 

واستيطان وتهويد دون االكتراث بالقرارات واالتفاقيات 
الدولية، تنفيذا للمطامع االحتاللية، وتبديدا للجهود الرامية 

  .الى التوصل الى حل دولتين لشعبين

وتطرق التقرير الى أبرز هذه االنتهاكات، حيث 
 ٦تسببت انشطة االحتالل االسرائيلي العدوانية باستشهاد 

 آخرين من قطاع ٣ من الضفة الغربية، و ٣ينيين؛ فلسط
غزة في اطار مواصلة االحتالل االسرائيلي نهجه الوحشي 
في قمع المسيرات بالقرب من السياج األمني الحدودي في 

في ( فلسطينيا ٤٣٥قطاع غزة، واعتقال قوات االحتالل 
من بينهم العديد من النساء ) الضفة الغربية ومن قطاع غزة

  .ال دون الثامنة عشرةواالطف

كما واصلت قوات االحتالل اقتحامها لتجمعات 
ً اقتحاما لتجمعات ٥٥٧سكنية فلسطينية وصلت الى 

سكانية مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل للمواطنين وانتهاك 
لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة 

مقدسات واستمرارها في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد ال
اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ٕومصادرة االراضي واخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث 

 حادثة هدم منها حاالت هدم ذاتية ١٩شهد شهر نيسان 
 نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات باهظة
ن اشار التقرير الى إقرار السلطات االسرائيلية عددا م

المشاريع االستيطانية التي تهدف الى تكثيف االستيطان 
وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وفي طليعتها؛ 
عبر الشروع باالستيالء على األراضي الفلسطينية الزراعية 
التابعة لبلدتي حوارة وبيتا وقرى بورين وعورتا ويتما 

ت، والساوية بمحافظة نابلس وقرية ياسوف بمحافظة سلفي
ًبهدف شق الشارع االلتفافي االستيطاني حوارة، عوضا عن 
الشارع الرئيس المار وسط بلدة حوارة، وكذلك مصادرة 

 دونم من أراضي المواطنين الزراعية التابعة ٤٠١مساحة 

 - لبلدتي بيت ُأمر وحلحول، وذلك لشق الشارع االلتفافي 
   .العروب

  ٣٠/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

جنوده المتورطين في " يحصن"جيش االحتالل 
 عمليات قتل فلسطينيين

 

منح االدعاء  -  قدس برس –القدس المحتلة 
للجنود " حصانة"العسكري في جيش االحتالل اإلسرائيلي 

ممن تورطوا في قتل فلسطينيين خالل مواجهات أو أحداث 
 .في األراضي الفلسطينية المحتلة

كري، شارون أوفيك، وأوضح المدعي العام العس
بوجود قرار بمنح الحصانة الكاملة للجنود الذين يقتلون 
الفلسطينيين، عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في 
حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو 

  .المدنية

 ٢٠١٨وأظهر تقرير االدعاء العام العسكري لعام 
يدانية، واالستخبارات أن القادة والجنود في الوحدات الم

والسايبر، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خاللها 
  .إظهار الوعي بالنتائج القانونية ألفعالهم

العبرية عن المدعي " هآرتس"ونقلت صحيفة 
أي جندي يتعرض للخطر ويقتل "العسكري أوفيك قوله إن 

  ".فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية

كرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر وذ
، ٢٠١٨مارس /  قضية حدثت منذ آذار١١بالتحقيق في 

ًحيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خالفا 
لقواعد إطالق النار ومخالفة لإلجراءات التي وضعها كبار 

  .ضباط الجيش

ًويعتبر مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن 
التحقيق من العمليات العسكرية خالل الحرب فحص ملفات و

، وذلك قبل قرار محتمل من ٢٠١٤على غزة في صيف 
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محكمة العدل الدولية في الهاي بفتح تحقيق في أحداث 
  .العملية

وذكرت الصحيفة أن مكتب االدعاء العسكري أطلق 
ً، برنامجا هدف لتقديم المساعدة واالستشارة ٢٠١٨خالل 

علم قوانين الحرب من خالل للجنود والضباط على ت
  .سيناريوهات القضايا القانونية أثناء العمليات العسكرية

 محاضرة ١٨٠وأفادت بأن المكتب عقد حوالي 
ًوتمرينا حول القانون الدولي، وذلك بغية مواجهة الدعاوى 
القضائية بالمحافل الدولية التي قد تحرك ضد كبار الضباط 

نيين بمسيرة العودة على والجنود لضلوعهم في قتل الفلسطي
  .طول السياج األمني مع قطاع غزة

ونوهت إلى أن قسم القانون الدولي في مكتب 
أحد المحاور الرئيسية للقسم هذا "المدعي العام أوضح أن 

العام تقديم االستشارة القانونية في سياق تعامل الجيش 
  ".اإلسرائيلي مع االضطرابات على حدود قطاع غزة

ي مكتب المدعي العام إنه تم إجراء وقال مسؤول ف
تدريب خاص قام فيه المدعي العام العسكري بتشكيل قادة 
ومقاتلين للقيام بأحداث وهمية، والتي كان يتعين عليهم 
خاللها التصرف مع األحداث مع إظهار الوعي للتداعيات 

  .القانونية وقوانين الحرب

فإن أي جندي يتعرض "وبحسب المدعي العسكري، 
ر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من للخط

  ".الضباط في قراره

ّوصرح خالل مؤتمر نقابة المحاميين الذي عقد 
بين الحين واآلخر يطلق البعض تصريحات "في إيالت، بأنه 

تشير بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من 
  ".إطالق النار دون التشاور مع محام

لذي يواجه الخطر ويعمل على الجندي ا"وأكد أن 
حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم 

  ".الكامل

وبناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق 
النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم 

  ".هآرتس" لـ ًالعسكرية ولن يتعرض للمساءلة، وفقا

الحتالل ويضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش ا
المتعددة، والتي بدأت بمحاولة إطفاء الصبغة القانونية على 
قتل األطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في 

 حاجز ٤٠٠مناطق الضفة الغربية والتي بلغت ما يزيد عن 
  .في كل أنحاء الضفة

  ٧ ص٣٠/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  
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 مع إصابات خالل مواجهات ليلية: القدس
  االحتالل في أبو ديس

 

 الليلــة ،أصــيب عــدد مــن المــواطنين الفلــسطينيين
 خــالل مواجهــات مــع قــوات جــيش االحــتالل فــي ،الماضــية

وأفـــادت . جنـــوب شـــرق القـــدس المحتلـــة،بلـــدة أبـــو ديـــس
 بــأن طواقهمــا تعاملــت ،جمعيـة الهــالل األحمــر الفلـسطيني

ٕاصـابتين  وفـي قدمـه" التوتـو"مع إصابة مـواطن برصـاص 

ـــف بالمطـــاطبا ـــس ،لرصـــاص المعـــدني المغل  إضـــافة لخم
ــدموع خــالل المواجهــات  حــاالت اختنــاق بالغــاز المــسيل لل

  .التي اندلعت في البلدة

وقال مراسلنا في القـدس ان المواجهـات اسـتمرت 
  .في البلدة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية

 ٤/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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المنزلي واإلبعاد على االحتالل يفرض الحبس 
  مقدسي بعد أن هدم منزله واعتدى عليه

  

مركـز معلومـات وادي حلـوة   أفـاد–  وفـا–القدس 
 فرضت على ، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي،في سلوان

 واإلبعــاد عــن حــي ،المــواطن أنــس برقــان الحــبس المنزلــي
وادي ياصــول ببلــدة ســلوان جنــوب المــسجد األقــصى حتــى 

 ، ودفع كفالة ماليـة بقيمـة ألـف شـيقل،لمقبليوم االثنين ا
 . عنهاإلفراجمقابل 

 ، قد اعتقلت الـشاب برقـان،وكانت قوات االحتالل
 وعقــب االعتــداء ،يـوم الثالثــاء الماضــي خــالل هـدم منزلــه

 إلصابته بجروح ورضـوض أدى ما ،عليه بالضرب المبرح
  .مختلفة

  ٤/٥/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

مستوطنون يخربون للمرة الثالثة بوابة : القدس
  ّمسجد الشيخ مكي

 

 خربت مجموعة من عصابات – وفا –القدس 
ّمكي في   بوابة مسجد الشيخ، أمس السبت،المستوطنين

 .شارع القادسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

 ،وشمل االعتداء تكسير وتخريب قفل المسجد
عه على نفس المسجد خالل وهو االعتداء الثالث من نو

 .فترة قصيرة

" القادسية"يذكر أن المسجد يقع قبالة مدرسة 
في الشارع الرئيسي الممتد من باب الساهرة باتجاه 

  .المسجد األقصى المبارك

  ٥/٥/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

العليا تصادق على قرار يتيح الهدم السريع في 
 "ج"مناطق 

 

 على ، األسبوع الماضي،اصادقت المحكمة العلي
ّقرار لوزير األمن اإلسرائيلي يقلص دور المحاكم اإلسرائيلية  ّ

" ّللمباني غير المرخصة"في معارضة هدم جيش االحتالل 
ّ وينص على تنفيذ الهدم ،ّبالضفة الغربية" ج"في مناطق 

  . ساعة من صدور األمر٩٦ خالل

ّاليمينية القرار " ماكور ريشون"ووصفت صحيفة 
 قائلة إنه نتاج جهد وزير األمن اإلسرائيلي ،"ثوري"أنه ب

ّ في حربه على البناء الفلسطيني ، أفيغدور ليبرمان،السابق
ّ التي تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية،"ج"في مناطق  ّ.  

ال " قضاة في المحكمة العليا أن القرار ٣ ّوادعى
ّيميز بين البناء الفلسطيني غير المرخص وبين الب ناء ّ

 رغم أن المنطقة التي اختارها ،"ّاإلسرائيلي غير المرخص
 ،القانون" اختبار"  لـ،ً بوصفه وزيرا لألمن حينها،ليبرمان

ّفيها مبان فلسطينية مهددة بالهدم أكثر من مباني  ّ ٍ
 وهو األساس الذي استند إليه التماس ،المستوطنين

  .ّالجمعيات الحقوقية للمحكمة العليا

 بتنفيذ ، العام الماضي،ًأصدر قراراوكان ليبرمان 
ّ إال أن جمعيات ،ساعة من صدورها ٩٦ أوامر الهدم خالل ّ ّ

ّحقوقية قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد القرار ًّ ّ.  

ّوجاء في التماس الجمعيات الحقوقية أن القرار  ّ
 ويهدف إلى تقليص هامش معيشة ،ّألسباب سياسية"جاء 

تطبيق األمر "ّ وأضافت أن ،"ّبيةّالفلسطينيين في الضفة الغر
على المباني في خارج مناطق التخطيط أو في المناطق 

ّ معناه أن هذه األوامر لن تطبق على ،ّالتي تعتبر عسكرية
  ."ّاليهودية في الضفة الغربية) المستوطنات(البلدات 

  ٥/٥/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  
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االحتالل يخطر بهدم بركس ببيت لحم : القدس
  نازل وأراضي في الولجةويصور م

  

 بهدم ،أخطرت سلطات االحتالل اليوم األحد
بركس لتربية األغنام في قرية الولجة جنوب مدينة 

 وصورت عددا من منازل ، وتغريم صاحبه ماليا،القدس
  .المواطنين وأراضي زراعية

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض 
وظفين من بلدية االحتالل  بأن قوات االحتالل برفقة م،اهللا

 وسلمت المواطن ،في القدس اقتحمت منطقة خلة السمك
عماد الدراس إخطارا بهدم بركس لتربية األغنام؛ بدعوى 

 كما صورت مساحات من األراضي ،عدم الترخيص
  .الزراعية في المنطقة

 أن اإلخطار يتضمن أنه ،وأضاف عوض اهللا
ية فرض غرامة  مع إمكان،سيترتب عليه إجراءات عقابية

وفي . ألف شيقل١٤٠ إلى ٣٠مالية تتراوح ما بين 
 صورت قوات االحتالل عددا من منازل ،السياق

  .المواطنين في حي عين الجوزة بالقرية

يذكر أن الولجة تتعرض منذ فترة إلى هجمة 
مسعورة من االحتالل شملت هدم عدد من المنازل 

  .ٕواخطارات أخرى بوقف البناء

 ٥/٥/٢٠١٩قدس موقع مدينة ال

* * * * *  

ًالبرماوي يدعو لمحاكمة إسرائيل دوليا على 
  جرائمها بحق الصحفيين

  

اعتبر  - األناضول -  ليث الجنيدي-عمان 
 امس ،"ينال البرماوي"نائب نقيب الصحفيين األردنيين 

 ،استهداف االحتالل للصحفيين في غزة" أن ،األحد
 ،"ارساتهممحاولة بائسة إلسكات أصوات حرة تفضح مم

  ".الجنائية الدولية"مطالبا بمحاكمة إسرائيل في 

 جاء ذلك في تصريح أدلى به البرماوي لـ
  والذي دعا فيه اتحاد الصحفيين الدوليين لـ،"األناضول"
مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لجرائمها "

  . "بحق الصحفيين في األراضي المحتلة

ين هذه الممارسات ُند": وقال البرماوي
 ، بخاصة وسائل اإلعالم،الصهيونية بحق إخواننا في غزة

والتي ال يقرأ منها سوى محاوالت بائسة من العدو لتكميم 
  . "األفواه والتغطية على جرائمهم البشعة بحق الفلسطينيين

هي بذلك تخالف كافة األعراف والمواثيق "وتابع 
لكاملة للصحفيين الدولية التي يفترض أن تؤمن الحماية ا

  ".لتأدية مهامها

إسرائيل تحاول إسكات كل صوت "الى ان  ولفت
حر يفضح ممارساتها وتجاوزاتها واعتداءاتها على 

 وهذا هو نهج االحتالل منذ اغتصابه ،األبرياء العزل
  ".لألراضي الفلسطينية والعربية

 الذي بدأ عمله في ،ومكتب األناضول... <<
 ٣ ضمن ، صحفيا١١م  يض،٢٠١٢قطاع غزة عام 

  .أقسام هي األخبار والصور والفيديو

وأدان الرئيس التركي رجب طيب ... <<
 على حسابه في ، في تغريدة نشرها، السبت،أردوغان

 استهداف إسرائيل مكتب وكالة ، بشدة،موقع تويتر
  .األناضول بغزة

  ٥ ص٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

شهر مستوطنون يقتحمون األقصى بأول أيام 
  رمضان

  

اقتحم  -س  قدس بر- القدس المحتلة
 المسجد ، صباح اليوم االثنين،مستوطنون متطرفون

 في أول أيام ،األقصى المبارك من جهة باب المغاربة



  
  ١٥٠ 

 بحراسة مشددة من قوات االحتالل ،شهر رمضان المبارك
 .الخاصة

 مستوطنا ٨٣ فإن ،ووفقا لدائرة األوقاف بالقدس
 ونفذوا جوالت ،د األقصىاقتحموا ساحات المسج

 ،المزعوم" الهيكل" وتلقوا شروحات عن ،استفزازية
وبعضهم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 

  . قبل أن يغادروا من باب السلسلة،باب الرحمة

 واصلت شرطة االحتالل منع العديد ،وفي المقابل
 كما واصلت ،من الفلسطينيين دخول المسجد األقصى

 ونصبت الحواجز ،راءات مشددة عند أبوابهفرض إج
العسكرية في القدس القديمة عند الطرقات المؤدية 

 دعت الهيئة اإلسالمية ،ولمواجهات االقتحامات.للمسجد
 إلى شد الرحال ، وهيئة العلماء والدعاة بالقدس،العليا

 والحفاظ على ،للمسجد األقصى للصالة والرباط فيه
  .ل شهر رمضانحرمته وآدابه ونظافته خال

 أن كل ما دار ،وأكدت الهيئتان في بيان مشترك
عليه السور هو من المسجد األقصى وله األحكام 

 وأن المسجد هو للصالة والذكر وتالوة ،الخاصة بالمسجد
 وكله مصلى ويشمل األماكن ،القرآن الكريم والرباط فيه
  .المسقوفة وغير المسقوفة

بشكل شبه ويقتحم المستوطنون باحات األقصى 
يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني 

 .للمسجد وتهويد المدينة المقدسة

  ٧ ص٧/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

االحتالل يحاول عرقلة وصول المصلين 
  لألقصى من جهة باب األسباط

 

حاولت قوات االحتالل عصر أمس عرقلة وصول 
ب المبارك من جهة با المسجد األقصى إلىالمصلين 

  .األسباط

وقال مراسلنا في القدس إن االحتالل وضع 
 البلدة القديمة إلى دورياته وسط الشارع الرئيسي المؤدي

 من جهة باب األسباط لكنه عاد األقصىوالمسجد 
المكان أمام ضغط المواطنين وتجمهرهم  وانسحب من

  .ومركباتهم في المنطقة

وكان عدد من كبار ضباط شرطة االحتالل قد 
أحد أبواب (الساهرة   جولة ميدانية في محيط بابنفذوا

 في حين هاجمت عناصر من شرطة ،)القدس القديمة
بلدية االحتالل بسطات الباعة والفالحات في  وطواقم

من البسطات  شوارع القدس القديمة وصادرت عدد
  .وحررت مخالفات للبائعات

  ٧/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 مركز تدريب مهني وقاعة االحتالل يخطر بهدم
 في شعفاط

 

أخطرت بلدية االحتالل في  -االيام الفلسطينية 
 بهدم مركز ،القدس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط

  . تدريب مهني وقاعة بمقر اللجنة

وأفادت مصادر محلية بأن القرارين يستهدفان 
 بحجة عدم ،مركزا للتدريب المهني وقاعة قيد اإلنشاء

   .الترخيص

وجاء تسليم أمري الهدم بعد اقتحام بلدية 
االحتالل بالقدس والشرطة وحرس الحدود حرم اللجنة 

  .الشعبية في المخيم

  ١٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  



  
  ١٥١ 

ًيهدم نصبا تذكاريا للشهيدين دراج االحتالل  ً
  وعنقاوي

  

هدمت قوات االحتالل نصبا تذكاريا للشهيدين 
 ،على مدخل بلدة كفر نعمةأمير دراج ويوسف عنقاوي 

  . اللذين ارتقيا في الرابع من آذار الماضي

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات االحتالل 
اقتحمت القرية ودهمت عددا من المنازل واعتقلت 

 وأن قوات ،مواطنين قبل أن تهدم النصب التذكاري
االحتالل اعتدت بالضرب على شاب في قرية بيت عور 

 وذلك بعد احتجازه ونقله إلى ،هللالتحتا غرب رام ا
 فيما اعتدت تلك القوات على والده وأشقائه ،المستشفى

 . بعد أن أغلقت ورشة حدادة للعائلة،بالضرب

 ١٣ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

   بالضفة الغربيةً فلسطينيا١٧االحتالل يعتقل 

 

ّشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر  -بترا  
 في ،ة اعتقاالت ومداهمات واسعةاليوم الخميس حمل

مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة طالت سبعة 
  .عشر فلسطينيا

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان له إن 
قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل 

  .وبيت لحم ونابلس ورام اهللا والبيرة وجنين وطولكرم

 ٧/٥/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

 االحتالل يغلق شوارع سلوان بالقدس المحتلة
  

شرطة  أغلقت –  وكاالت–فلسطين اليوم 
 شارع وادي حلوة ببلدة ، مساء اليوم الثالثاء،االحتالل

 . تزامنا مع موعد اإلفطار وصالة التراويح،سلوان

سلوان أن / وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
بشكل " مفرق وادي حلوة"شرطة االحتالل قامت بإغالق 

" آذان المغرب"مفاجئ ومنعت مرور المركبات تزامنا مع 
وتوجه األهالي لمنازلهم لتناول طعام اإلفطار في ثاني 

 أزمة مرورية في إلى مما أدى ،أيام شهر رمضان
 .المنطقة

وأضاف المركز أن شرطة االحتالل أغلقت شارع 
العين وشارع باب المغاربة قبل موعد آذان العشاء بعدة 

 خالل توجه األهالي لصالة التراويح في المسجد ،قدقائ
  .األقصى المبارك

  ٧/٥/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

استئناف المتطرفين عدوانهم ضد المقدسات 
  الدينية في القدس المحتلة

    

المستوطنون  استأنف ...<< –نادية سعد الدين 
ّ عدوانهم ضد المقدسات الدينية في ، أمس،المتطرفون
 من ، باقتحام المسجد األقصى المبارك،لمحتلةالقدس ا

 وتنفيذ ، تحت حماية قوات االحتالل،"باب المغاربة"جهة 
ّ وسط تصدي المصلين ،جوالت استفزازية داخل باحاته

  .ّوحراس المسجد العتداءاتهم المتواترة

  ٦ ص٨/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 منشأة سكنية ٥١االحتالل اإلسرائيلي يهدم 
 القدس خالل نيسانوتجارية في 

 

قال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في  -بترا 
 إن سلطات االحتالل ،مدينة القدس المحتلة اليوم الثالثاء

 منشأة سكنية ٥١هدمت خالل شهر نيسان الماضي 
  .وتجارية في المدينة لمواطنين مقدسيين



  
  ١٥٢ 

 أن بلدية ،وذكر المركز في تقرير نشره اليوم
 في القدس صعدت خالل الشهر االحتالل االسرائيلي

 تحت ذريعة ،المنصرم من عمليات الهدم في القدس
 في وقت تفرض فيه شروطا باهظة ،"البناء دون ترخيص"

  ".رخصة بناء"التكاليف للحصول على 

 من المستوطنين ٣٦٥٨وقال التقرير ان 
والطالب اليهود قاموا باقتحام المسجد االقصى خالل 

  .الشهر الماضي

شرطة االحتالل قامت مطلع الشهر وبين ان 
باب "الماضي بمالحقة الشبان الذين يفتحون مصلى 

 مقدسيين وأبعدتهم ٥ واعتقلت ،داخل األقصى" الرحمة
  .عن المسجد األقصى

 قيام سلطات ،كما رصد مركز المعلومات
 قرار إبعاد عن األقصى للفلسطينيين ١٨االحتالل بإصدار 

ًدر االحتالل قرارا يقضي  كما أص، بينهم سيدة،من القدس
وذكر . بمنع شابين مقدسيين من السفر لخارج البالد

التقرير أن قوات االحتالل نفذت خالل نيسان الماضي 
 ٤٥ أطفال و٤ بينهم ، حالة اعتقال في القدس١٣٠
 كما أصدر وزير الداخلية في حكومة ، وامرأتان،ًقاصرا

ّاالحتالل قرارا بسحب هويتي األسيرين المق يين اسحق دسً
  .عرفة ومنير الرجبي

  ٨/٥/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

  نتنياهو يؤدي طقوسا تلمودية في ساحة البراق

 

 أدى رئيس حكومة –  وكاالت–فلسطين اليوم 
 مساء أمس ،بنيامين نتنياهو" اإلسرائيلي"االحتالل 

الجدار ( طقوسا تلمودية في ساحة حائط البراق ،الثالثاء
ٕوسط حراسات واجراءات أمنية ) األقصىالغربي للمسجد 

 .مشددة

نتنياهو لمنطقة " زيارة"وكان االحتالل استبق 
البراق بإغالق شارع حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب 

  .المسجد األقصى المبارك

 حسب مركز معلومات ،وأغلقت شرطة االحتالل
وشارعي العين وباب " مفترق وادي حلوة "،وادي حلوة

  .سبب باختناقات في حركة السير ما ت،المغاربة

  ٨/٥/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

السفارة األمريكية بإسرائيل ستحتفل . .ألول مرة
  بعيد استقالل الواليات المتحدة بالقدس

" يسرائيل هيوم" أفادت صحيفة –القدس المحتلة 
ان السفارة األمريكية ستقيم احتفاالتها بعيد استقالل 

. يوليو في مدينة القدس / تموز٤ الواليات المتحدة في
وسيقام الحدث في مباني األمة بمدينة القدس وهي المرة 
األولى منذ قيام إسرائيل التي تقام فيها احتفاالتها 

 .في مدينة القدس" المرموقة"

ورفضت السفارة األمريكية إعطاء تعقيب لصحيفة 
ي  لكن عددا من المسؤولين اإلسرائيليين الذ،"يسرائيل هيوم"

جرى التنسيق مع مكاتبهم أكدوا ان هذه هي الخطة 
 .األمريكية

في الماضي أجريت االحتفاالت بيوم استقالل 
. الواليات المتحدة في منزل السفير في مدينة هرتسليا

ودعيت إلى هذه االحتفاالت آالف الشخصيات بينها الرئيس 
اإلسرائيلي ورئيس الحكومة ورجال أعمال ناشطين في 

 .المتحدةالواليات 

وذكرت الصحيفة انه في االحتفال الذي اجري العام 
 عرض ،الماضي بمكان مغلق بالقرب من مطار بن غوريون

رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرون إقامة 
  . وهذا ما يجري حاليا،الحدث العام المقبل في مدينة القدس

 ٨/٥/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  



  
  ١٥٣ 

ًاالحتالل يعتقل عددا من . .القدس
  الفلسطينيين بعد االعتداء عليهم

 

قوات االحتالل  اعتقلت –القدس المحتلة 
 ،ً عددا من الشبان المقدسيين، اليوم األربعاء،اإلسرائيلي

 في ،عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم
منطقة عقبة السرايا بالقدس القديمة وقرب المسجد 

  .األقصى

نا في القدس عن شهود عيان أن ونقل مراسل
 بأعمال ،المستوطنين شرعوا منذ ساعات صباح اليوم

وبرفع أعالم االحتالل " عقبة السرايا"استفزازية في منطقة 
  .ًعلى بناية استولوا عليها مؤخرا

مع   مشادات كالمية اندلعت وقال إن
" هتافات عنصرية وشتائم" عقب ترديدهم لـ ،المستوطنين

  .بحق المقدسيين

وذكرت أن شرطة االحتالل تدخلت لصالح 
ًالمستوطنين واعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم إلى 

في باب الخليل بالقدس " القشلة"مركز تحقيق وتوقيف 
  .القديمة

  ٨/٥/٢٠١٩قدس برس 

* * * * *  

 عائلة فلسطينية ١٥االحتالل يخطر بطرد 
  باالغوار الشمالية

 

لي صباح أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائي 
اليوم االربعاء خمس عشرة عائلة فلسطينية في األغوار 

 بحجة التدريبات ، بالطرد من خيامهم،الشمالية المحتلة
العسكرية االسرائيلية على ما افاد مسؤول ملف األغوار 

  .في محافظة طوباس معتز بشارات

وقال بشارات في بيان إن االحتالل اإلسرائيلي 
 ، بالطرد من خيامهم،ا فرد٩٨ عائلة تضم ١٥أخطر 

 بواقع ثالثة أيام في ،خالل األربعة أسابيع المقبلة
    بحجة التدريبات العسكرية االحتاللية،األسبوع

وذكر البيان ان جيش االحتالل اإلسرائيلي تحت 
غطاء التدريبات العسكرية يضيق الخناق على 

دفعهم للرحيل  الفلسطينيين سكان األغوار الشمالية بهدف
  .يالء على األراضي الغراض استيطانيةواالست

 ٨ص ٩/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات االقصى

 جددت الجماعات اليهودية -  بترا - رام اهللا  
المتطرفة اقتحاماتها االستفزازية لباحات المسجد االقصى 

  . المبارك صباح اليوم االربعاء بمدينة القدس المحتلة

 عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وقال مدير
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا إنه ورغم حلول شهر رمضان ) بترا(لمراسل 
الفضيل اال ان مجموعات صغيرة من المستوطنين 
المتطرفين اقتحمت باحات األقصى من جهة باب المغاربة 

 ،ل االسرائيليبحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتال
ونفذت جوالت سريعة مشبوهة فيها بسبب التواجد الكبير 

 قبل مغادرتهم المسجد من باب ،للمصلين المسلمين
  . السلسلة

ّوكانت شرطة االحتالل حررت الليلة الماضية 
مخالفات مالية لمركبات المصلين خالل تواجدهم ومشاركتهم 

  .بصالة التراويح في األقصى المبارك

 ٩/٥/٢٠١٩نباء االردنية وكالة اال

* * * * *  

واالحتالل " باب العامود"مواجهات بمنطقة 
  "باب األسباط"يعتدي على مصلين في 

قوات االحتالل  اعتدت – المحتلة القدس
ُاإلسرائيلي على مصلين في منطقة باب األسباط عقب 
 ،االنتهاء من صالة التراويح في المسجد األقصى المبارك



  
  ١٥٤ 

 صوب ، والغاز المسيل للدموع،الصوتكما أطلقت قنابل 
 أمسيات رمضانية على مدرجات أحياءالشبان الذين اعتادوا 

 ما أدى الندالع مواجهات دون أن يبلغ عن ،باب العامود
 .اعتقاالت أو إصابات

 صالتي العشاء ، الليلة،وكان آالف المواطنين أدوا
  .والتراويح في رحاب المسجد األقصى المبارك

نا بأن األوقاف اإلسالمية خصصت وأفاد مراسل
 ،مصلى قبة الصخرة وباحة صحنه وبعض اللواوين للنساء

فيما تم تخصيص مصليات القبلي واألقصى القديم 
  .والمرواني وباحات ولواوين المسجد للرجال

وأضاف أن دائرة األوقاف اإلسالمية واللجان 
المساندة والعاملة في األقصى تجري استعدادات ضخمة 

بال عشرات اآلالف من المصلين في الجمعة األولى الستق
 في الوقت الذي أعلنت فيه ،من شهر رمضان المبارك

 والفرق الكشفية اإلغاثةجمعية الهالل األحمر واللجان 
  . جهوزيتها للجمعة األولى،والتطوعية

  ٩/٥/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

ارتفاع عمليات الهدم في الشطر الشرقي من 
  كل كبيرالقدس بش

كشف ... << – ابراهيم كامل –القدس المحتلة 
 أن ،"أوتشا"مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

عمليات الهدم في الشطر الشرقي من القدس المحتلة 
 حيث هدمت ،ٍارتفعت بشكل كبير في شهر نيسان الماضي

 ٣١ ،ً منزال ومنشأة فلسطينية٦٣سلطات االحتالل نحو 
ٍ وهو أكبر عدد من ، نيسان٢٩ تم هدمها في مبنى منها

  . المباني المهدمة في يوم واحد

 هدمت سلطات االحتالل منذ بداية "أوتشا"وبحسب 
  .ً منزال ومنشأة في القدس المحتلة١١١ نحو ٢٠١٩عام 

  ٦ص ١٠/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

إلزالة " جمعية برج اللقلق"االحتالل يقتحم 
 فانوس القدس الرمضاني

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي  اقتحمت –ام اهللا ر
 اليوم ،ترافقها طواقم من بلدية االحتالل في القدس

المالصقة لسور القدس " برج اللقلق" جمعية ،الجمعة
التاريخي من جهة باب الساهرة داخل البلدة القديمة في 

 ،"فانوس القدس الرمضاني "إزالة بهدف ،القدس المحتلة
ة أمس بمشاركة واسعة من الذي تم إضاءته ليل

  .المواطنين والشخصيات االعتبارية

 إزالةواضطرت قوات االحتالل إلى التراجع عن 
الفانوس مع تهديدات بإزالته خالل األيام القادمة بعدما 
 ،تصدى لها أبناء الحي ومجلس إدارة المؤسسة

  .والمحامي حمزة قطينة

  ١٠/٥/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

قتحام قوات االحتالل المسجد  جراء اإصابات
   جميع المعتكفين فيهٕواخالء األقصى

 

خالل   مواطنا١٢ أصيب – المحتلة القدس
 ، مساء يوم السبت،اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي

 وأخرجت ،المبارك في القدس المحتلة المسجد األقصى
  .المعتكفين داخله بالقوة

 وأفادت مصادر محلية أطلقت قنابل الغاز في
 مشيرة ،ساحات المسجد األقصى لتفريق جموع المعتكفين

  .إلى أنها قامت بإخراجهم بالقوة

وأدى آالف المصلين من مدينة القدس 
 برحاب ، صالتي العشاء والتراويح، الليلة،وخارجها

  .المسجد األقصى المبارك

  ١٢/٥/٢٠١٩أمد 

* * * * *  



  
  ١٥٥ 

االحتالل يعتقل طفلين مقدسيين من : القدس
  "مودباب العا"

 

 مساء اليوم ،اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل 
 . طفليين مقدسيين من منطقة باب العامود،األحد

 بأن قوات االحتالل اعتقلت ،وأفاد شهود عيان
 ،بعد االعتداء عليه) عاما ١٦(الطفلين عصام أبو ناب 

 من منطقة باب العامود في)  عاما١٦(ومحمد الغزاوي 

  .القدس

 المواطنين وأطلقت قنابل ،حتاللوالحقت قوات اال
 الصوت تجاههم بعد انتهاء صالتي العشاء والتراويح في

  .المبارك المسجد األقصى

 ١٢/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقتحم األقصى ويمنع المصلين من 
  االعتكاف فيه

 

اقتحمت قوات  -  وكاالت- القدس المحتلة
باحات المسجد  الماضية،االحتالل اإلسرائيلي الليلة 

األقصى، وشرعت بإخراج المصلين من داخله لمنع 
 .االعتكاف فيه، وفق ما ذكره ناشطون مقدسيون

 

 ٥٠قوات االحتالل منعت نحو "وقال شهود عيان إن 

مصليا معتكفا من التواجد داخل المصلى القبلي 
السلسلة أحد  والمرواني، ورافقتهم حتى خرجوا من باب

، مشيرين إلى أن االحتالل منع "د األقصىأبواب المسج
التواجد داخل المصليات، تخوفا من  المعتكفين من

اعتراضهم القتحامات المستوطنين لساحات األقصى 
 .األحد، والتي تستمر حتى نهاية األسبوع صباح

 

السلطات  ، بأن"األناضول"وأفادت مصادر صحفية لـ

جد األقصى، اإلسرائيلية تعتزم منع االعتكاف داخل المس
 .من شهر رمضان وقصره على العشر األواخر

ويقصد باالعتكاف مكوث المصلي في مسجد 
  .والدعاء وتالوة القرآن للصالة والذكر

 ١٢/٥/٢٠١٩ – ٢١موقع عربي 

* * * * *  

قوات .. منعت االعتكاف وطردت المصلين
  االحتالل تقتحم األقصى

اقتحمت قوات االحتالل  - القدس المحتلة 
 وقام ، المسجد األقصى المبارك، الليلة الماضية،ائيلياإلسر

جنود االحتالل بطرد المعتكفين فيه وأجبروهم على الخروج 
 .منه بالقوة

وقد انسحب الجنود من داخل الساحات بعد خروج 
 وذلك عقب ،المعتكفين دون وقوع مواجهات أو اعتقاالت

قرار قوات االحتالل منع االعتكاف في الحرم القدسي 
  .لشريف إال في ليالي الخميس الجمعة وليلة القدرا

 أدى آالف المصلين من ،وفي وقت سابق اليوم
 برحاب ،مدينة القدس وخارجها صالتي العشاء والتراويح

  .المسجد األقصى

ّويقصد باالعتكاف مكوث المصلين في مسجد 
  .للصالة والذكر والدعاء وتالوة القرآن

فلسطيني صالة نحو مئتي ألف   أدى،ويوم الجمعة
الجمعة األولى من شهر رمضان في رحاب المسجد 

 وسط تشديد أمني إسرائيلي بالقدس القديمة وفي ،األقصى
  .محيطها

ومنعت السلطات اإلسرائيلية الفلسطينيين الذكور 
دون سن أربعين عاما من سكان الضفة وجميع سكان 
قطاع غزة من الوصول إلى المدينة المقدسة ألداء الصالة 

  .ي األقصى الشريفف

  ١ ص١٣/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  



  
  ١٥٦ 

ٕاعتقاالت وابعاد عن القدس القديمة عقب 
  مالحقة المعتكفين باألقصى

  

اعتقلت  ... <<- وكاالت – فلسطين المحتلة
 الفتى إبراهيم الزغل بعد ،شرطة االحتالل اإلسرائيلي

 فتية عن ٤ فيما أبعدت ،اقتحام منزله في بلدة سلوان
 ويأتي ذلك بعد تفريغ ،قديمة والمسجد األقصىالقدس ال

  .االحتالل ساحات الحرم واألقصى من المعتكفين

 فإن قوات ،وبحسب مركز معلومات وادي حلوة
االحتالل اعتقلت الفتى إبراهيم الزغل بعد اقتحام منزله في 

 كما قررت شرطة االحتالل أمس اإلفراج عن ،بلدة سلوان
 وحمزة أبو ، الطحان ومحمود،علي الطويل: الفتية

 وتشمل شروط . ومعتصم أبو ناب بشروط مقيدة،اسنينة
  :اإلفراج

اإلبعاد عن منطقة القدس القديمة وباب العمود 
 ، أيام٥وشارع السلطان سليمان وحبس منزلي لمدة 

كما .  وكفالة طرف ثالث، شيكل٥٠٠وكفالة نقدية قيمتها 
الشويكي قررت شرطة االحتالل تحويل محمد الغول وخالد 

  .لعرضهما على المحكمة

واعتقلت قوات االحتالل المقدسيين الستة من 
منطقة بابي العمود والساهرة في ساعة متأخرة من ليلة 

 خالل مالحقة المقدسيين في المنطقة ومحاولة ،األحد
  .إخالئها بالكامل واالعتداء عليهم بالضرب والقنابل

 في الوقت الذي اقتحمت قوات ،يأتي ذلك
 ساحات األقصى من جهة ،حتالل عند منتصف الليلاال

 وذلك للمرة ، وأخرجت المعتكفين فيه بالقوة،باب المغاربة
  . ساعة٤٨الثانية خالل أقل من 

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات 
 عقب انتهاء صالتي ،االحتالل في منطقة باب العامود

س  أطلق خاللها عناصر الشرطة وحر،العشاء والتراويح

 قبل أن يعتقلوا الطفلين المقدسيين ،الحدود قنابل الصوت
  . ومحمد الغزاوي،عصام أبو ناب

ّوجددت مجموعات من المستوطنين أمس 
اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى المبارك من باب 

 وواصلت تدنيسها لحرمة المسجد في الشهر ،المغاربة
  . الفضيل

 نفذوا وقالت مصادر محلية إن المستوطنين
جوالت سريعة برفقة حراسات مشددة من عناصر 
الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حتى خروجهم من 

وجرت االقتحامات وسط . المسجد من جهة باب السلسلة
  .>>...تواجد كبير للمصلين في المسجد المبارك

  ١٦ ص١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يصادق على بناء مئات الوحدات 
  طانية بالقدساالستي

 

لجنة  وافقت – وكاالت -  فلسطين المحتلة
 في ، أمس االثنين،التخطيط والبناء المحلية اإلسرائيلية

  .القدس المحتلة على خطتي بناء جديدتين في القدس

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه سيتم بناء 
مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من حي 

 وحدات منها مباني عامة ٧٠٦ يتضمن ،جفعات مشفآة
وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة 

  .لإلسرائيليين

ًوأشارت إلى أن وفقا لخطة أخرى سيتم هدم 
 في حي بمستوطنة النبي يعقوب وبناء ٥مبنى في شارع 

 ،ً طابقا١٥ و١٤ و١٣ مباني جديدة مكانه مكونة من ٤
  .>>... وحدة٢٣٥وستتضمن 

  ١٦ ص١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  
  ١٥٧ 

إسرائيل صادقت على شق طريقين 
  للمستوطنات على أراضي فلسطينية مصادرة

  

ذكرت ...  <<– براهيم إكامل – القدس المحتلة
 هذا ،صادقت" اإلدارة المدنية"العبرية إن " هآرتس"صحيفة 

 ، على شق طريقين جديدين لمستوطنات معزولة،الشهر
 وسيتيح كل .على أراض خاصة صودرت من الفلسطينيين

 ، في شمال وجنوب الضفة الغربية،واحد من هذين الطريقين
الوصول اآلمن إلى المستوطنات بعد عدة محاوالت لتنفيذ 

  .هجمات بالقرب من الطرق الحالية واحتجاج المستوطنين

 الذي يعبر الضفة الغربية ٦٠ويمر الطريق رقم 
 ،على طول مناطق المجالس اإلقليمية جنوب جبل الخليل

 عبر عدة قرى ،وغوش عتصيون وبنيامين والسامرة
 يطالب أعضاء مجلس ييشاع ،ومنذ عدة سنوات. فلسطينية

 زاعمين أن السفر ،والمجالس اإلقليمية بشق طرق التفافية
.  الذي يمر عبر بلدة حوارة يهدد حياتهم٦٠على شارع 

وفي الشهر الماضي أطلق مستوطن إسرائيل النار على 
شتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن قرب فلسطيني بزعم اال

  .حاجز حوارة

 ،"اإلدارة المدنية"وبعد سنوات من المناقشات في 
 الموافقة النهائية على المشروع من ،تم في األول من أيار

قبل اللجنة الفرعية للطرق التابعة للمجلس األعلى للتخطيط 
 وهي الجهة المكلفة بالموافقة ،في دائرة أراضي إسرائيل

 ستصبح أوامر ،وفي بداية الشهر المقبل. لى بناء الطرقع
 وستكون الدولة قادرة على البدء ،المصادرة نافذة المفعول

  .في رصف الطرق

ويشمل المشروع رصف شارع من المقرر أن يلتف 
 شمال مفترق مستوطنة تفوح بالقرب من ،على قرية حوارة

ومن المفترض أن يخدم هذا الطريق سكان . يتسهار
ولرصف هذا . توطنة يتسهار ومستوطنة حافات جلعادمس

 دونمات من أراضي بلدات ٤٠٦ تمت مصادرة ،الطريق
ًووفقا .  يطا والساوية، ياسوف، عورتا، بيتا، حوارة،بورين

 من المتوقع ،لفريق تعقب المستوطنات في حركة سالم اآلن
  . كيلومتر٥.٥أن يبلغ طول الطريق حوالي 

وقع ان يلتف على مخيم أما الطريق الثاني فيت
العروب لالجئين ويخدم سكان المستوطنات في جنوب 

 بما في ذلك كرمي تسور ،غوش عتصيون وتالل الخليل
 ٤٠١وتشمل خطة بناء الطريق مصادرة . وكريات أربع

 ويبلغ طوله حوالي ،دونم من أراضي بيت ُأمر وحلحول
  .سبعة كيلومترات

حركة وقال رئيس فريق تعقب المستوطنات في 
جزء " إن مصادرة األراضي هي ، شبتاي بنديت،سالم اآلن

 الذين ،من الخضوع المستمر للحكومة لمطالب المستوطنين
". ًيعرفون جيدا أنه من المستحيل التطوير بدون طرق جيدة

 فإن رصف الطرق االلتفافية يؤدي مباشرة إلى ،ووفقا له
  .تطوير المستوطنات في المناطق المجاورة لها

 الذي يمتد من ،٣٩٨ على ذلك هو الطريق مثال
. جنوب شرق القدس إلى منطقة مستوطنتي تكوع ونوكاديم

 بعد بناء الطريق في العقد ،ووفقا لبيانات سالم اآلن
 زاد عدد الوحدات السكنية في المستوطنات بين ،السابق
  .>>... في المئة٩٠ بنسبة ٢٠١٤ و٢٠٠٨عامي 

  ٨ ص١٤/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تهدد باقتحام واسع لألقصى  "جماعات الهيكل"
  من رمضان٢٨ في الـ

  

المزعوم " جماعات الهيكل"أعلنت  - القدس
نيتها كسر قرار شرطة االحتالل بمنعها اقتحام المسجد 
األقصى المبارك من قبل المستوطنين في الثاني من شهر 

 رمضان الجاري بالتقويم ٢٨ وهو يوم ،حزيران القادم
" يوم القدس"لذي يصادف ما يسميه االحتالل  وا،الهجري

جماعات "وطالبت  .)ذكرى توحيد شطري المدينة المقدسة(
بإلغاء قرار شرطة االحتالل إغالق األقصى أمام " الهيكل



  
  ١٥٨ 

 وادعت بأنها سوف ،المستوطنين في ذلك اليوم فورا
  ".ذات اليوم تحشد اآلالف لمواجهته واقتحامه في"

هذه الجماعات التماسا  وقدم أحد المتطرفين في
 وقال إنهم ،إلى محكمة االحتالل العليا إللغاء القرار

مستعدون للحرب من أجل اقتحام األقصى في ذلك "
نيتها " جماعات الهيكل" أعلنت ،في السياق ."اليوم

التواصل مع أعضاء كنيست للضغط على رئيس حكومة 
ة االحتالل بنيامين نتنياهو بملف تشكيل الحكومة الجديد

  . رمضان٢٨حتى يسمح لهم باقتحامه في يوم 

وعادة ما يتم إغالق المسجد األقصى بوجه 
االقتحامات اليهودية المتطرفة طيلة العشر األواخر من 

ً تحسبا من أعداد المسلمين ،شهر رمضان من كل عام
  .الهائلة التي تتواجد باألقصى في تلك الفترة

  ١٤/٥/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

واالحتالل يضع .. اقتحامات جديدة لألقصى
سواتر حديدية في باب العامود لمنع تجمهر 

  الشبان

 

وضعت شرطة االحتالل اليوم الثالثاء سواتر 
أشهر أبواب القدس (درجات باب العمود  على حديدية
الشبان والتواجد في  وفي ساحته لمنع جلوس) القديمة

بين  مواجهات شهد كل ليلةالمكان، علما أن المنطقة ت
ٕ واخالء المنطقة إفراغالشبان وقوات االحتالل التي تحاول 

من .لمنع تنفيذ فعاليات وأمسيات رمضانية في المكان
 األقصى مستوطنا اليوم المسجد ٣٧جهة ثانية، اقتحم 
بحراسة مشددة من قوات االحتالل  من باب المغاربة

جهة باب   منونفذوا جوالت سريعة قبل أن يخرجوا منه
  .السلسلة

  ١٤/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّ يحمل االحتالل مسؤولية "األقصى"مدير 
  التصـعيــد فـي رمضـان

 

 حمل مدير -  فلسطين المحتلة - وكاالت
الشيخ عمر الكسواني، االحتالل  المسجد األقصى المبارك

اإلسرائيلي مسؤولية أي تصعيد أو مخاطر قد تحدث 
 دعوات بعض المتطرفين القتحام المسجد األقصى نتيجة
 حزيران المقبل بذريعة االحتفال ٢ رمضان ٢٨ليلة 

بتوحيد شطري القدس وضم القدس الشرقية للكيان 
 .اإلسرائيلي

التماسا » جماعات الهيكل المزعوم«ّوقدمت 
للمحكمة اإلسرائيلية العليا للمطالبة بإلغاء قرار الشرطة 

تحامات للمسجد األقصى المبارك في القاضي بإغالق االق
الثاني من الشهر القادم والذي يصادف ذكرى ما يسمى 

هو ذكرى احتالل الجزء » يوم القدس/ توحيد القدس«
  . حسب التقويم العبري- الشرقي من القدس

كما أعلنت قيادات في جماعات الهيكل نيتها 
التواصل مع أعضاء كنيست للضغط على نتنياهو بملف 

الحكومة الجديدة حتى يسمح لهم باقتحام األقصى تشكيل 
ويشار أن شرطة االحتالل تغلق .  رمضان٢٨في يوم 

برنامج االقتحامات طيلة العشر األواخر من كل عام، 
علما ان االقتحامات تتم عبر باب المغاربة الذي تسيطر 

  .على مفاتيحه منذ احتالل القدس

ى في سياق مغاير، تخنق تضييقات إسرائيل عل
الراغبين بالصالة في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل 
بالضفة الغربية، واقتحامات المستوطنين المتكررة 
لباحاته، وتعرض المارين للتفتيش لدى المرور عبر 
. الحواجز العسكرية على بواباته، المسلمين في رمضان

 أيام ١٠والمسجد يفتح أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 
عام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة فقط في ال

القدر، وعيدي الفطر واألضحى، وليلة اإلسراء والمعراج، 
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والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، بحسب مدير 
  .المسجد حفظي أبو سنينة

  ٥ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 شبان ويستدعي ٧االحتالل يعتقل : القدس
  آخرين من بلدة العيسوية

 

، فجر اإلسرائيليتقلت أجهزة أمن االحتالل اع
اليوم األربعاء، سبعة شبان واستدعيت شابين آخرين من 

 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

ياسر .فادي عبد اهللا محمود: وشملت االعتقاالت
منصور محمود، مالك درويش،   وائل محمود، درويش،

 .محمود أبو ريالة لؤي منصور،

 االحتالل استدعاءين ّفي الوقت نفسه سلم
  .للشابين فارس شفيق عبيد، ومفيد عبيد

 ١٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تحذر من تصاعد هجمات " األوقاف
المستوطنين على األقصى في األيام األخيرة 

 من رمضان
  

حذرت وزارة األوقاف الفلسطينية من التهديدات 
 التي تصدر عن جمعيات استيطانية متطرفة تدعو
القتحامات واسعة للمسجد االقصى خالل األيام األخيرة 

كما استنكرت .من رمضان، خاصة في الثاني من حزيران
الوزارة ما يتعرض له المعتكفون من مضايقات واعتقاالت 

في محاولة إلبعادهم عن  المسجد األقصى ومالحقة داخل
التواجد والمرابطة في المسجد خالل شهر رمضان 

  .المبارك

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات 
المعنية بحقوق اإلنسان للعمل على وقف االنتهاكات 

ل هذا الشهر التي يتعرض لها االقصى والمعتكفون خال
وناشدت الوزارة جموع المسلمين على .وبغيره من الشهور

شد الرحال إلى المسجد األقصى والمرتبطة فيه لمواجهة 
 .خطط المستوطنين القتحام وتدنيس ساحاته

 ١٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يخطر بهدم منشآت في : القدس
بمخيم " وااألونر"العيسوية ومبنيين تابعين لـ

 شعفاط
 

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
تحرسها قوة عسكرية معززة اليوم بلدة العيسوية وسط 

ً إخطارا بالهدم لبنايات ٢٠مدينة القدس، ووزعت نحو 
ومنشآت في البلدة بينها ديوانية األربعين التي تستخدم 

  .لخدمة أهالي البلدة

نشآت وأخذ وشملت الحملة كذلك تصوير م
قياساتها بالكامل، وتصوير شوارع، واستدعاءات لمراجعة 
َالبلدية، فضال عن استخدام ساللم ألول مرة القتحام 

  .المنازل وتصويرها وأخذ مساحاتها

في سياق مشابه، سلمت سلطات االحتالل اليوم 
اخطارين بهدم  مخيم شعفاط اللجنة الشعبية للخدمات في

البناء االضافي في مقرها القديم والطابق الثالث من مركز 
الشباب االجتماعي المقرر تخصيصه كمركز للتأهيل 
بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء من بلدية 

دس، وحددت مهلة أسبوع لتنفيذ عملية االحتالل في الق
  .الهدم

وحسب رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم 
شعفاط محمود الشيخ فقد اقتحمت قوات االحتالل اليوم 
مقر اللجنة وسلمته اخطارين بالهدم؛ األول يشمل البناء 

 ١٩٦٩االضافي في مقر اللجنة الشعبية القائم منذ العام 



  
  ١٦٠ 

 الثالث من مركز الشباب المنوي والثاني يتعلق بالطابق
  .تخصيصه مركزا للتأهيل

ولفت الى أن حجة بلدية االحتالل ووزارة 
الداخلية االحتالل هي أن البناءين غير مرخصين من 
البلدية، مشيرا الى انه تم الحصول على التراخيص 
الالزمة من دائرة الهندسة والتراخيص في وكالة الغوث 

 أرض تابعة للوكالة وليس كون البناءين مقامين على
  .للبلدية العبرية

وأوضح الشيخ أن بلدية االحتالل تسعى لفرض 
وصايتها بالقوة على المخيم الذي يبلغ عدد سكانه من 

 آالف نسمة مما يشكل ثلث ١٠٨الالجئين لوحدهم 
 .سكان مدينة القدس المحتلة

  ١٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

صى ويعتدون على مستوطنون يدنسون األق
  تجار بالقدس القديمة

  

 اقتحم عشرات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين، أمس الخميس، ساحات المسجد األقصى 
من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة لشرطة 
االحتالل التي وفرت لهم الحماية خالل جوالتهم 

ام االستفزازية في ساحات الحرم والبلدة القديمة، حيث ق
  .العديد من المستوطنين باالعتداء على تجار باألسواق

وأفاد مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف 
اإلسالمية فراس الدبس، بأن شرطة االحتالل أغلقت باب 

 ٥٠المغاربة الساعة الحادية عشر صباحا عقب اقتحام 
 من طلبة المعاهد الدينية، المسجد ٢٥مستوطنا، و

ل في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات األقصى، والتجو
  .المزعوم» الهيكل«عن 

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل حراسة المستوطنين في اقتحامهم وجوالتهم 

  .االستفزازية حتى خروجهم من جهة باب السلسلة

وواصلت شرطة االحتالل إجراءاتها بحق 
ياتهم المصلين الوافدين للمسجد األقصى، وتدقق في هو

  .الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية

إلى ذلك، اعتدت مجموعة من المستوطنين، 
أمس الخميس، على تجار في سوقي الخواجات 

وبحسب . والعطارين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
شهود عيان، فإن المستوطنين اعتدوا في منطقة أسطحة 

. لفل الحارقعلى التجار بغاز الف» الخواجات«سوق 
» الخواجات«وجراء ذلك أصيب ثالثة مقدسيين في سوق 

باالختناق، بعد رشهما بغاز الفلفل من قبل حراس 
  .المستوطنين

وتعرض سامي سلهب وشقيقه وسام وابن عمهم 
مصطفى لالعتداء بعد أن اعترضوا على وضع مستوطني 

مقاعد حديدية فوق سطح محلهم » غليتسيا«مدرسة 
وقال سلهب إن عشرات . »الخواجات «الكائن في سوق

المستوطنين هجموا عليهم فوق سطح المحل لدى 
اعتراضهم على وضعهم الكراسي، فيما رشهم الحراس 

ولفت إلى أن . بغاز الفلفل، ما تسبب بإصابتهم باالختناق
تجار السوق تدخلوا ودافعوا عنهما وأنقذوهم من بين 

عتداء األول يشار إلى أنه ليس اال. أيدي المستوطنين
للمستوطنين على عائلة سلهب المالكين للمحل التجاري 

، إذ تعرضوا لعديد من االعتداءات »الخواجات«في سوق 
  .منذ سنوات

في تقرير » السالم اآلن«إلى ذلك، قالت حركة 
لها إنه تم تشييد نحو عشرين ألف وحدة استيطانية 
 جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين

  .٢٠٠٩نتنياهو رئاسة الحكومة عام 
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 منزال ١٩٣٤٦وأفاد التقرير أنه تم بناء 
، عندما تولى نتنياهو ٢٠٠٩للمستوطنين منذ عام 

وأشار . ٢٠١٨رئاسة الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 
 ألف مستوطن يقيمون في ٦٣٠إلى أن حوالي 

مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
  .المحتلتين

» أسوشيتيد برس«ومن جانبها، أفادت وكالة 
أنها حصلت على وثائق إسرائيلية رسمية تشير إلى زيادة 
إنفاق الحكومة اإلسرائيلية على إنشاء المستوطنات في 
الضفة الغربية المحتلة، منذ انتخاب الرئيس األميركي 

  . دونالد ترامب

، فإن أسلوب »السالم اآلن«وبحسب تقرير 
الستيطان دفع إلى بناء المزيد من ترامب الداعم ل

وأشارت بيانات . المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
 جرت ٢٠١٧الحكومة اإلسرائيلية إلى أنه خالل عام 

في اإلنفاق على الطرق والمدارس % ٣٩زيادة بنسبة 
  .والمباني العامة في جميع مستوطنات الضفة الغربية

 المالية وأظهرت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة
اإلسرائيلية، أن اإلنفاق اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

في )  مليون دوالر٤٢٦( مليار شيكل ١.١٩ارتفع من 
 مليون ٤٥٩.٨( مليار شيكل ١.٦٥ إلى ٢٠١٦عام 
، وهو العام األول لترامب في ٢٠١٧في عام ) دوالر

  .السلطة

وتعد أرقام اإلنفاق على بناء المستوطنات عام 
 عاما، وفقا للبيانات التي ١٥على خالل  هي األ٢٠١٧

  .قدمتها وزارة المالية اإلسرائيلية

وعلى النقيض من ذلك، كان أدنى إنفاق على 
، وهو العام الذي وصل ٢٠٠٩االستيطان اإلسرائيلي عام 

  .فيه كل من نتنياهو وأوباما إلى السلطة

ولفت التقرير إلى أن هذه األرقام تشمل اإلنفاق 
 أي أنها ال تتضمن عمليات البناء وشراء الحكومي فقط،

المنازل التي يقوم بها أفراد، كما ال تشمل اإلنفاق على 
الشرطة والتعليم والصحة واإلنفاق العسكري، حيث تقول 
الحكومة اإلسرائيلية إنها توفر هذه الخدمات لجميع 

كما ال .اإلسرائيليين بغض النظر عن مكان إقامتهم
نفاق في القدس الشرقية المحتلة، تتضمن هذه األرقام اإل

التي تعتبرها إسرائيل جزءا من عاصمتها، رغم أن الغالبية 
 .العظمى من العالم ال تعترف بضمها

 ١ ص١٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  االحتالل يغلق مدخال رئيسيا لبلدة العيسوية

 

ّأغلقت االحتالل أغلقت من خالل دورياتها أحد 
ة العيسوية وسط القدس المحتلة، المداخل الرئيسية لبلد

  .وأعاقت حركة دخول وخروج السكان

وأفادت لجنة المتابعة في البلدة أن االحتالل 
ًفرض عقابا جماعيا على السكان من خالل إغالق هذا  ً

الخارجة  المدخل، إلى جانب تفتيش المركبات والحافالت
  .من البلدة لمركز المدينة

 ضو اللجنةّوأوضحت اللجنة أنه لدى تدخل ع

محمد أبو محمص، ومحاولته حل تلك األزمة، اعتدى 
ًالمبرح، وأطاح به أرضا االحتالل عليه بالضرب ُ.  

ّوادعى االحتالل أن إغالق المدخل جاء عقب 
  .استهداف دورياته بالحجارة

 ١٨/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المصلون يتصدون لشرطة االحتالل بالمسجد 
  االقصى

  

 تصدى مصلون، -وكاالت  -   المحتلةفلسطين
أمس السبت، ألفراد شرطة االحتالل التي حاولت اقتحام 

في المسجد األقصى المبارك، » األقصى القديم«مصلى 
 .بأحذيتهم



  
  ١٦٢ 

وأفاد شهود عيان ان أفراد من شرطة االحتالل 
وخالل جولتها في المسجد األقصى المبارك، حاولت 

م، وخالل ذلك تصدى بأحذيته» األقصى القديم«اقتحام 
. لهم عشرات المصلين ومنعوهم من الدخول بأحذيتهم

وأضاف الشهود أن ضباط وأفراد من الشرطة انتشروا في 
األقصى وفي ساحة المصلى القبلي والقديم وقاموا 

 .بتصوير المصلين المتواجدين

في موضوع آخر، هبط بالون يحمل جسما 
كرية ، صباح أمس السبت، في قاعدة عس»مشبوها«

 .تابعة للجيش اإلسرائيلي في جنوبي البالد

وبحسب القناة اإلسرائيلية الثانية فقد عالجت 
الشرطة وخبراء المتفجرات هذا الجسم المشبوه، دون أن 

وقالت الشرطة إنها . تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية
تلقت بالغا يفيد أن مجموعة من البالونات ربط إليها 

د هبط في قاعدة عسكرية جنوبي جسم مثير للشبهات ق
  .البالد

ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة، إضافة 
إلى خبير متفجرات عمل على إبطال عملية التفجير في 

يشار إلى أن ثالثة حرائق، على األقل، كانت قد . العبوة
وبحسب . اندلعت الخميس الماضي في غالف قطاع غزة
قطاع غزة الشبهات، فإن بالونات حارقة أطلقت من 

  .تسببت باندالع الحرائق

إلى ذلك، اعتمد البرلمان األلماني، قرارا بتصنيف 
حركة دولية تنادي بمقاطعة إسرائيل وممارسة ضغوط 

 .، الجمعة»معادية للسامية«اقتصادية عليها بأنها 

حركة مقاطعة إسرائيل «وجاء في نص القرار أن 
ستخدم وسحب االستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، ت

، »أساليب معادية للسامية لتحقيق أهداف سياسية
األلمانية، السبت، » دويتشه فيله«حسبما نقلت إذاعة 

كما تعهد القرار بـ . دون اإلشارة إلى نسبة التصويت
عدم تقديم أي دعم مالي ألي منظمة تشكك في حق «

إسرائيل في الوجود أو المشروعات التي تنادي بمقاطعة 
نظمات التي تدعم بشكل نشط حركة إسرائيل أو الم

  .المقاطعة الدولية إلسرائيل

وكان القرار قد قدمته عدة أحزاب ألمانية من 
بينها حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة 

ورحب . المستشارة انجيال ميركل، حسب المصدر نفسه
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، في 

ه على تويتر، داعيا دوال أخرى لتبني تغريدة عبر حساب
  .قرارات مماثلة

 ً إسرائيلياً أكاديميا٦٠وفي المقابل، وقع نحو 
على خطاب مفتوح ينتقد قرار البرلمان األلماني ووصفوه 

جزء من اتجاه مقلق يسعى لتصنيف أنصار حقوق «بأنه 
، حسبما نقلت »الفلسطينيين بأنهم معادون للسامية

  . لبريطانيةا» غارديان«صحيفة 

وتنشط حركة المقاطعة الدولية في ألمانيا، على 
غرار الدول األوروبية األخرى، حيث يعقدون أنشطة 
مختلفة إلقناع الشعوب بعدم شراء بضائع المستوطنات، 

األكاديمية والثقافية «ومقاطعة إسرائيل في المجاالت 
  . »واالقتصادية والسياسية والدبلوماسية

ب موقعها اإللكتروني هي وحركة المقاطعة حس
حركة فلسطينية المنشأ عالمية االمتداد تسعى لمقاومة «

االستيطاني واألبارتهايد  - االحتالل واالستعمار
اإلسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في 

ب ًفلسطين وصوال إلى حق تقرير المصير لكل الشع
  .»الفلسطيني في الوطن والشتات

  ١٤ ص١٩/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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وزير إسرائيلي يقتحم األقصى برفقة 
  مستوطنيين

  

وفي القدس ...  <<–) ب.ف.أ (- القدس المحتلة
المحتلة، اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي السابق أوري أرئيل 

، المسجد األقصى المبارك من جهة باب أمسصباح 
ة المغاربة برفقة مستوطنين، وبحراسة مشددة من شرط

  .االحتالل الخاصة

وأفاد مسؤول العالقات العامة واالعالم في دائرة 
بأن أرئيل اقتحم " صفا"األوقاف فراس الدبس لمراسل وكالة 

ساحات المسجد، برفقة مجموعة من المستوطنين أدت 
  .طقوسا تلمودية علنية

ً مستوطنا وعنصرين من مخابرات ٤٧وأضاف أن 
 المسجد األقصى من  ساحاتأمساالحتالل اقتحموا صباح 

  .باب المغاربة

ووفق الدبس، فإن المستوطنين قدموا خالل 
اقتحامهم لألقصى شروحات استفزازية عن الهيكل المزعوم، 
ًوأدوا طقوسا تلمودية في أماكن مختلفة بالساحات بحماية 

  .شرطة االحتالل

وتزامن اقتحام المستوطنين لساحات المسجد 
حلقات العلم وحفظ القرآن األقصى مع تواجد المصلين في 

الكريم، وتوافدهم لتأدية صالة ظهر أمس الرابع عشر من 
  .شهر رمضان

 بخلع أمسفي السياق، تفاجأ المصلون صباح 
ًشرطة االحتالل أشتال زيتون زرعت مؤخرا في محيط باب 

  .الرحمة بساحات المسجد األقصى

) عدا الجمعة والسبت(ًويتعرض األقصى يوميا 
اكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة لسلسلة انته

االحتالل، وعلى فترتين صباحية لمدة ثالث ساعات ونصف 
  .ومسائية بعد االنتهاء من صالة الظهر ولمدة ساعة

 أمس ذلك، سمحت المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى
في أرجاء " رقص باألعالم"لجماعات يهودية بالقيام بمسيرة 

ما في ذلك في األحياء القريبة البلدة القديمة من القدس ب
  .من المسجد األقصى المبارك

العبرية أن " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
" عير عاميم"ًالمحكمة رفضت التماسا قدمته جمعية 

اإلسرائيلية المعارضة للمسيرة، حيث بررت المحكمة قرارها 
  .بعدم وجود ملتمسين متضررين من المسيرة

نظمها مجموعات ت" رقص األعالم "ومسيرة 
  ."يوم القدس" ًإسرائيلية متطرفة سنويا ويصادف ما يسمى بـ

ومن المتوقع تنظيم المسيرة هذا العام في العشر 
  .األواخر من شهر رمضان

 الجيش اإلسرائيلي عن اعتقاله أعلنفي السياق، 
لفتاة فلسطينية قرب الحرم اإلبراهيمي بحجة محاولتها تنفيذ 

  .عملية طعن

كرت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أن في حين، ذ
فلسطينية وصلت إلى نقطة الفحص القريبة من الحرم 

في " معكم سالح ومعي سكين"ًورفعت سكينا وقالت للجنود 
حين قامت بعد وقت قصير بإلقاء السكين حيث تم السيطرة 

  .عليها واعتقالها، وفق زعمها

ّميدانيا، اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 
ئيلي ظهر امس، في مخيم العروب شمالي محافظة اإلسرا

  .ّالخليل بالضفة الغربية المحتلة

ّوأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تخللها 
ّإطالق للرصاص الحي، والقنابل الغازية والصوتية، 

  .ّومالحقات للشبان داخل أروقة المخيم

ّوأشارت إلى أن المواجهات اندلعت عقب إغالق 
يش االحتالل مداخل المخيم، ومنع ّقوة عسكرية من ج

ّالمواطنين من إيقاف السيارات على الشارع االلتفافي 
  .القريب للخروج إلى أعمالهم وقضاء حاجياتهم

  ٢٦ ص٢٠/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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 يعتقل اثنين من حراس اإلسرائيلياالحتالل 
  األقصى ويصادر عشرات الطرود الغذائية

 

تالل اإلسرائيلي، اعتقلت قوات االح -  )أ.ش.أ(
مساء األحد، حارسي المسجد األقصى المبارك، سائد 

  .الساليمة، وسمير اليمن

وأفاد مسئول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، بأن قوات االحتالل 
اعتقلت الساليمة، واليمن، كما صادرت عشرات الطرود 

تورة في القدس الغذائية المخصصة للعائالت المس
 .المحتلة

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات 
االحتالل صادرت عشرات الطرود الغذائية ضمن حملة 

انتماء يتنامى "تحت شعار " رمضان الخير والتمكين"
  ".صندوق وقفية القدس"أطلقتها " وعطاء يتأتى

وقال إن االحتالل احتجز الطرود عدة ساعات 
قبالة سور القدس التاريخي (في حي وسوق المصرارة 

، ومنع توزيعها كما كان مقررا، ثم )من جهة باب العامود
  .صادرها

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت أمين سر حركة 
فتح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ناصر قوس، 

ساجد الساليمة، ونياز الساليمة، خالل : والناشطين
  .لتموينيةالتحضير لتوزيع الطرود الغذائية وا

وقال قوس بعد اإلفراج عنه إن الشرطة تدعي 
أن الطرود ممولة من السلطة الفلسطينية وهو مخالف 
للقانون، مؤكدا أن الطرود الغذائية هي حملة لصندوق 
وقفية القدس، وكان من المقرر توزيعها على العائالت 

  .الفقيرة في البلدة القديمة

  ٢٠/٥/٢٠١٩اليوم السابع 

* * * * *  

الحتالل يمنع االعتكاف في األقصى ويقصره ا
  على العشر األواخر من رمضان

 

 اقتحمت قوات -وكاالت  -فلسطين المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية، باحات المسجد 
األقصى، وشرعت بإخراج المصلين من داخله لمنع 

  .االعتكاف فيه، وفق ما ذكره ناشطون مقدسيون

قوات االحتالل منعت نحو «ن إن وقال شهود عيا
 مصليا معتكفا من التواجد داخل المصلى القبلي ٥٠

والمرواني، ورافقتهم حتى خرجوا من باب السلسلة أحد 
، مشيرين إلى أن االحتالل منع »أبواب المسجد األقصى

المعتكفين من التواجد داخل المصليات، تخوفا من 
ألقصى اعتراضهم القتحامات المستوطنين لساحات ا

  .صباح أمس األحد، والتي تستمر حتى نهاية األسبوع

، بأن »األناضول» وأفادت مصادر صحفية لـ
سلطات االحتالل اإلسرائيلية تعتزم منع االعتكاف داخل 
المسجد األقصى، وقصره على العشر األواخر من شهر 

 .رمضان

وأمس صباحا، اقتحم عشرات المستوطنين 
هة باب المغاربة بحراسة المسجد األقصى المبارك من ج

معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 
وأدى آالف المصلين من مدينة القدس . االحتالل

وخارجها، أمس السبت، صالتي العشاء والتراويح، برحاب 
  .المسجد األقصى

يذكر أن اقتحامات المستوطنين تمتد خمسة أيام 
ميس، وعلى في األسبوع، تبدأ من صباح األحد وحتى الخ

فترتين؛ صباحية حتى قبل موعد صالة الظهر، وبعد 
الصالة لمدة ساعة، وعادة ما يسبقها اقتحام لقوات 

اقتحامات المستوطنين داخل » مسار«االحتالل لتمشيط 
المسجد المبارك، ومن ثم حراستهم حتى يغادروا األقصى 

  .من جهة باب السلسلة
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ي إلى ذلك، كشف تقرير أعدته وحدة خاصة ف
وزارة القضاء اإلسرائيلية عن وجود انتهاكات عديدة 
تمارس في السجون اإلسرائيلية ضد السجناء الجنائيين 
واألسرى السياسيين الفلسطينيين، حسبما أفادت صحيفة 

وبين التقرير الذي أعده .هآرتس العبرية، أمس األحد
مكتب المحامي العام في وزارة القضاء اإلسرائيلية عن 

كات للقانون اإلسرائيلي ذاته بحق السجناء وجود انتها
) الجنائيين اإلسرائيليين واألسرى الفلسطينيين(واألسرى 

كاإلهانات اليومية والنوم على األرض بسبب االزدحام، 
وتكبيل األسرى وأيديهم فوق رؤوسهم كإجراء عقابي، 
والتفتيش العاري دون سبب، وعدم توفر ظروف تالئم 

السجون، واعتبار األوضاع في الحياة اإلنسانية في 
السجون تمس بالحقوق األساسية وباحترام السجناء 

 .واألسرى بشكل يومي

والمحامي العام هو مسؤول عن منح تمثيل 
مالئم لجميع المشبوهين والموقوفين والمتهمين والمدانين 
. المستحقين للمساعدة القانونية في اإلجراءات الجنائية

ش العاري الذي يجري دون سبب وركز التقرير على التفتي
وبين أن تفتيش األسرى . حسب إفادات بعض السجناء

دون سبب يتعارض مع القانون اإلسرائيلي نفسه الذي 
ينص على أن هذا التفتيش يجب أن يكون بموافقة 
السجين أو األسير نفسه، لكن يتم اللجوء بشكل يجعله 

ي ف» خلق حالة ردع«ظاهرة منتشرة في السجون، بهدف 
 .صفوف النزالء

وسط إسرائيل » ايالون«وقال التقرير إن سجن 
شهد خمسين حالة تفتيش بعد تعرية السجناء في يوم 

وفي إشارة إلى األسرى الفلسطينيين، كشف التقرير . واحد
في مدينة » عوفر«عن وجود اكتظاظ شديد في سجن 

بيتونيا المالصقة لمدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية 
وحسب التقرير ينام الكثير من . شماال» جدوم«وسجن 

وشمل التقرير عامي . األسرى الفلسطينيين على األرض

 وأعده مكتب المحامي العام عبر زيارات ٢٠١٨ و٢٠١٧
 سجنا وتشرف عليها ١٩مفاجئة للسجون البالغ عددها 

ووفق إحصائيات رسمية . مصلحة السجون اإلسرائيلية
تابعة لمنظمة (» هيئة شؤون األسرى«صدرت عن 

، فقد وصل عدد المعتقلين )التحرير الفلسطينية
في السياق، قالت مؤسسات . معتقل٥٧٠٠الفلسطينيين 

فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين، إن الجيش اإلسرائيلي 
 ٩٠٥اعتقل خالل شهري آذار ونيسان الماضيين، 

جاء ذلك في .  امرأة٢٣ طفال، و١٣٣فلسطينيين، بينهم 
هيئة شؤون األسرى والمحررين : لكل منتقرير مشترك 

غير (، ونادي األسير الفلسطيني )تابعة لمنظمة التحرير(
، ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق )حكومي

، وصل األناضول نسخة منه، )غير حكومية(اإلنسان 
 .األحد

وذكر التقرير، أن إسرائيل تواصل اعتقال نحو 
ً طفال وقاصرا في سجونها٢٥٠ ين وصل عدد في ح. ً

ً، علما أن عدد المعتقلين ٤٥النساء المعتقالت إلى 
 معتقل، ٧٠٠ آالف و٥ّاإلجمالي في السجون بلغ 

ّوبين أن عدد أوامر االعتقال اإلداري .بحسب التقرير
، التي صدرت خالل آذار ونيسان، وصلت )دون تهمة(

وذكر . معتقل إداري٥٠٠ أمرا، من إجمالي ١١٢إلى 
ائيل صعدت من اعتداءاتها ضد المعتقلين التقرير، أن إسر

خالل آذار، عقب اقتحام قواتها لسجن النقب الصحراوي، 
الذي شهد مواجهة شديدة بين المعتقلين والقوات التي 

ووصل عدد المصابين بين . استخدمت الرصاص والقنابل
، تركزت ١٢٠صفوف المعتقلين في عملية القمع إلى 

 وجزء كبير منهم ُأصيب اإلصابات على الرأس واألطراف،
عدة إصابات، وكانت غالبيتها كسور في الرأس واألطراف 
ٕواألسنان والحوض، واصابات بليغة في العيون، حيث 

.  معتقال إلى المستشفيات٢٠جرى نقل ما ال يقل عن 
كما خاض ستة معتقلين فلسطينيين إضرابات فردية عن 
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قاالتهم الطعام، خالل آذار ونيسان، مطالبين بإنهاء اعت
اإلدارية واإلفراج عنهم، أنهى أربعة منهم إضرابهم بعد 
اتفاقات مع إدارة السجون على اإلفراج عنهم بعد فترات 
مختلفة، فيما يواصل المعتقالن حسن عويوي وعودة 

ظة في ظل الحروب، إضرابهما عن الطعام حتى اللح
  .تدهور أوضاعهما الصحية

  ١ ص٢٠/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  واآلثار الفلسطينية المنهوبة.. رائيلإس

 

الدولـة العبريـة  - كامل إبـراهيم-القدس المحتلة 
ضـــابط «تـــدير مجـــال اآلثـــار باألراضـــي المحتلـــة بواســـطة 

  .«اآلثار

معاهدة الهاي تحظر على االحتالل إخراج القطـع 
  .األثرية من المنطقة المحتلة

 ّردت المحكمة العليا اإلسرائيلية التماسا لمنظمات
حقوقية ضد سرقة إسرائيل لآلثـار الفلـسطينية مـن الـضفة 
ــة بالكــشف عــن معلومــات  الغربيــة ومدينــة القــدس المحتل

وبـررت .حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون
المحكمة قرارهـا أن نـشر معلومـات كهـذه ستكـشف هويـات 
. الـــذين ينفـــذون الحفريـــات ويعرضـــهم لمقاطعـــة أكاديميـــة

لمحكمــة فــي قرارهــا أن كــشف هويــاتهم مــن كــذلك ادعــت ا
ـــسطينية  شـــأنه المـــس بمفاوضـــات سياســـية إســـرائيلية فل

  .مستقبلية وبالحفريات نفسها

ــا اإلســرائيلية بقرارهــا هــذا،  وأكــدت المحكمــة العلي
ــذ سياســات االحــتالل  شكل ذراعــا لتنفي ُــمــرة أخــرى، أنهــا ت
اإلســــــرائيلي فــــــي الــــــضفة الغربيــــــة، وتنتهــــــك القــــــانون 

ـــدولي ـــا وط.ال ـــان إســـرائيليتان، هم ـــان حقوقيت ـــت منظمت الب
، فــــي )عمــــق شــــبيه(» عيمــــق شــــافيه«و» يــــيش ديــــن«

التماسهما المحكمة بالحـصول علـى أسـماء علمـاء اآلثـار 
الــذين ينفــذون الحفريــات، ومواقعهــا واللقــى األثريــة التــي 

عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات واألماكن التي 
ــار الف لــسطينية المــسروقة، حــسبما ُتعــرض فيهــا هــذه اآلث

  .أمس األحد» هآرتس«ذكرت صحيفة 

وجاء هذا االلتماس استئنافا على التمـاس كانـت 
، وتم ٢٠١٦المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في العام 

ــة المعلومــات حــول حفريــات  ــب بحري رفــضه حينهــا، وطال
ـــي » ضـــابط اآلثـــار«ينفـــذها  ـــة«ف التابعـــة » اإلدارة المدني

  .للجيش االحتال

 تحظـر علـى ١٩٥٤يشار إلى أن معاهدة الهـاي 
مــــن المنطقــــة » اللقــــى األثريــــة«دولــــة االحــــتالل إخــــراج 

  .المحتلة

وتدير سلطات االحتالل مجال اآلثار في األراضـي 
، الذي يقـوم »ضابط اآلثار« بواسطة ١٩٦٧المحتلة عام 

  .بمهام سلطة اآلثار اإلسرائيلية

صــادرة ُونفـذت مئــات الحفريــات بموجــب تــصاريح 
   .، منذ احتالل الضفة»ضابط اآلثار«عن 

وأكدت الصحيفة على أنـه خالفـا للحفريـات داخـل 
إســرائيل، فإنــه ال يــتم الكــشف عــن الحفريــات األثريــة فــي 

  .الضفة، وال يعلن عن نتائجها شيئا

وتبنى قاضيا المحكمة العليا اإلسـرائيلية، يوسـف 
أن كـشف ألرون ونوعـام سـولبرغ، ادعـاء النيابـة العامـة بـ

  .أسماء منفذي الحفريات من شأنه المس بهم

يوجـــد تخـــوف «فـــي قـــراره أنـــه » ألـــرون«وكتـــب 
واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي 
بمــــصلحتهم المهنيــــة واالقتــــصادية وبالمؤســــسات التــــي 
ينتمــون إليهــا، وتعريــضهم لمقاطعــة أكاديميــة، بــشكل قــد 

  .«ديمييمس عملهم البحثي ومستقبلهم األكا

أنــه قــد يــتم فــرض قيــود علــى » ألــرون«وأضــاف 
نــشر أبحــاث منفــذي الحفريــات فــي الــضفة فــي دوريــات 
دوليـــة ومنـــع مـــشاركتهم فـــي مـــؤتمرات دوليـــة، أو رفـــض 
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التعــــاون العلمــــي معهــــم مــــن جانــــب زمــــالء ومتطــــوعين 
  .أميركيين، ومنع حصولهم على منح ألبحاثهم

 موقف النيابة بأن كـشف مـصير» ألرون«وتبنى 
ــات » اللقــى األثريــة« ــضفة مــن شــأنه المــس بعالق مــن ال

إســــرائيل الخارجيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مفاوضــــات سياســــية 
يــستخدم كــأداة مناكفــة «مــستقبلية مــع الفلــسطينيين، وأن 

ــة إســرائيل فــي  ــى المــس بدول مــن جانــب جهــات تــسعى إل
وسمحت القضاة بنشر أسـماء مـشاركين . »الحلبة الدولية

 لـم يعارضـوا بـشكل صـريح نـشر في هذه الحفريات، الذين
وكتبت القاضية الثالثة في هيئة القـضاة، عنـات .أسماءهم

بـــرون، التـــي عارضـــت قـــرار المحكمـــة، أن التخـــوف مـــن 
ــه منــع كــشف معلومــات أمــام الجمهــور ــة ال يمكن . مقاطع

عــدم الكــشف بإمكانــه إســكات النقــاش «وشــددت علــى أن 
، )لغربيةالضفة ا(العام حول شرعية الحفريات األثرية في 

  .وهذه قضية محل خالف

اإلسرائيلية قد عرضـت » هآرتس«وكانت صحيفة 
عرضـت آثـارا » بـالد الكتـاب المقـدس«قبل أيام أن متحف 

منهوبة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأخـرى مـن 
سوريا والعـراق، فـي معـرض يقيمـه المتحـف بالـشراكة مـع 

ي اإلسـرائيلي فـي الحكم العسكر(اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 
  .)الضفة الغربية

وبحــسب المنظمــات الحقوقيــة يقــوم ضــابط اآلثــار 
بعملية منح رخص تنقيب وبعد انتهاء التنقيـب يجـري نقـل 

إســرائيل دون / كافـة المكتـشفات الــى داخـل الخــط األخـضر
  .رقابة ودون توثيق ودون رقيب او حسيب

ًوفقـا لبحــث طويـل تبــين ان معظــم مـا عــرض فــي 
اإلســـرائيلي قطـــع أثريـــه » د الكتـــاب المقـــدسبـــال«متحـــف 

قيمة تعود لمراحل تاريخية مختلفـة مـسروقة مـن األراضـي 
المحتلــة كــذلك تــم عــرض قطــع أثريــة مــسروقة لــيس فقــط 
مــن الــضفة الغربيــة وانمــا مــن ســوريا والعــراق فــي خــزائن 

  .«تحف ضائعة«تحت عنوان 

ــــــاحف  ــــــي المت ــــــة المعروضــــــة ف والقطــــــع األثري
ة عــن أوان فخاريــة وأســرجة وجــرار تعــود اإلســرائيلية عبــار

للعــــصور الحديــــدي والبرونــــزي األول والثــــاني والثالــــث، 
باإلضــــافة إلــــى قطــــع تعــــود للقــــرنين الــــسادس والــــسابع 

  .الميالديين

ورمـوز الخــصوبة التــي كانــت تقــدم لآللهــة قــديما 
ــل  ــسانية، وهــي تحــف مــسروقة تمث لكــسب الخــصوبة اإلن

  .« اآلثارفترات تاريخية معروفة لدى علماء

» عيمق شافيه«و» ييش دين«وتقول المنظمتان 
ـــة )عمـــق شـــبيه( ـــاحف اإلســـرائيلية تمـــرر الرواي ، ان المت

التوراتية لتبرير وجود االحتالل في الضفة الغربية والقدس 
ـــة واســـتمرار محاصـــرة غـــزة بـــرا وجـــوا وبحـــرا، وان  ٕالمحتل ً ً ً

جميـع المعروضـات بالمتـاحف تتحــدث عـن أحقيـة اليهــود "
ُش فـي فلـسطين، وتحبـك روايـات لـربط اليهـود بكافـة بالعي

الــشعوب والحــضارات القديمــة فــي الــشرق األوســط وتغيــب 
  ".ًالشعب الفلسطيني صاحب الحق واألرض تاريخيا

  ١٢ص  ٥/٢٠١٩ /٢٠ الرأي

* * * * *  

مفتي القدس يدين مالحقة مصلين في 
  "األقصى"

 

ــــــديار  أدان – بتــــــرا المفتــــــي العــــــام للقــــــدس وال
نية، خطيـــب المـــسجد األقـــصى المبـــارك الـــشيخ الفلـــسطي

 اإلســرائيليمحمــد حــسين، محاولــة أفــراد شــرطة االحــتالل 
داخـل المــسجد األقـصى المبــارك، " المـصلى القــديم"اقتحـام 

بأحـــذيتهم لمالحقـــة المـــصلين فيـــه، فـــي مـــشهد عـــدواني 
واضح يمس بقدسية المـسجد وأمـن رواده، ويفـتح المجـال 

  .احاتهواسعا لحدوث اضطرابات في ب

ــه اليــوم  ــي بيــان ل ــا اســتنكر الــشيخ حــسين ف كم
األحد، قرار شرطة االحتالل العنـصري والجـائر منـع إدخـال 
وجبات اإلفطـار للـصائمين فـي المـسجد األقـصى المبـارك، 
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وقيام هذه السلطات بخلع غراس الزيتون في منطقـة بـاب 
الرحمــــة، فــــي محاولــــة الســــتفزاز المــــصلين والــــصائمين، 

مشاعرهم في هذا الشهر الفضيل، في ظل وتحديا واضحا ل
  .حرمانهم من حقهم في أداء عباداتهم

ّوفي ذات السياق، نـدد مفتـي القـدس بالتهديـدات 
حـول " جماعات الهيكل المزعوم" التي أطلقتها ما تسمى بـ

نيتهـــا اقتحـــام المـــسجد األقـــصى المبـــارك، خـــالل األيـــام 
اني مـن األخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديدا في الث

، "يـوم القـدس"حزيران المقبل، بذريعة ما يسميه االحـتالل 
مؤكدا أن المسجد األقصى المبارك سيكون سدا منيعـا فـي 

  .وجه كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته

   ٧ ص٢١/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

.. االحتالل يبعد حارسين عن المسجد األقصى
  ً مستوطنا يقتحمونه٤٦و

 

اقتحم عشرات  - كامل إبراهيم- المحتلة القدس  
المستوطنين المتطرفين أمس، المسجد األقصى المبارك 

  .بحراسة مشددة من شرطة االحتالل والقوات الخاصة

ً مستوطنا ٤٧وقالت األوقاف اإلسالمية ان 
 من موظفي الحكومة اإلسرائيلية يرافقهم ٢ًمتطرفا و

ي ظل توتر شرطي شاركوا باالقتحام من باب المغاربة ف
  .وأجواء غاضبة

وأضافت األوقاف ان االقتحام تخلله تمكين 
ً سائحا اجنبيا من اقتحام المسجد والقيام بجولة ٢٨٣٠ ً

غير محتشمة وغير ملتزمة بإجراءات احترام المسجد 
  .وقدسيته

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية أن المستوطنين 
تلقيهم نفذوا جوالت في أروقة المسجد و ساحاته، وسط 

  .المزعوم» الهيكل«شروحات عن 

فيما واصلت شرطة االحتالل التدقيق والتضييق 
وتفتيش المصلين على أبواب المسجد األقصى، ودققت 
في هوياتهم الشخصية، وذلك في ظل أجواء روحانية 

  .إيمانية يشهدها المسجد خالل شهر رمضان المبارك

وكانت شرطة االحتالل حاصرت منتصف الليلة 
 الماضية، الشبان المعتكفين بالمسجد األقصى، قبل

  .وأخرجتهم بالقوة من المسجد

وأفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة 
: متأخرة أمس، عن حارسي المسجد األقصى المبارك

سمير اليمن، وسائد الساليمة، بشرط إبعادهما عن 
  . يوما١٥المسجد األقصى المبارك لمدة 

 قد اعتقلت الحارسين وكانت قوات االحتالل
عصر االحد، واستولت على عشرات الطرود الغذائية 
والتموينية المخصصة للعائالت المستورة في مدينة 

  .القدس المحتلة

اإلسرائيلية » الصلح«وأصدرت قاضي محكمة 
صباح أمس، أحكاما بالسجن الفعلي ضد أربعة 

زفة عرس الشاب رامي «مقدسيين، بتهمة المشاركة في 
  .نهاية العام الماضي» وريالفاخ

وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي 
األسرى المقدسيين أن قاضي محكمة االحتالل وفي 
سابقة قضائية األولى من نوعها أصدر أحكاما متفاوتة 

»  من الحضور٣العريس و«بسجن أربعة مقدسيين 
  .«المشاركة في حفل وزفة عرس«بسبب 

مود عبد كما حكمت المحكمة على الشاب مح
 يوما، علما انه قيد ٣٥اللطيف بالسجن الفعلي لمدة 

كذلك اعتقل بعد «االعتقال منذ شهر شباط الماضي 
  . أشهر٦وحول لالعتقال اإلداري لمدة » عرسه بعدة أيام

وحكم القاضي على األسير المحرر ماجد الجعبة 
 يوما، وعليه تسليم نفسه ٣٥بالسجن الفعلي لمدة 
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 ان سلطات االحتالل أبعدته عن ، علما٨-٢٢بتاريخ 
  .ً شهرا١٤مدينة القدس منذ حوالي 

وأضاف أبو عصب أن القاضي حكم على األسير 
 يوما، ٣١المحرر عماد أبو سنينة بالسجن الفعلي لمدة 

  .٨-٢٢وعليه تسليم نفسه بتاريخ 

وأوضح أبو عصب أن اإلعالم العبري بث تقارير 
س والمجموعة إعالمية تحريضية كبيرة تستهدف العري

المذكورة كونهم من األسرى الذين اعتقلوا عدة مرات بتهم 
  .تتعلق بالمسجد األقصى المبارك

ّوردت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، التماسا 
اإلسرائيلية ضد مسيرة اليمين » عير عميم«قدمته جمعية 

اإلسرائيلي في الثاني من الشهر المقبل في ذكرى احتالل 
وطالب االلتماس . ١٩٦٧ب حزيران العام القدس في حر

بمنع منظمي المسيرة من المرور في البلدة القديمة في 
وقررت المحكمة تغريم الجمعية بمصاريف . القدس

  .المحكمة

عملية التوازن «واعتبرت المحكمة في قرارها أن 
بين الحفاظ على حق المشاركين في المسيرة بحرية 

ن البلدة القديمة من التعبير، وبين تقليص المس بسكا
وهذه األمور صحيحة أكثر . المسلمين، ليس بسيطا أبدا

على خلفية الحساسية الخاصة التي يشير إليها 
المدعون، النابعة من توقيت المسيرة، الذي يصادف في 

  .«نهاية شهر رمضان

وقدمت الجمعية التماسات مشابهة عديدة في 
ن توعز السنوات الماضية، وطالبت فيها المحكمة بأ

للشرطة بتغيير مسار المسيرة، بحيث ال تمر من الحي 
  .المسلمين في البلدة القديمة

وأشارت الجمعية في التماساتها إلى أن 
المشاركين في المسيرة، وغالبيتهم العظمى من شبيبة 
الصهيونية الدينية والمستوطنين، يهتفون بعبارات 

موت ال«استفزازية وعنصرية ضد الفلسطينيين، بينها 

إلى جانب دعوات لقتل فلسطينيين » كهانا حي«و» للعرب
  .«ّانتقام واحد من فلسطين من عيني«مثل 

بدورها، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العودة في قطاع غزة جماهير الشعب الفلسطيني في 

 جمعة ٥٩قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الـ 
 ٢٤/٥يوم الجمعة القادمة التي توافق » التراحم والتكافل«

  .بعد العصر مباشرة في مخيمات العودة الخمسة

وأكدت الهيئة استنكارها ورفضها التام لقرار 
 البرلمان األلماني بتجــــريــم حركــــــــــة المقاطعـــــة الـ

BDS  واعتبارها حركة معادية للسامية، بما يخدم دولة
ًاالحتالل ويشكل انحيازا فاضحا له ً ّ.  

وثمنت موقف بعض الناشطين األيسلنديين على 
موقفهم الداعم لنضال شعبنا والذي تمحور برفع العلم 

  .الفلسطيني في مسابقة األغنية التي رعاها االحتالل

  ١٢ص ٢١/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 سنوات ٥ مليون شيكل و٥٠االحتالل يطلب 
  حبس لوالدة الشهيد أشرف نعالوة

 

محكمة االحتالل  تطلب –القدس المحتلة 
 مليون شيكل تدفعها ٥٠اإلسرائيلي غرامة مالية قيمتها 

والدة الشهيد أشرف نعالوة ألهالي القتلى المستوطنين 
ُالذين قتلوا في عملية إطالق النار التي نفذها الشهيد في 

  .المجمع الصناعي االستيطاني بركان العام المنصرم

لقاضية وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن ا
العسكرية في محكمة سالم االحتاللية أبلغت محامية 

 خوري أن أهالي قتلى عملية نعالوة تقدموا ڤاألسيرة ميرا
بطلب من المحكمة وتم قبوله ينص على دفع غرامة 

 ٥ مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة ٥٠مالية قيمتها 
  .سنوات
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ُ المركز أن جلسة ستعقد اليوم الثالثاء وذكر
 األسيرة وفاء نعالوة قد تكون حاسمة وفيها بشأن قضية
، أطلق ٢٠١٨أكتوبر /  تشرين األول٧ وفي.قرار بالحكم

أشرف نعالوة النار على ثالثة مستوطنين بمصنع كان 
بالضفة الغربية " بركان"يعمل فيه بالمنطقة االستيطانية 

  ً.المحتلة، فأردى مستوطنا ومستوطنة قتيلين وأصاب ثالثا

ن من مطاردته، قتلت وحدة  نحو شهريوبعد
في منزل كان يحتمي فيه بمخيم " نعالوة"خاصة إسرائيلية 

شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية " عسكر الجديد"
 الجيش اإلسرائيلي والدي نعالوة وشقيقه، واعتقل.المحتلة

بشبهة المعرفة المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم 
  . شويكة بمدينة طولكرمًالحقا منزل العائلة في ضاحية

 ٢١/٥/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

يغلق صفحات مؤسسة القدس " الفيسبوك"
  ًالدولية ويحظر عددا من المشرفين عليها

 

ــيس بــوك عــددا مــن صــفحات  ًأغلقــت منــصة الف
مؤسسة القدس الدولية وحظرت حسابات معظم المـشرفين 

 .عليها

الفيسبوك  ية علىويتابع صفحة المؤسسة الرئيس
أكثر من مليـون " مؤسسة القدس الدولية"التي تحمل اسم 

مختلـف دول العـالم، ويتفـاعلون مـع إصـداراتها  متابع مـن
ٕواجـراءات االحـتالل بحـق  اإلعالمية المتعلقـة بواقـع مدينـة

 ُوتعـد الـصفحة المـذكورة أكبـر صـفحة. أهلهـا ومقدسـاتها

 قـــصىاأل متعلقـــة بأخبـــار القـــدس المحتلـــة والمـــسجد

لـسياسة  ًوترى المؤسسة في هذا اإلجراء اسـتكماال.المبارك
المنصة العالمية في محاربـة المحتـوى الفلـسطيني وتقييـد 

الجمهــور بهــدف حجــب الروايــة الفلــسطينية  وصــوله إلــى
االجتمـاعي، ال سـيما  المحقة عن جمهـور مواقـع التواصـل

 بعـد النجاحـات الكبيـرة التـي حققتهـا الـصفحات المناصـرة

وتؤكـد المؤسـسة أن إغـالق صـفحتها .قضية الفلـسطينيةلل
ســياق سياســية تكمــيم األفــواه الداعمــة للقــضية  يـأتي فــي

وفلــسطين، وتؤكــد أن  الفلــسطينية وتغييــب صــوت القــدس
فريــق عملهــا علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي لــم ينتهــك 

ــديم رســالة  معــايير ا بتق ــسياســة الفيــسبوك، وكــان ملتزم ً
  أن نوضح أن إدارة الفيس بوك بدأتويهمنا.مهنية عادلة

ــابعي صــفحتنا علــى الفــيس  بتقييــد وصــول منــشوراتنا لمت
ســيما بعــد قــرار الــرئيس   ال٢٠١٨بــوك منــذ بدايــة عــام 

لالحتالل  األمريكي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة
اإلســرائيلي، حيــث قامــت المؤســسة بــإطالق حملــة ونــشر 

كـد الحـق الفلـسطيني اإلنتاجـات اإلعالميـة تؤ سلـسلة مـن
وتــستنكر .المحتلــة والعربــي واإلســالمي فــي مدينــة القــدس

قامــت بـــه إدارة  المؤســسة هــذا اإلجــراء العنــصري الــذي
ــــه لمؤســــسات  ــــسمح في ــــذي ت ــــت ال ــــي الوق ــــسبوك، ف الفي

ومتحدثيـه ببـث خطـاب يكـرس اإلجـرام واالحـتالل  االحـتالل
وتؤكـد اسـتمرارها فـي  والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني،

رســالتها الداعمــة للقــدس وفلــسطين، والعمــل علــى فــضح 
 .االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني جرائم

ــــة  ــــابعي مدين ــــا ومت ــــن المؤســــسة لجمهوره وتعل
القــــدس وفلــــسطين أنــــه بإمكــــانهم الحــــصول علــــى آخــــر 

  :األخبار واإلصدارات من خالل الحسابات التالي

 يس بوكعلى الف صفحة مؤسسة القدس الدولية الجديدة

https://www.facebook.com/%D9%85%D

8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF

%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

%D9%84%D9%8A%D8%A9-

2191314610916063/ 
  :صفحة مؤسسة القدس الدولية على تويتر

media_qii/com.twitter://https  

  ٢١/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 مستوطنون يقتحمون االقصى
  

طنون متطرفون إسرائيليون اقتحم مستو –عمان 
الحرم / اليوم الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك

  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

إن اقتحامات المستوطنين ): بترا(لوكالة األنباء االردنية 
نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 

  .االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

وأكد الخطيب ان هذه االقتحامات تأتي وسط 
مواصلة شرطة االحتالل اعتداءاتها على المعتكفين 
ٕبالمسجد األقصى خالل شهر رمضان المبارك، واخراجهم 

  .من المسجد بالقوة في أغلب االيام

ً عنصرا من ٢٠ً مستوطنا و٤٤وأوضح أن 
مخابرات االحتالل اقتحموا المسجد االقصى عبر باب 

  . المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في ساحاته

ًوأشار الى ان شرطة االحتالل فرضت قيودا على 
  .دخول المصلين إلى المسجد األقصى

  ١٠ص ٢٢/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ية عن األقصى االحتالل يبعد ناشطة مقدس
  أسبوعا

 

شرطة االحتالل اليوم  قررت – القدس المحتلة
الثالثاء إبعاد الناشطة المقدسية عايدة صيداوي عن 

 .المسجد األقصى لمدة أسبوع

وذكرت عايدة أن المخابرات اإلسرائيلية في مركز 
القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة اتصلت مع 

  .لمركززوجها وطلبت منه حضورها إلى ا

وأضافت أن المحققين وجهوا لها تهمة أن 
وجودها في المسجد األقصى يشكل خطرا على أمن 

الجمهور، فقط ألنها قامت بتصوير المعتكفين في 
  .المسجد

وأوضحت أن عناصر المخابرات أبلغوها بإبعادها 
عن المسجد األقصى لمدة أسبوع شفهيا، وسلموها 

  .بلاستدعاء للتحقيق يوم االثنين المق

يشار إلى أنها ليست المرة األولى التي تبعد فيها 
المقدسية عايدة صيداوي عن المسجد األقصى، إذ أبعدت 
عشرات المرات، وكانت ضمن النساء المبعدات لمدة 

  .عامين

  ٢٢/٥/٢٠١٩ نت الرسالة

* * * * *  

 من داخل المسجد ًاالحتالل يعتقل شابا
  األقصى

 

اإلسرائيلي،  اعتقلت قوات االحتالل –القدس 
مصلى ومبنى باب  ًأمس األربعاء، شابا من محيط

 .الرحمة، داخل المسجد األقصى المبارك

أن قوات االحتالل اقتادت " وفا"وكالة  ونقلت
مركز تابع لها في  الشاب الذي لم تعرف هويته بعد، إلى

  .منطقة باب األسباط في القدس القديمة للتحقيق معه

 ٢٣/٥/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

اعتقاالت بالضفة واستمرار تفريغ األقصى من 
  المعتكفين

  

 شن جيش -وكاالت  - فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، حملة دهم 

 شبان بالضفة الغربية، فيما ٩وتفتيش تخللها اعتقال 
أخلت شرطة االحتالل بالقدس عند منتصف الليل، 

  .ن المعتكفينساحات المسجد األقصى م
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وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، 
 شبان من مناطق مختلفة بالضفة، ٩أن جنوده اعتقلوا 

إذ تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 
  . ضد الجيش والمستوطنين

وفي سياق المداهمات بالضفة، زعم االحتالل أن 
 زجاجات جنوده رصدوا مشتبه فيهم يستعدون إللقاء

 بالقرب من قرية الخضر ٦٠حارقة باتجاه الطريق رقم 
قرب بيت لحم، حيث قام جنود االحتالل بإطالق النار 
وأصابوا شابا تم اعتقاله ونقلهم للعالج الطبي في 
المستشفى، دون اإلفصاح عن تفاصيل إضافية حول 

  .إصابته

وأصيب فتى برصاص قوات االحتالل، في قرية 
ود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت الخضر، وأفاد شه

 عاما ١٤الرصاص صوب الفتى البالغ من العمر 
  .وأصابته في قدميه، غرب البلدة، قبل أن تعتقله

وفي القدس، اعتقلت شرطة االحتالل شابا من 
ساحات المسجد األقصى بعد تفريغه من المعتكفين 
. ٕواجبارهم على الخروج من ساحات الحرم بقوة السالح

لشهود عيان فإن شرطة االحتالل اقتحمت المسجد ووفقا 
األقصى وأجبرت المعتكفين على الخروج منه بالقوة، 

  . وقامت بتصويرهم وفحص هوياتهم الشخصية

كما منعت شرطة االحتالل المصلين من 
تصويرها عبر هواتفهم النقالة، خالل إخراجها المعتكفين 

، بعد بالقوة، وصادرت جواز سفر معتكف سويدي بالقوة
وتمكن عناصر شرطة . رفضه تسليمه لشرطة االحتالل

االحتالل من إخراج كافة الشبان المعتكفين، وبقي كبار 
  .>>...السن والنساء، بعد رفضهم الخروج من المسجد

 ٢٨ ص٢٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

 مقدسيين ويعتدي على ٤االحتالل يبعد 
 المعتكفين باألقصى

ة لالحتالل في مدينة قررت محكمة تابع - رصد
القدس المحتلة، الليلة الماضية، إبعاد أربعة مقدسيين عن 

 .شرقي المدينة" الطور"مكان سكنهم في بلدة 

في القدس " مركز معلومات وادي حلوة"ونقل 
المحتلة، المتخصص بشؤون القدس المحتلة، عن المحامي 
محمد محمود، أن محكمة االحتالل قررت اإلفراج عن كل 

أمير أبو جمعة، ومحمد أبو جمعة، ومهند خويص، : من
 .ومحمد أبو جمعة

وأوضح المحامي أن المحكمة اشترطت لالفراج 
لمدة شهر، والحبس " الطور"عنهم، ابعادهم عن حي 

المنزلي حتى الثالث من شهر حزيران المقبل، وكفالة 
 .شخصية، وكفالة طرف ثالث

وأضاف أن المحكمة قررت، أيضا، اإلفراج عن 
خالد الشويكي بشرط الحبس المنزلي واإلبعاد عن شارعي 
صالح الدين والسلطان سليمان حتى السابع من الشهر 

 .المقبل

من جهة أخرى اجبر جنود االحتالل المعتكفين 
 الليلة الماضية على إخالئه بالقوة، ،بالمسجد األقصى

 . واالعتداء على عدد منهم

م إخالء  أنه ت،وأفاد بيان صادر عن المعتكفين
 شخص كانوا متواجدين داخل المسجد األقصى ٢٠٠نحو 

بالقوة، واالعتداء على عدد منهم خصوصا من حاول 
 .تصوير الجنود أثناء عملية اإلخالء

وأضاف البيان أن جنود االحتالل اعتدوا على 
 وقاموا بمصادرة جواز ،معتكف يحمل الجنسية السويدية

 . سفره

كفا من كبار السن  معت٢٠وأوضح البيان أن نحو 
  . نجحوا بالبقاء داخل أروقة المسجد األقصى

  ١٠ ص٢٣/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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االحتالل يعتقل شبان تسلقوا جدار الفصل 
  العنصري شمال القدس

 

اعتقلت قوات االحتالل، في ساعة مبكرة من 
صباح الجمعة عددا من الشبان عقب تسلقهم مقاطع من 

وقلنديا شمال " المطار"طقتي جدار الفصل العنصري في من
 .القدس المحتلة

وتمنع سلطات االحتالل الفلسطينيين من 
محافظات الضفة الذين تقل أعمارهم عن األربعين عاما 
من دخول القدس والمشاركة في صالة الجمعة الثالثة من 

 .رمضان برحاب المسجد األقصى

وقال مراسلنا في القدس إن االحتالل نشر 
ية الراجلة والمحمولة على طول مقاطع دورياته العسكر

ُجدار الضم التوسعي الملتف حول المدينة المقدسة لمنع 
ومالحقة الشبان الذين يتسلقونه بهدف الوصول إلى 

  .األقصى المبارك

  ٢٤/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

وعشرات المستوطنين " غليك"المتطرف 
 يقتحمون باحات األقصى

  

حذر جيش  -وكاالت  - القدس المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي يوم امس من انهيار سريع للسلطة 
الفلسطينية بسبب تفاقم األزمة االقتصادية التي تعيشها 

  .منذ أشهر

ّالعبرية إن الجيش قدم ” هآرتس“وقالت صحيفة 
ًللحكومة اإلسرائيلية تقديرا للموقف يتعلق بمستقبل 

من ” القرنصفقة “السلطة الفلسطينية في ظل رفضها 
  .جهة، واستالم بقية أموال المقاصة من جهة أخرى

وجاء في التحذير أن الرئيس الفلسطيني محمود 
، وأن ”صفقة القرن“عباس ال ينوي التراجع عن رفضه 

ّالضائقة االقتصادية التي تمر بها السلطة ستسرع في  ُ
  .انهيارها اقتصاديا خالل شهرين إلى ثالثة أشهر

يع األذرع األمنية والعسكرية ووفقا لتقديرات جم
اإلسرائيلية؛ فالسلطة أمام تحد حقيقي قد تبدأ معه 
االنهيار اقتصاديا خالل األشهر الثالثة المقبلة مع 
استمرار رفضها للحصول على بقية أموال المقاصة 

قيمة فاتورة رواتب ” إسرائيل“احتجاجا على اقتطاع 
  .األسرى منها

يلي المصغر وكان المجلس الوزاري اإلسرائ
 ١٧صادق في ) الكابنيت(للشؤون السياسية واألمنية 

شباط الماضي على خصم رواتب األسرى / فبراير
” إسرائيل“الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها 

  .لمصلحة السلطة الفلسطينية

وقال الكابينت إنه صادق على اجتزاء مبلغ 
  . شيقل من أموال المقاصة٥٠٢,٦٩٧,٠٠٠

ع وزير المالية اإلسرائيلي موشي كحلون ووق
 مليون شيقل ٤٢ًنيسان قرارا يقضي بخصم / مطلع إبريل

ًشهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، على مدار العام 
  .ً، تطبيقا لقانون اقتطاع رواتب األسرى٢٠١٩

ُوتمثل أموال المقاصة التي تجبيها سلطات 
لمعابر نحو االحتالل لصالح السلطة الفلسطينية على ا

% ٣من ميزانيتها، ويأخذ االحتالل منها نسبة % ٧٠
  .بدل تحصيل

من جهة اخرى، اقتحم عضو الكنيست المتطرف 
وعشرات المستوطنين المتطرفين صباح ” يهودا غليك“

امس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة 
  .مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

حماية الكاملة ووفرت شرطة االحتالل ال
ًللمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم 

  .ًفي باحات األقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة
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وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
إن ” صفا“األوقاف اإلسالمية فراس الدبس لوكالة 

ً مستوطنا اقتحموا المسجد ١٠١و” غليك“المتطرف 
لى مجموعات متتالية، ونظموا جوالت األقصى ع

استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن 
  .المزعوم” الهيكل“

وأوضح أن شرطة االحتالل انتشرت في باحات 
ّاألقصى وعند بواباته، وأمنت اقتحامات المستوطنين 

  .خالل جوالتهم في ساحات األقصى

ًوتفرض شرطة االحتالل قيودا على دخول 
فلسطينيين إلى األقصى، وتحتجز هوياتهم المصلين ال

الشخصية عند بواباته الخارجية، في وقت يشهد فيه 
ٕالمسجد أجواء روحانية وايمانية خالل شهر رمضان  ً

  .المبارك

ويأتي ذلك في وقت تمنع فيه شرطة االحتالل 
االعتكاف في المسجد األقصى، حيث صعدت في األيام 

نتهاء صالتي الماضية من اقتحامها للمسجد عقب ا
ٕالعشاء والتراويح، واخالئها للمصلين المعتكفين في 

  .المسجد بالقوة

ودعا المعتكفون باألقصى إلى مشاركتهم 
االعتكاف وتحدي إجراءات االحتالل، ورفضهم لكل 
محاوالته الهادفة إلخراجهم من المسجد بالقوة، كونه 

ًيعتبر انتهاكا ومساسا صارخا بحق المسلمين ًً.  

عتكفون في رسالة صادرة عنهم إن وقال الم
االحتالل ما يزال يفرض حالة اإلذالل على المسجد 
األقصى عبر سعيه المتكرر إلخراج المعتكفين منه بالقوة، 
داعين إلى شد الرحال للمسجد، واالعتكاف فيه، والسيما 

  .أن ليلة واحدة تفصل عن االعتكاف المفتوح

وأشاروا إلى ضرورة ذلك حتى ال يتمادى 
ًاالحتالل في العشر األواخر من شهر رمضان، تزامنا مع 

  . رمضان٢٨نية المستوطنين اقتحام األقصى في 

من جانبها، دعت اللجان الشعبية للدفاع عن 
األقصى المقدسيين والفلسطينيين في الضفة الغربية 

 لشد الرحال واالعتكاف في ٤٨المحتلة وأراضي الـ 
من رمضان، وذلك ساحات األقصى في العشر األواخر 

  .ابتداء من اليوم

فلنكن حصن األقصى “وجاء في بيان اللجان 
المنيع في وجه االحتالل ومخططاته التهويدية، ولنكن له 

  .”شريان الحياة

كما دعا نائب رئيس الحركة اإلسالمية السابق 
في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، لشد 

  .كاف فيهالرحال للمسجد األقصى واالعت

وحث الخطيب في تصريح صحفي له، على 
ضرورة الوجود في األقصى ومساندة المرابطين 
والمعتكفين فيه، والتصدي إلجراءات االحتالل بمنع 

  .االعتكاف داخل األقصى

ّوحيا المعتكفين الذين تحدوا إجراءات االحتالل 
ومحاوالته فرض واقع بمنع االعتكاف والوجود في 

ً العشاء، مشددا على أهمية الوجود األقصى بعد صالة
ًالمستمر وبأعداد كبيرة تحديا وكسرا لقرارات االحتالل ً. 

 ١١ ص٢٤/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين

 

أجهزة أمن االحتالل فجر اليوم السبت،  اعتقلت
 مختلفة بمدينة القدس المحتلة أماكنأربعة مقدسيين من 

 .ز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم مراكإلىوحولتهم 

: فقد اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الشقيقين
حازم وغالب ادكيدك من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب 

 .شرق القدس المحتلة

من جانبه، ذكر مركز معلومات وادي حلوة ان 
جاد اهللا : االحتالل اعتقل الليلة الماضية، الشابين



  
  ١٧٥ 

الحارة /جبي من حي بطن الهوىالرجبي، ويزن الر
  .جنوب المسجد األقصى الوسطى ببلدة سلوان

 ٢٥/٥/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مقدسيا رغم إصابته بنزيف اثر 
  االعتداء عليه

 

اعتقلت قوات االحتالل، قبل موعد إفطار الليلة، 
الترهوني رغم إصابته بنزيف من  الشاب المقدسي أحمد

 .القديمة جهه بعد االعتداء عليه بوحشية في القدسو

بالضرب  وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتدت
المبرح على مجموعة من الشبان المقدسيين في شارع 

القديمة واعتقلت الشاب الترهوني رغم  الواد بالقدس
مراكز االحتالل في   أحدإلى بنزيف، وتم تحويله إصابته

  .المدينة للتحقيق معه

 ٢٥/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ماليين وثيقة مقدسية من ٣إسرائيل سرقت 
  األرشيف العثماني

  

القيادي في حزب العدالة والتنمية، أبو زيد  كشف
، )إسرائيل(المقرئ اإلدريسي، أن دولة الكيان الصهيوني 

 ماليين وثيقة مقدسة من ٣قامت بالسطو على أكثر من 
في ظل رغبتها في سرقة القدس األرشيف العثماني، 

أرضا ومعرفة، واستغرب صمود أسس مدينة القدس من 
  .السقوط رغم الحفريات

جاء ذلك في محاضرة حول القضية الفلسطينية، 
زيد المقرئ اإلدريسي، نظمها حزب العدالة  أطرها أبو

والتنمية بمدينة العيون جنوب المغرب، خالل األسبوع 
  .الجاري

 ٣إسرائيل استولت سابقا على "وقال أبوزيد إن 
ماليين ونصف مليون وثيقة مقدسية من األرشيف 

العثماني، في إطار مشروعها الرامي إلى سرقة القدس 
  ".جغرافيا ومعرفيا

واألرشيف العثماني يضم مجموعة من المصادر 
التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني، وهي تضم 

 بلدا في منطقة ١٩  بلدا مختلفا من بينها٣٩وثائق تهم 
 بلدا في البلقان، وثالثة بلدان في ١١الشرق األوسط، و

القوقاز، وبلدان في وسط آسيا، وقبرص باإلضافة إلى 
  .تركيا ذاتها

أغلب المباني المقدسية الموجودة اآلن، "وزاد أن 
تعود إلى فترة الحكم العثماني في القدس، والذي انتهى 

، ١٩٢٢ي سبتمبر عام مع إعالن االنتداب البريطاني ف
ومن بعدها سقوط الدولة العثمانية بإعالن مصطفى كمال 

  ".١٩٢٣ أتاتورك قيام الجمهورية التركية في عام

سكان تلك المباني يفضلون البقاء "وأوضح أن 
فيها ليكونوا على مقربة من األماكن المقدسة هناك مثل 
المسجد األقصى وقبة الصخرة، ووفقا لعدد من الوكاالت 

  ".والمواقع العربية والمغربية

وتطرق اإلدريسي إلى عمليات التهجير التي 
يمارسها االحتالل بحق المقدسيين، وسكان حي المغاربة 
تحديدا، ليعلن أن إسرائيل استولت على حارة المغاربة 

 من ٦٣٥ عقارا بها، وطردت ١٣٥بالقدس وهدمت 
  .أهلها

 وسجل أن آخر مبنى ما يزال متواجدا بالحارة
القديمة، هو بناء مهدوم إال من غرفة واحدة آيلة 
للسقوط، واسمه المدرسة الصالحية، وتسكنه السيدة 

  .المغربية المقدسية، عائشة المصلوحي وأحفادها

 أبو زيد المقرئ اإلدريسي إلى صمود وأشار
األبنية المقدسية في وجه الحفريات الصهيونية، ليعتبر 

ى اآلن معجزة، ألن عدم سقوط المسجد األقصى حت"أن 
إسرائيل تعمل على ذلك، من خالل الحفريات وحقن 

  ".أساساته بمواد كيميائية
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مهندسا "وشدد في هذا االتجاه على أن 
فلسطينيا يقوم بأبحاث تكشف قيام اليهود بتطوير مواد 
كيميائية، توهن الحجارة الضخمة التي بناها العثمانيون، 

  ".لتسهيل عملية إسقاط أساسات القدس

نصرة القدس من خالل "ودعا اإلدريسي إلى 
التبرعات، والنصرة اإلعالمية مثل حضور الندوات 
الخاصة به، والمشاركة في االحتجاجات، وتوقيع 

  ".العرائض، ومقاطعة البضائع األمريكية

ويعد أبو زيد المقرئ اإلدريسي، أحد أبرز 
السياسيين والمحاضرين المغاربة حديثا عن فلسطين 

را بمركزيتها والدفاع عن هويتها ودعم صمودها وتذكي
ومقاومتها، ويعتبر من الوجوه البارزة في المغرب؛ خاصة 

  .في مناقشة القضايا الفكرية والنظرية

  ٢٥/٥/٢٠١٩ خبرني

* * * * *  

اعتقاالت بالضفة وتفريغ األقصى من 
  المعتكفين

 

ًشن جيش االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا، حملة دهم 
 شبان بالضفة الغربية، فيما أخلت ٩ها اعتقال وتفتيش تخلل

شرطة االحتالل بالقدس عند منتصف الليل، ساحات 
وقال جيش االحتالل في . المسجد األقصى من المعتكفين

 شبان من ٩بيانه لوسائل اإلعالم، أن جنوده اعتقلوا 
مناطق مختلفة بالضفة، إذ تنسب لهم شبهات المشاركة في 

  .د الجيش والمستوطنينأعمال مقاومة شعبية ض

وفي سياق المداهمات بالضفة، زعم االحتالل أن 
جنوده رصدوا مشتبها فيهم يستعدون إللقاء زجاجات حارقة 

 بالقرب من قرية الخضر قرب بيت ٦٠باتجاه الطريق رقم 
لحم، حيث قام جنود االحتالل بإطالق النار وأصابوا شابا تم 

تشفى، دون اإلفصاح اعتقاله ونقله للعالج الطبي في المس
  .عن تفاصيل إضافية حول إصابته

وأصيب فتى برصاص قوات االحتالل، في قرية 
الخضر، وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت 

 عاما وأصابته ١٤الرصاص صوب الفتى البالغ من العمر 
  .في قدميه، غرب البلدة، قبل أن تعتقله

من وفي القدس، اعتقلت شرطة االحتالل شابا 
ٕساحات المسجد األقصى بعد تفريغه من المعتكفين واجبارهم 
على الخروج من ساحات الحرم بقوة السالح، ووفقا لشهود 
عيان فإن شرطة االحتالل اقتحمت المسجد األقصى وأجبرت 
المعتكفين على الخروج منه بالقوة، وقامت بتصويرهم 

  .وفحص هوياتهم الشخصية

ين من تصويرها كما منعت شرطة االحتالل المصل
عبر هواتفهم النقالة، خالل إخراجها المعتكفين بالقوة، 
وصادرت جواز سفر معتكف سويدي بالقوة، بعد رفضه 
تسليمه لشرطة االحتالل، وتمكن عناصر شرطة االحتالل 
من إخراج كافة الشبان المعتكفين، وبقي كبار السن 
والنساء، بعد رفضهم الخروج من المسجد، يشار إلى ان 
شرطة االحتالل تستهدف المعتكفين داخل المسجد األقصى 

  .خالل شهر رمضان، واعتقلت عددا منهم

إلى ذلك، قررت شرطة االحتالل إبعاد الناشطة 
  .المقدسية عايدة صيداوي عن المسجد األقصى لمدة أسبوع

وذكرت عايدة أن عناصر مخابرات االحتالل في 
 زوجها وطلبوا منه مركز القشلة بالبلدة القديمة اتصلوا مع

حضورها إلى المركز، حيث وجهوا لها تهمة أن وجودها في 
المسجد األقصى يشكل خطرا على أمن الجمهور، فقط ألنها 

وأبلغوها بإبعادها عن . قامت بتصوير المعتكفين في المسجد
المسجد األقصى لمدة أسبوع شفهيا، وسلموها استدعاء 

  .للتحقيق يوم االثنين المقبل

سياق ذاته، قررت محكمة الصلح في وفي ال
ًالقدس مؤخرا إبعاد أربعة مقدسيين عن مكان سكنهم بحي 

الطور، والحبس المنزلي، كشرط لإلفراج /جبل الزيتون
  .عنهم
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وقال المحامي محمد محمود، إن المحكمة قررت 
أمير أبو جمعة، ومحمد أبو جمعة، : اإلفراج عن كل من

رط اإلبعاد عن حي ومهند خويص، ومحمد أبو جمعة، بش
الطور لمدة شهر، وحبس منزلي حتى الثالث من شهر 

  .حزيران المقبل، وكفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث

وأضاف أن المحكمة قررت، أيضا، اإلفراج عن 
خالد الشويكي بشرط الحبس المنزلي واإلبعاد عن شارعي 
صالح الدين والسلطان سليمان حتى السابع من الشهر 

  .المقبل

اد مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة وأف
االحتالل حكمت على الفتى محمد غسان جرادات من بلدة 

 آالف ٦، وغرامة قيمتها » ساعة دورة٢٠٠«العيساوية، بـ 
شيكل، علما أنه اعتقل العام الماضي، وأفرج عنه بشرط 
الحبس المنزلي واإلبعاد عن مكان سكنه، كما حكمت 

، » ساعة دورة١٠٠عويوي بـ المحكمة على الفتى عمران 
 شكل، ومددت اعتقال الفتيين هيثم محمود، ٢٤٠٠وغرامة 

ولؤي محمود، من العيساوية حتى السابع والعشرين من 
  .الشهر المقبل

 ٣١ ص٢٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

رئيس مجلس األوقاف يستنكر اقتحامات 

  المستوطنين لألقصى واالعتداء على حرية العبادة
 

رئيس مجلس األوقاف والمقدسات استنكر 
 اقتحامات اإلسالمية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب

المبارك واالعتداء على  األقصى المستوطنين للمسجد
حرية العبادة فيه بإخراج المصلين ومنعهم من االعتكاف 

  .في رحابه في العشر األواخر من شهر رمضان

د، ّوحمل الشيخ سلهب، في تصريح له اليوم األح
الكاملة عن تداعيا هذه  سلطات االحتالل المسؤولية

االقتحامات وهذا التعدي على حرمة الشهر الفضيل 

تحاول تحويل الصراع " إسرائيل"العبادة موضحا أن  وحرية
  .ويالت بالغة الخطورة إلى ديني وجر المنطقة إلى

 ٢٦/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون . ".األقصى"االحتالل يصعد في 
 يقتحمون المسجد واعتقال ثالثة معتكفين

  

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، اليوم األحد، ثالثة 
من المعتكفين في المسجد األقصى المبارك، بعد االعتداء 
ُعليهم بالضرب المبرح، بالتزامن مع اقتحام عشرات 

وأفاد مسؤول اإلعالم في دائرة .المستوطنين لباحاته
أن  الدبس، في تصريحات صحفية،األوقاف، فراس 

الشرطة اإلسرائيلية سمحت للمستوطنين باقتحام األقصى "
اليوم، رغم وجود اتفاق منذ سنوات يقضي بعد السماح 

  ."لهم بذلك، خالل العشر األواخر من رمضان

ُوأضاف أن الشرطة تحاول خالل العامين 
الماضيين تغيير هذا االتفاق والسماح للمستوطنين 

 المسجد، كما جرى العام الماضي، في أول ثالثة باقتحام
وأشار إلى أن المعتكفين بدأوا  .أيام من العشر األواخر

بالتكبير والتصدي للمستوطنين أثناء اقتحام باحات 
األقصى، ما أدى العتقال ثالثة منهم دون معرفة 

  .هوياتهم

وأوضح أن عناصر من الشرطة اإلسرائيلية 
 تواجدت طوال فترة االقتحام ّوقواتها الخاصة المسلحة

 ٧٣ لتأمين الحماية لليهود، والتي انتهت بعد السماح لـ
  .ًمستوطنا بالتجول في الباحات

وأفاد شاهد عيان، وفق ما ذكرت 
ّ، أن الشبان تصدوا للمستوطنين من "األناضول" وكالة

ّخالل إلقاء زجاجات المياه الفارغة وبعض المعدات 
ّى إلى تدخل القوات الخاصة الخشبية باتجاههم، ما أد

  .اإلسرائيلية



  
  ١٧٨ 

وأوضح أنه تم اعتقال ثالثة من المصلين، بعد 
باب "ُاالعتداء عليهم بالضرب المبرح واقتيادهم من 

باتجاه أحد مراكز التوقيف اإلسرائيلية في البلدة   "المغاربة
  .القديمة

ّوأشار إلى أن المعتكفين والشبان الذين تصدوا 
ّا بالمصلى القبلي، حيث قامت عناصر احتمو لالقتحامات،

الشرطة بمحاصرته من الخارج، بالتزامن مع اقتحام 
  .المستوطنين لباحات األقصى

ُيشار إلى أن االعتكاف بدأ في المسجد األقصى 
منذ الخميس الماضي، بعدما أعلنت دائرة األوقاف 

 .اإلسالمية عن ذلك

  ١ ص٢٧/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

تنكر تأمين قوات االحتالل تس أوقاف القدس
 اقتحامات المستوطنين لباحات األقصى

 

 اقتحم مستوطنون متطرفون -بترا  - رام اهللا
يهود صباح امس االثنين، باحات المسجد األقصى 

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة - المبارك 
وفقا لما اكده مدير عام دائرة االوقاف وشؤون المسجد 

 .دس الشيخ عزام الخطيباالقصى بالق

لمراسل وكالة األنباء األردنية  وقال الخطيب
في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة باب ) بترا(

المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي 
  . الخاصة المدججة بالسالح

وأضاف الخطيب، ان عناصر أمنية اقتحمت 
ن اقتحامات ساحات الحرم القدسي الشريف لتأمي

المستوطنين الذين قاموا بجوالت استفزازية وأدوا طقوسا 
تلمودية في باحات األقصى وسط التصدي لهم بالطرد 

 .وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين المعتكفين

واستنكرت دائرة االوقاف اإلسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس تحويل المسجد األقصى 

 امس االثنين من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي المبارك
لثكنة عسكرية، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين 

  .للمسجد األقصى المبارك

وقال مدير عام اوقاف القدس وشؤون المسجد 
األقصى الشيخ عزام الخطيب في بيان ان قوات االحتالل 
 بعناصرها المختلفة وأجهزتها كافة انتشرت في ساحات
األقصى وبشكل خاص عند المصلى القبلي لتأمين 

ه االيام اقتحامات المستوطنين عبر باب المغاربة في هذ
 .الفضيلة من شهر رمضان

   ٢٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  ّاالحتالل يمدد اعتقال شابين من القدس

  

مددت سلطات االحتالل مساء أمس اعتقال 
ة حتى نهاية الشاب ثائر عسيلة من سكان القدس القديم

الشهر الجاري، علما أنه جرت له يوم 
 .ُسرية، منع محاميه وذويه من حضورها محكمة أمس

وفي السياق، مدد االحتالل اعتقال الشاب محمد 
ى ذلك، قرر االحتالل أبوشوشة حتى اليوم االثنين، ال

 ٧٥٠االفراج عن الشاب عمر الزغير بكفالة نقدية قيمتها 
، "المسجد األقصىبحجة خرق قرار منع دخوله الى"شاقل 

 . شهور٦لمدة  األقصى علما ان الشاب الزغير مبعد عن

  ٢٨/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

  



  
  ١٧٩ 

ُجماعة الهيكل تعلن نيتها اقتحام األقصى يوم 
  رمضان٢٨

 

ًأعلنت رسميا  - كامل إبراهيم- حتلة القدس الم 
المزعوم اإلسرائيلية، عن بدء ) الهيكل(جماعة 

للمسجد األقصى » لالقتحام الكبير«استعداداتها 
 . رمضان المبارك٢٨، يوم »لمسيرة الرقص باألعالم«و

ورفضت سلطات االحتالل مطالبات مقدسية 
ٕوجمعيات حقوقية فلسطينية واجنبية واسرائيلية، تغيير 

سار مسيرة األعالم، والتي تشمل حفالت رقص م
استفزازية بأعالم االحتالل في محيط بوابات البلدة 
القديمة والمسجد األقصى المبارك فجر ليلة القدر من 

 .شهر رمضان

المزعوم » منظمات الهيكل«واطلقت ما تسمى بـ 
دعواتها ألنصارها وللمستوطنين بالمشاركة الواسعة في 

 من ٢٨قصى يوم األحد الموافق الـ اقتحام المسجد األ
شهر رمضان الحالي، والثاني من حزيران القادم في ذكرى 
احتالل ما تبقى من مدينة القدس وتوحيده فيما يعرف 

 .«يوم القدس«باسم » ًإسرائيليا«

وقال المتطرف أساف فريد المتحدث باسم ما 
: حول هذا الموضوع» اتحاد منظمات المعبد«يسمى 

اليزال » جبل المعبد«ر األواخر من رمضان وبدأت العش«
ًمفتوحا لليهود، وتم الحج إلى هناك أمس بسهولة، نأمل 

 .وفق قوله» يوم القدس«أن يظل كذلك حتى 

المزعوم أن وزير ) الهيكل(وأضافت جماعة 
جماعات «األمن الداخلي وقيادة شرطة االحتالل وعدا 

رف بيوم بفتح المسجد األقصى لهم خالل ما يع«الهيكل 
 رمضان رغم كل ٢٨والذي يوافق يوم » توحيد القدس«

 .التحذيرات

وكانت دائرة األوقاف االسالمية في القدس طلبت 
من االحتالل وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد 

االقصى في األيام العشرة األخيرة، إال أن االحتالل يواصل 
هم السماح لمستوطنيه وتوفير الحماية لهم خالل اقتحامات

اليومية للمسجد والتنكيل بالمصلين خالل فترة االقتحامات 
بصورة استفزازية تمس بمشاعر المسلمين وقدسية 

 .المسجد

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
 من عناصر مخابرات وشرطة ٨ً مستوطنا و٨٨إن 

االحتالل اقتحموا المسجد األقصى على عدة مجموعات، 
ستفزازية في باحاته بحراسة أمنية ونظموا جوالت ا

 .مشددة

وأضافت األوقاف ان الجولة شملت أعلى 
المصلى المرواني والجهة الشرقية على طولها حتى 
المصلى وباب الرحمة حيث تلقى المستوطنون شروحات 

المزعوم خالل االقتحامات، وحاول بعضهم » الهيكل«عن 
ن أداء طقوس وشعائر تلمودية في هناك امام اعيو

 .الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسالح

واستهدفت شرطة االحتالل المصلين حيث قامت 
بإبعاد عدد من المصلين من منطقة باب الرحمة خالل 
جولة المستوطنين وحاصرتهم وهي تصوب بنادقها نحو 

 .المصلين

وواصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين 
ل للمسجد األقصى، من القدس والداخل الفلسطيني المحت

ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند 
بواباته الخارجية ونبشت حقائب النساء واألطفال 

 >>...والمصلين وحجزت بعضها عند باب المجلس

 ١٠ص ٢٨/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٨٠ 

ملف شائك يتكرر بداية ".. الحرائق اإلسرائيلية"
  كل فصل صيف بال إجراءات جدية

  

 كشفت مصادر –عمان  – داهللا الربيحاتعب
مطلعة عن أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تفتعل حرائق 
بمحاذاة األغوار األردنية من خالل إطالقها قنابل تنويرية، 
تؤدي إلضرام النار في األعشاب الجافة، قد تمتد للمزارع 

مراقبة الحدود “األردنية المحاذية لنهر األردن، بذريعة 
  .”سللومنع الت

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها 
ً، أن الحرائق المفتعلة، والتي تتكرر سنويا في ”الغد”لـ

مثل هذا الوقت من كل عام، يرافقها تجاهل اسرائيلي، 
وسط خسائر يتكبدها المزارع األردني جراء تلك الحرائق، 
باإلضافة لألضرار التي تلحق بالبيئة والطبيعة والحياة 

  .يةالبر

وقالت إن مزارعين يطالبون المعنيين في الدولة 
بالتنسيق المسبق مع الجانب اإلسرائيلي قبل إطالقها 
القنابل التنويرية والتي تتسبب بالحرائق، ومنع امتداها 

  .إلى المنطقة الشرقية المحاذية للنهر

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ملف الحرائق 
ية، مع كل بداية صيف، التي تفتعلها السلطات اإلسرائيل

ما يزال من الملفات الشائكة التي لم تجد أي حل حتى “
  .”اآلن لدى الحكومة، ممثلة بوزارة الزراعة

ووصلت الحرائق التي يفتعلها االحتالل 
اإلسرئيلي، ليلة الجمعة الماضية، إلى األراضي األردنية 
طاولت مزارع حمضيات وقمح في منطقة الكريمة التابعة 

األغوار الشمالية، حيث تسببت بأضرار ضحيتها للواء 
  .باألساس المزراع األردني

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني؛ أكدت أن 
كوادر اإلطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد والبلقاء 
وبالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة وادي األردن وبلدية 

عشاب الشونة الشمالية تعاملت على معالجة حريق أ
جافة وقصيب على امتداد الشريط الغوري يوم الجمعة 

  .الماضي

وقالت وضعت أربع نقاط مكافحة على الشريط 
الغوري بمنطقتي الكريمة ودير عال، على ممسافة تمتد 

ُ كلم، بغية منع وصول ألسنة اللهب للمزارع ٧لنحو 
  .القريبة

ُيشار إلى أن كلفة إطفاء تلك الحرائق 
جانب اإلسرائيلي تصل إلى ماليين من ال” المفتعلة“

  .الدنانير، ناهيك عن األضرار التي لحقت بالمزارع

ويصر االحتالل اإلسرائيلي على تجاهل تام 
لموضوع تعويض أصحاب المزارع المتضررة، ويصرف 
ًدوما وعودا لدفع تعويضات مالية للمزارعين، لم تر النور 

 .بحسب المصادر” حتى اآلن

  ٧ ص٢٨/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

توتر في المسجد األقصى مع اقتحام عشرات 
 المستوطنين المتطرفين

  

مدير عام دائرة االوقاف  قال –  بترا–رام اهللا 
االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس 
الشيخ عزام الخطيب ان قوات اسرائيلية خاصة من شرطة 

لي االحتالل حاصرت صباح اليوم الثالثاء، المسجد القب
داخل الحرم القدسي الشريف عقب اقتحام عشرات 
المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد األقصى 
االقصى المبارك، ما أدى لحدوث توتر في صفوف 

  .المعتكفين داخل المسجد القبلي

في رام اهللا، ان ) بترا(واكد الخطيب لمراسل 
عشرات المستوطنين اقتحموا االقصى من جهة باب 

ربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل، المغا



  
  ١٨١ 

ّواحتج المعتكفون على اقتحام المستوطنين وشرعوا 
  .بالتكبير داخل المسجد القبلي وأغلقوا أبوابه

  ١١ص ٢٩/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 فلسطينيا ١٧االحتالل االسرائيلي يعتقل 
 بالضفة الغربية

  

ائيلي  شنت قوات االحتالل اإلسر- بترا - رام اهللا 
فجر اليوم الثالثاء حمالت دهم واعتقاالت واسعة نفذتها 
في قرى ومخيمات ومدن مختلفة بالضفة الغربية المحتلة 

  .طالت سبعة عشر فلسطينيا

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 

لبيرة وأحياء عدة الخليل وسلفيت ونابلس ورام اهللا وا
بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين السبعة 

  .عشر

  ١١ص ٢٩/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  "األقصى"دعوات القتحام 

 

صرح الشيخ  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
عزام الخطيب مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في 

ان ) يالرأ(القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك لـ 
ًليس مكانا لالستعراض السياسي اإلسرائيلي » األقصى"

ًداعيا العقالء في قيادة االحتالل الى كف يد . ولن يكون
المستوطنين والمتطرفين ووقف اقتحاماتهم لألقصى 
ومنعهم من االقتراب من المسجد األقصى في الثاني من 

وشدد الخطيب في لقاء خاص .رمضان٢٨حزيران المقبل 
 للمسلمين وحدهم، ال يقبل "األقصى"على ان ) يالرأ(بـ 

الشراكة وال تجري عليه مفاوضات وهو اسمى واكبر واعز 
من ان يخضع لرغبات تلك المجموعات اليمينة 

ًمؤكدا ان اقتحاماتهم شبه اليومية واالستفزازية .المتطرفة

تتم دون موافقة األوقاف وباستخدام القوة وبحماية 
  . اإلسرائيلية المدججة بالسالحالشرطة والقوات الخاصة

وحذر الخطيب من دعوات اليمين المتطرف 
رمضان ٢٨واتباع الهيكل المزعوم اقتحام األقصى في 

يوم (الثاني من حزيران المقبل بمناسبة ما يسمى بـ
الذي يحتفل به االحتالل بتوحيد شطري المدينة ) القدس

رة ظر بعين الخطوننحن ن«وقال .المقدسة تحت االحتالل
والخطر الكبير لمثل هذه الدعوات وهذه االنتهاكات وندعو 
العقالء في قيادة االحتالل للضرب على يد هؤالء 
المتطرفين ومنعهم من االقتراب من األقصى لتجنب ما ال 

وأضاف الخطيب ان هذه الدعوات .«يحمد عقباه
واالقتحامات تعتبر مس خطير واستفزاز لمشاعر 

ض ومغاربها ألحد أقدس المسلمين في مشارق األر
مقدسات المسلمين في فلسطين وفي العالم بعد مكة 

لقد طالبنا وما زلنا وسنبقى نطالب بوقف «:وقال.والمدينة
هذه االقتحامات واالنتهاكات للمسجد األقصى لن المسجد 
ملك خالص للمسلمين وحدهم وهو مسجد وقبلة 

ن ان المسلمين كافة، وجزء من عقيدتهم وال يتخيل أين كا
ًيكون المسجد غير ذلك بعيدا عن االوهام واالساطير 

ان «:وأضاف الخطيب.المزعوم) الهيكل(وخرافات جماعات 
شرطة االحتالل في بيان امس قالت انها لن تفتح باب 
المغاربة وسيتم اغالقه اليوم الخميس أمام اقتحامات 
المستوطنين، ونأمل ان يبقى باب المغاربة الذي 

الحتالل القتحامات المستوطنين خصصته سلطات ا
والسياح بقية أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر 

ان قرار االحتالل إغالق باب المغاربة امام «وتابع .«ًمغلقا
المقتحمين من المستوطنين جاء بعد ضغوط واتصاالت 
على اعلى المستويات، ألنه جرت العادة ان يغلق 

 االواخر من ١٠المسجد امام االقتحامات والسياحة في ال
شهر رمضان كل عام واالحتالل من اخل بهذا 

وأوضح الخطيب ان سلطات االحتالل كانت وال .«الوضع



  
  ١٨٢ 

تزال تعمل على تغيير الوضع والواقع الديني والقانوني 
والتاريخي المعمول به والسائد في األقصى منذ احتالل 

  .١٩٦٧القدس عام 

المزعوم ) الهيكل(بدورها، دعت جماعات 
ها من المتطرفين والمستوطنين لتنفيذ اقتحامات أنصار

يوم «جماعية للمسجد األقصى األحد القادم، فيما يسمى 
، وطالبت الشرطة اإلسرائيلية بفتح باب »توحيد القدس

المغاربة وعدم اغالقه، أما الشرطة فقد قالت انه سيتم 
في المقابل، .تحديد وضع يوم األحد القادم بشكل منفصل

بر مواقع التواصل االجتماعي المواطنين دعا مغردون ع
بحشد أكبر عدد ممكن في صالة الجمعة األخيرة بشهر 

ودعوا إلى .ُرمضان في األقصى لتصل إلى مليون مصل
انضمام المزيد من المواطنين لالعتكاف فيه، والتصدي 
صبيحة يوم الثامن والعشرين من رمضان لعصابات 

 فتية من ٣ أمس واعتقلت قوات االحتالل،. المستوطنين
وأفاد شهود عيان من المصلين أن شرطة .اروقة االقصى

االحتالل الحقت الفتية واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق، 
كما قررت شرطة االحتالل مساء .دون معرفة السبب

 ١٥الثالثاء إبعاد الشاب محمد شحادة عن األقصى لمدة 
ة وأفادت هيئ.ًيوما وبكفالة طرف ثالث بقيمة ألف شيقل

شؤون األسرى والمحررين، أن قوات االحتالل اعتقلت 
من ) ً عاما٣٠(أمس المقدسية رجاء محمد محمود عمر 

بلدة أبو ديس واقتادتها إلى مركز تحقيق المسكوبية في 
 ١٥كذلك أخلت قوات االحتالل أمس، .القدس الغربية

عائلة من منازلهم باألغوار بذريعة التدريبات العسكرية، 
ت العديد من الشبان بالضفة، وشرع جيش فيما اعتقل

االحتالل بالتدريبات العسكرية، وتمت التدريبات التي 
شملت استعمال الذخيرة الحية وقذائف الدبابات في 
مناطق حمصة، ووادي المالح، وخربة سمرة، ومشارف 

الرأس األحمر، كما منعت تلك القوات عشرات العائالت 
، بحسب ما أفاد من الوصول للمراعي لرعي مواشيهم

  .الناشط الحقوقي عارف دراغمة

  ٩ص ٣٠/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تحذير فلسطيني من قضم االحتالل لمزيد من 
  أراضي شمال الضفة

 

 حذر مسؤول ملف االستيطان -   بترا-رام اهللا  
في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس، من 

وطنين استهداف حكومة االحتالل االسرائيلي والمست
الخاضعة للسيطرة " ب"المتطرفين اليهود لألراضي المسماة 

االدارية واالمنية االسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وعدم 
  . السماح للمواطنين الفلسطينيين بالبناء او العمل فيها

وقال دغلس في بيان له اليوم االربعاء ان قوات 
ين بقرية االحتالل اخطرت بوقف العمل والبناء في منزل

بورين جنوب نابلس خالل اسبوع واحد، بحجة انها مناطق 
، وهو ما ينذر بتجميد هذه االراضي وبالتالي "ب"مصنفة 

  . االستيالء عليها لصالح المستوطنات المحيطة بالقرى

واضاف، ان االحتالل يتعمد وقف العمل بهذه 
االراضي في قرى مثل بورين، وعصيرة القبيلة، ومادما، 

 وعوريف بمدينة نابلس شمال الضفة، سواء من وحوارة
  . ناحية البناء او االستصالح او شق الطرق

وأشار الى أن سلطات االحتالل أخطرت كال من 
محمد عبد الحكيم النجار، ومنتصر نافع منصور، من 
بورين بوقف العمل في بناء منزليهما، واستولت على 

  .معدات العمل

  ٣٠/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  
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 ألف وحدة استيطانية بالضفة خالل ٢٠تشييد 
 حكم نتنياهو

 

في تقرير لها إنه تم " السالم اآلن"قالت حركة 
تشييد نحو عشرين ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة 
الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة 

 .٢٠٠٩عام 

 منزال ١٩٣٤٦م بناء وأفاد التقرير أنه ت
، عندما تولى نتنياهو رئاسة ٢٠٠٩للمستوطنين منذ عام 

 .٢٠١٨الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 

 ألف مستوطن ٦٣٠وأشار إلى أن حوالي  
يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

 .المحتلتين

أنها " أسوشيتيد برس"ومن جانبها، أفادت وكالة 
ى وثائق إسرائيلية رسمية تشير إلى زيادة إنفاق حصلت عل

الحكومة اإلسرائيلية على إنشاء المستوطنات في الضفة 
الغربية المحتلة، منذ انتخاب الرئيس األميركي دونالد 

 .ترامب

، فإن أسلوب ترامب "السالم اآلن"وبحسب تقرير 
الداعم لالستيطان دفع إلى بناء المزيد من المستوطنات في 

 .الغربية المحتلةالضفة 

وأشارت بيانات الحكومة اإلسرائيلية إلى أنه خالل 
في اإلنفاق على % ٣٩ جرت زيادة بنسبة ٢٠١٧عام 

الطرق والمدارس والمباني العامة في جميع مستوطنات 
 .الضفة الغربية

وأظهرت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة المالية 
 الغربية ارتفع اإلسرائيلية، أن اإلنفاق اإلسرائيلي في الضفة

في عام )  مليون دوالر٤٢٦( مليار شيكل ١.١٩من 
في )  مليون دوالر٤٥٩.٨( مليار شيكل ١.٦٥ إلى ٢٠١٦

 .، وهو العام األول لترامب في السلطة٢٠١٧عام 

وتعد أرقام اإلنفاق على بناء المستوطنات عام 
 عاما، وفقا للبيانات التي ١٥ هي األعلى خالل ٢٠١٧

 .لمالية اإلسرائيليةقدمتها وزارة ا

وعلى النقيض من ذلك، كان أدنى إنفاق على 
، وهو العام الذي وصل ٢٠٠٩االستيطان اإلسرائيلي عام 

 .فيه كل من نتنياهو وأوباما إلى السلطة

ولفت التقرير إلى أن هذه األرقام تشمل اإلنفاق 
الحكومي فقط، أي أنها ال تتضمن عمليات البناء وشراء 

قوم بها أفراد، كما ال تشمل اإلنفاق على المنازل التي ي
الشرطة والتعليم والصحة واإلنفاق العسكري، حيث تقول 
الحكومة اإلسرائيلية إنها توفر هذه الخدمات لجميع 

 .اإلسرائيليين بغض النظر عن مكان إقامتهم

كما ال تتضمن هذه األرقام اإلنفاق في القدس 
 جزءا من عاصمتها، الشرقية المحتلة، التي تعتبرها إسرائيل

 .رغم أن الغالبية العظمى من العالم ال تعترف بضمها

ومن جانبها صرحت هاغيت أوفران، من حركة 
إنه من : "المناهضة لالستيطان بقولها" السالم اآلن"

الواضح أن انتخاب ترامب شجع الحكومة اإلسرائيلية 
 ."المؤيدة للتوسع في االستيطان

 يخجلون مما يفعلون، لم يعودوا: "وأضافت أوفران
  ."ويشعرون بحرية أكبر في فعل ما يريدون

في األشهر األخيرة " السالم اآلن"وأصدرت حركة 
تقارير تشير إلى أن سياسات ترامب وضعت األساس 

 .لحدوث طفرة في عمليات االستيطان في المستقبل القريب

 ١٦/٥/٢٠١٩ -  ٤٨عرب 

* * * * *  

لف وحدة  أ٢٠بناء نحو .. في عهد نتنياهو
  استيطانية
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السالم "حركة  قالت  – وكاالت –المحتلة  القدس
في تقرير لها إنه تم تشييد نحو عشرين ألف وحدة " اآلن

استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم 
وأفاد . ٢٠٠٩بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 

ذ عام ً منزال للمستوطنين من١٩٣٤٦التقرير بأنه تم بناء 
، عندما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية ٢٠٠٩

  . ٢٠١٨وحتى نهاية 

 ألف مستوطن ٦٣٠وأشار إلى أن حوالي 
يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس 

  . المحتلتين

أنها " أسوشيتيد برس"ومن جانبها، أفادت وكالة 
يادة حصلت على وثائق إسرائيلية رسمية تشير إلى ز

إنفاق الحكومة اإلسرائيلية على إنشاء المستوطنات في 
الضفة الغربية المحتلة، منذ انتخاب الرئيس األميركي 

  . دونالد ترمب

، فإن أسلوب ترمب "السالم اآلن"وبحسب تقرير 
الداعم لالستيطان دفع إلى بناء المزيد من المستوطنات 

ومة وأشارت بيانات الحك. في الضفة الغربية المحتلة
 جرت زيادة بنسبة ٢٠١٧اإلسرائيلية إلى أنه خالل عام 

في اإلنفاق على الطرق والمدارس والمباني العامة % ٣٩
  . في جميع مستوطنات الضفة الغربية

وأظهرت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة المالية 
اإلسرائيلية، أن اإلنفاق اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

في )  مليون دوالر٤٢٦( مليار شيكل ١.١٩ارتفع من 
 مليون ٤٥٩.٨( مليار شيكل ١.٦٥ إلى ٢٠١٦عام 
، وهو العام األول لترمب في ٢٠١٧في عام ) دوالر

  . السلطة

وتعد أرقام اإلنفاق على بناء المستوطنات عام 
ً عاما، وفقا للبيانات التي ١٥ هي األعلى خالل ٢٠١٧

ن ذلك، وعلى النقيض م. قدمتها وزارة المالية اإلسرائيلية
، ٢٠٠٩كان أدنى إنفاق على االستيطان اإلسرائيلي عام 

وهو العام الذي وصل فيه كل من نتنياهو وأوباما إلى 
  . السلطة

ولفت التقرير إلى أن هذه األرقام تشمل اإلنفاق 
الحكومي فقط، أي أنها ال تتضمن عمليات البناء وشراء 

اق على المنازل التي يقوم بها أفراد، كما ال تشمل اإلنف
الشرطة والتعليم والصحة واإلنفاق العسكري، حيث تقول 
الحكومة اإلسرائيلية إنها توفر هذه الخدمات لجميع 

  . اإلسرائيليين بغض النظر عن مكان إقامتهم

كما ال تتضمن هذه األرقام اإلنفاق في القدس 
الشرقية المحتلة، التي تعتبرها إسرائيل جزءا من 

ية العظمى من العالم ال تعترف عاصمتها، رغم أن الغالب
  . بضمها

أنها حصلت على " أسوشيتيد برس"وذكرت وكالة 
وثائق إسرائيلية رسمية تشير إلى زيادة إنفاق الحكومة 
اإلسرائيلية على إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية 

  . المحتلة، منذ انتخاب الرئيس األميركي دونالد ترمب

فإن أسلوب ترمب ، "السالم اآلن"وبحسب تقرير 
الداعم لالستيطان دفع إلى بناء المزيد من المستوطنات 

  . في الضفة الغربية المحتلة

وأشارت بيانات الحكومة اإلسرائيلية إلى أنه 
في اإلنفاق % ٣٩ جرت زيادة بنسبة ٢٠١٧خالل عام 

على الطرق والمدارس والمباني العامة في جميع 
  . مستوطنات الضفة الغربية

إلحصاءات الصادرة عن وزارة المالية وأظهرت ا
اإلسرائيلية، أن اإلنفاق اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

في )  مليون دوالر٤٢٦( مليار شيكل ١.١٩ارتفع من 
 مليون ٤٥٩.٨( مليار شيكل ١.٦٥ إلى ٢٠١٦عام 
، وهو العام األول لترمب في ٢٠١٧في عام ) دوالر

لمستوطنات عام وتعد أرقام اإلنفاق على بناء ا. السلطة
 عاما، وفقا للبيانات التي ١٥ هي األعلى خالل ٢٠١٧

  . قدمتها وزارة المالية اإلسرائيلية
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وعلى النقيض من ذلك، كان أدنى إنفاق على 
، وهو العام الذي وصل ٢٠٠٩االستيطان اإلسرائيلي عام 

  . فيه كل من نتنياهو وأوباما إلى السلطة

 تشمل اإلنفاق ولفت التقرير إلى أن هذه األرقام
الحكومي فقط، أي أنها ال تتضمن عمليات البناء وشراء 
المنازل التي يقوم بها أفراد، كما ال تشمل اإلنفاق على 
الشرطة والتعليم والصحة واإلنفاق العسكري، حيث تقول 

الحكومة اإلسرائيلية إنها توفر هذه الخدمات لجميع 
  . اإلسرائيليين بغض النظر عن مكان إقامتهم

كما ال تتضمن هذه األرقام اإلنفاق في شرقي 
ًإسرائيل جزءا من " القدس المحتلة، التي تعتبرها

، رغم أن الغالبية العظمى من العالم ال تعترف "عاصمتها
  .بضمها

  ١٧/٥/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  
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ًعلى العرب أن يكونوا عبيدا : حاخام إسرائيلي
  لليهود

 

ال يمكن أن تكون  – وقيحيى دب – فلسطين
ّالعنصرية محببة ٍ وال يمكن أن يكون المرء غير مبال ،ُ

ً كما ال يمكنه أن يكون استنسابيا أو ،إزاءها أينما وجدت
ًتعسفيا في إدانتها ًذلك أن إدانة أدولف هتلر مثال ألنه . ّ

ٕ وادانة عنصريته ألنها صادرة عن هتلر ،عنصري شيء
ّل العنصرية إلى حد  تص،في إسرائيل.العدو شيء آخر

المؤسسات التعليمية : ّ وتعم جميع المجاالت،اإلشباع
والجيش والقيادة السياسية والقضاء والخدمات 

ِ كما أنها تسم الحياة اليومية ،االجتماعية والتخصيصات َ
ليس المقصود هنا . لإلسرائيليين في قبالة الفلسطينيين
كراهية  حيث ال،١٩٦٧َمن هم في األراضي المحتلة عام 

 بل ،والعنصرية تصالن إلى ما بعد حدودهما القصوى
 لكنهم ،اإلسرائيلية نفسها" المواطنة"أولئك الذين يحملون 

من الدرجة الرابعة في األراضي المحتلة عام " مواطنون"
١٩٤٨.  

 جدد أحد ، وكذلك ما سيليه، كما قبله،باألمس
" أبناء دافيد" الحاخام في مدرسة ،حاخامات إسرائيل

بالصوت .  نظرته تجاه ذاته واآلخرين،لدينية غيورا ردلرا

 ،التلفزيونية اإلسرائيلية" ١٣القناة " نشرت ،والصورة
في " بني دافيد) "ييشيفاه(ًتقريرا حول الكلية الدينية 

 والمعروفة كمعقل لتنشئة أجيال من ،"عيلي"مستوطنة 
ًالعنصريين ضد العرب عموما والفلسطينيين خصوصا ً، 

  .  حاخاماتهاعلى يد

 عن نظرية التفوق ، في التقرير،ّتحدث ردلر
 ويحملون ،ًالعرب معيبون وراثيا"ً قائال إن ،ّالعرقي وسموه

ً ولهذا عليهم أن يكون عبيدا ،ّجينات معيبة في تشكلهم
  ".  إذ إن اليهود هم العرق األسمى واألعلى،لنا

 وقام ،ًهتلر كان محقا في نظريته"وأضاف إن 
 التي هي صحيحة مئة ، في توافق مع قناعتهبما قام به
  ".  وال تختلف عما يرد من حاخاماتنا،في المئة

هتلر ينتمي إلى العالم الرجولي الذي "وأكمل أن 
 وليس إلى العالم النسائي الذي ،ًننتمي إليه نحن أيضا

هذه الغطرسة لو بدرت ". يدير الخد اآلخر للمعتدي عليه
 لواجهت إدانة دولية ،"دولته" في غير ،من أحد سواه

" األغيار"على أن العنصرية ال تطاول  .ممتدة بال توقف
:  إذ بحسب ردلر، بل تتجلى داخل الجماعة نفسها،فقط

الثقافة العلمانية . المحرقة ليست أنهم قتلوا اليهود"
المحرقة الحقيقية هي التعددية . والتعددية هي المحرقة

ب اإلسرائيلية العلمانية  في إشارة منه إلى األحزا،"الفكرية
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 من اليمين ، بما يشمل كل األحزاب غير الدينية،وأفكارها
  .واليسار والوسط

 قال رئيس مدرسة ،وفي تعليقه على كالم رادلر
األسياد هم " إن ، الحاخام أليعزر كشتييل،أبناء دافيد

من األفضل لهم أن : " وأضاف،"اليهود والعبيد هم العرب
 وهم سعداء في أن يكون ،ليهودًيكونوا عبيدا لدى ا

 وبسبب ذلك ، لقد ألغوا العبودية من ناحية قانونية،ًعبيدا
ًوردا على ".  ستعود العبودية، لكن بإذن اهللا،لدينا خلل

 ونحن نؤمن ،نعم توجد عنصرية: " أجاب،سؤال
 وهناك سمات ،ً إذ إن هناك أعراقا في العالم،بالعنصرية
  ." ونعم نحن عنصريون،وراثية لها

 ١/٥/٢٠١٩األخبار اللبنانية 

* * * * *  

مستشفيات إسرائيلية تقر بفصل اليهوديات 
  "الوالدة"عن العربيات في 

 

أقرت ثالثة مستشفيات إسرائيلية من  - ٤٨عرب
 أنها تعمد ،أصل أربعة قدمت ضدها دعوى بالمحكمة

على سياسة الفصل بين األمهات العربيات واليهوديات 
وزعمت أنها تقوم باعتماد نهج الفصل  ،في أقسام الوالدة

  .وفقا لطلب من الوالدات

 فإن ثالثة من ،"هآرتس"وبحسب صحيفة 
المستشفيات األربعة التي اعتمدت سياسة فصل األمهات 

هار " "هداسا" وهي مستشفى ،اليهوديات والعربيات
 في "سوروكا" بالعفولة و"هعيمق" ومستشفى ،"هتسوفيم

 بأنها تفصل ،مداوالت المحكمة اعترفت خالل ،بئر السبع
 بينما ينكر ،األمهات اليهوديات والعربيات وفقا لطلبهن

 أن ، الغربي المدرج أيضا في الدعوى"الجليل"مستشفى 
  .يكون الفصل جزءا من سياسة الطاقم الطبي

 الذي يمثل ،"كالليت"وكتب صندوق المرضى 
 للمحكمة المركزية في ،"هعيمق" و"سوروكا"مستشفيي 

 أن فصل األمهات هو ، ردا على كتاب الدعوى،دسالق
عدم « قائال إن ،جزء من الحياة في الواقع اإلسرائيلي

احترام الطلبات المختلفة لألمهات لمواقع محددة سيخلق 
 إذ ،شراكة قسرية في الحاالت التي ال يهتم فيها الطرفان
  .»إن قسم الوالدة ال يمكنه خلق بوتقة انصهار مصطنعة

 كتب المركز الطبي ،الدعوى الجماعيةوردا على 
في ضوء االختالفات بين المجموعات «أنه » هداسا«

 تطلب أحيانا أمهات من نفس ،السكانية المختلفة
المجموعة المكوث في نفس الغرفة مع أمهات من نفس 

 وفي حاالت محددة يوافق الطاقم ،المجموعة السكانية
  .»على الطلب

بأن الظاهرة بارزة  ،وأوضح المركز الطبي في رده
بين النساء الحريديات ألسباب تتعلق بالخصوصية 

 وزعم المركز أيضا أن ،والعادات» قدسية السبت»و
 ،أمهات والدات من المجتمع العربي يطلبن ذلك أيضا

 بالنظر إلى ،هذا أمر مفهوم تماما«: ملخصا رده
  .»االختالفات في اللغة

وبحسب إفادات لشهود وثقتها صحيفة 
 أن سياسة الفصل العنصري بين اليهوديات ،»تسهآر«

والعربيات في المستشفيات اإلسرائيلية تتكرس وتأخذ 
  .مناحي واسعة

 مستشفيات ٤وأظهرت اإلفادات التي جمعت من 
 أن قسما كبيرا من المستشفيات اإلسرائيلية ،في البالد

تعتمد سياسة الفصل بين األمهات الوالدات العربيات 
لك بطريقة تكاد تكون منهجية من قبل  وذ،واليهوديات

ورصدت الصحيفة عدة حاالت لنساء . أقسام الوالدة
عربيات تعرضن للفصل في أقسام الوالدة بالمستشفيات 

 وقد أرفق لكتاب الدعوى ،بناء على طلب نساء يهوديات
شهادات خطية ومحادثات مسجلة مع موظفي المستشفى 

  .«هداسا«في 
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ات العمال في  فإن شهاد،وبحسب الصحيفة
أربعة مستشفيات في جميع أنحاء البالد وتسجيل 

» هداسا« تبين أنهم في مستشفى ،األحاديث واإلفادات
يفصلون النساء العربيات عن اليهوديات بمبادرة خاصة 

  .من الطاقم الطبي

أن كتاب » هداسا«وزعمت إدارة مستشفى 
 وأدعت أنه لم تكن ،»ال أساس له من الصحة«الدعوى 

 ، شكاوى من األمهات العربيات حول هذا الموضوعهناك
  .وليس هناك سبب للتدخل في اعتبارات األطباء المهنية

 وفي محاولة من إدارة ،باإلضافة إلى ذلك
المستشفى التهرب من مسؤوليتها حيال سياسة الفصل 

 أشار المستشفى إلى بيانات عن ارتفاع ،في قسم الوالدة
 فلسطينيا في عام ٤٧٤١ ،معدل المرضى الفلسطينيين

 وأن ،»شاعري تصيدق« في ٥٢٥ مقارنة بـ،٢٠١٥
  .المستشفى به موظفون عرب في جميع المناصب

وتظهر تسجيالت إضافية مرفقة لكتاب الدعوى 
المرفوعة من قبل مكتب المحامي غيل رون كينان 

 بالتعاون مع العيادة القانونية للدعاوى الجماعية ،وشركاه
أن المستشفيات ال تحاول فقط  ،في جامعة تل أبيب

 بل فصل النساء اليهوديات والعربيات ،االستجابة لألمهات
 وبشكل ،بمبادرة خاصة من إدارة المستشفيات المذكورة

: في العفولة» هعيمق«وقال ممثل مستشفى . افتراضي
ًنحاول أن نجعل غرفا منفصلة؛ . عادة نرتب ذلك تلقائيا«

  .»تلفةألن الثقافة وساعات الزيارة مخ

  ٢٩ص ٥/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يجب قتل فلسطيني مقابل كل : نائب إسرائيلي
  صاروخ اطلق من غزة

  

 وقع رئيس الوزراء االسرائيلي -  وكاالت- غزة
بنيامين نتنياهو تحت نار انتقادات حادة من الوسط 

واليسار في اسرائيل بعد التوصل الى اتفاق تهدئة جديد 
 في تصريح ، الجيش االسرائيليوأعلن. في قطاع غزة

 عودة الحياة الى طبيعتها في التجمعات ،مقتضب
  .االسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة

ولكن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه برعاية 
مصرية وأممية ودخل حيز التنفيذ فجر أمس وجد 

  .انتقادات حادة من الوسط واليمين في اسرائيل

أزرق «ة ورئيس حزب وكتب زعيم المعارض
ان »» تويتر«بيني غانتس في تغريدة على » أبيض

اطالق حوالي سبعمائة قذيفة ومقتل أربعة مواطنين وجرح 
 كل ذلك ناجم عن فقدان هيبة الردع ،آخرين كثيرين

  . »اإلسرائيلي

رضوخ "ووصف غانتس وقف اطالق النار بأنه 
كتلة أما رئيس ".آخر البتزاز حماس وغيرها من المنظمات

المعارض ايتسيك شمولي فقال لهيئة البث » العمل» حزب
ما من شيء يغاير المعادلة سوى تسديد " االسرائيلية

  ".ضربات قاسية لحماس الى جانب مبادرة سياسية لعزلها

ولم تقتصر االنتقادات على المعارضة إذ قال 
اليميني جدعون ساعر في » الليكود«القيادي في حزب 

ال يوجد مصلحة إلسرائيل في » «رتويت«تغريدة على 
ورفض نتنياهو االنتقادات وقال في تصريح . »ذلك

ضربنا حماس والجهاد اإلسالمي بقوة كبيرة خالل "مكتوب 
 هدفا واستهدفنا ٣٥٠ضربنا أكثر من . اليومين األخيرين

  ".قادة اإلرهاب وعناصره ودمرنا أبراجه

ِالمعركة لم تنته بعد وهي  "واضاف نتنياهو
كان . نستعد للمراحل القادمة. لب الصبر والرشدتتط

الهدف وال يزال ضمان توفير الهدوء واألمان لسكان 
أتقدم بالتعازي إلى عائالت القتلى وأرسل أمنيات . الجنوب

  ".الشفاء العاجل للجرحى

من جهة ثانية قال نائب يميني إسرائيلي إنه كان 
القه ينبغي قتل فلسطيني واحد مقابل كل صاروخ تم إط



  
  ١٨٨ 

وكتب بتسلئيل سموتريتش . من قطاع غزة على إسرائيل
إنه » تويتر«في تغريدة على » اتحاد اليمين«من حزب 

 كان يجب أن تنتهي المعركة ،على المستوى التكتيكي"
 وأضرار ،في غزة بسبعمائة إرهابي ميت واحد لكل صاروخ

هائلة لحماس بحيث تستغرقهم سنوات حتى يتعافوا من 
  ".روا فيه مرة أخرىالهجوم ويفك

وأشار سمورتيش بذلك إلى أنباء رسمية 
 ٧٠٠ٕواعالمية قالت إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 

صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خالل اليومين 
ويعتبر سموتريتش من المعادين للعرب . الماضيين

ويطالب بالحصول على حقيبة العدل في الحكومة 
 .بنيامين نتنياهواإلسرائيلية القادمة برئاسة 

 ٣٢ ص٧/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًزعماء المستوطنين يمارسون ضغوطا على 
نتنياهو لشمل جميع المستوطنات في الضفة 

  !ضمن القانون اإلسرائيلي

 

القناة ( التلفزيونية اإلسرائيلية ١٢ذكرت قناة 
أول أمس أن زعماء المستوطنين في ) ًالثانية سابقا

ًية يمارسون ضغوطا على رئيس أراضي الضفة الغرب
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل توسيع 
نطاق القانون اإلسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات 

 .اليهودية في هذه األراضي

وأضافت القناة نفسها أن هذه الضغوط اشتدت 
في اآلونة األخيرة في إثر تقارير غير رسمية قالت إن 

امب للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين خطة إدارة دونالد تر
ستقترح إبقاء المستوطنات " صفقة القرن"المعروفة باسم 

ٕتحت الحكم اإلسرائيلي في إطار أي اتفاق سالم دائم، وان 
اإلدارة األميركية لن تعارض توسيع نطاق القانون 

  . اإلسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية

نين يعتقدون بأن وأشارت القناة إلى أن المستوط
الفرصة مواتية اآلن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة 
ترامب بنقل السفارة األميركية إلى القدس، واالعتراف 
بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن السورية 

  .المحتلة

وبحسب ما جاء في تقرير قناة التلفزيون، لن 
يعترض األميركيون على خطوات إسرائيلية تتعلق 

المستوطنات، وفي حين أن الواليات المتحدة لن تدعم ب
بشكل صريح التوسيع الرسمي لنطاق السيادة اإلسرائيلية 
لتشمل المستوطنات أو ضمها، فإنها لن تعارض توسيع 

  .نطاق القانون اإلسرائيلي ليشمل المستوطنات

يذكر أن نتنياهو تعهد في الفترة التي سبقت 
ر الماضي عدة مرات االنتخابات التي جرت في الشه

أو توسيع نطاق القانون /بفرض السيادة اإلسرائيلية و
اإلسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وقال إنه يأمل بأن 

  .يكون قادرا على فعل ذلك مع دعم أميركي

ويعمل نتنياهو حاليا على تشكيل حكومته 
ًوبعض شركائه المحتملين حثوه أيضا على القيام بمثل 

، "اتحاد أحزاب اليمين"ال رئيس حزب وق.هذه الخطوة
عضو الكنيست رافي بيرتس، إن حزبه سيواصل الدفع من 
أجل توسيع نطاق السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 

حق " وأكد أنه حان الوقت لكي يعترف العالم بأسره بـ
ومن المتوقع أن تقوم .في هذه األراضي" اليهود التاريخي

شر خطتها للسالم في الشهر المقبل، اإلدارة األميركية بن
ًبعد تشكيل نتنياهو لحكومته التي يعمل حاليا على 

وكان المستشار الكبير لترامب وصهره جاريد . تركيبها
كوشنر أشار إلى أن الخطة ستتطرق إلى جميع قضايا 
الوضع النهائي الجوهرية وتكون بمثابة نقطة بداية لحل 

  . تشمل حل الدولتينالصراع، وأشار أيضا إلى أنها لن

وقبل أيام من االنتخابات، تعهد نتنياهو بتوسيع 
نطاق السيادة اإلسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات 
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سواء الكتل االستيطانية الكبرى أو البؤر االستيطانية 
الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية، التي قال 

التعهد وجاء هذا . إنها تشكل خطرا على وجود إسرائيل
بعد يوم من تصريح قال فيه إنه أبلغ ترامب بأنه لن يقوم 

  . بإخالء شخص واحد من أي مستوطنة

وقالت مصادر مقربة لنتنياهو حينذاك إن 
اعتراف ترامب بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن 

  . هو ما شجع نتنياهو على التفكير بضم المستوطنات

ذه الخطوة وأضافت هذه المصادر أن توقيت ه
وأشارت إلى أنه إذا . سيتبع عرض ترامب لخطته للسالم

رفضت السلطة الفلسطينية كما هو متوقع تلك الخطة 
ووافق نتنياهو عليها مع تحفظات معينة، فإن رئيس 
الحكومة يرى أن ترامب سيمنحه الدعم والشرعية لضم 
وتوسيع نطاق القانون اإلسرائيلي ليشمل جميع 

لغربية أو على األقل بعض مستوطنات الضفة ا
  .>>...الكتل

  ١٤/٥/٢٠١٩مدار 

* * * * *  

معايير عنصرية لتهجير الفلسطينيين من 
 القدس المحتلة

  

كشفت سبع  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 -مركز العمل المجتمعي(مؤسسات فلسطينية حقوقية 

جامعة القدس، الحق، مؤسسة سانت ايف، مركز القدس 
انونية، بديل، االئتالف المدني من أجل للمساعدة الق

بالتعاون مع ) حقوق الفلسطينيين في القدس والشبكة
  مؤسسة

)Visualizing Palestine(  عن سياسة
تبلورت لالحتالل اإلسرائيلي درج على استخدامها بطرق 
مختلفة لتهجير المقدسيين ضمن مخطط الحرب 

دس الديمغرافية ضد الوجود الفلسطيني في مدينة الق
  .المحتلة

وقررت هذه المؤسسات السبع إصدار سلسلة 
حول ) االنفوجرافيك(من مخططات معلومات رسومية 
  .الوضع في القدس الشرقية المحتلة

وتهدف هذه المخططات المعلوماتية إلى زيادة 
التوعية حول سياسات إسرائيل العنصرية في المدينة، 

ها، إضافة وتأثيرها المباشر على السكان الفلسطينيين في
إلى االنتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي 

  .اإلنساني الناتج عن تبني هذه السياسات

ومن بين هذه المخطط المعلوماتي، إلغاء 
سياسة اسرائيل في التهجير القسري : اإلقامات

  .للفلسطينيين من القدس

تعتبر شرقي القدس بموجب القانون «وقالت 
 ويعتبر ضمها القسري من قبل ًالدولي أرضا محتلة
طوال سنوات احتاللها، قامت . اسرائيل غير شرعي

اسرائيل بسن قوانين وتبني سياسات عنصرية بهدف 
من خالل . تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس

للفلسطينيين في القدس، أصبح » اإلقامة الدائمة«منح 
ًالدخول للقدس والسكن فيها امتيازا قابال للسحب ، بدال ً

ًمن كونه حقا أساسيا متأصال ً ً.  

ويركز المخطط المعلوماتي على سياسات 
اسرائيل غير الشرعية في إلغاء اإلقامات والتي تستهدف 

إن إلغاء اإلقامات الدائمة هو . الفلسطينيين في القدس
من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها اسرائيل 

قدس، وذلك لتهجير الفلسطينيين قسريا من شرقي ال
اسرائيلية في  - ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية

  .المدينة

، أنشأت اسرائيل المعايير إللغاء ١٩٦٧منذ 
اإلقامات المقدسية ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما 



  
  ١٩٠ 

 ١٤٥٠٠أدى إلى إلغاء حقوق اإلقامة ألكثر من 
  .فلسطيني من القدس حتى اآلن

اسة إلغاء وأكدت المؤسسات السبعة ان سي
  :اإلقامات المقدسية تطورت خالل ثالث مراحل رئيسة

١٩٩٥ - ١٩٦٧  

قد يخسر الفلسطيني اإلقامة الدائمة في القدس 
لمدة ) وشرقي القدس(» خارج اسرائيل«نتيجة إقامته 

سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية 
  .دولة أخرى

١٩٩٥  

مركز «تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير 
خارج اسرائيل أو شرقي القدس، حتى لو أقام » الحياة

الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم 
إذا أقام . يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية اخرى

) بما ال يشمل القدس(الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقد » أقام في الخارج«وقطاع غزة، تعتبره اسرائيل أنه 

منذ تطبيق . إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلكتلغى 
، ألغت اسرائيل أكثر من ١٩٩٥هذه السياسة عام 

  . إقامة فلسطينية في القدس١١٥٠٠

٢٠٠٦  

، أصبح بإمكان »مركز الحياة«إضافة إلى معيار 
وزير الداخلية اإلسرائيلي إلغاء اإلقامات لفلسطينيي 

رق خ«القدس على أسس عقابية بناء على معيار 
وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين . »الوالء

لم يتركوا القدس يوما معرضين أيضا لخطر إلغاء 
  .اإلقامات

وقالت إن سياسة إلغاء اإلقامات، بما يشمل 
أيضا إلغاء اإلقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

تؤدي سياسة إلغاء اإلقامات إلى تهجير . اإلنسان
الفلسطينيين قسريا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة 

حرب بموجب اتفاقية روما الناظمة لمحكمة الجنايات 
وبما أن . الدولية، وانتهاك جسيم التفاقية جنيف الرابعة

سياسة إلغاء اإلقامات هي جزء من سياسة شمولية 
لسطينيين المحميين، ممنهجة تهدف لتهجير السكان الف

  .>>...فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد اإلنسانية

  ١٢ص ١٩/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فيسبوك يغلق عشرات الصفحات إلعالميين 
 وناشطين فلسطينيين

  

 أقدمت إدارة موقع التواصل - األناضول  -  غزة
، خالل اليومين الماضيين، على )فيسبوك(االجتماعي 

شرات من الصحفيين والنشطاء إغالق وحذف صفحات الع
  .والمؤسسات اإلعالمية في قطاع غزة

ٕوأفاد صحفيون وناشطون واطارات صحفية 
ومؤسسات إعالمية فلسطينية في بيانات وتصريحات 

 أغلقت "فيسبوك"منفصلة اطلعت عليها األناضول، أن إدارة 
دون سابق إنذار في إطار "وحذفت صفحات العشرات منهم 

محتوى الفلسطيني المناهض للجرائم محاربة الموقع لل
  ."اإلسرائيلية

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من إدارة 
 حول إغالق وحذف الصفحات والحسابات "فيسبوك"موقع 

وقال الصحفي الفلسطيني مثنى النجار، . الفلسطينية
 حذف، أمس األول، حسابه الذي "فيسبوك"لألناضول، إن 

وأشار النجار أن . جئ ألف متابع، بشكل مفا١٤٠يضم 
معظم من يتابعون حسابه هم من دول عربية منها الجزائر 
وليبيا والسعودية ومصر، وأوروبية مثل بلجيكا وفرنسا 

وذكر أنه يستخدم . وألمانيا، إضافة للواليات المتحدة
 لنشر األخبار من قطاع غزة وتسليط الضوء على "فيسبوك"

عتداءات معاناة سكان القطاع بسبب الحصار واال
  .اإلسرائيلية
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وقال إنه خالل السنة الماضية ركز في تغطيته 
على الجرائم التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد المشاركين 

 السلمية قرب الحدود الشرقية للقطاع "العودة"في مسيرات 
، وتطالب بعودة الالجئين ٢٠١٨المتواصلة منذ نهاية آذار 

وأكد النجار، الذي . الفلسطينيين وبرفع الحصار عن غزة
لم يكن "يعمل مراسال لعدد من وسائل اإلعالم المحلية، أنه 

هناك أي مبرر إلدارة موقع فيسبوك لحذف الحساب ألنه 
واتهم . "ملتزم إلى حد كبير بمعايير النشر على الموقع

محاربة المحتوى " بـ"فيسبوك"الصحفي الفلسطيني 
ية حتى ال يكون له الفلسطيني الذي يفضح الجرائم اإلسرائيل

وأشار إلى أنه تواصل مع . "تأثير في العالم العربي والغربي
إدارة موقع التواصل االجتماعي الشهير إال أنه لم يتلق منها 

  .أي رد

من جانبه، قال الناشط الفلسطيني حسن اصليح، 
موقع فيسبوك حذف حسابي، الجمعة، "قال لألناضول، إن 

حسابي كان يتابعه أكثر «: وأضاف اصليح. »للمرة العاشرة
 ألف شخص من أنحاء العالم، وأنشر من خالله ١٠٠من 

األخبار الفلسطينية والعربية وأسلط الضوء بشكل دائم على 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة في 

 كانت في المرات السابقة "فيسبوك"ولفت إلى أن إدارة . "غزة
إليه تحذيرا بانتهاكه لمعايير تحذف حسابه بعد أن ترسل 

وشروط النشر بالموقع، إال أن هذه المرة لم ترسل إليه أي 
  .تحذير

ويعتقد اصليح أن موقع التواصل االجتماعي 
يحاول أن يقلل من إمكانية وصول وجهة النظر الفلسطينية 
إلى العالم الغربي خاصة أن معظم من حذفت حساباتهم 

اليات المتحدة ودول أوروبية لديهم آالف المتابعين من الو
ٕواضافة إلى حذف حسابات عشرات الصحفيين . وعربية

 صفحات مجموعة من "فيسبوك"والناشطين، أغلق موقع 
 "الرأي"وسائل اإلعالم الفلسطينية، التي من بينها وكالة 

فلسطين "، و)تابعة للمكتب اإلعالمي الحكومي بقطاع غزة(
  ).اصةخ ("الخليل تايمز"، و)خاصة ("اليف

  ١٤ ص٢٧/٥/٢٠١٩الدستور 
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هجوم على وزيرة بريطانية سابقة بسبب 
  دفاعها عن الفلسطينيين

 

 "جويش كرونيكل"هاجمت صحيفة  - لندن
وزيرة التنمية  كلير شورت   اليهودية الصادرة في لندن،

من يتعاطف مع مأساة "البريطانية السابقة بعد قولها إن 
تهامات  ورفضت اإل"الفلسطينيين يتهم بمعاداة السامية

  .الموجهة لحزبها وأنه يعاني من مشكلة كراهية لليهود

وقالت الصحيفة إن شورت التي استقالت من 
حكومة توني بلير إثر حرب العراق أثارت غضبا عندما 

 بالقناة الثانية لبي بي "نيوزنايت"بتعليقها في برنامج 
سي، على قرار مفوضية حقوق اإلنسان التحقيق رسميا 

  .مية داخل حزب العمالفي عداء السا

وعندما سئلت على اإلتهامات الموجهة لحزب 
ما حدث هو توسيع لتعريف معاداة "العمال، قالت شورت 

، وعليه "السامية بحيث أصبح يشمل انتقاد إسرائيل
أصبح أي شخص متعاطف مع مأساة الفلسطينيين معاد "

  . "للسامية

 في "ال يوجد عداء كبير للسامية"وقالت شورت 
وهاجمت . "حزب وقالت إنه يتم استهداف الفلسطينيينال

شورت تعريف تحالف ذاكرة الهولوكوست الدولي والذي 
جعل من مهاجمة إسرائيل شكال من أشكال العداء 

يمنع الناس من ": للسامية قائلة إن هذا التعريف
ٕالتعاطف مع معاناة الفلسطينيين واساءة استخدام لهذه 

  . "التهمة

نائب العمالي سيوبان ماكدنو وعندما احتج ال
 وتقول ."بل هو الواقع"قائال إن هذا ليس صحيحا أجابت 

لصحيفة اليهودية إن تعليقات شورت أثارت احتجاجا من 
رئيس مجلس القيادة اليهودية جوناثان غولدستين والذي 
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ليس لديها “كتب تغريدة على تويتر قائال إن شورت 
  . ”تعاطف أو فهم للموضوع

ع في أي تي في روبرت بيتسون فقد أما المذي
هل هو دفاع مدعوم رسميا أو “: علق في تغريدة قائال

. يعكس موقف العمال، حزب تاريخي يواجه مشكلة جدية
وكان هناك دائما تفريق بين نقد إسرائيل وكراهية 

  .”اليهود

  ٣٠/٥/٢٠١٩القدس العربي 
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 الشباب مقال بمجلة أميركية يتناول ميل
 اليهود للدفاع عن الفلسطينيين

منظمة إف نوت ناو تهدف إلى تغيير موقف 
  )رويترز(الشباب اليهودي األميركي الذي يدعم االحتالل 

تقول الكاتبة لورنات تورنبول في مقال نشرته 
إن بعض الشباب األميركيين اليهود " ياس ماغازين"مجلة 

 للفت االنتباه إلى االحتالل "إسرائيل"يستغلون الرحالت إلى 
ٕوالى سياسة القمع والدعوة العتماد حل الدولتين، وتشير 

 .إلى ميل هؤالء الشباب اليهود للدفاع عن الفلسطينيين

وتضيف أنه في هذا السياق، فإن الناشطة سارة 
وهي طالبة بمدرسة دينية  –)  عاما٢٧(بريمر شالي 

اء اللواتي كن  ضمت صوتها إلى العديد من النس-  يهودية
يتلون الدعوات أمام حائط البراق، في أول زيارة لها 

 .إلسرائيل

التي  -وتقول الكاتبة إن الزيارة التي أدتها شالي 
 كانت - اطلعت خاللها على العديد من المعالم في إسرائيل

متوافقة مع ما تعلمته خالل نشأتها ومع القصص التي 
ف كثيرا عن الفلسطينيين رواها لها والدها، لكنها لم تكن تعر

هناك وعن كفاحهم المستمر منذ عقود تحت سيطرة 
 .اإلسرائيليين

وهي أكبر برنامج " بيرثرايت إسرائيل"وتضيف أن 
سياحي تعليمي في العالم، هي التي نظمت هذه الرحلة 

 .ودفعت تكاليفها

 تهميش الفلسطينيين

وتشير إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز 
يهودية عن طريق إنشاء وتعزيز عالقتهم مع هويتهم ال

 .إسرائيل

وبعد مرور أكثر من - أن شالي  وتضيف الكاتبة
 زارت الضفة الغربية، وذلك خالل -سنة في هذا البرنامج

فصل دراسي بالقدس وبدأت في اكتشاف حقيقة أن ما 
  .تعلمته كان منقوصا

وتشير إلى أن شالي أصبحت اليوم ناشطة في 
من الشباب األميركي اليهودي الذين يعملون حركة متنامية 

على ضمان استعداد اليهود الذين سيزورون األراضي 
المقدسة على خوض تجربة أصيلة، حيث يشارك هؤالء 

بعملية "الشباب في الحركات االحتجاجية ضد ما يصفونه 
  ".تهميش ومحو لمعاناة الفلسطينيين

 اقتحام المنازل

متصل، فإن طالبة وتضيف الكاتبة أنه على صعيد 
الدكتوراه بجامعة فلوريدا ماديسون إماس أشارت إلى أن 
غايتها لم تكن البحث عن إجابات سياسية، بل مجرد فرصة 

  .للسفر

وتشير الكاتبة إلى أن إماس زارت إسرائيل أول مرة 
في إطار رحلة دينية بالمدرسة الثانوية، ولكن رحلتها مع 

التواصل مع العرب ّ، مكنتها من ٢٠١٥في " بيرثرايت"
  .واالطالع على التجارب التي خاضوها

لم أكن أدرك أنني ال "وتنسب إلى إماس القول 
أعرف كثيرا عن الطرف اآلخر، وعن اإليقاف المتكرر الذي 
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ّيتعرض له العرب، وعن اقتحام الجنود اإلسرائيليين 
  ".لمنازلهم

وتشير الكاتبة إلى أن األميركية اليهودية دانيال 
، وهي "إف نوت ناو"ن انضمت أيضا إلى منظمة راسكي

، وتنظم ٢٠١٤منظمة معادية لالحتالل، تأسست في 
وعالوة . حركات احتجاجية ضد القصف اإلسرائيلي على غزة

على ذلك، تهدف هذه المنظمة إلى تغيير موقف الشباب 
  .اليهودي األميركي الذي يدعم االحتالل

المريح ّوتنسب إلى راسكين تذكرها الصمت غير 
بينما كانت تسير بجانب الحواجز واألسوار والجدران 

ٕالخرسانية الفاصلة بين األراضي المحتلة واسرائيل، وتقول 
ٕراسكين إن المرشد السياحي لم ينطق بأي كلمة وان 
الصمت كان رهيبا، ما اضطرها إلى فتح تطبيق الخرائط 

 .الخاص بها للتأكد من المكان الذي يوجد فيه

أشعر أن من "تبة إلى شالي التي تقول وتعود الكا
واجبي الدفاع عن الشعب اليهودي، لكنني أشعر أنه من 
واجبي أيضا التشجيع على تطبيق العدالة والحرية في هذا 

  ".العالم

 الصحافة األميركية ،الجزيرة: المصدر* 

٢٨/٥/٢٠١٩الجزيرة 
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  على نكبة فلسطينً عاما٧١

دعت القوى  -  كامل إبراهيم-قدس المحتلة ال 
الوطنية واإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة 

 ٧١القدس المحتلة إلى أوسع مشاركة إلحياء الذكرى الـ 
 الموافق الخامس ،للنكبة التي تصادف يوم األربعاء المقبل

  .عشر من أيار

ندعو إلى رص الصفوف «وجاء في بيان القوى 
 وخصوصا خالل ، في مواجهة سياسات االحتاللوالتوحد

 وكسر اإلجراءات ، وشد الرحال للقدس،شهر رمضان
 ، والتمسك بحق العبادة والوصول لألقصى،االحتاللية فيها

 والتكافل ،وحمايته مع تنامي وتوالي االقتحامات اليومية
 وتقوية المناعة الداخلية بين أبناء ، وشحذ الهمم،اليومي

 فالوحدة الوطنية هي طريق شعبنا للنصر ،الشعب الواحد
  .«والحرية

كما دعت إلى أوسع حمالت المقاطعة للبضائع 
 واالمتناع عن شراء ،والمنتجات االحتاللية بكل أشكالها

 والمواد االستهالكية في كل ، وصنوف األغذية،المنتجات
  .وقت على مدار العام

وطالبت باعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد 
ى نقاط التماس واالحتكاك مع االحتالل وفي المواقع التي عل

  .تشهد فعاليات أسبوعية أيام الجمع

 رفضا ،كما دعت للصالة في مدينة القدس المحتلة
 وقيوده التي ،على ما يسمى المعابر إلجراءات االحتالل

تحول دون وصول عشرات آالف الشباب للقدس بسبب هذه 
 اعلن ،من جهة اخرى. اإلجراءات االحتاللية الظالمة

المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط 
 التي من المقرر ،»صفقة القرن«إن » جيسون غرينبالت«

 ستشمل جميع القضايا ،اإلعالن عنها في حزيران المقبل
 لكنها ستركز على ضمان أمن ،السياسية واالقتصادية

  .بشكل ال يقبل التأويل» إسرائيل«

» فوكس«في حديث لمحطة » التغرينب«وذكر 
األميركية أن الصفقة لن يجري نشرها قبل تشكيل الحكومة 

ً مشيرا إلى أن ،اإلسرائيلية الجديدة ونهاية شهر رمضان
الخطة ليست اقتصادية كما يشاع ولكنها تتناول جميع 

  .القضايا ومن بينها السياسية

ولفت إلى أن الخطة تشمل جميع القضايا 
» غرينبالت« لكن ،ًت حال لجميع القضايا وأعط،الجوهرية



  
  ١٩٤ 

 الرأيٕبعد قراءة الجميع للخطة واعطاء «: قال إنه
فسيستغرق األمر الكثير من الوقت إلى حين التوصل إلى 

. » في إطار مفاوضات على بنود الصفقة،اتفاق نهائي
ًأمرا واحدا سيكون «: ًالمقابلة قائال إن» غرينبالت«واختتم  ً

هو أن إدارة ترمب لن تتهاون في ًواضحا في الصفقة و
 كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ،»األمن اإلسرائيلي

وكشف تقرير أعدته صحيفة . ًدراستها جيدا وعدم رفضها
األميركية عن أن خطة ترمب المعروفة » واشنطن بوست«

لن تشمل إقامة دولة » صفقة القرن«ًإعالميا باسم 
ًفلسطينية ذات سيادة بل حكما ذاتيا من .  ورفاهية اقتصاديةً

 أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس على ،جهة ثانية
 على مدخل بلدة دير استيا ،تركيب بوابة حديدية جديدة

شمال محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة وفقا 
  .لماذكره رئيس بلدية سلفيت سعيد زيدان

وقال زيدان في بيان إن البوابة تم تركيبها من 
 وبهذا يكتمل إغالق الطرق الفرعية ،لوع صيداجهة ط

واوضح ان طرق حبلة الشيد . الموصلة للشارع االلتفافي
 والواد ، والمصرارة بمكعبات إسمنتية،مغلقة ببوابة حديدية

 بزعم ،الشامي بحاجز حديدي ومكعبات باطون منذ سنوات
  .«ٍدواع أمنية لالحتالل

فة ويعمد االحتالل في أغلب قرى وبلدات الض
على وضع بوابات إسمنتية » ج«الغربية الواقعة في منطقة 

 حيث تعمل هذه البوابات ،يديرها ويتحكم بها جنود االحتالل
على تحويل القرى والبلدات إلى سجن كبير يديره جيش 

  .االحتالل

 ١٠ص ١٣/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  دماء في حواري القدس.. من يوميات النكبة

 

 شهدت حواري –ان أيوب  محمد شعب–الجزيرة 
 ،وأزقة القدس القديمة نضاال فذا من شعب فلسطين

- استمر منذ وطئ االحتالل البريطاني ،وسكان القدس

 ١٩١٧كانون األول  /بقيادة الجنرال اللنبي في ديسمبر
 وهو ذات العام الذي وعد فيه وزير ،هذه األرض المقدسة

وطن "الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بإنشاء 
 ".قومي لليهود في فلسطين

دخل البريطانيون القدس وهدفهم األكبر 
 وقد تحقق ،االستيطان اليهودي في طول البالد وعرضها

 وسحقوا ، حين قهروا الفلسطينيين،ذلك بالفعل
انتفاضاتهم المتتالية في عشرينيات وثالثينيات القرن 

 واغتصبوا األراضي وباعوها بأبخس األثمان ،العشرين
ّ وحين حموهم وقدموا الدعم لعصاباتهم ،يهود الوافدينلل

المسلحة التي كانت تزداد قوة يوما بعد يوم مثل الهاغاناه 
 .والبالماخ وشتيرن وغيرها

وقف الفلسطينيون وحدهم طوال تلك السنوات 
 كان تسليحهم متواضعا أمام عتاد ال ينفد من ،القاسية

بية الكبرى الدعم البريطاني وغيره من القوى األورو
 ورغم ذلك لم تفتر المقاومة ،للصهاينة وعصاباتهم

الفلسطينية في الدفاع عن األرض والعرض والتاريخ 
 وحين الح للبريطانيين أن اليهود أضحوا قوة ،والمقدسات

كبيرة يمكن االعتماد عليها تظاهروا بالحياد وبالوقوف 
يم  وقدموا مقترحا مشؤوما بتقس،بين الفلسطينيين واليهود

  .األرض الفلسطينية بين الجانبين

   القرار المشئوم

بعيد قرار التقسيم الصادر من هيئة األمم 
 ١٩٤٧تشرين الثاني / نوفمبر٢٩المتحدة بتاريخ 

والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة لليهود 
 كانت شرارة المعارك قد اشتعلت بين ،وأخرى للعرب

  .الجانبين في طول فلسطين وعرضها

كانون األول من نفس العام  / ديسمبر١٠في و
أذاع المندوب السامي البريطاني بفلسطين السير ألن 
غوردن كاننغهام بالغا رسميا أنذر فيه الفريقين أن 

 وكان نداء ال ،يبتعدوا عن أعمال العنف والقتل والتدمير
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 إذ لم يمر يوم من األيام دون حرب ،قيمة له في الحقيقة
ساعة دون سماع صوت الرصاص في ّ وال مرت ،وقتال

جنبات القدس لالنتقام من هؤالء اليهود الذين احتلوا 
  .بسلطة القهر واألمر الواقع فلسطين وعاصمتها القدس

 الذي –كان مفتي القدس الحاج أمين الحسيني 
لتنسيق عمليات اإلغاثة " الهيئة العربية العليا"أسس 

بالمال واإلعالم والمقاومة ودعم الفلسطينيين والمقدسيين 
 ينسق هذه العمليات -  في مواجهة االحتالل البريطاني

 كان يؤمن ،من القاهرة بعد عودته إليها من سويسرا
بالمواجهة المسلحة ضد اليهود وكتب في ذلك مذكراته 

كنت وما أزال أعتقد أن الحل الوحيد القاطع لمشكلتنا مع "
 ولقد ،ةالصهيونيين ال يكون إال بالتغلب عليهم بالقو

ُأيقنت بهذا منذ أول أدوار القضية الفلسطينية لمعرفتي 
  ".بمطامع الصهيونيين وخطورة أهدافهم

وكان المقدسيون يرون أن هذا التوجه هو 
الخيار الوحيد في مواجهة األطماع الصهيونية المتزايدة 

مؤرخ ( ويروي عارف العارف ،في مدينتهم المقدسة
األيام واشتباكاتها فيقول عن تلك ) فلسطين األشهر

وما كنت لترى أينما حللت وحيثما سرت في "بالقدس 
هذا . مدينة القدس سوى جثث القتلى مبعثرة هنا وهناك

 وهناك شخص آخر إنجليزي كان قد ، وذاك عربي،يهودي
 أو ليحرض أحدهما ،أتى ليحول دون اصطدام الفريقين

 ،يرولم تنقطع الحرائق وأعمال النسف والتدم. على اآلخر
 وقد تنطفئ في النار ،ً وطورا في ذاك،تارة في هذا الحي

 أو تزداد ،ًفي حي أو تخبو وقتا قصيرا لتعود فتشتعل
كانت الشعوب العربية تتابع ".ضراما في األحياء األخرى

 وكانت الحكومات العربية أيضا تتابع ما ،هذا اإلجرام بقلق
ين  وتزمع على الدخول بجيوشها لدعم الفلسطيني،يحدث

 في حين أن جذوة الثورة في القدس ،في ثورتهم وحربهم
 وكان ، كان البريطانيون يفرضون حظر التجوال،لم تهدأ

المقدسيون يهدؤون يوما أو يومين يستعدون للخروج 

 وراح السجناء يهربون من ،واالنقضاض على عدوهم
 كما أن عناصر البوليس ،السجون ليلتحقوا بمواطنيهم

يفرون من قطاعاتهم ليلتحقوا بحركة الفلسطيني كانوا 
  .النضال والثورة

  حرب العصابات

أما إستراتيجية اليهود العسكرية فقد تمثلت في 
 حيث المباغتة والقتل ثم االنسحاب ،حرب العصابات

 فأوقعوا في الفلسطينيين والمقدسيين كثيرا من ،سريعا
 أما أهل القدس فقد عزموا على ،الشهداء والجرحى

ٕوانزال الضربات القاسية بالعصابات الصهيونية المقاومة 
 فقد عرقلوا سير ،يجاورها ومصالح اليهود في المدينة وما

 وكمنوا لهم في ،قوافل اليهود بين القدس وتل أبيب
  .الطرقات والمنعطفات الضيقة وعند باب الواد

ووصلت يد المقاومة المقدسية إلى أنابيب الماء 
 ، اللطرون–بيب رأس العين  فدمروا أنا،التي تمد اليهود

 كما هاجموا السيارات التي تحمل ، القدس–وسريس 
 ،األسمدة من البحر الميت صوب القدس والمستوطنات

 األمر ،وبدأ العرب في حصار األحياء اليهودية في القدس
ٕالذي أثر بالسلب على االحتياجات األساسية وامداداتها 

 كما هدف ،اء فارتفعت األسعار في هذه األحي،القادمة
 وقطع ،المقدسيون إلى ضرب وسائل المواصالت اليهودية

  .كل اتصال بين األحياء اليهودية في القدس وخارجها

وبسبب هجوم الثوار على وسائل المواصالت 
 اضطر اليهود إلى تعيين حراسات من الجنود ،اليهودية

 وانقطعوا عن أعمالهم في ،خلف سياراتهم ومواصالتهم
ح القدس القريبة من األحياء العربية خوفا دواوين ومصال

 واضطر الموظفون العرب أيضا ،من هجمات المقدسيين
من ناحيتهم إلى االمتناع عن الذهاب إلى أعمالهم في 

  .الدوائر القريبة من األحياء اليهودية بالقدس

كانت المناوشات ال تنقطع داخل القدس 
 تابعة  وكانت قرية– فقد اشترك سكان سلوان ،وخارجها
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 في الهجوم على القوافل - وقريبة للقدس حينذاك
 واستطاعوا قتل سبعة من اليهود في تلك ،اليهودية

 وفي ،١٩٤٧كانون األول  /االنتفاضة في ديسمبر
المقابل انتقم اليهود لقتالهم من خالل تفجير بعض بيوت 

 ولم يتوقفوا عن إطالق النار عليها منطلقين ،أهل سلوان
 لدرجة أن أهل ،ودي من البلدة القديمةمن الحي اليه

سلوان ما كانوا يستطيعون دخول منازلهم في النهار 
 وكانت حصيلة الشهداء ،بسبب كثافة هجمات الصهاينة

 شخصا ما بين رجال ونساء ٢٨٥من أهل القرية 
 من اليوم الذي بدأ فيه النضال إلى أن صدر ،وأطفال

  .األمر بوقف إطالق النار

كبر من اليهود وعصاباتهم وكان الغدر األ
 ،كانون األول من ذلك العام / ديسمبر٢٩المسلحة يوم 

فقد تسلل مجموعة من عصابة األرغون المسلحة صوب 
 ونفذوا ،باب العمود معهم برميل ممتلئ بالمتفجرات

 ،جريمتهم المروعة بتفجيره وسط المدنيين العزل
 ، آخرون٢٧ُ وجرح ، مقدسيا١٤فاستشهد على الفور 

حين أراد المقدسيون تعقب الجناة  -كانت المصيبة و
 أنهم فوجئوا بوابل من نيران القوات - لالنتقام منهم

 ،البريطانية الرابضة في الجهة المقابلة لباب العمود
  .فأسقطوا قتلى آخرين من سكان المقدس

وبسبب هذا التواطؤ الصريح من البريطانيين 
 ثارت ثائرة العرب ،تجاه أهل القدس المدنيين والغدر بهم

 ، واستطاعوا قتل الكونستابل البريطاني،في هذه المنطقة
 وألقوا قنبلة على الموظفين ،وقتلوا ضابطا بريطانيا آخر

 وقتلوا يهوديين ،اليهود العاملين حينذاك في بنك باركليز
 األمر الذي اضطر معه األطباء ،في القدس القديمة

 وسد أهل ،كومةاليهود إلى االنسحاب من مستشفى الح
القدس باب المغاربة خشية تسلل اليهود ليال ليزرعوا 
األلغام وينسفوا الحي القائم فوقها والمعروف بحي 

  .السعدية

لم تنته حكايات المدينة المقدسة ومعاركها في 
 فقد رووا بدمائهم كل ،ليالي النكبة القاسية عند هذا الحد

واالحتالل  أمام التمدد ،شبر من أحياء القدس وقراها
الصهيوني بمساعدة وتواطؤ علني من القوات البريطانية 

 تلك ،التي كانت مهمتها االفتراضية الفصل بين الجانبين
الحكايات القاسية التي سنقف معها في عدد من محطاتنا 

 .القادمة

  ٨/٥/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  !ونكبة غد.. نكبة األمس

  موفق ملكاوي

 عاما على اغتصاب ٧١نحيي اليوم ذكرى مرور 
فلسطين وتشريد أهلها، وبعثرتهم في منافي اهللا الكثيرة 

كان حدثا مؤلما، ما يزال صداه . على اتساع خمس قارات
ماثال حتى اليوم أمام أعيننا، خصوصا أن العدو استحكم 

  .ع بطريقة شملت فيها أذاه الجميعفوق أرضنا، وتوس

تلك كانت نكبة األمس التي انبنت على وعد 
مشؤوم لمسؤول بريطاني من القارة العجوز، أعطى 
أرضنا وسماءنا لعصابات استحكمت فيها، بدعم غير 
محدود وال مشروط من اإلمبريالية العالمية التي أمسكت 

ك بالسالح، وقتلت أبناءنا، وهي حال مستقرة منذ ذل
الوقت، فاالحتالل ما يزال حتى اليوم يمارس التقتيل 

  !والتهجير واالقتالع، من أجل بناء كيانه المشوه

لكن يبدو أن تلك النكبة لن تكون الوحيدة التي 
ستسجل في سفر خساراتنا الكبيرة، إذ أن السيناريوهات 
تعد على قدم وساق من أجل تنفيذ وعد جديد، أطلقه هذه 

ميركي دونالد ترامب، سيد العالم الجديد، المرة الرئيس األ
، ”صفقة القرن“تحت الفتة مبهرة، أطلق عليها اسم 

إمعانا في التسويق والتشويق، كما يبدو، ولكنها في 
النهاية تشكل ضربة جديدة في خاصرة أمتنا العربية التي 

  !لم تعد تعرف كيف تعد اللطمات
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في نكبة األمس، كان العرب خارجين من 
رات كثيرة، أو أنهم يرزحون تحتها، ومع ذلك فقد استعما

وحدتهم بوصلة فلسطين إلى الهدف، ولكن لم يسعفهم 
ضعفهم في أن يحققوا أي اختراق في تلك الحرب، فكانت 
الهزيمة، وكان تثبيت الكيان على أرض فلسطين، غير 

الوجدان ظل يهجس بفلسطين، فجاءت أحداث كثيرة  أن
كثرها مر، لك، وعلى الدوام بعد ذلك، بعضها سعيد، وأ

عبر العرب عن قناعاتهم ووجدانهم في أن فلسطين هي 
  .قضية العرب األولى، وأنهم لن يتركوها لألغراب

اليوم، يعود شبح نكبة العرب من جديد، وهم 
يستبدلون العدو األصلي بآخر اخترعوه، مدفوعين برغبات 

 جالء، إدارة أميركية تبدو الرعونة واحدة من أكثر صفاتها
وتسيطر عليها رغبة إعادة تقسيم المنطقة من جديد، 

  .إمعانا في تحقيق األمن والرفاه لدولة االحتالل

لكن الثابت اليوم، أن فلسطين لم تعد قضية 
العرب األولى، حتى أن بعضهم ال يعتبرها قضية على 
اإلطالق، وآخرون يجهرون في أن لالحتالل حقا أصيال 

 جسدنا، ويستكثرون الصراخ في أن يثبت مساميره في
على الفلسطينيين الذين أدماهم التخاذل العربي، فيما هم 
يقدمون كواكب الشهداء، غير مفرطين بحقهم التاريخي 

  .في أرضهم

نعم؛ نعيش اليوم مالمح نكبة جديدة، سوف 
يستحكم من خاللها االحتالل على كل شيء، وسنصبح 

وكل هذا .. يةتحت رحمة خياراته الجغرافية والديمغراف
  !بمباركة وتمويل من جيوبنا

أما الفلسطينيون، فهم ما يزالون منذ واحد 
 !!يا وحدنا: وسبعين عاما يصرخون

  ١٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

 فلسطين باقية والنصر قادم.... في النكبة
  

 نيفين عبد الهادي

جمالها تبصرونه ولو أغمضتم أعينكم، ولحن 
 أغلقتم آذانكم، وأريج حضورها حديثها تسمعونه ولو

هي فلسطين، ذات .. تشتمون روعته ولو سددتم أنوفكم
الجمال األعظم الذي مهما حاولت أيدي الظلم واإلستبداد 

  !!النيل منه لن تنال ذلك

.. اليوم، ليس يوما عاديا في حياة تلك الجميلة 
إنه الخامس عشر من أيار، حيث تحيي فلسطين بشعبها 

الذكرى التي » النكبة«ى ما أسماه شعبها المناضل، ذكر
ّظن شعب بأكلمه أنها لن تتكرر ولن تكون تاريخا 
مطبوعا باللون األحمر واألسود على أجندته، وتزداد 
ّتشعبا وظلما عن تاريخ حدوثها، لكنها باتت ذكرى يحييها 

  .عاما) ٧١(الفلسطينيون على مدى 

هذا التاريخ الذي أطلق عليه  ..١٥/٥/١٩٤٨
ّمصطلح فلسطيني، أطلقوه ليعبروا فيه عن » النكبة«م عا

واقع حال مأساوي، نتج عنه تشريد عدد كبير من الشعب 
ّالفلسطيني خارج دياره، ملخصين فيه سلب أرضهم 
ومالهم واألهم حياتهم بظلم لم يقع على أحد بتاريخ هذا 
العالم، على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم 

، هو العام ١٩٤٨ية والحضارية عام السياسية واالقتصاد
الذي سرقت به فلسطين لتبنى دولة محتل، بعد مجازر 
ارتكبت بحق هذا الشعب الذي لم يرتكب ذنبا سوى أن 
لترابه وأرضه ملمس الحرير ورائحة الياسمين فاختارتها 

  .اسرائيل لتبني دولتها عليه

خرج بعض الفلسطينيين بعد مجازر ارتكبت  
هم وحياتهم عام النكبة، حاملين جزءا بحقهم من أراضي

بسيطا من احتياجاتهم، ومفاتيح منازلهم، ألنهم رأوا 
آنذاك أن العودة قريبة، لتبقى تلك األشياء الصغيرة 
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ومفاتيح منازلهم وأمالكهم شاهدا معهم على أن دولة 
أخرى أنشئت مكان وطنهم، وأن يوم الخامس عشر من 

لم ولكن بذات األمل أن أيار، بات يتكرر سنويا بذات األ
ٕالتحرير قادم والعودة لمنازلهم وحياتهم قادمة وان طال 
الزمن على تلك الكذبة التي خلقتها اسرائيل لنفسها 
وصدقتها بأن هذه األرض لهم، وأصحابها مهما توالت 

  .األجيال عائدون لتاريخهم ووطنهم وحياتهم

مضت أعوام وأعوام على النكبة، والظلم يزداد 
ا، بيد اسرائيل ومن يقف معها، والجرح يزداد عمقا، ّتشعب

وباتت هذه المناسبة ال تحمل فقط ذكرى اغتصاب 
األرض، إنما باتت تحمل ديكاتورية الحدث في نقل 
السفارة األميركية للقدس، واعتداءات متكررة على القدس 
والمقدسات، ومزيدا من أعداد الشهداء، وتبع احتالل هذه 

ألراضي الفلسطينية بالكامل، وما يتم المناطق احتالل ا
» ّفزاعة«اإلستعداد له من صفقة القرن التي باتت 

أميركية تلوح بها تهديدا للفلسطينيين، وغيرها من 
التفاصيل التي جعلت من حجم اإلصرار على إعادة الحق 

  .مضاعفا ومن النصر محققا مهما طال زمنه

دث ما يزال مقعد الذاكرة شاغرا، لم يملؤه أي ح
سوى احتالل فلسطين، وأبواب غد الفلسطينيين ما تزال 
مواربة لم تغلق أمام أي قرار، لنيل الحق، وهنا أتحدث 
عن الفلسطينيين ممن يناضلون على أرضهم وترابهم ولن 
يمرروا أي صفقات أو حلول أو اتفاقيات تزيد من حجم 

فمهما تعددت األحداث يبقى مقعد ذاكرة هذا .. ظلمهم
  .لقا بوطنه الذي لن يتخلى عنهالشعب مع

جيل بأكمله يسأل من أين أنا وما هو وطني،  
وحتما اإلجابة عليهم لن تكون بكلمات كما الضمادات 
ّالالصقة التي تحد من النزيف بعض الوقت، اإلجابة يجب 
أن تكون عملية واقعية بأن لهم وطنا سلب، ويجب 

 .تحريره

  ٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

دعوات إلحياء الذكرى في ..  فلسطيننكبة
 الضفة وغزة

  

يحيي الشعب  - كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
الفلسطيني في الداخل المحتل ومناطق الشتات ذكرى 

الموافق الخامس (اليوم االربعاء ) ٧١نكبة فلسطين الـ (
، فيما دعت القوى الوطنية الفلسطينية في )عشر من أيار

ة وقطاع غزة المحاصر إلى أوسع الضفة الغربية المحتل
مشاركة إلحياء ذكرى النكبة خالل المسيرات والفعاليات 

  .التي ستنطلق اليوم

إحياء «إن : واعلنت وزارة الخارجية والمغتربين
 للنكبة، يعكس إصراره على ٧١شعبنا وقيادته للذكرى الـ 
، وسيكون منصة )صفقة القرن(اسقاط الخطة االميركية 

 لمجابهة الحراك األميركي الخبيث انطالق حقيقية
ًواسقاطه، ومرتكزا متينا لتعزيز صمود الفلسطيني في  ً ٕ
أرض وطنه، وتمكينه من بناء اقتصاديات الدولة 
ًالوطنية، بعيدا عن هيمنة االحتالل وسيطرته، وستشهد 
ًأيضا حراكا دبلوماسيا فلسطينيا لمحاصرة التغول األميركي  ً ً ً

  .«على حقوق شعبنا، وافشاله

وأشارت في بيان، إلى أن إحياء الذكرى هذا 
العام، يأتي في ظل تحديات جسام تتعرض لها القضية 
الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي 
مقدمة هذه التحديات النتائج الكارثية لقرارات ترمب، 
ومواقفه المنحازة لالحتالل، وسياساته خاصة التي تتعلق 

ُجئين الفلسطينيين، وما يحاك في بالقدس وقضية الال
الخفاء من مؤامرة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية، 
ٕوازاحتها عن أجندة االهتمامات الدولية، ومحاوالت تقزيم 
معاناة شعبنا، وحقوقه، ووضعها في قوالب ومسارات 
استعمارية تحولها من قضية شعب يبحث عن الحرية 

شكلة سكان بحاجة واالستقالل وتقرير مصيره بيده إلى م
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صفقة (ٕإلى حلول وبرامج اقتصادية واغاثية تحت الفتة 
  .)القرن

تأتي هذه الذكرى في ظل تصعيد : وأضافت
االحتالل لهجمته االستيطانية التهويدية ضد القدس 
والمقدسات بشكل خاص وأرض دولة فلسطين بشكل عام، 
وسط دعوات ومطالبات لفرض القانون االسرائيلي على 

نات في الضفة الغربية المحتلة، كمقدمة لفرض المستوط
السيادة الكاملة على أجزاء واسعة منها، وفي ظل 
استمرار الحصار الظالم، واالعتداءات الدموية المتكررة 
ُعلى شعبنا في قطاع غزة، وذلك كله ضمن مخطط 
أميركي إسرائيلي استعماري يهدف الى وأد أية فرصة 

دولتين، وتقويض فرصة لتحقيق السالم على أساس حل ال
  إقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل

من جهتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، ان اإلجراءات 
والمخططات األميركية األحادية في فلسطين والمنطقة 

هي نكبة جديدة تحل بشعبنا الفلسطيني في «عموما 
ماكن تواجده وبشعوب المنطقة والعالم أجمع كما جميع أ

أنها كارثة تضرب بالعدالة األممية والشرعية الدولية 
ٕوتسحق كل ما هو قانوني وانساني ليسود منطق القوة 

  .«والعنجهية المستند إلى الشعبوية والعنصرية والتطرف

وأضافت عشراوي في بيان صحفي باسم اللجنة 
الفلسطينية امس لمناسبة التنفيذية لمنظمة التحرير 

إن النكبة بجميع مكوناتها العنصرية «ذكرى النكبة 
االقصائية اإلحاللية ما زالت مستمرة وتطغى بأشكالها 
المختلفة على جميع مفاصل حياتنا، فإسرائيل وبتحالفها 
العدواني وشراكتها مع الواليات المتحدة تمعن في مواصلة 

وسياسيا عبر انتهاك ظلمها التاريخي قانونيا وأخالقيا 
حقوق شعب فلسطين المشروعة والمكفولة دوليا، 
وترسيخ سياساتها القائمة على تهويد الحيز والمكان 

الفلسطيني وسرقة األرض والتاريخ والرواية والثقافة 
  .«الفلسطينية

أهمية وجود تجمع دولي متعدد األطراف «وأكدت 
ات اإلسرائيلي والمخطط- لمواجهة التحالف األميركي

واإلجراءات العدوانية وما يسمى بخطة السالم األميركية 
، ولحماية حقوق الشعب »التي يجري الترويج لها

الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إيجاد حل عادل 
ًلقضية الجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي، وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار الجمعية العامة 

، ومواصلة دعم وكالة غوث ١٩٤ رقم لألمم المتحدة
  .)األونروا(وتشغيل الالجئين 

العالم ملزم اآلن وأكثر من أي «وشددت على أن 
وقت مضى بإنهاء مأساة أبناء شعبنا الذي يرزح تحت 
ظلم االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام 

، ووقف سياسات اإللغاء واإلقصاء والقمع ١٩٦٧
رض لها شعبنا الفلسطيني في االراضي والتمييز التي يتع

ٕ، وانهاء معاناة الالجئين ١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام 
الفلسطينيين في المنافي واللجوء، وتوفير الحماية لهم 
إلى حين عودتهم لديارهم كونهم أول ضحايا التقلبات في 

  .«الدول المضيفة

من جهة اخرى، صادقت حكومة االحتالل 
اء نحو أالف وحدة استيطانية في اإلسرائيلية على بن

القدس المحتلة، ووافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية 
اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، على خطتي بناء 

ّيذكر، أن القناة العبرية .جديدتين في القدس المحتلة
السابعة كشفت عن بناء مجمع استيطاني جديد على 

 ٧٠٦ة يتضمن الجانب الشمالي من حي جفعات مشفآ
وحدات منها مباني عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل 

  .ومناطق مفتوحة لإلسرائيليين

ًوأشارت إلى أن وفقا لخطة أخرى سيتم هدم 
 في حي بمستوطنة النبي يعقوب وبناء ٥مبنى في شارع 
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ً طابقا، ١٥ و١٤ و١٣ مباني جديدة مكانه مكونة من ٤
  . وحدة٢٣٥وستتضمن 

  ١٢ص ١٥/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  عاما النكبة٧١.. القبيبة

  جهاد المنسي

لطالما حدثني والدي رحمة اهللا عليه عن القبيبة، 
تلك القرية المحتلة والتي تقع على كتف هضاب الخليل 

 ٢٥ة ما يقرب من الجنوبية الغربية، والتي تبعد عن المدين
كيلو مترا، وتبعد عن شواطئ البحر األبيض المتوسط 

  .المسافة عينها

كان ابي يستمتع وهو يستذكر مرابع الصبا في 
بلدتي القبيبة وحبه الالمحدود لتراب بالده وتعلقه بها، وكان 
يتحدث دوما عن أمنياته ان يدفن في قريته التي هجر 

غاصب الذي احتل االرض أهلها من قبل الكيان الصهيوني ال
  .وهجر الشعب، وقتل الشباب واألطفال ونكل باآلمنين العزل

كانت القبيبة بالنسبة البي جزءا من الوطن 
السليب الذي لم يغب وما غاب عن ذاكرته طوال سني عمره 
التسعين التي قضاها، وهو كان يأمل في كل لحظة ان 

شق يتحسس تراب فلسطين والقبيبة، فقد عشقها كما ع
  .عمان ايضا وتراب األردن

مات ابي قبل أن يحقق حلمه، حمل مفاتيح بيت 
أهله في القبيبة ووضعها أمانة لدينا وأوصانا أن نحب 
األردن ونعشق ترابه، وان نعشق القبيبة ايضا، فالعين 
اليمنى ال تغار من اليسرى، والرئة اليمين تستأنس عندما 

 بأس أن نعشق تكون الرئة اليسار بخير، وبالتالي ال
فلسطين ومنها القبيبة، كما نعشق األردن وعمان، وهل ال 

  .يعشق العاقل مرابع صباه

مات ابي وهو مؤمن أن هناك غرب النهر له أرض 
وقرية لم ينسها، ونحن ايضا عاهدناه أن تبقى فلسطين 
فينا ال تغيب، وان تبقى القبيبة حاضرة في البال والعقل، 

هل ينسى صاحب الحق حقه، وهل وعاهدناه أن ال ننسى، و

يغفر المجني عليه عمن سرق منه ماءه وتراب أرضه 
  .وكسر أحالم طفولته

مات ابي، ولكن فلسطين والقبيبة لن تموت فينا، 
وستبقى حاضرة نحكي حكايتها جيال بعد جيل بعد جيل، 
مات ابي، وقد نموت نحن، قبل أن تعود القبيبة وفلسطين 

أطفال أطفالنا لن ينسوا ان هناك ألهلها، ولكن أطفالنا و
غرب النهر لهم قرية تدعى القبيية، وأن هناك غرب النهر 
يوجد بلد اسمها فلسطين وستبقى فلسطين، وسنبقى نحن 
ومن خلفنا األبناء وأبناء األبناء نؤمن ان حق عودتنا ال 
تنازل عنه، وأننا نريد القبيبة ولن ندع اولئك القلة القليلة 

ن عن يافا أو صفد يفعلون ما يحلو لهم، فهم الذين يتنازلو
ال يمثلون إال أنفسهم وكفى، اما نحن سواد الالجئين لن 
نتنازل ولن نتنازل حتى لو تنازل العالم كله، فالقبيبة لنا 

  .وفلسطين لنا وال مفاوضات أو مساومات عليهما

مات ابي، ولكن حقنا في فلسطين والقبيبة ال 
ذا الحق وان طالت إقامة يموت، وسنبقى متمسكين به

االحتالل، فالحق ال يموت وسيعود ألصحابه يوما مهما فعل 
ساكن البيت األبيض ومهما قدم من خطط وصفقات، فكل 
صفقاته ومخططاته لن تنفع مهما حشد لها من إمكانيات، 
وسيبقى حق العودة عنوانا لنا جميعا، وحق نؤمن به ولن 

هما تكالب على ذاك نتنازل عنه مهما اسودت الظروف، وم
  .الحق الغرب وبعض العرب

 للنكبة، يوم ذاك احتل ٧١اليوم تحل الذكرى 
الصهاينة بمساعدة بريطانيا االستعمارية وصمت بعض 
األنظمة العربية فلسطين، واحتلوا معها القبيبة الساكنة 
هناك على كتف الجبل بمحاذاة الشاطئ الفلسطيني، سرقوا 

  . وحطموا اآلثار التي تزخر فيهاترابها، وكسروا أشجارها،

اليوم تحل ذكرى النكبة بالتزامن مع ما تبشر به 
الواليات المتحدة من صفقة أطلق عليها صفقة القرن 
هدفها سرقة حق الشعب الفلسطيني بأرضه ومحاولة إيجاد 
امتداد وقبول اقتصادي وسياسي للكيان الصهيوني لدى 

 فهل تعتقد بعض دول المنطقة، ولكن هيهات، هيهات،
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واشنطن أن جيل عهد التميمي وعمر أبو ليلى سينسى يوما 
أرض فلسطين، تاهت رؤيتهم وضاعوا، ففي فلسطين يولد 

 .يوميا أطفال يؤمنون بحقهم، فال نامت أعين الجبناء

 ١٦ ص١٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ٕ من االحتالل واصرار فلسطيني على ًعاما ٧١
 العودة

  ةجمانة ابو حليم: اعداد

 مصطلح أطلقه الفلسطينيون على )النكبة (
ليعبر عن تهجيرهم وهدم معظم  ١٩٤٨أحداث العام 

معالم مجتمعهم السياسية واالقتصادية والحضارية في 
ذلك العام، وهي السنة التي طرد فيها الفلسطينيون خارج 

وتشمل أحداث النكبة، احتالل معظم أراضي . ديارهم
يونية، وطرد ما يزيد على فلسطين من قبل الحركة الصه

 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى الجئين، كما تشمل ٧٥٠
األحداث عشرات المجازر الوحشية والفظائع وأعمال 

 قرية ٥٠٠النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 
وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن 

يش في وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تع. يهودية
النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحي األسماء 
الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة 
البالد العربية األصلية من خالل محاولة خلق مشهد 

وعلى الرغم من أن السياسيين اختاروا . طبيعي أوروبي
 لتأريخ بداية النكبة الفلسطينية، إال أن ١٩٤٨/٥/١٥

لمأساة اإلنسانية بدأت قبل ذلك عندما هاجمت عصابات ا
ًصهيونية إرهابية قرى وبلدات فلسطينية بهدف إبادتها أو 
دب الذعر في سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل 

  .ًتهجير سكانها الحقا

 عاما على النكبة لم تنفك ٧١بعد مضي ،واليوم
ها حكومة االحتالل الصهيونية تواصل ارهابها واغتصاب

 مازال التوسع االستيطاني مستمرا ،لألراضي الفلسطينية

وما زال االعتقال والتعذيب ومحاوالت الطرد والتهجير 
للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وما زالت 
االنتهاكات بحق االرض واالنسان الفلسطيني وبحق 
المقدسات االسالمية، مازال الحصار مفروضا على قطاع 

االمعاء «سرى يواصلون اضراباتهم، غزة، ومازال األ
النكبة ال زالت مستمرة بل  ،»والحرية والكرامة» الخاوية

  .ويعيشها الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين كل يوم

  ١٩٤٩ حتى آذار ١٩٤٨من أيار 

    للرد على قرار تقسيم فلسطين١٩٤٨حرب 

 هي حرب نشبت في فلسطين بين ١٩٤٨حرب 
لكة األردن ومملكة العراق كل من المملكة المصرية ومم

وسورية ولبنان والمملكة العربية السعودية ضد 
المليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين والتي 
تشكلت من البلماخ واإلرجون والهاجاناه والشتيرن 
والمتطوعون اليهود من خارج حدود االنتداب البريطاني 

  .على فلسطين

 انتدابها وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت انهاء
على فلسطين وغادرت تبعا لذلك القوات البريطانية من 
منطقة االنتداب، وكانت األمم المتحدة قد أصدرت قرارا 
بتقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية األمر الذي 
عارضته الدول العربية وشنت هجوما عسكريا لطرد 

 استمر ١٩٤٨المليشيات اليهودية من فلسطين في مايو 
  .١٩٤٩س حتى مار

 ضمن حدود ١٩١٤كانت فلسطين حتى العام 
الدولة العثمانية لتشكل الحدود اإلدارية لمتصرفية 
القدس، وبعد أن دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية 
األولى بجانب األلمان خسرت كافة أراضيها في البالد 
العربية لصالح بريطانيا وفرنسا بحسب معاهدة سيفر 

الموقعة عام » لوزان« ومعاهدة ١٩٢٠الموقعة عام 
١٩٢٣.  
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وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وقعتا اتفاقا 
لتقاسم األراضي العثماني أثناء الحرب العالمية األولى 
فكانت فلسطين من ضمن األراضي التابعة لبريطانيا 

  .الفرنسي -  بحسب االتفاق البريطاني

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى خضعت 
  .١٩٤٨لالنتداب البريطاني حتى العام فلسطين 

  تقسيم فلسطين 

 وافقت الجمعية العامة ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩في  
لألمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية 

أي جعلها (ودولة عربية فلسطينية وتدويل منطقة القدس 
منطقة دولية ال تنتمى لدولة معينة ووضعها تحت حكم 

  :م كالتاليوكان التقسي) دولي

  لليهود% ٥٦

  للعرب% ٤٣

وهي منطقة دولية ووضعت (منطقة القدس  %١
، وقد شمل القرار )تحت األنتداب بأدارة األمم المتحدة

على الحدود بين الدولتين الموعودتين وحدد مراحل في 
  .تطبيقه وتوصيات لتسويات اقتصادية بين الدولتين

وبشكل عام، رحب الصهاينة بمشروع التقسيم، 
فكانت عصبة . بينما شعر العرب والفلسطينيون باالجحاف

التحرر الوطني، وهي مجموعة إميل حبيبي، إميل توما 
وآخرين من العرب الذين تركوا الحزب الشيوعي 

  .الفلسطيني

في بداية ،ّتصاعدت حدة القتال بعد قرار التقسيم
، تشكل جيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي، ١٩٤٨عام 

 كانت منظمتا األرجون وشتيرن قد ١٩٤٨ر وبحلول يناي
 يناير، تفجير ٤(لجأتا إلى استخدام السيارات المفخخة 

 مدني ٢٦مركز الحكومة في يافا مما أسفر عن مقتل 
 قام المقاتلون ١٩٤٨وفي مارس ) فلسطيني

الفلسطينيون الغير نظاميين بنسف مقر الوكالة اليهودية 
. ٨٦يا وجرح  يهود١١في القدس مما أدى إلى مقتل 

 تقر الجامعة العربية بإرسال ١٩٤٨ أبريل ١٢وفي 
الجيوش العربية إلى فلسطين وأكدت اللجنة السياسية أن 

 ١٥الجيوش لن تدخل قبل أنسحاب بريطانيا المزمع في 
  .مايو

  القوى العسكرية

 جندي تحت قيادة اللواء ١٠,٠٠٠أرسلت مصر 
  .أحمد علي المواوي

 جندي ٤,٥٠٠د ضمت أما القوات األردنية فق
 أفواج، القيادة العامة كانت مع غلوب باشا ومركزها ٤في 

استلم العميد نورمان الش القيادة . مدينة الزرقاء
وبطاريتا مدفعية . الميدانية وكان مركزها في مدينة نابلس

  . رطل جميعها بريطانية الصنع٢٥كل واحدة بأربع مدافع 

إبريل  ٢٩كما وأرسلت المملكة العراقية في 
 فردا ٢,٥٠٠ قوة عسكرية إلى شرق األردن تضم ١٩٤٨

  .بقيادة العميد محمد الزبيدي

 فردا ١,٨٧٦هذا وتألفت القوات السورية من 
  .من الضباط والجنود بقيادة العقيد عبد الوهاب الحكيم

 ٣وحشدت لبنان كتيبتي مشاة في كل كتيبة 
دة  فصائل وتضم الكتيبة الواح٣سرايا بنادق وكل سرية 

 جندي وتضم كل كتيبة على فصيلة مدفعية هاون ٤٥٠
  .ومدافع رشاشة

وهكذا احتشدت هذه القوات في مراكز تجمعها 
 مايو ١في الحدود اللبنانية الجنوبية وبدأت الهجوم في 

، وأوكلت مهمة قيادة القوات اللبنانية للعميد فؤاد ١٩٤٨
  .شهاب

وحينما اندلعت الحرب في فلسطين أمر الملك 
 العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي بإرسال فرقة عبد

 ساعة، ٢٤سعودية للجهاد في فلسطين في ظرف 
وتوجهت الدفعة األولى بالطائرات فيما أرسلت بقية السرايا 
بالبواخر وقد عين لقيادة فرقة الجهاد السعودية األولى 
العقيد سعيد بيك الكردي ووكيله القائد عبد اهللا بن نامي 



  
  ٢٠٣ 

د ضباط وأفراد الفرقة قرابة الثالثة آالف ومائتا وبلغ عد
  .رجل

 مايو ٢٧وصلت الدفعة األولى إلى غزة يوم  .١
 رتب ٣٣٩ً ضابطا و٢٧ م تضم ١٩٤٨

  .أخرى

 مايو ٣٠وصلت الدفعة الثانية إلى غزة يوم  .٢
 رتب ٣٥ً ضابطا و١٩ م وتضم ١٩٤٨

 .أخرى

 ١٥وصلت الدفعة الثالثة إلى غزة يوم  .٣
 ٣٢٩ ضباط و١٠ م وتضم ١٩٤٨يونيو 

 .رتب أخرى

ًلقد باشرت القوة السعودية القتال جنبا إلى جنب 
مع القوات المصرية وكانت المعركة األولى للجيش 

ً كم عن غزة شماال ٩السعودي في بيت حانون على بعد 
  .وتواجه المعسكر السعودي مستعمرة بيرون إسحاق

  :وتكونت وحدات جيش اإلنقاذ من ثمانية أفواج

وتكون من ثالث سرايا : موك األولفوج الير .١
  . فرد٥٠٠بمجموع 

وتكون ثالث سرايا : فوج اليرموك الثاني .٢
 . فرد٤٣٠بمجموع 

وتكون من سريتين : فوج اليرموك الثالث  .٣
 . فرد٢٥٠

ثالث سرايا وعدد األفرادها : فوج حطين  .٤
٥٠٠. 

ثالث سرايا ): الفوج العراقي(فوج الحسين   .٥
 .٥٠٠وعدد األفراد 

وتكون من ثالث سرايا : لدروزفوج جبل ا  .٦
 .٥٠٠بلغ عدد أفرادها 

وتكون من ثالث سرايا بلغ : فوج القادسية  .٧
 .٤٥٠عدد أفرادها 

إضافة ألربع سرايا مستقلة غير تابعة ألي فوج، 
   فرد٤٥٠عدد أفرادها حوالي 

وفي المقابل فقد بلغ عدد أفراد منظمة الهاجاناه 
ة  بحسب المصادر الرسمي١٩٤٧في ربيع عام 
 فردا، من ضمنهم أعضاء ٤٥,٣٠٠اإلسرائيلية قرابة 

 فردا، وحينما بدأت ٢,٢٠٠البالماخ البالغ عددهم نحو 
التعبئة في أعقاب قرار التقسيم انضم إلى الهجاناه نحو 

 ألف آخرين من ٢٠ الف مجند من يهود فلسطين و ٣٠
 ١٤يهود أوروبا حتى إعالن قيام دولة إسرائيل في مساء 

  .١٩٤٨مايو 

وحينما اندلعت الحرب في فلسطين ارتفعت أعداد 
 إلى نحو ١٩٤٨الهجاناه في األسبوع األول من يونيو 

ً عاما ٣٥ نتيجة لرفع سن التجنيد إلى ١٠٧,٣٠٠
 ألف مجند زيادة ١٢ مايو مما أضاف نحو ٤ًاعتبارا من 

  . مايو١٤على أعداد الهجاناه في 

بدأت الحرب عندما وصلت الجيوش العربية من 
مصر وسوريا والعراق واألردن والسعودية ولبنان إلى 
فلسطين وهاجمت القوات العربية المستعمرات الصهيونية 
المقامة في فلسطين وهاجمت القوات المصرية تجمعي 

  .كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب

  الدور األردني في الدفاع عن فلسطين

ردنية كانت أقوى الجبهات وأهمها هي الجبهة األ
األسرائيلية فقد عبرت ثالثة ألوية تابعة للجيش األردني 

 ثم ازدادوا ١٩٤٨ مايو ١٦نهر األردن إلى فلسطين في 
إلى اربعة مع مضي الحرب، باإلضافة إلى عدة كتائب 

  .مشاة

كان هناك حوالي خمسين ضابط بريطاني يخدم 
في الجيش العربي األردني، كان الجيش العربي األردني 

حيث .فضل الجيوش المتحاربة من الناحية التكتيكيةربما أ
عانت باقي الجيوش من ضعف شديد في إتخاذ القرارات 
الحاسمة على المستوى اإلستراتيجي والقيام بمناورات 



  
  ٢٠٤ 

تكتيكية، وقد رافق الجيش العربي فريق من الصحفيين 
  .األجانب من ضمنهم مراسل مجلة التايم

ى القدس استطاع الجيش االردني الحفاظ عل
والضفة الغربية كاملة مع انتهاء الحرب وكانت خسائر 
األسرائليين في هذه المعارك ضخمة، فقد قال رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي ومؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون 

لقد خسرنا في «:  امام الكنيست١٩٤٨في حزيران عام 
معركة باب الواد وحدها أمام الجيش األردني ضعفي 

  .لحرب كاملةقتالنا في ا

وعلى الجبهه الشمالية استولت القوات النظامية 
َاللبنانية على قريتي المالكية وقدس في الجليل األعلى  َ

واستمرت المعارك على هذا النحو . جنوب الحدود اللبنانية
حتى تدخل مجلس األمن التابع لألمم الدولية وفرض 

 وتضمن ١٩٤٨ يونيو ١٠عليها وقفا إلطالق النار في 
ظر تزويد أي من أطراف الصراع باألسلحة ومحاولة ح

  .التوصل إلى تسوية سلمية

وعقب هذا القرار الدولي توقف القتال بين 
الجيش اإلسرائيلي والجيوش العربية النظامية أما جيش 

تم . اإلنقاذ فواصل عملياته العسكرية في منطقة الجليل
 ١٩٤٨ يوليو ٨ أسابيع وفي ٤تحديد الهدنة لمدة 

أنف الجيش اإلسرائيلي القتال في جميع الجبهات رغم است
وانتهت . محاوالت األمم المتحدة لتمديد مدة الهدنة

 يوليو بعد أن هدد مجلس األمن بفرض ٢١المعارك في 
قبل العرب الهدنة . عقوبات قاسية على الجوانب المتقاتلة

الثانية التي كانت اعترافا بالهزيمة ودخلت حرب فلسطين 
  ).النكبة(العربي تحت اسم التاريخ 

 بعد استيالء ١٩٤٩ يناير ٧انتهى القتال في 
الجيش اإلسرائيلي على معظم منطقة النقب وتطويق 
القوات المصرية التي كانت مرابطة حول الفالوجة في 

وبعد نهاية القتال بدأت مفاوضات في . النقب الشمالي
رائيل جزيرة رودس اليونانية بتوسيط األمم المتحدة بين إس

من جانب وكل من مصر واألردن وسوريا ولبنان من 
تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة األربع بين . جانب آخر

، وفيها تم تحديد الخط ١٩٤٩ يوليو ٢٠ فبراير و٢٤
 أوصى مجلس األمن ١٩٤٩ مارس ٧في . األخضر

 ١١بقبول إسرائيل عضوا كامال في األمم المتحدة وفي 
  .ية العامة هذه التوصية أقرت الجمع١٩٤٩مايو 

  معارك الجيش األردني 

  باب الواد -١

  اللطرون -٢

  جنين -٣

  معارك الجيش العراقي

تم تحرير المدينة وطرد المنظمات : جنين -١
. ١٩٤٨عام » الهاجانا«الصهيونية منها وعلى رأسها 

وكان الجيش العراقي ومعه قوات عربية الفلسطينية على 
اصرتها، ولكن تقدم حافة تحرير حيفا حيث تمت مح

الجيش توقف فجأة بسبب رفض القيادة السياسية في 
بغداد إعطاءه االوامر للزحف وتحرير المزيد من 

  .مما سبب ارباك شديد بين صفوف القوات.األرض

يخلد الفلسطينيون ذكرى القتلى العراقيين دائما، 
حيث تقع مقبرة شهداء الجيش العراقي في قرية قباطية 

  .في جنين

  رك الجيش المصريمعا

كان الجيش المصري أكبر الجيوش العربية 
. وأقواها، إال أنه عانى من مشاكل في العتاد والتنظيم

الفالوجة، حيث ابلى فيها  وأهم المعارك التي خاضها هي
الجيش المصري بالءا حسنا ولكن في نهاية المطاف 
حوصرت من قبل العصابات الصهيونية في الفالوجة 

  .نقبوسط صحراء ال

وكان جمال عبدالناصر ومعه عبد الحكيم عامر 
من الضباط المحاصرين مع كتيبته جنوب فلسطين والذين 
شكلوا مع زمالئهم فيما بعد تنظيم الضباط االحرار الذين 



  
  ٢٠٥ 

ثاروا على الوضع الذي تسبب في محاصرتهم ومن ثم 
  .١٩٤٨انهزامهم في حرب 

  دور كتائب اإلخوان المسلمين

م استولى ١٩٤٨ عام بعد معارك شرسه
المقاتلون اإلخوان على مدرعة صهيونية وكتب عليها 
شعار اإلخوان اهللا أكبر وهللا الحمدشارك اإلخوان المسلمين 
بقيادة أحمد عبد العزيز، من مصر واألردن وسوريا 
وفلسطين والعراق، من أبرز مجاهديهم الوزير األردني 

 شوشة كامل الشريف والشيخ محمد فرغلي وأبو الفتوح
من مصر، والسوري مصطفى السباعي، والعراقي محمد 

 .محمود الصواف

 ٧ ص١٥/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  مجازر بشعة.. عام النكبة بشعة

 

خالل عام النكبة ارتكبت قوات  –القدس المحتلة 
 مجزرة في العديد من القرى الفلسطينية ٤٣االحتالل 

ن تبقى استشهد خاللها مئات الفلسطينيين، وهرب م
منهم أحياء قبل أن يتمكنوا من دفن موتاهم، وكانت قوات 
االحتالل تتقصد إبادة جميع األحياء الذين يقيمون في 
القرى التي تقتحمها في عمليات التطهير التي شرعت 

 ألف ١٥فيها، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 
  .فلسطيني خالل شهور معدودة خالل ذلك العام المشؤوم

ض المجازر التي ارتكبتها العصابات وهذه بع
  .١٩٤٨اليهودية بحق المدن والقرى الفلسطينية عام 

  «يافا والسرايا القديمة«جزرة م

، ١٩٤٨في اليوم الرابع من كانون ثاني عام 
اإلسرائيلي، قنبلة على ساحة » شتيرن«ألقى تنظيم 

ً شخصا، ١٥فقتلت » يافا«مزدحمة بالناس في مدينة 
رين بجراح، كما وضع تنظيم آخ» ٩٨«وأصابت 

اإلسرائيلي، سيارة مملوءة بالمتفجرات بجانب » األرغون«

في يافا فهدمتها وما جاورها، » السرايا القديمة«
فلسطينيا، وجرح آخرون، » ٣٠«فاستشهد نتيجة ذلك 

وكان من بين الضحايا عدد غير قليل من شباب يافا 
  .المثقف

  «سمير اميس«مجزرة 

 كانون الثاني عام في الخامس من شهر
اإلسرائيلي » الهاجاناه«م، نسف تنظيم ١٩٤٨

الكائن في حي » سميراميس«بالمتفجرات، فندق 
، فتهدم الفندق »القدس«العربي في مدينة » القطمون«

على من فيه من النزالء وكلهم عرب، واستشهد في هذه 
آخرين، » ٢٠«ًعربيا وجرح أكثر من » ١٩«المجزرة 

  . بدأ سكان حي القطمون بالنزوحوبعد هذه المجزرة

  «القدس«مجزرة 

م، ألقى تنظيم ١٩٤٨في السابع من يناير عام 
في » بوابة يافا«اإلسرائيلي، قنبلة على » األرغون«

  .آخرين» ٤١«فلسطينيا، وجرحت » ١٨«القدس، فقتلت 

  «السرايا العربية«مجزرة 

السرايا العربية بناية شامخة، تقع في مقابل 
 المعروفة، وكانت البناية تضم مقر اللجنة »ساعة يافا«

القومية العربية في يافا، وقد قامت التنظيمات 
اإلسرائيلية، بوضع سيارة ملغومة أدى انفجارها إلى 

  .فلسطينيا، إضافة إلى عشرات الجرحى» ٧٠«استشهاد 

  «الرملة«مجزرة 

في الخامس عشر من كانون الثاني عام 
ة في مدينة الرملة، وكان م، نفذ اإلسرائيليون مجزر١٩٤٨

  القتلة من جنود

التابعين لقيادة إيغال آلون ـ إسحاق » البالماح»
» الهاجاناه«رابين ـ دافيد بن غوريون من منظمة 

ففي ذلك اليوم قام عدد من عناصر هذه .. اإلسرائيلية
التنظيم، بإلقاء القنابل على أحد المساكن العربية في 

الي الذين يسكنون هذه مدينة الرملة مما اضطر األه



  
  ٢٠٦ 

بعد أن أمطرهم » صرفند«المنطقة إلى الهرب إلى 
  .اإلسرائيليون بوابل من الرصاص

  «حيفا«مجزرة 

في السادس عشر من كانون ثاني عام 
م، دخل أعضاء إسرائيليون كانوا متخفين بلباس ١٩٤٨

المغربي في » عمارة«ًالجنود البريطانيين، مخزنا بقرب 
في مدينة حيفا بحجة التفتيش، » صالح الدين«شارع 

ووضعوا قنبلة موقوتة أدى انفجارها إلى تهديم العمارة 
من الرجال » ٣١«وما جاورها، واستشهد نتيجة ذلك 

والنساء واألطفال، وجرح ضعف هذا العدد، كما دحرج 
المرتفع، » الهادار«مجموعة من اإلسرائيليين من حي 

في أسفل » حيفا«العربي في مدينة » شارع عباس«على 
ًالمنحدر، برميال مملوء بالمتفجرات، فهدم البيوت على 

» ٥٠« فلسطينيا وجرح حوالي ٢٠» من فيها، واستشهد 
  .آخرين

  «سعسع«مجزرة 

 ٢٠قرية عربية فلسطينية على بعد » سعسع»
م ١٩٤٥كان عدد سكانها عام .. كم من مدينة صفد

احتلها اإلسرائيليون في .. نسمة» ١١٣٠«
ً بينما كان حكم االنتداب البريطاني قائما م١٦/٢/١٩٤٨

  .في فلسطين

ليلة الرابع عشر من شباط عام : المجزرة
الثالثة » البالماح«م، هاجمت قوة من كتيبة ١٩٤٨

ودمرت عشرين » سعسع«قرية » الهاجاناه«التابعة لـ
ًمنزال فوق رؤوس أصحابها، بالرغم من أن أهل القرية قد 

وكانت .. »ذبيحة«للجيش «دموا رفعوا األعالم البيضاء وق
من أهالي » ٦٠«حصيلة هذه المجزرة استشهاد حوالي 

القرية، معظمهم من النساء واألطفال، ونشرت صحيفة 
موشيه «ًم حديثا لـ ١٤/٤/١٩٧٢في » يديعوت أحرنوت«

  .الذي نفذ هذه المجزرة» يفتاح«قائد لواء » كولمان

  

  مجزرة القدس

م، سرق ١٩٤٨في العشرين من شباط عام 
اإلسرائيلي، سيارة جيش بريطانية، » ليحي«تنظيم شتيرن 

ومألتها بالمتفجرات، ثم وضعتها أمام بناية السالم في 
 فلسطينيا ١٤، وعند االنفجار استشهد »القدس«مدينة 
  . آخرون٢٦وجرح 

  «الحسينية«مجزرة 

الحسينية قرية عربية فلسطينية في قضاء 
  «صفد«

، ١٩٤٨ن اذار في الثالث عشر م: المجزرة
، »الحسينية«اإلسرائيلي، قرية » الهاجاناه«هاجم تنظيم 

 » ٣٠«فهدمت بيوتها بالمتفجرات، فاستشهد اكثر من 
  .من أهلها

  

  «أبو كبير«مجزرة 

م، ١٩٤٨في الحادي والثالثين من اذار عام 
 اإلسرائيلية، بهجوم مسلح على» الهاجاناه«قامت فرق 

لقتلة البيوت، وقتلوا في يافا ودمر ا» حي أبو كبير»
  .ًالسكان الهاربين من بيوتهم طلبا للنجاة

  «قطار حيفا ـ يافا«مجزرة 

م، ١٩٤٨في الحادي والثالثين من مارس عام 
» حيفا ـ يافا«اإلسرائيلي، قطار » الهاجاناه«نسف تنظيم 

، فاستشهد جراء ذلك »ناتانيا«أثناء مروره بالقرب من 
  .فلسطينيا» ٤٠«

  «لقاهرة ـ حيفاقطار ا«مجزرة 

م، لغم ١٩٤٨في الحادي والثالثين من اذار عام 
» القاهرة ـ حيفا«اإلسرائيلي، قطار » شتيرن«تنظيم 

ًشخصا وجرح » ٤٠«السريع، فاستشهد عند االنفجار 
  آخرون» ٦٠«
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  «قالونيا«مجزرة 

قالونيا قرية عربية فلسطينية، تبعد عن 
» ٩١٠«كان عدد سكانها .. كم٧حوالي » القدس«

  .الف متر» ٧٢« مساحتها .. أشخاص

في اليوم الثاني عشر من شهر نيسان : المجزرة
اإلسرائيلية، » البالماح«م، هاجمت قوة من ١٩٤٨عام 
ً، فنسفت عددا من بيوتها، فاستشهد جراء »قالونيا«قرية 

  .ًشخصا من أهلها» ١٤« ٌذلك، على األقل 

  «ّاللجون«مجزرة 

من قرى قضاء اللجون قرية عربية فلسطينية 
كان عدد .. كم١٨«وتبعد عن جنين حوالي .. »جنين«

احتلها .. م،١٩٤٠أشخاص عام » ١١٠٣» سكانها
  .م١٩٤٨الغزاة اإلسرائيليون عام 

في الثالث عشر من نيسان عام : المجزرة
اإلسرائيلي قرية » الهاجاناه«م، هاجم تنظيم ١٩٤٨

  .ًشخصا من أهلها» ١٣«وقتلت » اللجون«

  «ر الدينناص«مجزرة 

كم إلى ٧ناصر الدين قرية فلسطينية، تبعد 
كان عدد سكانها .. »طبريا«الجنوب الغربي من مدينة 

  .ًشخصا» ٩٠«

في الثالث عشر من نيسان عام : المجزرة
قوة صهيونية يرتدي أفرادها األلبسة العربية، .. ١٩٤٨

اعتقد أهل القرية أنهم أفراد النجدة العربية القادمة إلى 
فاستقبلوهم بالترحاب، ولما دخل اإلسرائيليون طبريا، 

فلم ينج » مستقبليهم«أسلحتهم على  القرية فتحوا نيران
ناصر «ًمن هذه المجزرة إال أربعون شخصا من أهل 

استطاعوا الفرار إلى قرية مجاورة، أي أن عدد » الدين
هم » ٩٠«ًشهيدا من أصل  » ٥٠«ضحايا المجزرة كان 

  .كل سكان القرية

  

  

  «طبرية«رة مجز

م، نسفت ١٩٤٨في التاسع عشر من أبريل عام 
» ١٤«فقتلت » طبريا«التنظيمات اإلسرائيلية، أحد منازل 

  .ًشخصا من سكانه

  «صفد«مجزرة 

م، ذبح ١٩٤٨في الثالث عشر من ايار عام 
ًشابا في » ٧٠«اإلسرائيلي، حوالي » الهاجاناه » تنظيم 

  .صفد وال توجد تفاصيل عن هذه المجزرة

 ١٠ص ١٦/٥/٢٠١٩ لرأيا

* * * * *  

صفقة "موعد لطرح .. ذكرى النكبة الفلسطينية
  األمريكية" القرن

  

  طولكرم-المحامي علي ابوحبله 

الموعد شبه النهائي الذي سيقرر فيه الرئيس 
ًاألمريكي دونالد ترامب خطته للسالم المعروفة إعالميا بـ 

سبعين، يصادف ذكرى النكبة الواحدة وال. »صفقة القرن«
ًجاء ذلك نقال عن مصادر فلسطينية وعربية وصفها بأنها 
رفيعة المستوى، أن بعض المسؤولين األمريكيين 
المقربين من إدارة ترامب قد أبلغوا شخصيات عربية 

صفقة «وخليجية، بأن الموعد الذي تم اقتراحه لترى 
النور وتقديمها بشكل علني سيكون في ذكرى » القرن

ان اختيار .المقبل) مايو / أيار١٥(ية النكبة الفلسطين
ترامب للموعد يحمل دالالت سياسية خطيرة وكبيرة 

كل الدول العربية «بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأن 
وكذلك السلطة الفلسطينية باتت اآلن في مرحلة الترقب 
لطرح الصفقة األمريكية، وما تحتويه من بنود ستغير 

ملها، خاصة بعد الخريطة السياسية للمنطقة بأك
التسريبات الخطيرة التي خرجت خالل الشهور األخيرة عن 
بعض بنود تلك الصفقة، التي تستهدف القضية 

  ؟»الفلسطينية بشكل مباشر لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي
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ذكرى نكبة فلسطين الواحدة والسبعين تحمل 
مفصال تاريخيا في تاريخ الصراع مع إسرائيل، وتخطئ 

حكومة نتنياهو اليمينية المتدينة المتطرفة إدارة ترمب و
كما أخطأت كل الحكومات االسرائيلية السابقة أن استمرار 
االحتالل يجلب األمن إلسرائيل وان االستيطان وتهويد 
القدس وتهويد الجوالن المحتل واحتالل أراض من لبنان 
يحقق االستقرار إلسرائيل وان صفقة القرن ستفجر 

 وتعيده للمربع االول وستفشل كل الصراع مع إسرائيل
الجهود والمحاوالت لكل المنخرطين بصفقة القرن من 
تمرير الصفقه الشؤم على امريكا واسرائيل وحلفائها في 

  .المنطقة

إن محاوالت حاخامات إسرائيل لتحويل الصراع 
إلى صراع ديني هي محاوالت سيخسرها المتزمتون 

يعلمون أن عبر ليون؛ الن حاخامات إسرائيل ياالسرائ
خمسة قرون لم تدم دولة إسرائيل في هذه األراضي ألكثر 
من سبعين عاما أيام حكم نبينا داوود وابنه رحبعام وعلى 

ليين أن يدرسوا التاريخ ليحللوا الصراع بكل ياالسرائ
جوانبه ومعناه وليتوصلوا إلى النتائج والحقائق التي تؤكد 

 والسالم لالسرائليين أن استمرار االحتالل لن يجلب األمن
وان إقامة خراب الهيكل لن يحقق حلم بني إسرائيل كما 
يظنون وان سلب الحقوق الفلسطينية مهما طال الزمن 
لن ينهي الصراع ال مع الفلسطينيين وال مع العرب 
والمسلمين؛ األمر الذي ال بد للشعب اإلسرائيلي من 

سرائيل  أدت إلى قيام إ٤٨ٕمراجعته واعادة تقييمه، حرب 
في األرض الفلسطينية ونكسة حزيران أدت الحتالل 
إسرائيل لما تبقى من فلسطين، وحرب أكتوبر أدت إلى 
اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، واتفاقية أوسلو مع 
: الفلسطينيين أدت إلى توقيع اتفاقية وادي عربة والسؤال

هل تحقق السالم إلسرائيل عبر كامب ديفيد مع مصر؟ 
فاقية أوسلو الصراع مع الفلسطينيين بعد وهل أنهت ات

مرور ستة وعشرين عاما؟ واتفاقية وادي عربة هل 
  حققت السالم مع األردن؟ 

والجواب بالدليل القاطع أن السالم مع الحكومات 
هو غير السالم مع الشعوب بدليل انهيار األحالم 
االسرائيلية للتطبيع مع الشعوب وعملية السالم في 

م تريده امريكا من خالل صفقة القرن متاهة، أي سال
غير مستند على أسس وقواعد ومبادئ تعيد الحق 
ألصحابه وال ينتقص ال يمكن القبول به او االستسالم له، 

اإلصرار اإلسرائيلي واالمريكي على ضرورة  وكيف اذا كان
االعتراف بيهودية الدولة والقدس عاصمة إسرائيل وان ال 

ن، إنها الشروط التعجيزية عودة لالجئين الفلسطينيي
لسالم لم ولن يكتب له النجاح، ومهما بلغت قوة إسرائيل 
وبلغ حجم التأييد لها في العالم ومهما كانت قوة أمريكا 
وقوة دعمها الستمرار االحتالل اإلسرائيلي فان هذه القوه 
لن تكسب إسرائيل شيئا ألسباب أن هناك حقوقا ما زال 

 هناك صراعا متجددا عبر أصحابها يتمسكون بها وان
األجيال ما زالت متمسكة بهذه الحقوق وان إقامة 
المستوطنات واالستيالء على األراضي لن يغير من 
معادلة الصراع طال الزمن أو قصر؛ ما يتطلب من 
المجتمع الدولي أن يأخذ أوال بأبعاد التغيرات العربية 

لذي لن وبتغير المعادالت االقليميه وبتغير ميزان القوى ا
يكون لصالح إسرائيل الحق سيبقى في ذاكرة األجيال وان 
استمرار االحتالل واالغتصاب هو استمرار لهذا الصراع 
المتجدد عبر األجيال، وان الحقوق الوطنية والتاريخية 
للفلسطينيين هي حقوق ثابتة ال تسقط بالتقادم وهي 

مهما حاولت من محاوالت ) إسرائيل(حقوق مكتسبه، وان 
اللتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية فلن يكون ل

بمقدورها ذلك وان ألمطالبة بيهودية ألدولة لن يكتب له 
النجاح ويبقى الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم وثوابتهم 
الوطنية وبحقوقهم التاريخية في ارض فلسطين استنادا 
للصك اإللهي بان فلسطين ارض إسالمية وبموجب صك 
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ة هي للمسلمين وأصحاب حق االنتفاع فيها العهدة العمري
أهلها وسكانها الفلسطينيون وستسقط حتما صفقة 

 .القرن

  ١٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 تلك الخيمة لم تكن فلسطينية

    ماهر أبو طير

، يكتب ١٩٤٨في ذكرى نكبة فلسطين العام 
كثيرون، غير أنني كل ذكرى يخطر في بالي سؤال واحد، 
وهو سؤال يرتبط بالنكبة من جهة، وبالصورة اإلنسانية 

اسأل دوما وأتمنى لو اعرف اإلجابة، ولربما .الغائبة
ي نصب اول صعبة هي، عن هوية ذلك الشخص الذ

خيمة بعد اللجوء، ومن هو، ومن أي منطقة هو من 
فلسطين، وأين أقام خيمته، وانا هنا ال اتحدث عن اول 
مخيم أقيم، بل عن ذلك الشخص الذي كان األول من 
بين كل الفلسطينيين في دق وتد الخيمة اللعينة، ونصبها 

  في مكان ما؟

ومن السؤال يلد سؤال آخر، عن موقع تلك 
، هل كانت في مدينة من مدن الضفة الغربية قبل الخيمة

، او في غزة، او لبنان او ١٩٦٧ان تسقط الحقا في 
  !سورية او األردن؟

ربما يبدو السؤال ال قيمة له امام النكبة 
الجمعية، لكن قيمته تكمن في قراءة مشاعر ذلك الرجل 
الذي انحنى ظهره، عجوزا او شابا، وهو يدق بيده الوتد 

خيمة اللجوء األولى، من بين ماليين الخيم، األول، ل
وبماذا كان يفكر، واذا ما كان حيا حتى هذه األيام، وكيف 
استبصر الطريق، خالل تلك اللحظات التي كان يقيم بها 
خيمته األولى، وبماذا يمكن ان يعلق هذه األيام بعد 
عشرات السنين من إقامة خيمته، التي بالتأكيد لم تبق 

تحولت الى منزل حجري، او من الطوب، او خيمة، وربما 
  الصفيح المصفح مرتين؟

في لحظات الهوان العربي، وخروج ماليين 
الفلسطينيين، بدت كل القصة للوهلة األولى، فلسطينية، 
من حيث االضرار الفردية والجمعية، واذا كان كثيرون 
اعتبروا يومها ان مصيبة صاحب الخيمة األولى، ومن 

 في كل مكان، مصيبة تتعلق به وحده، تاله من الجئين
او مصيبة فلسطينية في وجه من اوجهها، فقد ثبت هذه 
األيام، ان ذاك الوتد الذي تم دقه في األرض لتلك 
الخيمة، بسبب االحتالل اإلسرائيلي، كان وتدا مزروعا في 
ظهور ماليين العرب، أيضا، والذين استهانوا وظنوا ان 

ق ثيابهم، خسروا رهانهم، فقد النار اإلسرائيلية لن تحر
ولدت الخيمة األولى ماليين الخيم، وعشرات ماليين 
الالجئين بسبب المشروع اإلسرائيلي، ومن يريد تدمير 

ها نحن نرى .خزان الدم القومي، في جوار كل فلسطين
ماليين الخيم في كل مكان، الجئون عراقيون في خيمهم 

 في خيمهم في كل مكان في العراق، والجئون سوريون
في كل موقع في سورية ولبنان واألردن، ومعهم من 
ينتظر دوره، وهو يرى ان العالم العربي، يتحول كله الى 
مخيم كبير، ومن درجات مختلفة، والعتبارات مختلفة، 

  .خيام في كل مكان، والجئون عند كل حدود

هذا يقول ما قاله المستبصرون سابقا حول ان 
ي، لن تقف عند حدود لعنة المشروع اإلسرائيل

الفلسطينيين، اذ ان أحالم إسرائيل وخريطتها أوسع، 
وتريد ان تحكم كل الهالل الخصيب، بالد الشام والعراق، 
وهي أيضا تدرك ان الفلسطيني غير قادر وحيدا مهما 
استبدت به احاسيس العظمة، على تحرير فلسطين، اذ 

ين، بدون جواره االجتماعي والوطني في كل جوار فلسط
لن تقوم له قائمة، فتم مد اللعنة على كل هذا المشرق، 
بوسائل مختلفة، وبيد أبناء المنطقة، من اجل ارهاق هذا 

ذلك الذي دق وتد خيمته .الشرق، واضعافه وتدميره
األولى، لم يكن يعرف ان ماليين االوتاد ستدق الحقا في 

ي قلوبنا، والفلسطيني والسوري والعراقي واللبناني واليمن
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وغيرهم، ممن دقوا اوتاد خيمهم بأنفسهم عبر عقود، 
يدمون القلب بشكل متساو، ومن قال لكم ان العراق ليس 
مقدسا أيضا كما فلسطين، وان سورية ليست مقدسة كما 
فلسطين، ولماذا يقع بعضنا في افك التفضيل، أي ان 
فلسطين اكثر أهمية من غيرها، ونحن نرى ان التفضيل 

في ضرره األخالقي، عن كلفة التهاون هنا، ال يختلف 
من االخرين بحق فلسطين، وتفضيل شعوبهم ودولهم 
على فلسطين وأهلها، وعلى هذا، فالكل يشترك في قداسة 
األرض والتاريخ، والكل أيضا، متورط في مسؤولية ما، 
مثلما ان الكل مؤهل لالنضمام لمشاريع الخيم والمخيمات 

سالم .رب اآلالم الذي نعبرهالحالية، وتلك المقبلة على د
عليه ذاك الذي كان اول شخص ينصب خيمة اللجوء 
األولى، ويدق الوتد األول، ولو عادت به األيام الى تلك 
اللحظات، الكتشف انه كان بفعل هزيمة وخذالنا يؤسس 
ألكبر مخيم قومي في تاريخ العرب، ممتد من الشرق الى 

، واكثر شعوب الغرب، اغنى شعوب األرض، لكنهم افقرها
األرض وحدة من حيث الهوية، لكنهم األكثر تمزقا، وهو 
أيضا، أي صاحبنا ال نحاكمه وال نلومه على انه لم 
يرفض استدراجه نحو إقامة خيمته األولى، فهو أيضا، 
كان وحيدا، وتركه االخرون، ظنا منهم انهم سينجون 
 فرادى، وقد ثبت العكس، فتصير امنيتنا فقط، عدم افتتاح

 .مخيمات جديدة

 ٢٣ ص١٦/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  من النكبة إلى صفقة القرن

  

 *الحميد الهمشري عبد

، أحداث جد ٧١في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 
خطيرة فلسطينية وعربية بالطبع وقعت منذ ذلك اليوم، 
وبدل أن تجري محاكمة العصابات الصهيونية على 

ً أمريكيا ومعاقبة الشعب أفعالها اإلجرامية تجري مكافأتها

الفلسطيني وقيادته بمنحها األرض الفلسطينية التي 
بسطت هيمنتها عليها بدعم راعية السالم واألمان العالمي 
أمريكا بمقدساتها وعاصمتها القدس الشريف بمشروع 
سيعلن عن بنوده وفق ما يطلقون عليه صفقة القرن في 

نوده قبل القريب العاجل بعد ان تم تنفيذ عدد من ب
اإلعالن عن الصفقة وكأن فلسطين مشروع اقتصادي 
يملكون أرضها لمنحها لمن يريد صانعو المجازر في 
األرض الفلسطينية، في ظل تعاجز أصحاب الشأن في 
المنطقة ممن يهيمنون على القرار السياسي فيها للرغبة 
الصهيو أمريكية التي ترعى العصابات الصهيونية التي 

ٕمنتها وارادتها، أن غاب عمن يملكون باتت تفرض هي
زمام الحل والربط في المنطقة من مخاطر محدقة من هذا 
الجسم السرطاني الغريب الذي جرى زرعه وتثبيته عنوة 
في فلسطين على حساب شعب فلسطين وعلى األمة 

  .بأسرها

بطبيعة الحال كل ما حصل كان بترتيب مبرمج 
حصول النكبة، ابتدأ بترويض المنطقة بالتدريج منذ 

بالترغيب والترهيب، وهذا يدفعني للقول إن النكبة أعقبتها 
نكسات وكان آخرها النكبة الكبرى ما يطلق عليها نكبة 

ًتمثلت تلك النكسات اوال .. صفقة القرن الترامبية
باعتداءات جيش االحتالل الباغي على المناطق الحدودية 

المناطق مع كل دولة من دول الطوق العربية خاصة مع 
 للضفة ١٩٤٨المالصقة للحدود الفلسطينية المحتلة عام 

الغربية وحصلت مجازر أخطرها في قلقيلية والسموع، 
واعتداء مع فرنسا وبريطانيا على مصر في سبيل حماية 
المصالح االوروبية بعد تأميم قناة السويس ومن ثم 
تحويل مجرى نهر األردن للنقب الفلسطيني المحتل في 

زراعة واستقطاب مهاجرين إليه كجدار بشري سبيل ال
رادع ألي أخطار قد تحصل من الجنوب كان من نتيجة 
هذا االعتداء تحويل ام الرشراش إلى إيالت بعد وضع 
قوات دولية في مضائق تيران منحت الكيان العبري حرية 
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المالحة في البحر األحمر ومنه إلى سواحل أفريقيا 
 إغالق هذه المضائق بعد الجنوبية والهند وشرق آسيا،

ترحيل القوات الدولية منها كانت ذريعة لحرب عام 
١٩٦٧ .  

 حيث جرى احتالل الضفة ١٩٦٧ثم وقعت حرب 
ونتيجة .الغربية وسيناء وقطاع غزة والجوالن السوري

لنكسة حزيران صيغت قرارات تصنف أممية، مبهمة 
التفاسير، لتبقي األراضي المحتلة تحت هيمنة الغزاة 

محتلين، تلك القرارات أسهمت في حالة التنمر ال
 أمريكية والتي أسهمت كما أسلفت –واالستئساد الصهيو 

باستخفاف ترامب وفريقه الذي يدير الشؤون الدولية 
  .. ًعموما والشرق أوسطية بصفة خاصة

أعقبتها حرب اكتوبر التحريكية التي على إثرها 
 عنها جرت مفاوضات بين مصر والكيان العبري تمخض

اتفاقيات كامب ديفيد التي حصل بموجبها تبادل االعتراف 
بين القاهرة وتل أبيب انسحب على إثرها الجيش 
الصهيوني من سيناء حيث سمح لمصر العودة إليها 
دون جيش وهي تطالب بعدم تكوين جيش فلسطيني 
مقابل انسحابها من كونتونات الضفة وغزة أعقبها 

 وصل بيروت ١٩٨٢ عام الهجوم الصهيوني على لبنان
الجتثاث الوجود العسكري لمنظمة التحرير من لبنان وقد 

  . كان لها ما ارادت

أعقبتها نكسة االعتراف الفلسطيني بالدولة 
 فتفاهمات أوسلو التي مكنت العدو ١٩٨٨العبرية عام 

من خالل الجدار » المنطقة ج«من مناطق الضفة الغربية 
رطاني لمساحات شاسعة العازل وامتداد االستيطان الس

من القدس ومختلف المحافظات الفلسطينية سواء من 
مشاريع «خالل إقامة المستوطنات او البؤر االستيطانية 

أو معسكرات الجيش الصهيوني أو الطرق » مستوطنات
االلتفافية وحصار غزة كل ذلك نكسات لحقت بالقضة 

ي الفلسطينية حتى حلت األخطر منها انفالت العقد العرب

والتباهي باإلقدام على التوجه لالعتراف بالكيان العبري 
والترويج له عبر وسائل اإلعالم ليتقبله المجتمع العربي 
والتي مهدت لترامب لطرح صفقته التصفوية للقضية 

التي تعالج األمر من » صفقة القرن«الفلسطينية أال وهي 
الناحية االقتصادية في سبيل تصفية القضية الفلسطينية 
تصفية نهائية، وهذا الحل يعطي الفرصة للكيان العبري 

حدودك يا إسرائيل من «لتنفيذ خريطته في الكنيست 
فهل يدرك احد خطورة السير في ركب .. »الفرات إلى النيل

  .صفقة ترامب؟

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

  ١٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  الفلسطينيالنكبة والموروث الحضاري للشعب 

  غزة- *سري القدوة

فلسطين االرض والوطن والهوية والعنوان 
يتوارثها االجيال جيال بعد جيل هذه هي فلسطين حكاية 
شعب وقصة كفاح وطني طويل، ومسيرة عمدت بدماء 
الشهداء، يتوارثها االجيال بمضمونها الحضاري والتاريخي 
 والكفاحي، لقد مر على هذا الموروث الحضاري واحد
وسبعين عاما هي ذكرى النكبة الفلسطينية التي يقف 
اليوم ابناء الشعب الفلسطيني إلعادة احياء هذا الموروث 
الحضاري وما تعرض له االجداد من تطهير وتشريد من 
أرضيهم، كما أن هذا الجيل الغاضب المتمرس حول حقه 
الغير قابل للتصرف يزداد اصرارا على التمسك أكثر 

، وحقه الرئيسي واألساسي المتمثل في بقضيته وهويته
  .حق العودة

شعب فلسطين الذي يعاني من اطول فترة 
احتالل ومن حقه العمل على نيل حريته، تمكن من اثبات 
ذاته من خالل مقوماته النضالية حيث عملت منظمة 
التحرير الفلسطينية علي تحديد اولويات العمل وفي 

بلوماسي والكفاحي مقدمة هذه االولويات كان العمل الد
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وصوال لما نحن عليه اليوم من اعترافات دولية بالحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه فى اقامة دولته 
وحمايتها والعيش بحرية، وان تلك الموقف واالنجازات 
الوطنية الهامة التى تحققت خالل مراحل الكفاح الوطني 

ضاعفة ال بد من حمايتها والحفاظ عليها مما يتطلب م
الجهود والعمل على بذل كل الطاقات الممكنة من اجل 
ايصال صوت الشعب الفلسطيني الي المحافل الدولية من 
خالل تفعيل دور الكفاءات االعالمية والدبلوماسية 
والحقوقية ليكونوا على قدر المهمة الدقيقة والحساسة 
ٕوالتي تتطلب امكانيات عقلية وذهنية واعالمية وسياسية 

ٕ وادراك المفهوم الوطني الفلسطيني لتشكيل اكبر عالية
فريق دولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وفضح 
جرائم االحتالل على المستوى الدولي ومواجهة سياسات 
االحتالل االسرائيلي التي تحاك ضد نضال شعبنا التحرري 
والكفاحي على مدار سنوات طويلة من الصراع العربي 

  .االسرائيلي

حتالل االسرائيلي هو محور الصراع العربي اال
اإلسرائيلي وال سالم مع االحتالل وال سالم في ظل 
استمرار احتالل األراضي الفلسطينية، السالم الحقيقي 
يبدأ عند إعالن الجيش اإلسرائيلي انسحابه من المدن 
ٕالفلسطينية واعالنه عن تفكيك المستوطنات والعمل على 

 اإلسرائيلية بوقف انتهاكاتها التزام حكومة االحتالل
واإلعالن عن حل ادارة المناطق الفلسطينية وفك االرتباط 
بمؤسسات االحتالل واإلدارة المدنية االسرائيلية العاملة 
ٕبالمناطق الفلسطينية ووقف أنشطتها واخضاع االراضي 
ًالفلسطينية للرقابة والحماية دولية تمهيدا لبناء 

سطينية والعمل على اصدار المؤسسات االقتصادية الفل
بطاقة التعريف الهوية الفلسطينية وجواز السفر 
ٕالفلسطيني واصدار العملة الفلسطينية واعتماد تداولها 
فى دولة فلسطين وضرورة اتخاذ موقف حاسم ببدء 
تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة 

التحرير، والشروع بخطوات ملموسة وفعلية إلنهاء 
فاقات مع دولة االحتالل، ووقف العالقات السياسية االت

واالقتصادية واالمنية، وتعزيز صمود ابناء شعبنا فوق 
ٕارضهم وانهاء االنقسام الداخلي، والتوحد في جبهة 
موحدة للمقاومة الشعبية، والعمل على الشروع فى الحوار 
الوطني الشامل على قاعدة تعزيز الصمود الوطني، 

لداخلية لمواجهة التحديات رفضا وتحصين الجبهة ا
  .لمواقف ادارة الرئيس ترامب وحكومة االحتالل االسرائيلي

إننا نتطلع إلى ضرورة االلتفاف حول منظمة 
التحرير الفلسطينية ودعمها لتكن قوية موحده في معركة 
الدولة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن والمؤامرات التى 

مريكية بحق الشعب الفلسطيني يديرها االحتالل واإلدارة اال
ٕوان منظمة التحرير الفلسطينية وقاعدتها الجماهيرية 
ًالفلسطينية لقادرين على المضي قدما تجاه تحقيق الحلم 
الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية التي هي صمام 
أمان الحرية واالستقالل والسيادة ولنوجه آلية البناء نحو 

بناء وتطوير المؤسسات دعم مؤسسات الدولة وضرورة 
الفلسطينية ومؤسسات المنظمة التى هي العمود الفقري 
للدولة الفلسطينية والحفاظ على صورتها الكفاحية 
والوطنية وعمقها العربي والدولي وحمايتها من مؤامرات 
االحتالل االسرائيلي الذي يعتمد على اتباع سياسة تشويه 

لى ذلك من صورة النضال الوطني الفلسطيني ويعمل ع
خالل وسائل االعالم اإلسرائيلية التي تختلق األكاذيب 
وتفتعل المشاكل وتصور الشعب الفلسطيني بأنه شعب 

  .إرهابي

ان جماهير الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة 
تؤكد مجددا ومن امام ضريح الشهيد الرئيس ياسر 
عرفات في رام اهللا وليعلو الصوت الفلسطيني من جميع 

لعالم ان حقنا فى فلسطين هو حق ثابت وان انحاء ا
الموروث الحضاري في فلسطين تتناقله االجيال جيال 
وراء جيل ولن تسقط راية النضال الوطني وستستمر حتى 
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قيام الدولة الفلسطينية واحده موحدة فوق التراب الوطني 
  .الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف

يس تحرير جريدة رئ/ سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 
 الصباح الفلسطينية

  ١٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ً ألفا يؤدون الجمعة برحاب ٤٠أكثر من 
  "شهر رمضان"األقصى واستعدادات ضخمة لـ

 

أدى أكثر من أربعين ألف فلسطيني من القدس 
صالة   اليوم١٩٤٨والداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 

 ،المبارك وبلدتها القديمة المسجد األقصى ببرحا الجمعة
وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات االحتالل في 

  .المدينة المقدسة

على شهر رمضان  األقصى وركز خطيب
 وأهاب بالمواطنين بشد الرحال إلى األقصى ،ومكانته

الشهر الفضيل والحرص على التعبد فيه بالصالة  خالل
  .الدروس والمواعظ الدينية  إلىوتالوة القرآن واالستماع

وجرت صالة الجمعة وسط استعدادات ضخمة 
وحاراتها وأحيائها لشهر  وواسعة في المدينة المقدسة

 رمضان المبارك واستعدادات مشابهة داخل المسجد

األقصى استعدادا الستقبال مئات اآلالف من المواطنين 
  .في الشهر الكريم

 ٣/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مئات المقدسيين يؤدون الجمعة في : القدس
ًمخيم شعفاط وحي ياصول رفضا إلجراءات 

  االحتالل

 

 صالة الجمعة أدى مئات المواطنين المقدسيين

 وفي حي ،وسط القدس شعفاط ف الشارع الرئيسي بمخيم

رفضا  المسجد األقصى جنوب سلوان ياصول ببلدة
 .هجير المتصاعدة الهدم والتٕواجراءاتلسياسات االحتالل 

أن  "، أكد خطيب الجمعة، ياصولحيفي 
كرامة األمة  المصلين يقفون صفا واحدا دفاعا عن

 نصلي في حي وادي ياصول ،اإلسالمية لحماية األرض
 المبارك األسير الحزين األقصىالمسجد  ّونسمع آذان

 ."الذي يناجي المسلمين

صالة الجمعة اليوم هنا هي صالة : "وأضاف
 فاالحتالل يهدم منازلنا في محاولة ،والصمودالرباط 
 ". من أراضينإواخراجنالهزمنا 

ودعت لجنة أهالي حي وادي ياصول لصالة 
منزلين وبركسات  هدم الجمعة على أراضي الحي بعد

 لتنفيذ مشاريع استيطانية ،للمواشي والطيور والخيول
 ورسالتهم بأنهم ،األرضعلى حساب أصحاب  خاصة

رغم الهدم  هم وثباتهم على األرضسيواصلون صمود
 .واالعتداء والمالحقات للسكان

االحتالل العليا منتصف شهر  محكمة وردت
 الذي قدمه أصحاب" طلب االستئناف"نيسان الجاري 

 ، ضد قرار هدم مساكنهم،المنازل في حي وادي ياصول
والمحاكم تحويل أراضي حي  حيث ترفض بلدية االحتالل

 حيث" يسمح فيها السكن والبناءلمناطق "وادي ياصول 

تصنف كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة 
وخطر الهدم يتهدد  ،ومفتوحة مناطق طبيعية وأحراش

 . منزال في الحي٨٤
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ّوردا على نية االحتالل هدم الحي بأكمله  قالت ،ًّ
 ولن ،ًعلى أنقاض بيوتنا سنبني بيوتا جديدة: "اللجنة
 ."نرحل

 بيانها جميع المقدسيين ودعت اللجنة في ختام
غد على أراضي حي واد  إلى إقامة صالة الجمعة يوم

 من .ً تأكيدا على رفض سياسة الهدم والتهجير،ياصول

وسط القدس  مخيم شعفاط  كانت مؤسسات،جانبها
 المشاركة الواسعة في صالة إلىالمحتلة دعت المواطنين 

 غد في الشارع الرئيسي بالمخيم احتجاجا الجمعة يوم
االحتالل وبلدية القدس  على الحمالت المتواصلة لسلطات

 العبرية في محاوالتها لفرض هيمنتها وسيادتها على

 .المخيم وسكانه

وتسعى مؤسسات االحتالل منذ عدة شهور 
المخيم والتابعة  لإلحالل مكان المؤسسات العاملة في

 علما أن المخيم شهد ،لوكالة األونروا لتشغيل الالجئين
 ،ًونة األخيرة تصعيدا في حمالته ودهمه للمنطقةاآل في

المؤسسات الصحية والتشغيلية  ًمعلنا أنه سيحل مكان
  .والتعليمية في المخيم

  ٣/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ٌمسجد مكي في البلدة القديمة هدف : القدس ّ
  لتخريب المستوطنين

 

 الذي يقع بين الطريق من - ّأصبح مسجد مكي
 ويقتصر حاليا على ،ساهرة نحو المسجد األقصىباب ال

 في األيام األخيرة هدفا للمستوطنين الذين - غرفة واحدة
 ،م١٩٨٦ في سنة ،استوطنوا المنزل المالصق للمسجد

   .وواصلوا االستفزاز ومحاوالت منع رفع األذان فيه

وحسب شهادات المجاورين فإن المستوطنين 
 أكثر من خمس مرات أتلفوا وخربوا أقفال باب المسجد

 مما يعنى أن المسجد بات ،خالل الفترة القصيرة الماضية
  .مستهدفا في محاولة لالستيالء عليه

 قال الباحث والمتخصص بشؤون ،من جانبه
القدس الشيخ مازن أهرام ان هذا المسجد اسمه مسجد 
ومقام الشيخ أبو القاسم مكي عبد السالم بن الحسين بن 

ألحافظي وهو واحد   الرملي الشافعيالقاسم بن األنصاري
من السادات الشافعية في القرن الخامس الهجري الحادي 

. م١٠٣٨ /هـ٤٣٢  كان مولده سنة،عشر الميالدي
هـ وكانت الفتاوى تأتي اليه من مصر ٤٩٢ومات سنة 

 ٢٠والشام وأمصار المسلمين وتبلغ مساحة المسجد 
  .مترا

 حياة في كتاب لقد جاء: وأضاف الشيخ أهرام
وقد  "...أبي بكر العربي وكان أحد شيوخه الشيخ مكي

استشهد عدد من فقهاء الشافعية أثناء سقوط القدس بيد 
  .م١٠٩٨ /هـ٤٩٢الصليبيين سنة 

ومن هؤالء الفقهاء الشيخ أبو القاسم مكي بن 
عبد السالم بن الحسين بن القاسم األنصاري الرملي 

 بيت المقدس الشافعي الحافظ وكان قد شرع في تأريخ
ًولما أخذ الصليبيون بيت المقدس أخذوه أسيرا . وفضائله

  ".فقتلوه

ً وتحديدا ،في مدخل باب الساهرة يقع المسجد
على يمين الداخل إلى داخل مدينة القدس القديمة من 

 حيث يقابل مدرسة ،الباب المذكور تجاه المسجد األقصى
 ألبناء ويرجح أن. يغلب القدم والحداثة عليه. القادسية

عليه  يرجع إلى الفترة العثمانية وقد توالت الترميمات
  .بفترات متعاقبة

أما عن وصف البناء في الداخل فيقول الشيخ 
أصل البناء هو بنائه ضريح مقام الولي : مازن أهرام
ًوألن الضريح أو المقام بات مهجورا تطوع . الشيخ مكي

 بتشكيل لجنة ١٩٨٢بعض المجاورين له في سنة 
السكان هناك   حيث قام،فت بلجنة مسجد الشيخ مكيعر
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. بتعمير المسجد للصالة به لخلو منطقتهم من مسجد
التي (وبعد صدور موافقة دائرة األوقاف في القدس 
على ) تشرف على المسجد حيث تم تعين إمام للمسجد

 ،ٕتشكيل هذه اللجنة وانجاز المخططات والتقديرات الالزمة
ًمكان وافتتح مسجدا في نفس بوشر بتعمير وترميم ال

  .٢م٢٤السنة بمساحة تبلغ 

وفي العام التالي أدخل التيار الكهربائي إليه 
كما أعيد ترميمه وتكحيل .وافتتحت فيه مكتبة صغيرة

 .م١٩٨٤جدرانه الخارجية سنة 

في حارة  ومن الجدير بالذكر أن البناء ا لموجود
ابق في الط السعدية مقابل المدرسة القادسية يحتوي

األول على المسجد ويجاوره حانوت يحترف صاحبه مهنة 
النجارة والطابق الثاني للمبنى يحتوي على سكن لعائلة 

  .مقدسية من آل أهرام

  ٦/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الكسواني يدعو إلى شد الرحال للمسجد 
  األقصى

 

آالف الفلسطينيين صالتي العشاء والتراويح  أدى
 .مسجد األقصى المباركفي رحاب ال

المسجد األقصى المبارك الشيخ عمر  ودعا مدير
الصالة والعبادات   علىاإلقبال إلى ، االثنين،الكسواني

ً داعيا إلى الصالة في بيت ،خالل الشهر الفضيل
 . الليالي في المسجد األقصى المباركٕواحياء ،المقدس

ندعو كل من يستطيع شد الرحال إلى :" وقال
حيث يجتمع (..) قصى ان يشد الرحال إليه المسجد األ

 ".بركة الزمان والمكان

قد تناولوا وجبات اإلفطار  المئات وكان
الجماعية  الرمضانية في األماكن المخصصة لإلفطارات

 كما حرصت عائالت مقدسية ،بباحات المسجد المبارك
 .في المسجد وأداء الصالة في رحابه على تناول إفطارها

 خاصة بلدتها القديمة ،القدسمدينة  واكتست
والفوانيس   بالزينة،والشوارع واألحياء المتاخمة لها

 فيما شهدت أسواق البلدة القديمة القريبة من ،الرمضانية
بوابات المسجد األقصى حركة تجارية نشطة طوال  محيط
  .اليوم

  ٧/٥/٢٠١٩ هال أخبار

* * * * *  

ٍالف مصل أدوا صالة أول جمعة من  ٢٠٠
  المسجد األقصىرمضان ب

 

عشرات اآلالف من المواطنين  توافد – وكاالت
 ،الفلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية

واألراضي الفلسطينية المحتلة عام ثمانية وأربعين ومدينة 
القدس المحتلة منذ ساعات صباح اليوم الجمعة ألداء 
صالة الجمعة األولى من شهر رمضان المبارك في رحاب 

  . األقصى المباركالمسجد

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا أنه ورغم إجراءات االحتالل ) بترا(لمراسل 
المشددة بحق المصلين ومنعهم من الوصول إلى األقصى 

  الف٢٠٠والقدس بذريعة األعياد اليهودية إال أن نحو 
مصل ادوا صالة الجمعة األولى من شهر رمضان المبارك 

  .في رحاب الحرم القدسي الشريف

وأكد الشيخ الخطيب ان طواقم دائرة االوقاف 
ومنذ ساعات الصباح الباكر وفرت كافة اإلمكانيات 
للمصلين من لجان تنظيم وحاميات من اشعة الشمس 
ٕوطواقم إسعاف وتوزيع كتب وارشادات حول الشهر 

  .ضيل والصالة بالمسجد األقصى وغيرها من الخدماتالف
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وأوضح أن الصالة انتهت دون أي مشاكل تذكر 
وسط إشادة باالوقاف واستعدادات طواقمه المميزة من قبل 

  .المصلين ومرتادي المسجد االقصى المبارك

  ٥ص ١١/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 في "رمضان"حرفي فلسطيني يضيء بفوانيسه 
 ةالقدس القديم

  

في محله الواقع  – )أ ف ب( – القدس المحتلة
في البلدة القديمة بالقدس يسعى التاجر الفلسطيني 
عصام زغير إلى الحفاظ على صناعة الفوانيس كتقليد 
شائع بين المسلمين يزينون به منازلهم وموائدهم في 

 ومواجهة منافسة البضاعة الصينية التي ،شهر رمضان
  .تغزو األسواق

ببيع )  عاما٦٧(جر عصام ويتخصص مت
الفوانيس والطيب والكتب الدينية وهو يعرض بفخر 
الفوانيس المعدنية األصلية ذات األحجام واألشكال 
المختلفة المضاءة والمعلقة في سقف المحل أو 

 ترتفع ،خارج المحل. الموضوعة أرضا أو عند المدخل
أصوات األناشيد الشعبية والموشحات في الشارع الذي 

 .بالحياةيضج 

ويقول عصام الذي يقطن وزوجته التي تعاونه 
 لوكالة فرانس ، في منزل قديم فوق المحل،في البيع

ورثت المهنة عن والدي الذي افتتح هذا المحل “برس 
 ال تهمنا ،نريد الحفاظ على التراث. في الخمسينيات

 .”المادة

وكان والد زغير يعمل نجارا يصنع الفوانيس 
 .ينتقل لصناعة المعدنية منها قبل أن ،الخشبية

واستخدم أهالي القدس قديما خشب األبانوس  
 وعادة ما تكون ،لصناعة الفوانيس التي تضاء بالزيت

 .شعلتها خفيفة وبطيئة االحتراق

وترجح الروايات المتناقلة تقليديا عن الفوانيس 
إلى أن صناعتها من الصاج وهو نوع من المعدن الرقيق 

 تعود الى العصر ،دى الطرق عليهالذي يحدث صوتا ل
  .الفاطمي في مصر

ويضفي الفانوس رونقا خاصا على شهر 
 تضيئه ، الشهر التاسع في التقويم الهجري،رمضان

العائالت وتزين به موائد اإلفطار وأنحاء مختلفة من 
 .المنزل

المواد الخام )  عاما٦٧(ويستورد عصام زغير 
معها داخل محله  يج،الخاصة بالفوانيس من مصر وتركيا
ّ كما ويخط اآليات ،ويجري عليها عملية لحام ويركبها

 . بحسب الطلب،القرآنية والعبارات الدينية واألسماء عليها

 ،ويبلغ طول أكبر فانوس في محل عصام مترين
 والزجاج ، صنع من الصاج،شكله أقرب إلى شكل مئذنة

 .الملون

ويرفض صاحب المحل أن يحصر فكرة الفانوس 
الفانوس تذكير بالماضي وعاداته  “،قاليد اإلسالميةبالت

 .” على القناديل،وكيف كان الناس يعيشون بدون كهرباء

ويقول عصام إنه يبدأ بتلقي االتصاالت من 
 يوصونه على ،زبائنه قبل شهر من بدء شهر رمضان

 لتزيين منازلهم أو محالهم ،أعداد محددة من الفوانيس
  .ومطاعمهم ومؤسساتهم

 زبائن عصام من مختلف المدن ويأتي
 من القدس والضفة الغربية ومن األراضي ،الفلسطينية

 .١٩٤٨المحتلة العام 

 وتراوح ،وتعتمد أسعار الفوانيس على حجمها
 .تقريبا)  دوالرا٢٨٠ دوالرات و٣(بين عشرة وألف شيقل 

ويشكو الرجل الستيني تراجع اإلقبال على شراء 
سية التي تحيط بالمدينة الفوانيس نظرا لألوضاع السيا

 . وذلك منذ سنوات طويلة،عموما
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 ،٢٠٠٠قبل االنتفاضة الثانية العام “ويقول 
 لكنني اليوم ،كانت كل فلسطين تأتي لتشتري من عندي

 أصبحت ،من الزبائن نتيجة الحصار% ٧٠خسرت نحو 
 .”أعتمد على الزبائن الغرباء بشكل أكبر

ر يفصل  بناء جدا٢٠٠٢وبدأت إسرائيل العام 
  .بين القدس والضفة الغربية المحتلة

ويشير مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية 
واالقتصادية زياد الحموري إلى تراجع القدرة الشرائية لدى 

منذ العام % ٣٠فلسطينيين القدس الشرقية بنسبة 
 نتيجة عزل المدينة بالجدار والحواجز وغيرها من ٢٠٠٠

  .اإلجراءات األمنية

سوقون إسرائيليون أيضا في الماضي وكان مت
  .يشترون من هذا السوق

ويعاني بائع الفوانيس من تحد آخر يتمثل بغزو 
 ويؤكد أن الناس ،الصناعة الصينية التي طالت الفوانيس
 .يقبلون على شرائها نظرا لرخص سعرها

ال يوجد لي أي منافس في “ويقول عصام زغير 
 .”السوق سوى الصيني

ن الفوانيس الصينية وتنتشر تشكيلة م
 بأحجام ،المصنوعة من البالستيك الخفيف والمقوى

.  في محال عدة من البلدة القديمة،صغيرة وألوان عدة
بعضها يعمل على البطارية وتنبعث منه أغان شعبية مثل 

 ورسمت على هذه الفوانيس زخارف ،”وحوي يا وحوي“
 .إسالمية بطريقة غير منتظمة

 هذه الفوانيس بأسعار ويبيع التاجر حمزة طقش
).  دوالرات٥، إلى٤( شيقل ٢٠ و١٥تراوح ما بين 

 الناس هنا ،ال أبيع الفانوس التقليدي األصلي" ويقول
 ." كل عام يعرضون تصاميم جديدة،يبحثون عن الجديد

ستة فوانيس )  عاما٢٧(اشترت آالء وائل 
 احتفظت بإثنين في منزل العائلة وأهدت أربعة ،رمضانية

 رغبة منها في الحفاظ على ،ها وأبنائها األطفاللشقيقت
  .تقليد الفانوس كرمز رمضاني

جميع الفوانيس التي اشترتها آالء صينية 
 ، شواقل١٠ بلغ سعر كل فانوس " وعنها تقول ،الصنع

 المهم أنه يفي بالغرض ويضفي أجواء ،ال يهمني النوع
  ."رمضانية ويفرح به األطفال

 في القدس على ال تقتصر طقوس شهر رمضان
المنازل والحارات   بل تتعداها لتزيين،إضاءة الفوانيس

 .بأحبال اإلضاءة الملونة

 داخل البلدة ،وتتنافس أحياء القدس عموما
  .القديمة وخارجها في تصميم زينة رمضان

 تتنافس ،وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة
 فيها أربع لجان تمثل أربع حارات في البلدة القديمة بما

 في تزيين البلدة والشوارع الرئيسية التي ،حارة النصارى
يسلكها الزوار خالل شهر الصيام للوصول إلى المسجد 

 .األقصى

وبادرت جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة 
 ١٢ بتعليق فانوس رمضاني ضخم بطول ،مساء الخميس

 عرض في ساحة الجمعية وقد ، من الحديد والنايلون،مترا
 .ع األهالي واألطفال وحوله سط أجواء احتفاليةتجم

باب "ويقول عمار سدر العضو في لجنة حي 
 التي تعمل على تزيين الحارة خالل شهر رمضان "حطة

وتقديم المساعدة لزوار المدينة وتوزيع الطرود الغذائية 
 ،نبدأ العمل قبل شهر من رمضان" ،على المحتاجين

نسيق األلوان وأضفنا أصبحت لدينا خبرة في التزيين وت
 فأصبحت زينة حارتنا في ،بعض الزينة المصنوعة يدويا

 ."الطليعة

ويقول مدير أكاديمية األقصى للوقف والتراث 
الدكتور ناجح بكيرات إن الفانوس يمثل تقليدا من التراث 

 . وال يرمز الى الشهر الفضيل فحسب،اإلسالمي
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الفانوس تقليد تراثي معروف على "ويضيف 
 يحمله الناس في رمضان تعبيرا ،ى العالم اإلسالميمستو

  ."عن الضوء والخير والفرح الذي يتسم به رمضان

  ١٣ ص١٢/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ّالمدينة المقدسة تزينت الستقبال الشهر  ّ ُ
ّقيود االحتالل تنغص األجواء .. الفضيل

 الرمضانية بالقدس
  

سكان مدينة القدس  ُيحيى – القدس المحتلة
المبارك في ظل أجواء تعصف  محتلة شهر رمضانال

من  باألوضاع االقتصادية نتيجة الحصار المطبق عليها
 .اإلسرائيليجميع الجهات من سلطات االحتالل 

االحتالل وحصاره على المدينة  وتزداد إجراءات
رأس   وعلى،خالل شهر رمضان لتزيد من غصة األهالي
دينية والوطنية هذه اإلجراءات منع عشرات الشخصيات ال

المسجد األقصى من الدخول إلى  وحراس وموظفي
ّ حيث يشكل المسجد،المسجد وأداء عباداتهم فيه قبلة  ُ

 .جميع أهل المدينة إلحياء الشهر الفضيل

عن " صفا"وقال الحاج سالم شيوخي لوكالة 
إن األوضاع التي نعيشها في : "أجواء رمضان بالمدينة

 ". صديقمدينة القدس ال تسر عدو وال

 اإلسالمييسترد العالم "ويعرب عن أمله أن 
 وعودة صالح الدين محرر ،األراضي المقدسة عن قريب

 ".ًمدينة القدس مجددا

رمضان في : "الحاج صالح أبو حمدية فيقول أما
الناس يجلسون في   إذ كان،الماضي يختلف عن الحاضر

المقاهي ويعزفون الربابة واألوالد يحملون الفوانيس 
 ،الحارات في – يوحيا – النشيد التراثي يرددونو

 ".ويشعرون باألمان والسرور

ال يوجد أي بهجة "وعن رمضان الحاضر يضيف 
ً ألن الناس تعيش أوضاعا صعبة ،لشهر رمضان اليوم

 ".وتثقلها الهموم وتفتقد لألمان والراحة

الحاج إبراهيم الصعيدي من الخان األحمر  ويرثى
بداية شهر  سجد األقصى فيشرقي القدس حال الم

 بسبب حصار مدينة القدس والحواجز العسكرية ،رمضان
 .الطرق المؤدية إليها ٕواغالق االحتالل

نشعر باألسى على تجار البلدة القديمة : "ويقول
بالقدس لشلل الحركة التجارية وعدم وجود حركة شرائية 

 ".باألسواق

المحرر علي المسلماني الذي أمضى  األسير
أجواء رمضان  " عاما في سجون االحتالل يقول٣٠نحو 

 ففي ظل الحرب على غزة األجواء ،حزينة ليست ككل عام
 وممزوجة باأللم واألمل في آن ،بالشهداء واألسرى ملبدة
شعبنا نتيجة االحتالل   األلم الذي يعيش فيه،واحد

  القمعية من ضغطٕواجراءاته وممارساته اإلسرائيلي

 ".دم بيوت واعتقاالتواغالقات ومصادرات وه

ال نفتقد األمل ألننا  إال أننا: "لكنه يستدرك
 ونعيش ،أصحاب حق وعلى أرض فلسطين المباركة

رمضان بالرغم من اإلجراءات القمعية التي  أجواء
 ".يمارسها االحتالل بحق شعبنا

ننتظر :" الحاج صالح الفاخوري فيقول أما
 ،باداتوالع رمضان من عام آلخر ألنه شهر الخيرات

ولكن هناك أناس ال تكتمل فرحتهم باستقبال شهر 
فاقدين ألعزاء وأبناء وأقرباء سواء كانوا   كونهم،رمضان

 ،المسجد األقصى شهداء أو أسرى أو مبعدين عن
 ".وخاصة في قطاع غزة

من المقدسيين مقيدون % ٨٠ويتحدث عن أن 
بسبب منعهم من الدخول إلى المسجد األقصى في شهر 

 .اإلسرائيليةقرار من المخابرات رمضان ب
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أفتقد خالل شهر رمضان البني : "بحزن ويقول
االحتالل بعد أسبوع  رامي الفاخوري المعتقل في سجون

  وهذه السنة الرابعة على التوالي التي يمنع،من زفافه

 وفي هذا العام ،فيها من دخول المسجد األقصى
 ".بالمعتقل

لفاقدين أنا من ضمن آالف اآلباء ا"ويتابع 
 ونطلب الفرج ،ألبنائهم األسرى في سجون االحتالل

 ".القريب عن جميع األسرى والمعتقلين

من بلدة سلوان ) ً عاما٢٢(سائدة شويكي  الفتاة
يختلف عن أي  تقول إن شهر رمضان في مدينة القدس

 إذ تتميز عن جميع البلدان والمدن ،مدينة فلسطينية
جود المسجد األقصى جميع أنحاء العالم لو األخرى في

 .فيها

: في شهر رمضان تقول وعن العادات المتبعة
بعد تناول طعام اإلفطار نتوجه إلى المسجد األقصى "

 وبعدها نتوجه إلى باب األسباط ،صالة التراويح ألداء
 ".والبائعين المتجولين حيث يتواجد المصلون والبسطات

 تتحول أجواء البلدة القديمة بشهر"وتضيف 

 بعد تزيين شوارعها وأزقتها ومداخل ،إلى عيدرمضان 
بالزينة الرمضانية المختلفة  بوابات المسجد األقصى

باإلضافة  ، ما يجعلها تنبض بالحياة،األشكال واأللوان
إلى أجواء الرحمة والصدقات واإلفطار والمعايدة على 

 ".تشعرنا بالبهجة والسرور  التي،الناس

ان إال بقدوم ولن تكتمل فرحة المقدسيين برمض
أهالي الضفة الغربية إلى المدينة بعد حرمان طوال العام 

  . تقول شويكي،من الوصول إليها

  ١٢/٥/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

أبو حلبية يطالب بتعزيز صمود المقدسيين 
ويستنكر اقتحام األقصى واالعتداء على 

  المصلين

 

لس التشريعي أدان رئيس لجنة القدس في المج
النائب أحمد أبو حلبية اقتحام قوات االحتالل الليلة 

 ، ومنعها تواجد المعتكفين داخله،المسجد األقصى المبارك
  .ًمعتبرا ذلك جريمة عنصرية مرفوضة

ان : "وقال أبو حلبية في تصريح صحفي اليوم
 أمس ليال المسجد األقصى ومنع اقتحام االحتالل

 إليتضاف  ة صهيونيةالمصلين من االعتكاف جريم
سجل الجرائم واالنتهاكات الصهيونية بحق المسجد 

  ".األقصى المبارك

يريد االحتالل أن ينهي هذا : "وأضاف أبو حلبية
االرتباط القوى والوثيق بالمسجد األقصى المبارك فيحاول 

أهالي القدس "ً مؤكدا بأن ،"أن يمنعهم من االعتكاف
ًصى رفضا للقرارات مستمرون باالعتكاف بالمسجد األق

  ".الصهيونية الظالمة ونصرة لألقصى

وطالب بضرورة شد الرحال والتواجد المكثف في 
ً داعيا سكان مدينة القدس ، المباركاألقصىالمسجد 

 لنصرة ١٩٤٨والضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 
  .المسجد األقصى

 أن الرباط واالعتكاف في ،وأشار أبو حلبية
المبارك ألداء العبادة والطاعة في شهر المسجد األقصى 

ً مضيفا بان االعتداءات ، العدو الصهيونيأغاظرمضان 
المتكررة على المسجد األقصى لن تزيد المقدسيين 
ًوالشعب الفلسطيني إال إصرارا على التمسك بمقدساته 

  .وحقوقه

 العرب والمسلمين بدعم صمود ،ودعا أبو حلبية
صة في مثل هذه األيام أهالي القدس بكل الوسائل خا

المباركة من خالل تقديم الدعم المالي لتعزيز صمود أهلنا 
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واعتكافهم في داخل المسجد األقصى وتوفير المستلزمات 
  .المطلوبة

  ١٣/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 يؤدون صالة العشاء والتراويح في اآلالف
  رحاب األقصى

 

 ، الليلة،نآالف المواطني أدى – المحتلة القدس
صالتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد األقصى 

 فيما أدى عدد من المبعدين عن المسجد الصالة ،المبارك
 أمام المسجد األقصى من جهة باب ،في ساحة الغزالي

 .األسباط

وكان مئات المواطنين تناولوا وجبات اإلفطار 
 علما أن ،مساء اليوم في ساحات المسجد األقصى

  .ان عامرا طوال ساعات النهار بالمصلينالمسجد ك

  ١٣/٥/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

ًأجرت توثيقا خطيا " األوقاف: "أبو عيشة ً
 "األقصى"وفوتوغرافيا للزخارف الموجودة في 

  

 كشف خبير ترميم –مادبا  - احمد الشوابكة
الزخارف الفسيفسائية والمواد الحجرية في مديرية 

ك المأدبي الدكتور محمد سعود المسجد األقصى المبار
أبو عيشة انه والكادر الخاص به على توثيق خطي 
ْوفوتوغرافي لجميع الزخارف الموجودة في المصلى القبلي  ِ

  .وقبة الصخرة المشرفة

وأضاف أبو عيشة الذي حظي بمسؤولية 
اإلشراف على ترميم الزخارف الفسيفسائية في المصلى 

، ٢٠١٠مشرفة منذ عام القبلي المبارك وقبة الصخرة ال
انه وألول مرة في تاريخ المسجد يتم فيها إنجاز مسح 

لجميع الزخارف الفسيفسائية، ) خطي ورقمي(شامل 
وتوثيف حالة حفظ تلك الزخارف، وتحديد أشكال التلف 

الحاصل فيها، مشيرا إلى أن هذا التوثيق مهم جدا في 
لى وأكد ع.حال حصلت أي كارثة في األقصى ال قدر اهللا

 - أنه باستطاعة العاملين المختصين في الترميم مستقبال
 القيام بإعادة رسم الزخارف - من خالل هذا التوثيق

وقال إبو عيشة .ّذاتها كونه تم االحتفاظ بكل ما يتعلق بها
إن الزخارف الفسيفسائية في المسجد األقصى المبارك، 
هي عبارة عن رسومات نباتية إضافة لآليات القرآنية 

ُالخطوط العربية واألشكال الهندسية، التي تظهر روعة ب
ّوجمالية المكان، لتسحر الناظر إليها باأللوان والدقة في  ُ

  .اإلنجاز

وأضاف ان الزخارف أصابها بفعل العوامل 
الطبيعية، عدة مشاكل كالترسبات السطحية واالنفصاالت 
والتشققات والتلف العام، وبالتالي فهي تحتاج إلى ترميم 

وأوضح .خاصة بأنها لم ترمم منذ فترة زمنية طويلة جداو
الخبير بأن مراحل الترميم تمر بعدة مراحل حساسة 
ودقيقة؛ أساسها التوثيق الفوتوغرافي، توثيق حالة حفظ 
الزخارف، حقن المناطق المنفصلة والمنتفخة بالمالط 
الجيري السائل، ومعالجة الفجوات باستخدام مكعبات 

هة، إضافة إلى عملية التنظيف فسيفسائية مشاب
  .الكيميائي والميكانيكي

ومن المعيقات التي وقفت أمامه يقول أبو عيشة 
هي محاولة تدخل شرطة اإلحتالل في العمل مما يعيق 
سير العمل، تأخير دخول المواد الالزمة للترميم، ومنع 
العاملين في لجنة اإلعمار أكثر من مرة من استكمال 

 استؤنف العمل بعد تدخالت أردنية، رغم الترميم، اال انه
أن دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، التابعة لوزارة 
األوقاف اإلسالمية األردنية وهي المسؤولة عن كامل 

  ).تحت الوصاية الهاشمية األردنية(المسجد األقصى 

وأضاف أبو عيشة بأنه يعمل لدى مديرية أوقاف 
 جميعهم  موظف مقدسي٨٠٠القدس ما يزيد على 

تابعون لوزارة األوقاف األردنية، مشيرا إلى أن رواتب 
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موظفي أوقاف القدس تبلغ أكثر من ضعفي رواتب 
موظفي األوقاف في األردن، نظرا لغالء األسعار في 
القدس وصعوبة األحوال االقتصادية، وهذا دليل على أن 
األردن يعمل على ترميم الحجر في المسجد األقصى 

س الوقت يعمل على تثبيت صمود أهل المبارك، وبنف
  .القدس داخل المدينة المقدسة

ويقول أبو عيشة بأن المقدسيين ال يبدون أي 
مخاوف من أفعال المتطرفين والمتشددين الصهاينة تجاه 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ما دام هناك 

  .>>...وصاية هاشمية لحماية هذه المقدسات

  ١١ص ١٥/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

" العشاء"ُ ألف مصل يؤدون ٦٠نحو 
  في رحاب األقصى" التراويح"و

  

ٍ ألف مصل من القدس ٦٠ أدى نحو –القدس  ُ
في رحاب " التراويح"المحتلة وخارجها، صالتي العشاء و

  .المسجد األقصى المبارك

ُوأفاد مراسلنا، بأن المصلين انتشروا في مصليات 
بارك في األماكن المخصصة وباحات ولواوين المسجد الم

لصالة النساء والرجال، الفتا إلى زيادة ملحوظة في عدد 
الوافدين إلى األقصى والمشاركة في صالتي العشاء 

  ".التراويح"و

  ١٤/٥/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

مطالب حقوقية ودولية لمنع ترحيل المصور 
  الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف

 

أطلقت ست  - كامل ابراهيم-دس المحتلة الق 
ًمنظمات حقوقية فلسطينية مع منظمة العفو الدولية نداء 
ًعاجال مشتركا التخاذ اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة  ً
للتدخل لوقف ترحيل سلطات االحتالل اإلسرائيلي الوشيك 

للمواطن المقدسي المصور الصحفي مصطفى الخاروف 
 كانون الثاني ٢٢ منذ فجر المعتقل بصورة تعسفية

٢٠١٩.  

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي العاجل الذي 
عقد بعد ظهر أمس في مركز يبوس في القدس المحتلة 
وشاركت فيه منظمة العفو الدولية ومؤسسة الحق، مع 
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسان، ومركز 

ز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، ومرك
، واالئتالف األهلي )جامعة القدس(العمل المجتمعي 

  .للحقوق الفلسطينية في القدس

 ١٢ص ١٥/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 ..ّمصور األقصى وفارسه المغوار" محمد ادكيدك"

 "وبينفعش أترك القدس.. عدستي سالحي"
  

  شبكة العودة اإلخبارية–هبة الجنداوي : تقرير

ًدا، أو توقف لحظة  التصوير هو أن تلتقط مشه-  ُ ً
… ّتحبها لتبقى في ذاكرتك المتنقلة، تستحضرها بكبسة زر

ٍفكيف إذا كانت تلك اللحظة التي أوقفتها لمكان تتوق إليه 
هنا ستكون .. قلوب الماليين من أقصى األرض إلى أدناها
ًتلك اللحظة ذاكرة ال تهان، وسالحا ال يصدأ ُ ً. 

ٍفبعدسته واصبعه المثبت بقوة وحنا ّ ن على زر ٕ
 ٢٦(ْقاروط ادكيدك  ِالكاميرا، يقاوم المصور الصحفي محمد

انتهاكات االحتالل في المسجد األقصى والبلدة ) ًعاما
  ..القديمة بالقدس المحتلة

ٌمشاهد كثيرة تعجز الكلمات عن التعبير عنها،  ٌ
ٍبعدسته، من لقطات " محمد"ّاقتنصها مصور األقصى 

ّى، لمسنين يتلون القرآن ٍألطفال يمرحون في ساحة األقص
عند قبة الصخرة، إلى جنود االحتالل عند الحواجز في 
البلدة القديمة للقدس ومداخل األقصى، ينتهكون ويعتقلون 

  !ويعثون فسادا
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ّيقول محمد، المصور والمراسل في قناة الجزيرة 
ّأصور ألنقل الوقائع "مباشر، لشبكة العودة اإلخبارية 

 القدس والمسجد األقصى، ليرى والحقائق التي تحصل في
ّومهما سلطنا الضوء .. العالم بأكمله ما يحصل في بلدنا

ّعلى ما يحدث تبقى القدس واألقصى بحاجة لدعم إعالمي  ٍ
كبير، فالتهويد والتفريغ من السكان واالعتداءات 

  ."ٌواالنتهاكات كثيرة بحق المدينة

 !ٌطلقة بصدر محتل.. الصورة

ًزا لحاجة التغيير والحرية ّوألن الصورة باتت رم
ٌ وألن لها وقع يزداد تأثيره في عالمنا ..والثورة على االحتالل ّ

ُمع شاشات التلفزة وشبكة االنترنت، يحاول االحتالل أن 
ّيضيق ويعتقل كل من يساهم في كشف همجيته وانتهاكاته  ّّ

يوم "ّ؛ وفي ذلك اليوم المسمى بـ٢٠١٦ففي عام .. المتزايدة
ٌقتادت وحدة خاصة من االحتالل اإلسرائيلي ، ا"ُالعرش

ًإلى زنازينها، بعد أن التقط صورة بهاتفه " محمد"
ُيتسلقون قبة الصخرة ويدنسونها، ليعتقل  للمستوطنين وهم ّ ّ

 ..إثرها بسبب تلك الصورة

ومع خروجه من زنازين االحتالل، أدرك محمد كم 
ندقية ّيهاب االحتالل الكاميرا، فقرر أن يترك دراسة الف

ّويحمل الكاميرا سالحا يرافقه أنى " الصحافة"ّويتوجه لدراسة  ً
ٍغير آبه بتضييقات االحتالل أو تضييقات األمن … ذهب

 !الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية

ّفمن هنا كانت بداية مصور األقصى مع الكاميرا 
يقول محمد، ويضيف ".. وبدل الصورة صرت أصور عشرة"

ّحاول كثيرا أن أتخفى أمام شرطة االحتالل أ"ًقائال لشبكتنا  ً
ّوأنا أصور في األقصى، كي ال أتعرض لالعتقال وأحاول .. ّ

ّدائما االلتزام بالقانون كحيازة بطاقة صحفية ألن االحتالل  ً
  "!والقانون معهم.. يحاربنا بالقانون

ُعرضت عليه العديد من الفرص " ادكيدك"ّورغم أن 
ًرصة للعمل في إحدى دول للعمل في الخارج، ومنها ف

ٍالخليج براتب عال ومغري ّإال أنه رفض ترك القدس .. ٍ ّ

ّفالمال ليس كل شيء، والكرامة هي "واألقصى وحيدين، 
ّ، يؤكد مصور األقصى"لهيك بينفعش أترك القدس.. ّاألهم ّ.  

  ١٥/٥/٢٠١٩صيدا اليوم 

* * * * *  

  الطريق إلى القدس يمر من هنا

آالف المواطنين من عشرات  يواصل –القدس 
 والضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم ٤٨ القدس وأراضي الـ

 عاما، توافدهم نحو مدينة القدس المحتلة ألداء ٤٠عن 
الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب 

  .المسجد األقصى

وتشهد الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل 
للمواطنين الذين الرئيسة لمدينة القدس تجمعات واسعة 

يسعون إلى الوصول للقدس عبر حافالت النقل العام، 
  .مشددة" إسرائيلية"وسط إجراءات 

ًوقفز الشبان ممن هم أقل من أربعين عاما عن 
جدار الفصل العنصري المحيط بمدينة القدس للوصول 
إلى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة فيه بسبب 

  .ال بتصريحمنعهم من الدخول من االحتالل إ

ويمنع االحتالل أهالي الضفة الغربية من دخول 
القدس المحتلة بال تصريح إال أيام الجمع في شهر 
رمضان المبارك للنساء بجميع األعمار وللرجال لمن هم 

  .فوق األربعين

  ١٧/٥/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 :حنا يستقبل وفد من شخصيات ووجهاء الخليل

 ويجب ان ندافع عنها أعناقنا في أمانةالقدس "

  "مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات
 

 استقبل المطران عطا اهللا حنا –القدس المحتلة 
رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، اليوم الجمعة، 
وفدا من شخصيات ووجهاء مدينة الخليل والذين وصلوا 
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ة القيامة إلى المدينة المقدسة، حيث استقبلهم في كنيس
مقدما لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان وموجها التحية 
ألهالي الخليل الذين يتصدون لسياسات االحتالل التي 
تستهدف مدينتهم ويقفون سدا منيعا أمام السياسات 
الغاشمة الهادفة إلى إضعاف وتهميش الحضور 
الفلسطيني في تلك المدينة التي تعاني كما تعاني مدينة 

 تعددت الوسائل واألنماط المستخدمة في هذا القدس وان
  .االستهداف

نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع أهلنا في "وقال 
الخليل وخاصة سكان البلدة القديمة الذين يعانون من 
سياسات عنصرية ومن استهداف لوجودهم ولكافة 

 ".تفاصيل حياتهم

وضع المطران عطا اهللا حنا الوفد في صورة ما 
مدينة القدس هي " القدس وقال بأن يحدث في مدينة

أمانة في أعناقنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد 
والقدس تتعرض لمجزرة حضارية تاريخية غير مسبوقة 
فكل شيء فلسطيني إسالمي أو مسيحي مستهدف 
ومستباح في هذه المدينة المباركة والتي نعتبرها 

 .كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية

 سياسات االحتالل في مدينة القدس إننا نرفض
ًكما إننا نرفض أيضا االنحياز األمريكي والغربي لالحتالل 
مؤكدين بأننا سنبقى كفلسطينيين صامدين في ديارنا 
متمسكين بحقوقنا ومهما طال الزمان أو قصر 
فالفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات التي تستهدف 

لهذه األرض عدالة قضيتهم وهم متشبثون بانتمائهم 
 .المقدسة

نرحب بكم باسم كنيستنا ومسيحيي مدينتنا 
مؤكدين لكم بأن أيادينا ستبقى ممدودة وأبوابنا مفتوحة 
من اجل ان نعمل معا وسويا في خدمة شعبنا وفي إيصال 

 ".رسالة فلسطين إلى سائر أرجاء العالم

فهذه القضية هي قضيتنا جميعا، انها قضية 
ما انها قضية األحرار من أبناء المسيحيين والمسلمين ك

امتنا العربية وهي قضية يدافع عنها ويتبناها كافة 
  .أصدقاءنا المنتشرين في كافة مشارق األرض ومغاربها

 ١٧/٥/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

لن نقبل أي قرارات صادرة عن : أوقاف القدس
 محاكم االحتالل

 

قاف اكد مجلس األو -   أنس صويلح- عمان 
اإلسالمية في القدس الشريف ثبات موقفه في عدم التوجه 
أو االلتزام بأي قرارات تخص المسجد األقصى المبارك 
صادرة من محاكم السلطة القائمة باالحتالل حيث أن 
المسجد األقصى مسجد إسالمي خالص للمسلمين وحدهم 

  .بأمر إلهي في القرآن الكريم

 أنه ملتزم وشدد المجلس، في بيان اصدره امس،
ٕبدعم واسناد صمود ودور موظفي أوقاف القدس الشريف 
وحراس المسجد األقصى المبارك خاصة والمقدسيين عامة، 
مؤكدا أن ما جرى مع أحد حراس المسجد األقصى المبارك 
من رفع قضية ضده بصفته الشخصية، ال الوظيفية، إنما 

في هو استهداف لحراس المسجد األقصى المبارك والعاملين 
دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الشريف ومحاولة 
إلضعاف لدورهم وتعطيل عملهم والتأثير على أداء واجبهم 
تجاه المسجد األقصى المبارك من قبل السلطة القائمة 
باالحتالل، وعليه كان قرار مجلس األوقاف اإلسالمي في 
القدس الشريف بدعم حارس المسجد األقصى المبارك في 

  .ٕة المشار إليها واسناده وتحمل تكاليف القضية ضدهالقضي

ودعا المجلس الجميع الى عدم االنجرار خلف 
االعالم المغرض وادعاءاته الباطلة الهادفة الى زرع الفتن 
من اية جهة كانت، وتحر الصحة والدقة بالتعامل مع أي 
خبر يتم تداوله بخصوص المسجد األقصى المبارك ودائرة 

  .ميةاألوقاف االسال
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كما يؤكد المجلس دعمه الكامل ووقوفه التام خلف 
حراس المسجد األقصى المبارك وموظفي األوقاف اإلسالمية 
في القدس، الذين يبذلون الغالي والنفيس في خدمة وحماية 

 .الحرم القدسي الشريف -  المسجد القدسي

 ١ ص١٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القدس مكون أساسي لتاريخ . .باب األسباط
  القديمة

 

كنت  إذا – المكحل روان – وفا – القدس
متوجها إلى األقصى المبارك من خالل السور الشمالي 
ووقفت على باب تعلوه أربعة أسود، فأنت على باب 

حيث الرمز للقوة التي يحملها " باب األسود"األسباط، أو 
شعار الملوك الذي يعود إلى الظاهر بيبرس أحد قادة 

  .ن في معركة عين جالوتجيش المسلمي

يذكر التاريخ حول قصة األسود المعلقة على 
باب األسباط، أن السلطان سليم األول عندما زار القدس 
ًرأى مناما يالحقه من خالله أربعة أسود تحاول افتراسه، 
ولتحقيق الرؤيا، جلبها من أنقاض الخان الذي أسسه 

 باب الظاهر بيبرس في القدس، إلى الجنوب الغربي من
الخليل، حيث محطة سكة الحديد القديمة وعلقها على 

  .الباب

فباب األسباط يقع على بعد خطوات من البلدة 
القديمة ومن خالله يتم الوصول الى المسجد األقصى 
ًوباب حطة أيضا، ويتميز باب األسود بإمكانية دخول 
السيارات من خالله، فيعد مسلكا رئيسيا للمقدسيين 

  .لمسجد األقصىالذاهبين إلى ا

وقال الباحث المتخصص في تاريخ القدس 
باب األسباط من األبواب األصلية : "روبين أبو شمسية

باب األسباط، وباب : لباب القدس، وله أربعة أسماء
األسود، وباب الغور، وباب ستي مريم، ومن األسماء 

المشهورة لذلك الباب هو األسود نسبة إلى األسود التي 
هدم في الفترة المملوكية شمال القدس أخذت من خان م

وتم نقلها ووضعها على ذلك الباب، أما باب الغور ألنه 
يقع على الطريق الرئيس للمدينة والغور لمدينة أريحا 

 عند بناء جدار اإلسرائيليوالتي أغلقت من قبل االحتالل 
 ".الفصل العنصري

وعند دخولك الباب ترى زخرفات معمارية مميزة 
لوها قوسان، عدا عن وجود أربعة أسود على وبارزة يع

 .يمين ويسار الباب

 في واآلثارإلى ذلك قال مدير عام السياحة 
باب األسباط يقع في : "المسجد األقصى يوسف النتشة

سور القدس العثماني وقريب من المسجد األقصى 
ًالمبارك الذي يحمل أيضا نفس اسم الباب، فاألول في 

جدار المسجد األقصى، ومن سور القدس والثاني في 
األسماء غير المعروفة للباب هو باب القديس إسطفان، 

 ".ًوأيضا المتعارف عليه باب األسود أو باب السباع

وتابع، الباب في شكله الحالي من بناء سليمان 
، وهو المدخل األساسي ١٥٣٧القانوني يعود إلى العام 

وره لمن يأتي إلى مدينة القدس من جهة الشرق، وتجا
المسجد األقصى، والمدرسة : ٍعدة مبان هامة منها

الصالحية، وكنيسة القديسة حنا، كما تجاوره مقبرتان 
  .للمسلمين، مقبرة باب الرحمة، والمقبرة اليوسفية

وأكد أن انتهاكات االحتالل ال تقتصر فقط على 
، إنما تشمل كل األبواب، لوجود مراكز جديدة األسباطباب 

، عدا عن األبواب عند هذه اإلسرائيليلشرطة االحتالل 
اإلغالق أمام حركة المركبات خاصة في شهر رمضان 
ًوذلك للتضييق على المواطنين، وأيضا نظرا لالكتظاظ 
العالي في البلدة القديمة، فما يميز باب األسباط أنه 

  ".شريان رئيسي للبلدة القديمة

من جانبها قالت عائشة محمد وهي زائرة من 
إنها تأتي كل عام خاصة في أيام الجمعة : "خليلمدينة ال
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ٕعبر باب األسباط، فهو يصل إلى المسجد األقصى، وان 
بإمكانها الذهاب منه إلى حارة باب حطة، ولكن االحتالل 
يحاول قدر اإلمكان فرض تضييق على المصلين فيمنع 
في شهر رمضان دخول السيارات منه ويجعله مسلكا 

اسة القهر والحرمان التي يتبعها واحدا، وذلك في إطار سي
  ".االحتالل

وتحدث المواطن المقدسي يزيد فرج من سكان 
إنه قريب : "البلدة القديمة عن أهمية باب األسباط، وقال

ًجدا على الشارع للوصول إلى المسجد األقصى، وقريب 
لسكان مناطق الطور، وسلواد، وجبل المكبر، وراس 

ب هو مرصد لكل األشكال العامود، وواد قدوم، فهذا البا
التعسفية من قبل االحتالل وذلك لموقعه االستراتيجي 

  .المهم

 جسد أبناء شعبنا في القدس ٢٠١٧وفي عام 
قصة كفاح ونضال على باب األسباط في التصدي 
لالحتالل الذي أصر على وضع البوابات االلكترونية عليه 
ليحد من حركة المواطنين والمصلين، ولكن الصمود 

سطوري للمعتصمين هناك من أبناء شعبنا، ومواقف األ
القيادة الثابتة والداعمة بكل اإلمكانات حال دون تحقيق 

  .االحتالل ألهدافه، واضطر إلى إزالتها

  ٢٠/٥/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

لجان أولياء األمور في القدس تتهم بلدية 
  بتدمير التعليم بمدارسها" المعارف"االحتالل و

 

فت لجان أولياء أمور المدارس في القدس وص
المحتلة، في بيان لها، قرار دمج المدارس والذي تسعى 
بلدية االحتالل لفرضه بأنه قرار تعسفي وخطير وال يسعى 

  .إال لتدمير التعليم في مدينة القدس

" مدرسة خليل السكاكيني"وقالت لجنة أولياء 
 دمج في القدس، أن سياسة" مدرسة الميلوية"ولجنة 

المراحل أثبتت فشلها، وأكبر دليل على ذلك هو المدارس 

الشاملة، حيث يعود السبب إلى وجود إدارتين في الوقت 
  .ذاته وبنظام مغاير لكل مرحلة

وأضافت أن دمج المراحل يساهم في تدمير 
المسيرة التعليمية وعدم االستقرار داخل المدرسة الواحدة 

  .لطوانعدام األمن واألمان جراء الخ

) السكاكيني والميلوية(وأشارت إلى أن المدرستين 
استطاعتا خالل األعوام الماضية إحراز تقدم في المستوى 
ٕالتعليمي واألداء الوظيفي وتوفير الجو المثالي للتعلم واعداد 
الطالبات بشكل مناسب، ما أزعج إدارة المعارف العربية 

مير تلك ، والتي تسعى إلى تد)لتابعة للبلدية العبريةا(
  .اإلنجازات

وقال البيان إن عدد الطالبات في هاتين المدرستين 
ُ طالبة تقريبا، لكن إدارة المعارف تريد مدارس ٤٠٠بلغ  ّ ً

ُمكتظة من خالل دمجها معا، لتضاعف األعداد فيصبح  ً
  . طالبة٨٠٠العدد اإلجمالي نحو 

ًكما أن مدرسة الميلوية مكتفية ذاتيا، فأعداد 
، وهناك غرف تعليمية وغرف أنشطة طالباتها مناسب

نموذجية، وما ستقوم به المعارف، سيعمل على خلق 
  .اكتظاظ كبير، والقضاء على تلك الغرف التعليمية

" مدرسة خليل السكاكيني"ورفضت لجنة أولياء 
في بيانهما، القرارات الجائرة وغير " مدرسة الميلوية"و

 .حتاللالعملية من قبل إدارة المعارف في بلدية اال

وأكدت أنها عن حقها بحسب األنظمة والقانون، 
كما ستدافع عن مدارس شرقي القدس وستحافظ عليها، 

 .كما سيتم اللجوء إلى كافة وسائل االعتراض القانونية

من جهتها، قالت لجنة أولياء أمور مدرسة القدس 
اإلعدادية للبنين في القدس القديمة إن بلدية االحتالل 

لتسجيل فيها، حيث أصدرت إدارة المعارف ّتعمدت تجفيف ا
ًخالل شهر نيسان الماضي، مرسوما بمنع تسجيل طالب 
جدد في هذه المدرسة، باستثناء الطالب ممن يسكنون 

 .داخل أسوار البلدة القديمة
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وأوضحت أنه مقابل هذا األمر، قامت بفتح صفوف 
دراسية جديدة للمرحلة اإلعدادية في مدرسة العمرية، والتي 

ما هو الهدف "ّكانت تدرس للمرحلة االبتدائية فقط، متسائلة 
  ."من هذا القرار من قبل البلدية والمعارف؟

وأكدت أن ما يحصل، هو التفاف على إدارة 
المدرسة وأهالي المنطقة لتنفيذ قرار البلدية بإغالق مدرسة 
القدس بشكل كامل من خالل تحديد منطقة التسجيل لها، 

 .خطط خفيوبالتالي تنفيذ م

وتعتبر مدرسة القدس، المدرسة الوحيدة للمرحلة 
اإلعدادية داخل وخارج البلدة القديمة والتي تدرس المنهاج 

  .الفلسطيني

وقامت بلدية االحتالل، بافتتاح مدرسة العال العام 
، كما سيتم افتتاح "اإلسرائيلي"ّالماضي وتدرس المنهاج 

عام، وهي مدارس مدرسة الواد بحي واد الجوز خالل هذا ال
 .مختلطة

وبناء على فتح تلك المدارس، فإن أهالي الطالب 
في مناطق الشيخ جراح وواد ) من المرحلة اإلعدادية(

ُالجوز ووسط القدس والبلدة القديمة سيجبرون على تسجيل 
" العمرية"أبنائهم في هاتين المدرستين، أو التسجيل في 

  .يد فتح صفوفهاّوالتي ُأغلقت لسنوات لعدة أسباب، وُأع

أن إدارة المعارف ال "وجاء في بيان مدرسة القدس 
تريد السالمة واألمن واألمان للطالب، وال أن تكون مدارسنا 
نموذجية أو جيدة المستوى سواء باألداء أو التحصيل 

لكنها تريد تدمير  العلمي أو رضى أولياء األمور عليها،
  ."التعليم

لوضع على ما هو وطالبت إدارة المدرسة بإبقاء ا
ٕعليه وعدم تفريغ واغالق المدرسة، مؤكدة اللجوء إلى 
القضاء إللغاء القرار، إلى جانب التوجه إلى اإلعالم العام، 
واتخاذ إجراءات تصعيدية لمنع تنفيذ قرار بلدية االحتالل 

  .ووزارة المعارف

  ٢٠/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

رن حرب متطوعات يكس".. فتيات األقصى"
  االحتالل على حراسه

 

آية على التواجد  تحرص – شلش  فيحاء– رام اهللا
يوميا في المسجد األقصى خالل شهر رمضان، وما إن 
تصل هناك حتى ترتدي الزي الرسمي للجنة فتيات األقصى 
وتباشر عملها التطوعي الذي تحب، بينما تجني في 

وه ًساعات الليل ثمار تعبها ابتسامة وراحة على وج
  .المصلين

فمنذ تسع سنوات انضمت الفتاة المقدسية آية 
إلى صفوف لجنة النظام التي تعمل )  عاما٢٢(عمرو 

خالل شهر رمضان على خدمة المصلين من النساء في 
األقصى وخاصة في أيام الجمعة والتي يصل فيها عدد 

  .ً ألفا٢٥٠المصلين إلى أكثر من 

 عملها في  إنها وخالل سنوات"٢١عربي "وقالت لـ
ّاللجنة اكتسبت خبرة عميقة في هذا المجال ما مكنها من 

؛ حيث أصبحت "ضابطة المقر"الوصول إلى ما يعرف بـ
مسؤولة عن استقبال المتطوعات الجدد، من الراغبات في 

  .االنضمام للجنة، وكذلك توزيع الزي عليهن

وأوضحت آية بأن وظيفة أخرى تقوم بها وهي 
ودين لديها حتى يستلمهم األهالي، وهو إبقاء األطفال المفق

األمر الذي يشعرها بالسعادة حين ترى عبارات الشكر ترتسم 
  .في عيونهم

في العام األول من تأسيس اللجنة كنت : "وأضافت
ّمتواجدة في األقصى ورأيت موقفا شدني نحو التطوع في 
ًصفوفها، حيث كانت بعض المتطوعات يحملن طفال ضاع 

ً الصالة وقمن بتسليمه ألمه فبكت فرحا من عائلته خالل
ُوبكيت معها عن بعد متأثرة بالموقف، وشعرت كم أن دور 
هؤالء الفتيات عظيم وكم أنهن يساهمن في تخفيف العبء 

  ".عن المصلين

ووصفت آية عملها بالممتع رغم اإلرهاق الذي قد 
الفتيات يطمعن بالثواب من اهللا أوال ثم بما "يصاحبه، فـ
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، " راحة لدى المصلين خالل تواجدهم في األقصىيجدنه من
مبينة بأن أكثر األيام التي يكون فيها العمل مضاعفا هو 

  .يوم الجمعة إضافة إلى وقت صالة التراويح من كل يوم

عملنا يتجدد في كل عام وبمشاركة أكثر : "وتتابع
من مئة فتاة يوميا، وبالنسبة لي طبعا أفكر باالستمرار في 

 كونه يخدم مسجدي الذي تربيت بين أركانه، هذا التطوع
ّورغم عملي مرشدة سياحية إال أنني أفضل خالل رمضان 

  ".أن أعطي وقتي للمسجد األقصى وخدمة المصلين فيه

  تشجيع

 ١٧(الموقف ذاته تتبناه الفتاة دانية الحسيني 
من سكان البلدة القديمة في القدس؛ فهي تطوعت ) عاما

ّام وأعادت الكرة هذا العام راضية للعمل في اللجنة قبل ع
  .للغاية عن ما تقوم به ألجل المصلين

 إلى أن طبيعة "٢١عربي"وأشارت الحسيني لـ
عملها اإلنساني يندرج تحت إطار فريق الدفاع المدني الذي 
يعمل على إنقاذ الحاالت الطارئة وتوفير المساعدة الالزمة 

  .وتسليم األطفال المفقودين ألهاليهم

 بأن المسؤولين عن هذه اللجان وقبل بداية وبينت
رمضان، يوزعون كتيبات إرشادية على المتطوعات، من 
أجل توضيح طبيعة عملهن، حتى إذا قرأنها وفهمنها جيدا 

  .استطعن العمل بكل أريحية ونشاط يخدم المصلين

ووجهت دانية نداء لكل الفتيات ممن يستطعن 
ي صفوف لجنة الوصول إلى المسجد األقصى بالتطوع ف

النظام من أجل تخفيف األعباء عن المصلين ومساعدتهم، 
وطن كامل كونه المركز "معتبرة أن خدمة األقصى هو خدمة 

  ".والقضية وكل الحكاية

حين أرى الرضا في عيون المصلين : "وأضافت
وأشعر أنني ساعدتهم ووفرت لهم األجواء الالزمة للعبادة 

لهذه اللجنة والتطوع فيها؛ فإنني أحمد اهللا على انضمامي 
فتلك فرحة ال توصف أن ترى ثمار عملك على وجوه 

  ".المصلين

  الهدف واألبعاد

لجان التنظيم في المسجد األقصى غير مقتصرة 
على الفتيات فقط؛ فهناك لجنة أخرى مماثلة مكونة من 
مئات الشبان يقومون على خدمة المصلين من الرجال، أما 

 فهو بشرط واحد فقط أن يزيد عمر االنضمام لهذه اللجان
  .ً عاما١٥المتطوع عن 

ولعل النتيجة األبرز لعمل مثل هذه اللجان هو 
تفويت الفرصة على االحتالل الذي يقوم بتنفيذ حرب على 
حراس وموظفي المسجد األقصى عبر االعتقاالت وأوامر 
اإلبعاد والتضييق الممنهج على عملهم بهدف تقزيمه 

  . تقسيم للمسجدوالوصول إلى خطة

بدوره يتحدث رضوان عمرو رئيس قسم 
المخطوطات في المسجد األقصى عن عمل هذه اللجان؛ 

والتي يحمل كل " هام"ُحيث تختصر طبيعة مهامها في كلمة 
  .حرف فيها هدفا تسعى إلى تحقيقه

 إن حرف الهاء من "٢١عربي "وقال عمرو لـ
هدوء في الهدوء أي أن الوظيفة األولى للجنة توفير ال

المسجد خالل الصالة وغيرها حتى يتمكن المصلون من 
العبادة على أكمل وجه، حيث يقمن بتخفيف األصوات 
المزعجة أو إلهاء األطفال خالل الصالة، أما حرف األلف 
فيعني األمن وهو حرص المتطوعات على إنهاء ظاهرة 
السرقات لممتلكات المصلين وتوعية النساء على ضرورة 

  . على حقائبهنالمحافظة

بينما يعني حرف الميم المسارات وهي تأمين 
مسارات بين صفوف المصلين لوصول طواقم اإلسعاف في 
حال كانت هناك حالة طارئة أو ألي غرض آخر، وتعتبر 
هذه أهم وظيفة لدى اللجنة للمحافظة على سالمة المصلين 

  .وضمان وصول المساعدة بأقصى سرعة ممكنة

اللجان ليس أمرا جديدا بل وأشار إلى أن عمل 
يعود للمجلس اإلسالمي األعلى حين كان الشبان يتطوعون 
فيما يسمى جمعية حراس المسجد أي منذ أكثر من مئة 

 ٢٠عام، أما لجنة النظام الخاصة بالشبان فعمرها اآلن 
  .يات عمرها عشرة أعوامتعاما ولجنة النظام الخاصة بالف



  
  ٢٢٨ 

اعتبر عمرو أن وفيما يتعلق بوظائفها المتعددة 
قضية األطفال المفقودين خالل الصالة كانت تؤرق 
المصلين بدرجة كبيرة، بينما اآلن تحرص الفتيات على 
تسليمهم ألهاليهم بالسرعة الممكنة حتى وصل عدد األطفال 
الذين تم تسليمهم لعائالتهم خالل شهر رمضان الماضي 

  .ً طفال٥١٦

رى االحتشام كذلك وظيفة أخ: "وأضاف عمرو
للجنة الفتيات حيث يتم فرضه في الساحات والحرص على 
منع االختالط خاصة بعد تفريغ صحن قبة الصخرة من 
المصلين بعد تناولهم وجبة اإلفطار، كما أن من واجب 
اللجنة منع تسلل األجانب إلى األقصى والحفاظ على 
مسارات الحراس والطوارئ والمصلين كي تسهل الحركة 

  ".ألعداد كبيرةخاصة حين تكون ا

وأوضح بأن التطوع في اللجنة كان صعبا في بداية 
تأسيسها حيث لم تحضر االجتماع األول لها سوى تسع 

 فقط، ٣٣فتيات؛ وكان عدد المتطوعات في العام األول 
 ٤١٧طوعات في العام الماضي إلى تبينما وصل عدد الم

وبمجموع تراكمي ألكثر من ثالثة آالف، وهو ما يدلل على 
قبول الفكرة وعمل اللجنة الهام الذي يجذب المتطوعات 

  .ويجعلهن متعلقات أكثر بالعمل في األقصى يوما بعد يوم

  ٢٠/٥/٢٠١٩ - ٢١عرب

* * * * *  

 ١٢٠حكاية عمرها .. مدفع رمضان بالقدس
  عاما مع عائلة صندوقة

الكثيرون في البلدة  يعتمد –وكالة األناضول 
ا على صوت مدفع يعود القديمة بمدينة القدس ومحيطه

تاريخه إلى الحقبة العثمانية، لتحديد مواقيت اإلفطار 
 .والسحور خالل شهر رمضان

وينطلق صوت المدفع من مقبرة المجاهدين 
المقامة على تلة مرتفعة في شارع صالح الدين، الذي 

  .يعتبر قلب المدينة التجاري خارج أسوار البلدة القديمة

ؤول عن إطالق يقول رجائي صندوقة، المس
المدفع، إن عائلته مسؤولة عن إطالق مدفع رمضان منذ 

ٕ عاما، وانها كانت مسؤولية جده الحاج أمين، ومن ١٢٠
  .بعده والده الحاج يحيى، قبل أن يتولى هو المسؤولية

وكان صندوقة الجد يستخدم مدفعا عثمانيا، لكن 
في ستينيات القرن الماضي استبدلت الحكومة األردنية 

ُنقل المدفع  دفع العثماني بآخر يستخدم حاليا، في حينالم
العثماني إلى المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى، 

  .بحسب صندوقة

ويوضح صندوقة أن فكرة استخدام المدفع إلعالم 
الناس بمواعيد اإلفطار والسحور ظهرت في وقت لم تكن 
هناك مكبرات صوت، وأن المدفع المستخدم حاليا شبيه 

  .افع القديمة التي تستخدم في الحروببالمد

ويلفت إلى أن استخدام المدفع استمر حتى سنوات 
الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان يطلق في غالبية 
. المدن الفلسطينية ومنها نابلس والخليل وبيت لحم والقدس

لكن في فترة االنتفاضة األولى منع "ويستدرك بالقول 
 الذي كنا نستخدمه للمدفع، االحتالل تصنيع البارود

  ".وبالتالي منعه من العمل

ويذكر صندوقة أنه منذ عشرين سنة يستخدم 
وأنه يتسلم . القنابل الصوتية بدل البارود في إطالق المدفع

القنابل الصوتية من قبل السلطات اإلسرائيلية وسط إجراءات 
أمنية مشددة، حيث تنتظر سيارة خارج المقبرة لحين إطالق 

  .دفع للتأكد من استخدام قنبلة الصوت لهدفهاالم

ّويبين صندوقة أنه يتعرض إلى الكثير من 
المنغصات والتدخالت اإلسرائيلية في عمله، ولكنه يبقى 
مصرا على الحفاظ على هذا اإلرث القديم، مثل اإلصرار 
اإلسرائيلي على وجوب مشاركته في دورة خاصة في 

ى إذن خاص إلطالق استخدام قنابل الصوت، والحصول عل
   .المدفع

  ٢٤/٥/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  
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 ١٠٠.. بالرغم من الكثافة األمنية لالحتالل
  "األقصى"ألف مصل يؤدون الجمعة الثالثة في 

  

أدى زهاء مئة الف شخص الصالة في المسجد 
األقصى في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان، وسط 

إسرائيلي في القدس ارتفاع استثنائي للحرارة وتشدد أمني 
  .القديمة المحتلة ومحيطها

وقالت دائرة العالقات العامة واإلعالم في 
صلى زهاء مئة ألف مصل "االوقاف اإلسالمية في القدس 

في رحاب المسجد االقصى في الجمعة الثالثة من شهر 
  ."رمضان المبارك

واستعانت دائرة االوقاف بجرارات صغيرة لرش 
 الباحات بسب االرتفاع الشديد الماء على المصلين في

  .لدرجات الحرارة

تعاملت "وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني 
 حالة في المسجد االقصى المبارك وتم ٩٥طواقمنا مع 

تم "، الفتة الى انه "نقل ثالث حاالت الى المستشفى
 ٩ عيادات مركزية و٣التعامل مع غالبية الحاالت في 

  ."سباط ومحيط مدينة القدسسيارات اسعاف في باب اال

وعززت شرطة االحتالل االسرائيلي قواتها منذ 
ساعات الصباح األولى في القدس الشرقية المحتلة وأزقة 
البلدة القديمة التي أغلق محيطها وأبعدت السيارات 
والحافالت منها باستثناء تلك التي تقل الوافدين للصالة 

  .عبر المعابر العسكرية

لطرق المؤدية الى محيط مدينة وأغلقت الشرطة ا
وطلبت من جميع المصلين . القدس حتى السادسة مساء

  ."الحفاظ على النظام واألمن"

ويسمح جيش االحتالل االسرائيلي للرجال فوق 
سن األربعين واالطفال دون الثانية عشرة من الضفة 
الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، في 

  .على أعمار النساءحين ال توجد قيود 

ويعترف االسرائيليون الذين وقعوا معاهدة سالم 
، بإشراف المملكة األردنية على ١٩٩٤مع االردن في 

المقدسات اإلسالمية في المدينة المقدسة التي هي في 
 . اإلسرائيلي–صلب النزاع الفلسطيني 

  ٢٥/٥/٢٠١٩الوكالة الوطنية لإلعالم 

* * * * *  

ن صالتي العشاء آالف المواطنين يؤدو
  والتراويح في األقصى وارتفاع عدد المعتكفين

 

أدى آالف المواطنين من القدس وخارجها الليلة 
برحاب المسجد " التراويح"العشاء وقيام الليل  صالتي
بضعة آالف من   المبارك، سبقها مشاركةاألقصى

 .المغرب المصلين في صالة

ين في الوقت نفسه، ارتفع عدد المصلين المعتكف
، علما أن المقدسيين توافدوا بأعداد األقصىفي 
المسجد األقصى، في أعقاب اعتداءات  اليوم، إلى كبيرة

االحتالل التي شهدها المسجد صباح اليوم، حيث اقتحمه 
  .العشرات من المستوطنين

 ٧٥وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية أن 
 اقتحموا المسجد األقصى، مستوطنا منهم عنصرا مخابرات

 صباح اليوم، عبر باب المغاربة، ونفذوا جوالت في

المزعوم، ” الهيكل“ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن 
  .االحتالل الخاصة تحت حراسة مشددة من شرطة

 إلى أنها تفاجأت باقتحام األوقافولفتت 
االحتالل قبل يوم أنه  المستوطنين، وذلك بعد إبالغ شرطة
 توطنين، خالل األياملن يفتح باب المغاربة أمام المس

  .العشر األخيرة من شهر رمضان

وكانت حناجر المصلين صدحت صباح اليوم 
المستوطنين  اقتحامات بهتافات التكبير؛ احتجاجا على

  .األقصى االستفزازية للمسجد
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من جانبها، اعتقلت قوات االحتالل الخاصة، 
األقصى المبارك،  ُثالثة مصلين من داخل المسجد

  .ى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق معهمواقتادتهم إل

وأغلقت شرطة االحتالل الساعة الحادية عشرة 
ّانتهاء مدة اقتحامات  ًصباحا باب المغاربة، عقب

 المستوطنين، وتوفير الحماية لهم أثناء تجولهم في

  .المسجد األقصى

وواصلت شرطة االحتالل التضييق على دخول 
هوياتهم  يالمصلين للمسجد األقصى، ودققت ف

الشخصية، وذلك في سياق أجواء إيمانية تشهدها 
 .شهر رمضان المبارك ساحات المسجد خالل

وتواصل شرطة االحتالل طردها الشبان 
المعتكفين بالمسجد األقصى، كما تعمل يوميا على 

  .إخراجهم بالقوة من المسجد

  ٢٦/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ته الفلسطينية في إيليا سليمان يبحث عن هوي
  "ال بد أن تكون الجنة"

 

 يضع المخرج الفلسطيني إيليا سليمان - عمان
 الذي عرض يوم الجمعة "ال بد أن تكون الجنة"في فيلمه 

الماضي في مهرجان كان، الهوية الفلسطينية في ظل 
االحتالل اإلسرائيلي تحت المجهر، وسط أجواء يغلب 

 .عليها الصمت واالستعارات الشعرية

وحاز المخرج الفلسطيني إيليا سليمان تنويها 
ال بد أن تكون “خاصا من لجنة التحكيم عن فيلمه 

الذي يضع الهوية الفلسطينية في ظل االحتالل ” الجنة
اإلسرائيلي تحت المجهر، وسط أجواء يغلب عليها 
ّالصمت واالستعارات الشعرية، وهو قصة ملحمية مطعمة 

لى استكشاف الهوية بالفكاهة يسعى من خاللها إ
 "٢٤"فرانس "والجنسية والمنفى، وفقا لما نشره موقع 

وكان سليمان قد حصل على جائزة لجنة التحكيم في 
  ."يد إلهية" عن فيلم ٢٠٠٢مهرجان كان العام 

في الناصرة؛ أكبر )  عاما٥٨(وولد سليمان 
مدينة عربية في إسرائيل، وحصل على جائزة لجنة 

يد " عن فيلم ٢٠٠٢ان العام التحكيم في مهرجان ك
وينحدر سليمان من فلسطينيين بقوا في أرضهم، . "إلهية

ّبينما فر مئات اآلالف أو طردوا من منازلهم بسبب القتال 
 .١٩٤٨الذي رافق قيام دولة إسرائيل العام 

ويصور المخرج الفلسطيني الذي علم نفسه 
بنفسه، في فيلمه، مجتمعا فلسطينيا ينهار تحت 

ويخيم شعور دائم بوجود . ل، وينجر نحو العبثاالحتال
عنف كامن قابل لالنفجار لكن من دون إظهاره بشكل 

 .واضح

من  % ١٧,٥ويشكل العرب اإلسرائيليون نحو 
سكان إسرائيل، لكنهم يعتبرون أنفسهم فلسطينيين، 
ومعظم أقاربهم يسكنون في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 .١٩٦٧من إسرائيل منذ العام 

” هآرتس“وفي مقابلة له مع صحيفة 
إن هناك أنواعا "، قال سليمان ٢٠٠٢اإلسرائيلية العام 

أنا محتل بطريقة مختلفة "وأضاف . "مختلفة من االحتالل
عن الفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي الفلسطينية 

 ."المحتلة

 من أن "يد إلهية"ومكنه فيلمه الروائي الثاني 
ينافس في مهرجان كان للفوز يكون أول فلسطيني 

 .بالسعفة الذهبية

 فكاهة ال كليشيهات

وتتمحور قصة هذا الفيلم الرومانسية حول رجل 
فلسطيني من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل العام 

 وامرأة من رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة؛ وهما ١٩٦٧
ا المدينتان اللتان حال بينهما حاجز عسكري إسرائيلي، م
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وقال . يجبرهما على االلتقاء في موقف للسيارات قريب
  ."ّأن تكون فلسطينيا فهذا تحد في حد ذاته"سليمان 

يجب أن تخرج على هذا الخطاب القائم "وتابع 
 ."عن فلسطين، وأن تصنع فيلما له بعد عالمي

وأفالم إيليا سليمان قائمة على الرواية التأملية، 
وار متفرق صمم بمهارة ومبنية على مشاهد صامتة مع ح

 .يرافقها خيال جامح

ووجهت انتقادات كثيرة لسليمان في بداية حياته 
المهنية، وكان هدفا لفتوى مصرية تبيح دمه بعد أول 

 .فيلم روائي طويل له

. "مسالم وغير عنيف"ويصف المخرج نفسه بأنه 
 إلى "متعاون"ويقول إنه ومع مرور الوقت، تحول من 

ء من جمهوره، لكن كال التصنيفين ال  في عيون جز"بطل"
وبدأ سليمان المقيم في العاصمة الفرنسية . يعجبانه

باريس، في إنتاج األفالم في نيويورك حيث عاش بين 
 .١٩٩٣ و١٩٨١العامين 

مقدمة لنهاية "وكان أول فيلمين قصيرين له 
 الذي ينتقد طريقة تقديم العرب في أفالم هوليوود "جدال

 الذي يستحضر "تكريم بالقتل"م، ووفي وسائل اإلعال
 .إحدى ليالي نيويورك خالل حرب الخليج

 حكايات عائلية

وعاش إيليا سليمان لفترة من الوقت في القدس 
التي ظهرت مع الناصرة في أول فيلم روائي طويل له 

 .١٩٩٦ وأنتج العام "سجل اختفاء"حمل عنوان 

وعلى غرار كل أفالم سليمان، كان معظم 
وحاز .  في العمل غير محترفين بمن فيهم والداهالممثلين

 عن أفضل فيلم في "لويجي دي لورينتيس"الفيلم جائزة 
  .مهرجان البندقية السينمائي

 في كان، أنجز سليمان "يد إلهية"وبعد نجاح 
. ٢٠٠٩ العام "الزمن الباقي"فيلمه الروائي الثالث 

ن واستوحى إيليا قصة األسرة الفلسطينية في الفيلم م

كتابات والده الناشط الفلسطيني، ورسائل والدته إلى 
. األقارب الذين استقروا في المنفى بعد قيام دولة إسرائيل

ونافس الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان في 
، وفاز بجوائز عدة في العام نفسه في ٢٠٠٩دورة العام 

مهرجاني أبوظبي السينمائي ومار ديل بالتا في 
 .األرجنتين

وفي جعبة سليمان مجموعة أخرى من األفالم 
 "الحلم العربي“القصيرة التي أخرجها، ومن بينها فيلم 

 .الذي يشكك في الحياة في المنفى

، يتمحص سليمان مرة "ال بد أن تكون الجنة"في 
أخرى في وجوده، وكأنه يطارد األجوبة مسكونا بهويته 

 .الفلسطينية

  ١٦ ص٢٧/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

كيف رآها أعظم .. ابن بطوطة في القدس
 ّرحالة المسلمين؟

  

 محمد شعبان أيوب

لعل من أطرف وأمتع ما يقرأه الشغوف بتاريخ 
َمدينة ما في عصورها القديمة قراءتها من خالل عيون 
ّالرحالة والمسافرين، أولئك الذين يدونون في الغالب  ّ
 ّصورة جديدة غير نمطية كتلك التي تعود عليها أهل
ّالمدينة فصارت في أعينهم حالة من السكون والتعود، 

 .وبيئة لمجرد العيش والسكنى والعمل واالستقرار

محمد بن عبد اهللا بن محمد اللواتي الطنجي 
ٍالمغربي، الشهير بابن بطوطة، مؤرخ وفقيه وقاض، كما 

في كل تاريخهم " ّأمير الرحالة المسلمين"أنه فوق ذلك 
 قبل الشرق، عزم على الحج كما وصفه علماء الغرب

ّ من عمره، لكن الرحلة استهوته، وقرر ٢٧وهو في سن  ُ
أن ينطلق فيستكشف اآلفاق في بالد آسيا وجنوب روسيا 
وبالد العرب وشرق أفريقيا واألناضول والقسطنطينية، 



  
  ٢٣٢ 

ُوقد أخذت هذه المغامرة الماتعة ربع قرن من عمره، حتى 
ره مع سن الكهولة آثر الرجوع إلى وطنه في أخريات عم

وبداية الشيب، مقررا تسجيل هذه الرحلة الباهرة في كتابه 
تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب "األشهر  ُ
 ."األسفار

 الرحلة إلى القدس

ِلم يغب عن ابن بطوطة أن يزور المدن الدينية 
األشهر، فكما زار مكة والمدينة، فقد قرر أن يزور 

أليام، ويتعرف على أهم شيوخها القدس، وينعم بسكناها 
وعلمائها، ويقف على أهم آثارها ومساجدها، ويدون ذلك 
كله في لغة رشيقة صادقة، وقفت عاجزة في بعض 
ًاألحيان عن التعبير انبهارا بمسجد قبة الصخرة الذي رآه 

 .واحدا من أعجب األبنية التي رآها في حياته

ريقي ّانطلق من مدينته طنجة مارا بالشمال األف
ثم مصر التي كان يحكمها واحد من أعظم سالطين 

الناصر محمد بن قالوون الذي  المماليك آنذاك وهو
امتدت إمبراطوريته إلى الشام وفلسطين وجنوب 

 .األناضول والحجاز وحتى شمال اليمن

ومن مصر قرر رحالتنا أن يستكشف مدن 
ّفلسطين بادئا من غزة ثم مدينة الخليل التي زار فيها  ً
ّالحرم اإلبراهيمي مارا بالقرب من البحر الميت ومنه 

 ١٤صوب القدس الشريف في الثلث األول من القرن 
الثامن الهجري، وكان أول ما الحظه ابن  /الميالدي

بطوطة حين رأى المدينة للمرة األولى أن سورها الذي 
 .يحميها من هجمات األعداء مهدوم كله

ى كانت فمن المعروف أن مدن العصور الوسط
كلها محاطة بأسوار تحميها من أي غزو خارجي طارئ، 
بما فيها القدس الشريف، لكن السلطان صالح الدين 
األيوبي حين أعاد المدينة مرة أخرى من الصليبيين بعد 
معركة حطين الشهيرة، قرر هدم سور المدينة خوفا أن 
ّيعود الصليبيون فيحتلونها مرة أخرى ويتحصنون بهذا 

قد أكمل السلطان المملوكي ركن الدين بيبرس السور، و
 .فيما بعد هدم كامل السور لذات السبب

ًالحظ ابن بطوطة أيضا أن القدس حينذاك قد 
ُشق إليها قناة مائية صغيرة قادمة من مجموعة من 
اآلبار البعيدة عنها، وقد حرص سالطين المماليك 

س ووالتهم، خاصة أمير بالد الشام حيث كانت تتبع القد
آنذاك دمشق من الناحية اإلدارية، على توفير سبل األمن 
ّالمائي للمدينة التي طالما شق على سكانها اعتمادهم 
على آبارها القليلة أو على السقايين الذين يأتون إليها 
بالماء من مكان بعيد، لذا قرروا حفر هذه القناة المائية 

 .التي سهلت على سكان المدينة معيشتهم

  لمسجد والقبةفي حضرة ا

انطلق من فوره صوب المسجد األقصى، وقد 
ُّأعجب به وبمساحته الكبيرة، ودون بصورة دقيقة حالته 

ِوهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة "ًوقتئذ قائال 
ٌالحسن، يقال إنه ليس على وجه األرض مسجد أكبر منه  ُ ُ
وأن طوله من شرق إلى غرب سبعماية واثنتان وخمسون 

اعا بالذراع المالكية، وعرضه من القبلة إلى الجوف ذر
أربعماية ذراع وخمس وثالثون ذراعا، وله أبواب كثيرة في 
جهاته الثالث، وأما الجهة القبلية منه فال أعلم بها إال 
بابا واحدا وهو الذي يدخل منه اإلمام، والمسجد كله 
فضاء غير مسقف إال المسجد األقصى فهو مسقف، في 

ّية من إحكام العمل واتقان الصنعة، مموه بالذهب النها ٕ
 ."واألصبغة الرائقة، وفي المسجد مواضع سواه مسقفة

غير أن أكثر ما أصابه بالدهشة واإلعجاب 
والروعة مسجد قبة الصخرة، وهو يومئذ قريب من حالته 
ّالتي عليها اليوم، حيث قبته المذهبة الرائعة التي تتألأل  ّ

مس عليها، وزخرفته الزرقاء عند تعامد أشعة الش
ّبنائه الهندسي المثمن الغريب عن ) عالوة على(البديعة، 

العمارة اإلسالمية في المغرب خاصة، وحتى في بالد 
 .المشرق
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يقول ابن بطوطة في هذا المسجد بإعجاب 
ِوهو من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكال، "واندهاش 

ِقد توفر حظها من المحاسن، وأخذت م ن كل بديعة ّ
ُبطرف، وهي قائمة على نشز في وسط المسجد، يصعد  ُ
ُإليها في درج رخام، ولها أربعة أبواب، والدائر بها  َ
ّمفروش بالرخام أيضا محكم الصنعة، وكذلك داخلها وفي 
ّظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة، ورايق الصنعة، ما 
 ُيعجز الواصف، وأكثر ذلك مغشي بالذهب؛ فهي تتألأل
ُنورا، وتلمع لمعان البرق، يحار بصر متأملها في  ُ ً

ِمحاسنها، ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها ُ ُ". 

ووصف الصخرة التي عرج من فوقها نبينا صلى 
اهللا عليه وسلم إلى السماء، كما وصف ارتفاعها، وما 
كان أسفل منها يومذاك، وما كان من الشبابيك المطلة 

وتحتها مغارة في مقدار  "ًعلى الصخرة المشرفة، قائال
ُبيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضا، ينزل إليها على 
ّدرج، وهنالك شكل محراب، وعلى الصخرة شباكان اثنان  َ

أحدهما وهو الذي يلي : ُمحكما العمل يغلقان عليها
الصخرة من حديد بديع الصنعة، والثاني من خشب، وفي 

نالك، والناس كبيرة من حديد معلقة ه) درع(القبة درقة 
 ."يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنه

اهتم ابن بطوطة في أيام مكوثه في القدس 
بزيارة أماكنها ومعالمها الشهيرة، فقد أشار إلى قبر رابعة 
البدوية وأكد أنها واحدة من قدامى العباد المتنسكين، 

 كنيسة وهي غير رابعة العدوية العراقية، كما أشار إلى أن
القيامة في القدس كان حجاجها القادمون من أوروبا 

ّوعلى كل من يحجها "ًيدفعون ضريبة لدخولها، قائال 
ضريبة معلومة للمسلمين، وضروب من اإلهانة يتحملها 
رغم أنفه، وهنالك موضع مهد عيسى عليه السالم يتبرك 

 ."به

التقى ابن بطوطة بمشاهير علماء القدس 
هم، وسمع لهم، وحفظ لنا أسماء من حينذاك، وتعلم من

قابلهم واستمتع بحديثهم، ونالحظ أن معظم من قابلهم 
من العلماء والصوفية كان من المهاجرين القادمين من 
أقطار مختلفة عن المدينة التي كانت واحدة من أهم مدن 

 .الجذب العلمي والثقافي حينذاك

فقد قابل القاضي شمس الدين محمد بن سالم 
وقابل الخطيب " ّمن أهل غزة وكبرائها"، وأكد أنه ّالغزي

عماد الدين النابلسي، وأيضا شيخ الخانقاه الصالحية 
المنسوبة للسلطان صالح الدين، كان رجال قادما من 
غرناطة في األندلس، وهو العالم الشيخ محمد بن مثبت 

  ."نزيل القدس"الغرناطي 

كما التقى ابن بطوطة بأحد كبار الصوفية 
اهدين القادمين من شرق األناضول الشيخ الصالح الز

العابد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل 
صحبته "أرز الروم، وهو من تالمذة تاج الدين الرفاعي 

 ."ولبست منه خرقة التصوف

وهكذا حفظت لنا رحلة ابن بطوطة األشهر 
انطباعته الجميلة عن مدينة القدس قبل سبعة قرون، 

كان مسجدها األقصى وقبة الصخرة المشرفة، وكيف 
وسورها وأسباب هدمه، وأشهر علمائها وشيوخها 
ومتصوفتها الذين جاؤوا من أقطار متباعدة شتى، 

 .شاعرين بالقدس بالراحة والسكينة والسالم

  ٢٧/٥/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  

  

  

 جهود تطوعية لمساعدة زوار المسجد األقصى
  

باب خالل شهر رمضان شارك عدد كبير من الش
 .المسجد األقصى في العمل التطوعي بلجنة النظام في
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ونفذ المتطوعون العديد من المهام للتسهيل على 
مسجد وتخفيف المشكالت والصعوبات خاصة أمام زوار ال

 .كبار السن الذين جاءوا من مناطق بعيدة

ويساعد المتطوعون في تنظيف مصليات 
وباحات ومرافق المسجد االقصى خاصة عقب االفطارات 

 .الجماعية في باحاته

  ٢٨/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يحاول فرض سياسة : محافظ القدس
 يدة على المسجد األقصىجد

  

قال محافظ القدس عدنان غيث ان سلطات 
االحتالل تحاول فرض سياسة جديدة على المسجد 
االقصى المبارك والتدخل في شؤون الوصاية عليه عبر 

 .االعتداءات على المرابطين والمعتكفين فيه

وجدد غيث، في تصريح صحفي له اليوم 
 في االثنين، تواطؤ جيش االحتالل وشرطته

المستوطنين االستفزازية لألقصى وخاصة  اقتحامات دعم
  . في ايام الشهر الفضيل

داعيا الى ضرورة شد الرحال الى االقصى ألن 
باألقصى تربك مخططات االعداد الكبيرة التي تتواجد 

 .االحتالل

  ٢٨/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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أكبر أبواب القدس وساحة .. باب العامود
 للمقاومة

 أبواب أهم  هو– القدس –محمود الفطافطة 
ُوسمي بهذا االسم نسبة إلى . الرئيسة، وأكثرها شهرة القدس

لكن  انية، ولم يعد موجودا،ًعامود كان بارزا في الفترة الروم
البلدة  ويعتبر أجمل األبواب في يشار إلى موقعه بعالمة،

 .بالقدس الشرقية القديمة

ًأصبح هذا الباب رمزا للسياسات اإلسرائيلية 
ًبالمدينة، بدءا من القمع واالغتيال، مرورا بمحاوالت  ً

ًوخالفا لسائر أبواب البلدة . تهويده، والتضييق على ساكنيه

ًديمة، فإن لباب العامود مدرجا كبيرا يؤدي إلى الباب الق ً
 .١٥٣٨الذي أقامه السلطان سليمان القانوني سنة 

نسبة إلى وجهة " دمشق باب"بـ  باب العامود ُسمي
ُالمسافرين من خالله باتجاه دمشق، كما سمي 

وكان الباب قبل . ألنه يتجه نحو نابلس" نابلس باب"
تسعينيات المكان الذي تنطلق الحصار على القدس أوائل ال

 .منه وتصل إليه الحافالت من جميع أنحاء الضفة والقطاع

شكلت ساحة باب العامود متنفسا لسكان مدينة 
القدس، حيث كانوا يلجؤون إلى مدرجاته للترويح عن 

ويرتاده الرسامون . أنفسهم، وتناول المشروبات في مقاهيه
 .والسياح ليلتقطوا الصور التذكارية
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ًميز الباب باالنحناء وفقا لنمط العمارة العثمانية يت
للمحافظة على المدينة والدفاع عنها، وهذا ما كان يحقق 

ومنذ األعوام الثالثة . األمن لحراس المدينة وصعوبة اختراقه
الماضية حولت شرطة االحتالل الباب وساحته إلى ثكنة 
عسكرية، وأقامت ثالث نقاط تفتيش في الطريق المؤدية 

كما اقتلعت األشجار من محيطه، ونصبت عشرات . إليه
 .كاميرات المراقبة

ساحة "ويطلق الفلسطينيون على باب العامود لقب 
ًبعد أن استشهد عشرون فلسطينيا برصاص " الشهداء

 .االحتالل في ساحة الباب، آخر ثالثة أعوام فقط

ًونظرا العتبار باب العامود شريان الحركة إلى 
ًة، فقد أثرت اإلجراءات اإلسرائيلية سلبا على البلدة القديم

ً محال ٢٧٠الحركة التجارية مما أدى إلى إغالق أكثر من 
ويهدف االحتالل من إجراءاته على الباب إلى . ًتجاريا

السيطرة الكاملة على البلدة القديمة باعتباره المدخل الرئيس 
  .لها

٢٤/٥/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  
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ابن واصل .. لقدس تحت االحتالل الصليبيا
  !رأيت عجبا: الحموي

 

 محمد شعبان أيوب

يقول المؤرخ الشهير جمال الدين بن واصل 
ُدخلت البيت "الحموي عن القدس تحت االحتالل الصليبي 

ُالمقدس، ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة  ُ
القربان، ) بغرض(ْالمقدسة، وعليها قناني الخمر برسم 

خلت الجامع األقصى، وفيه جرس معلق، وُأبطل بالحرم ود
  ".الشريف األذان واإلقامة، وُأعلن فيه بالكفر

كانت وفاة السلطان صالح الدين يوسف بن 
 مؤسس الدولة األيوبية، )م١١٩٣ - هـ٥٨٩(أيوب سنة 

بداية لصراع طويل بين خلفائه من األسرة األيوبية على 
 انطلقت بين ابنيه األفضل العرش، وكانت شرارة البداية قد

  .علي والعزيز عثمان

ثم سرعان ما استغل عمهما العادل أبو بكر بن 
أيوب هذا الخالف وقلة خبرتهما السياسية، ليسيطر على 
مقاليد األوضاع في الجزيرة الفراتية والشام ومصر، ثم 

 )م١٢١٨ - هـ٦١٥(كانت وفاة السلطان العادل سنة 

ّ أوالده، خاصة الثالثي المعظم تجديدا للمأساة ذاتها بين
عيسى في الشام الجنوبي واألشرف موسى في الشام 

  .الشمالي والكامل محمد في مصر

  اإلخوة األعداء

ّوكان اإلخوة الثالثة قد قسمت الدولة األيوبية  ُ
فيما بينهم، ومع ذلك ظل الخالف على أشده فيما بينهم، 

امل وتارة ّتارة يتحد األخوان األشرف والمعظم على الك
العكس، وتارة يستعين أحدهم بقوات الدولة الخوارزمية 
التي كانت بمنزلة قوات مرتزقة في تلك الفترة بعد انحالل 
دولتهم في الجزيرة الفراتية وديار بكر، وتارة ثالثة ودون 
خجل يستعينون ببقايا قوات الصليبيين في الشام، ولم 

امسة على الشام يكفهم أنهم ابتلوا بالحملة الصليبية الخ
ومصر، وحصار دمياط وموقعة المنصورة التي كادت أن 

  .)١(هـ٦١٥تسقط فيها الدولة سنة 

ُظل اإلخوة األعداء على هذه الحال إلى أن توفي 
هـ، ثم وفاة األشرف موسى ٦٢٤ّالمعظم عيسى سنة 

هـ صاحب البالد الجزرية في شمال شرقي ٦٣٥سنة 
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، والكامل محمد صاحب الشام والعراق وبعض بالد األكراد
 .هـ٦٣٥مصر وفلسطين في العام نفسه سنة 

ّلو أمعنا النظر في "يقول المؤرخ مصطفى بدر 
تاريخ الدولة األيوبية لوجدنا أن حروبا كثيرة كانت تقوم 
بين أفراد البيت األيوبي، وكان من نتائج هذه الحروب أن 
بعض أفراد هذه البيوت الحاكمة كان يمد نفوذه أحيانا 
على أمالك البعض اآلخر، ومثل ذلك ما حدث حين 
استولى األشرف مظفر الدين موسى صاحب البالد 

شمال شرق الشام وشمال غرب العراق وبعض (الجزرية 
هـ، ومثل ما ٦٢٦على دمشق سنة ) مناطق جنوب تركيا

حدث بعد ذلك حين مد الكامل صاحب مصر سلطانه على 
دل الثاني في هـ، وتبعه في ذلك العا٦٣٥دمشق سنة 

هـ ٦٤٣هـ وسنة ٦٣٧نفس السنة ثم الصالح أيوب سنة 
بعد أن كان الصالح إسماعيل صاحبها قد استرد نفوذه 

هذا بخالف اختالف صغار . )٢()"هـ٦٤٣ - ٦٣٧(فيها 
  .ِاألمراء من أصحاب المدن الواحدة أو القالع القليلة

وقد أدى هذا النزاع الداخلي الذي استمر ما يزيد 
سين عاما كاملة بعد وفاة صالح الدين األيوبي على خم

هـ إلى نتائج خطيرة على الصعيدين السياسي ٥٨٩سنة 
  .والعسكري

  تسليم القدس

خطورة هذا الصراع تكمن في التجاء كل "وكانت 
من الطرفين المتنازعين إلى االستعانة بالقوى الخارجية، 
ّفلجأ المعظم عيسى صاحب دمشق إلى جالل الدين 

ي سلطان الدولة الخوارزمية في آسيا واتفق معه منكبرت
َأما الملك الكامل فقد راسل . ضد شقيقيه األشرف والكامل

اإلمبراطور األلماني فردريك الثاني هوهنشتاوفن، وأرسل 

  .)٣("له مبعوثا من طرفه هو األمير فخر الدين عثمان

وكان من نتائج اتفاق السلطان الكامل األيوبي 
أللماني، مساعدة الثاني لألول في مع اإلمبراطور ا

ّمواجهة أخيه المعظم عيسى في دمشق، في مقابل تسليم 
  :القدس وفق عدة شروط، منها

أن يتسلم اإلمبراطور فردريك القدس شريطة أال  -
ّيجدد الصليبيون سوره أبدا، وأال يتعرضوا لظاهر 

  .خارج مدينة القدس

ٍأن يكون للمسلمين وال عليها يكون مقامه في  -
  .مدينة البيرة شمال القدس

أال يدخل الصليبيون بيت المقدس إال للزيارة فقط  -
  .موظف للمسلمين /وأن يكون عليه عامل

ّأال يتعرض الصليبيون إلى المسجد األقصى وال  -
إلى والي  قبة الصخرة ويكون الحكم في الرساتيق

  .المسلمين

أن يكون للصليبيين القرى الواقعة على الطريق  -
ّ بيت المقدس مخافة أن يتعرض لهم من عكا إلى

  .أحد من المسلمين

أن يستمر هذا االتفاق بين الطرفين لمدة عشر  -
سنوات ميالدية أي عشر سنوات وخمسة أشهر 

  .)٤(هجرية

جمادى  - م١٢٢٩آذار  /وبالفعل في مارس
هـ دخل اإلمبراطور األلماني فردريك الثاني ٦٢٧ /األولى

ّمؤيديه وحرسه، ليتوج بيت المقدس في جماعة قليلة من 
نفسه ملكا عليها، وليتسلم مفاتيحها من قاضي نابلس 
دون قطرة دماء واحدة، في لعبة سياسية قصد من ورائها 
الكامل محمد بن العادل األيوبي تقوية موقفه وتحالفه مع 
اإلمبراطور األلماني ضد المنافسين له على زعامة الدولة 

  .األيوبية من إخوته وأبنائهم

  ؟ رأى المؤرخ ابن واصل مدينة القدسكيف

وما كان لعبة سياسية في البداية انتهى بإهمال 
المقدسات اإلسالمية في المدينة العتيقة، وعلى رأسها 
المسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة، ولم تكن وفاة 

هـ عامال حاسما في إيقاف ٦٣٥السلطان الكامل في عام 
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عان ما نشب ذلك الصراع داخل البيت األيوبي، فسر
الصراع ذاته بين ابني الكامل، العادل الثاني والصالح نجم 
الدين أيوب، وبعض أعمامهم وأوالد أعمامهم مثل 
ّالصالح عماد الدين إسماعيل، والناصر داود بن المعظم 

  .ّعيسى والملك المجاهد والملك المظفر وغيرهم

من جانبهم، استغل الصليبيون هذا الصراع 
ودهم في البيت المقدس فبنوا قلعة، ّليعززوا من وج

ّوبالرغم من أن المعظم عيسى صاحب دمشق كان قد هدم 
هـ ٦٣٧معظمها إال أن ابنه الناصر داود اتجه في عام 

وهدم البرج المتبقي منها الذي كان الصليبيون قد أسموه 
برج داود، ثم أجالهم إلى بالدهم وهو الفعل الذي شكرته 

 استلهم روح جده الناصر له جماهير المسلمين حين
 .هـ في حطين٥٨٣صالح الدين في عام 

ُلكن للغرابة وفي تصرف مشين عاد الناصر داود  ّ
إلى تسليم بيت المقدس للصليبيين في أواخر العام ذاته 

نكاية في ابن عمه الصالح أيوب الذي أخلف  هـ،٦٣٧
وعده معه برد قلعة الشوبك ودمشق وبالدها إليه، بعدما 

ى خلع أخيه العادل الثاني من حكم مصر، ساعده عل
وهكذا سقطت القدس مرة أخرى في يد الصليبيين بسبب 
تصارع األيوبيين على العرش من جديد، وبيعت المدينة 

  .المقدسة للمرة الثانية في سوق السياسة والطمع

ولقد طاف المؤرخ جمال الدين بن واصل 
، بعد الحموي في القدس تحت االحتالل الصليبي الجديد

 سنة على ذلك االحتالل فرأى عجبا، حيث ١٤مرور 
ُودخلت البيت المقدس، ورأيت الرهبان والقسوس "يقول  ُ

ْعلى الصخرة المقدسة، وعليها قناني الخمر برسم 
القربان، ودخلت الجامع األقصى، وفيه جرس ) بغرض(

معلق، وُأبطل بالحرم الشريف األذان واإلقامة، وُأعلن فيه 

  .)٥("بالكفر

ونتيجة لتحالف أيوبيي الشام وعلى رأسهم 
الناصر داود والصالح إسماعيل مع الصليبيين من جديد 

ضد سلطان مصر نجم الدين أيوب الذي لقي دعما من 
الجماهير والعلماء وعلى رأسهم سلطان العلماء عز الدين 
بن عبد السالم الذي خرج من الشام إلى مصر داعما له 

ربه الذين وضعوا أيديهم في أيدي في حربه ومواجهته ألقا
الصليبيين من جديد، نتيجة لهذا قرر الصالح أيوب 
مواجهة هذا الحلف األيوبي الصليبي بشراسة وقوة 
وبتحالف مع القوات الخوارزمية المقدرة بعشرة آالف 
جندي، التي أثمرت في نهاية المطاف بهزيمة أيوبيي 

زة أو الشام والصليبيين هزيمة ثقيلة في معركة غ
المعروفة في األدبيات الغربية بمعركة الفوربيه سنة 

  .هـ٦٤٢

وهكذا أعاد السلطان األيوبي الصالح نجم الدين 
أيوب بيت المقدس إلى قبضته من جديد، وطرد 
الصليبيين الذين سمح لهم والده السلطان الكامل ومن 
بعده ابن عمه الناصر داود باحتالله، وكان طرد 

رة طردا نهائيا لم يعودوا إليه مرة أخرى الصليبيين هذه الم
طوال العصر الوسيط حتى االحتالل البريطاني للقدس 

كانون األول  /على يد الجنرال إدموند اللنبي في ديسمبر
  .م١٩١٧
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 ١٩/٥/٢٠١٩الجزيرة   .٥/٣٣٣السابق : ابن واصل -٥

* * * * *  

��234��56��&  

التحديات ضد القدس تقتضي : الشيخ صبري
 لألردن بمواجهة ًإواسالميًا  عربيًدعما

  حتاللمخططات اال

 علي أبوحبلة وعبد الحميد –فلسطين المحتلة  
اكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب  - الهمشري

المسجد االقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن التحديات 
ضد القدس والمسجد االقصى كبيرة وتقتضي دعما عربيا 
ٕواسالميا لمساعدة األردن في مواجهة المخططات العدوانية 

  .لية التي تستهدف مدينة القدساالحتال

ان القرارات التي » الدستور« وقال في حوار مع 
أصدرها وزراء الخارجية العرب بشأن دعم الموقف 
ٕالفلسطيني قرارات إيجابية وبناءة لكن العبرة بالتطبيق، واال 

  .ًتبقى حبرا على ورق

  :وفيما يلي نص الحوار

كيف تقيمون الوضع في مدينة : الدستور* 
ًقدس والمسجد األقصى الذي يتعرض يوميا العتداءات ال

واقتحامات وتواصل اعمال لحفريات من تحته وحوله؟ وما 
   هي اإلجراءات المتخذة لحمايته وبنيانه؟

الجزء الغربي من مدينة القدس سقط : صبري - 
والجزء الشرقي من  م،١٩٤٨بيد االحتالل اإلسرائيلي عام 

زال هذه المدينة تعاني من م، وال ت١٩٦٧المدينة سقط عام 
اإلجراءات الظالمة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وهناك 
مخطط رهيب لتهويد المدينة على مختلف األصعدة وذلك 

أما ... من الناحية السكانية الضريبية والثقافية واألمنية
بالنسبة للمسجد األقصى المبارك فإن األخطار تهدده من 

ت من أسفله وفي محيطه في موضوع الحفريا: ناحيتين
واالقتحامات من قبل اليهود المتطرفين، والواضح أن 

المسلمين المتوضئين هم الذين يتصدون لهذه االقتحامات 
العدوانية المتكررة، ولن نمكن هؤالء اليهود من تحقيق 
أهدافهم العنصرية بحق األقصى، فاالقتحامات المتكررة لن 

  .تكسبهم أي حق لهم فيه

 أين وصلت قضية باب الرحمة؟ وهل :الدستور* 
ما زالت األوقاف على موقفها برفض اإلجراءات 

   اإلسرائيلية؟

مبنى باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من : صبري - 
ًالمسجد األقصى المبارك وان إغالقه لمدة ستة عشر عاما  ٕ
ًكان إغالقا ظالما تعسفيا غير مبرر، أما الهدف من  ً ً

مهدون ألمر خطير وذلك بتحويل اإلغالق فقد اتضح بأنهم ي
ونعلن للقاصي والداني أن مبنى .. هذا المبنى إلى كنيس

 ولن يغلق بإذن ١٤/٢/٢٠١٩باب الرحمة قد تم فتحه في 
  .اهللا

كيف تقيمون الوضع الفلسطيني : الدستور* 
بشكل عام ؟ وما هي رؤيتكم لكيفية إنهاء االنقسام 

خاطر المحدقة الفلسطيني وتحقيق الوحدة في مواجهة الم
   في القضية الفلسطينية؟

هناك محاوالت ومبادرات جديدة إلنهاء  :صبري -
االنقسام البغيض، وذلك بالضغط على الطرفين بتنفيذ ما 

هذا وال ... اتفق عليه في لقاءات القاهرة وبيروت وغيرهما
بد من تحقيق الوحدة الوطنية لنكون على مستوى المرحلة 

 ونأمل من اهللا عز وجل أن يعيننا الخطيرة التي تواجهنا،
على أن نزيل العقبات التي تواجهنا في سبيل إعادة وحدة 

  .الصف

تتعرض القدس ألخطر هجمة في : الدستور* 
تاريخها وكذا الحال بالنسبة لألماكن المقدسة اإلسالمية 
والمسيحية فيها، وتفاقمت تلك المخاطر بعد إعالن الرئيس 
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صمة إلسرائيل، من وجهة نظركم األمريكي ترامب القدس عا
كيف تتم مواجهة خطر التهويد بالتنسيق بين المسلمين 
ٕوالمسيحيين لتدعيم صمود المقدسيين وافشال محاوالت 

  تفريغ المدينة المقدسة من سكانها؟

هذا السؤال يتعلق بموقف الحكومات  :صبري - 
العربية اإلسالمية تجاه القدس، ونحن نطالبهم بأن تكون 

موجهة نحو القدس، ونطالبهم بدعم المؤسسات » لةالبوص«
اإلسكانية والصحية والتعليمية فيها إذا أرادت هذه الحكومات 

  .لنا الصمود والثبات بها

برأيكم ما أهمية ودور الوصاية : الدستور* 
الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس؟ وكيف تقيم 

المقدسة الدور األردني في مواجهة ما يستهدف المدينة 
  ؟ومقدساتها

التحديات كبيرة وكبيرة، وبخاصة بعد أن  :صبري - 
تدخلت أمريكا في موضوع القدس والمقدسات بشكل سافر 
ٕوعلني، لذا ال بد من دعم عربي واسالمي لمساعدة األردن 
في مواجهة المخططات العدوانية االحتاللية التي تستهدف 

ى القدس مدينة القدس خاصة وان الوالية الهاشمية عل
والمقدسات تمكنها وتؤهلها الن تكون الحامي للقدس 
والمقدسات االسالمية بصفتها صاحبة الوالية وهي متأصلة 

 وانتقلت هذه الوصاية ١٩٢٤في الهاشميين منذ عام 
لصاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني وتوجت بتجديد 
الوالية والوصاية باالتفاقية التي وقعت بين جاللة الملك 

 جمادى ١٩عبد اهللا الثاني والرئيس محمود عباس في 
 ميالدية، ٢٠١٣ آذار ٣١ للهجرة الموافق ١٤٣٤األول 

وبموجبها يعمل جاللة الملك عبد اهللا الثاني بصفته صاحب 
الوصاية وخادم األماكن المقدسة في القدس على بذل 
الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على األماكن المقدسة في 

  .القدس

 برعايتكم واألب المطران مانويل مسلم :الدستور *
والدكتور حسن خربشه تم اإلعالن عن مبادرة لتحرك 
شعبي، هل تعد هذه انطالقة لتوحيد الصف المسيحي 

واإلسالمي لمواجهة مخططات ما يستهدف القدس من 
   تهويد؟

المبادرة التي قمنا بها بالتعاون مع : صبري - 
 توحيد الصف الفلسطيني األب منويل مسلم هي من أجل

مكملين دور منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة المؤامرات 
والتي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وضد تصفية قضية 

  .الالجئين وبخاصة مواجهة ما يسمى بصفقة القرن

هل من خطة إستراتيجية ينطلق منها : الدستور* 
 ًالمؤتمر التشاوري في المستقبل القريب لنشهد مؤتمرا
ًموسعا وحشدا للطاقات الفلسطينية إلفشال صفقة القرن  ً

   ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية؟

هناك ترتيبات لعقد مؤتمر شعبي موسع : صبري - 
يمثل جميع شرائح المجتمع، بهدف دعم المبادرة التي 

  .انطلقت من خالل المؤتمر الصحفي

كيف تقيمون الوضع العربي ودعمه : الدستور* 
ة الفلسطينية؟ ورؤيتكم في سبيل تدعيم الموقف للقضي

   الفلسطيني؟

أقول بألم ومرارة أن الموقف العربي في : صبري - 
ًتراجع واضح بالنسبة للقضية الفلسطينية بل انعكست سلبا 

  !!من خالل التطبيع مع سلطات االحتالل

ما تعقيبكم على قرارات وزراء : الدستور *
وقف الفلسطيني الخارجية العرب بخصوص دعم الم

  لمواجهة صفقة القرن وتفعيل شبكة األمان؟

إن القرارات التي أصدرها وزراء : صبري - 
الخارجية العرب بشأن دعم الموقف الفلسطيني هي قرارات 

لم يتم التطبيق  إيجابية وبناءة، ولكن العبرة بالتطبيق، فإن
ًالعملي لهذه القرارات فإنه يبقى حبرا على ورق كسائر 

  !!ات السابقةالقرار

ما مطالبكم من الدول العربية : الدستور* 
واإلسالمية لدعم صمود المقدسيين؟ وما هي متطلبات 

  ؟الحفاظ على مؤسسات القدس
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هذا السؤال يوجه للدول العربية : صبري - 
واإلسالمية في موضوع دعم صمود المقدسيين والحفاظ 

   .على المؤسسات المقدسية

لدور األوروبي في كيف تقيمون ا: الدستور* 
 ٕدعم رؤيا الدولتين وافشال مخطط صفقة القرن؟

ّال يجوز أن نعول على موقف االتحاد : صبري - 
األوروبي، ألن أوروبا ليس لديها استعداد أن ترضي العرب 

وبخاصة أن العرب ال !! وتغضب أمريكا في نفس الوقت
يخدمون أنفسهم بل يتراجعون في مواقفهم وال أتصور أن 

 سيقف ضد تنفيذ صفقة القرن، ثم هل إن الحكومات الغرب
  !العربية ستقف ضدها؟

هل من كلمة توجهونها ألبناء شعبكم : الدستور* 
الفلسطيني في ظل هذه الظروف والمرحلة الخطيرة التي 

  ؟تعصف في المنطقة

إن الشعب الفلسطيني يعرف واجبه : صبري - 
الخالف وليس بحاجة إلى تنظير اآلخرين له، بالرغم من 

ًالقائم بين حماس وفتح، إال أن شعبنا يقف صامدا ثابتا  ً
ضد صفقة القرن، وهو على استعداد للتضحية في سبيل 

  .الحفاظ على المسجد األقصى المبارك والقدس

  ١ ص١٤/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

��*/�������/)� �

 العقبــة تنتصــر للمـلك والـقــدس
 

 - نادية الخضيرات - إبراهيم الفرايه- العقبة 
نظم مكتب جريدة الدستور في العقبة بالتعاون مع جمعية 

 القدس في وجدان األردنيين«أصدقاء مؤاب ندوة بعنوان 
تحدث فيها رئيس سلطة منطقة  »الوصاية الهاشميةو

محافظ العقبة  ونايف بخيت. العقبة االقتصادية الخاصة م
ة رئيس التحرير المسؤول لجريد وصالح النصرات

رئيس جمعية اصدقاء  ومصطفى الرياالت» الدستور«
عاهد . د ونايف النجادات. د ومؤاب محمد النوايسة

مقررة تجمع  والباحث عبداهللا كرم المنزالوي والسعودي
 بحضور فعاليات شعبية ولجان المرأة نداء الشويخ

 وادار الندوة الزميل ،اعالمية في المحافظة ومجتمعيةو
  .ابراهيم الفراية

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية  
 اننا نعيش لحظات فارقة ،الخاصة المهندس نايف بخيت

في تاريخ وطننا وامتنا فيها ننحاز الى الشمس والحرية 
ندافع عن حياض األمة وعن قدسيتها وعن  ...والحق

والقدس التي ليست  ...قدسها التي باتت اقرب إلى القلب
 وليست في ،بل في قلوبهمفي عيون الهاشميين فقط 

 تتوحد مع نبضهم ،عيون األردنيين بل في قلوبهم ايضا
ومع الدم األردني الذي سفح على أسوارها لتظل عربية 

 ،ة رغم نقص العتادالرأيوظلوا هناك يقاتلون ويرفعون 
وأبوا في باب الواد وفي اللطرون إال أن تظل أصابعهم 

  .على زناد بنادقهم

وهناك في رحاب االقصى واضاف انها القدس 
وفي صالة الجمعة اسلم الملك المؤسس طيب اهللا ثراه 
الملك عبداهللا االول روحه لبارئها شهيدا مؤمنا بان 

  .القدس لنا واالقصى لنا

وكان هو ذاك قدر الهاشميين أن يكونوا االمناء 
على درة المدائن وعلى القدس الشريف فهناك ثمة حبل 

ثمة لغة تتهادى  ...ماءسري يربط بين األرض والس
وعروج هو أولى اإلشارات لوحدة ارض االسالم األرض 
التي بزغت من ثراها الرسالة واألرض التي منها عرج 
النبي الهادي إلى سدرة المنتهى ليكون اماما لكل 

  .االنبياء
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وقال في ظل االنكسارات التي تخيم على األمة 
لملك في هذا الزمن الصعب كان صوت قائدنا جاللة ا

عبداهللا الثاني حفظه اهللا هو الصوت الوحيد المدوي في 
 رافضا تهويد القدس أو المساومة ،رحاب األرض كلها

عليها أو أن يتم اغتيال الوصاية الهاشمية عليها وهي 
الوصاية التي أقرتها األمة وثبتها فخر االنتساب 

  .الهاشمي الى دوحة رسول البشرية وقدوتها

جد أن من واجبنا الوقوف واضاف أننا جميعا ن
مع سيدنا في معركته التي يخوضها واننا جميعا سنقاتل 
مع سيدنا دفاعا عن القدس وعن عروبتها واسالميتها 
وعن مسيحيتها ايضا لتظل قدس المحبة والتسامح ال 

هي قدسنا ونحن .قدس التشريد والقتل والذبح على الهوية
تها وان أكناف بيت المقدس شاء القدر أن نحمل رسال

ندافع عن هويتها متسلحين بايماننا العميق بقدسية 
الرسالة وقدسية التراب وقدسية المصير ولن نتركها 
وحيدة تصارع قدرها صارخة مستنجدة ولن نتركها تقول 

  .>>...ذات وجع

.. قال محافظ العقبة صالح النصرات و...<<
 الذي ، الروحاني، الديني،نلتقي مع هذا العنوان الوطني

من كافة  واألصول وعيشه األردنيون من كافة المنابتي
ً انه عنــوان عظيما ،كافة شرائحهم ودياناتهم ومعتقداتهم

 وشكل لوحة شرف ،مضامينه ودالالته وفي معانيه
م الهاشمية على مر التاريخ انه لقيادته ولألردنيين

 الرعاية الهاشمية والوصاية والقدس في وجدان األردنيين"
  ".اإلسالمية األردنيةالمقدسات و

 واضاف النصرات ان للقدس مكانة عظيمة
األردنيين  وعند الهاشميين وكبيرة عند المسلمين قاطبةو

أهميتها  و فقد جاءت قدسية القدس من عظمتها،ًتحديدا
 وثالث ،في نفوس المسلمين فهي قبلة المسلمين األولى

  وهي ارض المحشر، ارض مباركة،الحرمين الشريفين
 المستقيم فوق طيبنى الصرا والنشور يوم القيامةارض و

 مهد األنبياء و وهي مهبط الديانات،القدس يوم الحساب
المعراج اال خير دليل  وما معجزة االسراء و،المرسلينو

على قدسية هذه المدينة لذلك فالقدس تحظى بمكانة 
  .عظيمة ومقدسة في نفوس المسلمين

ات المقدس ووقال ينظر األردنيون للقدس
المسيحية نظرة وجدانية راسخة على انها  واإلسالمية

 فهي نظرة نابعة من عقيدتنا ،مبارك ومكان مقدس
 فاألردنيون لديهم ايمان راسخ بان ،اإلسالمية السمحة

 ،اشرف بقعة فيها وهي اقدس البالد والقدس ارض مباركة
قلوبهم من مكانة  ولها ما لها في وجدان األردنيونو

المطلق تتجلى  وا االيمـان األردني الراسخ ومن هذ،سامية
العواطف الدينية العظيمة في  والمشاعر األردنية الجياشة

 المقدسات والوجداني بالقدس والروحي وتعلقهم القلبي
ًجليا من خالل وقوف األردنيون  وًظهر ذلك واضحاو

ًجميعا مع بقية إخوانهم العرب صفا واحدا في الحروب  ً ً
المستميت عن  ودفاعهم المستمر ويةالعربية اإلسرائيل

 حيث قـــدم األردنيون الشهيد تلو ،المقدســـات والقدس
ال يزال األردنيون  و،عن قدسيتها وًالشهيد دفاعا عنها

على استعداد في الوقـــوف خلف قيادتهم الهاشمية 
 المظفرة بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا

 المقدسات مهما كثرت الخسائرو ًرعاه دفاعا عن القدسو
  .بلغت التضحياتو

 واضاف امام هذا الواقـع الديني المقـدس 
 ،المقدسات وااليمـان األردنـي العميـق بقدسيــة القدسو

 المقدسات اإلسالمية وتتجلى الرعاية الهاشمية للقدس
 التي اكتسب شرعيتها الدينية منذ بداية ،المسيحيةو

 ومنذ ،المعراج و برحلة االسراء ابتدأ،التاريخ اإلسالمي
اكتسبوا  وذلك التاريخ واصل الهاشميون رعايتهــم للقدس

ًانسجاما مع صفة الوصاية  و،بذلك الشرعية التاريخية
 التاريخية تبرز مواقف الهاشميـين المشرفــة والدينية

للملك عبداهللا  فكان ،المقدسات والنبيلة تجاه القدسو
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يتغــنـى بهـــا  وف ال يزال يذكرها طيب اهللا ثراه مواقاالول
عندمــــا حـــاول العديد مقايضته على القدس قال  والتاريخ

 فهناك الف عمان... اهللا وال... اهللا وال«كلمته المشهورة 
لكن ليس هناك إال قدس  والف دمشق والف بيروتو

كانت وصيته طيب اهللا ثــراه بان يدفن بجــــوار  و،«واحدة
  .هالقدس بعد موت

الرعاية للمقدسات  ووتستمــر الوصــاية الهاشمية
حتى استشهد الملك عبد اهللا األول بن الحسين على 
 ًعتبات المسجد األقصى حامال ملف القدس

معارك مختلفة قادها الملك  وحروب عديدة.المقدساتو
أسس  وًالحسين بن طالل رحمة اهللا دفاعا عن القدس

ًن دائما لسانه لسان كا و،لمشاريع اعمار كثيرة لألقصى
المقدسات في كافة المحافل  والمدافع الحق عن القدس

  .الدولية

وقال ها هو يواصل جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
 ،المقدسات والرعاية للقدس وحمل األمانة والوصاية

 االعمار الضخمة للقدس وًمتبنيا مشاريع الصيانة
 ،سيحيةالم والمقدسات للحفاظ على هويتها اإلسالميةو
معه أصوات كافة األردنيون في  والمطالبة بأعلى صوتهو

 الحراكات السياسية الدولية بالحفاظ على الوضع القانوني
التاريخي القائم في األماكن بالمقدسة لضمان سالمة و

  .قدسية المكان واالنسان

واكد المحافظ على ان الالءات الثالثة التي 
 في الفترة األخيرة ما ال يزال يكررها وكررها جاللة الملك

هي اال صفعة هاشمية في وجه محـاوالت خطـف 
المقدسات  والرعاية الهاشميــــة على القدس والوصايــة
 وبان الوصايـة الهاشميـة هي ،المسيحية واإلسالمية

  . سياسية ال رجعة عنها، تاريخية،دينيــة

من جانبه اكد رئيس التحرير المسؤول لجريدة  
 على صالبة ،ميل مصطفى الرياالتالز »الدستور«

الموقف االردني ووضوحه من خالل موقف جاللة الملك 

الصريح في ان  وعبداهللا الثاني ابن الحسين الواضح
وتأكيد جاللته الدائم .. الوصاية هاشمية والقدس عربية

المحلية على الموقف  والعربية وفي كافة المحافل الدولية
ينا ان الالءات  مب،قدساتالم واالردني الثابت من القدس

 للتوطين وال للوطن البديل وال للتفريط ال«الملكية الثالث 
عبرت عن الموقف الحاسم والقاطع لجاللة » بالمقدسات

 وان المجال للتشكيك وعلينا االلتفاف ،الملك حفظه اهللا
حول القيادة الهاشمية والوقوف خلفها ونؤيد كافة خطوات 

الى اننا علينا بالوعي؛ الننا  الفتا ،القيادة الهاشمية
نخوض حربا اعالمية مع العدو الصهيوني تستهدف 
النيل من وحدتنا الوطنية والموقف النزيه والحكيم 

  .والشريف لجاللة الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا

واستهجن الرياالت اصرار البعض على التشكيك 
لهاشمية االلتزام التام من قبل القيادة ا وبالموقف االردني

 المقدسات معتبرا ذلك محاوالت بائسة وحول القدس
الهمز في مواقف االردن  ويائسة لزعزعة الجبهة الداخليةو

القدس  والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام
الرخيصة  وبشكل خاص واصفا هذه المحاوالت بالبائسة

 التي تأتي في وقت يلتف فيه الشعب حول قيادته تأييدا
الدور االردني في دعم  وادا لمواقف جاللة الملكاسنو

 اننا نخوض ،وقال. القضية الفلسطينية ورعاية المقدسات
معركة كرامة في الدفاع عن القدس والمقدسات بكامل 

 ، وعلينا االلتفاف حول جاللة الملك عبد اهللا الثاني،قوتنا
وان وحدتنا الوطنية راسخة ولن نسمح لالشاعات ان تنال 

  .منا

وقال رئيس جمعية أصدقاء مؤاب محمد ... <<
 هموم وان العقبة ماكانت اال ابنة بارة ألحالم.. النوايسة

هواجس الوطن وفي الدالالت يأتي وجه الوطن اوال ألن و
هو معلق بالهواء فال بد من أرض  واالنسان يصنع فعله

تزهر فيها احالمنا فكان االردن قدرنا  وتولد فيها خطواتنا
جوهرتها  وفي الداللة الثانية تأتي فلسطين و،الجميل
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 االردنيون دائما اصحاب هم قومي ووطني و،القدس
يمتازون عن غيرهم بأن القدس ترنو بعينيها الطيبتين و

 فجرحها النازف في ،كل مساء الى عمان باكية شاكية
صرختها يسمعها االردنيون قبل غيرهم الن  ومرمى العين
 ثالثة تطل المؤامرة القبيحةفي الداللة ال والجرح واحد

برامجها في المنطقة فالوطن  وتسعى لتفريخ مخططاتهاو
في الفكر الصهيوني سيبقى متحركا بال حدود الى ان 

  .الجديدة تؤيد هذا والشواهد القديمة ويطابق مخططاتهم

وفي الداللة الرابعة نتوقف مليا عند الحرص 
مسيحيا  واالهاشمي على االمانة فالمكان المقدس اسالمي

رعاية الهاشميين من  وهو االن كذلك موضع اهتمام وكان
خالل الوصاية الهاشمية التي كان لها الفعل المؤثر في 
 كثير من مفاصل القضية بكبح الجنون الصهيوني

 ،هوية المدينة المقدسة وهمجية االحتالل لتغيير معالمو
الوصاية اآلن تتعرض لمحاوالت محمومة اللغائها او و

يغها من مضامينها لكن الجهد الملكي من خالل تفر
التفاف الشعب حول قائده حصن  وتصميم جاللة الملك

  .زاد من زخم فعلها على االرض وهذه الوصاية

. وتحدث االستاذ في جامعة البلقاء التطبيقية د 
التاريخي للقدس  ونايف النجادات عن الجانب الديني

التقديس ايضا  والع و القدس لغة تنزيه اهللا جل،حيث قال
من اسمائها جرو سالم اي االرض المقدسة  والطهارة

ومنها اسم يبوس نسبة الى العرب اليبوسيين وهم عرب 
قد اطلق هذا االسم على موضع مخصوص في  وبائدة

 وتأكد اتصال ،فلسطين شمل مقدسات الديانات السماوية
ثر العرب بها منذ الكنعانيين الذين سكنوها وانشأوا فيها اك

من مائتي مدينة قبل العنصر البرونزي الوسيط اي قبل 
 وفلسطين من ،مجيء اليهود اليها بمئات السنين

ارض الرساالت وقد شرفها اهللا عز  والحضارات االنسانية
هو المسجد االقصى  ووجل بوجود ثاني المسجدين فيها

المعراج لرسول  ووربط المسجد الحرام في حادثة االسراء

 السالم فضال عن كونه اولى القبلتين وصالةاهللا عليه ال
التشد  وثالث الحرمين وثاني المسجدين على االرضو

تتضاعف اجر  والرحال اال الى ثالثة مساجد منها االقصى
عال  وربطه اهللا جل والصالة فيها الى خمسمائة صالة

  .ماحوله وبالبركة هو

 ارتبطت ،وحول ارتباط االردن بالقدس قال
مكة المكرمة خالل العهد العثماني وكان القدس بامارة 

اشراف مكة من الهاشميين يرعون المساجد المقدسة 
بعد نجاح الثورة العربية و ،الثالثة مكة والمدينة والقدس

الكبرى طلب الفلسطينيون من الشريف الحسين بن علي 
 الف ٥٠مساعدتهم في اعمار المسجد االقصى فتبرع ب

 كان لها اطيب االثر في ليرة ذهبيىة لهذه الغاية مما
 نفوسهم فطلبوا من الشريف الحسين شمولهم بالرعاية

  .الوصاية على المقدساتو

وقال تعززت هذه الوصاية عندما تشكلت امارة 
 بقيادة الملك عبداهللا االول ١٩٢١شرقي االردن في عام 

 وقد قاتل الجيش االردني ببسالة عن القدس ،بن الحسين
 وجاءت ١٩٤٨الردن عام وحافظ عليها في حوزة ا

 وكان الجيش ١٩٦٧محاولة الغزاة الثانية في عام 
  .العربي بالمرصاد لهم

االردنيين مثمنة  وواضاف ان جهود الهاشميين
عند الفلسطينين فهم وحدهم الذين يقفون دائما بالمرصاد 
الفشال المخططات التهويدية لفلسطين من خالل دعم 

ويتحدث جاللة . الدوليةالمواقف الفلسطينية في المحافل 
الملك عبداهللا الثاني بن الحسين دائما عن قضية 
فلسطين والقدس والفلسطينيين بالثوابت المعروفة عن 

وان .. ال للوطن البديل والهاشميين ال للتهويد ال للتوطين
علينا ان نحشد صفنا شعبا واحدا لدعم مواقف الهاشميين 

  .فالقدس والمقدسات خط احمر

ألنها القدس «احث عبداهللا المنزالوي وقال الب 
 فالدفاع عن القدس وفلسطين عبادة ،وألنها فلسطين



  
  ٢٤٤ 

 وهي ،وشرف واصطفاء فهي المسجد والقبلة والمسرى
 وهي أرض القداسة ،أرض الجهاد والرباط والحشد

 ، وهي أرض العلم والعلماء واألبرار والشهداء،والبركة
وقصتها مع .ياءومهبط الوحي ومهد الرساالت وأرض األنب

 فالعقبة منذ آالف السنين كانت بوابة الفتح ،العقبة قديمة
فرضة «وسماها المؤرخون ... والتحرير المقدسي

وعندما فتح النبي صلى اهللا عليه  .أي ميناءها» فلسطين
وسلم العقبة رسم لها دورها في القدس وفلسطين فجعلها 

ن ألهل  حيث كتب كتاب أما،بوابة الفتح ومنطلق التحرير
فكانت .. العقبة اشترط فيه أن تكون العقبة ممرا للفاتحين

. كذلك حيث عبرتها كتائب الفاتحين إلى مصر وفلسطين
كما كانت العقبة بوابة الفتح العمري للقدس فمنها انطلق 
عمر بن الخطاب لتسلم مفاتيح القدس بعد أن مر بها 

  .ونزل في ضيافة أهلها ليلتين

وي الى مسلمات الدور واشار المنزال... <<
واهمها أن األردن ... األردني في فلسطين والقدس

وفلسطين هما جسد واحد وهما األرض المباركة وهما 
وأن  ..األرض المقدسة وهما أرض الجهاد والرباط والحشد

ووطني .. الدور األردني في القدس له بعد ديني وشرعي
ع أي وال يمكن التخلي عنه وال يستطي.. وقومي وتاريخي

أحد أن يلغيه أو ينتقص منه بل هو قدر واستحقاق 
  >> ...ومسؤولية أردنية

واشار الى إن موقف جاللة الملك عبداهللا ... <<
الثاني تجاه القدس والمقدسات وتمسكه بالوصاية 

 وهو ،الهاشمية والءاته الثالث موقف نقدره وندعمه
ف امتداد لموقف الهاشميين من قبل ابتداءا بموقف الشري

الحسين بن علي الذي رفض التفريط بفلسطين وقدم من 
ماله الخاص لصيانة المسجد األقصى وأوصى أن يدفن 

ومرورا بمواقف الملك المؤسس الذي روى . في جنباته
بدمائه عتبات األقصى وكذلك مواقف الملك الباني رحمه 

  .اهللا في الدفاع عن فلسطين والقدس

  عاهد السعودي. د 

لن تاريخ صفحات ماطويت وياقدس نقش ال« 
عقيدة لدى الهاشميين تطوى تحمل رسالة عظيمة و

امانة يتشرف  ودينية فهي ثوابت وبصبغة قانونية تاريخية
االردن بحمل جاللة الملك عبداهللا الثاني لها نيابة عن 

.. االسالمية فالهاشميون أمة صالبة واالمتين العربية
لخنوع والذل ورفض ا ..الشريف الحسين كالسيف ماالنا

ألجلك  ..رأي ورسم ووعبداهللا المؤسس فكر ..فماهانا
ياقدس على ابوابك قضى شهيدا مزانا ولك ياقدس طالل 

بين عمان وبك الحسين ابنه  ويشهد معانقة المجد بينك
المغفور له قضى عشقا ألجلك أهدر الشباب وصافح 
األسقام وارتضى قرير عينه عبداهللا الثاني النجل المفدى 

االجداد رفعة  وحمل الهم رسالة كلها رواسخ االباءلي
  .وعزما

ياقدس الوصاية من المولى حقها لهم فلهم 
ملوك تنثني الجبال لهم حبا وودا فتقلدوا .. نوابغ العصر

 وسام الوصاية باكرا عندما كان غيرهم يرسم له حدا
عقدا  وويصبح رائعا بما أهداه لهم أعداء االمة وساماو

من  ويق البطولة عقال راجحا وزندا مقومافأبيتم اال طر
فسجله  ...تنكر وصايتكم فقد تنكب طريقا ضاال ارعنا

ليس فيه سطرا اال كان اسودا فالتاريخ كتاب لصاحبه اما 
  .>>...ابيضا او اسودا

 ٣٨ص ١/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الطلبة األردنيون في روسيا يدعمون مواقف 
 الملك تجاه القدس

الطلبة االردنيون في  أكد – را بت–موسكو 
 والذي ،"نشامى االردن"موسكو في ختام االسبوع االردني 

اقامته الرابطة االردنية في جامعة الصداقة بين الشعوب 
 دعمهم لمواقف جاللة الملك ،في موسكو اليوم الثالثاء

عبداهللا الثاني اتجاه القضية الفلسطينية والمقدسات 
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وعرض الطلبة . دينة القدساإلسالمية والمسيحية في م
في الحفل الذي حضره السفير االردني في روسيا امجد 

 فيلما وثائقيا يتناول ارتباط الهاشميين تاريخيا ،العضايلة
  .ودينيا بمدينة القدس والمسجد االقصى المبارك

وكرم السفير العضايلة عددا من الطلبة االردنيين 
ر عن في ختام الحفل الذي تضمن فقرات فنية وصو

التراث والتاريخ االردني بحضور حشد كبير من طلبة 
  .الجامعة من مختلف دول العالم

 ،وكان الطلبة االردنيون في جامعة بيلغورود
 قد حققوا المركز االول على مستوى ،جنوب روسيا

 الى ، واقاموا حفال موسيقيا،الثقافات العالمية في الجامعة
  .وية اردنيةجانب معرض احتوى على ازياء شعبية بد

  ١/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تنظم مؤتمرها الشبابي تحت " جمعية النهضة"
  "شعبك كله معك"عنوان 

  

اقامت جمعية النهضة الشبابية  - عمان
شعبك (مؤتمرها الشبابي المجتمعي تحت عنوان القدس 

  .في مركز الملك عبداهللا الثاني في الزرقاء) كله معك

 عودة ان المؤتمر وقالت رئيسة الجمعية بثينة
أكد االلتفاف خلف القيادة الهاشمية وتأييد الوصاية 
الهاشمية وتثمين جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ومواقفه في الدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية 

  .والصمود امام التحديات

وحضر المؤتمر نائب محافظ الزرقاء بالل 
 وامين عام اللجنة ،ا وسيادة المطران عطاهللا حن،النسور

 وامين عام ،الملكية لشؤون القدس الدكتور عبداهللا كنعان
وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية المهندس 

 ورئيس مجلس محافظة الزرقاء احمد ،عبداهللا العبادي
 والدكتور محمد وهيب من ، والدكتور حمدي مراد،عليمات

ادة وحشد كبير الجامعة الهاشمية وعدد من اصحاب السع
 .من فعاليات الشباب الملتفين خلف قيادتهم الرشيدة

  ٤ ص٤/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ومخيمات وعشائر محافظاتفعاليات في كافة 

المملكة تؤكد دعمها لمواقف جاللة الملك 

ورفضها لصفقة القرن الوصاية الهاشمية و

 والتوطين

ًأوردت جميع الصحف األردنية نقال عن عدد 
ير من الصحفيين أنباء الفعاليات التي تمت في كب

محافظات ومخيمات وفي عشائر المملكة حيث أجمعت 
جميعها على دعمها للمواقف المشرفة لجاللة الملك 
المعظم الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضه لصفقة 

وجدد جميع المتحدثين والئهم لجاللته ودعمهم . القرن
لدور األردني حيال القضية للوصاية الهاشمية واعتزازهم با

  .الفلسطينية ورفضهم لصفقة القرن

 التي ، أن الرسائل الملكية،وأكدت تلك الفاعليات
تحدث عنها جاللة الملك بكل قوة في المحافل الدولية 
واإلقليمية والمحلية والتي ترفض هذه الصفقة قبل 

 هي ثوابت أردنية واضحة في مواجهة ،اإلعالن عنها
  .الصفقة

 مناطق المملكة المختلفة مسيرات وشهدت
 شارك فيها آالف المواطنين ،شعبية وحزبية ونقابية

 ودعم الصمود البطولي ،تركزت على مواجهة الصفقة
 ،للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل الصهيوني

  .>>...ٕواسقاط مخططاتهم االستعمارية في فلسطين

وردد المشاركون في المسيرات هتافات ... <<
ة لمواقف جاللة الملك الداعمة والراسخة والتاريخية مؤيد

 مؤكدين ،وفي مقدمتها القدس والقضية الفلسطينية



  
  ٢٤٦ 

اعتزاز الشعب األردني بكل مكوناته بالسياسة المعتدلة 
  .التي ينتهجها في هذا الصدد

مدير أوقاف إربد السابق وكان من المتحدثين 
جمرة النائب األسبق يونس الو ،الشيخ جمال البطاينة

 : الذي قالوزير األوقاف األسبق عبد الرحيم العكورو
إن صفقة القرن بدأت منذ الحرب العالمية الثانية “

 والتي ،ومرورا باتفاقية سايكس بيكو والحروب المتتالية
كانت تهدف الى تمزيق األمة وتقسيمها الى دويالت 

  .”وأقطار عربية

وأشار الى أن موقف الهاشميين من القدس 
دسات اإلسالمية والمسيحية تاريخي ابتداء من والمق

 الذي استشهد على عتبات ،جاللة الملك عبداهللا األول
 ، وتضحيات الجيش العربي األردني،المسجد األقصى

الذي كان حريصا على عدم تمكين اليهود من االستيالء 
  .على أي جزء من القدس الشرقية

وجاء دور الملك الحسين الذي بدأ بإعمار 
 والقيام بإصالحات لما تعرض له األقصى من ،صىاألق

  .تشوهات جراء الحروب

وأشار الى دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في 
االستمرار بالحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ٕمن خالل إنشاء صندوق وتشكيل أمانة عامة وانشاء 

  .محطة إنذار مبكر وغيرها

ملك عبداهللا وأكد العكور أن مواقف جاللة ال
 مشيرا الى ، بعكس مواقف األنظمة العربية،الثاني مشرفة

أن الخوف أن تمضي صفقة القرن واألمة العربية في 
  .>>...حالة صمت من المؤامرة

 رئيس جامعة اليرموك :ًومن المتحدثين أيضا
رئيس ملتقى الكرك للفعاليات و ،الدكتور زيدان كفافي

 حيث سبق خالد الضمور ورئيس بلدية الكرك األ،الشعبية
إن أبناء الوطن كلهم يقفون مع جاللة الملك في " :قالوا

 وخصوصا ،مواقفه األخيرة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية

 الى أن مواقف الملك هي تعبير رينا مش،"القدس العربية
حقيقي عن نبض األردنيين تجاه هذه القضية الحساسة 

انا للقضايا الوطنية  والتي شكلت على الدوام عنو،والمهمة
  .>>...لدى األردنيين

أكد رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي كما ... <<
 أن األردنيين جميعا يعتزون ويفخرون بما ،زهير البطوش

عبر عنه جاللة الملك بوجه الدعوات والتصريحات 
األميركية واإلسرائيلية بخصوص القضية الفلسطينية 

 وخصوصا بما يتعلق ،وتداعياتها على الساحة العربية
  .>>...بالموقف تجاه القدس الشريف

 أحد وجهاء ًومن المتحدثين أيضا... <<
 ومعالي السيد ،محافظة العقبة عطا اهللا رمضان الفيومي

 مركزية قضية  الذي أكد علىموسى خلف المعاني
 ، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها،القدس

 جاللة الملك تجاه القدس داعيا إلى التعاون ودعم مواقف
 وهو األمل ،جاللة الملك هو الرمز “ وأن.ومقدساتها

 لنحافظ على ،بالنسبة لنا بالثبات على هذه المواقف
  .>>...”إنسانيتنا وعواطفنا الدينية

 رئيس غرفة تجارة ًومن المتحدثين أيضا... <<
ومما جاء في  ،عجلون النائب السابق عرب الصمادي

ة الهاشميين على القدس تاريخية وال إن وصاي “:حديثه
 وال تستطيع أي جهة النيل من هذا ،نقبل أي مساس بها

 ما يستدعي منا المزيد من رص ،الحمى العربي الهاشمي
  .>>...”الصفوف إلفشال كل تلك المخططات

  وفي المخيمات

جمع أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني في أ
ن على حقهم  مؤكدي، على رفضهم لصفقة القرن،األردن

ٕفي العودة واقامة الدولة الفلسطينية على األراضي 
  . ورفض كافة أشكال التوطين،الفلسطينية

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي 
تتبنى القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل 
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 معبرين عن دعمهم للوصاية الهاشمية على ،الدولية
  .حية بالقدس المحتلةالمقدسات اإلسالمية والمسي

ومن المسؤولين والشخصيات التي تحدثت عن 
النائب األسبق عن مخيم الشهيد عزمي المفتي : "ذلك

الشيخ محمد مازن و ،في إربد صالح مرجان) الحصن(
رئيس لجنة خدمات مخيم جرش و ،أحمد من مخيم إربد
رئيس لجنة خدمات مخيم سوف و ،عودة أبو صوصين

في مجلس النواب عن محافظة النائب و ،أحمد بنات
: حيث قال البلقاء ومخيم البقعة الدكتور مصطفى ياغي

إن القيادتين األردنية والفلسطينية لم ولن يقدما أية 
تنازالت في سبيل تصفية القضية الفلسطينية أو االلتفاف 

 كحقه بالعودة ،على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
ة المستقلة على كامل ٕوالتعويض واقامة دولته الفلسطيني

 ذات السيادة على الحدود والمياه ،التراب الفلسطيني
وقال الناشط في مخيم مادبا إسحاق  .واألرض والسماء

 إن صفقة القرن تشكل وهما كبيرا للقضاء على ،جعارة
كينونة ووجود الشعب الفلسطيني في استرداد حقه 

  .المشروع باقامة دولته على كافة األراضي المحتلة

وأشار إلى أن صفقة القرن هي التطبيع مع 
 مشددا ،الكيان اإلسرائيلي وهذا مرفوض جملة وتفصيال

على ضرورة تدعيم الجبهة الداخلية في مواجهة تداعيات 
  .صفقة القرن

عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب وتحدث 
 في مخيم مادبا المهندس "حشد"الديمقراطي األردني 

ة يبوس الخيرية في مخيم رئيس جمعيو ،مروان حجازي
أشار إلى أن هذه  الذي ،مادبا الدكتور يوسف أبو سرور

الصفقة هي محاولة من قبل اإلدارة األميركية والكيان 
الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على حساب 

 مشيدا بمواقف الملك الثابتة ،األردن الذي يرفض الصفقة
د الدولي ضد  وكسب التأييد والحش،في المحافل الدولية

  .قرار ترامب بان تكون القدس عاصمة الكيان الصهيوني

رئيس لجنة خدمات مخيم حطين في كما تحدث 
رئيس لجنة خدمات مخيم و ،الزرقاء صالح النحالين

  .الزرقاء عامر جادو

وأكدوا جميعهم على دعم مواقف جاللة الملك 
  ".صفقة القرن"ورفضهم لما يسمى 

تلفة التي جرت فيها ومن المدن والمناطق المخ
 ًامهرجانالتي أقامت تلك الفعاليات منطقة دير عال 

ًا تأييدا لمواقف الملك تجاه القدس وخطابي ه تحدث فيً
رئيسا بلديتي اللواء وعدد من النواب السابقين وممثلو 
عشائر اللواء وهيئات المجتمع المدني حيث أكدوا 

وقف ة الهاشمية ووقوفهم مع المالرأيم حول فهالتفا
 مبينين أن الوصاية الهاشمية ،المشرف لجاللة الملك

على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس حق 
  .ًديني تاريخي ال نحيد عنه أبدا

االالف من أبناء مدينة سحاب وفي سحاب نظم 
مهرجانا خطابيا أمس تأييدا لمواقف جاللة الملك عبداهللا 

 اإلسالمية الثاني في الدفاع عن القدس والمقدسات
 ، وتأكيدا على الوقوف خلف قيادته الهاشمية،والمسيحية

ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس 
 وتأييدهم ، ورفض التوطين والوطن البديل،الشريف

  .للمسيرة اإلصالحية التي يقودها جاللة الملك

رئيس بلدية ومن المتحدثين في المهرجان 
 ان اهالي مدينة :ل حيث قاسحاب عباس المحارمة

سحاب يؤكدون تأييدهم المطلق والوقوف يدا واحدة ضد 
أي مؤامرة تحاك ضد القضية الفلسطينية وضد التوطين 

  .وان القدس عاصمة فلسطين

اكدت فاعليات وفي بلدة صخرة في عجلون 
تمعية تاييدها لمواقف جاللة الملك عبد اهللا جشبابية وم

سالمية والمسيحية الثاني تجاه القدس والمقدسات اال
وانهم مع خطوات جاللة الملك يلتفون حوله وحول 

  .العرش الهاشمي واالسرة الهاشمية
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الدكتور علي يوسف وتحدث خالل الفعالية 
نائب  و،الشاعر عمر الزغولو ، مستشار إرادةالمومني

و وعض ،رئيس مجلس المحافظة الدكتور رضا المومني
هندسة فاطمة الم و،مجلس المحافظة فتحي المومني

ئيسة جمعية  ور،لشيخ محمد حسن المومني وا،القضاة
  .سيدات صخرة الخيرية اسماء المومني

  عشائر األردن

ومن العشائر األردنية التي أقامت فعاليات حول 
ًالموضوع عشائر السرحان التي أقامت مهرجانا خطابيا  ً

 التفافها حول القيادة الهاشمية بقيادة جاللة  فيهاكدت
 معلنة تأييدها لجاللته في الالءات ، عبداهللا الثانيالملك

الثالثة والمتعلقة بالقدس والوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية والرفض القاطع للوطن 

  .البديل

النائب السابق الشيخ ضيف كان من المتحدثين و
ورئيس بلدية السرحان المهندس خلف  ،اهللا الكعيبر

د رئيس مجلس محافظة المفرق ابراهيم مساع و،السرحان
 ،ئيس نادي مغير السرحان جهاد السرحان ور،السرحان

كل من و ،ومديرة مدرسة زملة الطرقي جميلة عويصي
  .محمد عوض وهاني الكعيبر وعودة السرحان

   عشائر بني قيس

 أكدت عشائر بني قيس في المملكة تأييدها كما
جاه القدس والقضية لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني ت

الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات خالل 
احتفال جماهيري امس الجمعة بحضور النائب األول 

  .لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي

رئيس ديوان عشائر بني قيس تحدث كل من و
 لدعم موقف "مليون توقيع"نبيل القيسي عن مبادرة 
 مشيرا الى ،وصاية الهاشميةجاللة الملك من القدس وال

القدس خط ": ان االحتفال يأتي ترجمة لنداء جاللة الملك
  ". وشعبي كله معي،أحمر

دعا المتحدثون إلى توحيد الصف وااللتفاف و
 الوصي الشرعي على القدس ،خلف جاللة الملك

ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية في مواجهة ما تتعرض 
 تهويد خاصة المسجد له المدينة المقدسة من أعمال

  .الحرم القدسي الشريف/ األقصى

  وفي محافظة الزرقاء

نظم ديوان آل العمري في محافظة الزرقاء 
مهرجانا وطنيا تأييدا لموقف الملك عبد اهللا الثاني اتجاه 

  .القضية الفلسطينية وعروبة القدس

وأكد رئيس ديوان عشيرة العمري في الزرقاء 
ف كافة شرائح الشعب  وقو،المهندس أحمد العمري

األردني خلف القيادة الهاشمية بقيادة جاللة الملك 
 في موقفه المشرف تجاه ،عبداهللا الثاني ابن الحسين

 وانه ال ،القضية الفلسطينية والمقدسات والقدس الشريف
  .تفاوض ابدا تجاه القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية

وبين العمري أن التضحيات الشرعية التاريخية 
للهاشميين التي انطلقت من زمن الشريف الحسين وصوال 
للقائد جاللة الملك عبداهللا الثاني من خالل تشكيل حماية 
حقيقية للمقدسات في وجه كافة محاوالت الصهاينة 

  .االعتداء عليها

  وفي عيرا ويرقا

 الحاضرون اصدرأقيم مهرجان جماهيري حاشد و
 هنا في قضاء عيرا نؤكد نحن المجتمعون: "ًبيانا قالوا فيه

ويرقا من ابناء عباد ومن حضر معهم خلف جاللة الملك 
ال "في موقفه الرافض الذي أطلقه في الءاته الثالث 

 ال لرفع الوصاية ،ال للوطن البديل ،التوطين
ونؤكد  ،"عن المقدسات االسالمية والمسيحية  الهاشمية

ك على الثوابت الوطنية واللحمة الوطنية وان االردن يمل
عناصر من القوة واإلرادة واستمرار مسيرته في البناء كي 
يكون االردن اقوى في مواجهة التحديات ويملك ابناؤه 
المخلصون موقع القرار ويرفضون كل ما يمس ارضه 
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ويؤكدون على نهج االصالح بكل مضامينه  .وسيادته
 ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية واالعالمية

ة اإليجابية ويرفضون كل اشكال الهيمنة وخطف والمشارك
  . مكامن قوته

وتحدث في المهرجان الخطابي كل من النائب 
السابق اللواء محمد فالح العبادي والقاضي الدكتور 
مصطفى الرحامنة الدكتور وائل ابو بقر وسليمان 
الزيادات والدكتور فايز الربيع والدكتور محمد عواد 

ن الرحامنة والمحامي فراس المحاسنة والدكتور حسي
  .العريق والدكتور عبد الرحمن العرمان

كما شارك في المهرجان الخطابي الدكتور راتب 
العيسى ووائل الصالحين وعبد الرحيم العالوين ونائب 
رئيس مجلس محافظة البلقاء جمال زيادات وعضو 
مجلس محافظة البلقاء محمود الدبوش الرحامنة والدكتور 

قات والعميد بادي النواصرة واالستاذ محمد مشهور الطوي
السعايدة والشاعرة حليمة العبادي والشاعر ياسر 

  .الرحامنة

القـدس "وفي مدينة جرش أقيمت ندوة بعنوان 
أهمية على المشاركون فيها  أكد "في عيـون الهاشميين

المدينة المقدسة في الذاكرة الوطنية والوجدان الهاشمي 
اللة الملك عبداهللا الثاني ويؤكد الذي يتبناه ويقوده ج

عليه في كل المؤتمرات والندوات والمحافل العربية 
  .واالسالمية والدولية

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها مدرسة البركتين 
األساسية المختلطة شمال مدينة جرش ندوة بعنوان 
القدس في عيون الهاشميين يوم امس ورعاها مدير 

 السعيدين وشارك فيها النائب تربية جرش الدكتور حسين
هدى العتوم ومستشار وزارة األوقاف األردنية الدكتور 

  .مراد الرفاعي

مستشار وزارة األوقاف األردنية اكد من جانبه 
الدكتور مراد الرفاعي على دور الهاشميين في إعمارهم 

 مبينا رعايتهم المادية والمعنوية ،المتواصل لبيت المقدس
  .باركللمسجد االقصى الم

وبين الرفاعي أهمية المسجد األقصى وتاريخه 
  .وفضائله

مديرة مدرسة البركتين انتصار كما ألقت 
نجتمع على قضية األمة « :الصمادي كلمة قالت فيها

جميعا القدس المباركة إننا ال نسكنها ولكنها تسكن فينا 
واألردن لها شقيق الروح وتوأم الفؤاد قيادة وشعبا تاريخا 

  .ستقبالوحاضرا وم

 ٥/٥/٢٠١٩ والغد الرأيصحف الدستور و

* * * * *  

  

أبناء البترا يؤكدون دعمهم لمواقف الملك تجاه 
  القدس

أكد أبناء لواء البترا  -  زياد الطويسي- بترا 
تأييدهم لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة والمشرفة 

 بصفته حاميا للقدس والمقدسات ،من القضية الفلسطينية
 وأن الوصاية الهاشمية على ،إلسالمية والمسيحية فيهاا

  . حق غير قابل للنزاع أو حتى النقاش،القدس الشريف

وشدد المشاركون خالل المسيرة التي رفعوا فيها 
 على الءات الملك ،يافطات وشعارات بشتى لغات العالم

 وال للتخلي عن ، ال للتوطين، ال للوطن البديل،الثالث
  .القدس الشريف

وشهدت المسيرة التي رصدتها عدسات السياح 
 ،مشاركة واسعة للفعاليات الشعبية والرسمية والشبابية

إضافة إلى فرق الخيل والهجانة وفرقة الراجف للفنون 
  .الشعبية

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من 
 هتافات جددت وقوف ،وسط وادي موسى وحتى مركز الزوار

 في مواقفه المشرفة تجاه قضايا األمة األردنيين مع الملك
  .المختلفة ومنها فلسطين
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وعبر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف 
 من قضايا األمة ،جاللة الملك في شتى المحافل الدولية

كما رفع المشاركون في المسيرة شعارات .العربية واإلسالمية
ول  للتعبير عن التفاف أبناء البترا ح،بعدة لغات أجنبية

  . ورفضا للوطن البديل وصفقة القرن،قيادتهم

 أعربوا خاللها ،وحمل أبناء عشائر البترا يافطات
عن اعتزازهم بالتضحيات التي قدمها األردنيين وأبطال 

 في سبيل الدفاع عن أرض ،الجيش العربي الباسل
 وما سطرته القوات المسلحة من بطوالت في ،فلسطين

  .معركة الكرامة الخالدة

  ٨ص ٦/٥/٢٠١٩ يالرأ

* * * * *  

آل العرموطي يؤكدون تأييدهم ونصرتهم 
  لمواقف الملك

  

 أمس األول ،نظمت عشيرة العرموطي - عمان
 مهرجانا حاشدا شارك فيه اآلالف من المواطنين ،السبت

ًفي جبل نزال دعما وتأييدا لمواقف الملك ونصرة للقدس  ً
  . ولتأكيد الوصاية الهاشمية على القدس،واألقصى

وأكدت الوزيرة السابقة خولة العرموطي خالل 
كلمة لها التأييد لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 

 وتمسكه بالوصاية ،الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية
  .الهاشمية على المقدسات الدينية في الضفة الغربية

ًنجتمع قبيل شهر رمضان لنؤكد معا : وأضافت
طن نفخر به ونحبه ونحميه ًأننا جميعا أبناء هذا الو

ً ونقف خلف قيادته الحكيمة صفا واحدا ،برموش األعين ً
  .ًمنظما في السراء والضراء

أن صفقة القرن التي تتضمن : وأكدت العرموطي
 هي ما قال عنها ،االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

ال » : وهل تذكرون ما قاله الملك،الملك إنها لن تمر
 وكلنا من ،» ال لضياع القدس،توطين ال لل،للوطن البديل

  .ال وألف ال» :خلفه يجب أن نردد

ولفتت الى اعتزاز كافة الشعب األردني بكل 
مكوناته بالسياسة المعتدلة التي ينتهجها جاللة الملك 

ً ونموذجا ،التي جعلت من األردن البلد اآلمن في المنطقة
  .يحتذى على المستويين اإلقليمي والعالمي

لقد :  حيث قال،ين حماد المعايطةوتحدث الع
ًبذل الهاشميون جهودا عظيمة في خدمة المسجد 
ٕاألقصى ورعايته واعماره منذ بداية الصراع العربي 

 وكانت األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية ،اإلسرائيلي
على رأس أجندة جاللة الملك المعزز عبداهللا الثاني الذي 

 على المقدسات إن الحفاظ: قال في أحد خطاباته
ٕواعمارها أمانة في عنقي وسأستمر في دعمها على 

  .خطى اآلباء واألجداد

الشعب »:وقالت العين القاضي تغريد حكمت
ًاألردني بأكمله يقف صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا  ً
الثاني ابن الحسين الذي يعتبر صمام األمان للمحافظة 

ل الظروف  خاصة في ظ،على أمن األردن واستقراره
  .اإلقليمية التي تشهدها المنطقة

أننا إذ نجدد البيعة لقائد مسيرتنا : وأضافت
 بعون اهللا ، وسنبقى- وما زلنا - لنؤكد أننا كنا ،المظفرة
 وأن ارث جاللة ، على العهد والوفاء للهاشميين،تعالى

ً يتوهج صدقا ،الملك عبداهللا الثاني هو إرث هاشمي نبيل
 وأن الوصاية على القدس ،قيدة وعروبة وع،وأصالة

ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية هي وصايه هاشمية 
 وجاللة الملك عبداهللا الثاني هو حامي ،راسخة وثابته

  .المقدسات وراعيها

إن فلسطين  :وقال الشيخ محمد عواد النعيمات
 حيث بذلت ، في ضمير الهاشميين- وما تزال -كانت 

 وكثيرة رغم قلة اإلمكانات في الدولة األردنية جهودا كبيرة
  .دعم القضية الفلسطينية

على  :من جانبها قالت العين هيفاء النجار
 ،طالبنا وشبابنا أن يدرسوا تاريخ األردن القديم والحديث
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ليعرفوا أن الهاشميين أسسوا األردن على مبادئ 
 وعلينا أن نحمي ، واإلنتاج، والعطاء، والوسطية،االعتدال

 ولدينا اختالفات ،ونحمي وحدتنا الوطنيةمؤسسات الوطن 
لكننا متفقون على الوقفة الثابتة الراسخة خلف الوطن 

  . ونقف ورؤوسنا شامخة في هذا الوطن،وقيادته

من جهته أكد النائب صالح العرموطي على 
موقف أبناء العشيرة الثابت في والئهم وانتمائهم ووقوفهم 

ًصفا واحدا خلف جاللة الملك والوطن  ودور عائلة ،ً
ًالعرموطي الكريمة الثابت والتي ما كانت يوما إال مع 

  .الوطن واستقراره وسيادته

نجتمع : ًوتحدث المؤرخ عمر العرموطي قائال
لنجدد البيعة لقائد الوطن وعميد آل البيت جاللة الملك 

 ، ووحدتنا الوطنية خط أحمر،عبداهللا الثاني بن الحسين
  . ولن نسمح بالمساس بها،وهي عنوان قوتنا وتماسكنا

وأكد العرموطي أن جاللة الملك يمثل صوت 
 وصوت جاللته ، والوسطية، واالعتدال، والعقل،الحكمة

 ، وتحركاته فعالة لدى الدول،مسموع لدى كل األطراف
وأشار إلى أنه بالرغم من قسوة الهجمات والممارسات 
اإلسرائية الممنهجة الهادفة الى تهويد القدس 

 إال أن الموقف الهاشمي بقيادة جاللة الملك ،هاومقدسات
والمتمثل بجهود جاللته في تأكيد الوصاية الهاشمية 
والرعاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في هذه 
المدينة قد أحاط هذه المقدسات بسور وحصن منيعين 

  .لحمايتها الضياع والطمس والزوال

 ،موطيإلى ذلك تحدث الدكتور خالد غضبان العر
نجتمع في هذا اليوم المبارك لنؤكد على : حيث قال

الثوابت التي نؤمن بها على مر العقود بأن القدس عربية 
 وكيف ال وهي المدينة ،إسالمية فيها من القدسية الدينية

 .التي جمعت الديانات السماوية الثالث

  ٩ ص٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 المسجد األقصى.. مع دخول شهر رمضان
 يستعد الستقبال مئات آالف المصلين

 

نيون وضع الفلسطي - رويترز- القدس المحتلة  
لمساتهم األخيرة في المسجد األقصى وغيره من األماكن 
بالحرم القدسي استعدادا للزيادة الهائلة في أعداد 

  .لقدس خالل شهر رمضانل المرتادين

وأقامت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
خياما ومظالت في صحن مسجد قبة الصخرة وأنحاء 

ن حرارة الحرم القدسي لحماية المصلين الصائمين م
  .الشمس

 المتحدث اإلعالمي باسم ،وقال فراس الدبس
نصب المظالت والشوادر في صحن قبة الصخرة "الدائرة 

وبجانب المسجد القبلي وعلى سطح المرواني والعديد من 
 وكان هناك أيضا ،األماكن لكي نقي المصلين حر الشمس

من ضمن التحضيرات غسل قبة الصخرة وغسل 
مال التنظيف هذه تدوم على مدار  وجميع أع،المصليات

العام ولكن في شهر رمضان يكون هناك إجراءات سريعة 
  ."ومتتالية من أجل التجهيز الستقبال أعداد الوافدين

 ، أهل القدس،ويعتبر كثيرون من الفلسطينيين
أن تزيين شوارع وأحياء المدينة القديمة أكثر من مجرد 

  .احتفال بقدوم شهر رمضان

 من سكان ، يدعى عمار سدرمن هؤالء رجل
البلدة القديمة وأحد أفراد لجنة حي باب حطة التي تتولى 

نقوم بتزيين المدينة حفاظا على الهوية "تزيين المنطقة 
 كون القدس تحت ظل ،المقدسية والفلسطينية واإلسالمية

  ".االحتالل وتمر بانتهاكات يومية

ُويقيم المسعفون كذلك عيادات ميدانية لخدمة 
  .ف المصلين أثناء شهر الصومألو

كل "وقال ضابط إسعاف يدعى مروان سليمان 
سنة بشكل عام بنعمل على تجهيز كادرها قبل شهر 



  
  ٢٥٢ 

 وبشهر رمضان إن شاء اهللا بيكون جاهز الكادر ،رمضان
  ."ليعمل في خدمة المصلين وزوار المسجد األقصى

ومعلوم بالطبع أن إسرائيل تحتل القدس الشرقية 
 وأنها ضمتها الحقا في خطوة لم ١٩٦٧م منذ حرب عا

ونقلت الواليات المتحدة سفارتها من . تحظ باعتراف دولي
تل أبيب إلى القدس بعد قرار للرئيس األمريكي دونالد 

 بشأن االعتراف بالقدس عاصمة ٢٠١٧ترامب في 
  .إلسرائيل

ويشهد شهر رمضان توافد أعداد هائلة من 
د األقصى السيما في المسلمين ألداء الصالة في المسج

  .أيام الجمعة

 ١٢ص ٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

عشيرة ابو عبيد تصدر بيان تأييد ودعم 
 لمواقف الملك

  

في كافة أنحاء " أبو عبيد"أصدرت عشيرة 
المملكة بيان تأييد ووالء ودعم لمواقف قائد البالد جاللة 
الملك عبداهللا الثاني الشجاعة تجاه فلسطين والقدس 

ه عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية وفي ودفاع
الحرم القدسي  /مقدمتها المسجد األقصى المبارك

  .الشريف

" أبو عبيد"إن أبناء عشيرة :ًوتاليا نص البيان
 يؤكدون التفافهم حول قائدهم ،على امتداد مساحة الوطن

 في ،جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين المعظم
ع عن القدس والمقدسات مواقفه الشجاعة في الدفا

 وموقفه الثابت ،اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف
 ووقوفه في وجه كل الضغوطات ،من القضية الفلسطينية

 وسعيه ،والتحديات التي تحاول المساس بجوهر القضية
 ،إلى إيجاد الحل العادل لها بإقامة الدولة الفلسطينية

  .وعاصمتها القدس الشريف

 وهم يؤكدون على هذا ،يرةإن أبناء العش
 شأنهم في ذلك شأن أبناء هذا الوطن وأسرته ،الموقف

 لن يقبلوا بغير الوصاية الهاشمية على ،الكبيرة الواحدة
 باعتبارها خط الدفاع األول عنها ،المقدسات في القدس

في وجه االعتداءات والممارسات الرامية إلى تهويد 
قائم فيها بقوة المدينة المقدسة واإلخالل بالوضع ال

  .االحتالل والغطرسة الصهيونية

أنه ال تنازل عن " أبو عبيد"ويؤكد أبناء عشيرة 
ثوابت األردن وقيادته الهاشمية صاحبة الشرعية 
التاريخية والدينية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 وأن األردنيين على قلب رجل واحد خلف ،في القدس
حمر في وجه كل من يعتقد القدس خط أ"جاللته؛ يرددون 

أنه قادر على فرض إمالءاته وصفاقته وتمريرها على 
 بقيادته الهاشمية ،؛ فاألردن"حساب األردن وفلسطين

 قادر على تحطيم كل المؤامرات ،والتفاف الشعب حولها
 ،والسيناريوهات التي يروج لها على أنها صفقة القرن

عن ثوابته  للتنازل ، وال إلغراءات،ولن يرضخ لضغوطات
  .وموقفه من القضايا المصيرية والمركزية

 بما ،ٕواننا على يقين ثابت بأن جاللة الملك
 ،يمثله من صوت الحكمة والعقل واالعتدال والوسطية

 عربيا ، وتحركات فعالة،وخطاب مسموع عند كل األطراف
 كفيل بالتصدي ألي حلول تمس ثوابت ،ٕواقليميا ودوليا

العودة والقدس والمقدسات؛ وما الدولة الفلسطينية وحق 
 إال ، بكل مكوناتهم وألوانهم وأطيافهم،التفاف األردنيين

 ،رسالة واضحة للعالم بأن األردن لن يتخلى عن دوره
 ،ولن يتنازل عنه تجاه المقدسات والقضية الفلسطينية

 حتى إيجاد الحل العادل والشامل ،ولن يكون وطنا بديال
  .لها

 في ظل ،ا منيعا عزيزا قوي،حمى اهللا األردن
 ، تحت قيادة جاللتكم الحكيمة،ة الهاشمية المظفرةالرأي

  .وأدامكم اهللا ذخرا وسندا لألمتين العربية واإلسالمية



  
  ٢٥٣ 

في كافة أنحاء المملكة " أبو عبيد"عشيرة 
  األردنية الهاشمية

  ديوان عشيرة أبو عبيد ــــ إربد

  ديوان عشيرة أبو عبيد ـــ الزرقاء

  ٧/٥/٢٠١٩عمون 

* * * * *  

الحزب الشيوعي يدين العدوان اإلسرائيلي على 
  غزة

 

اليوم االثنين في  الحزب الشيوعي   دان- بترا
: وقال.  العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،بيان أصدره

إن إسرائيل تؤكد من جديد عدوانيتها ووحشيتها 
 ،وغطرستها بعدوانها االجرامي البشع على قطاع غزة

 حتى األطفال ،ر والحجر وكل معالم الحياةمستهدفة البش
  .دون سن السنة

وأضاف الحزب ان العدوان الدموي الذي ترتكبه 
العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني األعزل 

 تواجه بإرادة قوية صامدة أمامك أعتى ،والجرائم البشعة
 التي ال تفرق بين ،األسلحة الجوية والبرية والبحرية

  . مؤسسات إنسانية أو زرع وثمرصغير وكبير أو

ودعا لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة ما 
 والوقوف صفا واحدا في خندق ،يسمى بصفقة القرن

  .ة أمام هذه العدوانية الفاشيةالمقاوم

  ٧/٥/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

فاعليات عجلونية تثمن تبرع الملك لترميم 
 كنيسة القيامة

 

 رسمية وشعبية ثمنت فاعليات -بترا  -عجلون 
في محافظة عجلون تبرع جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  .لترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة

إن الدور االردني : وقال النائب وصفي حداد
الراسخ انطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات 
 ،اإلسالمية والمسيحية ثابتة متجذرة في عمق التاريخ

 وان جاللته ،على المقدسات لن تتغيرمعتبرا ان الوصاية 
لم يتوان يوما عن دعم القدس واهلها في مواجهة خطط 

  .االحتالل الصهيوني في تهويد القدس

واعرب حداد عن شكره وتقديره للملك على تبرعه 
لترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصة؛ 

ية تجسيدا لمواقفه الداعمة للمقدسات اإلسالمية والمسيح
في القدس للحفاظ على هويتهما التاريخية والثقافية 

  .والمعمارية

إن جاللة : وقالت النائب االسبق سلمى الربضي
 ويحمل ،الملك ال يدخر جهدا في الحفاظ على المقدسات

هم القضية الفلسطينية معه في مختلف المحافل العربية 
 ما يؤكد ان جاللته يتكلم بنبض ،والدولية واإلقليمية

  .اجس كل اردني ويمثل موقفنا الثابت من المقدساتوه

واشار عضو مجلس المحافظة باعث الربضي 
الى دعم االردن المتواصل بقيادته الهاشمية إلدارة اوقاف 

 مبينا اننا جميعا نؤيد وندعم هذه الوصاية ،القدس
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 اجل القدس وخصوصا ان االردن قدم الشهداء من
  .وفلسطين

واعتبرت رئيسة جمعية األماني الخيرية ميسون 
زيدان ان تبرع جاللته يعتبر من المكارم الملكية التي 
يدعمها الملك ويجسد الدور األردني والوصاية الهاشمية 

  .على المقدسات في القدس

   ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 النادي األرثوذكسي بالفحيص يشيد بالتبرع
  الملكي لترميم كنيسة القيامة

  



  
  ٢٥٤ 

اعرب رئيس النادي األرثوذكسي  -عمان 
بالفحيص المهندس ادولف الصويص عن شكره وامتنانه 
لجاللة الملك عبد اهللا الثاني على تبرعه الكريم بكلفة 
ترميم كنيسة القيامة في القدس المحتلة على نفقته 

ي  وذلك بعد عامين من ترميم القبر المقدس ف،الخاصة
  . على نفقته الخاصة،كنيسة القيامة

وأشاد المهندس الصويص باسم عموم أهالي 
الفحيص وهيئتي النادي اإلدارية والعامة بمساهمات 
جاللته الشخصية السابقة في دعم ترميم موقع عماد 

  .السيد المسيح عليه السالم في المغطس

ًوقال أن هذا التبرع يتم تنفيذا لوعد جاللته خالل 
 ،لمه جائزة تمبلتون في تشرين الثاني الماضيخطاب تس

بأنه سيتم تخصيص جزء من قيمة الجائزة لدعم مشاريع 
  .ترميم المقدسات في القدس ومن بينها كنيسة القيامة

ًواعتبر تبرع جاللته تحقيقا عمليا للوصاية  ً
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

لته الشخصي تجاه  ويعكس التزام جال،القدس الشريف
 بصفته صاحب ،أمن المدينة المقدسة ومستقبلها

  .الوصاية الهاشمية على مقدساتها

 جاللة الملك والملكة وولي ،وهنأ الصويص
العهد والشعب األردني والمسلمين كافة بمناسبة حلول 

  .شهر رمضان المبارك

 ٣ ص٨/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

س تأييدا  زينا العقبة بصور القد:ابو رمان
  لمواقف الملك

 

اختار الرئيس  - رياض القطامين-العقبة  
التنفيذي لشركة تطوير العقبة بشار ابو رمان تزيين 
مدينة العقبة بنماذج تحمل صورا للقدس واالقصى األمر 

الذي لفت انظار زوار وسياح المدينة من مختلف انحاء 
  .العالم

زينة العقبة بنماذج للقدس واالقصى شكلت 
طة تستوقف الزوار والسياح والمواطنين بعبارات مح

القدس (تنطوي على رؤيا متكاملة حيث حملت عبارة 
  .)وصاية هاشمية

ويفسر ابو رمان فكرته من اختيار صور القدس 
واالقصى والصخرة المشرفة زينة للعقبة بأنها تأكيدا 

  .وتأييدا للوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات

ن توظيف االدوات الممكنة واضاف ابو رمان ا
في الثقافة واالقتصاد والسياسة وحتى الصورة وكافة 
االدوات المتاحة هي رؤيا غنية تدعم مواقف جاللة الملك 
عبداهللا الثاني من المقدسات وتأكيد على الوصاية 
الهاشمية التاريخية والشرعية للنقدسات بشقيها االسالمي 

  .والمسيحي

ركة تطوير اتخذنا هذا وزاد ابو رمان اننا في ش
المحنى لنخرج عن اطار الزينة التقليدية لنعبر عن والئنا 
من مواقفنا السياسية تجاه قيادتنا الهاشميه بهذه 

 عاما الذي يعمل دليال ٢٩الطريقةمن جهته يقول احمد 
سياحيا ان السياح االجانب يستفسرون عن معنى عبارات 

صاية القدس و(رافقت صور القدس واالقصى مثل 
ونقوم بترجمتها لهم ضمن شرح يعكس مواقف ) هاشمية 

االردن من القضية الفلسطينية بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
  .الثاني

وقال الدكتور والكاتب عبد المهدي القطامين 
حينما اعبر عن هذه الصور ينتابني شعور عظيم ال املك 
معه اال التوقف امام هذه الزينة التي تنطوي على 

ىء تربى عليها االردنيون ورسخها الهاشميون تجاه مباد
واضاف ان هذه الصور تثير في . القدس والمقدسات

نفس المشاهد لها الحنين و شذى األقصى الذي يعيش 
  .بداخلنا



  
  ٢٥٥ 

  ٢ ص١٠/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

فاعليات في عجلون تثمن ترميم كنيسة 
  القيامة على نفقة الملك

 

منت فعاليات ث -  علي فريحات- عجلون 
مسيحية في عجلون تبرع جاللة الملك عبداهللا الثاني 
لترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة والذي يؤكد 
الوصاية الهاشمية على المقدسات الراسخة والثابتة في 

  .عمق التاريخ

وقال النائب وصفي حداد ان الدور االردني من 
لمسيحية الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية وا

 معتبرا ان الوصاية ،ثابت متجذر في عمق التاريخ
الهاشمية على المقدسات في القدس لن تتغير وان جاللة 
الملك ومن قبله الهاشميين لم يتوانوا يوما عن دعم 
القدس واهلها في مواجهة خطط االحتالل الصهيوني في 

  .تهويد القدس

واعرب حداد عن شكره وتقديره لجاللة الملك 
تبرعه لترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته على 

 تجسيدا لمواقف جاللته في دعم المقدسات ،الخاصة
االسالمية والمسيحية في القدس للحفاظ على هويتهما 
التاريخية والثقافية والمعمارية وان هذا التبرع يعكس 
التزام جاللته الشخصي تجاه أمن ومستقبل المدينة 

ّالمقدسة بصفته صاحب  الوصاية الهاشمية على ُ
  .مقدساتها

وقالت النائب االسبق سلمى الربضي ان جاللة 
الملك ال يدخر جهدا في الحفاظ على المقدسات ويحمل 
هم القضية الفلسطينية معه في كل مكان وفي مختلف 
المحافل العربية والدولية واإلقليمية وهذا يؤكد ان جاللته 

وقفنا الثابت من يتكلم بنبض وهاجس كل اردني ويمثل م
  .المقدسات

واشار عضو مجلس المحافظة باعث الربضي 
الى دعم االردن المتواصل بقيادته الهاشمية الدارة اوقاف 
القدس مبينا اننا جميعا نؤيد وندعم هذه الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
وخصوصا ان االردن قدم الشهداء من اجل القدس 

  .وفلسطين

اعتبرت رئيسة جمعية االماني الخيرية ميسون و
 وتجسد ،زيدان ان التبرع من المكارم التي يدعمها الملك

الدور األردني والوصاية الهاشمية على المقدسات 
 مشيرة الى حرص جاللة الملك ،اإلسالمية والمسيحية

ٕواصراره على الحفاظ على التالحم اإلسالمي المسيحي 
لمقدسة وتقوية روابط األخوة الذي تميزت به المدينة ا

  .والتعايش المشترك

  ٢ص ١٠/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  مسيرة في لندن نصرة لفلسطين

 

شاركت الفتاة عهد التميمي التي تعد أيقونة 
 امس ،للمقاومة الفلسطينية في وجه مخالفات إسرائيل

في مسيرة تنظم في العاصمة البريطانية لندن نصرة 
  .للقضية الفلسطينية

المظاهرة الوطنية من أجل «وأكد منظمو 
وعائلة التميمي أن عهد وأعضاء برلمانيين » فلسطين

  .شاركوا في المسيرة التي انطلقت من ساحة بورتالند

أن » إندبندنت«وأكدت عائلة التميمي لصحيفة 
 عاما وصلت العاصمة ١٧الفتاة البالغة من العمر 

 وذلك بعد ،بيةالبريطانية الشهر الماضي لدراسة لغات أجن
أن قضت ثمانية أشهر وراء القضبان لتصديها لجنود 

  .إسرائيليين عند باب منزلها



  
  ٢٥٦ 

 إن ابنته شاركت ، باسم التميمي،وقال والد الفتاة
في المظاهرة في وقت بلغت فيه االضطهادات بحق 

 بما في ذلك مداهمات يومية في ،الفلسطينيين ذروتها
ٕحتلة واغالق القوات قرية العائلة بالضفة الغربية الم

ٕاإلسرائيلية لمناطق واطالق طلقات مطاطية واستخدام 
  .الغاز المسيل للدموع

 ١٥ الموافقة ،والمسيرة بمناسبة ذكرى النكبة
حملة التضامن مع « بمن فيهم ، وقال منظموها،ايار

الرابطة اإلسالمية «و» أوقفوا الحرب«وتحالف » فلسطين
لمظاهرة احتجوا على إن المشاركين في ا» في بريطانيا

اعتداءات غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني من قبل «
. »إسرائيل المتحالفة مع الرئيس األميركي دونالد ترمب

 في معتقل ، وعد،وال يزال الشقيق األكبر لعهد التميمي
 شهرا ١٤ بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة ،إسرائيلي

ما اعتقلت  ك،بدعوى رشق الجنود اإلسرائيليين بالحجارة
القوات اإلسرائيلية في الشهر الماضي شقيق عهد 

  .وتم اإلفراج عنه بكفالة) ً عاما١٥( محمد ،األصغر

ٕوتصاعدت المواجهات بين الفلسطينيين واسرائيل 
 على خلفية اعتراف الرئيس ترمب ،منذ العام الماضي

بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة الواليات 
 الخطوة التي رفضها ، تل أبيبالمتحدة إليها من
  .ًالفلسطينيون قطعيا

  ١٠ص ١٢/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يدين االقتحامات الصهيونية " العمل اإلسالمي"
  المستمرة للمسجد األقصى

أدان حزب جبهة العمل االسالمي اقتحام  -عمان 
قوات االحتالل الصهيوني للمسجد االقصى المبارك وطرد 

 وما جرى من اعتقاالت واسعة ،منهالمصلين والمعتكفين 
في صفوف الشباب المقدسيين في محيط باب العامود بعد 

 وتصاعد اقتحامات ،إخراجهم من ساحات المسجد المبارك

قطعان المستوطنين للمسجد األقصى خالل شهر رمضان 
  .المبارك برعاية وحماية من قوات االحتالل الصهيوني

حزب منير وأكد مسؤول الملف الفلسطيني في ال
رشيد في تصريح صادر عنه أن هذه الممارسات تمثل 
ًاعتداءا صارخا على المسجد األقصى المبارك والوصاية  ً

 ،ً واستفزازا لمشاعر األمة العربية واإلسالمية،األردنية عليه
وأنها تأتي ضمن المخطط الصهيوني للتهويد وتقسيم 

ًالمسجد المبارك زمانيا ومكانيا ً.  

حكومة األردنية بتحمل مسؤولياتها وطالب رشيد ال
والتحرك الفاعل والجاد لوقف االعتداءات الصهيونية على 
المسجد األقصى المبارك وعدم االكتفاء ببيانات الشجب 

 كما دعا الدول العربية ،والتنديد تجاه هذه االنتهاكات
واإلسالمية للقيام بواجبها تجاه المسجد األقصى ووقف 

  . المتكررة بحقهاالعتداءات الصهيونية

نثمن صمود المقدسيين والمرابطين 'وأضاف رشيد 
والمرابطات في ساحات المسجد األقصى المبارك وتصديهم 

 وندعوا األمة العربية ،لالعتداءات الصهيونية المتكررة
واإلسالمية لدعمهم بمختلف الوسائل في مواجهة المشروع 

  .'الصهيوني

ني الى شد كما دعا رشيد جماهير الشعب الفلسطي
الرحال الى المسجد االقصى واالعتكاف فيه طيلة أيام 
الشهر الفضيل وتحدي ممارسات العدو الصهيوني وفرض 
إرادة المصلين بحقهم الكامل بالدخول والخروج من المسجد 

 .ٕ وافشال مخططات التقسيم،دون قيود

  ٣ ص١٣/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 "إير بي إن بي"نشطاء يدعون لمقاطعة 
 احتجاجا على االستيطان

 حث نشطاء مؤيدي القضية –) ب.ف.أ (–رام اهللا 
إير “الفلسطينية على إلغاء تفعيل حساباتهم على منصة 

ًالستئجار المنازل مؤقتا على األقل امس ” بي إن بي
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احتجاجا على إبقاء وحدات سكنية معروضة لإليجار في 
 .مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

ة الشهر الماضي وبعد ضغوط وأعلنت المنص
إسرائيلية أنها تراجعت عن خطط إلغاء تأجير وحدات سكنية 

وتدرج نحو مائتي وحدة سكنية استيطانية . في المستوطنات
وأثار تراجع المنصة غضب . ”إير بي إن بي“على موقع 

المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون 
نيت على أراض محتلة الدولي غير قانونية كونها ب

 .ومصادرة

صوت “وأيدت مجموعة من المنظمات بما فيها 
المعهد الفلسطيني للدبلوماسية ”و” اليهود من أجل السالم

الدعوة لإللغاء المؤقت على األقل للحسابات على ” العامة
المنصة والتي أشار المنظمون إلى إن اآلالف قد تعهدوا 

 .بذلك

تنفيذي للمعهد وقال سالم براهمه المدير ال
بالنهاية نريد "الفلسطيني للدبلوماسية العامة لفرانس برس 

من منصة إير بي إن بي أن تتراجع عن قرارها لكننا نعرف 
لكنني أعتقد أن ما نريده "وأضاف ."أن ذلك لن يكون سهال

في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب هذه، 
لتواطؤ في دعم جرائم الحرب ُحيث يسمح للشركات الدولية با

والمستوطنات اإلسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد 
 ."الفلسطينيين

 ومقرها سان "إير بي إن بي"ورفضت منصة 
فرانسيسكو التعليق، مشيرة إلى بيانها المتعلق بالتراجع عن 

  ).أبريل( قرارها الصادر في نيسان

ة وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشرك
لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في 
المستوطنات إال أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه 

  .الوحدات للجمعيات الخيرية

ويرى نشطاء أن هذا األمر ال يمنع المستوطنين 
  .من جني االرباح

وتتزامن دعوة النشطاء مع ذكرى النكبة عندما طرد 
 خالل ١٩٤٨ عام مئات آالف الفلسطينيين من منازلهم

 . التي سبقت تأسيس إسرائيلالحرب

  ٢٢ ص١٦/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نقف خلف الملك في دفاعه عن : قبيلة الزعبي
  القدس والمقدسات

 

أكدت قبيلة الزعبي دعمها لمواقف  –عمان  
جاللة الملك عبداهللا الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية 

 القدس ضد ما على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في
  .تتعرض له من أعمال تهويد خاصة في المسجد األقصى

جاء ذلك خالل مهرجان حاشد نظمه ابناء قبيلة 
الزعبي امس االول بالعاصمة عمان بحضور وجهاء 
ونواب قبيلة الزعبي وقال المتحدثون إن مواقف جاللة 
الملك ظلت على الدوام ثابتة وراسخة تجاه القدس 

 صمودها من لحمة شعبها ووعيه والمقدسات، وتستمد
لحجم المؤامرة التي تحاك ضد األردن وفلسطين، مؤكدين 
أن الوصاية الهاشمية على المقدسات ستبقى عربية 

  .ٕهاشمية والى األبد

وأشار المتحدثون إلى اهميه الحفاظ على 
نسيجنا االجتماعي والتصدي ألي محاوالت تستهدف أمن 

  .األردن ووحدة ابنائه

ى ضرورة االلتفاف خلف القيادة ودعوا إل
الهاشمية واألجهزة األمنية والعسكرية في هذا الظرف 

وأضافوا خالل المهرجان، أن .الحساس من تاريخ البلد
األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني سيبقى صخرة 
منيعة تتحطم عليها كافة المؤامرات التي تهدف للنيل 

  .منه

  :ًان بيانا جاء فيهوأصدرت العشيرة في المهرج



  
  ٢٥٨ 

تابع أبناء عشيرة الزعبي في مناطق المملكة 
كافة بكل اهتمام وقلق التطورات األخيرة التي أعلنتها 
اإلدارة األميركية فيما يتعلق بمسيرة السالم، وتنصلها من 
التزاماتها بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية 

 اإلدارة الفلسطينية، لكن هذه اإلدارة ومنذ استالمها زمام
األميركية انحازت بشكل سافر ومفرط لكيان االحتالل، ولم 
يبدأ هذا االنحياز منذ إعالنها نقل السفارة األميركية إلى 

  .القدس، بل امتد لمراحل تاريخية متفاوتة

في هذه المراحل كان الدور الهاشمي بقيادة 
جاللة الملك في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب 

ريخية في تقرير المصير، إذ تمثل الدور الفلسطيني التا
األردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد األقصى 
وحماية مقدساته وأعمارها وصيانتها منذ ثمانية عقود، 
وهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة، بل 

  .ًامتد ليشمل المقدسات المسيحية أيضا

لى وفي الدور السياسي فقد أخذ جاللة الملك ع
عاتقه نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وحث 
المجتمع الدولي على مساندته والوقوف إلى جانبه، 
وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء 

  .دولته المستقلة

ًإن أبناء عشيرة آل الزعبي يقفون صفا واحدا  ً
ويؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية مثمنين صمود 
الهاشميين بقيادة جاللة الملك ودورهم في الدفاع عن 
القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، مؤكدين أنهم 
سيبقون بصف المواقف التاريخية لألمة والوطن مهما 

  .كانت الضغوط، ومهما اشتدت الخطوب

  ٦ ص١٦/٥/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تواصل دعمها " زكاة المناصرة اإلسالمية"
  طينيللشعب الفلس

لجنة زكاة المناصرة   تواصل–ا  بتر–عمان 
اإلسالمية للشعب الفلسطيني تقديم الدعم والمساعدات 
لفقراء وأيتام فلسطين الشقيقة، بعد انتهائها من الحفل 

  .الخيري الذي اقامته امس لدعم صمود االهل في فلسطين

وقال عضو اللجنة اإلدارية في اللجنة محمد غازي 
جنة استطاعت الوفاء بالتزاماتها تجاه إن الل: أبو صوفة

أيتام وفقراء فلسطين خالل شهر رمضان المبارك، بفضل 
تبرعات وصدقات المحسنين األردنيين، مبينا أن اللجنة 
تمكنت من الوفاء بجميع االلتزامات المالية تجاه األهل في 

  .فلسطين سواء بالقدس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة

جنة ما زالت تستقبل تبرعات وأشار إلى أن الل
وزكاة المحسنين، وأن أبواب اللجنة مفتوحة أمام 
المتبرعين، موضحا أن اللجنة قدمت وجبات اإلفطار 
للمصلين في ساحات المسجد األقصى المبارك، باإلضافة 
إلى كفاالت مالية لأليتام ومعونات نقدية للفقراء، وكسوة 

 إفطارات المسجد العيد للفقراء بقطاع غزة، وحولت أموال
األقصى المبارك وكفاالت األيتام وكسوة العيد إلى اللجان 
المعتمدة التي تتعامل معها اللجنة منذ أكثر من عشرين 

  .عاما

 ألف ٣٨ًوتقدم اللجنة، وفقا لبيان لها، أكثر من 
كفالة مالية شهرية أليتام فلسطين في الضفة وغزة 

ت اآلالف من والقدس، وتقدم كذلك كفاالت شهرية لعشرا
  . األسر الفقيرة والمحتاجين

يشار الى أن لجنة مناصرة للشعب الفلسطيني هي 
مؤسسة أردنية تأسست بمبادرة خيرة من بعض رجال 
األعمال وأهل الخير في األردن لتقديم العون والمساعدة 

  .للشعب الفلسطيني

 ٩ ص١٦/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ّإفطار شعبي أردني   ًإحياء لذكرى  ّفلسطيني –ٌ
  النكبة
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" ِفلسطين من البحر إلى النهر "–ّكريم الزغير 
ّبهذا الموقف الوطني والقومي، أقام الكابتن الطيار يوسف  ّ

الواحدة  ّهمالن الدعجة اإلفطار الشعبي بمناسبة الذكرى
ِوالسبعون للنكبة الفلسطينية، الذكرى التي لم تتجاهلها  ِّ ّ

ّالعلمين الفلسطيني واألردنيفازدحمت األمكنة ب عمان ّ. 

ٍوفي كلمة له قال الكابتن يوسف الدعجة َأن من 
يحب القدس يحب األردن ّ َ كما وأن النكبة هي ليست نكبة .ُ

 .بل صمود ومقاومة

سيأتي اليوم الذي يكون فيه الدخول : وأضاف
ّلألقصى دخول الفاتحين وليس دخول سياح لاللتقاط 

 .سِالصور في شوارع القد

ِوألقى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة  ّ 
ّفتح كلمة تحدث فيها عن الكابتن يوسف الدعجة حيث 

ّبنسر الجو األردني"وصفه  ِ." 

ٌ أننا في األردن الذي يقوده رجل أدرك :وقال ّ
 .الزمان والمكان

ٍوأضاف مقبلون على مرحلة حساسة، ونحن  ٍّ
 .ٍنادمون على سالم رفضته إسرائيل

" ّ زكي الرئيس األمريكي دونالد ترامب ووصف
ً، مهاجما قراره الذي اعترف بالقدس "بالشخص الموتور  ُ

ّعاصمة لالحتالل الصهيوني ِ. 

ِوشكر زكي األردن بقيادته وشعبه على الموقف  ِ ِ
 .ّالحقيقي تجاه فلسطين والقدس

ٍفيما كرم زكي الكابتن الدعجة بمنحه سيف  ِ ّ
ِفلسطيني وذلك لمواقفه الوط ّنية والقوميةّ ّ. 

ّوفي حديثه وجه عبداهللا كنعان أمين عام اللجنة  ِ
ّالملكية األردنية ّلشؤون القدس التحية للشعب الفلسطيني ّ ِ ّ ِ 

  .١٩٤٨الذي يقارع االحتالل منذ عام 

ِوأكد أن المؤامرة التاريخية على الشعب  ّ َ ّ
ّالفلسطيني اكتملت بقرار الرئيس األمريكي ّ. 

ّ حنا رئيس أساقفة سبسطية ّأما المطران عطاهللا ّ
ّكلمة له أن الشعب الفلسطيني  للروم األرثوذكس قال في َ ٍ

ّلن يتخلى عن وطنه وحقوقه التاريخية ِ ِ ّ. 

ِوأوضح في كلمته أن المسيحيين في فلسطين 
ّيفتخرون بهويتهم العربية والفلسطينية ّ. 

المسيحيون والمسلمون عائلة واحدة في "
 .ّارة وصف المطران الوحدة الفلسطينيةِبهذه العب" فلسطين

وشكر المطران األردن وقيادته وشعبه على 
ّمواقفهم التاريخية والقومية بحق القدس والمقدسات  ّ

ّاإلسالمية والمسيحية ّ. 

ّوفي نهاية الحفل تحدث الشيخ عكرمة صبري  ِ
خطيب المسجد األقصى، ومفتي القدس والديار 

ِالفلسطينية السابق عن أهمية ّ  .ّ القدس الدينيةّ

حيث شرح الشيخ صبري واقع مدينة القدس وما 
ِتتعرض له من مؤامرات ومحاوالت للتخلص من هويته   ٍ ٍ ّ

 .ّاإلسالمية والمسيحية

ّووجه الشيخ صبري التحية لألردن والقيادة  ّ
ِاألردنية على ما تقوم به ّلحماية المقدسات اإلسالمية  ّ ّ ِ

ًوالمسيحية، مؤكدا على الوصا ّ ّية الهاشميةّ ودورها  ِ
  .ّالتاريخي

ّوشارك في المهرجان شخصيات وطنية وشعبية  ّ ٌّ
ّثائر الغضبان، األب نبيل حداد، األب خالد . د: منها

الحسيني،  ربحي حلوم، غازي عبد القادر. شعبان، د
اللواء فؤاد البلبيسي، اللواء منذر ارشيد، الصحفي جودت 

ّمسلم، عامر غزال، محمد . زياد أبو عكر، أ. مناع، م
جمال العكر، ياسر بكر، . ملكة، أ سفيان أبو شاور، وائل

مروان . البلبيسي، أ باسم خليل الوزير، عبد الرحمن
الطعاني،  المهيرات، هيثم كلبونة، األستاذ الدكتور محمد

 ّحسين أبو مرار، علي الطعاني، ووجهاء القبائل والعشائر

  .ّاألردنية
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قدورة فارس رئيس : كما وشارك في المهرجان
ّنادي األسير الفلسطيني السابق، ورائد عامر رئيس نادي 

زياد أبو  ّاألسير الفلسطيني في نابلس، والشاعر والكاتب
هالل أبو . ّالهيجا، عشيرة أبو غوش وفي مقدمتهم د

ّإسماعيل التالوي، نشأت الحجاوي، ورجل  ّغوش، والسيد ّ
ذي جاء من نابلس ال ّاألعمال الفلسطيني أسامة الناطور

ِللمشاركة في المهرجان، والدكتور نمر صبحة ومعه 
  .ّمن خريجين الجامعات الرومانية مجموعة

ّووقع المشاركون على عريضة تقر بأن فلسطين  ٍ ّ
ِمن البحر إلى النهر، وأن القدس عاصمة الدولة 

  .ّالفلسطينية

  ١٦/٥/٢٠١٩موقع سواليف 

* * * * *  

القضية الفلسطينية منتدون بدعون إلحياء 
 بمواجهة صفقة القرن

 

أكد متحدثون، في ندوة أقامها مركز  –عمان 
دراسات الشرق األوسط، مساء أول من أمس، بعنوان 

؛ ضرورة إعادة ”التضامن العربي لمواجهة صفقة القرن“
إحياء القضية الفلسطينية في بعدها القومي بمواجهة 

ن الموقف المشروع الصهيوني، واالرتكاز إلى تضام
الشعبي العربي الموحد، وتوافق القوى السياسية والحزبية 
والمجتمعية العربية، في مواجهة مؤامرات تصفية القضية 

  .المركزية؛ وفي مقدمتها صفقة القرن

وأشار المتحدثون، في الندوة التي أقيمت على 
هامش حفل اإلفطار السنوي للمركز، بحضور شخصيات 

ٕماسية واعالمية، لتباين المواقف سياسية وأكاديمية ودبلو
العربية الرسمية تجاه هذه الصفقة والمشروع الصهيوني، 
مع الدعوة للبناء على الموقف الرسمي األردني 
والفلسطيني الرافض بثبات لصفقة القرن؛ كمدخل نحو 
موقف عربي مشترك في مواجهتها، وفي ظل البيان 

رفض هذه األخير الصادر عن جماعة الدول العربية حول 
  .الصفقة

رئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية الدكتور 
محمد مصالحة، أدار أعمال الندوة؛ أكد أن القضية 
الفلسطينية قضية مركزية عربيا، داعيا الستمرار المطالب 
الشعبية بتحقيق التضامن العربي بين األنظمة الرسمية، 

ع وتجاوز الصراعات القائمة بينها لمواجهة المشرو
  . الصهيوني

وأشار الى خطورة تسيد فكرة الدولة الوطنية 
على حساب البعد القومي، والدور اإلسرائيلي في تمزيق 
وحدة الصف العربي، وانتشار حالة الفوضى في بعض 

  .الدول العربية

فيما أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد 
ن سعيد نوفل، إلى ضرورة تحقيق االنسجام بين الموقفي

العربي الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، 
ورفض التطبيع مع إسرائيل، واستمرار القضية الفلسطينية 

وأكد نوفل ضرورة بناء استراتيجية وطنية . كقضية مركزية
لمواجهة المشروع الصهيوني ومساعي تصفية القضية 
الفلسطينية؛ وفي مقدمتها صفقة القرن، مع استنهاض 

ة في وجه الخطر اإلسرائيلي، باعتبار أنه األمة العربي
يستهدف األمة جميعها وليس فلسطين والفلسطينيين 

  .وحدهم

ومن جهته، أكد رئيس الديوان الملكي األسبق 
عدنان أبو عودة ضرورة تعزيز البعد القومي العربي 
للقضية الفلسطينية، لمواجهة المشروع الصهيوني 

لواقع العربي في ًالقومي، محذرا من خطورة استمرار ا
غياب التضامن الرسمي، وضعف دور جامعة الدول 
العربية في ظل تزايد الصراعات بين الدول العربية، ولجوء 
بعض األنظمة إلى التطبيع مع االحتالل، في تباين بين 
تضامن الموقف الشعبي العربي وتضامن الموقف العربي 

  .الرسمي تجاه القضية الفلسطينية
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إلى أن المواقف الرسمية من وأشار أبو عودة 
صفقة القرن تستند لتسريبات متعددة، فيما ما تزال 
ًتفاصيلها غامضة، الفتا إلى التصريحات الصادرة عن 
اإلدارة األميركية بكون الصفقة ذات أبعاد سياسية 
واقتصادية، وتقوم على أساس خطوات مرحلية ضمن 
مشاريع تنفذ على أرض الواقع ضمن مراحل زمنية 

  .تمامهاإل

  ٧ ص٢٠/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نائب بطريركية الالتين يؤكد تأييده للملك تجاه 
  القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات

 

شارك نائب بطريركية  -   علي القضاة-عجلون 
الالتين في االردن االب وليم الشوملي ومدير مركز 
التعايش الديني االب نبيل حداد وعدد من كهنة طائفة 

لروم االرثوذوكس والالتين من محافظة عجلون وخارجها ا
ووزراء ونواب واعيان سابقون وحاليون واكاديميون 
ووجهاء وشيوخ وفعاليات شعبية في االفطار واالمسية 

فهيم الصمادي في صاالت الرمضانية التي اقامها الشيخ 
، تاييدا لمواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني قصر القمة

 والوصاية الهاشمية على المقدسات تجاه القدس
  .االسالمية والمسيحية

واكد المتحدثون ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
وريث وسليل الدوحة النبوية ضرب اروع االمثلة في 
الدفاع عن القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية 
ونصرة شعب فلسطين العزيزة، الفتين الى ان الوصاية 

  . ا التاريخية والدينيةالهاشمية لها جذوره

مثمنين دور القوات المسلحة االردنية واالجهزة 
االمنية في تعزيز وترسيخ االمن واالستقرار وحماية 

مؤكدين انه رغم الظروف الصعبة ، الوطن من العاديات
والتحديات التي يمر بها االردن اال انه سيبقى عصيا على 

 التعرف كل الظروف واالحوال بهمة وعزم قيادتة التي
  . المستحيل بل االمل والتفاؤل

ننعم به من امن يجعلنا دائما ندعو  وقالوا ان ما
  .للقائد السند بالعز والحياة الكريمة

وقال االب الشوملي ان جميع االردنيين من 
مسلمين ومسيحيين من شتى االصول والمنابت هم على 
العهد والوعد يؤكدون كل يوم بيعتهم للقيادة الهاشمية 

احبة الشرعية التاريخية والدينية وشرعية االنجاز، الفتا ص
لما تنطوي عليه الوصاية الهاشمية دينيا وقانونيا 

، مثمنا لجاللة الملك الهاشمي دعمه وتبرعه ًوسياسيا
السخي العمار كنيسة القيامة وقبلها القبر المقدس، 
مؤكدا ان نيل جاللة التقدير العالمي والجوائز لدليل على 

 اهللا ماشكل دائما لالردن هجاللته وارثه العظيم حفظنبل 
  .واالردنيبن مفخرة وال اغلى

وقال االب نبيل حداد جئنا اليوم اخوة مسيحيين 
ومسلمين نلتقي حول مائدة رمضانية وال اعز تاكيدا على 
عمق االخوة والعيش المشترك الذي يتحدث عنه جاللة 

الدولية حيث الملك عبد اهللا الثاني في كافة المحافل 
نتقاسم الخبز والملح على ارض مباركة من اكناف بيت 
المقدس، الفتا الى اننا بهذه الروح نجسد المحبة في 
ابهى صورها ونؤيد خطوات جاللة الملك تجاه القدس 
والمقدسات والوصاية الهاشمية بتالحمنا واخوتنا فسالم 
على جبل عوف من عجلون المطل على فلسطين الحبيية 

فسر موالنا عبد اهللا فان كنائسنا ومساجدنا ، فيها مابكل 
ستبقى تحمل رسالة الخير والمحبة للوطن ولكم موالنا 
وستبقى الوصي على مقدساتنا اليدانيكم احد ياصاحب 

  .االرث الكبير

واكد العميد المتقاعد زهدي جانبك في كلمة عن 
عشائر االردنيين الشركس ان مثل هذا اللقاء يعزز من 

نا الوطنية بتماسكنا خلف قيادتنا وان رسالتنا لقائدنا وحدت
جاللة الملك عبد اهللا الثاني سر على بركة اهللا وصيا 
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مباركا على مقدساتنا ونصيرا الهلنا في فلسطين مقدرين 
لجاللتكم دوركم ودفاعكم في المحافل الدولية عن الحقوق 

  .المشروعة للشعب الفلسطيني

 هذا اليوم من وقال الشيخ موفق القاضي ان
اجمل واعز االيام واالماسي التي نلتقي فيها على مائدة 
الخير والمحبة بدعوة كريمة من الشيخ فهيم في شهر 
البركة لنجسد معا حبا اخويا تجاه وطننا ونكون لحمة 
واحدة خلف قيادتنا مؤيدين لمواقفها وتوجهاتها تجاه 

ذه القدس ومقدساتها حفظك اهللا موالنا سندا وعزا له
  .االمة

واشار رئيس الجامعة االردنية االستاذ الدكتور 
عبد الكريم القضاة ان مثل هذه اللقاءات تشكل بعدا 
وطنيا وتؤكد على اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب 
الواحد الذي يؤكد كل يوم تاييده ووقوفه خلف القيادة 
الهاشمية، الفتا الى ان هذا الجبل االشم كان وما زال 

 بهمة وعزم ابنائه ملتفا حول قيادته التي نذرت وسيبقى
نفسها كما هم الهاشميون دفاعا عن قضايا االمة، الفتا 
لما تنطوي عليه هذا االفطار واالمسية الرمضانية من قيم 

  .المحبة والتاخي بين اتباع ديانات الحق والخير باذن اهللا

واكد الشيخ فهيم الصمادي صاحب الدعوة الذي 
ة انها جاءت لتعزيز وترسيخ قيم المحبة ادار االمسي

والخير بين الجميع مسلمين ومسيحيين في هذا الشهر 
الفضيل ولنقل كلمة واحدة نحن معك قائدنا سليل آل 
البيت االطهار سدنة هذه االمة، مؤيدين لمواقفكم تجاه 
القدس ومقدساتها ولوصايتكم الهاشمية عليها كابرا عن 

يخذلكم، الفتا الى أن جاللة كابر، نحن شعبكم الذي لن 
الملك يسطر كل يوم صفحة جديدة مشرقة في سجل 
الوطن من التضحية واالقدام واالنتصار للحق والخير؛ ما 
جعله محط احترام وتقدير العالم مثمنا حضور ومشاركة 

 .الجميع

  ١٠ ص٢٠/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اإلعمار الهاشمي للقدس عقيدة : متحدثون
دور الهاشميين التاريخي والعهدة وامتداد ل

  العمرية

  

اسماعيل  - حسني العتوم - الرصيفة -جرش 
اقامت مديرية اوقاف جرش امس في المسجد  - حسنين

سيدنا «الحميدي المجلس العلمي الهاشمي الثاني بعنوان 
، رعاه «عمر بن الخطاب رضي اهللا شهيد المحراب
وحضور مساعد المحافظ للشؤون العامة نصرت عوجان 

  . مدير االوقاف الدكتور فراس ابو خيط

وتحدث كل من مفتي المحافظة الدكتور 
خالل  عبدالحكيم البوريني والشيخ عبداللطيف عياصرة

المجلس الذي أداره الشيخ عبدالفتاح العتوم رئيس قسم 
دور القران الكريم عن صفات الخليفة عمر بن الخطاب 

  .حياتهرضي اهللا عنه، وقصص تتعلق بمواقفه و

وتناول المجلس مواقف الخليفة عمر بن 
الخطاب ورحلته الى لفتح بيت المقدس والعهدة العمرية 
التي تعد من أعظم الوثائق الدولية في التسامح والمحبة، 
حيث حافظت على حقوق أهل مدينة القدس من مسلمين 

  .ومسيحيين

واشار المتحدثون الى دور الهاشميين التاريخي 
س ومقدساتها، ودور جاللة الملك صاحب في حماية القد

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، في الدفاع والحفاظ على هذه المقدسات 

  .وتعزيز صمود المقدسيين

وبينوا العديد من المواقف لسيدنا عمر بن 
الخطاب في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما 

ساواة وقيم ومبادئ وأخالق حتى شهده حكمه من عدل وم
سمي بالفاروق العادل حتى أقام دولة إسالمية منتجة 
وقوية بنيت على اإلخالص والكفاءة واألمانة مؤكدين أن 
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القدس سكنت قلوب المسلمين، وتشكل نسيجا ثقافيا 
عالميا ال يمكن للمحتل أن يحتكره وان الخليفة العادل 

ي المدينة بعد عمل على حماية النسيج االجتماعي ف
فتحها، وحرص على أن يحفظ للمدينة هيبتها وأن تبقى 

  .القدس حية بأهلها مسلمين ومسيحيين

إلى مواقف جاللة الملك في حماية القدس  وأشار
التي تقوم على أن القدس خط أحمر وأنه يرفض مطلقا 
المساومة عليها، مؤكدا أن ما يقوم به جاللة الملك من 

مية في رعاية المقدسات ومشاريع منطلق الوصاية الهاش
البناء واإلعمار واحتضان لأليتام وأل، لفتح بيت المقدس 
والعهدة العمرية التي تعد من أعظم الوثائق الدولية في 
التسامح والمحبة، حيث حافظت على حقوق أهل مدينة 

  .القدس من مسلمين ومسيحيين

كما ركز المجلس على دور الهاشميين التاريخي 
ة القدس ومقدساتها، ودور جاللة الملك صاحب في حماي

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، في الدفاع والحفاظ على هذه المقدسات 

  .وتعزيز صمود المقدسيين

وتحدث الدكتور احمد علي عمران من دائرة 
االفتاء العام عن مواقف عديدة لسيدنا عمر بن الخطاب 

رسول صلى اهللا عليه وسلم، وما شهده حكمه في عهد ال
من عدل ومساواة وقيم ومبادئ وأخالق حتى سمي 

  .بالفاروق العادل

وأضاف أن سيدنا عمر بن الخطاب أقام دولة 
إسالمية منتجة وقوية بنيت على اإلخالص والكفاءة 

  .واألمانة في العمل

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح صالح نائب 
لرصيفة، إن القدس سكنت قلوب المسلمين، مدير اوقاف ا

وهي تشكل نسيجا ثقافيا عالميا ال يمكن للمحتل أن 
  .يحتكره

وأضاف أن الخليفة عمر رضي اهللا عنه جاء 
ًمشيا على األقدام من أجل القدس، وقام بحماية النسيج 
االجتماعي في المدينة بعد فتحها، وحرص على أن يحفظ 

قدس حية بأهلها مسلمين للمدينة هيبتها وأن تبقى ال
  . ومسيحيين

وأشار إلى مواقف جاللة الملك في حماية القدس 
التي تقوم على أن القدس خط أحمر وأنه يرفض مطلقا 
المساومة عليها، مؤكدا أن ما يقوم به جاللة الملك من 
منطلق الوصاية الهاشمية في رعاية المقدسات ومشاريع 

ألهل القدس، هي البناء واإلعمار واحتضان لأليتام و
عقيدة وامتداد لدور الهاشميين التاريخي والعهدة 

  .العمرية

 . وادار الندوة الشيخ فيصل النعامي

 ٢٧ ص٢١/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إحياء أمسية رمضانية أدبية تركية في المسجد 
  األقصى

 

ّنظم أدباء وكتاب أتراك أمسية رمضانية شعرية 
رك بحضور واسع من المبا المسجد األقصى في رحاب
 .المصلين

وشارك في األمسية، التي أقيمت بين مصلى قبة 
الصخرة ومسجد القبلي العديد من الزوار األتراك 

 .والفلسطينيين وشخصيات أدبية تركية وعربية

وقال عاصم غولتكين، أحد مؤسسي رابطة 
الشعرية، في  المجالت التركية، الذي نسق األمسية

دخول في اإلنسانية دون التفكير ال يمكن ال: "تصريح له
وأعتقد أنه ال ينبغي ألي فنان أن يتخلف عن  في القدس،
القدس واألقصى في الذاكرة  مشيرا إلى أهمية". هذا الحس

 .والوعي التركي
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وفي األمسية تم قراءة بعض من األبيات 
العربي والتركي أمثال  الشعرية لشعراء كبار من العالمين

  قره قوتش، وجاهد ظريف أوغلو،ّنزار قباني، وسزائي

  .وخالص موطلو

 ٢١/٥/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قواتنا المسلحة جاهزة للتعامل مع : فريحات
  التحديات الداخلية والخارجية

  

أقامت القوات المسلحة االردنية أمس مأدبة 
ٍافطار لعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين 

اط الصف في محافظات الوسط القدامى من الضباط وضب
بحضور رئيس هيئة األركان المشتركة الفريق الركن 
محمود عبد الحليم فريحات في فندق القوات المسلحة 

 . الجيش العربي-األردنية 

ورحب رئيس هيئة األركان المشتركة بالحضور 
الكريم في هذه األمسية الرمضانية باعتبارها سنة حميدة 

حة منذ فترة طويلة من أجل االلتقاء توارثتها القوات المسل
بالمتقاعدين العسكريين و المحاربين القدامى والتواصل 

 .معهم كونهم الرديف والشريك االساس للقوات المسلحة

وأكد رئيس هيئة االركان المشتركة على يقظة 
قواتنا المسلحة وجاهزيتها الكاملة في التعامل مع 

ية الهاشمية الداخلية التحديات التي تواجه المملكة االردن
والخارجية وذلك بفضل توجيهات ودعم جاللة القائد 
ًاالعلى مشيرا إلى ان القوات المسلحة تحرص على تقديم 
أفضل الرعاية واالهتمام لمنتسبيها وتلمس احتياجاتهم 
ًباستمرار، موضحا أن كافة التعديالت والتغييرات على 

لحة األفراد القوانين واألنظمة والتشريعات تصب في مص
والضباط وتساهم في تحسين مستوى البنية التحتية 

 .للقوات المسلحة

وبين الفريق الركن فريحات موقف جاللة القائد 
األعلى الثابت لصفقة القرن وما يشاع حولها من 
تحليالت وتأويالت، فالمملكة االردنية الهاشمية كاملة 
السيادة وسيدة قرارها وصاحبة الحضارة والتاريخ 
ًوالتضحيات في سبيل األمة، مؤكدا على حق الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، إضافة 
إلى سعي جاللة القائد األعلى في جميع اللقاءات 
والمناسبات والمحافل الدولية في الدفاع عن القضية 

 العام لهذه الغاية، حيث تحظى الرأيالفلسطينية وحشد 
د إقليمي ودولي لهذه المواقف الصلبة، جهود جاللته بتأيي

ٕمشددا على أننا سندافع عن سيادتنا وارثنا التاريخي بكل  ً
 .ما اوتينا من قوة وعزم

وقال اللواء الركن المتقاعد محمد فالح العبادي 
ًفي كلمة له مندوبا عن المتقاعدين العسكريين 

يشرفني أن أتقدم بالشكر الموصول : "والمحاربين القدامى
 القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية ممثلة برئيس إلى

هيئة األركان المشتركة على هذه الدعوة الكريمة في هذا 
الشهر المبارك واإلبقاء على التواصل مع المتقاعديين 
ًالعسكريين مثمنا ما تقوم به القوات المسلحة في الدفاع 
عن حدود الوطن في ظل الظروف بالغة الصعوبة من 

 وهم يواصلون الليل بالنهار للذود عن ثرى وطننا حولنا
 ."الغالي

يقف جاللة : "وأضاف اللواء المتقاعد العبادي
ًقائدنا األعلى شامخا بلباسه العسكري ومن خلفه رجاالت 
ًاألردن وشعبه الوفي مدافعا عن قضايا أمتنا العربية 
واإلسالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية قضيتنا 

ًن القدس التي تعتبر رمزا للسالم والمحبة في األولى وع
المنطقة والعالم، ليعلن للعالم وبكل صراحة أننا لن نقبل 
ًألي تسوية على حساب األردن ال توطينا وال تجنيسا وال  ً
ًوطنا بديال وال تنازل عن الوصاية الهاشمية عن  ً

  .>>..."المقدسات اإلسالمية والمسيحية
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  ٢٢/٥/٢٠١٩موقع هال أخبار 

* * * * *  

 "مجسم قبة الصخرة"الفنان نعمة يرحل تاركا 
  شاهدا على حبه للقدس

 

على مر العصور،  –عمان - تغريد السعايدة
تبقى األعمال الفنية المميزة خالدة في الوجدان، لتخلد 
اسم صاحبها الذي أبدعت أنامله بكل شغف في تشكيل 

ن هذا ٕتلك اللوحات أو المنحوتات الفنية، ال سيما وان كا
” قبة الصخرة“ِالنحت هو صورة طبق األصل عن مجسم 

بكل تفاصيلها للفنان التشكيلي األردني الذي غادر الحياة 
ًنظام نعمة، الذي عاش نحاتا وفنانا وأصبحت أعماله  ً

  .شواهد في مناطق عدة في المملكة

قبل أيام قليلة، توفي نعمة، بينما هو في بيته، 
الفنية التي يعيش معها الذي لطالما احتضن أعماله 

لحظة بلحظة، يعطيها من الوقت أطوله، ويصبر على 
نتوءات يديه علها تكون سببا في اعتدال تلك 
ًالمجسمات، التي ارتبطت باسمه، حتى أمسى شخصا 
يزوره الكثيرون من أفراد ووسائل إعالم في بيته القابع 
في وسط البلد، لالطالع على أجدد أعماله ما بين الحين 

  .اآلخرو

وما كان يميز طريقة عمل نعمة في منحوتته 
أن العمل بها كان على سطح ” قبة الصخرة“الشهيرة 

البناية التي يقطن بها، ليكون الفضاء هو حدود طموحه 
ًوفنه، ليتوج هذا العمل بأن يكون شاهدا على قدسية 

وعروبتها، وهي عاصمة لفلسطين؛ ” القدس“المكان 
ً محافظة الكرك حاضنا لهذا حيث اختار أن يكون مدخل

 .العمل الفني

جاءت هذه الخطوة في تكريم الكرك بمجسم 
، إبان اعتراف الرئيس ٢٠١٧األقصى نهاية العام 

، ”إسرائيل” األميركي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة لـ

ًليكون نتاج عمل سنوات في مجسم األقصى شاهدا على 
يه لتأكيد هذا عروبتها، في وقت كان العالم أحوج ما ف

  .>>...الحق

نعمة في الكثير من مقابالته الصحفية التي 
تناولت الحديث عن المجسم، كان يؤكد في كل مرة أنه 
وبالرغم من أنه مسيحي، إال أنه ال يفرق بين الديانتين 
ُاإلسالمية والمسيحية، ويجزم بمدى أهمية القدس 

 فنحن شعب واحد تربطنا قيم“للمسلمين وللمسيحيين، 
؛ إذ حضرت القدس في العديد ”التسامح والرحمة والمحبة

  .من منحوتاته الفنية الرخامية، باإلضافة إلى المجسم

لذا، حرص نعمة على أن تكون اآليات القرآنية 
التي تزين المجسم هي نقل حرفي عن مبنى القدس 
األصلي، بطريقة الكتابة والخزف، حتى يستطيع المشاهد 

نه يرى القدس بكل تفاصيلها، ليكون للمعلم أن يتأكد من أ
تمجيد وتكريم لقبة الصخرة “إهداء هذا العمل هو تأكيد 

ٕالمشرفة األصل، وارسال تحية من األردن للقدس، وتحية 
كبيرة ألرواح الشهداء الذين ناضلوا من أجل فلسطين 

، كما جاء في أحد تصريحاته ”والحق المغتصب
  . الصحفية

برز الفنانين األردنيين ُوغير ذلك، يعد نعمة من أ
في مجال النحت والرسم، وله خبرة كبيرة في مجال 
تصميم الديكورات، والتي من خاللها كان له لمسة في 
أفخم األماكن التي تزينت بنحوته المميزة، ومن أشهر 
أعماله المنحوته بعد قبة الصخرة، النسر الذي يزين 

ث كان منطقة دابوق، ويعد من أجمل التصاميم كذلك؛ حي
قد أهداه لجاللة الملك عبد اهللا الثاني، والذي تم وضعه 

  .ًفي المكان الذي هو فيه حاليا

وقد عمل نعمة تصاميم مميزة في القصور 
الملكية، والعديد من اللمسات الفاخرة لعدد من الفنادق 
الكبرى في األردن، لتكون بصمته واضحة في أكثر من 

، الذي يتعمد في كل موقع، تحلق حولها روح الفنان نعمة
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للمحافظات ” مجاني“مرة أن يقدم هذه النحوت بشكل 
األردنية بدون مقابل، إال أن تكون حاضرة وشاهدة، كما 

  .في مجسم األقصى الذي أمسى على مداخل الكرك

ُوعرف عن الفنان نعمة، الذي توفي وهو في 
بدايات عقده السابع، بين معارفه ومحبيه أنه شخص ذو 

ة يتميز بالهدوء والمنطق الطيب، وله العديد ثقافة عالي
من األقوال التي أصبح كثيرون يدونونها، كما في قوله 

إن األيادي النظيفة التي تتحرك بفعل الوجدان والشرف “
الحياتي هي فقط التي يحق لها أن تنحت الصخور، 
واأليادي المتسخة، األجدر بها أن تشكل نفسها من 

  .”الوحل والطين

  ١٤ ص ب٢٢/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

يدعو للوقوف بصف الوطن " العمل االسالمي"
  في مواجهة المخططات الخارجية

 

امين عام حزب جبهة العمل   اكد–  بترا–اربد  
االسالمي المهندس مراد العضايلة اهمية الحوار الوطني 
الجامع بين الرسمي والشعبي ومختلف القوى السياسية 

ج العالقات الداخلية والخارجية واالجتماعية العادة انتا
بما يخدم المصالح الوطنية ويحبط كل المخططات التي 
تحاك ضدنا وعلى راسها محاولة تصفية القضية 

   الفلسطينية

وقال خالل حفل االفطار الذي اقامه الحزب 
لممثلي فاعاليات نقابية وسياسية وعشائرية ومجتمع 

" فقة القرنبص"مدني في اربد امس أن إجراءات ما يعرف 
بدأت تطبق على ارض الواقع من خالل اعتراف الواليات 
المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة 

  .األمريكية للقدس وقومية الدولة اليهودية وضم الجوالن

وأضاف أن تلك اإلجراءات ليس مبادرة تتحدث 
عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية وعودة الالجئين 

ٕهم وحل الدولتين وانما هي إجراءات لتصفية هذه وحقوق
القضية ما يتطلب منا جميعا ان نكون في خندق 
المواجهة لهذه الصفقة التي ال يفرق خطرها بين الرسمي 

   والشعبي وسيطال الجميع

وأشار العضايلة إلى أن المطلوب في هذه 
المرحلة الوقوف صفا واحدا الى جانب الوطن بغض 

اءات الحزبية والعرقية، مؤكدا أن األمة النظر عن االنتم
ما لم تتحرك امام ما يحاك لها فنحن أمام نكبة جديدة 

  .أسوأ من نكبة فلسطين التي صادف ذكراها قبل أيام

والقيت على هامش االفطار كلمات لمتحدثين 
اكدت ضرورة بدء حوار وطني بمشاركة مختلف القوى 

صالح الشامل الوطنية والسياسية للتوافق على مسار اإل
وتمتين الجبهة الداخلية وبناء إستراتيجية وطنية لمواجهة 
التحديات واألزمات الداخلية والتهديدات الخارجية وفي 
مقدمتها مشاريع تصفية قضية القدس والقضية 

  ."صفقة القرن"الفلسطينية وعلى رأسها 

 ٢٣/٥/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

مي يثمن مواقف الملك الوسط اإلسال: الكرك
  تجاه فلسطين والمقدسات

  

عبر حزب الوسط االسالمي عن اعتزازه  - الكرك
وتقديره لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الوطنية 
والقومية تجاه القضية الفلسطينية ومقدساتها االسالمية 
والمسيحية ورفضه كل اشكال التفريط بحقوق الشعب 

  .مية على المقدساتالفلسطيني والوصاية الهاش

وقال أمين عام الحزب النائب االسبق مداهللا 
الطراونة خالل حفل افطار نظمه الحزب مساء أمس 
االول بالكرك بحضور فعاليات شعبية ومجتمع محلي، ان 
المرحلة التى تمر بها المنطقة بشكل عام واالردن بشكل 
خاص تتطلب من الجميع تضافر الجهود لتمتين الجبهة 



  
  ٢٦٧ 

ية وتفويت الفرص على االعداء من خالل التالحم الداخل
والوحدة ورص الصفوف خلف القيادة الهاشمية، الفتا الى 
رفض الحزب كل مايقال حول صفقة القرن وتاكيده 

 األخر الرأي والرأيضرورة تحقيق االصالح الشامل وتقبل 
  .االسالم الوسطي المعتدل دون تعصب وغلو ضمن منهج

زب الوسط اإلسالمي يقف وقال الطراونة، إن ح
دائما في صف الوطن والمواطن وعلينا جمعيا التصدي 

  .ألي خطر يهدد أمننا

وأضاف اننا نقف مع الوطن وخلف قائدنا جاللة 
الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين الذي اكد في كل 
المحافل العالمية والدولية ان الدين االسالمي دين محبة 

  . لغلو والتشددووسطية واعتدال بعيدا عن ا

وتحدث النائب السابق الدكتور عبدالقادر 
الحباشنة حول وسطية واعتدال االسالم ورفضه للعنف 
والتطرف، داعيا الى تالقي وتوحد االحزاب المتقاربة 

  .سياسيا وفكريا

واشار األب ايهم الزيادين الى النموذج األردني 
هللا بالعيش المشترك الذي وضع دعائمه جاللة الملك عبدا

الثاني ضمن اخوة مجتمعية دون تفريق وتمييز، وجعل 
 .من االردن قدوة بالمنطقة

  ٢٢ ص٢٣/٥/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مؤتمر  :الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع

المنامة خروج عن اإلجماع الشعبي والمبادئ 

  القومية

الجمعية البحرينية لمقاومة  أصدرت –المنامة 
فضت خالله المؤتمر االقتصادي المزمع ًالتطبيع، بيانا ر

" االزدهارالسالم من أجل  "عقده في المنامة تحت عنوان
والتي تقوم عليه اإلدارة األمريكية ضمن مساعي ما يعرف 

 ".صفقة القرن"باسم 

وقالت الجمعية في بيانها إن خطوات جديدة على 
طريق تصفية القضية الفلسطينية، تمثلت بإعالن مستشار 

 وصهره جاريد كوشنر عن ورشة اقتصادية بعنوان الرئيس
من المزمع عقدها في " السالم من أجل االزدهار"خادع هو 

 حزيران المقبل بزعم تقديم الدعم ٢٦ و٢٥المنامة يومي 
والمساعدات المالية للفلسطينيين الذين أعلنوا جميعهم، 
بسلطتهم وفصائلهم ومؤسساتهم وقطاعاتهم االقتصادية 

واالجتماعية ومختلف مكوناتهم، عن مقاطعة والسياسية 
هذه الورشة واعتبروا من يشارك فيها من الفلسطينيين بأنه 

  .خائن للقضية الفلسطينية ولشهدائها وشعبها

إن صفقة القرن، وورشتها : وأضاف البيان
االقتصادية، ترجمة لمواقف رئيس الوزراء الصهيوني 

 مطلع تسعينات بنيامين نتنياهو التي كان يروج لها منذ
القرن الماضي، ووجد في الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ضالته ومنفذ رغباته فأعلن موافقته على ضم مرتفعات 

 إلى األمريكية الكيان، ونقل السفارة إلىالجوالن السورية 
مدينة القدس واعترافه بها عاصمة للكيان ضاربا عرض 

 الدولية ذات الحائط حقوق الشعب الفلسطيني وكل المواثيق
الصلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من 

 دولها التي تعبر عن رغباتها وتطلعاتها ٕواقامةاالستعمار 
 .المشروعة

وطالبت الجمعية الحكومة البحرينية بإلغاء هذه 
 اإلمعان في التطبيع مع أهدافهاالورشة التي من ضمن 

بين بعض الكيان الصهيوني وعقد تحالفات مشبوهة بينه و
 العربية المندفعة لتطبيع العالقات، وهو األمر الذي األنظمة

يرفضه الشعب البحريني على وجه الخصوص وجميع 
الشعوب العربية، ذلك أن اإلصرار على المضي في تنظيم 
مثل هذه الفعاليات يعتبر خروجا على اإلجماع الشعبي 
 ومسا صريحا بالثوابت الوطنية والقومية التي يؤمن بها
الشعب البحريني وشعوب األمة العربية واإلسالمية، حسب 

  .تعبير الجمعية

  ٢٤/٥/٢٠١٩القدس اإلخبارية 
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* * * * *  

 يؤكد دعمه لمواقف الملك "الوسط اإلسالمي"
 تجاه القضية الفلسطينية

ّ عبر حزب الوسط اإلسالمي عن اعتزازه -  الزرقاء
طنية وتقديره لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الو

والقومية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية واهتمامه 
بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، ورفضه كل أشكال 
التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات

جاء ذلك بمناسبة حفل اإلفطار الرمضاني وعيد 
االستقالل، الذي نظمة حزب الوسط االسالمي فرع الزرقاء 
مؤخرا، بحضور حشد شعبي غير مسبوق من فعاليات 
المجتمع المحلي ووجهاء الزرقاء وقيادات نقابية واعالمية، 
وذلك في قاعات صاالت قصاد لالحتفاالت بمنطقة الزرقاء 

 .الجديدة

وقال أمين عام الحزب النائب السابق الدكتور 
مداهللا الطراونة، إن المرحلة التي تمر بها المنطقة بشكل 

م واالردن بشكل خاص، تتطلب من الجميع تضافر عا
الجهود لتمتين الجبهة الداخلية وتفويت الفرص على 
األعداء من خالل التالحم والوحدة ورص الصفوف خلف 
القيادة الهاشمية، الفتا إلى رفض الحزب كل ما يقال حول 
صفقة القرن وتأكيده ضرورة تحقيق اإلصالح الشامل، 

آلخر دون تعصب وغلو ضمن منهج  االرأي والرأيوتقبل 
  .اإلسالم الوسطي المعتدل

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وأبعادها وثوابت 
األردن تجاهها والمقدسات االسالمية والمسيحية، ورفضه 
لمشروع صفقة القرن، مثمنا دور العشائر االردنية في بناء 
الوطن والوقوف خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن 

 .اكن المقدسة في القدساألم

وطالب رئيس الوزراء بتطبيق االوراق النقاشية 
لجاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين، باعتبارها تشكل 

واختتم . رؤية شاملة لإلصالح وعلى مختلف المستويات

ونحن لخدمة مملكتنا ) جيب احد(حديثه أننا لسنا في 
 .وقيادتنا الهاشمية

ردنيين الدكتور على وتحدث نقيب األطباء اال
العبوس عن ضرورة تدعيم الجبهة الوطنية لمواجهة 
التحديات التي تعصف في المنطقة، واهمية التمسك 
بالثوابت الوطنية، بما يسهم في تمتين النسيج الوطني 

  .والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية

  ٧ ص٣٠/٥/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

توأم فلسطين وأي تأثير في األردن : الذنيبات
  فلسطين ينعكس على األردن

قال المراقب العام لجماعة اإلخوان  -عمان 
المسلمين، المهندس عبدالحميد الذنيبات، إن الحركة 
اإلسالمية تعتقد أن صفقة القرن هي مؤامرة صهيونية 
ًمدعومة أمريكيا وبتواطئ عربي لتصفية القضية الفلسطينية 

لذنيبات خالل مداخلة عبر قناة وأضاف ا.وليس حلها
الجزيرة مباشر، مساء الثالثاء، أن ما تسرب من بنود 
ٕاالتفاقية من ضم المستوطنات والغاء حق العودة هو إنهاء 
للقضية للفلسطينية على مقاس اإلدارة الصهيونية 

وحول تأثيرات الصفقة على .المدعومة من اإلدارة األمريكية
ألردن يشكل توأم فلسطين األردن، أوضح الذنيبات أن ا

وبالتالي فإن أي تأثير على فلسطين ينعكس على األردن 
  .بكل مستوياته

ولفت إلى أن تصفية القضية الفلسطينية سيتحمل 
جزء كبير منه األردن كيانا وشعبا ونظاما، من خالل توطين 
الالجئين الفلسطينيين الذين سيلغى حقهم في العودة 

  .ًل الذي نرفضه جملة وتفصيالوتحقيق مشروع الوطن البدي

وأضاف الذنيبات أن جماعة اإلخوان المسلمين 
ًتعتقد أن أي بوصلة تحيد عن القدس هي خائنة، مؤكدا أن 
ًالنظام األردني وقف موقفا مشرفا من صفقة القرن، وهو ما  ً

  .قاله الملك عبداهللا الثاني بلسانه من خالل الالءات الثالث



  
  ٢٦٩ 

جبنا الوطني والشرعي أن وقال إننا نرى أنه من وا
نقف مع النظام األردني لدعمه في هذا الموقف المشرف، 

  .طالما لم يتراجع عنه

وحول ورشة المنامة االقتصادية، أوضح الذنيبات 
أن الجماعة تعتقد أن هذه الورشة االقتصادية هي بيع لكل 
فلسطين وهي تشابه ما قيل حين تم توقيع اتفاقيات السالم 

ى رخاء اقتصادي ولكننا لم نعش سوى الموت من التحول إل
  .الزؤام

وتساءل إن كانت مشكلة الشعب الفلسطيني هي 
الواقع المعيشي، دون النظر إلى المشكلة األساسية وهي 

وقال الذنيبات إن اإلدارة األمريكية لم تتشجع .احتالل أرضه
على اإلقدام على هذه الخطوة لوال التواطؤ العربي والحالة 

ً المزرية، مشيرا إلى وجود دول عربية ترى أن العربية
بقاءها مرتبط بالسالم مع االحتالل الصهيوني ولهذا فهي 

  .تهرول ألحضانه دون أي ثمن

وأكد أن صفقة القرن يتم تطبيقها منذ وقت من 
خالل قانون يهودية الدولة وضم الجوالن وغيرها، ولكن هذه 

  .الصفقة تحمل بذور فشلها من داخلها

 أن الطرف الرئيس في هذه المعادلة هو وأضاف
الشعب العربي وعلى رأسه الشعب الفلسطيني والذي يرفض 

وبين أن المؤامرة ستفشل .الصفقة ولن يتنازل عن أرضه
بصمود الشعب الفلسطيني ودعم الشعوب العربية 

  .واإلسالمية له

وحول تصنيف الجماعة إرهابية من قبل اإلدارة 
 العام إن التمهيد لصفقة القرن األمريكية، قال المراقب

يحتاج إلزاحة القوى الحية الرافضة لها وجماعة اإلخوان 
  .منها

وأكد أن الجماعة سلمية طول تاريخها وتعمل 
خدمة ألوطانها ولم تكن حاضنة اإلرهاب بل كانت من 

 ضحاياه

 ٥ ص٣٠/٥/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  


