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  ١١  .األوقاف تحذر االحتالل من تدرج مقصود في اقتحامات األقصى •

ًصفقة القرن مرفوضة أردنيا وفلسطينيا: العكايلة • ً.  ١١  

  ١٢  .فلسطين النيابية تبحث واألمانة معرض األسبوع المقدسي •

  ١٣  .دسيين عبر المحكمة الشرعية في القدستجديد جوازات السفر األردنية للمق: للمرة األولى •

  ١٤  .أالعيب السياسة لن تغير موقف األردن تجاه فلسطين: لنسورا •

  ١٤  .األردن يواصل الدعم لتعزيز صمود األشقاء الفلسطينيين •

  ١٥  ".يدعم صمودهم"تجديد جوازات سفر المقدسيين في القدس  •

  ١٧  .نا يعزز صمودناقرار األردن تجديد جوازات": الدستور"مقدسيون لـ •

  ١٨  .أبعاد القرار األردني لتجديد جوازات المقدسيين في مدينتهم •

  ٢٠  . يؤكد ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتينالملك •

  ٢٠  .ندعم الوصاية الهاشمية ولن نقبل بسواها: مقدسيون •

  ٢١  . باألقصى ودور األردن في األماكن المقدسةإسرائيل تؤكد احترام الوضع الراهن •

  ٢٢  ".األقصى"النواب يبحث االثنين اقتحامات االحتالل لـ  •

  ٢٣  .نرفض محاوالت تغيير الوضع القانوني بالقدس: رأي الدستور •

  ٢٤  .ويدين انتهاكات االحتالل باالقصى.. األردن يستدعي السفير اإلسرائيلي •

  ٢٥  . أحمرالقدس عند الوصي خط: الصفدي •

  ٢٦  .نريد رسالة جادة بأن السالم مهدد في ظل استمرار االنتهاكات للقدس واألقصى: الطراونة للحكومة •

  ٣٠  .ال مساومة على القدس واألقصى: رأي الدستور •

  ٣١  . لم تحصل في تاريخه"األقصى "اإلعمارات الهاشمية لـ: سأوقاف القد •

  ٣٢  .القدس جريمة ال يمكن السكوت عنهااعتداءات االحتالل على : الوطني لألحزاب •

  ٣٢  .ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية.. موقف أردني ثابت صلب •

  ٣٣  .األردن لن يترك الفلسطينيين وحدهم: "الدستور"أبو البصل لـ  •

  ٣٣  .رئاسة شؤون الكنائس تدعو للحفاظ على الوصاية الهاشمية •

ّعباس يثمن موقف االردن الدائم •   ٣٤  . والداعم للقضية الفلسطينيةُ

  ٣٥  .إصـرار أردنـي على حمايـة القدس ومقدساتها والدفاع عنها: أبــو البصـل •

  ٣٩  .دعم مطلق لمجلس أوقاف القدس: أبو البصل •
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  ٤٠  .القيسي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية العون الثقافية •

  ٤٠  .سواهاالوصاية الهاشمية رمز صمودنا وثباتنا ولن نقبل ب: وفد مقدسي •

  ٤١  .تدين استدعاء السلطات اإلسرائيلية لمدير أوقاف القدس" فلسطين النيابية" •

  ٤٢  .السفير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات •

  ٤٢  .منظومة وموظفو األقصى وحراسه يجسدون قلب الوصاية الهاشمية: مجلس أوقاف القدس •

  ٤٣  . يسلط الضوء على تأكيد الملك وقوفه مع الحقوق الفلسطينية"سطينيةالشؤون الفل"تقرير  •

  ٤٤  .األردن يدين قراري هندوراس وناورو بشأن القدس •
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  ٤٦  .شؤون القدس تدعو إللزام اسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم بالقدس •

  ٤٦  .دس ضرورة للسالم الدوليإلزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في الق •

  ٤٩  .تغيير الوضع القائم في القدس محاولة يائسة لتحييد الوصاية الهاشمية: الملكية لشؤون القدساللجنة  •

  ٥٠  .بيان اللجنة الملكية لشؤون القدس •

في  "دور السياسة االردنيه في الدفاع عن القدس والحفاظ على هويتها التاريخيه"يتحدث عن : كنعان •
  ٥٢  .ركز الثقافي الملكيالم
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  ٥٣  .الملك يستقبل كبير مستشاري الرئيس األميركي •

  ٥٣  . إلى حل الدولتينًالملك يؤكد ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي استنادا •

  ٥٨٤  . تحذر من عقد مؤتمر للسالم في كامب ديفيد"الخارجية الفلسطينية •

  ٥٤  .قايضة مرفوضةم.. فلسطين •

  ٥٦  .ندعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لحل الدولتين: السيسي لكوشنر •

  ٥٦  ."العار"استياء فلسطيني لعدم إدراج األمم المتحدة االحتالل بقائمة  •

  ٥٨  . اإلسرائيلي-  عربية تجاه الصراع العربيإستراتيجيةيدعون إلى بناء منتدون  •

  ٥٩  . إنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ترتكز علىإستراتيجيتنا: عريقات •

  ٦٠  .إسرائيل لم تعد تحترم أيه اتفاقيات •

  ٦١  .األردن وتركيا عمال على زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات اإلقليمية: الصفدي •

  ٦٢  .لعيدتحذر من دعوات المستوطنين القتحام األقصى في ا" منظمة التعاون اإلسالمي" •

  ٦٢  .الصفدي وأوغلو يبحثان فتح آفاق أوسع لتعاون األردن وتركيا •

  ٦٣  .االستيطان واالقتحامات وهدم البيوت ال شرعية لها ونحذر من نتائجها الخطيرة: أبو ردينه •



  
  ٤ 

  ٦٣  .األردن يدين قرار االحتالل بتوسيع االستيطان •

  ٦٤  . األقصىاألردن يستنكر تصريحات وزير األمن اإلسرائيلي بخصوص •

  ٦٤  .األقصى في أعناق األنظمة العربية واإلسالمية: الشيخ صبري •

  ٦٥  . يناقش اليوم انتهاكات االحتالل للمسجد األقصى"النواب" •

  ٦٥  .الخارجية تؤكد ضرورة وقف االنتهاكات على المقدسات في القدس المحتلة •

  ٦٦  .رسالة أردنية حازمة •

  ٦٧  .األقصى استفزاز للمسلميناقتحام االحتالل لباحات : الكويت •

  ٦٧  .السفير الفلسطيني يشيد بجهود المملكة •

  ٦٧  .بعد االنتخابات اإلسرائيلية" صفقة القرن"ُترامب يرجح اإلعالن عن الشق السياسي من  •

  ٦٨  .وال قيمة لموعد إعالنها.. صفقة القرن تنفذ على األرض": منظمة التحرير" •

  ٦٩  .ٕصى والمقدسات مسؤولية عربية واسالميةحماية األق:  الوطني الفلسطيني •

  ٦٩  .أمن وسالمة الشرق األوسط مرتبط بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية: منصور •

  ٧٠  .موظفون كبار في البيت األبيض يشاركون المستوطنين اقتحام األقصى •

ن بحق المسجد جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوا •
  ٧١  .االقصى

  ٧١  .وفد الكونغرس األمريكي نقدر دور األردن في تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة •

  ٧٢  .غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يغذي العنف: الرزاز •

  ٧٣  . تلتقي نائب السفير الروسي"فلسطين النيابية" •

  ٧٤  .دساتها االسالمية والمسيحيةالتعاون االسالمي تؤكد مكانة مدينة القدس ومق •

  ٧٥  .الوصاية الهاشمية صمام األمان للقضية الفلسطينية: وزير شؤون القدس •

حل الدولة "حكومة يمينية ترفض " الكنيست اإلسرائيلي"سياسيون يرجحون أن تفرز انتخابات  •
  ٧٦  ."الفلسطينية

  ٧٧  .ًاالحتالل يبحث قريبا مستقبل وجود السلطة الفلسطينية •

  ٧٨  .كاتس يعتزم جمع تبرعات مالية لنقل سفارات دول أجنبية للقدس •

  ٧٩  .إطالق النار الوحشي على الطفلين في القدس جريمة بحق االنسانية: نائب أردني •

االمم المتحدة تدعو الحترام الدور التاريخي لالردن في رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية في  •
  ٨٠  .القدس

  ٨١  ."إجراء عدائي"حذف الخارجية األمريكية اسم فلسطين  :الجامعة العربية •

  ٨١  .بالده لحل الدولتين النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي عمدلطراونة يلتقي نظيره الكيني ويؤكد ا •

  ٨٢  .مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته القتحام المسجد األقصى •

  ٨٢  .ضغوط أمريكية وصهيونية على الدول الالتينية لفتح بعثات لها في القدس المحتلة •



  
  ٥ 

  ٨٣  .سرائيليةال إفصاح عن صفقة القرن قبل االنتخابات اإل: البيت األبيض •

  ٨٣  . فيها"مكتبا دبلوماسيا"هندوراس تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتفتح  •

  ٨٣  .مباحثات أردنية كويتية حول قضايا المنطقة وتأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٨٥  .البرلماني العربي يطالب مجلس األمن بموقف حازم تجاه حذف أميركا السم فلسطين •

  ٨٦  .قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس: نيمجدال •
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بوعود وهمية حول البناء االستيطاني في المناطق المصنفة " واد الحمص"االحتالل يتستر على جريمة  •
  ٨٦  ).ج(

  ٩١  .القتحام األقصى أول أيام عيد األضحى" جماعات الهيكل"المفتي العام يحذر من دعوة  •

  ٩١  .صمود أهالي العيسوية سيفشل مخطط االحتالل بترحيلهم: ان حناالمطر •

  ٩٢  .تصفية قضية فلسطين"  وباطنها "الشفافية"ظاهرها ..  بالفساد"أونروا"اتهامات  •

  ٩٣  .إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين شرقي القدس من منظور أمني: هآرتس •

  ٩٤  ."تصفية قضية فلسطين" نها  وباط"الشفافية"ظاهرها ..  بالفساد"أونروا"اتهامات  •

  ٩٥  .دعوات متطرفة القتحام األقصى في عيد األضحى: اإلسالمية المسيحية تحذر •

  ٩٦  .لماذا يدعو المقدسيون لعدم نحر األضاحي أول أيام العيد؟ •

  ٩٦  .الهدوء يعود للمسجد األقصى.. بعد اقتحامات دامية أمس •

  ٩٧  .يل على إجراءاتها التعسفية في القدسّالصمت الدولي يشجع إسرائ: هيئة فلسطينية •

  ٩٨  . عنصرية على كل ما هو مقدسيًأردان يشن حربا •

  ٩٩  .ٕواعالن القدس مدينة منكوبة.. "األقصى"تنديد شعبي باالنتهاكات اإلسرائيلية ضد  •

  ١٠١  .الفتية النجوم وقرن من الرباط والمقاومة: القدس •

  ١٠٣  .م للمسجد األقصىتحذيرات من تغيير مرتقب في الوضع القائ •

  ١٠٤  .ننتظر قدوم المسلمين لالقصى فاتحين ال سائحين: قيادات فلسطينية  •

  ١٠٧  .نبض الضفة يؤرق اقتراع ايلول •

  ١٠٩  .منظمات يهودية امريكية تتهم ترامب بمعاداة السامية •

  ١١١  . دورية قتلة األطفال-مطلوبون للعدالة  •

  ١١٢  .مع االحتالل" الرجبي"اك قصص اشتب.. ُهكذا يعامل حراس األقصى •

  ١١٤  .الصمت الدولي يشجع االحتالل على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين •

  ١١٥  .ًاالحتالل يشن حربا إلنهاء الوجود الفلسطيني بالقدس •

  ١١٦  .طلبة مقدسيون رهن اإلقامة الجبرية.. مع بداية العام الدراسي •

  ١١٧  .الضم غير القانوني المتواصلةالهدم في بيت جاال وعملية : ورقة حقائق •



  
  ٦ 

  ١١٩  .معلم ديني يتحدى أطماع االحتالل وتزوير تاريخه... باب الرحمة •

  ١٢١  .جريمة إعدام الطفلين في القدس ترقى لجرائم الحرب: خبير قانوني لموقع مدينة القدس •

  ١٢٢  وقفة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني في سدني تنديدا بزيارة تسيبي ليفني •

  ١٢٣  . األخيرة٢٠ تويات قياسية لالستيطان بالقدس مقارنة باألعوام الـمس •
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  ١٢٤  .ّمستوطنون صهاينة ينفذون اعتداءات ضد ممتلكات فلسطينية في الداخل المحتل •

  ١٢٥  .االحتالل يستهدف أطفال العيسوية.. االعتقاالت في القدس •

  ١٢٧  .ة استيطانية في الضفة الغربية آالف وحد٦الحكومة اإلسرائيلية تصادق على بناء  •

  ١٢٧  . أطفال بالقدس٣مستوطنون يحاولون اختطاف  •

  ١٢٧  .ًمستوطنا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي) ٤٥٧: (القدس •

واد "ًاالحتالل يعتدي على صحفي ويعتقل مواطنا ويصيب عشرات المصلين في : في الجمعة السابعة •
  ١٢٧  ."الحمص

  ١٢٨  ".الخان األحمر"ب بهدم ليمين المتطرف يطالا •

  ١٢٩  .فعاليات لألطفال اليهود خالل اقتحام ساحات األقصى •

ّاالحتالل يهدد ويتوعد ذوي الشهيد عبيد بالقدس بسبب تنظيم  •   ١٢٩  .على روحه" فطور"ّ

  ١٣٠  .٢٠٠٠ طفل فلسطيني منذ عام ١٠٠٠٠اعتقال  •

  ١٣٠  .تحذير أممي بشأن سياسة الهدم •

  ١٣٢  .با بعد االعتداء عليه وسط القدساالحتالل يعتقل شا •

  ١٣٢  .جوالت استفزازية في األقصى ومحاوالت إلقامة شعائر تلمودية •

  ١٣٣  .االحتالل يواصل هدم منازل الفلسطينيين •

  ١٣٤  .حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة •

  ١٣٥  .ت في القدس المحتلةشهد أكبر عمليات الهدم الجماعية وأعلى عدد اعتقاال" تموز" •

  ١٣٧  .اعتقاالت بالضفة والعيسوية •

  ١٣٩  . تطالب بتكثيف االقتحامات"جماعات الهيكل" •

  ١٤٠  .بالقدس سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية" يبوس"اقتحام االحتالل مركز : أبو سيف •

  ١٤١  .حتاللًاالحتالل يهدم أسوارا استنادية في القدس ومواطن يهدم منزله بضغط من اال •

  ١٤١  .االحتالل يعتقل شابا من مصلى باب الرحمة ويهدد مواطنة باالعتقال: القدس •

  ١٤١  .خالل األضحى" األقصى"ة يهودية يطالب باقتحام جماع •

  ١٤٣  .ألف شيكل كفاالت لإلفراج عن المعتقلين في العيسوية ٦٠ •

  ١٤٣  .اعتقال أحد حراس األقصى بعد اقتحامه من قبل المستوطنين •



  
  ٧ 

  ١٤٤  .األقصىاالحتالل يشرع باقتالع عدد من أشجار الزيتون من ساحات  •

  ١٤٤  .شهور ٦ االحتالل يجدد تمديد إغالق الغرفة التجارية بالقدس •

  ١٤٤  .في األقصى لثاني يوم" تأجيل صالة عيد األضحى" مستوطنون يهود يطالبون بـ •

  ١٤٥  .ن باألضحى تطالب بإغالق األقصى أمام الفلسطينيي"الهيكل"منظمات  •

  ١٤٦  .دعوات اسرائيلية بضم الضفة الغربية •

  ١٤٧  .سدنة األقصى وحراسه يمنعون المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية •

  ١٤٧  .توتر شديد في القدس •

  ١٤٩  . شهور٦االحتالل يبعد ناشطين مقدسيين عن المسجد األقصى  •

  ١٤٩  .األسبوعيةشرطة االحتالل تعتدي على تظاهرة الشيخ جراح  •

  ١٤٩  .واستشهاد المنفذ ..جريحان في عملية دهس •

  ١٥٠  .االحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة في األقصى. .الليلة الماضية •

  ١٥٠  .ًحظر أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس مجددا •

  ١٥١  .جيش االحتالل يمنع كشف وجوه جنوده •

  ١٥١  .االحتالل يمنع إقامة محاضرة قانونية في القدس •

  ١٥٢  .األقصى" يقتحمون "غليك ودان ايلز"مستوطنون بقيادة  •

  ١٥٣  . عامر السلفيتياألقصىاالحتالل يعتقل حارس  •

  ١٥٣  . مواطن من القدس خالل شهر٥٠٠االحتالل يعتقل  •

  ١٥٤  . بالضفة الجمعة المقبل"اشتباك مفتوح"الدعوة ليوم  •

  ١٥٥  .. قدس تتهود •

  ١٥٧  . عام على احراقه٥٠ تتزايد بعد اعتداءات اسرائيل ضد االقصى •

  ١٥٨  .االحتالل ينكل بسكان بلدة صور باهر •

  ١٥٩  .مسؤولون اميركيون يشاركون مستوطنين اقتحام االقصى •

  ١٦٠  . منشأه اخرى بالهدم٢٠االحتالل يهدم منزال في القدس ويخطر  •

  ١٦١  ".اللقية"االحتالل يخطر بهدم منازل في  •

  ١٦٢  .ات المستوطنين يقتحمون المسجداعتقاالت باألقصى وعشر •

  ١٦٢  .عائلة مقدسية تشرع بهدم منزلها بضغط من االحتالل •

ّاالحتالل يحقق مع مدير عام أوقاف القدس • ُ.  ١٦٢  

  ١٦٢  .االحتالل يقمع اعتصاما في العيساوية •

  ١٦٣  .على مدخل العيسوية" الجمعة"فلسطينيون يصلون  •

  ١٦٥  .فل من كفر قدومقوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل ط •

  ١٦٥  .االحتالل يمنع تنظيم نشاط رياضي فلسطيني في القدس •
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  ١٦٥  .ًاالحتالل يعتقل حارسا لألقصى على حاجز عسكري بالقدس •

  ١٦٦  .واعتداءات للمستوطنين بالضفة.. االحتالل اإلسرائيلي ينفذ اعتقاالت •

ً طفال أسيرا من الدراسة٢٢٠حرمان  • ً.  ١٦٧  

ً طفال وشابا من القدساالحتالل يعتقل • ً.  ١٦٨  

  ١٦٨  .االحتالل يحقق مع عكرمة خطيب األقصى وعزام الخطيب مدير عام األوقاف اإلسالمية •

  ١٧٠  . وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى"غليك"المتطرف  •

  ١٧١  .االحتالل يهدم منشآت فلسطينية جنوبي مدينة القدس: شاهد •

  ١٧٢  .لمسجد األقصىمستوطنا يهوديا يقتحمون باحات ا ٥٦ •

  ١٧٢  .االحتالل يعتدي على المواطنين بالعيسوية بينهم سيدة •

  ١٧٣  .اقتحامات في سلوان وبيتونيا، وتنفيذ اعتقاالت وتجريف طريق زراعية في قرية غرب رام اهللا •

  ١٧٤  . االحتالل يغلق جمعية برج اللقلق ويعتقل مديرها:القدس •
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  ١٧٤  .استيطان ال يتوقف.. الضفة •

  ١٧٦  . وحدات استيطانية جديدة٢٣٠٤االحتالل يصادق على  •
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  ١٧٧  ".الحرم اإلبراهيمي"جائزة رسمية لمؤيد مذبحة  •

  ١٧٨  .االحتالل يمنح الحصانة الكاملة لجنوده عند قتل الفلسطينيين •

  ١٧٩  .رة القدسإسرائيل تمنع إلهان عمر ورشيدة طليب من زيا.. ترامب اعتبر السماح لهما ضعفا •

  ١٨٠  .ًرشيدة طليب تهاجم والدمع في عينيها كال من ترامب ونتنياهو •

  ١٨١  .أحزاب اليمين اليهودي تطالب بتكثيف االستيطان •

  ١٨٢  .نائب صهيوني متطرف يدعو لتجاهل مطالب األسرى المضربين حتى يموتوا •
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  ١٨٣  .ضاع في القدس تذكر بإحراق المسجد األقصىاألو: وزير إسرائيلي •

نيران العنصرية والحقد : "إلحراق المسجد األقصى) ٥٠(سيادة المطران عطا اهللا حنا بمناسبة الذكرى الـ  •
  ١٨٤  ".ما زالت مشتعلة وهي تستهدفنا جميعا مسلمين ومسيحيين كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد

  ١٨٥  .األردن في طليعة الذائدين عنه. .األقصى بعد نصف قرن من إحراقه •
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  ١٨٧  .ّالشيخ عكرمة صبري يروي تفاصيل من جريمة إحراق األقصى ويحذر من استمرار استهدافه •

  ١٩٠  ."األقصى"ودعوات للنفير العام لنصرة القدس و.. االحتالل يحول القدس لثكنة عسكرية •

  ١٩١  .يق المسجد األقصى والوضع القائمحر: فلسطين/ بيان هيئة العلماء والدعاه في بيت المقدس •

  ١٩٢  .النيران ما تزال مشتعله •

  ١٩٤  .احياء ذكرى الحريق باالقتحامات •
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  ١٩٥  .يعلن عن منح دراسية للطلبة المقدسيين" صندوق القدس" •

  ١٩٥  .محكمة االحتالل ترد اليوم على استئناف أهالي وادي الحمص •

مية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس من يلعب بالنار فإن النار بيان صادر عن الهيئة اإلسال •
  ١٩٦  .!!ستحرقه

  ١٩٦  .ٕالمفتي العام يدعو للتصدي القتحامات المسجد األقصى وشد الرحال إليه واعماره •

  ١٩٧  .مشروع إسرائيلي بتحالف أمريكي لتفريغ القدس واألقصى: خبير مقدسي •

  ١٩٧  .لعيـد في األقصى فقطوصالة ا... إغالق مساجد القدس •

  ١٩٨  .رئيس مجلس األوقاف في القدس يدعو لشد الرحال إلى األقصى والرباط في رحابه •

  ١٩٨  .اإلطالقالقدس مستهدفة في كافة تفاصيلها وال يستثنى من ذلك احد على : "المطران عطا اهللا حنا •

  ١٩٩  .جد األقصىلن نسمح بتغيير الوضع القائم في القدس والمس: شخصيات فلسطينية •

  ٢٠١  .وفد الكنائس العالمي يثمن الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ٢٠٢  .التماس ضد تسمية شوارع سلوان بأسماء يهودية •

  ٢٠٢  ".غريبة"االحتالل يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد التحقيق معه بقضية  •

  ٢٠٣  .ة والوطنيةشخصيات مقدسية تستنكر الممارسات اإلسرائيلية ضد الشخصيات الديني •

  ٢٠٣  .ًا دونم١٤٤أطماع االحتالل تطال األقصى بكافة مساحته الـ : الكسواني •

  ٢٠٣  .١٩٦٧تعدت الخطوط الحمراء وعلى الوضع القائم لألقصى منذ عام " إسرائيل: "بكيرات. د •

  ٢٠٤  .عشرات اآلالف يؤدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى •
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  ٢٠٥  .الوصاية الهاشمية ليست منحة من االحتالل: القدسعين على  •

  ٢٠٦  .عين على القدس يسلط الضوء على تحديات العام الدراسي للمقدسيين •



  
  ١٠ 

��67�����
�78� �

  ٢٠٧  .المخيمات الفلسطينية تثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الالجئين •

  ٢٠٧  . األول تنظم ملتقى الطفل المقدسي"المهندسين" •

  ٢٠٨  .ال يمكن فرض حقائق على هوية األقصى اإلسالمية باإلجرام واإلرهاب: ملتقى القدس الثقافي •

  ٢٠٩  .نرفـض تصريحـات االحتالل حول القدس وستبقى ألهلها: لمطران عطا اللـه حناا •

  ٢٠٩  .تطلق أول موسوعة الكترونية للتوعية بقضية األقصى" القدس ماليزيا" •

  ٢١١  .ًأليام الثقافية الفلسطينية في عمان غداافتتاح ا •

  ٢١١  "البنيــة الثقافية واالجتماعية في القدس"األيــام الثقافيــة الفلسطينيــة بعمــان تعايــن  •

  ٢١٣  قصائد تحتفي بالقدس وتتغنى بعمان في ديوان الهريس الثقافي •

  ٢١٤  .مسرحية ترصد حياة المجتمع المقدسي".. قهوة زعترة" •

  ٢١٦  .مخيم لألطفال المقدسيين بالمغرب.. عما للقدس وفلسطيند •
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  ٢١٦  .في متحف درويش" المرأة الفلسطينية"علي أبو هالل يطلق كتاب  •
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األوقاف تحذر االحتالل من تدرج مقصود في 
  اقتحامات األقصى

  

حذر وزير االوقاف والشؤون  – بترا -  عمان
والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل مما 
تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي من تدرج مقصود 
ومكشوف في زيادة مدة االقتحامات للمسجد األقصى 
المبارك، مؤكدا رفضه المطلق لالقتحامات كافة، والتأكيد 
على أن األقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين فقط 

  .هم به أحدوال يشارك

وحذر البيان الذي اصدره وزير األوقاف، أمس 
الخميس، من محاوالت تغيير الوضع القائم التاريخي 
ًوالثابت بهدف السيطرة عليه مما يعد تدخال في أماكن 
العبادة الخاصة بالمسلمين والمقدسة لديهم ومن ذلك ما 
قامت به بخصوص مصلى الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ 

 االقصى المبارك والذي كررت السلطة القائمة من المسجد
في اآلونة االخيرة، حيث اقتحمت  باالحتالل انتهاك حرمته

شرطتها باب الرحمة وقامت بإخراج بعض اثاثه والتدخل 

في شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، مخالفة بذلك 
مبادئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التي اقرتها الشرائع 

  .المنظمات الدوليةالسماوية و

وأكد البيان أن حرمة أي جزء من المسجد 
االقصى المبارك كحرمة البيت الحرام في مكة المكرمة، 

ًعلى جزء منه يعد تعديا على كل مسلم على  وأن أي تعد
وجه األرض، وأننا بدورنا كمسلمين مستعدين للتضحية 
بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب في 

ٕجد االقصى المبارك وان دعوات المستوطنين المس
والمتطرفين الصهاينة باقتحام المسجد االقصى المبارك 
وباب الرحمة يستقبله كل مسلم ومؤمن بإصرار على 
الدعوة إلى أبناء االمة كلها سواء كانوا في الداخل 
الفلسطيني أو الضفة الغربية أو القدس أو أي مكان آخر 

وصول الى القدس والمسجد في العالم ويستطيعون ال
  .االقصى المبارك بأن يهبوا لنصرته

نهيب بهم ان يمألوا ساحات المسجد : وأضاف
االقصى المبارك، والصالة فيه، والرباط على أرضه 
الطاهرة، وأننا نطالب الدول العربية ودول منظمة التعاون 
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اإلسالمي والدول المحبة للسالم في العالم أن تضغط على 
قائمة باالحتالل من أجل الكف عن تعدياتها السلطة ال

المتكررة على مصلى باب الرحمة، وعلى أي جزء من 
 .المسجد االقصى المبارك

  ١ ص٢/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًصفقة القرن مرفوضة أردنيا : العكايلة
  ًوفلسطينيا

  

قال رئيس كتلة  –  محمد قديسات–اربد 
ايلة ان صفقة االصالح النيابية الدكتور عبداهللا العك

القرن التي يتم الحديث عنها كمشروع امريكي اسرائيلي 
 على ًأردنيالن تمر على االرض النها مرفوضة فلسطينيا و

  .جميع المستويات

واضاف خالل لقاء حواري في مجمع النقابات 
المهنية باربد بدعوة من فرع حزب جبهة العمل االسالمي 

ان حالة " تصاديمستقبل االردن السياسي واالق"بعنوان 
الضعف العربي وانجراف بعض االنظمة العربية وراء 
مشروع حل القضية الفلسطينية من خالل هذه المبادرة او 
الصفقة اغرى الرئيس االمريكي والساسة االسرائليين على 
كسب ود اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة لدعمه 

  .ةفي االنتخابات االمريكية القادمة لوالية ثاني

زومة سياسيا أالعكايلة الى ان اسرائيل م واشار
واقتصاديا وعسكريا ونفسيا ولن تنجح محاوالتها في 

الجغرافيا والديموغرافيا على االرض الفلسطينية الن  تغيير
ارادة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفصائله وتياراته 
متوحد حول التمسك بوطنه فلسطين واقامة دولته على 

عوم اردنيا من اعلى الهرم بموقف شجاع ارضه وهو مد
وثابت وراسخ يشكل قوة دافعة للدفاع عن حقوقه وعدم 
الرضوخ لالغراءات والضغوطات مؤكدا ان االردن سيبقى 

  .ارض الحشد والرباط

وقال ان ما يتم الحديث عنه من حلول اقتصادية 
لالوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها االردن لن 

ين بالتخلي عن ثوابتهم ومواقفهم التاريخية تغري االردني
في دعم القضية الفلسطينية وهي لن تسمن ولن تغني 

  .>>...من جوع

واكد العكايلة ان حل االزمة االقتصادية ... <<
في اردن يكمن في الحل السياسي اوال من خالل انتاج 
قانون انتخاب متطور قادر على تشكيل حكومة برلمانية 

ير مباشر تتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر او غ
السياسية بصياغة حلول اقتصادية تمثل الشعب من 

  .خالل نوابه المنتخبين وفق نظام انتخابي عادل وشفاف

واستذكر العكايلة باالزمة االقتصادية التي مرت 
الدينار مقابل   وعندها هبط سعر١٩٨٩على االردن عام 

 من الدوالر الى الثلث واضطر االردن الى بيع جزء
احتياطات الذهب لديه لكنه استدركها بحل سياسي قاد 
الى مجلس نواب مثل الشعب تمثيال حقيقيا على حد 

 من االزمة وهو ما حدث ايضا روصفه استطاع المرو
  .ابان حرب الخليج االولى

وقال العكايلة ان االصالح السياسي المرتكز 
على تطوير الحياة الحزبية والتعددية وتوسيع قواعد 

لمشاركة من خالل قانون انتخاب عصري يحاكي ا
التطلعات هو المدخل لالصالح االقتصادي واالجتماعي 

الفقر والبطالة مؤكدا ان بيع اصول  ومعالجة قضايا
 .الدولة كان خطا فادحا النها ملك لالجيال

  ٤ ص٢/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فلسطين النيابية تبحث واألمانة معرض 
 األسبوع المقدسي

  

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية  -بترا  - مانع
المحامي يحيى السعود أهمية الشراكة مع أمانة عمان 
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الكبرى لدورها الفاعل في انجاح العديد من المبادرات التي 
  . من شأنها دعم المقدسيين

وقال السعود خالل اجتماع عقدته اللجنة بدار 
 ملكاوي المجلس اليوم األحد، بحضور مدير المدينة أحمد

إن اللجنة تسعى من : وعدد من المعنيين في األمانة
ًخالل معرض األسبوع المقدسي الذي سيعقد قريبا في 
عمان التأكيد على الدور المهم للمقدسيين في الحفاظ 
على المقدسات وعلى وجودهم رغم كل الممارسات التي 

  . ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم

ل نشاطات وفعاليات وأضاف أن المعرض سيتناو
تمثل بمجملها تاريخ وثقافة أبناء مدينة القدس، لتبقى 

  . في ذاكرة األجيال القادمة

وأشار السعود إلى الدور اإليجابي الذي تقوم به 
األمانة لصالح المجتمع والمخيمات على وجه الخصوص، 
داعيا لبذل المزيد من الجهود وتلبية الخدمات االساسية 

التي تعاني من نقص حاد في الخدمات لصالح المخيمات 
نتيجة تراجع دور وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين 

  ". األونروا"

بدورهم، أكد اعضاء اللجنة النواب سعود أبو 
محفوظ وأحمد الرقب، أهمية المعرض الذي سيعقد على 
مدى اسبوع، ويشتمل على أهم األحداث التاريخية 

مدينة القدس ما من والثقافات والفنون التي تتمتع بها 
شأنه تعزيز مكانتها واهميتها، الفتين إلى أن المعرض 
سيكون بمثابة محاكاة حقيقية لواقع الحياة في مدينة 

والتقاليد المقدسية القدس، حيث سيتناول ابرز العادات 
  .بطريقة فنية

من جهته، أكد ملكاوي أن األمانة مستمرة 
 العديد من بدورها الخدمي تجاه كل المخيمات، وهناك

االنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية المشتركة مع 
المدن الفلسطينية، ما يدل على مدى الترابط الوثيق بين 

  . عمان وباقي المدن الفلسطينية

وأكد استعداد األمانة للتعاون المشترك مع لجنة 
  .فلسطين النيابية إلنجاح معرض األسبوع المقدسي

 ٥/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تجديد جوازات السفر األردنية : للمرة األولى
  للمقدسيين عبر المحكمة الشرعية في القدس

 

للمرة األولى بدأت ): األيام االلكترونية(القدس 
المحكمة الشرعية في القدس تقديم خدمة تجديد جوازات 
ٕالسفر للمقدسيين واصدار جوازات السفر األردنية 

 عاما، عبر ١٦للقاصرين المقدسيين دون سن الـ 
شركات نقل أردنية وفلسطينية دون الحاجة للسفر إلى 

  .األردن

وقال الشيخ واصف البكري، القائم بأعمال قاضي 
القضاة في القدس، إن الخدمة الجديدة ستبدأ، اليوم 
الثالثاء، من مقر المحكمة الشرعية في وادي الجوز 

 إصدار أو دينارا لرسوم تجديد جواز سفر ٥٠وبتكلفة 
 دينارا رسوم نقل ٥٠واز سفر للقاصرين يضاف إليها ج

ٕالمعاملة إلى األردن واعادتها على أن يتم التسليم 
  .والتسلم في مقر المحكمة الشرعية في القدس

هذه الخطوة غير "وأشار الشيخ البكري إلى ان 
المسبوقة جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من 

سين للتخفيف من معاناة الملك عبد اهللا الثاني بن الح
  ."الفلسطينيين في القدس

التوجيهات الملكية السامية "وقال الشيخ البكري، 
جاءت للتخفيف من معاناة المقدسيين ودعما لهم في 
صمودهم وتثبيتا لهم في أرضهم ورباطهم، أوال بتخفيف 
رسوم إصدار جوازات السفر وتجديدها ومساواة 

نيين حيث تم تخفيض الفلسطينيين بهذا الصدد باألرد
 دينارا ٥٠ دينار إلى ٢٠٠رسوم جوازات السفر من 

  ." المقدسي يعامل معاملة األردني في هذا المجالوأصبح
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التوجيهات هي أيضا ان يتم التخفيف "وأضاف، 
على المقدسيين وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد جوازات 
السفر لهم عن طريق المحكمة الشرعية في القدس 

يث يخفف على المقدسي عناء السفر الشريف بح
وكانت . واالنتقال إلى عمان لغايات تجديد جواز سفره

هناك خدمة قررها مجلس الوزراء األردني الموقر بحيث 
تكون هناك خدمة تجديد جوازات السفر وأيضا إصدار 

عاما من ١٦ جوازات السفر ألول مرة لمن هم دون سن
  ."عمرهم عن طريق المحكمة الشرعية

تم توقيع اتفاقية "ار في هذا الصدد إلى انه وأش
وبين ) األحوال المدنية والجوازات األردنية(بين دائرة 

، ويتم من خالل )واصل(وشركة ) البريد األردني(شركة 
 إصدار أواالتفاقية تقديم طلب تجديد جوازات السفر 

 من عمرهم، أي ١٦جوازات السفر لمن هم دون سن الـ 
المحكمة الشرعية في القدس للقاصرين، عن طريق 

الشريف، وتتولى محكمة القدس الشرعية تنظيم المعاملة 
وتجهيزها وتدقيقها واستيفاء الرسوم القانونية عليها، 

بنقل هذه المعاملة عبر ) واصل(وبعد ذلك تقوم شركة 
البريد األردني إلى دائرة األحوال المدنية والجوازات في 

رعية والمتبعة بهذا عمان لتجديدها حسب األصول الم
الخصوص، ثم يعاد الجواز بعد تجديده ويتم تسليمه أيضا 
بواسطة المحكمة الشرعية في القدس إلى صاحب العالقة 
والمواطن المقدسي دون الحاجة إلى انتقاله وتكبده مشاق 
السفر إلى عمان خاصة في زحمة هذا الصيف والضغط 

  ."الذي نشاهده على الجسور

ري إلى ان الخدمة ستبدأ، ولفت الشيخ البك
اليوم، وستقوم المحكمة الشرعية باستقبال المواطنين 
وتستوفي الرسوم وتم تخفيض المقترح لرسوم هذه 

 دينارا بتوجيهات ملكية من ٥٠ دينارا إلى ٧٠ الخدمة من
 دينارا ٥٠اجل مراعاة أوضاع المقدسيين وهو ما يعني 

للشركات  دينارا أخرى ٥٠كرسوم تجديد جواز السفر و
  .الناقلة

ستكون نقلة نوعية في "وقال الشيخ البكري، 
الخدمات المقدمة للمقدسيين ونتقدم بجزيل الشكر 
والعرفان باسم جميع المقدسيين إلى الملك عبد اهللا الثاني 
بن الحسين على هذه المكرمة الملكية السامية أوال وأيضا 

لكية إلى الحكومة األردنية التي تجاوبت مع الرغبة الم
  ."ووضعت التعليمات الالزمة بهذا الخصوص

  ٦/٨/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

أالعيب السياسة لن تغير موقف : لنسورا
 األردن تجاه فلسطين

  

أكد العين الدكتور عبداهللا نسور رئيس الوزراء 
األسبق أن جامعة اليرموك ال تصنع الخريجين المتميزين 

دين من خريجي ٕفقط، وانما تحتضن أيضا األساتذة القيا
الجامعات األخرى، الذين عملوا فيها وأصبحوا من أساطير 

  .وقادة ورموز مهنهم المختلفة

متميزون من "وأعرب خالل رعايته حفل تكريم 
الذي نظمه نادي خريجي الجامعة، " خريجي جامعة اليرموك

بحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور أحمد العجلوني، 
ر مجد شويكة، عن شكره لنادي ووزيرة السياحة واالثا

الخريجين على تكريمه لرعاية هذا الحفل الذي يزهو بثلة 
من خريجي جامعة اليرموك المتميزين، الذين أسهموا في 
بناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية المختلفة، داعيا المكرمين 
إلى االلتفات إلى وطننا األردن، وأن يقفوا للدفاع عن قضايا 

ن ال يبخسوا الوطن حقوقه عليهم، وأن ال الوطن واألمة، وأ
يتذرعوا بندرة الموارد، فهم من يعظم الموارد واالنجازات، وهم 
األقدر على قيادة مقدرات الوطن األكاديمية واالدارية 

  .والعلمية واالنتاجية

واستذكر النسور مراحل إنشاء جامعة اليرموك 
لت والجهود المبذولة من المعنيين آنذاك، إلى أن تكل
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، من قبل الملك ١٩٧٦بصدور اإلرادة الملكية السامية عام 
الراحل الحسين بن طالل رحمه اهللا، معربا عن فخره بتخريج 
اليرموك للفوج األول من طلبة كلية الطب التي تم إنشاؤها 
خالل فترة توليه لرئاسة الوزراء، وأضاف أن األردن وشعبه 

مداهنات اإلعالم على العهد والوعد، وأن أالعيب السياسة و
أبعد ما تكون عن أن يتغير موقف األردن إزاء قضايا األمة 
كلها، كالقضية الفلسطينية، والدفاع عن اإلسالم، ال سيما 
وأن الدين االسالمي يتعرض في الوقت الحاضر لتنظيمات 
ٕفكرية، وعلمية، وأدبية، واحصائية، وبحثية دقيقة، تسعى 

 رسالته، ألمر الذي لإلساءة إليه وتشويه صوره حاملي
يوجب علينا تسخير كافة الجهود ليبقى األردن منيعا عصيا 
على كل من يسعى للنيل منه ومن قضايا األمة 

  .>>...جمعاء

  ١٢ص ٦/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن يواصل الدعم لتعزيز صمود األشقاء 
  الفلسطينيين

 

يواصل األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا 
 تقديم شتى أشكال الدعم والصمود للمقدسسين الثاني،

واألشقاء الفلسطينيين، فمن إسناد سياسي وحمل أمانة 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ٕفي القدس وترميم واعادة اإلعمار في المدينة المقدسة، 
والدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المنابر، إلى 

لتسوية المجزوءة، إلى تقديم مختلف رفض كل أشكال ا
أشكال الرعاية الصحية عبر المستشفيات الميدانية في 
غزة، يتواصل هذا الدعم، بأن كانت آخر الخطوات ما 
أعلنته دائرة األحوال المدنية والجوازات بالتنسيق مع دائرة 
قاضي القضاة وشركة البريد األردني عن البدء بقبول 

قدسيين في المحكمة الشرعية معامالت جوازات سفر الم
  .بالقدس

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

 السفر فقد تم تخفيض رسوم اصدار وتجديد جوازات
 دينارا، وبهذا ٥٠ دينار أردني الى ٢٠٠األردنية من 

تمت المساواة بين المقدسيين واألردنيين بالرسوم 
  .المدفوعة، ويعامل المقدسي معاملة األردني بهذا الشأن

إننا في األردن وبتوجيهات ملكية مستمرة، لن 
ًندخر جهدا في سبل دعم صمود أهلنا في القدس، وهم 

راية الدفاع والصمود عن أولى القبلتين الذين يحملون 
وثالث الحرمين ومسرى النبي ومهد المسيح عليهما 
السالم، مستندين بصمودهم على وصاية هاشمية بقي 
جاللة الملك األمين القوي على حملها نيابة عن األمتين 

  .العربية واإلسالمية، غير مكترث للضغوطات مهما تعالت

ًيبرهن األردن دوما عندما  تشتد الخطوب، أنه ُ
راسخ قوي، وأن قيادته الواعية الحكيمة ال تفرط بثوابتها 
ومبادئها، فحين تشتد األزمات يمتاز المرء بمعدنه، وهذا 
هو معدن الملك وشعبه العظيم، معدن الوفاء واإلخالص 
لألشقاء، معدن الثبات على جبهة الحق مهما تعالت 

  .أصوات الباطل

مسكنا بثوابتنا، فال إننا نجدد التأكيد على ت
مساومة على القدس، وال تفريط فيها، وال قبول للتقسيم 
ٌأو المشاركة فيها، فحق المسلمين والمسيحيين فيها خالد 
أبدي، ولن نقبل بأي حلول تهضم حق األشقاء في نيل 
حقوقهم التاريخية والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولتهم 

نبياء ومهبط المستقلة، ونحن على العهد مع أرض األ
الرساالت، ندعم صمود أهلها، ونوفر لهم مختلف أشكال 

ّالدعم واإلسناد، وانا على العهد باقون ٕ. 

  ١٩ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

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

 

قال مختصون إن بدء قبول معامالت تجديد 
عية في القدس جوازات سفر المقدسيين في المحكمة الشر

، ويؤكد أن "يدعم أهالي القدس"المحتلة الثالثاء إجراء 
 .األردن يعتبر القدس خارج أي سيادة إسرائيلية

إلى " المملكة"وأشاروا في مقابالت منفصلة مع 
أن بدء تطبيق القرار ينسجم مع الحرص األردني على 
ًمدينة القدس واالهتمام بسكانها، استنادا إلى مركزية 

 . الفلسطينية بالنسبة لألردنالقضية

دائرة األحوال المدنية والجوازات أعلنت بالتنسيق 
مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد األردني عن البدء 
بقبول معامالت تجديد جوازات سفر المقدسيين في 
المحكمة الشرعية في القدس اعتبارا من صباح الثالثاء 

 .أغسطس/  آب٦

 "ثابت وصريح"موقف أردني 

رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري، قال إن 
قرار تجديد جوازات سفر المقدسيين داخل القدس له 
ٕأهمية خاصة ألنه يتعلق بأهل القدس وابقاء الجنسية 
األردنية معهم في ظل محاولة اإلسرائيليين تهجير 

 .المقدسيين بطرق متعددة

" موقف أردني ثابت وصريح"ووصف القرار بأنه 
 . المقدسيينفي دعم صمود

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا 
كنعان، قال إن القرار يأتي ضمن دور األردن تجاه 

 ".مركزية بامتياز"القضية الفلسطينية باعتبارها 

أن القرار ينطلق من " المملكة"وأضاف كنعان لـ 
الهدف األردني وحرص جاللة الملك عبداهللا الثاني على 

 .ومساندتهم في شتى المجاالتدعم أهل القدس 

تيجة تضييق قوات االحتالل اإلسرائيلية على "
أهل القدس في الخروج أو العودة وما يالقونه من 
مضايقات مختلفة على جميع الصعد، جاءت مكرمة الملك 

أردني دائم أو (باتخاذ قرار تجديد جوازات سفر المقدسيين 
حسب ، ب)"إلى األردن(دون الحاجة للحضور ) مؤقت
 .كنعان

المكتب اإلعالمي لدائرة األحوال المدنية قال إن 
المحكمة الشرعية في القدس ستستقبل طلبات جوازات 
السفر المقدسيين مرفقا بها األوراق الثبوتية المطلوبة 

 .كافة، وفقا لإلجراءات القانونية المتبعة في الدائرة

وأوضح بيان صادر عن دائرة األحوال المدنية 
، االثنين، أن شركة البريد األردني ستستلم تلك والجوازات

الطلبات بالتنسيق مع شركائها إليصالها لدائرة األحوال 
ٕإلصدار وطباعة جوازات السفر واعادة تسليمها للبريد، 

 .تمهيدا لتسليمها ألصحابها في القدس

وكشف كنعان أن القرار يخدم أهالي القدس 
يني، يحمل  ألف فلسط٣٥٠الشرقية التي يسكنها نحو 

عدد كبير منهم الهوية الزرقاء، وهي وثيقة إسرائيلية 
تمكن حاملها من الدخول والخروج من الضفة الغربية 

 .وقطاع غزة، والدخول إلى األراضي المحتلة

ُالقرار يغني المواطنين "وتابع كنعان أن 
المقدسيين عن السفر إلى األردن لتجديد جوازاتهم 

 ".ة من ناحية الرسوم والخروجلتكلفتها المالية المرتفع

 "تيسير كبير"

القائم بأعمال قاضي القضاة األردني في القدس، 
إن الخطوة فيها " المملكة"الشيخ واصف البكري، قال لـ 

على المقدسيين وتخفيف من أعباء السفر " تيسير كبير"
إلى األردن لتجديد جوازات السفر، خاصة في مواسم 

في ذلك تخفيف أيضا من الصيف واألعياد، مضيفا أن 
كلف السفر إلى األردن، خاصة في ظل األوضاع 

 .للمقدسين" المتردية"االقتصادية 
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وتوقع البكري أال تستغرق عملية تجديد جوازات 
 أيام، مضيفا إلى أن ١٠سفر المقدسيين أكثر من 

المحكمة ستبدأ أيضا باستصدار جوازات سفر ألول مرة 
ها في وادي الجوز في  سنة في موقع١٦للقاصرين دون 

 .القدس

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية األسبق 
سمير حباشنة إن تجديد جوازات السفر األردنية 
للمقدسيين في المحكمة الشرعية في القدس يشير إلى 

 .االهتمام األردني الخاص بأهالي المدينة المقدسة

القرار يسهل على أهالي "إن " لمملكة"وقال لـ 
 عليهم أعباء التنقل ودفع التكاليف وعناء القدس ويخفف

... السفر والخروج من الجسر واالحتكاك مع االحتالل
ويحميهم من إمكانية قيام االحتالل اإلسرائيلي بعدم 

 ".إدخالهم إلى بلدهم بعد المغادرة

وأشار إلى مسؤولية األردن التاريخية تجاه 
ائها مدينة القدس ومقدساتها وسكانها، والحفاظ على أبن

بعدم التعرض للتهجير وفقا للقوانين اإلسرائيلية الظالمة 
 ".ًالمقدسي ما زال أردنيا"على اعتبار أن 

... ألردن ينظر إلى القدس مثل أي مدينة أردنية"
، وفق الحباشنة، "ٕوالى المقدسي مثل أي مواطن أردني

الذي أشار إلى أن قرار تجديد جوازات سفر المقدسيين 
ماثل لعملية تجديد جوازات سفر داخل مدينتهم، م

 .األردنيين في المحافظات

األردن ... القرار إجرائي بحت"وبين الحباشنة أن 
 ".يبحث بكل الطرق تسهيل اإلجراءات على أهالي القدس

 "خارج أي سيادة إسرائيلية"

المصري أشار إلى أن تجديد جوازات سفر 
لقدس تعني بالنسبة لألردن أن ا"المقدسيين داخل القدس 

، ويعزز "خارج أي سيادة إسرائيلية، وضمن سيادة عربية
حق المقدسيين في ممارسة حقوقهم داخل بلدهم 

 .ومدينتهم

القرار، بحسب المصري، يعني أنه ال اعتراف بأن 
القدس سواء الشرقية أو الغربية عاصمة إلسرائيل، بل 

على أن القدس الشرقية " واضحة"يؤكد القرار بصورة 
 .ينعاصمة فلسط

ُألردن يساهم في صمود المقدسيين في بلدهم "
ٕفي وجه ما يقال عن صفقة القرن واجراءات " ومدينتهم

إسرائيل وقوانينها، وفق المصري، الذي أشار إلى أن 
 "القرار يثبت تمسك األردن والملك بهذه المبادئ

األردن يواجه السياسات "ويضيف المصري أن 
ويساهم في صمود اإلسرائيلية التهويدية بكل جرأة 

 ".المقدسيين

 ١٩وزير الداخلية سالمة حماد أصدر في 
يونيو تعليمات إلى دائرة األحوال المدنية  /حزيران

والجوازات، وبناء على موافقة رئاسة الوزراء، للسير في 
إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر 

  "شركة البريد األردني

لبدء بتطبيق المصري أشار إلى أن توقيت ا
، خاصة وأنه يأتي قبل "ًذو معنى ومغزى مهم جدا"القرار 

االنتخابات اإلسرائيلية، التي من المقرر أن تعقد في 
سبتمبر، وقبل جلسة تكميلية أخرى لورشة عمل  /أيلول

 ".البحرين في إحدى الدول العربية

األردن، الذي يتخذ قرارات "لكن المصري قال إن 
 لدعم الفلسطينيين، ال يستطيع يومية عديدة وواضحة

مساعدة الفلسطينيين وحده، ويجب أن يعمل العرب على 
  ".مساعدة األردن بالوقوف إلى جانب فلسطين

  ٧/٨/٢٠١٩قناة المملكة 

* * * * *  

قرار األردن تجديد : "الدستور" مقدسيون لـ
 جوازاتنا يعزز صمودنا
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ثمن  -  محمـد الرنتيسي-القدس المحتلة 
فلسطينيون، وفعاليات مقدسية، قرار األردن، قياديون 

البدء بتجديد جوازات سفر المقدسيين، مؤكدين أن هذه 
الخطوة، تهدف لتمكين المقدسيين وتعزيز صمودهم، ال 
سيما في ظل ما تتعرض له مدينة القدس، من إجراءات 
احتاللية تهويدية، لتسهيل ابتالعها، وشطبها من معادلة 

  .ائيليالصراع العربي اإلسر

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للعالقات 
الدولية، الدكتور نبيل شعث، إن هذا الموقف متوقع من 
ًأشقائنا في األردن، الذين لم يتخلوا يوما عن دعم الشعب 
الفلسطيني، ومن شأنه أن يخفف من معاناة المقدسيين، 
ًويدعم صمودهم، ويأتي امتدادا للدور الهاشمي المشهود 

  .سفي القد

أن » الدستور» واعتبر شعث في تصريحات لـ
هذا القرار يأتي في وقت يحتاج فيه أهل القدس لمن يرفع 
معنوياتهم، ويعزز صمودهم وثباتهم، ال سيما وقد أثقلتهم 
إجراءات االحتالل العنصرية، عالوة على محاوالت تهويد 
المدينة المقدسة، وطمس معالمها العربية واإلسالمية، 

ُى أهمية هذا القرار الذي يبقي على تواصل أهل ًالفتا إل
القدس مع العالم، في الوقت الذي يحاول فيه االحتالل 

  .عزلهم، واقتالعهم من أرضهم

هذا موقف أردني ثابت وأصيل، يؤكد «: وأضاف
بأن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن، أهمية وأولوية، 

 وشعب وينطلق من حرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني،
ٕاألردن الشقيق، على دعم صمود أهل القدس، واسناد 

  . »موقفهم في شتى المجاالت

ّبدوره، ثمن محافظ القدس عدنان غيث، القرار 
األردني، الذي يفضي إلى معاملة المقدسيين كمواطنين 
أردنيين، األمر الذي يؤكد بأن القدس ستبقى خارج 

القدس ًالسيادة اإلسرائيلية، معربا عن تقدير أهل 
ًوفعالياتها، لألردن، ملكا وحكومة وشعبا، على مواقفهم  ً

ًالثابتة والراسخة، حيال القدس وأهلها المرابطين، مبينا 
أن أهمية هذا الدور تكمن في توقيته، حيث يتعرض 
المقدسيون ألبشع صور القمع والعنصرية، عالوة على 
كونه من سليل المكارم الهاشمية، التي تؤكد بأن 

  .ات التاريخية الفلسطينية األردنية ال تنفصم عراهاالعالق

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

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

  .المقدس وأكناف بيت المقدس

من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس، الشيخ عبد 
العظيم سلهب، أن هذه الخطوة الهامة، سيكون لها 

قدس، من قبيل توفير انعكاسات إيجابية على أهل ال
الجهد والوقت وتكبد عناء السفر، وتسهيل حياة 
ًالمقدسيين، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، مشيرا 
إلى أن األردن، كان وال يزال، خير سند للفلسطينيين، في 
ًمعركتهم المستمرة لحماية المدينة المقدسة، مثمنا مواقف 

مدينة القدس أولوية جاللة الملك عبد اهللا الثاني، بإيالء 
  .وأهمية خاصة على الدوام

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

القيادة الهاشمية، فيما الدوام حاضرة في وعي وتفكير 
شعب فلسطين لن ينسى مواقف الدعم واإلسناد 
والتضامن، التي ما انفكت تقدمها المملكة األردنية 

  .الهاشمية، لفلسطينن وقضاياها العادلة



  
  ١٩ 

ورسخ المقدسيون على وجه الخصوص، أروع 
مشاهد الوفاء واإلخالص، والحب الصادق والنقي لألردن، 

ًملكا وحكومة وشعبا،  وهم يواكبون البدء بتجديد جوازات ً
سفرهم، وما مظاهر الفرح والبهجة، التي ارتسمت على 
ّمحياهم، إال رجع صدى لحالة العشق السرمدي المتبادلة، 
التي تسكن قلوب وعقول ومهج الفلسطينيين واألردنيين 

  .سواء بسواء

ويستحضر الفلسطينيون إزاء المواقف األردنية 
ني، المقولة الخالدة حول األردن المناصرة للحق الفلسطي

دم ينبض في .. شعب واحد ال شعبين«: وفلسطين
التي توارثتها األجيال، وحرصت على ممارستها، » العرقين

 .واخضاعها إلى حيز التطبيق األمين

  ٢ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

أبعاد القرار األردني لتجديد جوازات المقدسيين 
  في مدينتهم

  

ز القدس للحقوق االجتماعية قال مدير مرك
واالقتصادية في القدس زياد الحموري، ان قرار السلطات 

 األردنيةاألردنية الخاص بإصدار وتجديد الجوازات 
للمقدسيين في مدينتهم، يحمل أكثر من بعد، أهمها 
ًاإلنساني، تحديدا، إذ كان هناك مناشدات سابقة من أهل 

  .ردنيالقدس، لتسهيل الحصول على الجواز األ

 أن القرار يخفف من تكاليف إلىوأشار الحموري 
ٕاستصدار الجواز، من سفر واقامة في األردن، إضافة إلى 

 .رسومه المرتفعة

وأضاف الحموري، أن النقاش حول موضوع 
إصدار الجوازات األردنية في القدس، كان مدار بحث منذ 
أكثر من عام، وكان األردن يشير إلى أن هناك بعض 

  . الفنية العالقة، التي يعمل للتغلب عليهاالقضايا

أما البعد اآلخر بحسب الحموري، فهو سياسي، 
صفقة "له عالقة بالضغط على األردن في موضوع 

محاولة سحب الرعاية الهاشمية على "، و"القرن
 .، وفق قوله"المقدسات لصالح السعودية

القرار محاولة من األردن "ويرى الحموري، أن 
ة من المكاسب، ابتداء من استمالة أهل لتحقيق مجموع

القدس إلى صفها وكسب تعاطفهم، وليس انتهاء بتوجيه 
رسالة سياسية للدولة األخرى، بأنها ترفض المخططات 

  ".التي تحاك ضد القدس

وكان القائم بأعمال قاضي القضاة األردني في 
القدس، الشيخ واصف البكري أعلن أنه سيتم السماح 

يد جوازات سفرهم األردنية في المدينة للمقدسيين، بتجد
  .المقدسة لتخفيف معاناتهم

 في أياموقال البكري في مؤتمر صحفي، قبل 
التخفيف من معاناة  "القدس، إن الخطوة تهدف إلى

المقدسيين، ودعما لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم 
ورباطهم، دون حاجة لالنتقال إلى األردن في زحمة هذا 

  ". على الجسورالصيف والضغط

ًسيتم اعتبارا من السادس من "وأضاف البكري 
، تخفيف رسوم جوازات السفر )أمس(شهر أغسطس 

إلى )  دوالر٣٠٠نحو (األردنية من مئتي دينار أردني 
  )". دوالر٧٠نحو (خمسين دينارا 

ًوقد أثار قرار األردن ترحيبا من أهل القدس لما 
وقت نفسه طرح فيه من تخفيف لمعاناتهم، ولكنه في ال

ًأسئلة عن أبعاده وتوقيت تنفيذه، خصوصا أنه كان مطلبا  ً
  .ًقديما، كانت عمان تؤجل العمل به

من جهته، يرى الكاتب األردني حاتم الهرش، أنه 
ال يمكن فهم القرار بمعزل عن سياقات تحضيرات اإلدارة 

 .األمريكية، لما بات يعرف بصفقة القرن

ن اإلجراء وأضاف الهرش في تصريح له أ
األردني إشعار بأن القدس الشرقية، ما زالت ضمن 
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ترتيبات ما قبل إعالن اإلدارة األمريكية، القدس عاصمة 
ونقل سفارتها لها، وهو ما يعني أنها " إسرائيل" لـ

ّإجراءات أحادية الجانب وفق رؤية األردن، وأنها لم تغير 
  .من واقع القدس الشرقية

ًألردني، جاء واضحا وأشار الهرش أن اإلشعار ا
ّوبصيغة معبرة، من خالل تصريحات القائم بأعمال قاضي  ُ
القضاة األردني الشيخ واصف البكري، الذي قال بأن هذه 

ًالتخفيف من معاناة المقدسيين ودعما "الخطوة تهدف إلى 
  ".لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم

 منذ يشار إلى أن األردن اتخذ قرارات بهذا الصدد
، )أمس(العام الماضي، لكنها تطبق ألول مرة الثالثاء 

بعد إنجاز الترتيبات اللوجستية واالتفاقيات الخاصة بتقديم 
  .هذه الخدمات

، ال يحق للمقدسيين الحصول "أوسلو"وبحسب 
على جواز سفر فلسطيني، نظرا ألن االتفاقية أبقت قضية 

  .القدس لمفاوضات الحل النهائي

قدس الشرقية جواز سفر أردني ويحمل سكان ال
مؤقت، يخولهم السفر إلى دول العالم، ولكنه ال يحمل 
رقما وطنيا كاألردنيين، ويحتاج حاملوه إلى تأشيرة 

  .للدخول إلى معظم الدول العربية خالفا لألردنيين

 ضم األردن الضفة ١٩٤٨وبعد حرب عام 
، وباتت جزءا ١٩٥٠الغربية، بما فيها مدينة القدس عام 

  .من المملكة األردنية الهاشمية

وبقي الفلسطينيون مرتبطين بشكل عضوي 
باألردن، إلى أن أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 

، وبعد ذلك فك ١٩٨٨عرفات قيام دولة فلسطين عام 
الملك األردني الراحل الحسين بن طالل ارتباط الضفة 

  .الغربية إداريا وقانونيا باألردن

  ٧/٨/٢٠١٩دس موقع مدينة الق

* * * * *  

 يؤكد ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الملك
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل 

  الدولتين

 

 التقى جاللة الملك عبداهللا -بترا  -  لندن 
الثاني، امس األربعاء، خالل زيارة العمل التي يقوم بها 
إلى العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني 

وريس جونسون، في اجتماع ركز على العالقات ب
االستراتيجية والتاريخية التي تربط األردن والمملكة 

  .المتحدة، وآخر المستجدات اإلقليمية

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة 
البريطانية، قدم جاللة الملك التهنئة لرئيس الوزراء 

  .البريطاني بمناسبة توليه منصبه

ة الملك ورئيس الوزراء البريطاني وأكد جالل
عمق عالقات الشراكة بين البلدين الصديقين، والحرص 

  .على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجاالت

كما أعرب جاللة الملك عن تقدير األردن للدعم 
المستمر الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وعلى 

لدعم االقتصاد استضافتها هذا العام لمؤتمر مبادرة لندن 
وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين . األردني

البلدين إزاء مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما 
  . يخدم مصالحهما ويعزز األمن واالستقرار في المنطقة

وأكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء 
ولتين، الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الد

وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

الشرقية، مشددا جاللته على ضرورة وقف الممارسات 
اإلسرائيلية األحادية والتي من شأنها تقويض فرص 

  . السالم
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وفيما يتعلق باألزمة السورية، أكد جاللته 
ياسي لألزمة، وبما يحفظ وحدة ضرورة إيجاد حل س

  .سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة لالجئين

وتطرق اللقاء، الذي تخلله غداء عمل، إلى ما 
تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول 
سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على اإلرهاب، وفق 

  .نهج شمولي

تربين، وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغ
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، والسفير 

  .األردني في لندن، وعدد من المسؤولين البريطانيين

 ١ص ٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ندعم الوصاية الهاشمية ولن نقبل : مقدسيون
  بسواها

  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
ك عبداهللا عاطف الطراونة أن األردن بقيادة جاللة المل

الثاني، متمسك بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية 
والقدس، وال تنازل عن أي ثابت يضمن حق األشقاء 
الفلسطينيين لنيل حقوقهم التاريخية والمشروعة، وعلى 

  .رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

وقال الطراونة خالل استقباله في دار مجلس 
ل نادي جبل المكبر الفلسطيني ًالنواب امس، وفدا يمث

ًوعشائر السواحرة إن توجيهات جاللة الملك تصب دوما 
نحو استمرار توفير مختلف أشكال الدعم واإلسناد 
ًلألشقاء الفلسطينيين، وكان من بينها أخيرا تجديد جوازات 
سفر المقدسيين ومساواتهم باألردنيين بالرسوم المدفوعة، 

ًلمقدسيين ودعما من أجل التخفيف من معاناة ا
  .لصمودهم

واضاف الطراونة ان األردن مستمر بدعمه 
للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، ولن تثنيه 

الضغوطات مهما تعالت عن مواصلة دوره حيث ينوب 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني عن األمتين العربية 
واإلسالمية في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على 

ًبتا على العهد، أمينا قويا ال تنال من المقدسات، ثا ً ً
  .عزيمته وصالبته أي ضغوطات

إن جاللة الملك قالها بالصوت الواضح، : وتابع
، واألردنيون من »ال تنازل عن ثوابتنا وال مساومة عليها«

خلف جاللته يفتدون أرض األنبياء ومهبط الرساالت، 
 ونعتز بالمهج واألرواح، وكان لجيشنا الباسل ما نفخر به

من معارك الشرف واإلباء في جبل المكبر وغيرها من 
ُأرض فلسطين، حين قدموا أرواحهم فداء للقدس، وجبلت  ً

  .دماؤهم الزكية مع ترابها الطهور

وأكد مواقف مجلس النواب واالتحاد البرلماني 
العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، 

جنة فلسطين ًمشددا على أن مجلس النواب وعبر ل
ٕالنيابية لن يدخر جهدا عن دعم األشقاء وايالء مطالبهم  ً

  .وتطلعاتهم كل االهتمام والرعاية

من جهته قال الرئيس الفخري لنادي جبل المكبر 
ورئيس اتحاد جمعيات االسكان في القدس محمود 
ًزحايكة، إن أهالي جبل المكبر والمقدسيين يقدرون عاليا 

لمقدسات اإلسالمية والمسيحية الوصاية الهاشمية على ا
في القدس، ومختلف أشكال الدعم والرعاية التي ما 

  .انفكت تدعم صمودنا في مواجهة آلة االحتالل الغاشمة

وأضاف أن الوصاية الهاشمية حالت دون 
مخططات المحتل في تهويد المدينة المقدسة، ونحن 
نشعر في جبل المكبر بمعنى وأهمية هذه الوصاية، فأهل 

رض أدرى بالمعاناة وبحجم الدعم واإلسناد وأثره، وهو األ
ما كان من خالل الوصاية التي ندعمها ونقف خلفها، 

فهي رمز  ولن نقبل بسواها وصاية على المقدسات
  . صمودنا وثباتنا
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وقال زحايكة، إن المحتل ما زال يمارس شتى 
صنوف التنكيل باألهل في فلسطين والقدس خاصة، حيث 

اضي وهدم المنازل والترحيل القسري مصادرة األر
ًللمقدسيين، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لن تزيدهم إال 

 .ًثباتا وقوة في الدفاع عن القدس

  ١ ص٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إسرائيل تؤكد احترام الوضع الراهن باألقصى 
 ودور األردن في األماكن المقدسة

 

 أكد وزير -وكاالت  - فلسطين المحتلة
الخارجية في حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية، يسرائيل 

احترام بالده للوضع الراهن في الحرم القدسي  كاتس،
  .الشريف

وقال كاتس، في تصريح صحفي نقلته هيئة 
إسرائيل تحترم «: البث اإلسرائيلية الرسمية، أمس األربعاء

الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وأنه وفق 
الم مع األردن فإن إسرائيل تعترف بالدور معاهدة الس

  .«الخاص للمملكة في األماكن المقدسة اإلسالمية

وحول تصريحات وزير األمن الداخلي 
اإلسرائيلي، غلعاد أردان، ودعوته لتغيير الوضع القائم 
: في الحرم القدسي، قال كاتس، بحسب مراسل هيئة البث

الوضع تصريحات الوزير جلعاد أردان بصدد تغيير «
الراهن في الحرم والسماح لليهود بالصالة في جبل 
الهيكل، ال تعدو كونها اقتراحا غير ملزم طرحه على 

  .«الطاولة

وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي قد دعا إلى 
تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن 
المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم 

  . جد األقصىالقدسي للمس

وقال إردان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
أعتقد أن هناك ظلما لليهود في «: »تايمز أوف إسرائيل«

، ويجب العمل على ١٩٦٧الوضع القائم السائد منذ عام 
تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصالة 

  . »في جبل الهيكل

يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى «وأضاف أنه 
 يمكن اليهود من الصالة فيه أيضا، لكن يجب وضع

  .«تحقيق ذلك من خالل اتفاقات سياسية وليس بالقوة

من جانبها، نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس 
في » تغيير الوضع القائم«األربعاء، بدعوة أردان، 

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان . المسجد األقصى
المسجد األقصى من مغبة المساس بالوضع القائم في 

ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة «وقالت . المبارك
التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني واألمتين 

وشددت على أن المسجد االقصى . »العربية واالسالمية
  .«ًخط أحمر لن يقبل المساس به إطالقا«

الحكومة اإلسرائيلية تتحمل مسؤولية «وأضافت 
ءات المتواصلة على األماكن الدينية االستفزازات واالعتدا

في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد األقصى 
  . »المبارك

التدخل للضغط على »وطالبت المجتمع الدولي بـ
 - والتي إن استمرت -إسرائيل لوقف هذه المحاوالت 

ستؤدي إلى وضع ال يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه 
  .«الخطيرة

م في القدس على أن إدارة وينص الوضع القائ
األوقاف اإلسالمية في القدس هي المسؤولة عن إدارة 
المسجد األقصى، وهي تحدد من يدخل ومن ال يدخل 

ودائرة األوقاف، التابعة . المسجد، وبأي طريقة يدخلون
لوزارة األوقاف والمقدسات والشؤون اإلسالمية األردنية، 

أوقاف هي المشرف الرسمي على المسجد األقصى و
القانون الدولي، الذي يعد  ، بموجب)الشرقية(القدس 
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األردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل 
كما احتفظ األردن بحقه في . احتاللها من جانب إسرائيل

اإلشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية 
عة ة اإلسرائيلية الموقاتفاقية السالم األردني(وادي عربة 

  .)١٩٩٤في 

  ٢٠ص ١٥/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

النواب يبحث االثنين اقتحامات االحتالل لـ 
  "األقصى"

 

 أعربت لجنة فلسطين النيابية عن –بترا  - عمان
تثمينها لدعوة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونة لعقد اجتماع االثنين المقبل لبحث االعتداءات 

ى المسجد األقصى من قبل األخيرة والمتكررة عل
المستوطنين اإلسرائيليين وعلى رأسهم عدد من وزراء 

  .الحكومة اإلسرائيلية

وكان رئيس مجلس النواب دعا، بحسب بيان له 
امس اعضاء المجلس إلى اجتماع ظهر االثنين المقبل 
لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات االحتالل للمسجد 

  .األقصى

تماعها امس برئاسة النائب واكدت اللجنة خالل اج
يحيى السعود، ان األردن صاحب الكلمة األولى في الشأن 
المقدسي، وان الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى 
مسؤولية تاريخية ودينية متجذرة في عمق التاريخ ال يمكن 
التشكيك فيها، مشيدة بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 

طينية وفي الحفاظ على الثابتة تجاه القضية الفلس
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وشدد اعضاء اللجنة على أهمية االجتماع المزمع 
عقده بشأن االعتداءات على المسجد األقصى، الفتة إلى 
المواقف الجريئة التي عبر عنها الطراونة في العديد من 

وصاية المحافل اإلقليمية والدولية، وتأكيدها على ال
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

الشريف، ودعوته الدائمة لدعم المقدسيين والحفاظ على 
  .هوية القدس

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري 
إليقاف كافة الممارسات اإلسرائيلية الغاشمة بحق 

س المقدسيين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القد
الشريف، وايقاف االقتحامات المتكررة لألقصى المبارك، 
مدينة في الوقت نفسه اقتحام المئات من المستوطنين 
اليهود للمسجد األقصى اليوم وعلى رأسهم وزير الزراعة 

  .اإلسرائيلي اوري ارئيل تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية

كما رفضت اللجنة التصريحات غير المسؤولة 
لداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان مؤخرا، بشأن لوزير األمن ا

  .في المسجد األقصى" تغيير الوضع القائم"

ولفت اعضاء اللجنة بهذا الصدد إلى ان تلك 
الممارسات تعد محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني 
والتاريخي في المسجد األقصى المبارك، وانتهاكا صارخا 

لدولية وحقوق االنسان للقانون الدولي واألعراف والمواثيق ا
بهذا الشأن، معتبرة إياها ممارسات استفزازية من قبل 

   .االحتالل

واستنكروا ما بدر عن بعض اإلعالميين السعوديين 
من تصريحات ال تعبر سوى عن اشخاصهم، وال تعبر وال 
تنسجم مع الموقف السعودي الداعم والواضح بشأن 

ية والمسيحية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالم
   .في القدس

وقال السعود ان اللجنة كانت أصدرت بيانا شديد 
اللهجة بهذا الصدد، بينت خالله ان اقتحام المستوطنين 
المتطرفين للمسجد المبارك تحت حماية االجهزة االمنية 
اإلسرائيلية، يهدف إلى استفزاز المشاعر الدينية لكافة 

 نحو المزيد من المسلمين ودفع المنطقة والعالم اجمع
  .العنف والتطرف ما يساهم بزعزعة االمن والسلم الدوليين

ودعت اللجنة إلى تعزيز السبل الداعمة للمقدسيين 
عبر التأكيد على هويتهم ووجودهم، وتوفير الدعم الالزم 
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لوزارة الخارجية األردنية بهذا االتجاه ورفدها عبر مختلف 
  .نية منهاالقنوات الدبلوماسية ال سيما البرلما

واكد السعود أهمية مناشدة البرلمانات العربية 
واإلقليمية والدولية التخاذ كافة اإلجراءات الضاغطة على 
حكوماتها، والتي من شأنها وقف تلك الممارسات غير 

  .المقبولة

وأشار إلى تضامن اللجنة التام مع أبناء الشعب 
س الفلسطيني وخاصة المقدسيين الذين يرابطون في القد

رغم العديد من الضغوطات اإلسرائيلية التي تمارس عليهم، 
داعيا المكونات السياسية الفلسطينية للتوحد في مواجهة 
ٕاالحتالل اإلسرائيلي، واحباط كل المؤامرات التي يسعى من 
خاللها إلى مصادرة حقهم الوطني وصوال إلى قيام الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

  ١٦/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نرفض محاوالت تغيير الوضع : رأي الدستور
  القانوني بالقدس

  

ُتبرهن سلطات االحتالل عبر متطرفي حكومة 
ٕتسيير األعمال، الميل نحو التطرف والى سياسة إرهاب 
ًالدولة، ضاربة بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق 

لقول للعالم ًالدولية، ومتخلية عن التزاماتها وكأنما تريد ا
ًإن قرارات الشرعية الدولية ليست إال ضربا من خيال، لكن 
سلطات االحتالل تجهل في ممارستها المتطرفة إزاء 
المسجد األقصى أن على األرض أصحاب حق وأن 
الشعبين األردني والفلسطيني وماليين المسلمين يساندون 
الوصاية الهاشمية على المقدسات وال يفرطون بها مهما 

  .اظمت الضغوطات والتحدياتتع

إننا نؤكد في األردن تمسكنا بالوضع القائم في 
الحرم القدسي الشريف، ونحذر من مواصلة التصعيد 
اإلسرائيلي بالقدس وتبعاته على فرص تحقيق السالم، 

دورنا  وسنواصل بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني

التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية 
الهاشمية على هذه المقدسات، وبما يحافظ على هوية 

  .مدينة القدس كرمز للسالم

ّإن محاوالت اليمين المتطرف في سلطات 
االحتالل لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى 
ًالمبارك الحرم القدسي الشريف، مرفوضة جملة وتفصيال، 

 ليس للمشاركة وال للتقسيم، وحق المسلمين فيه فاألقصى
   .وحدهم خالد أبدي

ّونجدد رفضنا المطلق لمثل هذه المحاوالت،  ُ
محذرين من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم 
التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك، وعلى إسرائيل 
أن تدرك بأنها كقوة قائمة باالحتالل بموجب القانون 

ولي والقانون الدولي اإلنساني، ملزمة باإليفاء الد
  .بالتزاماتها واالحترام الكامل للوضع القائم

ًوعلى سلطات االحتالل التوقف فورا عن جميع 
المحاوالت لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى 
المبارك، فهي محاوالت من شأنها إشعال المنطقة، 

، وهي محاوالت وبقائها على صفيح من الغليان والتوتر
تجد الرفض القاطع من مختلف المكونات والفصائل 
ّالفلسطينية، ومعها أصوات دولية عبرت عنها الخارجية 
التركية، ونرى ان كل عقالء العالم والمجتمع الدولي، 
سيرفضون تلك المحاوالت، لما لها من آثار سلبية على 

  .عملية السالم برمتها والمنطقة أجمع

  ١٥ص ١٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ويدين . .األردن يستدعي السفير اإلسرائيلي
 انتهاكات االحتالل باالقصى

 استدعت وزارة الخارجية وشؤون - عمان
المغتربين ظهر اليوم السفير اإلسرائيلي في عمان لتأكيد 
إدانة المملكة ورفضها االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد 
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للمطالبة بالوقف  وشريفالحرم القدسي ال/االقصى المبارك
الفوري للممارسات العبثية االستفزازية اإلسرائيلية في 
الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا 

 .للقانون الدولي

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن أمين 

ي أبلغ السفير االسرائيلي عام الوزارة السفير زيد اللوز
ًرسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته تتضمن المطالبة 
بالوقف الفوري لإلنتهاكات اإلسرائيلية ولجميع المحاوالت 
اإلسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني 

  .القائم في الحرم الشريف

وأكد القضاة أنه تم إعالم السفير اإلسرائيلي 
اء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير خالل اللق

األمن الداخلي اإلسرائيلي بخصوص الوضع القائم في 
المسجد األقصى المبارك والسماح بصالة اليهود فيه، كما 

الحرم / تم التأكيد على أن المسجد األقصى المبارك
ً دونما هو ١٤٤القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 

  .لمين فقطمكان عبادة وصالة للمس

وأكدت الوزارة ادانتها ورفضها إغالق بوابات 
المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود 
على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف 

وشددت على ضرورة احترام إسرائيل . الظروف واألحوال
اللتزاماتها كقوة قائمة باالحتالل وفقا للقانون الدولي 

  . اإلنسانيوالقانون الدولي

 ٤ ص١٨/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  القدس عند الوصي خط أحمر: الصفدي

 

كد وزير الخارجية وشؤون  أ–  بترا–القاهرة 
المغتربين أيمن الصفدي، ان القدس المحتلة هي عاصمة 
الدولة الفلسطينية، وهذه حقيقة ال يلغيها احتالل غاشم 

ادي آيل ال بد إلى زوال، وال ينتقص منها قرار أح
  .مرفوض، يتناقض مع كل قرارات الشرعية الدولية

وقال لن تنعم المنطقة باألمن واالستقرار إال إذا 
وال سالم دائم وشامل إن لم يسلم . نعم بهما الفلسطينيون

ولن ينتصر . الشعب الفلسطيني من ويالت االحتالل
العالم على التطرف والظالمية واإلرهاب، إال إذا انتصر 

  .يني على الباطل اإلسرائيليالحق الفلسط

جاء ذلك في االجتماع الطارىء لوزراء خارجية 
الدول العربية مساء امس السبت والذي دعا اليه األردن 
لبحث وضع القدس بعد قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترمب االعتراف بها كعاصمة إلسرئيل ونقل السفارة 

  .األميركية من تل إبيب إليها

ه ال خطر أكبر في يقين واضاف الصفدي ان
فهي عند الوصي . األردنيين من خطر تهديد هوية القدس

على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، جاللة الملك 
عبداهللا الثاني، خط أحمر، وهي عند الشعب األردني 

  .القضية المركزية األولى

وقال انه ال يمكن أن تظل المدينة المقدسة عند 
الثالث ساحة لظلم الفلسطينيين، أتباع الديانات السماوية 

مسلمين ومسيحيين، وانتهاك حقوقهم، مشيرا الى ان 
محاوالت المس بهوية القدس، وتغيير معالمها، وتفريغها 
من أهلها، من مسلميها ومسيحييها، جريمة يجب أن 

   .يدينها العالم أجمع

واوضح ان المملكة ترفض اعتراف الواليات 
ائيل وتستنكره خرقا للقانون المتحدة بالقدس عاصمة إلسر

وهو إذ ذاك باطل والغ وفق كل . الدولي ال أثر قانونيا له
القرارات الدولية ذات الصلة، والتي تنص على أن القدس 
قضية من قضايا الوضع النهائي، يقرر مصيرها عبر 
التفاوض المباشر بين األطراف، ووفق القرارات الدولية 

  .لعربيةذات الصلة ومبادرة السالم ا
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ّوال بد من مواجهة هذا القرار بفعل عربي نقره 
ًاليوم مؤثرا مبرمجا قادرا على الحد من تبعات القرار  ً ً

  .الخطيرة السلبية

وشدد على ان جسامة التحدي تفرض أن نتوافق 
: على خطة عمل ذات أثر في مواجهة القرار، تشمل
ر التحرك مع المجتمع الدولي ومؤسساته لتأكيد بطالن قرا

االعتراف وآثاره، والعمل على الحؤول دون اتخاذ أي 
َقرارات مماثلة، واعتماد منهجية لتوضيح أخطار المساس  ٍ
بالقدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها عالميا، 
وتشكيل وفد وزاري يزور العواصم المؤثرة كلها ويعمل مع 
المجتمع الدولي ومؤسساته على التحرك فوريا وجديا 

ل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام لح
الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، 

  ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران للعام 

َكما تشمل خطة العمل حث المجتمع الدولي 
ًومؤسساته على االعتراف بهذه الدولة حتمية لن تؤدي 

لبؤس، وتوتيد المماطلة في تحقيقها إال في زيادة ا
اليأس، وتأجيج الصراع، وتقوية التطرف، وزعزعة األمن 

  .واالستقرار اإلقليميين والدوليين

نحن نريد السالم خيارا استراتيجيا، نطلبه : وقال
حقا لكل شعوب المنطقة شامال ودائما، لكن ال سالم من 
دون فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة على التراب 

 سالم من دون القدس المحتلة الوطني الفلسطيني، وال
  .حرة وعاصمة للدولة الفلسطينية

وكان أمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد 
أبو الغيط، قد اعتبر في كلمته االفتتاحية للجلسة، أن 
اإلجراءات األحادية التي تستهدف فرض وقائع على 

القرار األميركي بشأن «ً، مضيفا أن »األرض باطلة والغية
  .اطل وما يبنى عليه باطل بالضرورةالقدس ب

واكد أن قرار اإلدارة األميركية مرفوض وال يمكن 
تبريره بأي ذريعة أو منطق، مشيرا الى ان القرار 

األميركي بشأن القدس تجاوز خطير ال يمكن السكوت 
  .عنه

ّوحذر من أن القرار يقوض الثقة العربية في 
دة النظر في الطرف األميركي ويدفع الدول العربية إلعا

مسار عملية السالم، اللحظة الراهنة تدعونا للتفكير في 
ًالبدائل المتاحة، معتبرا أن الرد العملي على القرار يجب 

  .أن يكون االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

من جهته، أعلن وزير خارجية فلسطين رياض 
إلعالن الرئيس األميركي » القاطع«المالكي رفض بالده 

ً القدس، معتبرا أنه انتهك القانون الدولي وخرق حول
  .رسالة الضمانات األميركية

ّوقال المالكي ان قرار ترمب يجرد واشنطن من 
ًأهليتها للوساطة في عملية السالم، معتبرا أن أميركا 

  .عزلت نفسها تماما في عملية السالم

ّوحذر من أن قرار واشنطن بشأن القدس له 
 جسيمة وواسعة النطاق على توابع سياسية وأمنية

  .«المنطقة

واعتبر أن اإلدارة األميركية تنظر للقضية من 
ّزاوية ضيقة وتنساق وراء إسرائيل، محذرا من أن عصابة 
داعش االرهابية ستجد في قرار ترمب فرصة لمواصلة 
إرهابها، كما ان قرار ترمب فرصة لمن يحاولون إثارة 

  .حرب دينية في المنطقة

كد وزير الخارجية المصري سامح من جهته، أ
شكري أن الوضع في فلسطين يضع المنطقة برمتها على 
حافة االنفجار، وان اإلرهابيين والمتطرفين يحاولون 
استغالل التطورات الراهنة لجذب مؤيدين وتنفيذ هجمات 

  .وتبرير أعمالهم

واعتبر شكري أن على المجتمع الدولي إيجاد 
 مشيرا الى انه لم يعد ممكنا السبل لتنفيذ حل الدولتين،

  .التغاضي عن حقوق الفلسطينيين في دولتهم
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من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة إن القرار األميركي يجر المنطقة لمزيد من التوتر 
واالحتقان، وان القرار األميركي ينقل المنطقة لصراع ديني 

  .مجهول المعالم

  ١ ص١٩/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نريد رسالة جادة بأن : الطراونة للحكومة
السالم مهدد في ظل استمرار االنتهاكات 

 للقدس واألقصى
  

طالب مجلس النواب  -  ماجد األمير-عمان 
الحكومة بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب 
السفير االردني من تل ابيب وعبر المجلس عن تقديره 

جاللة الملك عبد اهللا للدبلوماسية األردنية التي يقودها 
 .في كافة المحافل الدولية

خالل اجتماع طارئ عقده امس » النواب «واكد 
برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في 
قاعة عاكف الفايز وحضور وزراء الخارجية والشؤون 
السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون االعالم 

كومة أهمية ديمومة واالتصال الناطق الرسمي باسم الح
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس باعتبارها حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق 

 .واألعراف الدولية

كما صوت المجلس على دعوة االتحاد البرلماني 
العربي لالنعقاد في عمان للتباحث في االنتهاكات 

برلمانات الدولية اإلسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة ال«
واطالعها على ما تمارسه سلطات االحتالل من اقتحامات 
وجرائم التخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات 

 .واالعتداءات اإلسرائيلية في القدس

وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بأن تبعث 
ًبرسالة جادة تجسد تهديدا واضحا لدولة االحتالل، مفادها  ً

ا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على بأن السالم بينن
 .القدس واألقصى

ًنجتمع مجددا لمناقشة «وقال الطراونة 
اإلعتداءات المستمرة والمتكررة لقوى االحتالل اإلسرائيلي 
بحق اقدس المقدسات، ومحاوالته للمساس بالواقع 
التاريخي والقانوني في القدس والمسجد األقصى والحرم 

 .«الشريف

َالقضية الفلسطينية بظروف تمر «واضاف  َ
حرجة، ومحاوالت ممنهجة، عبر احتالل يسعى لفرض 
إجراءاته األحادية كأمر واقع، فإننا نؤكد رفضنا المطلق 
لهذه اإلجراءات، ونحذر من العبث بحقوق الشعب 
ِالفلسطيني، الذي ما زال يعاني من ظلم سلطات االحتالل 

 أهلنا الغاشمة، األمر الذي يتوجب معه دعم صمود
المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى 
الخطر، وهو ما أكدنا عليه في رئاسة االتحاد البرلماني 

 ودعم ،العربي بالدعم الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني
صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة 

 .وبوصلة للعرب والمسلمين

 جاللة الملك في وقال الطراونة نقف خلف جهود
ِالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه 
إجراءات االحتالل المرفوضة والمدانة، فإننا نطالب 
الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على األرض، 
تبعث من خاللها برسالة إلى العالم مفادها بأن دولة 
االحتالل مازالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف 

َالحتالل، سببا من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجة وا ً
 .أفعالها التي ال ترقى إال لمستويات التجريم والمحاسبة

واضاف ليس المطلوب أن نخطب بانفعال أو 
غضب، بل مطلوب منا أن نشكل أداة ضغط دستورية 
ًعلى الحكومة حتى تبعث برسالة جادة تجسد تهديدا 

دها بأن السالم بيننا مهدد في ًواضحا لدولة االحتالل، مفا
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ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني 
 .واعتدائها الصارخ على حياة المدنيين العزل من أشقائنا

وقال نبعث برسالة تأييد لجهود جاللة الملك في 
تحصيل الدعم الدولي الستئناف جهود السالم، وحل 

دولة القضية الفلسطينية على أساس إعالن قيام 
فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، 

 .وصون الحق المقدس لالجئين بالعودة والتعويض

ومن جهته حذر وزير الخارجية ايمن الصفدي 
اسرائيل من ممارستها ضد المقدسات االسالمية 
والمسيحية في القدس بانها ستؤدي إلى تأجيج الصراع 

هدد األمن والسلم وزيادة التوتر وتفجر األوضاع، ما ي
 .الدوليين

وقال الصفدي ان الموقف االردني في الدفاع 
: عن القدس ثابت وال يتزعزع واعلنه الملك عبداهللا الثاني

ًوأكدها جاللته ثابتا أردنيا ال . وهو القدس خط أحمر ً
يتغير وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

ي عليها كل ُالمحتلة مسؤولية وأمانة يكرس الوص
 .إمكانات المملكة لتأديتها

واضاف ان حماية المقدسات ليست تحركا ردا 
على طارئ وانما هي عمل مستمر في االشتباك مع 
االحتالل وكنا دائما واضحين ان السيادة على القدس 
المحتلة هي للفلسطينيين والوصاية على المقدسات 

 .االسالمية والمسيحية هي هاشمية

 وال امن وال استقرار في المنطقة ال سالم«وقال 
اال بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

هذا هو موقفنا، وهذه هي ثوابتنا التي نجمع  الشرقية،
ًعليها جميعا في المملكة ونترجمها فعال دائما ال يتوقف،  ً ً
ًوجهودا مستمرة ال تنقطع لمواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية 

صى، وحماية هوية القدس العربية االسالمية للمسجد األق
 .والمسيحية من محاوالت سلطات االحتالل تغييرها

ًوقال الصفدي ان حماية المقدسات ليست تحركا 
ًمنعزال ردا على طارئ وانما هي عمل دؤوب وسياسة  ً
متواصلة للمملكة عبر االشتباك المباشر مع سلطات 

 الدولية االحتالل ومن خالل المؤسسات والمنظمات
وتوظيف عالقات األردن الدولية ومكانته لبناء موقف 
دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات 

وتابع وكلنا نعرف على سبيل . وخرقها للقانون الدولي
المثال القرارات التي صدرت بالتنسيق مع األشقاء 
الفلسطينيين من منظمة اليونسكو اضافة لجهود جاللة 

مجلس االمن والمنظمات الدولية من اجل إسناد الملك في 
األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة غير 

 .منقوصة

أوصلت الحكومة موقفنا إلى السلطات » وقال 
اإلسرائيلية قبل انتهاك المتطرفين للحرم في أول أيام عيد 
األضحى، وأصدرت الحكومة عديد بيانات عبرت عن ادانة 

سلطات االحتالل وكثفت اتصاالتها مع المملكة لممارسات 
المجتمع الدولي، وكان اخرها االجتماع الذي عقد اول 
امس في وزارة الخارجية مع سفراء دول االتحاد 
االوروبي، لتعرية االنتهاكات اإلسرائيلية ومطالبته بتحمل 
مسؤولياته إزاء الخطر الذي تمثله اإلجراءات االسرائيلية 

 .« ساتهافي القدس المحتلة ومقد

وتابع كما استدعت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين السفير االسرائيلي لتأكيد إدانة المملكة ورفضها 
االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد االقصى وأبلغته رسالة 
ًحازمة لنقلها فورا لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف 
الفوري لإلنتهاكات اإلسرائيلية ولجميع المحاوالت 

سرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني اإل
 .القائم، والتحذير من تبعات هذه االجراءات غير الشرعية

وأبلغته إدانة المملكة لتصريحات وزير األمن 
الداخلي اإلسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد 
األقصى المبارك،وأكدت الحكومة على أن المسجد األقصى 
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م القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة الحر/ المبارك
 .ً دونما هو مكان عبادة وصالة للمسلمين فقط١٤٤

واكد الصفدي ان الحكومة شددت على ادانتها 
ورفضها إغالق بوابات المسجد األقصى ومنع دخول 
المصلين إليه أو وضع قيود على ذلك تحت أية ذريعة أو 
حجة وفي مختلف الظروف وشددت الحكومة على 

رورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة باالحتالل ض
 .وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

وقال ان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد 
األقصى المبارك التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
والمقدسات االسالمية تقوم بصفتها السلطة الحصرية 

ن المسجد األقصى المسؤولة عن إدارة جميع شؤو
المبارك بكل ما تستطيع أيضا للحفاظ على المقدسات 

 .وحمايتها بالتنسيق مع القوى الفلسطينية والمقدسية

وقال وزير الخارجية ان القدس، كما أكد جاللة 
ًالملك، هي مفتاح السالم، الذي لن يتحقق شامال ودائما  ً

ة من دون تحررها من االحتالل عاصمة للدولة الفلسطيني
 .المستقلة

وثمن النواب مواقف جاللة الملك في الدفاع عن 
 .المقدسات االسالمية والمسيحيه في القدس الشريف

وتحدث النواب هيثم زيادين وعبداهللا العكايلة 
ومحاسن الشرعة وفيصل االعور وعمر قراقيش وقيس 
زيادين وراشد الشوحة ومصلح الطراونة كلمات باسم 

يها عن رفضهم الجراءات االحتالل الكتل النيابية عبروا ف
الصهيوني واالعتداءات المتكرره على المسجد االقصى، 
وحيا النواب صمود اهل القدس في الدفاع عن المسجد 
االقصى وعن عروبة القدس، واكدوا بان االقصى لالمة 
االسالمية باسرها، مطالبين من االمة العربية العمل على 

 .حماية القدس

صمود اهل غزة وطالبوا بطرد كما حيا النواب 
السفير الصهيوني من عمان وسحب السفير االردني من 

 .تل ابيب

وطالبوا من وزير الخارجية دعوة السفير 
االميركي في عمان وتبليغه رسالة احتجاج على دعم 
اميركا لالحتالل وعبروا عن رفضهم لتصريحات وزير 

وات االمن الصهيوني كما طالبوا بالعمل على وفق القن
الدستورية اللغاء اتفاقية السالم بين االردن 
واسرائيل،مشددين ان االحتالل االسرائيلي ال يعترف 

 .باالتفاقيات وال يفهم اال لغة القوة

واستذكروا بطوالت القوات المسلحة االردنية 
 .الجيش العربي في الدفاع عن القدس الشريف

 :توصيات

 ووافق المجلس على التوصيات التي قدمها
 :رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود وهي

تقدير الدبلوماسية األردنية التي يقودها جاللة  .١
 .الملك عبد اهللا في كافة المحافل الدولية

رفض التقسيم الزماني والمكاني لألقصى وهنالك  .٢
ً دونما هي ١٤٤قرارات صادرة عن اليونسكو 

للعبادة وللمصلين فقط وهنالك مبادئ دولية 
 أمره ال تسقط بالتقادم وخاصة القرارين وقرارات
 .٢٧١ و٢٥٢

عدم السماح للكيان الصهيوني بتغيير الوضع  .٣
الزماني والمكاني اإلسالمي للقدس فهو مخالف 

  .للقوانين والقرارات الدولية

دعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس االمن  .٤
واالتحاد األوروبي والمجموعة العربية 

كيد دعمهم لحل القضية والمجموعة اإلسالمية لتأ
 .الفلسطينية

 برعاية ٢الدعوة لعقد مؤتمر الطريق الى القدس  .٥
 .ملكية على غرار المؤتمر السابق
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التأكيد على أهمية ديمومة الوصاية الهاشمية  .٦
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
باعتبارها حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق 

 .واألعراف الدولية

ؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة دعوة ر .٧
 .طارئة للحديث عن األوضاع في القدس

دعوة وزارة الخارجية استخدام كافة األساليب من  .٨
اجل الضغط على الكيان الصهيوني في االلتزام 

 .في القرارات الدولية بشأن القدس

الضغط من قبل وزارة الخارجية على الكيان  .٩
ستيطانية في الصهيوني لوقف جميع األنشطة اال

األراضي الفلسطينية وتنفيذ وتطبيق قرارات 
 .اليونسكو السابقة المتعلقة في القدس

قف اعمال الحفر واالشغال في القدس فهي و .١٠
  .مخالفة للقرارات الدولية

يجب دعم اوقاف المسجد األقصى وزيادة عدد  .١١
 .الموظفين والحراس في المسجد األقصى

لك حسين تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الم .١٢
من قبل النواب الجمعة المقبلة رفضا القتحامات 
وزير الزراعة للكيان الصهيوني للمسجد االقصي 
ولتصريح وزير األمن الداخلي للكيان الصهيوني 
الذي يطالب تغيير الوضع القائم في مدينة 
القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء 

 .طقوس تلمودية في الحرم القدسي

ر في اتفاقية وادي عربة من خالل إعادة النظ .١٣
 .اللجنة القانونية ولجنة فلسطين

استدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد سفير الكيان  .١٤
 .الصهيوني من عمان

وقف كافة اشكال التطبيع مع الكيان   .١٥
 .الصهيوني

 .إبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين  .١٦

التصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من  .١٧
  .عربيخالل البرلمان ال

  ١ ص٢٠/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ال مساومة على القدس : رأي الدستور
  واألقصى

 

ُيثبت األردن عند كل منعطف يتعلق بالقضية 
الفلسطينية، تمسكه بثوابته ومبادئه تجاه عدالة قضيتنا، 
فال تنازل وال مساومة على القدس، وال قبول ألي شكل 

نوني القائم من أشكال المساس بالوضع التاريخي والقا
  .في المدينة المقدسة

وبقي األردن وسيبقى بقيادة جاللة الملك المنافح 
األول والمدافع عن هوية وعروبة مدينة القدس، وعن 
حق المسلمين والمسيحيين التاريخي واألبدي فيها، فهو 
صاحب الشرعية التاريخية والوصاية واألمانة في الدفاع 

 ومسرى النبي ومهد عن أولى القبلتين وثالث الحرمين
  .المسيح عليهما السالم

ويجهل المحتل وسلطاته الغاشمة وربما يتعامى 
عن معنى وأهمية القدس واألقصى لألردنيين والعرب 
والمسلمين، فهما وجدان وضمير وعقيدة ال يمكن التخلي 
ٕعنهما، لكنه وان تمادى في طغيانه سيدرك أن اللعب 

ُردن يبقي االحتماالت بالنار ستكون عواقبه وخيمة، فاأل
كلها مفتوحة ألجل القدس، فال مساومة وال مشاركة وال 
قبول بأي إجراءات تستهدف مدينة المحبة والسالم، 
مدينة الوئام التي يسعى المحتل إلى تحويلها لمستوطنة 
وقلعة محصنة عبر محاوالت التهويد المستمرة، وتسويق 

 بذلك، ودون الخرافات واألوهام حولها، وهيهات أن نقبل
القدس مهجنا وأرواحنا، متسلحين بشرعية قضيتنا وتناغم 
موقفنا الرسمي والشعبي، ووقوف ماليين المسلمين 
وتأييدهم للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
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والمسيحية في القدس، ومعنا كل أحرار العالم وقوى 
االعتدال التي تؤمن بصوتنا كصوت عدل ومنطق 

ما اآلخر في زاوية التطرف والعنف والتنصل وتوازن، بين
  .من التزاماته

أبرق األردن برسالة واضحة أمس األول 
لسلطات االحتالل حين تم استدعاء السفير االسرائيلي 
لتأكيد إدانة المملكة ورفضها االنتهاكات اإلسرائيلية في 

الحرم القدسي الشريف وأبلغته / المسجد االقصى المبارك
ًنقلها فورا لحكومته تتضمن المطالبة رسالة حازمة ل

بالوقف الفوري لالنتهاكات اإلسرائيلية ولجميع المحاوالت 
اإلسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني 

  .القائم

وكذلك الحال كان موقف مجلس النواب الرافض 
ّلكل تلك اإلجراءات، والمعبر عن نبض الشارع األردني  ُ

ًركزية، مبرقا برسالة واضحة للمحتل، تجاه قضيتنا الم
مفادها أن السالم مهدد بيننا طالما أن االنتهاكات 

  .واالقتحامات مستمرة في القدس

ّموقف آخر عبر عنه رئيس مجلس النواب 
رئيس االتحاد البرلماني / المهندس عاطف الطراونة

العربي، بالدعم الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني، 
الجتاع طارئ لالتحاد في عمان، لتعرية والدعوة القريبة 

االحتالل أمام المجتمع الدولي، وأمام مختلف برلمانات 
  .العالم

ًهو موقف أردني متجانس، يعبر عنه دوما بحزم  ّ ُ
ًوصالبة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، عنوانه اليوم وغدا 
وطول الدهر، ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية 

 الذين راهنوا على صبرنا، ومارسوا الفلسطينية، وال كل
أنتم واهمون، هنا : الضغط من هنا أو هناك، نقول لهم

ُشعب يأكل التراب وال يهان، ويمضغ الصبر تلو الصبر 
وال يساوم على القدس، فكرامة األمة وشرفها يعرفها 
األردنيون ولطالما بذلوا ألجلها الغالي والنفيس، وأسوار 

هد على بسالة جيشنا العربي القدس وترابها الطهور شا
 .األبي

  ١٥ ص٢٠/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 اإلعمارات الهاشمية لـ: سأوقاف القد
   لم تحصل في تاريخه"األقصى"

 

أصدرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس  - عمان
الشريف بيانا امس الثالثاء، في ذكرى حرق المسجد 

اما على الحريق  ع٥٠األقصى المبارك، أكدت فيه أنه وبعد 
 .ٕتزداد المخاطر التي تهدد المسجد بنيانا وانشاء

وأعربت الدائرة في بيانها عن تقديرها وعرفانها 
للدور الهاشمي برعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس الشريف، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك

وأشارت إلى أن اإلعمارات الهاشمية لم يسبق أن 
في تاريخ هذا المسجد بهذه المشاريع الملكية حصلت 

 .الهاشمية الضخمة

وجاء في البيان ان المخاطر التي تتهدد المسجد 
ًاألقصى المبارك تزداد بعد خمسين عاما مضت على الحريق 

، ذاك الحريق الذي ٢١/٨/١٩٦٩المشئوم، الذي حدث يوم 
دبر بليل وأتى على كنوز أثرية ال تقدر بثمن، فقد دمر 

لحريق أكثر من ربع المسجد األقصى وما فيه من ا
فسيفساء أثرية ورسوم نادرة على أسقفه الخشبية وسجاده 
الفارسي، وفي مقدمة ما دمره الحريق منبر صالح الدين 
األيوبي، الذي صنعه الشهيد نور الدين زنكي رحمه اهللا، 
وأحضره القائد المسلم صالح الدين األيوبي عندما حرر 

م من يد الصليبيين، ووضعه ١١٨٧ /هـ٥٨٣القدس عام 
ًصالح الدين في المسجد األقصى ليظل شاهدا حيا على أن  ً
القدس مدينة عربية إسالمية، وستظل كذلك الى أن يرث 
اهللا األرض وما عليها، دمره الحريق الذي دبرته أيادي 

 .صهيونية غاشمة لمحو هذا األثر اإلسالمي الخالد
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ًمرور خمسين عاما على واضاف البيان انه وبعد 
ًالحريق المشؤوم تزداد المخاطر التي تتهدد األقصى بنيانا 
ٕوانشاء، فالحفريات اإلسرائيلية في محيط المسجد األقصى 
المبارك وتحت جدرانه تهدد مبنى المسجد األقصى وجدرانه 
وسائر منشاته، واألنفاق التي تحفرها السلطات اإلسرائيلية 

مدينة القدس هددت وتهدد المدارس في البلدة القديمة من 
األثرية التاريخية اإلسالمية وتهدد سلوان ومسجد سلوان 

والبؤر اإلستيطانية التي . والبيوت اإلسالمية في سلوان
تزرعها سلطات االحتالل في مختلف أرجاء المدينة المقدسة 

  .تهدد الوجود العربي اإلسالمي في القدس

 كل الوسائل  انهم يستعملون،وقالت في بيانها
اإلجرامية في سبيل إخراج أهل القدس من مدينتهم، فتزوير 
الوثائق يتم في أروقة المحاكم ومكاتب المحامين بدعم من 
سلطات االحتالل، وأعمال البلطجة تتم في وضح النهار 
وتستهدف المجاورين للحرم القدسي قبل غيرهم، ومجموعة 

قة الواد في الكنس التي زرعتها وتخطط لزراعتها في منط
محيط المسجد األقصى المبارك تستهدف كل وجود عربي 
إسالمي في القدس، ومنع المسلمين من الوصول الى 
المسجد األقصى يستهدف تفريغ المسجد من المسلمين، 
ًوجعله متحفا أثريا لزيارة الغرباء، وعرقلة سلطات االحتالل  ً
أعمال الترميم الضرورية في المسجد األقصى وفرض 

قوانين اإلسرائيلية عليه وسلب األوقاف اإلسالمية صاحبة ال
ٕالحق الشرعي في صيانته وترميمه وادارته، كل ذلك يجري 
ًتحت سمع العالم المتحضر وبصره، وال أحد يحرك ساكنا 
سوى بيانات الشجب واالستنكار التي تصدر هنا أو هناك، 

 .وهي ال تردع المعتدي عن التمادي في اعتدائه

إننا في إدارة األوقاف ال بد أن نذكر بكل  ،واضافت
تقدير وعرفان الموقف النبيل الذي يقفه األردن الهاشمي 
الذي يرعى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، حيث 
األعمارات الهاشمية المتواصلة التي لم يسبق أن حصلت 

هذه المشاريع الملكية الهاشمية في تاريخ هذا المسجد ب

منبر صالح الدين (الضخمة، وأولها اعادة المنبر الهاشمي 
الى مكانه الطبيعي الذي زين صدر المسجد ) األيوبي

 الذي أعيد صنعه في عمان ٢٣/٢/٢٠٠٧األقصى بتاريخ 
العرب والمسلمين وغيرها من المشاريع، وخاصة ترميم 

اريع اإلنارة، والتبليط، فسيفساء قبة الصخرة المشرفة، ومش
واكدت إن حماية المقدسات .والفرش بالسجاد وغيرها

بالقدس هي أولوية هاشمية توارثها ملوك بني هاشم، 
وآخرها وصاية ورعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن 

  .الحسين على هذه المقدسات

وبينت ان الدفاع عن القدس ومقدساتها أمانة 
ائمون عليها خير قيام، ونسأل اهللا حملها الهاشميون وهم ق

أن يوفقهم في وقف حمالت التطرف المحمومة من الجهات 
اليهودية التي تحاول بكل الوسائل الخبيثة للمس بهذه 

 .المقدسات وهم أهل لذلك نيابة عن األمة اإلسالمية جمعاء

 ١ ص٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اعتداءات االحتالل على : الوطني لألحزاب
  لقدس جريمة ال يمكن السكوت عنهاا

 

أكد االئتالف الوطني لألحزاب،  -  بترا–عمان 
أن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
ٌوالمسيحية في مدينة القدس، ثابت ال يتجزأ من الثوابت 
الوطنية األردنية، وأن مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي 

المقدسة والمسجد اعتداءاتها المتكررة على المدينة 
  .األقصى، جريمة ال يمكن السكوت عنها

وأشاد االئتالف الذي يضم أحزاب؛ الشورى، 
، جبهة النهضة "زمزم"ة، المؤتمر الوطني الرأيالشهامة، 

الوطنية والوسط اإلسالمي، خالل اجتماعه اليوم الثالثاء 
ة، بالموقف الرسمي والنيابي الداعم الرأيفي مقر حزب 

سطينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في للقضية الفل
المدينة المقدسة، واستدعاء وزارة الخارجية للسفير 
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اإلسرائيلي، وتسليمه مذكرة احتجاج على االعتداءات 
 .المتواصلة بحق المدينة المقدسة المحتلة وأهلها

  ٩ ص٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ال تنازل عن ثوابتنا .. موقف أردني ثابت صلب
 جاه القضية الفلسطينيةت

  

ّيؤكد جاللة الملك عبد اهللا الثاني باستمرار صالبة  ُ
الموقف األردني تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن 
ًالقدس، انطالقا من اإليمان العميق بعدالة وشرعية القضية 
الفلسطينية وحق األشقاء في نيل حقوقهم التاريخية على 

ً الدولتين، وانطالقا أيضا ترابهم الوطني المستقل وفق حل ً
من شرعية دينية وتاريخية في الوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وفي مختلف اللقاءات وعبر كل المنابر والمحافل 
ًيبقى الصوت األردني واضحا ال مواربة فيه، وما يقال في 

، نحن لن نقبل بأي الغرف المغلقة والمفتوحة، واحد ال يتبدل
حلول مجتزأة تهضم حقوق الشعب الفلسطيني، ولن نقبل 
بتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، ولن نساوم 
على أرض األنبياء ولن نقبل أي محاولة لتهويدها، وحق 

  .المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي

ًوعلى هذا النحو وتأكيدا لهذه الثوابت يأتي حديث 
لة الملك خالل اللقاء الذي حضره سمو األمير فيصل جال

بن الحسين مع وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس 
األميركي، حيث التأكيد على ضرورة تكثيف هذه الجهود 
للتوصل إلى سالم عادل ودائم وشامل على أساس حل 
الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

 وعاصمتها ١٩٦٧زيران عام على خطوط الرابع من ح
  .القدس الشرقية

ًإننا في األردن واذ نقدر عاليا للواليات المتحدة  ٕ
األمريكية الدعم الذي تقدمه للعديد من البرامج التنموية، 
لنأمل أن تسهم الواليات المتحدة األمريكية في إعادة النظر 

بعديد القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأس ذلك 
دفع بجميع األطراف إلى طاولة الحوار من أجل تحقيق ال

  .السالم المنشود

إن ما يربط األردن بالواليات المتحدة األمريكية من 
ًعالقات استراتيجية ممتدة منذ نحو سبعين عاما، يدفع دوما  ً
إلى مزيد من التعاون والدفع بما يخدم مصلحة الشعبين 

ب المنطقة، ٕالصديقين، والى ما هو أبعد في خدمة شعو
حيث لنا شراكة مهمة في الحرب على اإلرهاب، أسهمت في 
تجفيف منابع اإلرهاب، وعليه نتأمل أن تتقارب وجهات 
النظر في ملف التسوية بالمنطقة وعلى رأس ذلك ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين الضامن لحقوق 

قيق الشعب الفلسطيني، وبوصفه أيضا الطريق اآلمن لتح
  .االستقرار واألمن في المنطقة برمتها

  ١٣ص ٢٢/٨/٢٠١٩لدستور ا

* * * * *  

األردن لن يترك : "الدستور"أبو البصل لـ 
 الفلسطينيين وحدهم

  

قال وزير االوقاف  -  أنس صويلح- عمان 
والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو 

عام البصل ان صيانة المسجد االقصى بعد حريقه 
 هو دليل على اصرار االردن قيادة وشعبا على ١٩٦٩

  .حماية المقدسات االسالمية والدفاع عنها

إن ذكرى إحراق » الدستور«وقال ابو البصل لـ 
المسجد االقصى التي صادفت، امس األربعاء، لن تزيد 
ًالمقدسيين إال تماسكا ووحدة، مؤكدا ان االردن قيادة  ً

ب االهل في فلسطين ًوحكومة وشعبا يقف الى جان
ويستذكر هذه الذكرى اآلليمة وكله عزيمة بعدالة القضية 

  .الفلسطينية

وأكد أبو البصل أن اوقاف القدس التابعة لوزارة 
ٕاالوقاف االردنية تقف خلف جاللة الملك بعزيمة واصرار 
في مواجهة االعتداءات االسرائيلية المتكررة بحق أهالي 



  
  ٣٤ 

ًن بشكل عام، مشيرا القدس بشكل خاص وعموم فلسطي
أن الى االردن بقيادة جاللته لن يترك الفلسطينيين 

  .وحدهم

واضاف أبو البصل ان اطالق جاللة الملك 
الالءات الثالثة بخصوص القدس وفلسطين يدلل على 
صرامة الموقف األردني تجاه االحتالل، الفتا الى أن 
استذكار الذكرى االليمة إلحراق المسجد االقصى تعد 

ابة تجديد للصحوة الشعبية تجاه القضية التي دافع بمث
  .عنها االردن وال يزال

وشدد أبو البصل على الدور االردني البارز في 
إعادة ترميم منبر صالح الدين االيوبي واعادته الى مكانه 
في االقصى بعد ان تم احراقه من قبل مجموعة من 

ية ًاليهود المتطرفين، مشددا على أن الوصاية الهاشم
على المقدسات االسالمية في القدس حق لن يتراجع عنه 

   .االردن وهو واجب ديني تجاه المقدسات

  ٥ص ٢٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

رئاسة شؤون الكنائس تدعو للحفاظ على 
  الوصاية الهاشمية

 

دعا رئيس اللجنة الرئاسية العليا  - عمان
ع لشؤون الكنائس رمزي خوري، إلى الحفاظ على الوض

  .القانوني والتاريخي القائم لألماكن المقدسة

جاء ذلك خالل لقائه، امس االول، في عمان، 
البطريرك ثيوفولوس الثالث، بحضور الوزير األسبق 

  . سامي هلسة، ومطران األردن خريستو فوروس عطا اهللا

وركز اللقاء الذي عقد في المطرانية، على سبل 
د على المدينة مواجهة العدوان اإلسرائيلي المتصاع

المقدسة، خاصة على المسجد األقصى المبارك، حيث أكد 
المجتمعون على مبدأ الحفاظ على الوضع القانوني 
والتاريخي القائم لألماكن المقدسة، وعلى الوصاية 

األردنية الهاشمية، وأهمية المدينة بالنسبة للديانات 
  .السماوية

واستمع خوري من البطريرك ثيوفولوس الثالث 
حول الخطوات القانونية والتحرك الدولي للبطريركية 
المقدسية للحفاظ على أوقاف الكنيسة، خاصة في ميدان 

باب الخليل، وحمايتها من الحركات / عمر بن الخطاب
االستيطانية، وعن زيارته المهمة إلى الواليات المتحدة 
في إطار حشد المناصرة والتأييد للحفاظ على الوجود 

  .وقاف واألمالك التابعة للبطركيةالمسيحي واأل

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع أبناء الرعية 
وعالقة البطريركية معها، والخطوات العملية لتثبيت 
الوجود المسيحي في األرض المقدسة من خالل مشاريع 
ٕاإلسكان، وايجاد فرص عمل للشباب الناشئ، لتدعيم 

  .الصمود في مواجهة سياسات التهجير

باسم الرئيس محمود عباس، وشكر خوري، 
البطريرك ثيوفولوس الثالث وأخوية القبر المقدس 

 دونما في مدينة بيت ١٥لتقديمهم قطعة أرض مساحتها 
ساحور لبناء مستشفى يخدم األهالي، بالتنسيق بين 

  .وزارة الصحة وبلدية بيت ساحور

وشدد الجميع على أهمية عقد مؤتمر دولي في 
كنائس الشرق لتأكيد البعد المستقبل القريب برعاية 

المسيحي للمدينة المقدسة، ورفض السياسات األحادية 
التي تستهدف الوجود المسيحي واإلسالمي في القدس، 

  .وتحديدا المسيحي األصيل في فلسطين

  ٥ص ٢٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

ّعباس يثمن موقف االردن الدائم والداعم  ُ
 للقضية الفلسطينية



  
  ٣٥ 

 

محمود  الفلسطيني قبل الرئيس است-بترا 
 رئيس لجنة الجمعة، عمان عباس، في مقر اقامته في

وعضوي اللجنة  يحيى السعود فلسطين النيابية النائب
  .النائبين انصاف الخوالدة وقصي الدميسي

فد واطلع الرئيس عباس، النائب السعود والو
المرافق، على آخر التطورات والمستجدات في ظل 
الحصار االسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني، 
ًمؤكدا عمق العالقات التاريخية واألخوية بين 

  .واألردني الفلسطيني الشعبين

وثمن الرئيس الفلسطيني، موقف االردن الدائم 
والداعم للقضية الفلسطينية تحت القيادة الحكيمة لجاللة 
ًالملك عبد اهللا الثاني، مقدرا للجنة فلسطين في البرلمان 
األردني جهودها ودعمها المستمر لقضية الشعب 

  .الفلسطيني

لموقف من جانبه، قال النائب السعود ان ا
االردني بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني ثابت وراسخ 
ًوقوي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا وقوف األردن مع 

داد كامل حقوقه حتى تمكنه من استر الفلسطيني الشعب
ٕوممارسة حقه في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية 

  .المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات 
" الضامنة"ُاإلسالمية والمسيحية في القدس تشكل الورقة 

د ًلحماية القدس والحفاظ على عروبتها، الفتا إلى الجهو
األردنية الدائمة التي يقودها جاللة الملك في الدفاع عن 
ُالقدس ومقدساتها التي تشكل جوهر الصراع العربي 

  .اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية

واشار السعود الى ما يتحمله األردن من 
ضغوطات بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، 

عن القضية مثلما لفت الى دور مجلس النواب في الدفاع 
اعات البرلمانية الفلسطينية على كل المستويات واالجتم

  .اقليميا ودوليا

  ٢٤/٨/٢٠١٩الوكيل االخباري 

* * * * *  

إصـرار أردنـي على حمايـة القدس : أبــو البصـل
 ومقدساتها والدفاع عنها

 

قال  -  حمزة مزرعاوي: تصوير– فريق الدستور
وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور 
عبد الناصر ابو البصل ان صيانة المسجد االقصى بعد 

 هو دليل على اصرار االردن قيادة ١٩٦٩حريقه عام 
  . والدفاع عنهاوشعبا على حماية المقدسات االسالمية 

وقال ابو البصل خالل لقاء حواري مع 
إن ذكرى إحراق المسجد االقصى التي » الدستور«

صادفت، األربعاء الماضي، لن تزيد المقدسيين إال 
ًتماسكا ووحدة، مؤكدا ان االردن قيادة وحكومة وشعبا  ً ً
يقف الى جانب االهل في فلسطين ويستذكر هذه الذكرى 

  .  بعدالة القضية الفلسطينيةاآلليمة وكله عزيمة

وأكد أبو البصل أن اوقاف القدس التابعة لوزارة 
ٕاالوقاف االردنية تقف خلف جاللة الملك بعزيمة واصرار 
في مواجهة االعتداءات االسرائيلية المتكررة بحق أهالي 
ًالقدس بشكل خاص وعموم فلسطين بشكل عام، مشيرا 

 الفلسطينيين أن الى االردن بقيادة جاللته لن يترك
  . وحدهم

واضاف أبو البصل ان اطالق جاللة الملك 
الالءات الثالثة بخصوص القدس وفلسطين يدلل على 
صرامة الموقف األردني تجاه االحتالل، الفتا الى أن 
استذكار الذكرى االليمة إلحراق المسجد االقصى تعد 
بمثابة تجديد للصحوة الشعبية تجاه القضية التي دافع 

  . الردن وال يزالعنها ا

وشدد أبو البصل على الدور االردني البارز في 
إعادة ترميم منبر صالح الدين االيوبي واعادته الى مكانه 
في االقصى بعد ان تم احراقه من قبل مجموعة من 
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ًاليهود المتطرفين، مشددا على أن الوصاية الهاشمية 
على المقدسات االسالمية في القدس حق لن يتراجع عنه 

   .ن وهو واجب ديني تجاه المقدساتاالرد

 : وفيما يلي نص اللقاء مع الوزير ابو البصل

في موضوع القدس، ال شك أن : الدستور
الخطة .. الهجمة اليوم على الحرم القدسي الشريف

غير  األميركية حسب ما تسرب منها قد يكون صحيحا أو
صحيح، لكن في الحالتين هناك مخطط باتجاه الحرم 

السؤال الذي يطرح اليوم، ما هي . ي الشريفالقدس
الخيارات األردنية، في الحفاظ على الحرم القدسي 

  .الشريف

ًأوال في موضوع الحديث عن : أبو البصل -
الحرم القدسي، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية خاصة 

الحديث ، العامود الفقري فيها المسجد األقصى المبارك
ٕية والرعاية، وادارة األوقاف عن هذا وعن الوصاية الهاشم

اإلسالمية التي هي جزء من وزارة األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية، بل إن تسمية وزارة األوقاف 
ًوالشؤون والمقدسات اإلسالمية وانشاءها ابتداء كان له  ٕ
عالقة بالمسجد األقصى المبارك، نعلم بأنها أنشئت بعد 

وع المسجد  للرد على التدخل في موض١٩٦٧عام 
األقصى المبارك في ذلك الوقت، فتم تسمية وزارة األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، وتعديل االسم ليكون 

  .بهذه الطريقة

المنهجية التي أريد التحدث فيها، اليوم ال بد أن 
ننظر إلى سلطة االحتالل ماذا فعلت وماذا تفعل منذ عام 

عمال، السلطة  إلى اليوم، وهو مسلسل من األ١٩٦٧
القائمة باالحتالل لديها عناوين فيما تريده في هذا األمر، 
وآخر شيء يريدون إدخال مفاهيم ومصطلحات تقسيم 
المسجد األقصى المبارك والمشاركة فيه، هذا تنبه له 
ًاألردن مبكرا، ولذلك أصدر صاحب الجاللة الءاته في هذا 
الخصوص أن المسجد األقصى المبارك للمسلمين 

وحدهم، بمعنى أنه مكان عبادة للمسلمين ال يشاركه 
غيرهم فيه، فهو ال يقبل ال التقاسم وال المشاركة وال 
التفاوض، حتى ننهي هذا األمر بأن الموضوع يتعلق 
ًباالمة جميعا، فالموضوع يتعلق بكل المسلمين في العالم، 
فهذه مسألة دينية وعبادية، تتعلق بحرية وحق العبادة 

 منذ أن وجدوا على هذه األرض، بل أننا للمسلمين
ًنتحدث عن أن األنبياء جميعا هم من المسلمين، هذه 

عبادة للمسلمين في هذا الالمسألة تراكمية، لكن حق 
  .المسجد وفي هذا المكان ال يشاركه غيرهم

في الرد على السؤال، اآلن لو نظرنا لالقتحامات 
ن من هذه اقتحامات المتطرفي وال نتكلم عن السياحة،

  كان هناك٢٠٠٩األعمال بدأت تزداد ولذلك في عام 
 ألفا، ٣٠ كان حوالي ٢٠١٨ اقتحاما، وفي عام ٥٩٨٠

 خالل أول سبعة شهور تجاوزت ٢٠١٩وفي عام 
  . ألفا١٥ االقتحامات الـ

في دعم القدس  ما تقوم به األوقاف عمل عظيم
ً لدينا تشريعيا اآلن نظام لمكافأة نهاية ،والمقدسيين

الخدمة لموظفي أوقاف القدس، واآلن ينظر في رئاسة 
ًالوزراء، وسيصدر قريبا، صدر قبل ذلك قرار مجلس 
الوزراء إلعطائهم ميزات ليست موجودة لموظفي األوقاف 

وسنعلن خالل األيام القادمة  هنا، اآلن سنزيد رواتبهم،
ًوأيضا رفدهم بعدد ًعن زيادة حراس األقصى تحديدا، 

  .سجديد من الحرا

حدثت عن تقوية الميدان، لكن تقوية : الدستور
الميدان بحاجة إلى أذرع أخرى غير أوقاف القدس، 
بحاجة إلى الدعم، وخاصة دعم العائالت في القدس 
 ًسواء في موضوع هدم المباني أو غيرها، أيضا ذكرت

 مدرسة وقفية في القدس، فيجب أن يكون هناك ٥١
ذا ال نؤسس صندوقا مزيد من الدعم لهذه المدارس، لما

  خاصا كما صندوق الزكاة وغيره، لدعم القدس؟
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ًأيضا كم هو حجم األعمال وقيمة مشاريع 
اإلعمار التي نفذت في المسجد األقصى منذ احتالله عام 

  ؟١٩٦٧

ذكرت بأن هناك تدرج في النهج اإلسرائيلي 
بتصعيد القادم، بالمقابل هل هناك تدرج لدينا من خطط 

   وقعفي مواجهة المت

ًأوال بالنسبة للعائالت، لدينا عدد من : أبو البصل
الخطط في هذا الجانب ودراسة حول االحتياجات، لكن 
هناك الكثير من المتدخلين وجهات عديدة، وهناك مئات 
الجهات والمؤسسات تحت اسم المقدسية أو نعمل للقدس 
أو األقصى، داخل األردن موجود قليل منها لكن خارج 

د أكثر، من هم في داخل األردن نتعاون األردن موجو
 فهناك مجموعة مؤسسات ممتازة، لكن خارج ،معهم

األردن نجد مؤسسات وجهات كثيرة تطلب التبرع والدعم، 
الدخال األموال والحسابات،  نحن لدينا اإلطار القانوني

ًألن لدينا أيضا حكم القانون الدولي وحكم الواقع الحقيقي 
مي له قانون، ولدينا حسابات ولدينا الصندوق الهاش

ًاألوقاف وأيضا لدينا الزكاة، وحسابات األوقاف وصناديق 
األوقاف، اآلن قمنا بعمل نظام لهذه الصناديق وتعليمات 
تضبط التبرعات حتى تساعد، أي جهة تقدم نحن نمد 
أيدينا لنساعدها بطريقة صحيحة، لكن أهل القدس 

ألي جهة بأن أذكياء، ولديهم وعي كبير، ال يسمحوا 
تدخل إذا لم يعرفوا مصدرها، هناك وعي قوي وجيد، 

  .وهناك تعاون

بالنسبة لمجلس األوقاف قمنا بتوسعته، معظم 
الجهات الفاعلة أو الجهات المقدسية موجودة في هذا 

 تمثيل منهم ومستوى المجلس الجديد حتى يكون هناك
  .وعي قوي من الذوات المقدسية

نا مشروعات لكن اآلن عرضنا وقفيات وعرض
وأرى أن صناديق التبرعات،  ًاإلقبال عليها ليس كبيرا،

  .الصندوق الهاشمي يقوم على اإلعمار

جية، فخطة سياح االحتالل يبالنسبة للخطة التدر
وخطة مقتحميهم خطة يومية، فلديهم مؤسسات مختلفة 
وكثيرة، لديهم جهات متطرفة تريد إزالة هذا المسجد 

نجد بأن   وما إلى ذلك، اآلنوممزعوتتحدث عن هيكل 
األوقاف والمقدسيين هم الذين يقاومون عن كل األمة، 
وهناك خطورة، إذا لم يكن هناك دعم ال أقول فقط من 
األردن، بل دعم من كل األمة، بحيث تدعم المقدسيين 

فيجب أن تخصص كل األمة رواتب لهم يعيشوا ، لثباتهم
  .فيها هناك، وهذا ال أرى أن له واقع

 مليون مسلم خارج العالم اإلسالمي ٥٠٠لدينا 
في بلدان ال يوجد لديها مشكلة في الزيارة، فلماذا ال 
يكون، وهذا ما قمنا به في مؤتمر الطريق إلى القدس، 
عندما يأتي المسلم الفرنسي واألميركي واألوروبي 
والهندي والتركي واالندونيسي والماليزي فهؤالء زيادة، 

 مليون، فأندونيسيا ٥٠٠ اد تزيد عن الـفيصبح لدينا أعد
 مليون، هذا األمر يقوي المقدسيين، ٢٥٠ وحدها فيها

الصناديق الموجودة تساعدهم، فال بد من أن نهيئ القناة 
  .التي توصلهم هناك

المجلس التنفيذي لوزراء األوقاف في العالم 
 في عمان، وسنضع ١٢اإلسالمي سيجتمع في شهر 

ن لديه أوقاف على المسجد مالحظة للمجلس بأن م
األقصى المبارك أو على القدس أن يوصلوها لهم، نحن 
نساعد كوزارة أوقاف، نساعد الناس نحو تطبيق الوقفيات 
الحقيقية ضمن األطر القانونية، فنحن إدارة وقفية نسهل 

  .العمل لهم ونشرف عليه

بالنسبة للمشاريع، لدينا مشاريع جديدة، لدينا 
عبر الصندوق الهاشمي واألوقاف مجموعة مشروعات 

موضوع إعادة تأهيل المتحف  لدينا.. تكون فيها
اإلسالمي، ومركز ترميم المخطوطات واآلن مجموعة 
مشروعات سنطلقها وهي مشروعات تعليمية وثقافية، 
ومشاريع عمرانية، إنارة قبة الصخرة، وهذه يوجد عليها 
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اكن لنضعها ًإشكاالت بيننا وبين االحتالل، مثال إقامة أم
ًلإلنارة، حيث أقمنا جزءا لكن لم نكمله،، أيضا ترميم قبة 
المسجد القبلي، وتبليط الساحات، واألسبلة وأعمال 
التذهيب لقبة الصخرة والزخارف، قمنا بعمل جزء منها 
ًوبقي أن نكملها، أيضا مكتبات المسجد األقصى، فاآلن 

بالعمل لدينا مكتبات تاريخية في المسجد األقصى فنقوم 
ًعلى ترميمها واعادتها، وأيضا تقويتها، وسنمدها بإذن  ٕ
ًاهللا بكل ما تحتاجه من الكتب، وأيضا فيها مخطوطات 
ًكثيرة وهذا أمر ضروري جدا، اآلن يدخل ضمن أعمال 
الباحثين، وتم نشر جزء من مخطوطات المسجد األقصى 
عبر مركز أبحاث الجامعة األردنية وتصويره، فهذا جزء 

وهذه   ته،تثبيت اإلعالمي للمسجد األقصى ومخطوطامن ال
المشروعات جميعها بحاجة إلى تمويل، ونحاول الحصول 
على تمويل لهذه المشاريع، واألوقاف تقوم بدور كبير 

  .لتثبيت المواطنين المقدسيين على أرضهم

ًأيضا إذا حصل لدينا تمويل كفاية سنقوم بشراء 
هناك الكثير من مجمعات سكنية ليسكن فيها الناس، و

يسكنوا في مساكن وقفية وهي تعمل على صمود 
 مدرسة وقفية تتبع مباشرة، ٤٦ً أيضا هناك ،المقدسيين

 مدرسة، وهذه األبنية ٥١وهناك عدد آخر يصل إلى 
ًمعظمها إن لم يكن جميعها وقفية وتم أيضا شراء العديد 

 ألف طالب، ١٥من المدارس ووقفها وفيها أكثر من 
 منها مدارس شرعية، الشهادات تصدر من وهناك عدد
  . مديرية التعليم الشرعي في القدسعندنا من

ًايضا مبادرة مدرستي فلسطين، وهي مبادرة 
ًجاللة الملكة، أيضا تساعد على تأهيل المعلمين 
ًوالمعلمات ودورات لهم في القدس وفي عمان وأيضا 

 مدرسة ودعم المدارس بما ٢٦مشروع ترميم أكثر من 
ًاجه من أجهزة وغير ذلك هذا أمر مهم جدا، نحن تحت

ًنحاول أيضا أن نتواصل إعالميا، فقد كنا قد عرضنا  ً
مشروع نقل الصلوات عبر فضائية خاصة، هناك 

معارضات داخلية في هذا الموضوع لكن المشروع 
اإلعالمي موجود وبإذن اهللا أن يكتمل مع المشروعات 

  .الثقافية التي سنقدمها مباشرة

ماذا عن مأذنة عبداهللا الثاني، وهو : ستورالد
  مشروع قديم مضى عليه عشر سنوات، هل ال زال مكانه؟

ال يزال مكانه، مشكلتنا مع سلطة  :أبو البصل
هناك عقبات كثيرة موجودة، فأي شيء ثابت  االحتالل أن

  .على األرض نجد صعوبة كبيرة فيه

يجب علينا أن نظهر دور موظفي األوقاف في 
 ألنهم تعرضوا في اآلونة األخيرة إلى هجوم شديد القدس،

ٕواضعاف لدورهم، فهذا ال يجوز، أقول عنهم أنهم يقدموا 
دورا كبيرا، وهم الخط األول ويجب أن نثبتهم، حيث 
يتعرضون لضغوطات كبيرة وضرب، فيجب تعزيز 
صمودهم من المدير حتى أقل حارس، فهم خط الدفاع 

 أي دور هناك، لذلك ال األول، حيث أن السلطة ليس لها
يوجد أي تراجع منا، ولذلك يجب أن نكون على وعي في 

 وصناعة العقول في الرأيالخطة اإلعالمية على صناعة 
 الرأيالعالم العربي، فالدراسات الغربية تنشر عن صناعة 

والعقول، فهل لدينا قابلية بأن نتنازل؟ بالطبع ليس لدينا 
در اإلمكان أن نقوي قابلية، فلذلك يجب أن نحاول بق

  .أنفسنا

بالنسبة لملف القدس وملف األقصى، كنت قد 
ًوضعت خطة سابقا، وعملنا عددا من اللقاءات، لدينا 
لقاءات مع عدد من وزراء األوقاف في الدول اإلسالمية، 
ولدينا الموضوع األول المجلس التنفيذي كان العام 

 ٨/١١ما بين من  الماضي تم تأجيله، هذا العام سيعقد
 سيكون المجلس التنفيذي لوزراء ١٦/١٢/٢٠١٩ولغاية 

األوقاف في الدول اإلسالمية وهذا يمهد للمؤتمر العام 
لكل وزراء األوقاف في العالم اإلسالمي، هذا المجلس 
سيبحث فيه موضوع المسجد األقصى والعنوان األساسي 
هو تثبيت وسبل دعم صمود المقدسين ألن هذا سيرفع 
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ام حتى يكون هناك خطة مع الجميع في هذا للمؤتمر الع
  .الجانب

كيف تواجه األوقاف الخطاب أو : الدستور
على اعتبار أن  الدعوات باعتبار زيارات دعم المقدسيين،

الزيارة تطبيع، هذه تحد من الزيارات، اآلن ماذا يوجد 
برامج لدى وزارة األوقاف؟ ألن خطابنا اإلعالمي لألسف 

كيف سنخرج للخارج ونقول بأنه  ل،في أغلبه موجه للداخ
  ليس تطبيع؟

قمنا بعمل مؤتمر وبحثناه في مجمع : أبو البصل
الفقه اإلسالمي، واآلن سنعيد بحثه من جديد على 
الحديث مع الجهات الدينية المرجعية في الفتوى، اآلن 
هناك كلمتان، أريد أن تكون الكلمة األولى ألهل القدس، 

استراتيجية كيف نوضح هذا ما أقصده أننا نحتاج إلى 
األمر مع األخذ بعين االعتبار ما هي الحجج لديهم، كلمة 
التطبيع أقول ال بد من دراستها من جديد، اآلن لدينا 

ال تشد «حديث الرسول الكريم عليه الصالة والسالم 
من الذي نسخه؟ على مدار » الرحال إال إلى ثالثة مساجد

لمسجد األقصى أيام التاريخ اإلسالمي كانت فلسطين وا
الصليبيين، هل توقفت الزيارات وهل توقفت الصالة؟ فال 

اآلن هناك من . يجب أن نتركه، لذلك هذه مسألة حساسة
سيقول بأنني أقول هذا الكالم ألنني في الحكومة، لكن 
أنا قلت هذا الكالم قبل دخول الحكومة، وهذه وجهة نظر 

منع التقسيم ألنني نظرت إلى الواقع الحقيقي، الذي ي
الزماني للمسجد األقصى المبارك ووجود المسلمين 

 .وزيادة أعدادهم في المسجد األقصى

  ١ص ٢٦/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

 دعم مطلق لمجلس أوقاف القدس: أبو البصل
  

أكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات  - عمان
االسالمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل على الدعم 

ق لمجلس أوقاف القدس وللعاملين في أوقاف المطل
القدس من الحراس واألئمة وكافة الموظفين والعاملين 
هناك، وفي مقدمتهم المدير العام محمد عزام الخطيب 

  .التميمي

جاء ذلك في سياق اتصال الوزير مع مدير عام 
ًأوقاف القدس مطمئنا عليه وعلى الحراس والموظفين 

  .العاملين في القدس

أبو البصل في بيان السلطة القائمة حذر 
باإلحتالل من اعتداءاتها المتكررة على موظفي األوقاف 
اإلسالمية واستدعاء مدير عام أوقاف القدس من قبل 
ًالسلطة القائمة باالحتالل للتحقيق معه واعتبر ذلك أمرا 
ًمرفوضا جملة وتفصيال ألنه موظف أردني مسؤول عن  ً

قدس وهو وجميع العاملين في اإلدارة العامة ألوقاف ال
أوقاف القدس الشريف من يقومون بتنفيذ الوصاية 
والرعاية الهاشمية على المسجد األقصى المبارك على 

  .أرض الواقع

وأضاف أن جميع العاملين في دائرة أوقاف 
القدس وحراس المسجد األقصى المبارك ومجلس أوقاف 

ن والمقدسات ًالقدس يتبعون إداريا لوزارة األوقاف والشؤو
اإلسالمية األردنية، وأن دائرة األوقاف هي الجهة الوحيدة 
صاحبة الصالحية إلدارة شؤون المسجد األقصى المبارك 
كافة، وأنها ال تخضع في ذلك لسلطة االحتالل ولكل ما 

  .يصدر عنه

وعبر الوزير عن رفضه الشديد للتصرفات 
م بها االستفزازية واالعتداءات واالقتحامات التي يقو

المتطرفون ووزراء وأعضاء كنيست وعسكريين للمسجد 
وطالب أبو البصل .األقصى المبارك عنوة وبقوة السالح

بوقف هذه االستفزازات التي تؤجج مشاعر المسلمين 
وتثير غضبهم في كافة أرجاء العالم وتذكرهم بواجب 
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الدفاع المقدس عن المسجد األقصى المبارك والذي 
ته الهاشمية بشرف رعايته والوصاية يحظى األردن بقياد

عليه خاصة بعد تصاعد وتيرة االقتحامات اليومية في 
  .المسجد األقصى المبارك

ونوه إلى أن قيام سلطات اإلحتالل بنشر أعداد 
كبيرة من القوات الخاصة وقوات حرس الحدود والشرطة 
اإلسرائيلية داخل المسجد األقصى المبارك ما هي إال 

رة عليه وتغيير الوضع التاريخي والقانوني محاولة للسيط
ٕالقائم فيه، وان منع الحراس والحارسات من القيام 
ٕبواجباتهم واعتقال عدد منهم والتحقيق معهم وابعادهم 
عن المسجد األقصى ما هي إال محاولة إلرهابهم وتفريغ 
المسجد األقصى المبارك من الحراس والعاملين أمام 

ن اليهود، وبين بأن هذا المقتحمين من المستوطني
التصعيد له ضرر بالغ وتعطيل لعمل دائرة أوقاف القدس 
وللدور المهم الذي يقوم به حراس المسجد األقصى في 

  .حمايته ومراقبة ورصد أي إعتداء عليه

ووصف الوزير قيام قوات اإلحتالل اإلسرائيلي 
بالتدخل في موضوع مصلى باب الرحمة الذي هو أحد 

ألقصى المبارك أولى القبلتين ما هو إال غرف المسجد ا
انتهاك صارخ وسافر لكل القوانين واألعراف الدولية 
ًواإلنسانية وقرارات منظمة اليونسكو التي تؤكد دائما بأن 

  .المسجد األقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم

ّوحمل الوزير سلطات االحتالل الـمسؤولية 
 التاريخي القائم الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع

للمسجد األقصى المبارك أو أي جزء منه، كما حمل 
سلطات االحتالل مسؤولية أي أضرار معمارية قد تحدث 
ًألي مبنى داخل المسجد األقصى وخاصة مبنى باب 
الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار 
الـمسجد األقصى الـمبارك في األوقاف من ترميم هذا 

 التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وأربعمائة سنة المبنى
  .وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم

أكد وزير األوقاف بأن المسجد األقصى المبارك و
غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني، وهو حق مقدس 
للمسلمين وحدهم وهو جزء ال يتجزأ من عقيدتهم، فهو 

ليه وسلم قبلتهم األولى ومسرى نبيهم صلى اهللا ع
 ونزل به قرآن يتلى إلى يوم ،ومعراجه للسماوات العال

  .الدين

  ٢٧/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

القيسي يلتقي رئيس وأعضاء جمعية العون 
 الثقافية

 

ثمن النائب األول لرئيس مجلس  -بترا  - عمان
النواب الدكتور نصار القيسي الدور الذي تقوم به جمعية 
العون الثقافية في توثيق الدور الوطني والقومي للشعب 

  . االردني بالدفاع عن فلسطين

وأكد خالل لقائه بدار المجلس اليوم االثنين 
رئيس وأعضاء الجمعية، أهمية الوصاية التاريخية 

اشمية في الحفاظ على القدس ومقدساتها، مشيرا إلى اله
دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في إعادة الزخم للقضية 
الفلسطينية بالمحافل المحلية واإلقليمية والدولية، مشددا 
على اهمية الحفاظ على القدس والمقدسات اإلسالمية 

  . ودعم صمود األهل فيها

ب نتعامل مع اننا في مجلس النوا: وقال القيسي
القضية الفلسطينية كقضية وطنية، ونعمل دائما على 
إثارة القضية في المحافل اإلقليمية والدولية، وهي حاضرة 
دائما وتطرح في كل المناسبات التي يشارك فيها 
المجلس، مشددا في الوقت نفسه على الهوية األردنية 

  . الجامعة والوحدة الوطنية وضرورة تعزيزهما

من رئيس وأعضاء الجمعية الدور بدورهم، ث
الذي يضطلع به مجلس النواب تجاه دعم مؤسسات 
المجتمع المدني الهادفة، الفتين الى أهمية ذلك الدور في 
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نماء وازدهار تلك المؤسسات بما يخدم المصالح العليا 
  . للوطن

إلى ذلك، عرض رئيس الجمعية أسعد العزام 
 الدور الوطني للمشروع الذي تنفذه الجمعية في توثيق

والقومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطين ودعم 
حركات التحرر في بالد الشام الذي يأتي ايمانا بتوثيق 
الجهود الوطنية في بناء الدولة االردنية والنهوض 

  . بالقضية الفلسطينية

إن المشروع يهدف إلى بناء جيل واع : وقال
سطينية، بقضايا امته العادلة ومركزية القضية الفل

والتأكيد على التضامن العربي، فضال عن ترسيخ مبادئ 
التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الوحدة الوطنية وتالحم 

   .الجبهة الداخلية

  ٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 
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الوصاية الهاشمية رمز صمودنا : وفد مقدسي
  وثباتنا ولن نقبل بسواها

 

 يحيى ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية - عمان
السعود صمود المقدسيين المرابطين في القدس الذين 
ضربوا أروع األمثلة في الصمود والنضال، ضد الهجمات 

  .االستيطانية المحمية من قوات االحتالل االسرائيلية

واكد، لدى استقبال اللجنة بدار مجلس النواب 
وفدا مقدسيا امس، وقوف الشعب األردني خلف مواقف 

المشرفة والثابتة التي صدحت بها في قيادته الهاشمية 
جميع المنابر الدولية بأن ال سالم وال استقرار، اال إذا تم 
ًحل القضية الفلسطينية حال عادال شامال، فقيام الدولة  ً ً
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مصلحة وطنية 

  .عليا

وأضاف السعود ان القضية الفلسطينية تشكل 
 الملك عبداهللا الثاني الذي لم يتوان الهم األول لدى جاللة

عن الدفاع القدس والمقدسات في جميع المحافل الدولية 
واالقليمية، فعلى الرغم من المخططات التي حاكتها قوات 
االحتالل اإلسرائيلية لحرف البوصلة عن القدس، اال ان 
األردن بحكمة قيادته ووعي شعبه ما انفك يدافع عن 

  .فلسطين بشتى السبل

إن لجنة فلسطين النيابية حملت الهم : قالو
الفلسطيني لجميع العالم، واوصلت رسالة بان الموقف 
األردني والفلسطيني واحد، ونسعى بكل طاقاتنا لتقريب 
وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس بما يخدم القضية 

واعرب رئيس الوفد األمين العام للمؤتمر .الفلسطينية
لواء بالل النتشة عن شكره الوطني الشعبي للقدس ال

وتقديره لمواقف األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
  .التاريخية والداعمة للقضية الفلسطينية والقدس

لن ننسى مواقف األردن قيادة وحكومة : وقال
ًوبرلمانا وشعبا تجاه القدس رغم االغراءات التي تعرض 

  .لها للتخلي عن مواقفه

 الوصاية الهاشمية على لوال«وقال النتشة 
القدس لكان وضعنا صعبا جدا، فقد حالت دون تهويد 

ً، مستعرضا أهمية هذه الوصاية، فأهل »المدينة المقدسة
األرض أدرى بالمعاناة وبحجم الدعم واإلسناد وأثره، وهو 
ما كان من خالل الوصاية التي ندعمها ونقف خلفها، 

ي رمز ًولن نقبل بسواها وصيا على المقدسات فه
  . صمودنا وثباتنا

سنبقى صامدين ومرابطين، ولن «وأضاف 
نتزحزح، فنحن جسم واحد، والخطة االميركية ال تعنينا 
ًولن تزيدنا اال إصرارا وثباتا على مواقفنا في الصمود 

  .والتضحية من اجل التحرير

إن مواقف : من جانبهم، قال اعضاء الوفد
ين األثر الكبير، األردن المشرفة تركت في نفوس المقدسي

ًورفعت من معنوياتهم وشكلت لهم حافزا لمواصلة النضال 
  .ضد المحتل



  
  ٤٢ 

وبينوا ان منطقة سلوان تعتبر خاصرة المسجد 
األقصى المبارك، وهي مستهدفة بشكل واضح من سلطات 
االحتالل، االمر الذي يتطلب تعزيز الجهود التنسيقية مع 

لقدس، واطالق األردن لتسليط الضوء على ما يجري في ا
برامج مشتركة لزيادة الوعي لدى الشعوب بحجم معاناة 

 .الشعب الفلسطيني

  ٣ ص٢٧/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 تدين استدعاء السلطات "فلسطين النيابية"
 اإلسرائيلية لمدير أوقاف القدس

  

دانت لجنة فلسطين النيابية الممارسات  - مانع
مارسها االحتالل االستفزازية اليومية المتكررة التي ي

االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها استدعاء 
مدير عام أوقاف القدس محمد عزام الخطيب للتحقيق 

  .معه

وطالبت، في بيان أصدرته امس، بوقف 
االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية الغاشمة التي تؤجج 

  .مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في اصقاع األرض

عم مجلس أوقاف القدس، ودعت اللجنة لد
ووقف دعوات المنظمات اليمينية المتطرفة لتنظيم 
االقتحامات الحاشدة للمسجد األقصى المبارك، وفضح 
إجراءات االحتالل بحق المدينة المقدسة وأحيائها وبلداتها 
ومقدساتها والمقدسيين على مختلف األصعدة 

  .والمستويات اإلقليمية والدولية دبلوماسيا وقانونيا

وعبرت عن رفضها لتلك الممارسات غير 
المقبولة والمنافية لكل األعراف بحق جميع العاملين في 

  .أوقاف القدس الشريف

وبين رئيس اللجنة يحيى السعود ان استدعاء 
الخطيب للتحقيق معه يعد تصعيدا غير مسبوق تجاه 

  .موظفي اوقاف القدس

وقال إن ممارسات الكيان الصهيوني تندرج في 
 استمرار إرهاب حكومة االحتالل لفرض المزيد من إطار

الهيمنة والضغط واالبتزاز، مؤكدا ان ذلك لن يوقف االردن 
عن مواصلة دوره المحوري تجاه القضية الفلسطينية 

 .وستبقى القدس تحت الوصاية الهاشمية

 ٤ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

السفير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية 
  في الحفاظ على المقدساتالهاشمية

  

 وصف سفير الجمهورية االندونيسية -مان ع
في عمان اندي رحميانتو، العالقات االردنية االندونيسية 
بالقوية والصلبة وتسير باالتجاه الصحيح، مع قرب 

 سنة على تأسيس ٧٠احتفال البلدين العام المقبل بمرور 
 .العالقات الدبلوماسية بينهما

 مؤتمر صحفي امس بمناسبة وقال السفير في
إن حجم التبادل التجاري وصل العام : العيد الوطني لبالده

 مليون دوالر اميركي ويميل لصالح ٣٠٠الماضي إلى 
 .>>..االردن نظير استيراد اندونيسيا الفوسفات

واكد السفير، أهمية الوصاية الهاشمية ... <<
 ودورها الكبير في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية
والمسيحية في القدس الشريف، الفتا إلى دعم بالده لدور 
االردن المحوري بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتوضيح الصورة 
الحقيقية للدين اإلسالمي الوسط والمعتدل ومبادرات 

 .جاللته في هذا االطار

الجانبين فيما وبين ان تعاونا وتنسيقا قائما بين 
يخص مكافحة اإلرهاب والتطرف، وسيتم توقيع مذكرة 
تفاهم بين الجانبين بهذا الخصوص خالل االشهر القليلة 

 .المقبلة



  
  ٤٣ 

واوضح السفير، ان اندونيسيا ستبقى داعما قويا 
وصلبا للفلسطينيين حتى تحقيق استقاللهم واقامة دولتهم 

القضية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وستبقى 
الفلسطينية في قمة أولويات السياسة الخارجية 
االندونيسية خاصة في مجلس االمن واالمم 

  .>>...المتحدة

  ٤ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

منظومة وموظفو : مجلس أوقاف القدس
األقصى وحراسه يجسدون قلب الوصاية 

 الهاشمية
  

أكد مجلس األوقاف وشؤون  -  القدس المحتلة
ألقصى الـمبارك ان منظومة موظفي الـمسجد الـمسجد ا

ّاألقصى الـمبارك وحراسه، تجسد قلب الوصاية األردنية 
الحرم القدسي /الهاشمية على الـمسجد األقصى الـمبارك

  .الشريف

وقال المجلس في بيان امس انه ينظر بعين 
الخطورة الى الهجمة الشرسة الـموجهة ضد المنظومة 

ب التحقيق واالستدعاء لكل والحراس، والتي توجت بطل
من مدير عام األوقاف اإلسالمية وشؤون الـمسجد 
األقصى الـمبارك الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، 
وفضيلة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية 
ٕالعليا، وابعاد فضيلة الشيخ ناجح بكيرات مدير التعليم 

القدسي الحرم  /الشرعي عن الـمسجد األقصى الـمبارك
ًالشريف، والذي يشكـل سابقة وتعديا على هذه الرموز  ّ
اإلسالمية، لتقييدها وتحجيم دورها الفاعل والـمؤثر في 
حفظ الهوية والرواية اإلسالمية للمسجد األقصى 

   .الحرم القدسي الشريف/الـمبارك

تي ضمن أوبين ان هذه الهجمة الشرسة ت
الوضع مساعي االحتالل الرامية إلحداث خرق في 

الحرم  /التاريخي القائم في الـمسجد األقصى الـمبارك
ًالقدسي الشريف القائم على تعريفه اإلسالمي مسجدا بكل 
ساحاته وأروقته وأبنيته فوق األرض وتحتها وفي فضائه 
والطرقات المؤدية له، والذي لن يكون أي شيء آخر 

  .مهما بلغت التضحيات

في واكد المجلس انه يشد على أيدي موظ
وحراس الـمسجد األقصى الـمبارك ومديرها العام الشيخ 
محمد عزام الخطيب، وفضيلة الشيخ عكرمة صبري رئيس 

ًدمتم عنوانا ومظلة وسورا : الهيئة اإلسالمية العليا، وقال
ًشامخا تحطمت عليه مخططات االحتالل وسياسته 
ًالباطلة، فهنيئا لكم هذا الرباط الـمتجدد الذي تنوبون فيه 

  .ن أمتكم فاربطوا ورابطوا ثبت اهللا أقدامكمع

  ٣ص ٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 يسلط الضوء على "الشؤون الفلسطينية"تقرير 
  تأكيد الملك وقوفه مع الحقوق الفلسطينية

  

تناول التقرير الشهري  -   كمال زكارنة-عمان  
الذي تعده دائرة الشؤون الفلسطينية، لشهر تموز 

لة الملك عبد اهللا الثاني، على وقوف ، تأكيد جال٢٠١٩
ٕاألردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء 
ٕالفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة واقامة 
دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة ١٩٦٧
يخي القائم في المدينة الحفاظ على الوضع القانوني والتار

المقدسة، ومشيرا إلى أن األردن مستمر بتأدية دوره 
التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 

  .على هذه المقدسات

واستعرض التقرير تأكيد األردن على أهمية 
 األمم المتحدة االستمرار في توفير الدعم الالزم لوكالة



  
  ٤٤ 

إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لتمكينها من القيام 
ًبدورها وفق تكليفها أألممي، مؤكدا ضرورة تجديد تكليف 
الوكالة الذي ينتهي العام القادم ويجدد كل ثالث سنوات 
حين يطرح للتصويت في الجمعية العامة خالل األشهر 

 الرافض والمندد القادمة، اضافة الى تأكيد موقف األردن
للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على خلفية 
إقدام إسرائيل على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة 
لمواطنين فلسطينيين في واد الحمص في باهر بالقدس 

ئم الشرقية، بما يشمل بناء المستوطنات وتوسيع القا
منها، وسياسات مصادرة االراضي والهدم وطرد السكان، 
ٕوانشاء الطرق االلتفافية لخدمة المستوطنات، وغيرها من 
السياسات واإلجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان 
بما يتعارض بشكل صارخ مع االتفاقات الموقعة بين 

  .إسرائيل والفلسطينيين، والقوانين الدولية

، استعرض التقرير مواصلة وفي السياق ذاته
، انتهاكاته ٢٠١٩االحتالل اإلسرائيلي خالل تموز 

المعهودة في األرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها 
ٍومقدساتها وممتلكاتها في تحد لجميع المواثيق 

  .والمعاهدات والقرارات الدولية

  ٣ص ٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

بشأن األردن يدين قراري هندوراس وناورو 
  القدس

دانت وزارة الخارجية  –) ب.ف.أ (–رام اهللا 
الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار هندوراس فتح مكتب 
دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب، وقررت 

 .تقديم شكوى لدى األمم المتحدة ضد هذه الخطوة

وأعلنت حكومة هندوراس، الثالثاء الماضي، أن 
و ايرنانديز سيزور إسرائيل الفتتاح الرئيس خوان أورالند

في القدس، معترفة بذلك بالمدينة » مكتب دبلوماسي«
المقدسة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وفق وكالة 

 .«فرانس برس«

في نظري االعتراف «وقال رئيس هندوراس إنه 
المكتب «، موضحا أن »بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل

سفارة بالده الواقعة في تل ل» امتداد«هو » الدبلوماسي
وأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية اليوم الخميس، أن . أبيب

زيارة رئيس هندوراس وزوجته تبدأ السبت، موضحة أنه 
 .لبالده في القدس» مكتبا تجاريا«سيفتتح األحد المقبل 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها 
 لدى األمين العام لألمم قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس

كما أعلنت . المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية
) عاصمة هندوراس(سحب رغبتها في فتح سفارة لها في «

 .«تيغوسيغالبا

تقديم «وبحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا 
مشروع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد 

 لعام ٤٧٨لس األمن رقم هندوراس لمخالفتها قرار مج
القانون اإلسرائيلي بضم القدس «، الذي يعتبر »١٩٨٠

عدم إنشاء «ويشدد على » الشرقية المحتلة الغيا وباطال
بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات 

 .«إليها

عدوانا «واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس 
انتهاكا صارخا «حقوقه وعلى الشعب الفلسطيني و» مباشرا

وقالت إن قرار . »للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها
ٕال يساعد أية جهود دولية واقليمية مبذولة «هندوراس 

لتحقيق السالم على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل 
 .«الدولتين إن لم يكن تعطيال لتلك الجهود

الوزاري وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس 
للجامعة العربية الذي سيعقد في العاشر من سبتمبر برئاسة 
العراق حسب البيان، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ 



  
  ٤٥ 

وأضافت أنها قررت أيضا . إجراءات عقابية ضد هندوراس
التوجه لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لنفس «

رية ضد الغاية طالبة اتخاذ إجراءات مقاطعة تجا
 .«هندوراس

وطلبت الوزارة رسميا في بيانها من الجالية 
 ١٠٠الفلسطينية في هندوراس التي يبلغ تعدادها أكثر من 

رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل «ألف شخص 
  .«الوسائل القانونية والتجارية واالقتصادية المتاحة

من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
سنعيد " الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أمس التحرير

  ."تقييم عالقتنا مع هندوراس

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها 
قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى األمين العام لألمم 
المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، وأعلنت 

هندوراس، سحب رغبتها في فتح سفارة لها في عاصمة "
  ."تيغوسيغالبا

تقديم "ًوحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا 
مشروع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد 

 لعام ٤٧٨هندوراس لمخالفتها قرار مجلس األمن رقم 
١٩٨٠".  

القانون  "٤٧٨ويعتبر قرار مجلس األمن 
ًاإلسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة الغيا وباطال ً" 

إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس "ويشدد على منع 
  ."أو نقل تلك البعثات إليها

أبدية "ًوتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة 
لها، بينما يريد الفلسطينيون، القدس " وغير قابلة للتقسيم

  .ًالشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية

ًوانا عد"واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس 
ًانتهاكا صارخا "على الشعب الفلسطيني وحقوقه و" ًمباشرا ً

  ."للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها

ال يساعد أي جهود "وقالت إن قرار هندوراس 
ٕدولية واقليمية مبذولة لتحقيق السالم على أساس 

ًالمرجعيات الدولية، ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيال 
  ."لتلك الجهود

وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس الوزاري 
) أيلول( سبتمبر ١٠للجامعة العربية الذي سيعقد في 

الخطوة والدفع "المقبل، برئاسة العراق حسب البيان، إدانة 
  ."باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس

التوجه لألمانة "ًوأضافت الوزارة أنها قررت أيضا 
مطالبة " ون اإلسالمي للغاية نفسهاالعامة لمنظمة التعا

  .بمقاطعة تجارية لهندوراس

ًوطلبت الوزارة رسميا في بيانها من الجالية 
 ألف ١٠٠الفلسطينية في هندوراس والتي يفوق عددها 

رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل "شخص 
  ."القانونية والتجارية واالقتصادية المتاحة

ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة من جانبها، قالت ع
: التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان الخميس

  ."سنعيد تقييم عالقتنا مع هندوراس"

وضع القدس المدينة المحتلة تؤيده "وأضافت أن 
ًالغالبية العظمى من الدول تماشيا مع التزاماتها القانونية 

  ."واألخالقية الدائمة لدعم القانون الدولي

وزارة خارجية هندوراس قالت في بيان وكانت 
الثالثاء، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس 

تحليله في األجواء الدولية "ًفي اقتراح يجري حاليا 
  ."والوطنية

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية 
ً وضمت القدس الحقا في خطوة ١٩٦٧) حزيران(في يونيو

  .تمع الدوليلم يعترف بها المج

. تعتزم جمهورية ناورو فتح سفارة في القدس
وناورو هي دولة تمتد على عدد من الجزر الصغيرة تقع 
في جنوب المحيط الهادئ، وال يتجاوز عدد سكانها العشرة 
آالف نسمة، لكنها دولة عضو في األمم المتحدة ولديها 

 .صوت في الجمعية العامة مثلما أي دولة أخرى في العالم
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اليوم، " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة و
الخميس، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بذال جهودا من أجل 
افتتاح سفارة لناورو في القدس، بعد إقناع سفيرة هذه 
الدولة لدى إسرائيل بذلك، وبمساعد قنصل شرف لناورو، 

ر إلى أنه ليس لناورو مقر سفارة في ويشا. دافيد بن بسات
 .إسرائيل

وقالت الصحيفة إن ناورو تعتبر إحدى أكثر الدول 
الداعمة إلسرائيل في األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات 

وتعتزم الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على خطة . الدولية
لتشجيع دول على نقل سفاراتها إلى القدس من خالل تقديم 

لية لهذه الدول، التي يبدو أنها ليست دول مساعدات ما
 .هامة وفقيرة

وخالل مأدبة عشاء أقامها القنصل بن بسات في 
إسرائيل، وبمشاركة سفيرة ناورو في األمم المتحدة، مرلين 
إينموين موزيس، طلب كاتس أن تفتح ناورو سفارة في 

وبعد عدة أيام، أعلنت إينموين موزيس، بعد . القدس
ا مع رئيس ناورو حتى اآلونة األخيرة، أنها مشاورات أجرته

ستبعث رسالة تعترف ناورو من خاللها بالقدس عاصمة 
ووصلت الرسالة إلى السفير اإلسرائيلي في األمم . إلسرائيل

 .المتحدة، داني دانون

خطوة أخرى أثمرت "واعتبر كاتس قرار ناورو أنه 
راف بعد القرار التاريخي للرئيس األميركي ترامب باالعت

بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ودول أخرى تقوم بخطوة 
! وسنواصل تعزيز المكانة السياسية للقدس. هامة كهذه

ونعتزم االستمرار في العمل من أجل ضم دول أخرى إلى 
 ."االعتراف وفتح سفارات وممثليات في القدس

 ٦ ص٣٠/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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لقدس تدعو إللزام اسرائيل بالحفاظ شؤون ا
  على الوضع القائم بالقدس

دعت اللجنة الملكية لشؤون القدس  -عمان 
المنظمات الدولية واالمم المتحدة والدول الراعية للسالم 
إللزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم بالقدس لتحقيق 

  .السالم واالمن في العالم والمنطقة

ن صحفي تلقت وكالة االنباء واكدت اللجنة في بيا
نسخة منه، أن ما يجري في المسجد األقصى ) بترا(االردنية 

هو ممارسات احتاللية غير شرعية من شأنها أن تضعف 
ثقة العالم باألمم المتحدة، وتقود المنطقة إلى حالة من عدم 
االستقرار تضفي على ممارسات إسرائيل شرعية جديدة تقوم 

م القانون والكرامة اإلنسانية وحرية على القوة وعدم احترا
  .المعتقد التي تكفلها الشرائع واألعراف والقوانين الدولية

وانتقدت اللجنة الملكية صمت العالم وخاصة 
اميركا على ما تقوم به اسرائيل من هدم للمنازل واألحياء 
العربية ومصادرة وتجريف آالف الدونمات من األراضي 

، وما تقوم به من انتهاكات الفلسطينية، وطرد السكان
للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وعلى رأسها 

  .المسجد األقصى المبارك

واشار البيان إلى قرارات الجمعية العامة التي 
 جدار بتشييدتشجب سياسة توسيع المستوطنات واالستمرار 

ى لالعزل العنصري، وقرار مجلس األمن الدولي الذي يدعو إ
ألنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية وقف جميع ا

ولفت إلى قرارات الشرعية . المحتلة بما فيها القدس الشرقية
الدولية التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي 

" االستاتسكو"والقانوني القائم في القدس، والمعروف باسم 
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الذي ينص على أن الملكية الكاملة للمسجد األقصى هي 
  .ين وحدهمللمسلم

وطالب البيان إسرائيل بالعودة إلى الوضع 
، وفق القرار االممي ٢٠٠٠ًالتاريخي الذي كان قائما عام 

الذي يؤكد أن دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية هي السلطة 
  ."الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد األقصى المبارك

ًوأوضح البيان أن القرار جاء مساندا للدور األردني 
في رعاية وحماية المسجد األقصى المبارك بقيادة جاللة 
الملك عبداهللا الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، والداعي في 
المحافل الدولية كافة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم 

ولة في القدس، والتمسك بالمبادرة العربية الداعية إلقامة الد
 وعاصمتها ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

  .القدس الشرقية

  ١٩/٨/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

إلزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في 
 القدس ضرورة للسالم الدولي

 *عبداهللا كنعان

تابعة اللجنة الملكية لشؤون القدس في ضوء م
ورصدها لما يجري في مدينة القدس من أحداث واعتداءات 
يومية تتناقلها وسائل اإلعالم المختلفة، بات واضحا للمهتم 
والمتابع ألحوال القدس أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
وأجهزة حكومتها اليمينية المتطرفة لم تعد تخفي اعتداءاتها 

ا وأعمالها االستفزازية المختلفة في األراضي وانتهاكاته
الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية على وجه 
الخصوص، تلك االعتداءات التي شملت هدم المنازل 
واألحياء العربية ومصادرة وتجريف آالف الدونمات من 
األراضي الفلسطينية، وطرد السكان، والتوسع في بناء البؤر 

قتل الكبار والصغار، ومن اخطر تلك والمستعمرات واعتقال و
االعتداءات ما تقوم به سلطات االحتالل من انتهاكات 
للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وعلى رأس هذه 

تلك االعتداءات التي ” المسجد األقصى المبارك“المقدسات 
تنفذ وفق خطة ممنهجة تؤكد عنصرية الدولة، وتخالف 

في محاولة من سلطات االحتالل قرارات الشرعية الدولية 
لفرض وقائع جديدة على األرض، ولم تكتف تلك السلطات 

م ١٩٦٩بما قامت به من حريق للمسجد األقصى العام 
والذي نعيش هذه األيام الذكرى الخمسين الرتكاب تلك 
الجريمة، بل حاولت بعدها تنفيذ ذلك مرارا وعبثت بمحتويات 

رته وصيانته من العمل، المسجد ومنعت القائمين على إدا
واعتقلت وابعدت عددا من المرابطين والمرابطات وحراس 
المسجد عن القدس أو عن المسجد األقصى لمدد متفاوتة، 
وعملت بوسائل شتى على افراغه من المصلين، بينما 
سمحت لمستوطنيها ولغالة المتطرفين والمسؤولين والجنود 

والتجول في باحاته بتدنيس المسجد والدخول إليه بأحذيتهم 
واقامة طقوسهم الدينية في داخله، كما تعمل على السيطرة 
التامة على أبوابه كما حدث في باب المغاربة ويحدث حاليا 

  . في باب الرحمة

وقد دأبت سلطات االحتالل في اآلونة األخيرة على 
استهداف المسجد األقصى المبارك وبشكل مباشر من خالل 

يومية الصباحية والمسائية ألعداد كبيرة تكثيف االقتحامات ال
من المتطرفين اليهود الذين يقودهم في معظم األحيان 
حاخامات وأعضاء كنيست ومسؤولون متطرفون تحرسهم 
قوات االحتالل، ويطالب عدد منهم برفع الوصاية الهاشمية 
عن المسجد األقصى ليتمكنوا من فرض التقسيم الزماني 

 من دون حق أو مراعاة لمشاعر والمكاني للمسجد األقصى
  .المسلمين في جميع أنحاء العالم

فبينما يتفنن االحتالل في وضع العراقيل أمام 
المصلين المسلمين في الدخول الى المسجد األقصى 
والكنائس وخاصة في المناسبات الدينية االسالمية 
والمسيحية كما حدث مؤخرا يوم عيد األضحى المبارك، وكما 

ر رمضان المبارك من كل عام وفي أعياد يحدث في شه
الميالد المباركة، تكثف المنظمات اليهودية المتطرفة 
دعواتها إلى المزيد من االقتحامات للمسجد واقامة نشاطات 
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تعيق االحتفاالت اإلسالمية والمسيحية بدعوى احياء 
مناسباتهم وأعيادهم الدينية الكثيرة، وتحاول سلطات 

 تعريض المسجد األقصى للهدم من االحتالل االسرائيلي
خالل الحفريات المتعددة التي جرت وتجري أسفل المسجد 
وحوله بزعم البحث عن آثار تعود للهيكل المزعوم، رغم أن 
علماء آثار ومنهم يهود وغربيون استمرت ابحاثهم 
ودراساتهم لسنوات طويلة وخلصت بأنه ال يوجد أي أثر 

مما له عالقة باليهود تحت سواء للهيكل المزعوم أو لغيره 
األقصى أو بجواره أو حوله، هذا التأكيد الذي تدعمه قرارات 
لجنة التراث العالمي في اليونسكو التي تضم كبار علماء 
وخبراء اآلثار في العالم، وتستشير في تقاريرها وقراراتها 
عددا من المنظمات الدولية ذات االختصاص بالثقافة 

  المجلس الدولي للمعالم والمواقعوالتراث العالمي ومنها
(ICOMOS)  وغيره، وبالتالي فليست هناك أي مبررات

لالقتحامات والتعديات اليومية التي تتم في مختلف 
المناسبات الدينية اليهودية تحت ذريعة الحق الديني الباطل 
بينما الحقيقة هي فرض الوجود اليهودي في المسجد 

  .األقصى المبارك

 الدولي على الممارسات لقد شجع الصمت
اإلسرائيلية على تمادي سلطات االحتالل في اعتداءاتها 
حتى غدت تلك االعتداءات على المسجد األقصى من خالل 
تصريحات رئيس حكومة االحتالل وبعض المسؤولين في 
حكومته المتطرفة بشكل علني متزامن مع تكثيف 

كسب  وهي أساليب لمحاولة –االقتحامات للمسجد األقصى 
 متجاوزين بذلك قرارات الشرعية –أصوت الناخبين لديهم 

ًقرارا صادرة عن ) ٨٠٠(الدولية ذات الصلة والتي تعدت الـ 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن والمنظمات 
الدولية التابعة لألمم المتحدة ومنها منظمة اليونسكو والتي 

ر عليها القيام تدين جميعها الممارسات اإلسرائيلية وتحظ
بأي عمل يغير من واقع األرض المحتلة، وقد أكدت العديد 

السلطة “من هذه القرارات على عدم جواز قيام إسرائيل 
بأي اجراء من شأنه أن يتناقض مع ” القائمة باالحتالل

حقيقة ملكية الشعب الفلسطيني ألراضيه التاريخية، ومن 
الصادر ) ٩٨/٧٠(هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 

م والذي يشجب سياسة ٢٠١٥ كانون األول ٩بتاريخ 
توسيع المستوطنات واالستمرار في تشييد جدار العزل 

الصادر ) ٢٣٣٤( وقرار مجلس األمن الدولي رقم ،العنصري
م والذي كرر مطالبة ٢٠١٦ كانون األول ٢٣بتاريخ 

ًإسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع األنشطة 
تيطانية في األرض الفلسيطنية المحتلة بما فيها القدس االس

جلعاد “فها هو وزير األمن الداخلي االسرائيلي . الشرقية
يتجاهل قرارات الشرعية الدولية ويطالب في تصريحه ” أردان

األخير قبل يومين بتغيير الوضع القائم في القدس ليتمكن 
 اليهود من أداء طقوسهم” المستوطنون“المستعمرون 

ًالتلمودية في جبل الهيكل بحرية حسب زعمه، متخذا من 
ًالخرافات واألكاذيب والتزوير أساسا لتنفيذ سياسات إسرائيل 
العنصرية، التي تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية 
الدولية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع 
التاريخي والقانوني القائم في القدس والمعروف باسم 

الذي ينص على أن الملكية الكاملة للمسجد ” تيكواالستا“
دونما هي للمسلمين ) ١٤٤(األقصى البالغة مساحته 

تشرين /١٨وحدهم، وقد جدد القرار الصادر بتاريخ 
م في بنوده الستة عشر التأكيد على أن ٢٠١٦/االول

المسجد األقصى من المقدسات االسالمية الخالصة وأنه ال 
إسرائيل بالعودة الى الوضع عالقة لليهود به وطالب 

م، وأكد أن دائرة ٢٠٠٠التاريخي الذي كان قائما عام 
األوقاف اإلسالمية األردنية هي السلطة الوحيدة المشرفة 

  .على شؤون المسجد األقصى المبارك

وقد جاء هذا القرار مساندا للدور األردني في 
ك رعاية وحماية المسجد األقصى المباركة بقيادة جاللة المل

عبد اهللا الثاني حفظه اهللا صاحب الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، وهو الذي 
يدعو في كافة المحافل الدولية الى ضرورة الحفاظ على 
الوضع التاريخي القائم في القدس، ويعلن تمسكه بالمبادرة 
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لة على العربية الداعية الى اقامة الدولة الفلسطينية المستق
م وعاصمتها القدس الشرعية، وأن حل ١٩٦٧حدود العام 

الدولتين الذي تجمع عليه قرارات الشرعية الدولية هو الحل 
الوحيد للصراع العربي االسرائيلي، والذي تسعى سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بممارساتها العدوانية المختلفة الى 

  .تقويض فرص الوصول الى هذا الحل

لجنة الملكية لشؤون القدس على ٕواذ تؤكد ال
خطورة االستمرار في االنتهاكات والتصريحات اإلسرائيلية 
المعادية فإنها تقف خلف القيادة الهاشمية وترفض ومعها 
الشعب األردني والعربي واإلسالمي والدولي سياسة حكومة 
نتنياهو وتصريحات مسؤولي حكومته القائمة على نظريات 

، وتؤكد دعمها الكامل لصاحب مزيفة ومزورة للتاريخ
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس وضرورة الحفاظ على الوضع القائم فيها، وتؤكد 
أحقية وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
التاريخية والقانونية في االشراف على المقدسات في القدس 

رات الشرعية الدولية واالتفاقيات ًوادارتها استنادا الى قرا
الدولية بما فيها اعالن واشنطن واتفاقية وادي عربة 

م والتي أكدت الحق ١٩٩٤الموقعة مع إسرائيل العام 
والدور األردني التاريخي تجاه المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، وفي الوقت نفسه فإن اللجنة 

برى في العالم وفي الملكية لشؤون القدس تدعو الدول الك
مقدمتها أميركا التي تعد راعية للسالم وتؤمن بالحرية وفق 

والثورة األميركية والتي يزيد دعمها ” ويسلون“مبادئ 
ًإسرائيل عنجهية وتطرفا وتجاوزا للشرعية الدولية، للقيام  ً
لدعوة إسرائيل االلتزام فورا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية 

الم من االنزالق نحو المجهول، وحماية المنطقة والع
وتخليها عن شريعة الغاب وضرورة رضوخها للشرعية 
الدولية الضامنة للسالم العالمي والداعمة للكرامة االنسانية 
وحرية المعتقد والعبادة واحترام ارادة الشعب الفلسطيني 
واألمتين العربية واالسالمية، كما تدعو معها جميع 

ية للتحرك فورا اللزام إسرائيل المنظمات والهيئات الدول

بتطبيق قرارات الشرعية الدولية محذرة بأن إسرائيل تريدها 
ألف مسلم، ) ٨٠٠(  وًحربا دينية لن يقف أمامها مليار

مليون عربي مسلم ومسيحي ) ٣٤٠(ومعهم أكثر من 
مكتوفي األيدي وهم يعانون من تكرار اعتداء سلطات 

م ومشاعرهم وهم االحتالل االسرائيلي على مقدساته
يعتبرون المسجد األقصى جزء من تاريخهم وعقيدتهم ألن 
كثرة الضغط تولد االنفجار، فالخشية من أن استمرار 
االعتداءات على المقدسات سيقود إلى حرب دينية حتمية ال 

  .يمكن تقع نتائجها

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس بأن ما يجري 
 احتاللية غير شرعية من في المسجد األقصى هو ممارسات

شأنها ان تضعف ثقة العالم باألمم المتحدة، وتقود المنطقة 
إلى حالة من عدم االستقرار تضفي على ممارسات إسرائيل 
شرعية جديدة تقوم على القوة وعدم احترام القانون والكرامة 
االنسانية وحرية المعتقد التي تكلفها الشرائع واألعراف 

 وتتسائل اللجنة الملكية لشؤون القدس والقوانين الدولية،
ماذا سيفعل العالم وأمريكا لو كان االقتحام واالعتداء ضد 
كنيس اسرائيلي في فلسطين والقدس؟ والى متى ستبقي 
إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية والعالم؟ ولماذا ال تقوم 
المنظمات الدولية بفرض العقوبات الرادعة إلسرائيل؟، 

ف إسرائيل عن اقتحامها للمسجد األقصى ولماذا ال تتوق
المبارك وتترك للمسلمين حرية اقامة شعائرهم اذا كانت 
ًتدعي وتروج زيفا أنها دولة ديموقراطية تحترم حقوق 

  األنسان؟

لذلك ال بد من الزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع 
القائم في القدس لتثبت دول العالم بأنها ال تنظر الى 

ية بمنظارين مختلفتين وانها تريد تحقيق القضايا العالم
 .سالم وأمن حقيقين في العالم والمنطقة

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس *

  ٨ ص٢١/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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تغيير الوضع : الملكية لشؤون القدساللجنة 

القائم في القدس محاولة يائسة لتحييد الوصاية 

  الهاشمية
  

مين عام اللجنة الملكية أ...  <<-  بترا –عمان 
لشؤون القدس عبداهللا كنعان قال ان حريق المسجد 

ً عاما لم يكن االعتداء االسرائيلي االول ٥٠االقصى قبل 
والوحيد، ولن يكون االخير على المقدسات االسالمية 
والمسيحية وغيرها من القطاعات في الضفة الغربية المحتلة 

  .خصوصعامة وفي القدس الشرقية على وجه ال

وأضاف، ان تلك االعتداءات التي تعددت اشكالها 
ًوتوالت وتصاعدت وتيرتها، طالت عددا من العقارات 
واالراضي والمباني بالهدم او المصادرة، وتم بناء العديد من 
البؤر والمستعمرات االستيطانية التي طوقت القدس الشرقية 
من جميع الجهات، وتم تشديد الخناق على المواطنين 

لعرب داخل القدس بفرض قوانين عنصرية حرمت العديد ا
من ابناء القدس من حمل هوية القدس، كما حرمتهم من 
الحصول على رخص البناء او حتى ترميم المساكن 
ًالقديمة، ووضعت قيودا على االقتصاد بفرض الكثير من 
الضرائب، ولم يسلم قطاع التعليم والصحة من مثل تلك 

لوضع االجتماعي واالقتصادي والعلمي القيود التي اضعفت ا
  .في القدس

وبين ان اعتداءات سلطات االحتالل االسرائيلي 
ًتركزت مؤخرا على المسجد االقصى المبارك، فمنعت دائرة 
االوقاف االسالمية بالقدس من القيام بواجبها في ترميمه 
ًوحراسته، واعتقلت او ابعدت عددا من العاملين والمرابطين 

او عن المسجد، واشترطت حصول دائرة عن القدس 
االوقاف على موافقة مسبقة من االحتالل للقيام بواجباتها، 
ًووضعت قيودا على دخول المصلين الى المسجد اما بتحديد 
أعمار من يسمح لهم بالدخول او بتحديد الساعات التي 
يسمح لهم فيها بالدخول الى المسجد كي تفسح المجال 

  .قتحام المسجدللمتطرفين اليهود ال

وأوضح كنعان ان االقتحامات تتم بشكل يومي 
وبحراسة مشددة من قوات االحتالل وبقيادة حاخامات 
ومسؤولين يهود متطرفين في محاولة لفرض التقسيم 
الزماني والمكاني للمسجد، مشيرا الى ان الصمت الدولي 

ادى » السلطة القائمة باالحتالل«على ممارسات اسرائيل 
  .يها في االعتداءات لتصبح بشكل علنيالى تماد

وأشار بهذا الخصوص الى تصريح وزير االمن 
الداخلي االسرائيلي قبل يومين والذي طالب خالله بتغيير 
الوضع القائم في القدس ليتمكن المستوطنون من اداء 
طقوسهم التلمودية في جبل الهيكل بحرية حسب زعمه، في 

لوصاية الهاشمية على محاولة اسرائيلية يائسة لتحييد ا
  .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

 لحريق المسجد األقصى ما ٥٠وقال، في الذكرى 
زال االردن يتمسك بموقفه وهو الذي هب األردن بقيادته 
الهاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس فور حدوث الحريق الى 

 أتى عليه الحريق، وصنع منبرا مماثال للمنبر إعمار ما
األصلي، واستمر في دفاعه عن المسجد ويدعمه بما يلزمه 
من موظفين وكل ما يحتاجه ويتحمل مسؤولية الوصاية 

  .على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

واشار الى ان جاللة الملك عبداهللا الثاني يؤكد 
  .وال للتقسيمًدائما أن القدس خط احمر وال للشراكة 

وقد أقرت الشرعية الدولية ومنها القرار الصادر 
عن منظمة اليونسكو ان  ٢٠١٦ تشرين االول ١٨بتاريخ 

ً دونما هو من ١٤٤المسجد االقصى البالغة مساحته 
المقدسات االسالمية الخالصة وال عالقة لليهودية به، كما 

ائم طالب القرار اسرائيل بالعودة الى الوضع التاريخي الق
، وال زال جاللته يحمل لواء الدفاع عن قضية )االستيسكو(

القدس وفلسطين في المحافل الدولية كاملة ويعلن أن األمن 
والسالم الدوليين يرتبطان بحل القضية الفلسطينية، 
ٕوحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة واقامة دولته 

  .المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس الشرقية
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وطالب جاللته المجتمع الدولي وجامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي والعالمين العربي 
واإلسالمي بحكوماته ومنظماته ومؤسساته وأفراده العمل 
ٕصفا واحدا لوقف االعتداءات اإلسرائيلية والزام إسرائيل  ً ً
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي ال تجيز إلسرائيل 

  .القيام بهذه االعتداءات»  القائمة باالحتاللالسلطة«

ًلماذا ال تتخذ االمم المتحدة قرارا  :وتساءل كنعان
يلزم اسرائيل بتطبيق قراراتها الشرعية وينهي االحتالل وفق 
البند السابع الذي يفرض على اسرائيل عقوبات في حال 
رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبذلك يتم تجنيب 

ة مخاطر ال تحمد عقباها ويتحقق االمن والسالم المنطق
 .ًالذي ينشده العالم وينهى االحتالل الوحيد في العالم حاليا؟

  ٦ ص٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  بيان اللجنة الملكية لشؤون القدس 

لم يكن حريق المسجد االقصى الذي تم بتاريخ 
ًعاما هو االعتداء ) ٥٠( اي قبل ٢١/٨/١٩٦٩

لي االول والوحيد، ولم يكن االخير على المقدسات االسرائي
االسالمية والمسيحية وعلى كافة القطاعات في الضفة 
الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية على وجه 
الخصوص، تلك االعتداءات التي تعددت اشكالها وتوالت 
ًوتصاعدت وتيرتها فطالت عددا من العقارات واالراضي 

و المصادرة، وتم بناء العديد من البؤر والمباني بالهدم ا
والمستعمرات االستيطانية التي طوقت القدس الشرقية من 
جميع الجهات، وتم تشديد الخناق على المواطنين العرب 
داخل القدس بفرض تطبيق قوانين عنصرية حرمت العديد 
من ابناء القدس من حمل هوية القدس كما حرمتهم من 

و حتى ترميم المساكن الحصول على رخص البناء ا
ًالقديمة ووضعت قيودا على االقتصاد بفرض الكثير من 
الضرائب، كما لم يسلم قطاع التعليم والصحة من مثل تلك 

القيود التي اضعفت الوضع االجتماعي واالقتصادي 
  .والعلمي في القدس

وقد تركزت اعتداءات سلطات االحتالل 
مبارك، فمنعت ًاالسرائيلي مؤخرا على المسجد االقصى ال

دائرة االوقاف االسالمية بالقدس من القيام بواجبها في 
ًترميم وحراسة ارجاء المسجد، واعتقلت او ابعدت عددا 
من العالمين والمرابطين عن القدس او عن المسجد 
واشترطت حصول دائرة االوقاف على موافقة مسبقة من 
ًاالحتالل للقيام بواجباتها، ووضعت قيودا على دخول 
المصلين الى المسجد اما بتحديد اعمار من يسمح لهم 
بالدخول او بتحديد الساعات التي يسمح لهم فيها 
بالدخول الى المسجد حتى تفسح المجال امام المتطرفين 
اليهود القتحام المسجد، وقد اصبح اقتحامهم هذا يتم 
بشكل يومي وبحراسة مشددة من قوات االحتالل وبقيادة 

ن يهود متطرفين في محاولة منهم حاخامات ومسؤولي
لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد االقصى 
المبارك، وقد ادى الصمت الدولي على ممارسات اسرائيل 

الى تماديها في االعتدادات " السلطة القائمة باالحتالل"
حتى اصبحت بشكل علني، فها هو وزير االمن الداخلي 

 بتغيير الوضع القائم ًاالسرائيلي يصرح قبل يومين مطالبا
في القدس ليتمكن المستوطنون من اداء طقوسهم 
التلمودية في جبل الهيكل بحرية حسب زعمه، ويأتي ذلك 
في محاولة اسرائيلية لرفع الوصاية الهاشمية عن 

  .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

المؤلمة لحريق ) ٥٠(إننا اليوم وفي الذكرى الـ 
 والتي هب األردن بقيادته الهاشمية المسجد األقصى

صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
والمسيحية في القدس فور حدوثها بإعمار ما أتى عليه 
ًالحريق، وصنع منبرا مماثال للمنبر األصلي، واستمر في  ً
دفاعه عن المسجد األقصى المبارك وتحمله مسؤولية 
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مية والمسيحية ودعمه الوصاية على المقدسات اإلسال
  . بما يلزمه من موظفين وكل ما يحتاجه المسجد

ًهذا ويؤكد جاللة الملك عبداهللا الثاني دائما أن 
وقد أقرت . القدس خط احمر وال للشراكة وال للتقسيم

 ١٨قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار الصادر بتاريخ 
ى عن اليونسكو ان المسجد االقص ٢٠١٦تشرين االول 

ً دونما من المقدسات االسالمية ١٤٤البالغة مساحته 
الخالصة وانه ال عالقة لليهودية به كما طالب القرار 

  ). االستيسكو(اسرائيل بالعودة الى الوضع التاريخي القائم 

وال زال جاللته يحمل لواء الدفاع عن قضية 
القدس وفلسطين في كافة المحافل الدولية ويعلن أن 

 الدوليين يرتبطان بحل القضية الفلسطينية، األمن والسالم
ٕوضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة واقامة 
دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس 

  .الشرقية

لقد كتب وتحدث الكثيرون عن آثار جريمة 
الحريق ولم تعد تفاصيلها ومخاطرها خافية على أحد، 

لقدس لنؤكد أن ذلك ٕواننا في اللجنة الملكية لشؤون ا
ًالحدث األليم كان جزء من االعتداءات اإلسرائيلية 
الممنهجة والمستمرة والتي تتطلب من المجتمع الدولي 
بشكل عام وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي ومن العالمين العربي واإلسالمي بحكوماته 
ًومنظماته ومؤسساته وأفراده العمل صفا واحدا لوقف ً 
ٕاالعتداءات اإلسرائيلية والزام إسرائيل بتطبيق قرارات 

السلطة القائمة "الشرعية الدولية التي ال تجيز السرائيل 
ًالقيام بهذه االعتداءات، علما بأن جميع هذه " باالحتالل

القرارات قد أكدت على ضرورة عدم قيام سلطات االحتالل 
  . ةاإلسرائيلي بأي إجراءات لتغيير المناطق المحتل

ًان من حق كل دعاة السالم وكل عربي مسلما 
ًكان أو مسيحيا، كما أنه من حق كل مسلم في العالم 

ًلماذا ال تتخذ االمم المتحدة قرارا يلزم : طرح السؤال التالي

اسرائيل بتطبيق قراراتها الشرعية وينهي االحتالل وفق 
البند السابع الذي يفرض على اسرائيل عقوبات في حال 

 تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وبذلك يتم تجنيب رفضها
المنطقة مخاطر ال يحمد عقباها ويتحقق االمن والسالم 
الذي ينشده العالم وينهى االحتالل الوحيد في العالم 
ًحاليا؟ فالعالم ال يحتمل المزيد من الحرائق وال بد للعدل 

  .أن يأخذ مجراه

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٢١/٨/٢٠١٩داهللا كنعان بع

* * * * *  

دور السياسة االردنيه في "يتحدث عن : كنعان
الدفاع عن القدس والحفاظ على هويتها 

 في المركز الثقافي الملكي "التاريخيه

 ألقى أمين - جمال الدبعي حياصات .د -  خاص
عام اللجنة الملكية لشؤون القدس األستاذ عبداهللا كنعان 

وذلك   الثقافيه واالجتماعية في القدس،ةالبني :كلمة بعنوان
ضمن فعاليات األيام الثقافية الفلسطينية والتي أقيمت في 

وما  ،٢١/٨/١٩٦٩ذكرى إحراق المسجد األقصى بتاريخ 
نعيش هذه االيام في أطار االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة 

حيث سلط الضوء على واقع البنية  ،٢٠١٩اإلسالمية لعام 
موضحا دور  جتماعية في القدس عبر التاريخ،الثقافيه واال

السياسة االردنيه في الدفاع عنها والحفاظ على هويتها 
إضافة لمحاولة نقاش وطرح بعض التوصيات  التاريخيه،

  .والحلول الكفيلة بخدمة الثقافة والتراث المقدسي

وانطلق كنعان وفق محاور اساسيه للحديث عن 
مؤكدا  ين عبر التاريخ،طبيعة العالقة بين األردن وفلسط

في العالقة الروحية الدينية التي  وبخاصة عمق العالقات،
تجمع أبناء األردن بالقدس باعتبارها ركيزة أساسية وهامة 

مشيرا الى زيارة حجاج األردن بعد أداء  في هذا الجانب،
كذلك  ،"التقديس" فريضة الحج للقدس والتي أطلق عليها

فلسطين بما فيها القدس بزيارة الحجاج المسيحيين من  قيام
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وبخاصة المغطس أحد  األماكن المقدسة في األردن،
وأيضا نجد مسيحي األردن  محطات الحج المسيحي،

ان هذا التفاعل  يقومون بزيارة األماكن المقدسة في القدس،
 يعكس مدى التالحم واالنسجام في العيش االجتماعي

  . االجتماعيويؤكد أيضا على ترابط النسيج  والثقافي،

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون  هذا ويضيف
في حديثه عن األوضاع االجتماعيه والثقافية في  القدس،

 بأن المجتمع الفلسطيني المقدسي، القدس عبر التاريخ،
تاريخه وثقافته متجذرة منذ آالف السنين،معرجاعلى 
الظروف االقتصاديه واالجتماعيه الصعبة التي يعيشها 

 وبخاصة في أطار ظل الحكم االسرئيلي، المقدسي، المجتمع
وضرائب مفروضه على المواطنين  وما يرافقه من ضغوطات،

ومسار  مستعرض كذلك اآلفات االجتماعيه، في القدس،
  . والوضع الثقافي قطاع التعليم،

الممارسات اإلسرائيلية في محاربة  "كنعان"بين  كما
االتجاه نحو طمس وكذلك  الثقافة الفلسطينية في القدس،

حيث أورد بعض النماذج لسياسة  الهوية الحضارية لها،
والمناطق  من خالل وضع أسماء عبريه الشوارع، العبرنه،

بعرض الحائط  ضاربة القدس، وخاصه شوارع العربيه،
من  واالتفاقيات الموقعه مع الفلسطينيين، المواثيق الدوليه

 لمتعلقة بالثقافه،هنا كانت القرارات العربيه واالسالميه ا
 ،٢٠٠٩ومنها إعالن القدس عاصمة للثقافة العربيه عام 

إلى جانب العديد  ،٢٠١٩وعاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
من المشاريع الثقافيه واالجتماعية للحفاظ على الهوية 

  .التاريخيه للقدس

 كما - سبل الحفاظ على الثقافة: كما تناول كنعان
 ظة على الثقافة والتراث المقدسي،تناول كنعان سبل المحاف

وفي هذا اإلطار تحدث عن الدور الحيوي السياسة االردنيه 
والوصايه الهاشمية تجاه القدس ومقدساتها 

وقد أكد على جملة من التوصيات ، والمسيحية االسالميه
التي تسهم عبر إجراءات متعددة في الحفاظ علي الهوية 

 ٕواعالمية، ات ثقافية،عبر برامج ونشاط والتراث المقدسي،
وابحاث في مؤسسات التعليم العالي  ومؤتمرات علميه،

  .بمختلف الجامعات العربيه واإلسالمية والعالميه

  ٢٤/٨/٢٠١٩وكالة نيروز االخبارية 

* * * * *  

��ون�������

 الملك يستقبل كبير مستشاري الرئيس األميركي
  

 استقبل جاللة الملك عبداهللا –  بترا– عمان
امس األربعاء، كبير  لثاني، في قصر الحسينيةا

مستشاري الرئيس األميركي، جاريد كوشنر، الذي يزور 
األردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في 

 .المنطقة

وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، أعاد جاللة الملك التأكيد على 

 والدائم والشامل على أساس ضرورة تحقيق السالم العادل

حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى 
جانب إسرائيل، وفق مبادرة السالم العربية وقرارات 

 .الشرعية الدولية ذات الصلة

رجية وشؤون المغتربين وحضر اللقاء وزير الخا
أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق 
الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس األميركي 

 غرينبالت، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون
  .والوفد المرافق
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  ١/٨/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

  

حل  الملك يؤكد ضرورة تحقيق تقدم في جهود

طيني اإلسرائيلي استنادا إلى حل الصراع الفلس

  الدولتين
 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، خالل  –عمان 
لقائه اليوم االثنين مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي غادر األردن بعد زيارة قصيرة للمملكة، 
ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني 

ى حل الدولتين، ووفقا لقرارات اإلسرائيلي استنادا ال
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وبما يقود إلى 
قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 

، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش ١٩٦٧عام 
بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، االمر الذي يشكل السبيل 

 .رار في المنطقةالوحيد لتحقيق السالم واالستق

وشدد جاللته على أن مكانة القدس كبيرة عند 
المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي 
مفتاح السالم في المنطقة، حيث أكد جاللته أن مسألة 
القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على 
أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السالم 

  . في المنطقة

كما أكد جاللته أن األردن، مستمر في القيام 
بدوره التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية 

 .الهاشمية عليها

وتم خالل اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية 
 البحر –البحر األحمر (من ضمنها مشروع ناقل البحرين 

لذي ستنعكس آثاره االيجابية على األردن ، وا)الميت
 .ٕوالضفة الغربية واسرائيل

كما تم االتفاق على دراسة رفع القيود على 
الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى 

) الصادرات والواردات(تعزيز حركة التبادل التجاري 
  . واالستثماري بين السوقين األردني والفلسطيني

ع وزير الخارجية وشؤون وحضر االجتما
المغتربين ومدير المخابرات العامة ومستشار جاللة 
الملك، مدير مكتب جاللته، ومستشار جاللة الملك 

 .للشؤون االقتصادية

  ٥ ص١/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 تحذر من عقد مؤتمر "الخارجية الفلسطينية"
 للسالم في كامب ديفيد

ية  حذرت وزارة الخارج-  وكاالت -  عواصم
الفلسطينية، من خطورة مقترح كشف عنه اإلعالم 

لعقد مؤتمر للسالم في مدينة كامب ديفيد، "اإلسرائيلي 
  ".بحضور قادة عرب) صفقة القرن(يطرح 

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، امس، إنها 
تنظر بخطورة بالغة لهذا المقترح وغاياته، وتحذر من " 

 دونالد ترامب، وفريقه إقدام إدارة الرئيس األميركي،
المتصهين، وتحت ضغط السباق االنتخابي في أمريكا 
ٕواسرائيل، واإلصرار على إنجاح نتنياهو، على اتخاذ المزيد 
من القرارات المساندة لالحتالل واالستيطان وفرض القانون 
اإلسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة 

  .”منها

 التسريبات األميركية سيل“وأضاف البيان أن 
من دون ) صفقة القرن(واإلسرائيلية بشأن موعد طرح 

تفاصيل، يعكس تخبطا أمريكيا وأزمة عميقة لواشنطن وتل 
  .”أبيب أحدثها الرفض الفلسطيني الصريح لقرارات ترامب

جميع المحاوالت “وأكدت الخارجية الفلسطينية أن 
ة الفلسطينية عبر األميركية اإلسرائيلية لتجاوز بوابة الشرعي

  .”مسارات جانبية مصيرها الفشل
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اإلسرائيلية قد ” يديعوت آحرونوت“وكانت صحيفة 
من المقرر “نقلت امس عن مصدر في واشنطن قوله، إنه 

أن يعقد مؤتمر قمة في كامب ديفيد قبل االنتخابات 
، وسيطرح فيه ترامب )سبتمبر(اإلسرائيلية المقررة في ايلول

، مشيرة إلى أن ”رؤيته للسالم بشكل عامالخطوط العريضة ل
نتنياهو لن يحضر القمة كي ال يجعل من الصعب على “

  .”القادة العرب المشاركة فيها

ترامب لن يتحدث عن “ولفتت الصحيفة إلى أن 
دولة فلسطينية، بل عن كيان، وسيكتفي باإلشارة إلى وجود 

  .”عربي في القدس الشرقية ولن يتحدث عن عاصمة

يرفض الفلسطينيون الخطة “الصحيفة أن وتوقعت 
على الفور، بينما سيعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أنه 

  .”يقبلها رغم تحفظاته

ويبدأ جاريد كوشنير، صهر الرئيس األميركي 
وكبير مستشاريه لشؤون الشرق األوسط، زيارة إلى إسرائيل 
والسعودية ومصر واإلمارات وقطر، حامال معه اقتراحا للقادة 

  >>....العرب

  ٢٣ ص١/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 مقايضة مرفوضة.. فلسطين

من النادر أن ...  <<-  وكاالت– القدس المحتلة
تمنح إسرائيل موافقات على قيام الفلسطينيين بالبناء في 

  ).ج(المنطقة 

وستسمح هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين 
دا لصالح بأن يقول إنه يبذل جه–في حال تطبيقها–نتانياهو

خطة كوشنر، رغم أن عدد المنازل صغير نسبيا بالمقارنة 
ولم تعرف بعد  .ُمع المستوطنات الجديدة التي ستبنى

  .تفاصيل زيارة كوشنر

وكان كوشنر صرح أن خطته لن تشمل حل 
الن ذلك يعني شيئا لإلسرائيليين وشيئا آخر «الدولتين 

كد السفير  أ"سي إن إن"وفي مقابلة مع شبكة .للفلسطينيين

األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والذي يدعم 
  .المستوطنات، على موقف كوشنر

وقال فريدمان إن الواليات المتحدة تؤيد الحكم 
الذاتي للفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن واشنطن غير 
مستعدة حاليا لدعم قيام دولة فلسطينية كاملة، ويعكس هذا 

وأضاف السفير . أساسيالتصريح موقف نتانياهو بشكل
إن القضية التي بين أيدينا تتعلق بالموافقة "األميركي 

المسبقة على الدولة، ألن كلمة الدولة تحتمل الكثير من 
التفسيرات التي نعتقد أنها تؤدي إلى إساءة استخدام 

  .العبارة

نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني، ونؤمن "وأردف 
ن وبأن هذا الحكم يجب أن بالحكم الذاتي المدني للفلسطينيي

يصل حتى النقطة التي يتعارض فيها مع األمن اإلسرائيلي، 
  .وهو أمر شديد التعقيد

ويرى فريدمان أن الحكومة الفلسطينية في الوقت 
الحالي في أضعف حاالتها ما يمنعها من السيطرة على 

تهدد » دولة فاشلة"الجماعات المسلحة، وبالتالي ستكون 
  .إسرائيل

ت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية واحتل
، وضمت القدس الشرقية الحقا في ١٩٦٧في حرب عام 

من جهته، قال .خطوة لم تلق اعتراف المجتمع الدولي
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 

كل االستيطان االسرائيلي على أراضي دولة فلسطين «إن 
  .يره إلى الزوال بزوال االحتاللالمحتلة غير شرعي، ومص

وأضاف ابو ردينة في معرض رده على قرار 
 وحدة سكنية للفلسطينيين ٧٠٠االحتالل الترخيص لبناء 

من حق « وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ان ٦٠٠٠و
الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 

ي أية  دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعط١٩٦٧
  .شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية

لن نقايض حقوقنا التي كفلتها «وأكد في بيان 
قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة 
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بعدم شرعية االستيطان على ) ٢٣٣٤(القرار األممي رقم 
، مشددا »أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية

نا الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، ولن على أن شعب
يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس 
ٕومقدساتها، واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل 

  .ترابه الوطني الفلسطيني

» جيروزالم بوست«من جهتها اعلنت صحيفة 
امس، إن مصدرا مسؤوال في واشنطن، نفى أنباء عن 

عقد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مؤتمر يجمع احتمال 
حكاما عربا، ليعرض فيها الخطوط العامة لخطته بشأن 

  .لتصفية القضية الفلسطينية» صفقة القرن«

لم يتم «وذكرت الصحيفة أن مصدرها أكد أنه 
وسيقدم فريق . ّالتخطيط لعقد أي قمة في الوقت الحالي

ائب الرئيس ووزيرة الشرق األوسط تقريرا إلى الرئيس ون
الخارجية ومجلس األمن القومي عند عودته، لمناقشة 
العديد من الخطوات التالية المحتملة للتوسع بعد نجاح 

  .ورشة البحرين

وجاء ذلك تعليقا على تقرير أعده الموقع 
، يفيد بأن «يديعوت أحرونوت«اإللكتروني لصحيفة 

، ينوي دعوة حكام عرب لحضور مؤتمر من )كوشنر(
ُالمفترض أن ترامب يعتزم عقده في كامب ديفيد، قبيل 

  .االنتخابات اإلسرائيلية في أيلول المقبل

ونقل الموقع اإللكتروني عن مصدر في واشنطن 
الخطوط العامة «في المؤتمر » يعرض« قوله إن ترامب سـ

لخطته للسالم، التي وضعها بالتنسيق مع رئيس حكومة 
سفير إسرائيل في واشنطن االحتالل بنيامين نتانياهو، و

رون ديرمر، الذي وصل تل ابيب إلجراء محادثات مع 
  .نتانياهو

انعقاد مؤتمر من هذا القبيل «وقال المصدر إن 
وفي هذا التوقيت مالئم لحملة نتانياهو االنتخابية وحملة 

  .ترامب االنتخابية كذلك

وبحسب تقديرات مسؤول في واشنطن يتابع 
نر فإن نتانياهو لن يشارك في االستعدادات لحملة كوش

المؤتمر في كامب ديفيد، باعتبار أن مشاركته قد تجعل من 
  .الصعب على المدعوين العرب القبول والمشاركة

وخالل المؤتمر، سيعرض ترامب الصفقة دون 
على سبيل المثال، سيقول . الخوض في تفاصيل ملزمة

 نعم لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم«
لوجود فلسطيني في القدس الشرقية، ولكن ليس بالضرورة 

  .للعاصمة

وترجح التقديرات األميركية أن رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، سيرفض الخطة بشكل كامل، 
بينما سيثني نتانياهو على هذا الجهد، لكنه سيقول إن لديه 

فيما . الكثير من التحفظات، والتي لن يسارع إلى ذكرها
 .روج الحكام العرب للخطة من خالل حضور المؤتمرسي

  ١٠ ص١/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ندعم إقامة دولة فلسطينية : السيسي لكوشنر
  وفقا لحل الدولتين

 

 بحث جاريد كوشنر، كبير - وكاالت -القاهرة 
مستشاري الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في القاهرة، 

بين الفلسطينيين مسار المفاوضات » جهود إعادة« امس
  .واإلسرائيليين

جاء ذلك خالل لقائه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، في ثالث محطات جولة شرق أوسطية 
لكوشنر تشمل عدة دول، بينها إسرائيل، لبحث تفاصيل 

  .«صفقة القرن» خطة السالم األمريكية المعروفة بـ

استعرض «ووفق بيان للرئاسة المصرية، 
ت التي يقوم بها الوفد األمريكي مع كوشنر االتصاال

ًمختلف األطراف بالمنطقة، سعيا للدفع قدما بجهود إعادة  ً
  .«مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
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تدعم جميع الجهود «وقال السيسي إن بالده 
الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية 

ء عملية السالم ًالفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحيا
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، على أساس حل 
ٕالدولتين، واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 

يساهم في إعادة «وأوضح أن تحقيق ذلك . »الشرقية
ة الشرق األوسط االستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطق

  .»وشعوب المنطقة

استمرار «وأكد السيسي حرص بالده على 
تشاور مع اإلدارة األمريكية حول سبل ترسيخ التنسيق وال

السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، خاصة في 
ضوء حالة عدم االستقرار التي تعاني منها المنطقة وما 

  .، حسب البيان ذاته»زمات متعددةتمر به من أ

  ١ص ٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

استياء فلسطيني لعدم إدراج األمم المتحدة 
  "العار"حتالل بقائمة اال

 

 أعرب الوفد الفلسطيني –  وكاالت– نيويورك
المشارك في جلسة لمجلس األمن الدولي عقدها، مساء 
أول من أمس، وخصصت لبحث قضية األطفال في حاالت 
النزاعات المسلحة عن استيائه واندهاشه لعدم إدراج 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرس االحتالل 

، التي تشمل دوال ترتكب "قائمة العار"هيوني ضمن الص
  .انتهاكات جسيمة بحق األطفال

وتطرق أعضاء المجلس إلى تقرير مكتب األمين 
العام لألمم المتحدة بشأن األطفال العالقين في مناطق 
ٕالنزاعات المسلحة، والذي أورد أرقاما واحصائيات تدين 

بارتكاب ) ينفي فلسط(وتتهم السلطة القائمة باالحتالل 
  .انتهاكات بحق أطفال فلسطين

 ٢٤وأوضح تقرير األمم المتحدة، أن أكثر من 
 ٢٠ في نحو ٢٠١٨ألف انتهاك وقع بحق األطفال العام 

دولة، وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن العام 
ٕ سجل أعلى نسبة قتل واصابة أطفال منذ ٢٠١٨ ّ
 ٢٧٥٦وأصيب  طفال فلسطينيا ٥٩، إذ استشهد ٢٠١٤

بجروح، معظمها كانت خالل مسيرات العودة في قطاع 
غزة، وشملت اإلصابات إعاقات دائمة وبتر لألطراف، 
وفي الضفة والقدس المحتلتين تقاسم جيش العدو 

  .والمستوطنون المسؤولية عن حاالت العنف ضد األطفال

 من ٢٠٣ووفق تحقيقات األمم المتحدة، فإن 
جون الصهيونية معظمهم قيد األطفال يقبعون في الس

االعتقال اإلداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية كانون 
 طفال في سجون ٨٧ّ، سجل التقرير وجود ٢٠١٨األول 

االحتالل بحكم قضائي، ويخضع هؤالء األطفال لظروف 
  .اعتقال صعبة وسوء معاملة

وقال السفير الفلسطيني رياض منصور قبيل 
العام لألمم المتحدة إدراج إن على األمين "بدء الجلسة 

 إلى قائمة العار لكي تضاف إلى الدول التي "إسرائيل"
  ".تقوم بأفعال مشينة السيما بحق األطفال

عن ) اإلسرائيلي(تغييب االحتالل "وأضاف إن 
ّالقائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حد لجريمة 
االنتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية 

يجعلها عرضة لالنتقاد ويعرض حياة األطفال القائمة، و
الفلسطينيين للخطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة 

  ".والمحاسبة إلسرائيل

وكان غوتيرس أصدر تعليماته لممثلته 
الشخصية فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة 
وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من 

ّف، تعرض لها الفلسطينيون على يد إصابات وبتر لألطرا
  .قوات االحتالل الصهيونية
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ومن أجل ضمان إجراء تحقيق دقيق ووثيق، 
دعا الوفد الفلسطيني غوتيرس إلى األخذ بعين االعتبار 
أن ما يحدث في فلسطين المحتلة من انتهاكات هو بفعل 
االحتالل العسكري، واإلشارة إلى ذلك في الجزء الخاص 

لتقرير، والتأكيد على أن الممارسات بفلسطين في ا
الصهيونية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار 

  .الخانق المفروض على قطاع غزة

ودق وفد فلسطين ناقوس الخطر أمام مجلس 
 اعتقلت السلطة ٢٠٠٠ًاألمن، مشيرا إلى أنه منذ العام 

  .القائمة باالحتالل عشرة آالف طفل فلسطيني

إننا ندعو المجتمع الدولي "مته وقال الوفد في كل
إلى إنقاذ جيل بأكمله، إذ أن الظروف الصعبة واإلذالل 
وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة االعتقال على 
الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتهدف إلى إضعاف 

  ".أواصره

وعزا الوفد تمادي االحتالل في ممارساته غير 
 تمتعها بحصانة دولية األخالقية وغير اإلنسانية إلى
  .تحميها من العقوبات والمساءلة

ويتزامن اجتماع مجلس األمن مع إحياء عشرة 
 في الرابع من آب ١٨٨٢أعوام على تمرير قرار رقم 

، والذي أضاف طائفة من المعايير على )أغسطس(
ترصد االنتهاكات الجسيمة بحق األطفال ” قائمة العار“

 .في حاالت النزاعات المسلحة

  ٣٠ ص٤/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

 عربية إستراتيجيةيدعون إلى بناء منتدون 
   اإلسرائيلي-  تجاه الصراع العربي

  

المتحدثون في الورشة التي  أكد –قنديل  خليل
عقدها مركز دراسات الشرق األوسط، السبت، حول 

السياسات واالستراتيجيات العربية في التعامل مع الصراع "
ضرورة وضع " ٢٠٣-٢٠٢٠ يليالعربي اإلسرائ

 عربية في مواجهة المشروع الصهيوني ودعم إستراتيجية
صمود الشعب الفلسطيني، واالستفادة من التحوالت في 
المواقف الدولية ال سيما الموقف الروسي واألوروبي 
والصيني في مواجهة السياسات األمريكية المنحازة لدولة 

ية المتعلقة بالقضية االحتالل والتي تخالف القوانين الدول
  .الفلسطينية

وأشار المتحدثون في الورشة التي أقيمت 
بحضور جمع من الشخصيات السياسية واألكاديمية إلى 
ضرورة بناء مشروع وطني فلسطيني على أساس التكامل 
بين مشروعي المقاومة والمفاوضات والبناء على وحدة 
 الموقف في رفض صفقة القرن، إضافة إلى حشد الدعم
العربي واإلسالمي والدولي لدعم دور أردني في التعامل 
مع القضية الفلسطينية، ومواجهة تهديدات المشروع 
الصهيوني لألمة العربية في ظل حالة االنقسام التي يمر 

  .بها العالم العربي

كما أكدوا ضرورة التوافق بين التيارات السياسية 
 العربية في مواجهة المشروع الصهيوني وتحصين
المجتمعات العربية ضد التطبيع واستثمار المواقف 
الشعبية اإلسالمية والدولية المتعاطفة مع القضية 
ٕالفلسطينية، وابقائها في صدارة االهتمامات لدى الشعوب 
 العربية في ظل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه

  .بقضيته وحقوقه

وأكد مدير المركز الدكتور بيان العمري في كلمته 
حية أن العرب والفلسطينيين معنيون أكثر من أي االفتتا

 مباشرة إستراتيجيةوقت مضى في رسم تصورات ورؤى 
ًفي إدارة الصراع ومواجهة االحتالل، مشيرا إلى التحديات 
الصعبة أمام الشعب الفلسطيني، وفي المقابل زيادة 
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مستوى التحديات أمام دولة االحتالل في سعيها نحو 
ًأي تحول إيجابي، عربيا وفلسطينيا، البقاء، ما يعني أن  ً

ّسيشكل نقطة تحول مهمة في الصراع لصالح الشعب 
  .الفلسطيني واألمة العربية

شهدنا عدة مؤشرات ذات داللة : "وأضاف العمري
ًعلى أن دولة االحتالل واجهت أحداثا أثرت عليها 
ًاستراتيجيا مثل حروب غزة ولبنان، وأحداث الربيع 

 القدس والضفة، والفاعلية الفلسطينية العربي، ومواجهات
في الصمود والمواجهة، وثبات بوصلة الشعوب العربية 
تجاه عدوهم الحقيقي واألخطر، وما محاوالت دولة 
ّاالحتالل واإلدارة األمريكية لحل الصراع عبر رؤى وخطط 
اقتصادية وسعي لحرف البوصلة العربية، والضغط على 

ًصا، مع ما تواجهه دولة الفلسطينيين وعلى األردن خصو
ًاالحتالل من تحديات داخلية، سياسيا واجتماعيا، إال  ً
مؤشرات ذات داللة على أن دولة االحتالل ليست في 

  ."أحسن أحوالها

وناقش المتحدثون في الجلسة األولى تقييم 
السياسات العربية في التعامل مع الصراع العربي 

الرشدان أستاذ اإلسرائيلي وأدارها الدكتور عبدالفتاح 
العلوم السياسية في الجامعة األردنية، وتحدث فيها كل 
من الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في 

جابر أستاذ العلوم  جامعة اليرموك والدكتور ابراهيم أبو
السياسية في جامعة النجاح في نابلس، حيث أشار 
المتحدثون إلى غياب المشروع العربي في مواجهة 

شروع الصهيوني، وخطورة تراجع االهتمام بالقضية الم
الفلسطينية لدى النظام العربي في ظل استمرار حالة 
االنقسام العربي وتحولها من قضية صراع عربي إسرائيلي 

  .إلى قضية نزاع فلسطيني إسرائيلي

وأشار المتحدثون إلى بروز مالمح الضعف 
ل نجاح داخل دولة االحتالل وأنها قابلة للهزيمة في ظ

المقاومة الفلسطينية في غزة في إيجاد معادلة الرعب في 

مواجهة العدوان العسكري اإلسرائيلي، وفي المقابل تتزايد 
االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في ظل الدعم 
المطلق من قبل اإلدارة األمريكية، ولجوء دولة االحتالل 

نية وتهجير لسن قوانين تشرع مصادرة األراضي الفلسطي
  .سكانها وتهويد القدس

فيما ناقشت الورشة في جلستها الثانية 
 العربية في التعامل مع الصراع العربي اإلستراتيجية

اإلسرائيلي، والتي أدارها الدكتور محمد قطاطشة عميد 
 الحسين للدراسات الدولية، وتحدث فيها كل األميركلية 

تور قاصد من الخبير العسكري الفريق المتقاعد الدك
محمود والباحث الفلسطيني معين الطاهر، حيث قدم 
ًالدكتور قاصد محمود تحليال استراتيجيا للبيئة الخارجية  ً
والداخلية للصراع، ناقش فيها نقاط القوة والضعف كما 

 العربية والفلسطينية اإلستراتيجيةقدم عناوين رئيسة في 
، الشاملة والمطلوبة في مواجهة المشروع الصهيوني

وبناء حالة دعم للقضية الفلسطينية مع قوى دولية 
المنحازة لدولة  ٕواقليمية في وجه السياسات األمريكية

  .االحتالل

فيما تناول الطاهر الشق الفلسطيني بشكل 
ًخاص، مؤكدا أهمية بناء المشروع الوطني الفلسطيني 

 إلستراتيجيةالذي يجمع الكل الفلسطيني ويؤسس 
 الفلسطيني حقوقه وتقيم له فلسطينية تحقق للشعب

دولته وتعيد الالجئين إلى ديارهم وأرضهم في تكامل بين 
مشروعي المقاومة والمفاوضات، مع ما يتطلبه ذلك من 

  .تفكيك للرواية اإلسرائيلية حول القضية الفلسطينية

  ٥ص ٤/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 ترتكز على إنهاء إستراتيجيتنا: عريقات
 دولة فلسطين على حدود االحتالل وتجسيد

  الرابع من حزيران

  



  
  ٦٠ 

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة –رام اهللا 
التحريــر الفلــسطينية، عــضو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح 
صائب عريقات، أن القيـادة الفلـسطينية ترتكـز فـي عملهـا 
الـــسياسي فـــي الـــدفاع عـــن الحقـــوق الوطنيـــة المـــشروعة 

ل من السلطة إلـى الدولـة علـى للشعب الفلسطيني واالنتقا
الــــشرعية الدوليــــة والقــــرارات الدوليــــة الخاصــــة بالقــــضية 

ـــن  ـــس األم ـــراري مجل ـــسطينية ومنهـــا ق ، ٣٣٨ و٢٤٢الفل
، وهــــذه القــــرارات تؤكــــد أن ٢٠١٦ للعــــام ٢٣٣٤وقــــرار 

ـــسطينية هـــي  ـــر أراضاألراضـــي الفل ـــة، وان أي تغيي  محتل
   .على صفتها القانونية باطل ومرفوض

 عريقــات خــالل لقائــه اليــوم األحــد، أقــوالجــاءت 
بالمفوضين السياسيين ومدراء اإلدارات فـي هيئـة التوجيـه 
الــسياسي والــوطني، فــي مقــر الهيئــة بــرام اهللا، بحــضور 
المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسـسة 

  . األمنية اللواء عدنان ضميري

ــي توجــه مــسار القيــادة  وأضــاف أن البوصــلة الت
ينية والــرئيس محمــود عبــاس هــي بوصــلة الــشعب الفلــسط

ــى  ــة والتــي تهــدف إل ــسطيني ومــصالحه الوطني  إعــادةالفل
 الدولة علـى حـدود ٕواقامةفلسطين إلى الخارطة السياسية 

 وبعاصــــمتها القــــدس ١٩٦٧الرابــــع مــــن حزيــــران عــــام 
  .الشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني

ينية لــم تفــوض وأكــد عريقــات أن القيــادة الفلــسط
أحـــدا بالتحـــدث باســـم الـــشعب الفلـــسطيني ولـــن تقبـــل أن 
يتدخل أي كـان فـي شـؤوننا، أو أن يملـي علينـا مـا نقبلـه 
أو نرفـــضه، مـــشيرا إلـــى أن منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية 

 ١٨٩ اتفاقيـــات تـــشمل ٨وقعـــت مـــع الجانـــب اإلســـرائيلي 
اســـتحقاقا علـــى الجـــانبين الفلـــسطيني واإلســـرائيلي، لكـــن 

خاصــــة مــــا يتعلــــق  ،ي لــــم يلتــــزم بهــــانــــب اإلســــرائيلالجا
بالمرحلــــة االنتقاليــــة التــــي نــــصت علــــى بــــسط الــــسيادة 
الفلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غـزة، 

 شـهرا، وفـق مـا ١٨باستثناء قـضايا الحـل النهـائي خـالل 

 ١٩٩٥مــن اتفــاق ) أ( بنــد ١٠نــصت عليــه المــادة رقــم 
 عالقــة التعاقديــة بــين المنظمــةالـذي يــشكل نقطــة ارتكــاز لل

 المدنية وسحب الحكومة العسكرية، اإلدارةٕواسرائيل، وحل 
وتتــسلم مكانهــا الــسلطة الفلــسطينية حتــى ال يكــون هنــاك 

  .سلطتين في مكان واحد

 إلـــــى االتفاقـــــات الموقعـــــة مـــــع الجانـــــب وأشــــار
، واتفـاق غـزة ١٩٩٣ عـام أوسـلواتفـاق : اإلسرائيلي وهـي

ــــاق بــــاريس االقتــــصادي عــــام ، وا١٩٩٤ عــــام أريحــــا تف
، واتفــاق الخليــل ١٩٩٥، واالتفــاق االنتقــالي عــام ١٩٩٤

، وشرم الشيخ ١٩٩٨، واتفاق واي ريفر عام ١٩٩٧عام 
، وجــــاري ٢٠٠٥، والمــــرور والحركــــة عــــام ١٩٩٩عــــام 

  .دراستها التخاذ القرارات المناسبة بشأنها

وقـــــال ان ســـــلطة االحـــــتالل تنـــــصلت مـــــن كـــــل 
 وبنودها، وتريد االبقاء على حكم ذاتي االتفاقيات الموقعة

تحـــت ســـيطرة االحـــتالل، وتبـــذل كـــل مـــا لـــديها مـــن جهـــد 
 دولــة إقامــةللحفــاظ علــى االنقــالب فــي قطــاع غــزة، لمنــع 

  .فلسطينية

وأضـــاف أن نقطـــة االرتكـــاز الثانيـــة التـــي تـــستند 
 القيــــادة الفلــــسطينية هــــي حمايــــة القــــرار الــــوطني إليهــــا

وضــع الفلــسطيني الــداخلي المــستقل، ورفــضها العبــث بال
وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة، فيما 
ـــة  ـــة الداخلي ـــز اللحم ـــة بتعزي ـــاز الثالث ـــل نقطـــة االرتك تتمث
ٕوانهاء االنقـسام علـى أسـاس تنفيـذ اتفـاق المـصالحة مـع 

ــــاس الموقــــع عــــام  ــــة حم  والمحافظــــة علــــى ٢٠١٧حرك
  .االئتالف الدولي المساند لفلسطين

 علـى أنـه رغـم كـل التحـديات التـي وشدد عريقات
تواجــــه الــــشعب الفلــــسطيني وقــــضيته، مــــا زالــــت قــــضية 

 الدوليـــة، وتحظـــى األولويـــاتفلـــسطين تتربـــع علـــى ســـلم 
باهتمـــام وتقــــدير عـــاليين وتتبــــوأ المكانـــة الدوليــــة التــــي 
تستحقها، سواء بانتخـاب دولـة فلـسطين رئيـسا لمجموعـة 

س رئيــسا  زائــد الــصين، وانتخــاب الــرئيس محمــود عبــا٧٧
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 دولـة، ونتـائج القمـة العربيـة األوروبيـة ١٣٥لها، وتـضم 
 والعربيــة اإلســالميةالتــي عقــدت فــي شــرم الــشيخ، والقمــم 

المتتالية، وتعيين فلسطين نائبا دائما لرئيس اتحاد الـدول 
 دولة في العالم بدولـة فلـسطين، ١٤٠اإلفريقية، واعتراف 

تها مـن تــل وتراجـع العديـد مـن الـدول عــن قـرار نقـل سـفارا
 ميثاقــا ومؤســسة ١١٧ إلــى القــدس، والعــضوية فــي أبيــب

  .وبروتوكوال دوليا أسوة بباقي دول العالم

 الفلــــسطينية اإلســــتراتيجيةوأضــــاف عريقــــات أن 
ــى إنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي وتجــسيد اســتقالل  تتركــز إل

ــى حــدود  ــة فلــسطين عل ــران ٤دول  واالنتقــال مــن ٦٧ حزي
يـام بعـدد مـن الخطـوات السـتعادة السلطة إلـى الدولـة، والق

 المقاصــة التــي تمــت قرصــنتها مــن قبــل حكومــة االحــتالل،
  .ومالحقة االحتالل على جرائمه خاصة االستيطان

إن اللجنـــة المكلفـــة بدراســـة وقـــف العمـــل : وقـــال
 عمل وسيتم رفع إستراتيجيةباالتفاقيات بدأت عملها وفق 

  .توصياتها للرئيس حال انتهاء اللجنة من عملها

  ٤/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  إسرائيل لم تعد تحترم أيه اتفاقيات

 

رئـــيس  قـــال – إبـــراهيم  كامـــل–القـــدس المحتلـــة 
الــوزراء محمــد اشــتية، إن إســرائيل لــم تعــد تحتــرم أيــا مــن 
االتفاقيــات الموقعــة، وأصــبحت تتعامــل مــع كافــة المنــاطق 

 وبنـــاء عليـــه فإننـــا ،"ج"والتـــصنيفات علـــى أنهـــا منـــاطق 
 ."أ"سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق 

، في مكتبه بمدينة أمسجاء ذلك خالل استقباله 
ــــــالي  ــــــص، واأله ــــــدفاع عــــــن واد الحم ــــــة ال رام اهللا، لجن
المتــــضررين الــــذين هــــدمت بيــــوتهم، والمهــــددة بالهــــدم، 
بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ووزير الحكم 

 .لصالحالمحلي مجدي ا

مـا جــرى فـي واد الحمـص، جريمــة : "وقـال اشـتية
بشعة لن نقبلهـا، يهـدف االحـتالل مـن خاللهـا إلـى تفريـغ 

، ٢٠٢٠مدينة القدس مـن سـكانها ضـمن مخطـط القـدس 
والقائم على أن ال يتجـاوز عـدد الفلـسطينيين فـي المدينـة 

 ."من مجمل السكان% ١٩

وبحث رئيس الـوزراء مـع اللجنـة كافـة الـسبل، ال 
سيما القانونيـة لمحاسـبة إسـرائيل علـى جريمتهـا، وحـصر 
األضــرار التــي وقعــت، واتخــاذ اإلجــراءات لمنــع وقــوع أي 

  .ضرر مستقبلي في المنطقة وأي منطقة أخرى

وشـــدد اشـــتية علـــى ان الحكومـــة ســـتقدم كافــــة 
أشـــكال الـــدعم لتعزيـــز صـــمود المـــواطنين، وثبـــاتهم علـــى 

ــــــــراءات أرضــــــــهم، وســــــــتع ــــــــن إج ــــــــضررين م وض المت
  .>>...لاالحتال

  ١٢ص ٥/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األردن وتركيا عمال على زيادة : الصفدي
  التنسيق إزاء جهود حل التحديات اإلقليمية

 ألقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين - أنقرة 
أيمن الصفدي اليوم محاضرة في المؤتمر الحادي عشر 
للسفراء األتراك تلبية لدعوة من وزير الخارجية التركي 

  .مولود تشاووش اوغلو

وركز الصفدي في حديثه إلى المؤتمر على 
  .العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية

لى رحابة آفاق التعاون بين وأكد الصفدي ع
البلدين اللذين يسيران بثبات نحو تعزيز عالقاتهما األخوية 
برعاية من جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة الريس 

  .رجب طيب أردوغان

وأكد الصفدي على أن البلدين الشقيقين عمال على 
تطوير شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى المجاالت 

 واالستثمارية والسياحية واالمنية، وفي زيادة االقتصادية
وشدد الصفدي .التنسيق إزاء جهود حل التحديات اإلقليمية
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في كلمته على مركزية القضية الفلسطينية التي يشكل حلها 
وفق حل الدولتين الذي ينهي االحتالل ويلبي جميع الحقوق 
ِالمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه 

حرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط في ال
 على أساس قرارات الشرعية ١٩٦٧الرابع من حزيران 

  .الدولية ومبادرة السالم العربية

وقال الصفدي ال سالم شامال وال أمن وال استقرار 
من دون زوال االحتالل وحل الصراع وفق حل الدولتين ذاك 

ة وحله بما ينهي أن الصراع هو أساس التوتر في المنطق
االحتالل ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو شرط 

  .السالم الشامل

ولفت الصفدي إلى جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
 ،الوصي على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

يكرس كل إمكانات المملكة من أجل حماية المقدسات 
خي والقانوني القائم وهويتها والحفاظ على الوضع التاري

  ".فالقدس خط أحمر"

وثمن الصفدي مواقف تركيا الثابتة إزاء القضية 
ٕالفلسطينية وازاء القدس، الفتا إلى القمم التي استضافتها 
تركيا من أجل القدس وحضرها جاللة الملك عبداهللا الثاني 
واكدت الموقف الواحد الرافض ألي اعتداء على القدس 

  .ومقدساتها

كان وزير الخارجية التركي افتتح و... <<
المحاضرة بالتأكيد على الدور الرئيس للوصايا الهاشمية في 
حماية المقدسات في القدس والحفاظ على هويتها، مشددا 
على دعم بالده الوصايا الهاشمية ومواقف المملكة 

  >>...اوجهودها لحمايتها القدس ومقدساته

متانة على  وزير الخارجية التركي أكدو... <<
العالقات الثنائية وأشاد بالنمو الذي تشهده بتوجيهات 

وثمن . جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس أردوغان
حرص وأوغلو مواقف المملكة ودورها في المنطقة والعالم 

  .تركيا تعزيز الشراكة معها

وفي نهاية اللقاء اجاب الصفدي على االسئلة 
ين في المؤتمر الذي ينعقد التي اثارها عدد من المشارك

  .بشكل سنوي

ويعقد الصفدي وأوغلو غدا صباحا محادثات 
  .ستتناول سبل تطوير العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية

  ٦/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

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

 

 في فلسطين ياإلسالمحذرت منظمة التعاون 
المنطقة برمتها إلى حرب دينية ال تحمد عقباها  من جر

ومستوطنيه بتصعيد " اإلسرائيلي "في حال استمر االحتالل
المستوطنين   في القدس المحتلة سيما دعواتاألوضاع

 ة وأداء صلوات تلمودياألقصى قتحام االمتطرفين لتكثيف
ة ما  مساعيها إلقامإطارفي أول أيام عيد األضحى في 

  .يسمى الهيكل المزعوم

وقال ممثل المنظمة بفلسطين أحمد الرويضي 
وجيش االحتالل يتبادلون  اليوم الثالثاء، إن المستوطنين

 األدوار في انتهاكاتهم وجرائمهم سيما في القدس

المحتلة، األمر الذي يدخل في إطار الدعاية االنتخابية 
  ".إسرائيل "ألحزاب اليمين في

على أهمية صمود المقدسيين وشدد الرويضي 
دعم األوقاف  االحتالل، في معركتهم المفتوحة مع

  والمسيحية على حد سواء لالستمرار بالقياماإلسالمية

  .بدورهما في المدينة

 ٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الصفدي وأوغلو يبحثان فتح آفاق أوسع 
  لتعاون األردن وتركيا

  



  
  ٦٣ 

ر الخارجية وشؤون أجرى وزي - بترا - أنقرة
المغتربين ايمن الصفدي ووزير الخارجية التركي مولود 
شاووش أوغلو في أنقرة امس الثالثاء، محادثات ركزت 
على سبل فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين 
في جميع المجاالت تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا 

حث الوزيران الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان، كما ب
المستجدات اإلقليمية والجهود المستهدفة حل أزمات 

  .المنطقة

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

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

وفيما يتعلق باألوضاع في المنطقة، تقدمت 
القضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الوزيران 
اللذان أكدا وحدة موقف البلدين حول مركزية القضية 

ية جميع حقوق ّالفلسطينية وشروط حلها المتمثلة بتلب
الشعب الفلسطيني، خصوصا حقه في دولته المستقلة 

 ١٩٦٧وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 
  .وفق قرارات الشرعية الدولية

وأكد الوزيران مركزية القدس وقدسيتها في 
العالمين العربي واإلسالمي وضرورة الحفاظ على الوضع 

في ذلك مقدساتها التاريخي والقانوني القائم فيها بما 
أهمية دور «اإلسالمية والمسيحية، فيما شدد أوغلو على 

الوصاية الهاشمية التي يتوالها جاللة الملك عبداهللا 
الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  . »في حماية هذه المقدسات

وثمن الصفدي عاليا الموقف التركي الواضح 
 مع المملكة في الجهود إزاء القدس والتنسيق الدائم

  .>>...المشتركة لحماية المدينة المقدسة وهويتها

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

  .>>...والقضايا اإلسالمية

  ٣ ص٧/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االستيطان واالقتحامات وهدم : ةأبو ردين
ية لها ونحذر من نتائجها البيوت ال شرع

  الخطيرة

 أدان الناطق الرسمي باسم -  وفا -رام اهللا 
الرئاسة نبيل أبو ردينة بشدة، أمس األربعاء، استمرار 
النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية، وموافقة سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة، 

  .جديدة وحدة ٢٣٠٠عبر موافقتها على بناء 

وقال أبو ردينة إن اإلجراءات والقرارات اإلسرائيلية 
سواء كانت استيطان، أو اعتقاالت وهدم للبيوت، تحمل 
مخاطر مدمرة، مؤكدا أن االستيطان جميعه غير شرعي، وال 
شرعية ألي بناء إسرائيلي على األرض الفلسطينية، معتبرا 

رعية أن انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي الش
الدولية ال يؤدي إلى أي سالم، بل سيساهم باستمرار حالة 

  .التوتر وعدم االستقرار في منطقة مشتعلة وملتهبة أصال

وأكد أبو ردينة أنه دون حل القضية الفلسطينية 
على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، فإن 
المرحلة المقبلة ستمثل مفترق طرق خطير وصعب على 

منطقة والعالم، مشددا على أن السالم العادل يجب أن ال
يكون على أساس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 

  .١٩٦٧القدس الشرقية المحتلة على حدود 

  ٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 األردن يدين قرار االحتالل بتوسيع االستيطان
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 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين –عمان 
رار سلطات االحتالل الصهيوني توسعة االستيطان أمس ق

 وحدة استيطانية جديدة، ٢٣٠٠الالشرعي عبر بناء 
لوقف كل ) الكيان(وطالبت المجتمع الدولي الضغط على 

ممارساته األحادية التي تكرس االحتالل وتقوض جهود 
 .السالم

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
) سلطات االحتالل(ارة أمس إن قرار الصفدي وفق بيان للوز

خطوة ال “توسعة االستيطان في الضفة الغربية المحتلة 
قانونية مدانة تستدعي موقفا دوليا حاسما للضغط على 
القوة القائمة باالحتالل لوقف ممارستها التي تقوض جهود 

 .”السالم وفرصه

وكانت حكومة االحتالل اإلسرائيلي صادقت قبل 
 وحدة استيطانية ٢٣٠٠لبناء نحو يومين على خطط 

جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفقما 
  .”السالم اآلن“أفادت حركة 

وقالت الحركة في بيان نشرته أول من أمس إن 
لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية صادقت “

 ٢٣٠٤أثناء اجتماعها خالل اليومين الماضيين على بناء 
 سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات وحدات

، والتي تعد األحدث في سلسلة خطط تمت ”الموافقة
الموافقة عليها منذ تولي الرئيس األميركي دونالد ترامب 

 .السلطة

 وحدة سكنية ٢٤٣٠ووافقت اللجنة على بناء 
 موافقة أولية، كم تم ١١٥٠ موافقة نهائية و١٢٨٠منها 
الضفة الغربية تراخيص تضفي  بؤر استيطانية في ٣منح 

  .عليها شرعية

وكانت السلطات اإلسرائيلية أعطت الضوء األخضر 
” ج“ وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق ٧٠٠لبناء 

الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص 
 . آالف وحدة في المستوطنات أواخر الشهر الماضي٦بناء 

السكنية المصادق من الوحدات % ٩٠وتقع نحو 
عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف إسرائيليا 
بالتجمعات االستيطانية المحاذية للخط األخضر، مما يعني 
أن على اإلسرائيليين إخالءها في حال تم التوصل التفاق 

 .مع الفلسطينيين

  ٣ ص١٠/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

األردن يستنكر تصريحات وزير األمن 
  بخصوص األقصىاإلسرائيلي

 استنكرت وزارة الخارجية وشؤون -   بترا- عمان
المغتربين تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
بخصوص الوضع القائم في المسجد االقصى المبارك الحرم 

 .القدسي الشريف

وعبر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة عن رفض 

لكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة اي المم
محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني 

 .والتبعات الخطيرة لذلك

ذكر القضاة إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل بموجب  َ
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، بضرورة اإليفاء 

 .ضع القائمبالتزاماتها واالحترام الكامل للو

وطالب السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري لجميع 
المحاوالت لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى 

 .المبارك

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة 
رسمية عبر القنوات الدبلوماسية لالحتجاج واالعتراض على 

  .>>...تصريحات الوزير اإلسرائيلي

  ٢ص ١٥/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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األقصى في أعناق األنظمة : الشيخ صبري
  العربية واإلسالمية

قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، 
المحاوالت اإلسرائيلية لتغيير " الشيخ عكرمة صبري، إن

الواقع في المسجد األقصى ليست جديدة، فهم يحاولون مرة 
ألقصى تلو األخرى ويفشلون، ونحن نثبت وجودنا في ا

  ."ونعلن استمرار سيادتنا على األقصى

أن : "وأضاف خطيب األقصى، في تصريح صحفي
فيما يعرف  ٢٠١٧ وجود عدة محاوالت أخطرها كان عام

بالبوابات اإللكترونية وأعلنوا حينئذ السيادة اإلسرائيلية على 
األقصى من عدة وزراء، لكننا أثبتنا عكس ذلك وثبتنا أن 

  ."تراجع االحتالل وهو في كل مرة يحاولالسيادة للمسلمين و

التصريح اإلسرائيلي الجديد هو "ولفت إلى أن 
للدعاية االنتخابية من أجل كسب أصوات اليمين اإلسرائيلي 
المتطرف، ونحن نرفض هذه التصريحات ولن نسمح بأي 

  ."سيادة لليهود على األقصى

هدفها بسط "ّوبين أن المحاوالت اإلسرائيلية 
لى األقصى وتحقيق األحالم المزورة بشأن ما السيادة ع

ٕيعرف بهيكل سليمان وارضاء يهود العالم وجلبهم إلى 
  ."القدس

وعن كيفية التصدي للتحركات اإلسرائيلية ضد 
هناك تصدي محلي ميداني من "المسجد األقصى أكد أن 

بوقوف الدول "، مطالبا "المقدسيين ولكن هذا ال يكفي
تقف موقفا جديا وأن تتحمل العربية واإلسالمية أن 

المسؤولية، وقال إن األقصى في أعناق جميع األنظمة 
العربية واإلسالمية ألنه ليس ألهل القدس بل لجميع 
المسلمين في أرجاء المعمورة وشأنه شأن المسجد الحرام 

  ."والمسجد النبوي

  ١٨/٨/٢٠١٩النبأ البحرينية 

* * * * *  

الحتالل  يناقش اليوم انتهاكات ا"النواب"
 للمسجد األقصى

دعا رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
 ،عاطف الطراونة أعضاء المجلس إلى اجتماع اليوم االثنين

لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
  .للمسجد األقصى المبارك

ندد رئيس االتحاد البرلماني ،وعلى ذات الصعيد
مهندس عاطف الطراونة العربي رئيس مجلس النواب ال

بإجراءات قوات االحتالل اإلسرائيلي وممارساتها غير 
القانونية والمخالفة لألعراف والقوانين الدولية في مدينة 

  .القدس

وأكد في بيان صادر عن االتحاد البرلماني العربي 
 الرفض المطلق للممارسات اإلسرائيلية، بما فيها ،امس

 وصول المصلين المسلمين انتهاك حرمة دور العبادة، ومنع
والمسيحيين اليها، وجميع اإلجراءات الرامية لتهويد المدينة 
المقدسة، وتغيير هويتها العربية واإلسالمية وتركيبتها 

  . الديمغرافية

ودان الطراونة تدنيس المتطرفين للمسجد األقصى 
ودور العبادة اإلسالمية والمسيحية، محذرا سلطات االحتالل 

صرار على استفزاز مشاعر المسلمين عبر من مغبة اإل
التصعيد الخطير لسياساتها التي تهدف إلى تدنيس المسجد 

  .األقصى وتهويده وتقسيمه

وأعرب عن وقوف االتحاد البرلماني العربي ودعمه 
الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صمود 

س، المقدسيين المرابطين والمدافعين عن هوية وعروبة القد
 .مؤكدا ان القدس ستبقى منارة وبوصلة للعرب والمسلمين

  ٢ ص١٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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الخارجية تؤكد ضرورة وقف االنتهاكات على 
  المقدسات في القدس المحتلة

 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  –عمان  
َأيمن الصفدي اليوم ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي  ْ َ ْ

وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف خطوات فاعلة 
انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة والتي تشكل 
خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يؤجج الصراع ويهدد 

  .األمن والسلم اإلقليميين والدوليين

وحذر وزير الخارجية خالل لقاء عقده مع سفراء 
دول االتحاد األوروبي المعتمدين في المملكة لبحث 

لتصعيد اإلسرائيلي في القدس من التبعات الخطرة ا
لالنتهاكات اإلسرائيلية وخطواتها األحادية التي تستهدف 

  .الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات

وشدد الصفدي على أنه على إسرائيل احترام 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة 

يحية وأن تتوقف عن خرق ومقدساتها اإلسالمية والمس
  .التزاماتها كقوة قائمة باالحتالل

ووضع الصفدي السفراء في صورة الجهود التي 
تقوم بها المملكة لحماية المقدسات بمتابعة مباشرة من 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، الوصي على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، الذي يعتبر القدس 

مرا وأن القدس مفتاح السالم الشامل ومقدساتها خطا أح
وقال الصفدي إن اإلجراءات اإلسرائيلية العبثية . والدائم

المدانة ضد المقدسات في القدس المحتلة استفزاز 
لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي 

  .االسالمي تتحمل إسرائيل تبعاته

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف جهود المجتمع 
ل الصراع وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولي لح

الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 
 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات ١٩٦٧حزيران 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية سبيال وحيدا 
  .لتحقيق السالم

وثمن الصفدي موقف االتحاد األوروبي الداعم 
ء القدس والمتمسك بالشرعية الدولية ٕلحل الدولتين وازا

كما ثمن الصفدي . مرجعية وحاكما لجهود حل الصراع
دعم االتحاد األوروبي ودوله لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  .)األنروا(وتشغيل الالجئين 

وأكد وزير الخارجية اعتزاز المملكة بشراكته 
الصلبة مع االتحاد األوروبي ودوله والتي تتبدى تعاونا 
اقتصاديا ودفاعية وأمنيا وسياسيا وتنسيقا في جهود 

  .تحقيق األمن واالستقرار

وأكد سفيرة االتحاد االوروبي وزمالؤها دعم حل 
الدولتين بصفته السبيل العملي الوحيد لحل الصراع 
. وموقف االتحاد الداعي الى تطبيق الشرعية الدولية
 وثمنوا دور المملكة األساس في جهود تحقيق األمن
َواالستقرار في المنطقة وأكدوا الحرص على تطوير 

  .العالقات مع األردن في جميع المجاالت

  ٣ ص١٩/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  رسالة أردنية حازمة

  

    رأي الدستور

ُحمل استدعاء وزارة الخارجية وشؤون 
َالمغتربين، السفير اإلسرائيلي في عمان لتأكيد إدانة 

 اإلسرائيلية في المسجد المملكة ورفضها االنتهاكات
ًالحرم القدسي الشريف، رسالة أردنية / االقصى المبارك ً

ًواضحة وحازمة لسلطات االحتالل، بأن خطوات اللعب  ً
بالنار لن تمر مرور الكرام، فاألردن لن يقبل بأي شكل 

التاريخي والقانوني القائم في  من األشكال تغيير الوضع
  .الحرم الشريف
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ل التقاط الرسالة األردنية، على حكومة االحتال
والكف عن العبث بالنار، وتصويب مسارات قادتها الذين 
ما انفكوا يمارسون شتى أشكال التطرف بحق المقدسات، 
ما يدفع بالمنطقة برمتها إلى أتون من االضطراب ومزيد 
ًمن التوتر، حيث محاوالت العبث بملف يشكل وجدانا  ّ ُ

  .نوعقيدة لماليين العرب والمسلمي

إننا في األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني، نؤكد أمام العالم، التزامنا بثوابتنا تجاه القضية 
الفلسطينية والقدس، فال تنازل عن تلك الثوابت مهما 
تعالت الضغوطات، وعلى قوى العالم المؤثرة الضغط على 
ًحكومة االحتالل كي تصوب مسارها وأن تكف فورا عن 

  .تها االستفزازيةكل محاوال

وأمام هذه الرسالة األردنية الواضحة فعلى 
ًسلطات االحتالل التوقف فورا عن ممارساتها العبثية 
االستفزازية في الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع 
وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وأن تتوقف عن كل 
المحاوالت المستفزة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في 

  .الحرم الشريف

/ ونؤكد في األردن أن المسجد األقصى المبارك
 ١٤٤الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 

ًدونما هو مكان عبادة وصالة للمسلمين فقط، ولن نقبل 
بأي محاولة لتقسيمه، فهو ليس للمشاركة وال للتقسيم، 
ًوعلى سلطات االحتالل التوقف فورا عن كل الخرافات 

اول تسويقها، فلم تعد هذه اللغة تنطلي على التي تح
أحد، وهي ال تسهم إال في مزيد من ركن الكيان في زاوية 

  .التطرف والتخلي عن التزاماته أمام العالم

وأمام هذا الموقف األردني الحازم، فإن على 
سلطات االحتالل اإلدراك بأن لغة العقل والمنطق هي لغة 

لية، لكن حين يتعلق األمر األردن المدرك اللتزاماته الدو
، لديهبالقدس واألقصى فإن كل الخيارات تصبح مفتوحة 

وعلى قادة االحتالل شكم كل األصوات المستفزة التي 
 .ًتنطق كراهية وتطرفا

 ١١ ص١٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اقتحام االحتالل لباحات األقصى : الكويت
 استفزاز للمسلمين

 الكويتي، االثنين،  أدان مجلس الوزراء–وكاالت 
االقتحامات المتكررة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي لساحات 

 ".استفزازا لمشاعر المسلمين"المسجد األقصى، معتبرا إياها 

ووفق وكالة األنباء الكويتية فإن مجلس الوزراء 
استنكر، خالل اجتماعه اليوم، الممارسات األمنية التعسفية 

اإلسرائيلي واقتحامها باحات التي تفرضها سلطات االحتالل 
 .المسجد األقصى والهجوم على المصلين

يمثل مساسا واستفزازا "وأكد على أن ما يحدث 
لمشاعر كافة المسلمين وانتهاكا صارخ للمواثيق واألعراف 

 ".الدولية

ممارسة مسؤولياته في "ودعا المجتمع الدولي لـ
مواثيق الضغط على الكيان الصهيوني الحترام القرارات وال

الدولية ووضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية والتعدي 
 ".على المقدسات الدينية

 ١٣٣٦وسمحت الشرطة اإلسرائيلية لنحو 
مستوطنا باقتحام المسجد األقصى، األحد قبل الماضي، 
الذي صادف أول أيام عيد األضحى؛ ما فجر مواجهات بين 

 .المصلين وقوات الشرطة

طنين، االثنين، اقتحاماتهم ّوجدد عشرات المستو
 .للمسجد األقصى بمدينة القدس، بحراسة شرطية إسرائيلية

وقال فراس الدبس، مسؤول اإلعالم في دائرة 
 ١١٤"األوقاف اإلسالمية بالقدس، لوكالة األناضول إن 

متطرفا اقتحموا المسجد األقصى اليوم بحراسة الشرطة 
 ".اإلسرائيلية

باالقتحامات جميع أيام وتسمح الشرطة اإلسرائيلية 
 .األسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت



  
  ٦٨ 

وتتم االقتحامات من خالل باب المغاربة، في 
  .الجدار الغربي للمسجد

  ١٩/٨/٢٠١٩ المصريون

* * * * *  

 السفير الفلسطيني يشيد بجهود المملكة
  

 أشاد السفير الفلسطيني في عمان -عمان 
ي بذلتها وزارة عطااهللا خيري بالتسهيالت والجهود الت

األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية والجهات المعنية 
ٕوادارة أمن الجسور والحدود في المملكة للحجاج 

  .الفلسطينيين من اجل أداء مناسك الحج هذا العام

وقال السفير الفلسطيني في تصريح صحفي 
إن هذه الجهود التي تأتي بتوجيهات ملكية : امس

ى الحجاج الفلسطينيين، تعبر عن للتسهيل والتخفيف عل
صدق وقوة العالقة األخوية بين الشعبين، وحرص األردن 

  .على توفير سبل الراحة للحجاج الفلسطينيين ورعايتهم

ونقل تثمين وتقدير القيادة والشعب الفلسطيني 
والحجاج لهذا الموقف النبيل الذي يجسد عمق ومتانة 

  .العالقات الراسخة بين البلدين

  ٢ص ٢٠/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ُترامب يرجح اإلعالن عن الشق السياسي من 
 بعد االنتخابات اإلسرائيلية" صفقة القرن"

  

ّ رجح الرئيس األميركي دونالد ترامب –واشنطن 
اإلعالن عن خطته السياسية إلنهاء القضية الفلسطينية 

بعد انتخابات الكنيست في " صفقة القرن"المعروفة باسم 
سبتمبر /  أيلول١٧إلسرائيلي، والتي ستجري في الكيان ا
وقال ترامب في تصريح صحفي الليلة الماضية .المقبل

قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في نيوجيرزي، أن 
 .ُأجزاء من الخطة قد تنشر قبل انتخابات الكنيست

وذكر ترامب أنه خفض المساعدات للفلسطينيين 
 ."تفاق مع إسرائيللدفعهم إلى التوصل ال"إلى الصفر 

وتطرق ترمب إلى انتخابات الرئاسة األميركية 
إنه سيبقي "التي ستجري في نهاية العام المقبل، وقال 

على نائبه مايك بنس ليخوض معه االنتخابات الرئاسية 
 ."القادمة

ومن  "أنا سعيد للغاية مع مايك بنس"وتابع 
المتوقع أن يفوز ترامب بسهولة بترشيح الحزب 

وري له للحصول على والية ثانية في انتخابات الجمه
نوفمبر عام /الرئاسة المقررة في تشرين الثاني

يونيو الماضي جرى اإلعالن /وفي شهر حزيران.٢٠٢٠
من خالل ورشة " صفقة القرن"عن القسم االقتصادي من 

ُعقدت في المنامة، من دون مشاركة الفلسطينيين، الذين 
 .أعلنوا رفضهم للخطة

ن القسم االقتصادي يستند إلى إقامة وتبين أ
 مليار ٢٨ مليار دوالر، بينها ٥٠صندوق دولي يستثمر 

دوالر ستستثمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي 
المبلغ يستثمر في مشاريع في األردن ومصر ولبنان 

 .ودول عربية أخرى

وكان مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر قال 
سيكون من الصعب التوصل إلى بعد ورشة المنامة إنه 

 .حل للجوانب السياسية للصراع

  ٢٠/٨/٢٠١٩صفا 

* * * * *  

صفقة القرن تنفذ على : "منظمة التحرير"
 وال قيمة لموعد إعالنها.. األرض

 تعقيبا على حديث - عمان -  نادية سعد الدين
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بأنه سيعلن على األرجح 

صاغها مستشار البيت األبيض جاريد خطة السالم التي 
 أيلول ١٧كوشنر بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي تجرى في 

المقبل، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ) سبتمبر(
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ال قيمة "التحرير، أحمد مجدالني، أن التوجه األميركي بأنه 
له، ألن الخطة تنفذ فعليا على األرض، منذ إعالن ترامب 

ًللكيان اإلسرائيلي، فضال عن اإلجراءات القدس عاصمة 
  ."األخرى التي اتخذتها اإلدارة األميركية

وتشمل صفقة القرن األميركية خطة تنمية 
 مليار دوالر للفلسطينيين ٥٠اقتصادية مقترحة بقيمة 

  .ومصر واألردن ولبنان بهدف إحالل السالم في المنطقة

 ما سيتم اإلعالن عنه هو شكل"وقال مجالني إن 
ومضمون الكيان السياسي، الذي سينشأ عن تطبيق هذه 
الخطة، ضمن خطوات على األرض، والتطبيع الرسمي، 

  ".والعملي مع الدول العربية

الواليات المتحدة األميركية، باتت تمثل "وأكد أن 
طليعة المشروع االستيطاني في فلسطين، والذي يقوده 

نياهو؛ لتنفيذ ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت
رؤية واشنطن في المنطقة، إلنهاء الصراع، وفقا لمنظور 

  ."المصالح األميركية

أي خطوة تتخذها حكومة نتنياهو، تأتي "وقال إن 
ٕليس فقط بالتنسيق والتشاور مع اإلدارة األميركية، وانما 

منع النائبتين "ً، مشيرا إلى "بتعليمات واضحة من ترامب
ر بقرار من األخير، ونفذه نتنياهو ٕرشيدة طليب، والهان عم

  .، بحسبه"فيما بعد

وضع حد لهذا التحالف "ودعا مجدالني إلى 
األميركي اإلسرائيلي، الذي وصل للذروة في كل ما يجري 
على األرض من استيطان ومصادرة لألراضي وغيرها من 

  ."االنتهاكات والجرائم

الواليات المتحدة تسعى إلى إحداث شرخ "ورأى أن 
 الموقف الفلسطيني لتمرير خطتها، بدءا مما يسمى في

 ومحاولتها األخيرة التي أحبطت "مؤتمر المنامة"إنقاذ غزة و
لعقد اجتماع في رام اهللا، بدعوة من السفارة 

  >>"...األميركية

  ٢٦ص ٢٠/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حماية األقصى والمقدسات : يالوطني الفلسطين
  ٕمسؤولية عربية واسالمية

أكد المجلس الوطني  -  كمال زكارنة-ن عما
الفلسطيني أن مسؤولية حماية المسجد األقصى المبارك 
وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتوفير مقومات 
ٕصمود المقدسيين مسؤولية عربية واسالمية بالدرجة 
األولى، ومنع تكريس مخطط االحتالل بالتقسيم الزماني 

  .والمكاني في المجسد األقصى

وقال المجلس الوطني في الذكرى الخمسين إلحراق 
المسجد األقصى، إن مدينة القدس بمقدساتها اإلسالمية 
ٕوالمسيحية وأهلها الصامدين وعقاراتها ومنازلها وارثها 
التاريخي والثقافي والديني ما تزال حتى اللحظة تتعرض 
لعدوان إسرائيلي ممنهج بهدف تفريغها من سكانها 

  .لتهويدها صوالالفلسطينيين و

وطالب المجلس منظمة التعاون اإلسالمي 
وبرلماناتها وكافة مؤسساتها التي أسست بعد حريق 

 على يد يهودي يدعى مايكل ١٩٦٩المسجد األقصى عام 
دنيس روهان، بالدفاع عن المسجد األقصى وحمايته وتوفير 
الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس واستثمار 

لوقف  نياتها الدبلوماسية واالقتصادية والماليةكافة إمكا
  .استمرار حرائق االحتالل المستمرة في المدينة المقدسة

وأضاف المجلس الوطني أن الشعب الفلسطيني 
ّبحاجة إلى خطوات عملية ودعم فعلي يمكنه من الصمود 
وحماية المسجد األقصى وحقوق األمتين العربية واإلسالمية 

ي في خطر حقيقي ال يمكن مواجهته في مدينة القدس فه
  .ٕبالمواقف الكالمية فقط وانما باألفعال

 وأعلن المجلس الوطني دعمه وتأييده لدعوة
مجلس النواب األردني لعقد دورة طارئة لالتحاد البرلماني 
العربي في عمان لمواجهة انتهاكات وجرائم االحتالل بحق 

ا وأهلها ومقدساته المسجد األقصى ومدينة القدس
حازم  واتخاذ موقف برلماني عربي اإلسالمية والمسيحية

  .وموحد تجاه هذه السياسات واإلجراءات العدوانية
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واستعرض المجلس الوطني األخطار الحقيقية التي 
تواجه مدينة القدس والمقدسات حيث بلغ عدد المستوطنات 

 والتي تشكل ثالثة أطواق حول المدينة، فهي ٢٩أكثر من 
لحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة تطوق منطقة ا

  .بالمدينة واألحياء في القدس، والقرى الفلسطينية المحيطة

وأضاف أن االحتالل اإلسرائيلي يمارس سياسية 
ٕالتطهير العرقي من هدم العقارات، والغاء المؤسسات 
الفلسطينية، وطمس المعالم التاريخية، واالضطهاد 

درة األراضي وهدم والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصا
  .المنازل، وعبرنة األسماء العربية في المدينة المقدسة

وشدد المجلس الوطني على أن مدينة القدس 
تتعرض أيضا لتغيير معالمها التاريخية والدينية فهناك 

 كنس يهودية في محاولة لتزييف التاريخ، إلى جانب ١٠٥
لـ  ا نفقا استيطانيا، إضافة إلى تنفيذه٢٨ما ال يقل عن 

، حفرية ٢٢ حفريات أثرية في مواقع متنوعة، منها ١٠٤
 حفريات أسفل ومحيط المسجد األقصى، ٤فعالة، ابرزها 

وخمس حفريات في سلوان، وخمس حفريات في البلدة 
القديمة، وثماني حفريات في مواقع متفرقة من مدينة 

 .القدس

  ٦ ص٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 األوسط مرتبط أمن وسالمة الشرق: منصور
  بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية

 قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى –نيويورك 
األمم المتحدة رياض منصور، أمام مجلس األمن إن قضية 
فلسطين عادلة وال يمكن التطرق إلى أوضاع الشرق 

جاء ذلك خالل . األوسط دون الحديث عن قضية فلسطين
ّفي مقر األمم المتحدة في الجلسة التي عقدها األمن 

نيويورك يوم أمس الثالثاء، لبحث التحديات التي تواجه 
  . السالم واألمن في الشرق األوسط

مساعي التقليل من شأن "وأضاف منصور أن 
ّاآلثار المدمرة التي وقعت على المنطقة بأسرها جراء 

 ٧٠اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه قبل أكثر من 
ن ممارسات السلطة القائمة باالحتالل عاما والتغاضي ع

ٍحتى يومنا هذا هي مساع ال تخدم السالم وال األمن في 
  ".المنطقة

وتحدث السفير منصور أمام سفراء وممثلي دول 
ّالعالم عما تتسبب به الحصانة المطلقة المعطاة إلسرائيل 
والمعايير المزدوجة في العالم من حالة من األسى وزعزعة 

ّومة الدولية ال سيما في صفوف الشباب الذين الثقة بالمنظ
  . يفقدون األمل بالقانون الدولي واإلنصاف

إننا نحذر من إيجاد بيئة خصبة لحرب دينية "وقال 
في فلسطين بسبب األفعال والتصريحات التحريضية التي 
تقوم بها إسرائيل ومن ضمنها االنتهاكات في الحرم 

عومين من الجيش في الشريف التي يمارسها المتطرفون مد
ازدراء واضح لحرمة المكان ومكانته التاريخية والوضع 
القائم لألماكن الدينية والحساسية المحيطة بالموقع، كل 
ذلك يساهم في تأجيج المشاعر الدينية وبالتالي مخاطر 

  ."اندالع حرب دينية

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع 
في المنطقة وتحديد األسباب آليات جديدة إليجاد الحلول 

الجذرية وراء المعوقات التي تقف أمام استقرار المنطقة 
  .وضمان السالم واألمن فيها

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية "وأوضح قائال 
فالحل واضح، تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس األمن 
ّواألمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة قرار 

لذي يدعو ويحث على إنهاء االحتالل منذ عام  ا٢٣٣٤
 والتوصل إلى سالم شامل وعادل في الشرق ١٩٦٧
وأضاف السفير الفلسطيني أن المشكلة ليست في ." األوسط

القرارات بعينها ولكن في عدم تنفيذها، إذ إن إسرائيل عرقلت 
  . وال تزال تعرقل تنفيذها في كل مرة

ذا الحد، بل هي لم تتوقف إسرائيل عند ه: "وتابع
تعزز احتاللها لألرض عبر مصادرة األراضي واالستمرار في 
االستيطان وقمع الشعب الفلسطيني بكافة الطرق غير 
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ٕاإلنسانية والوحشية واعاقة أي مبادرة لتحقيق السالم في 
  ".المنطقة

وأشار إلى أن فلسطين تدعو وستواصل الدعوة 
إلى الثوابت إلى عملية سياسية متعددة األطراف تستند 

القائمة على أطر زمنية محددة، مضيفا أن فلسطين ال 
ّوحث مجلس . تمانع االنخراط في مؤتمر عالمي للسالم

األمن على التحرك فورا ودعوة الرباعية الدولية لبذل 
الجهود الجادة للتحرك بهذا االتجاه بالتعاون مع األطراف 

بي السالم المعنية في المنطقة والجامعة العربية وجميع مح
  .في العالم

وشدد السفير الفلسطيني على تمسك فلسطين 
بالقرارات والقوانين الدولية وبأن المفاوضات هي الطريق 
األفضل للتوصل إلى السالم وحل جميع القضايا العالقة كي 
يتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير والحياة بحرية 

  .س الشرقيةوكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القد

كما رد السفير على أكاذيب المندوب اإلسرائيلي 
  .التي طرحها في كلمته

  ٢١/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

موظفون كبار في البيت األبيض يشاركون 
  المستوطنين اقتحام األقصى

 أدانت وزارة الخارجية -فلسطين المحتلة 
ظفي البيت األبيض الفلسطينية مشاركة عدد من كبار مو

وقالت الخارجية الفلسطينية، . في اقتحام المسجد األقصى
تدين وزارة الخارجية «: في بيان لها أمس الثالثاء

والمغتربين مشاركة عدد من كبار موظفي البيت األبيض في 
بحماية عناصر  اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك

األنباء ، وذلك حسب وكالة »شرطة ومخابرات االحتالل
  .الفلسطينية وفا

الموظفين المشار إليهم لو كان «وأوضحت أن 
هدفهم مجرد الزيارة لما تمت زيارتهم بطريقة اقتحامية 
وبمشاركة المستوطنين، ولكانت تمت من خالل التنسيق مع 

الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد األقصى وفقا لمفهوم 
  .ستاتسكو

ذل جهودها تواصل الوزارة ب«: وشدد البيان
السياسية والدبلوماسية لفضح إجراءات االحتالل بحق 
المدينة المقدسة وأحيائها وبلداتها ومقدساتها على 

  .>>...المستوى الدولي دبلوماسيا وقانونيا

  ١ص ٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي 
 بضرورة تحمل مسؤولياته لوقف العدوان بحق

  المسجد األقصى

  

جامعــة الــدول العربيــة  طالبــت –  واس-القــاهرة 
المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته لوقـف العـدوان 
ّبحق المسجد األقـصى، منوهـة إلـى أن الجـرائم المتواصـلة 
ًالتي تنتهك األقصى يوميا، تتطلـب تطبيـق قواعـد القـانون 

سـتهتار الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة لوضع حـد لال
ّاإلسرائيلي بالشرعية الدوليـة التـي تـشكل اسـتمرار تغييبهـا 
ًتشجيعا لالحتالل ولمواصلة جرائمـه وتغيبـا للـسالم العـادل  ً

  .الذي تطلع إليه شعوب المنطقة

وأدان األمـــين العـــام المـــساعد لـــشؤون فلـــسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سـعيد 

يح لــه بمناســبة ذكــرى إحــراق المــسجد أبــو علــي فــي تــصر
األقصى اليوم، الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة بحق القـدس 
ًومؤسساتها ومعالمها ومقدسـاتها، مؤكـدا اعتـزاز الجامعـة 
العربيــــة بــــصمود أبنــــاء القــــدس والــــشعب الفلـــــسطيني، 
وتصديهم لهذه الجرائم وهذه الحرب العدوانيـة ضـد الـشعب 

  .تهالفلسطيني وحقوقه ومقدسا

دعــم جامعــة الــدول العربيــة المطلــق " علــي"وأكــد 
ــــسطيني  ــــة ولنــــضال الــــشعب الفل لقــــضية العــــرب المركزي
ــــة  ــــضاله، المادي ــــز صــــموده ون ــــات تعزي وحقوقــــه ومتطلب
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والمعنويــة إلنهــاء االحــتالل وتحقيــق االســتقالل واســتكمال 
  .بناء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

  ٢١/٨/٢٠١٩ية وكالة األنباء السعود

* * * * *  

وفد الكونغرس األمريكي نقدر دور األردن في 
  تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

 

 التقى جاللة الملك عبداهللا -  بترا-  عمان
الثاني، في قصر الحسينية امس األربعاء، وفدا من 
مساعدي أعضاء الكونغرس األميركي في اجتماع ركز 

كة االستراتيجية بين األردن على عالقات التعاون والشرا
  .والواليات المتحدة، والمستجدات في المنطقة

وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضره 
سمو األمير فيصل بن الحسين، عن تقدير األردن للدعم 
الذي تقدمه الواليات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، 

  .الخصوصالفتا جاللته إلى أهمية دور الكونغرس بهذا 

وتناول اللقاء الجهود المبذولة إلعادة تحريك 
عملية السالم، حيث أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف هذه 
الجهود للتوصل إلى سالم عادل ودائم وشامل على 
أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .لشرقيةوعاصمتها القدس ا

كما تطرق إلى ما تشهده المنطقة من أزمات، 
ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد األمن 
واالستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود اإلقليمية والدولية 

  .في الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شمولي

وعبر أعضاء الوفد عن تقدير الواليات المتحدة 
لملك، في تحقيق السالم لدور األردن، بقيادة جاللة ا

واالستقرار في المنطقة، والتعامل مع الظروف اإلقليمية 
  .الراهنة

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال 
والتنسيق، ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم، 

  .والسفيرة األردنية في واشنطن

  ٢ ص٢٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

للقضية الفلسطينية غياب الحل العادل : الرزاز
  يغذي العنف

  

حذر رئيس الوزراء عمر الرزاز، األربعاء،  - بترا 
من غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية ما يؤدي إلى 

 .تغذية العنف والتطرف في المنطقة والعالم

ًوعرض الرزاز خالل استقباله وفدا من مستشاري 
ومساعدي أعضاء الكونغرس األميركي بشقيه النواب 

ًلشيوخ الذي يزور المملكة حاليا، آخر المستجدات وا
المتعلقة بتطورات األوضاع اإلقليمية، وفي مقدمتها 

 .القضية الفلسطينية واألزمة السورية

ّوأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية 
المركزية األولى في منطقة الشرق األوسط، وال بد من 

 ودائم لها، تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى سالم عادل
يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 .١٩٦٧القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من حزيران 

وأشار رئيس الوزراء إلى العالقات االستراتيجية 
التي تربط األردن والواليات المتحدة األميركية والجهود 

هذه التي يقوم بها جاللة الملك عبداهللا الثاني لتعزيز 
 .العالقات في المجاالت كافة

وشكر رئيس الوزراء، الدعم الذي تقدمه الواليات 
المتحدة األميركية لألردن والذي يسهم في تنفيذ العديد 

 .من المشروعات التنموية والخدمية

ّوبشأن األزمة السورية، أكد رئيس الوزراء 
موقف األردن الثابت بأن الحل الوحيد لألزمة السورية 
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سياسي يكفل أمن سوريا واستقرارها ويهيء هو حل 
 .الظروف المناسبة لعودة الالجئين إلى وطنهم

وجرى حوار، أجاب خالله رئيس الوزراء على 
أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد بشأن جملة من القضايا 

 .على الساحتين المحلية واإلقليمية

من جهته أشار النائب األول لرئيس مجلس 
ي، إلى أهمية الحفاظ على الوضع النواب نصار القيس

ًالقائم في الحرم القدسي الشريف، موضحا أن التصعيد 
اإلسرائيلي بالقدس وتبعاته يهدد بشكل جدي فرص 

 .السالم

وقال القيسي خالل لقائه الوفد األميركي في دار 
اليوم نرى أن الطرف اآلخر اإلسرائيلي يخترق : "المجلس

التي جرت برعاية أميركية، معاهدة السالم الموقعة بيننا و
فالقدس من ملفات الوضع النهائي، وهناك وصاية 
هاشمية عليها لن نتخلى عنها، ونحن في األردن نقف 
ًخلف الملك صفا واحدا في وصايته على المقدسات  ً

 ."وسنبقى متمسكين بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية

ة أننا ننظر للواليات المتحدة األميركية كقو"وتابع 
وازنة، إال أن قرارات التحيز المستمر إلسرائيل، تبعث على 
اإلحباط واليأس لشعوب المنطقة التي أنهكتها الحروب 

 ."والويالت

أننا نعتبر قرار نقل السفارة األميركية "وأضاف 
للقدس واالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن ومحاوالت 

ل تمرير صفقات مجتزأة، من شأنه أن يجعل إسرائي
تتمادى بممارساتها المتطرفة، وهذا بالمحصلة سيكون 

 ."مدعاة لمزيد من العنف في المنطقة

ًأننا نراهن دوما على أصوات "وزاد بهذا الصدد 
الحكمة واالعتدال في الواليات المتحدة األميركية، كي 

 ."تذهب بمسار مغاير يعيد بريق األمل بسالم يعم المنطقة

قت الذي كانت به دول في الو"ّوبين القيسي أنه 
ًالمنطقة تشهد ربيعا دمويا، كان األردن يشهد ربيعا  ً ً

ًداخليا ازدهرت فيه مختلف القوانين الناظمة لإلصالح 
 ."والعملية السياسية

مسيرة اإلصالح في األردن مستمرة، وتنبع من "
خيار وطني داخلي، وبمبادرات وتوجيهات مستمرة من 

 .، وفق القيسي"جاللة الملك عبد اهللا الثاني

أننا "وعلى صعيد الملف السوري، بين القيسي 
ًفي األردن نؤمن بأهمية وحدة سوريا أرضا وشعبا، ونرى  ً ً
في سوريا مستقرة وآمنة مصلحة للجميع، ونرى أن كل 
محاوالت إشعال الفتنة وعودة شالل الدم في سوريا، ال 

  ."يخدم سوى قوى التطرف واإلرهاب

ألردن على دعم وحدة حرص ا"ّوأكد القيسي 
واستقرار العراق، وحرصه على نجاح العملية السياسية 

ً، الفتا إلى أن الهدف الذي نسعى إليه يبعث على "هناك
األمل والتفاؤل بمستقبل عنوانه التعاون والتنسيق مع 

 .األشقاء، بعد أن تخلصوا من شرور اإلرهاب والتطرف

وعرض القيسي أمام الوفد الضيف أهم 
حات الدستورية التي نفذها األردن للنهوض اإلصال

بمسيرة الحياة السياسية، وتعزيز دور كافة فئات المجتمع 
خالل مشاركة سياسية حقيقية، وقدم نبذة عن أهم 
الواجبات واألدوار المناطة بالمجلس من تشريع ورقابة 
وطبيعة العالقة التي تجمع المجلس بالحكومة وآليات 

  .ٕعرض القوانين واقرارها

من جهتهم، أعرب الوفد عن تقديره للدور الذي 
يضطلع به األردن قيادة وشعبا وبرلمانا حيال العديد من 
القضايا ذات االهتمام المشترك، مؤكدين حرصهم على 
التواصل مع مجلس النواب في العديد من الموضوعات 
التي تمس الشأن البرلماني التشريعي والرقابي بما يسهم 

 . والمعارف ذات العالقة بهذا اإلطارفي أثراء الخبرات

  ٢٢/٨/٢٠١٩المملكة 

* * * * *  
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  تلتقي نائب السفير الروسي" فلسطين النيابية"

   

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى 
السعود أهمية الدور الذي تقوم به روسيا تجاه القضية 
الفلسطينية ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات 

  .مية والمسيحية في القدساإلسال

وقال، خالل لقاء اللجنة اليوم الثالثاء بنائب 
بحضور " إيليا بولغاكوف"السفير الروسي لدى عمان 

النواب سعود ابو محفوظ ومحمود الطيطي ومحمد 
العتايقة، إن األردن يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة مواقفه 

 في الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات
  .القدس الشريف

ودعا السعود إلى ضرورة تعزيز العالقات التي 
تربط عمان وموسكو سيما البرلمانية منها وتوحيد 

  .المواقف ذات االهتمام المشترك

وقال إن الدعوة إلى زيارة القدس واالطالع على 
معاناة أهلها جراء االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه بحق 

ريف هي واجبة على كل المقدسيين والحرم القدسي الش
مسلم قادر على الوصول إليها، ألن القدس عاصمة 
روحية لكل المسلمين وليست للفلسطينيين وحدهم وهي 
فريضة دينية وضرورة سياسية في ظل المخططات 

  .الرامية لتهويد وتهجير سكانها من قبل االحتالل

وأشار إلى التوصيات التي خرج بها مجلس 
 عقدها أمس االثنين، والتي من النواب عقب جلسة طارئة

أبرزها دعوة االتحاد البرلماني العربي لالجتماع والوقوف 
على حيثيات االنتهاكات اإلسرائيلية والتأكيد على اهمية 
الدبلوماسية االردنية التي يقودها جاللة الملك عبداهللا 
الثاني في الحفاظ على الهوية الزمانية والمكانية وعدم 

لوضع القانوني والتاريخي في المسجد السماح بتغيير ا
االقصى وديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات في 

  .القدس

سينفذ النواب يوم الجمعة المقبل "وتابع السعود 
وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين، رفضا لعدم 

، مطالبا في ذات الوقت الوقوف الجاد "المساس باألقصى
ني الثابت تجاه من قبل روسيا مع الموقف االرد

  .المقدسات االسالمية والمسيحية

وأضاف أن قرارات اإلدارة األميركية المنحازة إلى 
إسرائيل تعرقل تحقيق السالم العادل والشامل في 
ًالمنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين ودعم كل 

من .وفق قرارات الشرعية الدوليةالمبادرات الداعية للسالم 
جانبه، قال بولغاكوف إن العالقات الروسية األردنية 

، وهناك مواقف مشتركة تجاه العديد من القضايا "قوية"
وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات

وأضاف ان وفد برلماني من بالده سيزور األردن 
زيز العالقات البرلمانية في الوقت القريب بهدف تع

 األردنية، وتنسيق الجهود وتبادل الزيارات بين –الروسية 
  .البلدين الصديقين

واكد أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل القضية 
ٕالفلسطينية، واقامة دولة مستقلة للفلسطينيين على 
ترابهم الوطني وعودة الالجئين، مشيدا بدور جاللة الملك 

لمقدسات االسالمية والمسيحية والدور في الوصاية على ا
  .االنساني الكبير في المنطقة تجاه كل القضايا

  ٢٢/٨/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

التعاون اإلسالمي تؤكد مكانة مدينة القدس 
  ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

 

منظمة التعاون اإلسالمي  جددت – وفا – جدة
ة السيادة دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعاد

الكاملة على مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة 
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فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها 
اإلنساني، وصون حرمة جميع األماكن المقدسة 
اإلسالمية والمسيحية فيها، وضمان الحقوق الدينية 
الثابتة لألمة اإلسالمية فيها، وارتباط المسلمين األبدي 

 .اء العالم بالمسجد األقصى المباركفي جميع أنح

ودعت المنظمة في بيان لها، لمناسبة الذكرى 
الخمسين إلحراق المسجد األقصى المبارك، التي تصادف 

 األربعاء، المجتمع الدولي إلى العمل على )أمس (اليوم
حمل إسرائيل، قوة االحتالل، على االلتزام بمبادئ القانون 

ٕولية، وانهاء احتاللها لكل الدولي وقرارات الشرعية الد
أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها األمم 

، بما فيها مدينة ١٩٦٧المتحدة على أساس حدود 
  .القدس الشريف

وقالت المنظمة إن هذه الذكرى األليمة تحل في 
 اإلسرائيليةظل استمرار وتصاعد وتيرة االنتهاكات 

ل المصلين ، من خالل تقييد حرية وصواألقصىللمسجد 
، وتكرار االعتداءات عليهم داخل باحاته، إليهالمسلمين 

ٕواغالق بواباته، وتمكين المستوطنين المتطرفين من 
 الحفر تحته أعمال تكثيف إلى إضافةاقتحام ساحاته، 

، قوة االحتالل، إسرائيلوفي محيطه، في إطار مخططات 
الرامية لتهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي 
والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك 

 .صارخ للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

وحيت المنظمة الشعب الفلسطيني المرابط في 
مدينة القدس، مجددة التأكيد على مواصلة تضامنها 
ووقوفها إلى جانبه ودعم حقوقه المشروعة فيها، 

ودعت إلى االستمرار في . نبوصفها عاصمة دولة فلسطي
تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لمدينة القدس وأهلها 

 .المرابطين

  ٢٢/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية صمام : وزير شؤون القدس
  األمان للقضية الفلسطينية

  

أكد وزير شؤون القدس في الحكومة  - عمان
دينة القدس المحتلة،  فادي الهدمي، أن م،الفلسطينية

تمر بأخطر المراحل التاريخية، في ظل السياسات 
األمريكية المنحازة لليمين اإلسرائيلي المتطرف وانتهاكاته 

  .فيها

وقال ان الوصاية الهاشمية هي صمام األمان 
للقضية الفلسطينية والقدس خط احمر ويحب الحفاظ 

ة القضية الفلسطينية تمر في لحظ«إن  مبينا عليها،
فارقة من التاريخ في ظل الهجمة الشرسة والتوغل 
اإلسرائيلي الشرس على كل المفاصل في حربهم ضد 
البشر والحجر واإلنسان وفي ظل السياسات االحتاللية 
االحاللية التي تريد ضرب كل المفاصل في القدس من 
هدم للمنازل وحصر التجار في البلدة القديمة وفرض 

لمسلمين في عيد األضحى، الضرائب وانتهاك حرمة ا
وهذه سابقة خطيرة لم نعهدها ولم نشهدها منذ أن احتلت 

  .«١٩٦٧المدينة في العام 

وأضاف الهدمي في مقابلة خاصة مع راديو البلد 
اليمين اإلسرائيلي «اجراها الزميل محمد العرسان، أن 

يستغل ملف مدينة القدس والمسجد األقصى كورقة في 
 األمر الذي يدفعهم لمزيد من االنتخابات المقبلة،

  .«االقتحامات

ولفت الوزير الفلسطيني إلى التغول اإلسرائيلي 
وسياساته االحتاللية بحق القضية الفلسطينية، وخاصة 
في مدينة القدس، التي يجب أن تتجسد كعاصمة للدولة 

  .الفلسطينية المستقلة

وعن الجدل القائم حول السياحة العربية 
السياحة في «لقدس أكد الهدمي أن واإلسالمية الى ا

القدس بأمس الحاجة بأن يكون هناك تواجد عربي 
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ٕواسالمي بأفواج كبيرة داخل المدينة لدعم تجارها 
  .«اقتصاديا ودعم صمود المقدسيين

زيارة السجين ال تعني التطبيع مع » :وقال 
، مشددا على ضرورة إنشاء فنادق عربية في »السجان

 فندقا لكن قبل العام ٢٠يوجد إال القدس، مينا انه ال 
 فندقا، مؤكدا أنه لم يتم إنشاء أي ٤٠ كان هناك ١٩٦٧

  .١٩٦٧فندق بعد أن احتلت المدينة في العام 

 شقة فندقية ١٥٠٠وأضاف أن هناك أقل من 
في القدس وبالتالي يجب ان يكون هناك تركيز إذا أردنا 
أفواجا سياحية دولية وعربية واسالمية تأتي إلى 

  .«القدس

يجب أن ننظر إلى قطاع اإلسكان  وقال الهدمي، 
هم يهدمون ونحن يجب «ضمن منظومة تعزيز الصمود 

أن يكون لنا بناء وزيادة عدد الوحدات السكنية داخل 
فلسطين لألزواج الشابة باإلضافة إلى وجود نظام 
لإلقراض لكي يتزوج الشباب نظرا إلرتفاع أسعار الشقق 

  .«السكنية في القدس

قطاع التعليم في  وأشار الهدمي إلى أن قطاع
القدس يتعرض لهجمة شرسة تستهدفه ألنه مرتبط 

  .بالهوية الفلسطينية وباألجيال التي سوف تأتي

ويزرو الهدمي عمان للمشاركة في افتتاح 
فعاليات األيام الثقافية الفلسطينية التي تقام بمناسبة 

لمبارك، الذكرى الخمسين إلحراق المسجد األقصى ا
 .٢٠١٩ٕواعالن القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية 

  ٢ ص٢٣/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

سياسيون يرجحون أن تفرز انتخابات 
حكومة يمينية ترفض " الكنيست اإلسرائيلي"

  "حل الدولة الفلسطينية"

  

 تحليل سياسي

 تتجه األنظار إلى –عمان  – ايد الدخيلز
، المزمع )الكنيست(اإلسرائيلي االنتخابات العامة للبرلمان 

المقبل، والتي قد تشهد ) سبتمبر(إجراؤها في أيلول 
مفاجآت بعد سلسلة المتغيرات التي جرت على الوضع 

يقول المحلل السياسي، خالد .السياسي في إسرائيل
 ال تعطي لحزب على الرأيالشنيكات، إن استطالعات 

تائج لكن حزب أولوية كبرى في الفوز، وربما تتشابه الن
  .يبقى الحسم في إعالن النتائج

بالنسبة لمواقف األحزاب اإلسرائيلية “وأضاف، 
كأحزاب الوسط وأحزاب اليمين، فهي متقاربة في الرؤية 
واآليديولوجيا، وجميعها ال تتحدث نهائيا عن دولة 

  .”فلسطينية، وهي غير موجودة على أجندتها

علق وبالتالي فإن الرؤى اإلسرائيلية، فيما يت
بمستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي ستذهب إلى اإلبقاء 
على الوضع الراهن، وستبقى وتيرة االستيطان كما هي إن 
لم تتصاعد أكثر، وفق الشنيكات، إضافة إلى التضييق 
على األماكن المقدسة، متوقعا أن تفرز االنتخابات 
حكومة يمينية ستكون أجندتها رفض الدولة الفلسطينية، 

كامل السيادة اإلسرائيلية على كل األراضي وفرض 
الفلسطينية، وقد تتوسع بشن ضربات وقائية في 

  .محيطها

ورأى أن إسرائيل ستفرض أجندتها بقوة، وبما 
فق مع صفقة القرن التي سبق وأعلنت إدارة ترامب ايتو

أنها ال تتضمن دولة فلسطينية، بل “عنها، خاصة في 
لى أراضي الضفة تذهب الى فكرة سيطرة إسرائيل ع

، وهو ما يتعارض مع رؤية وسياسة األردن الذي "الغربية
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 ٦٧يؤكد على ضرورة قيام دولة فلسطينية على أراضي 
وعاصمتها القدس الشرقية، لكن هذا الموقف يحتاج لدعم 

  .عربي ودولي

وبالنسبة للعالقة األردنية اإلسرائيلية، توقع 
المقدسة أن تشهد توترا بسبب األماكن “الشنيكات 

والسياسات تجاه الالجئين والموقف من الدولة 
الفلسطينية، وهذا الوضع الراهن يمكن أن يتغير أو 
يتطور في حال تغير الموقف العربي باتجاه التوحد، وهو 
أمر بعيد المنال حتى هذه اللحظة على األقل في ظل 

  ".ٕاالختالفات في أولويات الصراع بين إيران واسرائيل

ى السفير السابق أحمد مبيضين، من جهته، ير
أن حزب الليكود اليميني، برئاسة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يزال يتصدر استطالعات 

 العام، غير أن تشكيل الحكومة الجديدة، قد تصطدم الرأي
اليميني أفيغدور ” إسرائيل بيتنا“بصخرة زعيم حزب 

 زعيم المعارضة برئاسة” أزرق أبيض“ليبرمان، وحزب 
بيني غانتس، خاصة بعد الحديث عن اتفاق جديد بينهما 
في محاولة جديدة لاللتفاف على فوز الحزب الحاكم 

  .الليكود

) مايو(وقرر الكنيست اإلسرائيلي نهاية أيار 
ُالماضي حل نفسه، والتوجه إلى انتخابات مبكرة في 

المقبل، بعد فشل نتنياهو في ) سبتمبر(منتصف أيلول 
  .تشكيل حكومة جديدة إثر رفض ليبرمان االنضمام لها

ورجح مبيضين، فوز الليكود ونتنياهو وهو 
سيناريو متوقع في ظل انحياز المجتمع اإلسرائيلي 
بالكامل نحو اليمين واليمين المتطرف وهو المعسكر الذي 
يسيطر على الكنيست في العقد األخير خاصة نتنياهو 

لحكومة وجمع التحالفات الذي نجح في السيطرة على ا
واألحزاب خالل األعوام األخيرة، قبل أن يفشل في تشكيل 

) أبريل(الحكومة األخيرة عقب فوزه في انتخابات نيسان 
٢٠١٩.  

بدوره، يرى الوزير األسبق سعيد المصري، أن 
االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة لن تكون تكرارا لالنتخابات 

هو بهامش ضئيل رغم أنه لم الماضية التي فاز فيها نتنيا
  .يتمكن من تشكيل ائتالف حاكم في أعقابها

ان هذه االنتخابات ستكون واحدة من “وأضاف، 
أهم االنتخابات في تاريخ إسرائيل، إذ ستجمع بين عدة 
قضايا مترابطة تؤثر بشدة على هوية إسرائيل كديمقراطية 

) أبريل(يهودية، والتي طمست في انتخابات نيسان 
ضية، لكنها انفجرت الى العلن اآلن، فضال عن الما

 مليون فلسطيني في الضفة ٢.٥مستقبل سيطرتها على 
الغربية، ومن هو الذي سيقود إسرائيل في هذا الوقت 
الحاسم، هل هو تحالف براجماتي من الوسط أم التحالف 

  .”اليميني األكثر تطرفا على اإلطالق في إسرائيل؟

االنتخابات ستكون وأشار المصري إلى أن هذه 
صراعا مفتوحا بين العمالقين السياسيين الحاليين 
إلسرائيل وهما نتنياهو الذي يخوض قتاال بكل األسلحة 
لتجنب سجنه بسبب الفساد، ورئيس الوزراء السابق 
إيهود باراك الذي لم يترشح في االنتخابات السابقة لكنه 

 .سيخوضها هذه المرة

  ٣ ص٢٤/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ًاالحتالل يبحث قريبا مستقبل وجود السلطة 
  .. الفلسطينية

  

أفادت  –وكاالت  –رام اهللا  – القدس المحتلة
أن المجلس ) كان(قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية 

) الكبانيت(الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية 
ًسيعقد قريبا اجتماعا لمناقشة مستقبل وجود السلطة  ً

  .يةالفلسطين

وذكرت القناة في تقرير بثته يوم الجمعة 
ً أن عددا من ممثلي - "العربي الجديد"بحسب  - الماضي
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اليمين في الحكومة على رأسهم وزير المواصالت بتسالل 
 دعوا إلى "البيت اليهودي"سمورطتش القيادي في حزب 

إجراء مناقشة حول ما إذا كان وجود السلطة يخدم 
  .و يتعارض معهاالمصلحة اإلسرائيلية أ

وأشارت القناة إلى أن سمورطتش وزمالءه 
يتهمون السلطة بالمسؤولية عن توفير بيئة أفضت إلى 
موجة العمليات األخيرة التي استهدفت جنود االحتالل 
ومستوطنيه في الضفة الغربية عبر السماح بالتحريض 

  .ومواصلة دفع الرواتب لألسرى وعوائل الشهداء والجرحى

، دعا مبعوث الرئيس األميركي دونالد من ناحيته
ترمب الخاص للشرق األوسط، جيسون غرينبالت الدول 
المانحة التي تقدم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية 

  .إلى إعادة النظر في تقديم هذه المساعدات

وفي سلسلة تغريدات نشرها، مساء الجمعة على 
تي أسفرت عن ً تعليقا على العملية ال"تويتر"حسابه على 

يجب على دول “: مقتل مستوطنة وجرح اثنين آخرين قال
العالم وقف تقديم المساعدات االقتصادية للسلطة 
الفلسطينية، في حال لم تقم بالتنديد بالعملية في الوقت 

ً، متهما قيادة السلطة بتوظيف "الذي أشادت حماس بها
ّالمساعدات في تمويل تنفيذ العمليات، على حد 

  .>>...زعمه

أشادت حماس بمقتل “ووفق غرينبالت ... <<
، ينبغي على منظمة التحرير ) سنة١٧ (رينا شنيرب

الفلسطينية التنديد بصورة قاطعة بذلك االعتداء وبمقتل 
جندي إسرائيلي قتل قبل " ) سنة١٨ (دفير سوريك

 إن لم يفعلوا ذلك، فعلى الدول المانحة "أسبوعين بالضفة
 باإلجابة عن سبب استخدام أموال مطالبة منظمة التحرير

  .”المانحين لمكافأة االعتداءات

وفي السياق، نوهت قناة التلفزة الرسمية 
ّاإلسرائيلية بأن الحملة التي يشنها وزراء اليمين 
ومسؤولون في اإلدارة األميركية ضد السلطة الفلسطينية 

تتواصل، رغم أن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تؤكد أن 
ة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل األجهز

التعاون مع المخابرات والجيش اإلسرائيلي على نطاق 
  .واسع من أجل منع تنفيذ عمليات

وفي السياق، أشارت القناة إلى أن وزراء اليمين 
يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين وزيرا 

 رئيس للحرب وحثه على عدم مواصلة الجمع بين منصبي
الحكومة ووزير الحرب، على اعتبار أن هذا يقلص من 
قدرته على التفرغ لمعالجة األوضاع األمنية في الضفة 

  .الغربية

من ناحية ثانية، نقلت قناة التلفزة اإلسرائيلية 
عن محافل عسكرية إسرائيلية أن عملية التفجير ) ١٣(

، وتعكس وجود تنظيم ”نوعية“ّالتي نفذت تعد عملية 
  .هاخلف

ّوحسب المحافل، فإن تنفيذ العملية يدل على أن 
ًهناك تنظيما يعمل على إنتاج العبوات الناسفة، ويستخدم 
ًأشخاصا يقومون بجمع المعلومات االستخبارية عن 

  .تحركات المستوطنين والجيش

 في "اتحاد أحزاب اليمين"بدوره، رفع ... <<
نتخابية  بزعامة ايليت شاكيد سقف دعايته اال"إسرائيل"

بالتركيز على عنصر االستيطان في الحمالت الدعاوية 
  .على ابواب انتخابات الكنيست “إسرائيل“لألحزاب في 

الجديد ” يمينا“وأوضح المكتب الوطني أن حزب 
برئاسة أيليت شاكيد أعلن عن خطته لحل مشكلة 

  .المتمثلة بغالء الشقق السكنية” إسرائيل“االستيطان في 

 يدور عن خطة سوف يعمل وبين أن الحديث
الحزب على إلزام الحكومة بتنفيذها في حال فاز 
باالنتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة االستيطان، حيث 
تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي 

  .في الضفة الغربية



  
  ٧٩ 

وأوضح الحزب أن تطبيق الخطة سيمتد لمدة 
 ألف وحدة ١١٣خمسة أعوام من خالل بناء ما يقارب 

سكنية جديدة في الضفة، بدعم مالي من الحكومة من 
  .خالل صرف ميزانية خاصة بالخطة

غوش “ًوتعرض شاكيد حال لمشكلة السكن في 
، فمن أجل تخفيض األسعار ”إسرائيل“داخل ” دان

  .يتوجب زيادة العرض في مستوطنات الضفة

وفي اإلطار ذاته، دعت ايليت شاكيد زعيمة 
جديد، وحليفها نفتالي بينيت، خالل زيارة حزب اليمين ال

إلى ” مستوطنات غوش عتصيون“قاما بها إلى مجمع 
  .تطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات في الضفة

وفي أعقاب العملية التي وقعت بالقرب من 
قرب رام اهللا، طالب قادة اليمين ” دوليف“مستوطنة 

د اإلسرائيلي المتطرف باتخاذ إجراءات صارمة ض
ٕالفلسطينيين واعادة نصب الحواجز واعتماد سياسة 

 .االغتياالت وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على الضفة

  ٢٥ ص٢٥/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

كاتس يعتزم جمع تبرعات مالية لنقل سفارات 
  دول أجنبية للقدس

 

 -  ترجمة خاصة- دوت كوم" القدس" – رام اهللا
 األحد، أن أمسبري، الع" ماكور ريشون "ذكر موقع مجلة

يسرائيل كاتس يعتزم  ما يسمى وزير الخارجية اإلسرائيلي
جمع تبرعات مالية لدول أجنبية، بهدف نقل سفاراتها من 

  .أبيب إلى القدس تل

وأوضح الموقع أن هذه التبرعات ستأتي من 
مانحين وجهات أخرى من مختلف دول العالم،  يهود

سفارات في  وستتيح لكاتس تشجيع الدول على فتح
ًالقدس، والتي قالت سابقا إنها تمتنع عن ذلك بسبب 

  .نقص التمويل

 وبحسب الموقع، فإن النائب العام ألمور وزارة

ًالخارجية وافق على المبادرة لتصبح قرارا حكوميا، مشيرا 
ينقل أكبر عدد ممكن من  إلى أن هدف كاتس أن

عات ورجح الموقع أن يتم جمع التبر.السفارات إلى القدس
 ". إلقامتها٧٠احتفاالت إسرائيل بالذكرى الـ"خالل 

وقال كاتس أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
إن السلفادور وهندوراس على استعداد "الكنيست،  في

سفارتين في " إسرائيل"فتحت  ًلنقل سفارتيهما فورا إذا
بنيامين  ًبالدهما، الفتا إلى أنه يعمل مع رئيس الوزراء

تمكين فتح سفارات في تلك البلدان على الرغم نتنياهو ل
  .ميزانية الوزارة من خفض

 وأشار الموقع، إلى أن عمليات نقل السفارات إلى

القدس تسير بشكل بطيء، فمنذ نقل السفارة األمريكية لم 
غواتيماال، فيما فتحت التشيك والمجر  تنقل سوى سفارة

 .مراكز تجارية وثقافية

العبرية كشفت " هيوميسرائيل "وكانت صحيفة 
نهاية الشهر الماضي عن خطة يعدها كاتس بهدف 

  .الطلب من الحكومة تمويل عمليات نقل السفارات

  ٢٦/٨/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

إطالق النار الوحشي على : نائب أردني
  االنسانيةالطفلين في القدس جريمة بحق 

  

 أكد نقيب المحامين السابق النائب – خاص
ني صالح العرموطي أن إطالق النار بشكل مباشر األرد

على الطفلين الفلسطينيين نسيم أبو رومي وحمودة 
ًالشيخ ابنا األربعة عشر ربيعا عند باب السلسلة في 
القدس المحتلة يعد جريمة بحق اإلنسانية، وعلى 
منظمات حقوق اإلنسان التحرك بشكل فوري لمحاسبة 

 .الجنود القتلة
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سيم أبو رومي وأصيب حمودة واستشهد الطفل ن
الشيخ بعد محاولتهما طعن أحد جنود االحتالل عند باب 

في ) أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(السلسلة 
١٥/٨/٢٠١٩. 

وأوضح العرموطي أن في هذه الحاالت ال بد من 
وجود تناسب بين الرد والهجوم، ألن الدفاع عن النفس ال 

لطرف اآلخر، إنما يعطي الشخص رخصة مفتوحة بإيذاء ا
يجيز له فقط استخدام القدر الالزم من القوة لرد الهجوم 
ًوالسيطرة عليه، وهو ما كان ممكنا مع الطفلين أبو رومي 
والشيخ، إال أن جنود االحتالل أطلقوا النار عليهما بهدف 

 مخازن من الرصاص ٣القتل حيث تم تفريغ نحو 
 .بجسديهما الفتي

حصل مع الطفلين واعتبر العرموطي أن ما 
يعتبر جريمة وحشية عن قصد، وهو نابع من العقلية 
اإلسرائيلية التي تبرر قتل أي شخص فلسطيني إن كان 
ًطفال أو شابا، مسلحا أو مدنيا، مطالبا المنظمات  ً ً ً ً
الحقوقية بتبني القضية ورفعها إلى محاكم ذات 
اختصاص دولي لمالحقة القتلة ومعاقبتهم على هذه 

 .البشعة التي استهدفت الطفولةالجريمة 

ودعا جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية 
إلى التحرك في هذا اإلطار ورفع قضية على الجنود 
ًالقتلة ومحاكمتهم، مبينا أن هناك إمكانية لمالحقتهم من 
قبل بعض المحاكم األجنبية التي تتبنى القضايا العالمية، 

ًحيث صدر أمرا قضائيا في بريط  بإلقاء ٢٠٠٩انيا عام ً
القبض على وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي 
ليفنى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بوصفها من المسؤولين 
عن العملية العسكرية اإلسرائيلية التي شنتها إسرائيل 

 .٢٠٠٨على قطاع عام 

ودعا العرموطي إلى رفع القضية إلى المحاكم 
 الجنائية الدولية التي تتيح الدولية، ال سيما المحكمة

محاكمة ومالحقة األفراد واألشخاص المتورطين في 

اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد االنسانية، حيث يمكن 
وصف جريمة قتل الطفل نسيم أبو رومي ومحاولة قتل 

 .الطفل حمودة الشيخ بحريمة ضد اإلنسانية

 انتهاك االحتالل التفاقية وادي عربة

طي حديثه، وأكد أن االحتالل وتابع العرمو
اإلسرائيلي مستمر في انتهاك اتفاقية وادي عربة 
ًالمشؤومة الموقعة بين االحتالل واألردن، موضحا أن 
عمان ملتزمة بجميع بنود االتفاقية، لكن ال يمكن البقاء 
واالستمرار في اتفاقية موقعة بين طرفين وال يلتزم أحدهما 

 .بتطبيق كامل بنودها

إن االحتالل لم يحترم اتفاق :" عرموطيوقال ال
وادي عربة المشؤومة والتي يرفضها الشعب األردني، 
ويواصل االحتالل انتهاكاته في المسجد األقصى المبارك 
الذي يخضع للسيادة األردنية، ويستمر في مواجهة 
األوقاف األردنية والتضييق عليها للسيطرة على المسجد 

ًونه، فضال عن جرائمه بحق األقصى المبارك والتحكم بشؤ
 ".المصلين والمرابطين في األقصى

وكشف العرموطي خالل المقابلة، عن مسودة 
مشروع سيقدمها مع عدد من النواب إللغاء اتفاق وادي 
عربة، وقال ال يمكن لألردن استمرار العمل بهذه االتفاقية 
بعد كل االنتهاكات التي قام بها االحتالل اإلسرائيلي بحق 

يادة األردنية والهيئات التي تتبع األوقاف األردنية الس
والمملكة الهاشمية، وسنعمل على إلغاءها كما نجحنا 
بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لالحتالل 

 .اإلسرائيلي

األردن خسر الكثير بعد توقيع : "وختم العرموطي
هذه االتفاقية المشؤومة على الصعيد االقتصادي 

لسياسي واالجتماعي، بسبب هذا المسار، ما أودى وا
  ".بالبلد إلى كوارث ومصائب كبيرة

 ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٨١ 

دعو الحترام الدور التاريخي االمم المتحدة ت
لالردن في رعاية المقدسات االسالمية 

 والمسيحية في القدس
  

  محمد خير دقامسة– وكاالت -  المتحدةاألمم
المنسق الخاص لألمم   المتحدة، على لسان األممتأكد –

المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي 
ميالدينوف يوم أمس على أهمية احترام الدور التاريخي 
الذي تقوم به المملكة االردنية الهاشمية في القدس 

  .الشريف

وقال ميالدينوف في احاطة قدمها لمجلس االمن 
جلسته الشهرية بشان الوضع في الدولي الذي عقد 

في  أكرر الدعوة إلى دعم الوضع الراهن"فلسطين انني 
الحرم القدسي الشريف، بما يتماشى مع الدور التاريخي 
الخاص للمملكة األردنية الهاشمية بصفتها الوصي على 

  ".األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس

ة اقتحام وأشار ميالدينوف في كلمته إلى حادث
المستوطنين للقدس الشريف يوم عيد االضحى المبارك 

 من المصلين المسلمين ٢٩االمر الذي أدى إلى اصابة 
  .بجروح بما فيهم بعض اعضاء الوقف االسالمي

 إلى إحاطتهاال ان المسؤول االممي لم يشر في 
 باستخدام األعيرة المطاطية ةاإلسرائيليالسلطات  قيام

وت خالل المواجهات بين قوات وقنابل الغاز والص
 ٤٥٠االحتالل اإلسرائيلي والمصلين، عقب اقتحام 

بحراسة مشددة  باحات المسجد األقصى المبارك مستوطنا
من شرطة وقوات االحتالل، بعد أن تم إخالؤه من 

  .المصلين

 ميالدينوف من استمرار الجمود السياسي وحذر 
 ا مضيفا انهفي عملية السالم وغياب أي إمكانية إلحيائه

أن غياب األفق السياسي باتجاه إنهاء الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، سيؤدي 

وشدد "إلى أن تخلق الخطوات األحادية على األرض
أن اتخاذ خطوات ملموسة أمر ممكن  ميالدينوف

وضروري لتغيير المسار السلبي للصراع الفلسطيني 
زام األمم المتحدة بدعم اإلسرائيي مؤكدا على الت

الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل الصراع على أساس 
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة 

إسرائيل (واالتفاقات السابقة، وتحقيق حل الدولتين 
  .اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن) وفلسطين

وبشأن االستيطان، قال ميالدينوف إن توسيع 
مستوطنات ليس له أي أثر قانوني ويعد انتهاكا صارخا ال

  .للقانون الدولي

  ١ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

حذف الخارجية األمريكية : الجامعة العربية
  "إجراء عدائي"اسم فلسطين 

  

قالت  ... <<-وكاالت  - محمد خير دقامسة
الجامعة العربية، إن قرار وزارة الخارجية األمريكية بحذف 

 سم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرقا

جاء ذلك في بيان ". إجراء عدائي جديد"األوسط هو 
للجامعة العربية، ردا على حذف الخارجية األمريكية اسم 
السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق 

  .األوسط، بموقعها اإللكتروني، األحد الماضي

أن القرار األمريكي واعتبرت الجامعة العربية 
إجراء عدائي جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من "

اإلجراءات العدائية األمريكية التي تهدد بتصفية القضية 
ستتصدى لهذه "وشددت على أنها ". الفلسطينية

واألحد، قالت القناة ". اإلجراءات في المحافل الدولية كافة
سم العبرية السابعة، إن الخارجية األمريكية حذفت ا

السلطة نهائيا من قائمة تعريف المناطق في الشرق 
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راتها بالعالم للتقيد ٕاألوسط، وانها أرسلت تعليمات إلى سفا
  .>>...بأوامرها

  ٢٠ص ٢٨/٨/٢٠١الدستور 

* * * * *  

 بالده لحل لطراونة يلتقي نظيره الكيني ويؤكد دعما

 الدولتين النهاء الصراع الفلسطينية االسرائيلي
  

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف 
الطراونة إن مواصلة االقتحامات اإلسرائيلية للمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، واستهداف المدنيين 

العتقال لألطفال والنساء وبناء المستوطنات، واستمرار ا
والشيوخ وهدم المنازل، ما هو إال شكل من أشكال 
ًاإلرهاب، الذي يتوجب موقفا حازما من قوى المجتمع  ً
الدولي، لوقف تلك الممارسات، التي تقوض مساعي 

  .السالم

حديث الطراونة جاء لدى استقباله بدار المجلس 
 جاستن اليوم الثالثاء رئيس الجمعية الوطنية الكينية

موتوري والوفد المرافق له، حيث جرى التباحث في آفاق 
  .التعاون المشترك بين األردن وكينيا

وأكد الطراونة أننا في األردن سنبقى متمسكين 
بثوابتنا برفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني 
والتاريخي القائم في القدس، فحق المسلمين والمسيحيين 

ن أن نقبل بمحاوالت تهويد فيها أبدي وخالد، وال يمك
  .المدينة المقدسة

وزاد إن العالقات التي تجمع األردن وكينيا قائمة 
على الصداقة العميقة والتي تجسدت قبل أعوام قليلة 
بزيارة جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى العاصمة نيروبي، 
وهي زيارة شكلت أهمية كبيرة كفاتحة لتعاون على الصعد 

في مجال التعاون االقتصادي ومكافحة كافة ال سيما 
  .اإلرهاب

وعبر عن تضامن األردن مع كينيا، مبينا أنه 
كان من المؤلم رؤية دماء األبرياء تسيل في العاصمة 
نيروبي مطلع العام الجاري على يد عصابة بوكو حرام، 
ومن قبل في عمليات إجرامية مماثلة، مثمنا الجهود التي 

 على تلك العصابات، ما يبعث في بذلتها كينيا في التغلب
النفس االرتياح، ويتطلب بالوقت ذاته مواصلة الجهود 
للقضاء بشكل كلي على تلك العصابات على المستويات 

  .كافة األمنية والعسكرية والثقافية واالجتماعية منها

من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية الكينية 
هللا الثاني في بجهود المملكة بقيادة جاللة الملك عبدا

تحقيق السالم واالستقرار للمنطقة، ودوره الريادي 
  .والقيادي في الحرب على اإلرهاب

وأكد أهمية تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 
الصديقين والبناء عليها في مختلف المجاالت سيما 
البرلمانية منها، الفتا الى ان اللقاءات البرلمانية التي 

الصديقين من شأنها تقريب وجهات تجمع البرلمانين 
  .النظر تجاه العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك

 ٢٨/٨/٢٠١٩مجلس النواب 

* * * * *  

مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته القتحام 
  المسجد األقصى

مجلس الوزراء السعودي، في  جدد –  وفا- جدة
جلسته التي عقدها اليوم الثالثاء، في قصر السالم 
بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

العزيز آل سعود، إدانة المملكة القتحام قوات  عبد
االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى واالعتداء على 
المصلين في أول أيام عيد األضحى المبارك، ورفضها 

 .الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ضد أبناء شعبنا

تضافر جهود " المملكة إلى دعوة وأكد المجلس
المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف 
ًالممارسات العدوانية اإلسرائيلية التي تعد استفزازا 
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ًلمشاعر المسلمين وانتهاكا لحقوق أبناء الشعب 
  ".الفلسطيني الشقيق

  ٢٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

ضغوط أمريكية وصهيونية على الدول 
  تينية لفتح بعثات لها في القدس المحتلةالال

أكد عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، نائب األمينة 
الرفيق صالح " فدا"العامة لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

 أمريكااتصاالتها مع دول  تواصل رام اهللا، رأفت ان سلطة
األمريكية  الالتينية لحثها على عدم االستجابة للمطالب

فتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة واإلسرائيلية ب
 .القرار األخير لهندوراس السيما بعد

هناك : "وقال رأفت في حديث إذاعي، اليوم األربعاء
جهود تبذل مع الدول العربية واإلسالمية للضغط على تلك 

 نقل سفاراتها من تل أوفتح بعثات دبلوماسية  الدول لعدم
أمله في أن تتراجع عن  أبيب إلى القدس المحتلة معربا

 هندوراس عن نيتها فتح بعثة دبلوماسية في القدس

 ".المحتلة

العام  وطالب رأفت في نهاية تصريحه السكرتير
لألمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس األمن إلزام إسرائيل 

القرارات الدولية، واالنتقال من مجرد أخذ القرارات إلى  بتنفيذ
 إسرائيل بإنهاء احتاللها ٕوالزام وضع آليات لتنفيذها

بإقامة  لألراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني
الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

االستجابة لضغوط اإلدارة األمريكية التي   وعدم١٩٦٧
بمواقفها العدائية تجاه  تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية
ٕواعطائها  ولة االحتاللحقوق شعبنا وانحيازها الكامل لد

 االستيطان وتوسيع غزة الغطاء الالزم لحصار قطاع

وتهويد القدس في محاولة  الضفة الغربية االستعماري في
  .لتغيير الوضع القائم فيها منذ عقود

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ال إفصاح عن صفقة القرن : البيت األبيض
 قبل االنتخابات اإلسرائيلية

  

أعلن مساعد الرئيس االميركي  - نيويورك
وممثله الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبالت 
امس االربعاء ان بالده لن تفصح عن خطة السالم 
االميركية الخاصة بالشرق االوسط قبل االنتخابات 

  .االسرائيلية

وقال غرينبالت في تغريدة له على تويتر، وهي  
 االبيض لالعالن عن مثل المنصة التي يستخدمها البيت

أو (لقد قررنا أننا لن نطلق رؤية السالم » :هذه االمور
  «.قبل االنتخابات اإلسرائيلية) أجزاء منها

 ايلول ١٧وتجري االنتخابات االسرائيلية في 
 يوما ٤٥، لكن تشكيل الحكومة قد يستغرق ٢٠١٩
  .اضافية

  ١ ص٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

دس عاصمة إلسرائيل هندوراس تعترف بالق
   فيها"مكتبا دبلوماسيا"وتفتح 

 

أعلنت حكومة هندوراس ان الرئيس  -عواصم 
خوان أورالندو ايرنانديز سيقوم غدا الجمعة بزيارة رسمية 

 في القدس، "مكتب دبلوماسي"إلى إسرائيل الفتتاح 
  .معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة إلسرائيل

 نظري االعتراف إنه في"وقال رئيس هندوراس 
المكتب "، موضحا أن "بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل

 لسفارة بالده الواقعة في تل "امتداد" هو "الدبلوماسي
  .أبيب

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن 
اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح 

  ."تحليله في األجواء الدولية والوطنية"يجري حاليا 



  
  ٨٤ 

) مايو( أيار١٤كانت الواليات المتحدة نقلت في و
، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ٢٠١٨

في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه 
  .الرئيس األميركي دونالد ترامب

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين 
يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 

  .، عاصمة لدولتهم المستقبلية١٩٦٧

وقررت معظم العواصم األجنبية االحتفاظ 
بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل 

  .>>...لوضع المدينة من خالل المفاوضات

  ١٨ص ٢٩/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

مباحثات أردنية كويتية حول قضايا المنطقة 

  دساتوتأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المق
  

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي  -الكويت 
سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس 
في قصر السيف، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن 
الصفدي وبحث معه سبل تطوير العالقات األخوية 
الراسخة التي يرعاها جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه 

األحمد الجابر الصباح أمير دولة سمو الشيخ صباح 
  . الكويت الشقيقة

ونقل الصفدي تهاني جاللة الملك بتعافي سمو 
االمير الشيخ صباح األحمد الصباح من الوعكة الصحية 
وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللكويت الشقيق 
بالمزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة 

لى تعزيز التعاون بين البلدين وحرص جاللته ع
الشقيقين، مثمنا مواقف الكويت الداعمة للمملكة 

  . ولمسيرتها التنموية

واكد سمو الشيخ جابر خالل اللقاء الذي حضره 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي 

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على متانة العالقات 
كما اجرى . ا تشهده من تطورالتاريخية بين البلدين، وم

الوزير الصفدي مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد 

حول سبل تعزيز العالقات األخوية التاريخية  الصباح، 
  . بين البلدين الشقيقين والمستجدات اإلقليمية

وأكد الوزيران حرص البلدين الشقيقين على 
 العالقات األخوية التي تربطهما وتنمو بشكل تطوير

مضطرد برعاية مباشرة من جاللة الملك عبداهللا الثاني 
  .وأخيه سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

وأكد الصفدي والصباح، أهمية متابعة تنفيذ 
والتي وقعت ) ١٧( االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية الـ

يا األردنية الكويتية المشتركة خالل اجتماعات اللجنة العل
األخيرة التي عقدت في عمان خالل شهر شباط من العام 

وأكدا ان هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم . الحالي
والبرامج التنفيذية الثنائية المشتركة من شأنها فتح آفاق 
أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين في عدة مجاالت 

 والتعليم، والتعليم العالي على رأسها القضاء، والتربية
والبحث العلمي والتدريب المهني والبيئة والتعاون 

  . النفطي

واتفق الجانبان على العمل لزيادة التفاعل بين 
القطاع الخاص في البلدين والتواصل مع غرف الصناعة 
والتجارة والجهات المعنية إليجاد ُأطر مؤسسية تستهدف 

  . واالستثماريزيادة التبادل والتعاون التجاري

وجرى خالل اللقاءات بحث تطوير العالقات 
الثنائية وتعزيز التعاون في جميع المجاالت، إضافة إلى 
ًالتطورات اإلقليمية وسبل التعامل معها استنادا إلى 
الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين خدمة للقضايا العربية 
ٕوتحقيق األمن واالستقرار وايجاد حلول دائمة ألزمات 

واكد الوزيران مركزية القضية الفلسطينية . المنطقة
وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما 
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يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
الشقيق على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 

دس الشرقية، وفق قرارات الشرعية  وعاصمتها الق١٩٦٧
  . الدولية ومبادرة السالم العربية

كما أكد الوزيران رفض جميع اإلجراءات 
اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على 
األرض وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في 

  . القدس ومقدساتها االسالمية والمسيحية

الد الحمد الصباح، أهمية واكد الشيخ صباح الخ
الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس الشريف، لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها 

  .العربية اإلسالمية والمسيحية

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه الكويت لوكالة 
التي ) األونروا(لمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين االمم ا

اكد الصفدي والصباح ضرورة استمرارها في القيام بدورها 
  . وفق تكليفها األممي

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود 
المستهدفة التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية 
يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويقبله السوريون ويعيد 

أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية لالجئين لسوريا 
  .السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن

وأكد الصفدي والصباح ضرورة تحمل المجتمع 
الدولي، وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة، مسؤولياته 
إزاء الالجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، وتقديم 

ضغوط التي الدعم الذي يساعد المملكة على مواجهة ال
  . تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية في المملكة

كما أشاد الصباح في هذا الصدد بالجهود 
اإلنسانية والدور الذي يقوم به األردن تجاه الالجئين 

  .السوريين

واتفق الوزيران على أهمية خفض التصعيد في 
الخليج العربي عبر حوار سياسي ينهي التوتر ويضمن 

وار قائمة على مبدأ عدم التدخل في عالقات حسن ج
الشؤون الداخلية للدول ويحمي أمن واستقرار منطقة 

  . الخليج التي يشكل أمنها ركيزة لألمن الدولي

كما شدد الوزيران خالل مباحثاتهما على أهمية 
  . حل األزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة

وأكدا أهمية استمرار العمل معا في إطار الجهود 
إلقليمية والدولية لهزيمة اإلرهاب والتطرف وتعرية ا

  . ظالميته التي ال تنتمي إلى حضارة أو دين

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق 
بينهما إزاء جميع القضايا االقليمية، مؤكدين رؤيتهما 

  . المشتركة حول كيفية التعامل معها

 كما اتفقا على استمرار العمل من اجل تفعيل
االتفاقيات التي توصل اليها البلدان خالل اجتماعات 
اللجنة العليا المشتركة لالرتقاء بالتعاون الى أعلى 

 .المستويات تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين

 ٤ ص٣٠/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

البرلماني العربي يطالب مجلس األمن بموقف 
 حازم تجاه حذف أميركا السم فلسطين

  

قال رئيس االتحاد البرلماني العربي  - انعم
المهندس عاطف الطراونة، إن خطوة الخارجية االميركية 
بحذف اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق 
في الشرق األوسط، يكرس مدى انحياز اإلدارة األميركية 

  .للمحتل وتخليها عن دورها كوسيط للسالم

 االتحاد وأضاف الطراونة في بيان صادر عن
ٕالبرلماني العربي أمس الخميس أن االتحاد واذ يدين هذه 
ًالخطوة، ليؤكد أنها تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون  ً
ًالدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزا واضحا  ً



  
  ٨٦ 

للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في األراضي 
ن تؤثر على الفلسطينية، وعلى من أصدرها اإلدراك بأنها ل

عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، 
  .لتحقيق استقالله واستكمال بناء دولته

واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء األخضر 
لقوات االحتالل اإلسرائيلي، لتنفيذ المزيد من عمليات 
التهجير، وهدم المنازل، وطمس مالمح فلسطين 

  .القدس وجوارهاًالتاريخية، خصوصا فيما يتعلق ب

وحذر من مغبة هكذا خطوات بمبادئ القانون 
الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، قائال ان دولة فلسطين 

 دولة في العالم، وهي عضو في أكثر ١٤٠تعترف بها 
 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم ١٥٠من 

دول العالم، وهذه حقائق ال يمكن ألي قرار أمريكي، أو 
  .إسرائيلي تغييرها او إنكارها

وقال إن هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق 
الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم 
ًعلى أرضهم تاريخيا، فضال عن حقهم في تقرير المصير  ً

  .ٕوالعودة، واقامة الدولة المستقلة

وأكد أن قرارات االنحياز لالحتالل الهادفة إلى 
ًلسطيني من جذوره، وترحيله قسرا عن اقتالع الشعب الف

ّأرض أجداده، لن تغير من حقيقة أن فلسطين دولة 
عربية محتلة، فحقوق شعبها محمية بمئات القرارات، 
التي أصدرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس 

  .األمن الدولي، والمؤسسات الدولية

وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، 
ا الشريف بالنسبة لألمتين العربية واإلسالمية، وقدسه

والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب 
والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة كامل الحقوق 
ًالمشروعة للشعب الفلسطيني، معربا عن وقوف االتحاد 
ًالبرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسما 

ًوأرضا وشعبا ً.  

وطالب الطراونة مجلس األمن الدولي، بصفته 
الهيئة المسؤولة عن حفظ األمن والسالم الدوليين، 
ّوتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمل مسؤولياته، 
ٕواتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وادانة هذا القرار، 
الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال 

ٕا دولة االحتالل واغراقها في المنطقة برمتها، بما فيه
 .مزيد من الفوضى وانعدام األمن واالستقرار

 ١ ص٣٠/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

قرار هندوراس اعتداء على حق : مجدالني
  شعبنا في عاصمة دولته القدس

  

 اعتبر األمين العام لجبهة النضال –رام اهللا 
الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

احمد مجدالني، قرار دولة . رير الفلسطينية دالتح
هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس 
المحتلة، اعتداء على حق شعبنا الفلسطيني في عاصمة 

 .دولته، القدس وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية

في الوقت الذي نتطلع فيه لمقاطعة دول : "وقال
ة، والتي تنتهك قرارات العالم للحكومة اليمينية المتطرف

الشرعية الدولية والقانون الدولي، يأتي قرار دولة 
ًهندوراس، الذي يمثل اعتداء صارخا وصريحا على  ً ً
قرارات الشرعية الدولية، وتشجيع لالحتالل لمواصلة 

 ".جرائمه ضد شعبنا

وطالب مجدالني كافة الدول العربية واإلسالمية 
ا قرارات القمة العربية باتخاذ االجراءات التي نصت عليه

  .بشأن الدول التي تنقل مقراتها للقدس

وأشار إلى أن إدارة ترامب تحاول إغراء العديد 
من الدول بدعم سياسي ومالي لاللتحاق بخطوتها بنقل 

 .سفاراتها للقدس

٣٠/٨/٢٠١٩ دنيا الوطن
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* * * * *  

����	�

" واد الحمص"االحتالل يتستر على جريمة 
ل البناء الفلسطيني في بوعود وهمية حو

 )ج(المناطق المصنفة 
  

بنيامين نتنياهو ال  مناورات – وفا – رام اهللا
 الديمغرافيتتوقف والكثير من مناوراته هي من النوع 

الرخيص، وآخر هذه المناورات هي االدعاء بأن مجلسه 
الوزاري المصغر يقرر في أعقاب هدم بيوت المواطنين 

 العام بما الرأياهر تضليل في واد الحمص ببلدة صور ب
 العام الدولي والتستر على جريمته بالسماح الرأيفي ذلك 

للفلسطينيين البناء في المنطقة المصنفة وفق االتفاقيات 
 ).ج(الموقعة مع الجانب الفلسطيني منطقه 

 الصادر، األسبوعيوبحسب تقرير االستيطان 
اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير، فإن هذه 

 سياسية بالضرورة، فهي رسالة بأن أبعادالخطوة لها 
إسرائيل هي صاحبة الوالية والسيادة في هذه المناطق، 

وفرض " ج"ما يؤشر على نوايا الضم الفعلي لمناطق 
السيطرة اإلسرائيلية على هذه المناطق وقطع الطريق 

 .سطيني لالستثمار فيهاعلى الجانب الفل

وفي خطوة جديدة وفي سياق الدعاية السياسية 
المبكرة في انتخابات الكنسيت صادق المجلس الوزاري 

، على )كابينيت(المصغر للشؤون األمنية والسياسية 
مقترح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشأن 

في الضفة ) ج(أعمال بناء استيطانية في المنطقة 
 وحدة سكنية في ٦٠٠٠الغربية المحتلة، يقضي ببناء 

 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين ٧١٥المستوطنات، و

والتي من المرجح أال يتم تنفيذها بفعل تعقيدات اإلجراءات 
القانونية، ونتنياهو يدرك هذا جيدا لكنه يحاول ذر الرماد 
في العيون وتضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع 

طان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية االستي
بالسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المصنفة في 

 ).ج(االتفاقيات منطقة 

وفي إطار تبادل األدوار وخلط األوراق عبرت 
عديد األوساط اإلسرائيلية بصراحة عن نواياها بهذا 

إن "االتجاه، حيث قال وزير النقل اإلسرائيلي سموتريش 
لخطوة تهدف إلى إحباط البناء الفلسطيني أو أي هذه ا

إمكانية لقيام دولة فلسطينية، رافقها ايضا تصريحات 
أدلى بها حاخامات وأعضاء كنيست ومسؤولين 
إسرائيليين من أقطاب اليمين الحاكم التي تدعو في 

أرض (مجملها للتسليم بأن الضفة الغربية المحتلة 
ة بفرض القانون ، والمطالب)إسرائيل لشعب إسرائيل

ًتنفيذا لألمر اإللهي (اإلسرائيلي عليها وضمها باعتبارها 
 ).الذي ورد في التوراة وليست مسألة سياسية

في الوقت نفسه، هاجم قادة المستوطنين في 
السماح بالبناء الفلسطيني " ّالضفة الغربية المحتلة مقترح

، قائلين إن ذلك يعني إقامة )ج(ّفي المناطق المصنفة 
ولة إرهابية بين التجمعات االستيطانية، وأصدر رؤساء د

المجالس االستيطانية في الضفة المحتلة بيانات ضد قرار 
المجلس الوزاري المصغر، واعتبر رئيسا المجلس 

) في منطقة رام اهللا" (بنيامين"االستيطاني اإلقليمي 
منطقة " (هشومرون"والمجلس االستيطاني اإلقليمي 

غانتس ويوسي داغان في بيان ، يسرائيل )نابلس
التقرير حول إجراء نقاش في الكابينيت "مشترك، إن 
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) ج(بهدف المصادقة على خطة بناء للعرب في مناطق 
عقد اجتماع لمجلس الوزراء بهدف "مقلق للغاية وأن 

ينذر ) ج(الموافقة على خطط البناء للعرب في المنطقة 
بالخطر بشكل خاص، حيث أن السلطة الوطنية 

لفلسطينية، بمساعدة وتمويل الدول األجنبية، تقوم ا
بتنفيذ أعمال بناء غير قانونية واسعة النطاق في هذه 
المناطق بهدف واحد واضح وهو اإلرهاب في قلب 

 .إسرائيل

وفي تبادل لألدوار وللتعمية على نوايا الضم 
اإلسرائيلية الفعلية أبدى وزراء وشخصيات سياسية 

اليمين المتطرف، معارضتهم وحزبية إسرائيلية من 
الشديدة، للمقترح، والذي اعتبروه ضربة للمخططات 

ومن جهته ". ج"اإلسرائيلية الرامية للحفاظ على المناطق 
اعتبر سفير الواليات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان 

خطة إسرائيل للبناء ) سي إن إن(في مقابلة مع شبكة 
يد للطرفين الفلسطيني بانه مف" ج"في المناطق المصنفة 

 .واإلسرائيلي

) الكابنيت(والقت قرارات المجلس الوزاري المصغر
رفضا فلسطينيا، واعتبرت قيادات فلسطينية تلك 
المخططات بأنها تعكس إنكار إسرائيليا رسميا لوجود 
ٕاالحتالل وامعانا في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من 

لفلسطيني ليس ، مؤكدة أن الشعب ا"دولة االحتالل"
بحاجة لموافقات نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر للبناء 

  . على أرض وطنه

ٕحيث أكدت اللجنة التنفيذية رفضها وادانتها لهذه 
السياسة اإلسرائيلية وأوضحت أن البناء الفلسطيني في 
القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع 

دولته التي وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه و
اعترفت بها األمم المتحدة، وأن وحدة األرض الفلسطينية 
دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أية 
اتفاقات سابقة، ولم يعد معموال بهذا الشأن، خالفا 

للمستوطنات االستعمارية التي تبنيها إسرائيل وتشكل 
ليس فقط انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات 

شرعية الدولية التي أكدت أن االستيطان عمل غير ال
مشروع وباطل قانونا، بل وجريمة حرب موصوفة وفقا 
التفاقيات جنيف الرابعة، ووفقا للمادة الثامنة من نظام 
روما للمحكمة الجنائية الدولية، ودعت مجلس األمن إلى 

، الذي صدر ٢٣٣٤تحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار رقم 
األعضاء وأكدت عزمها نقل ملف بإجماع الدول 

االستيطان إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة تحت بند 
 . متحدون من أجل السالم،الفصل السابع

على صعيد آخر وفي سياق مخططات التهويد 
واالستيطان، أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين 

 وحدة استيطانية في محافظة ١٠٠٠نتنياهو بدء بناء 
ء ذلك خالل جولة تفقدية مصورة في بيت لحم، وجا

   .جنوب الضفة الغربية المحتلة" إفرات"مستوطنة 

وجاء هذا بعد ساعات قليلة من ترويج وسائل 
اإلعالم اإلسرائيلية وحكومة االحتالل لقرار المصادقة على 

 وحدة سكنية للفلسطينيين في مجمل المنطقة ٧٠٠بناء 
  ". ج"

ة على أنه لن وجدد نتنياهو تأكيده خالل الجول
يتم اقتالع أي مستوطن أو مستوطنة من الضفة الغربية، 

جاء ذلك . وأن ما تم بناؤه من مستوطنات سيستمر لألبد
إفرات ضمن مجمع "ًخالل افتتاحه متنزها في مستوطنة 

هذا األمر "مؤكدا أن . جنوب بيت لحم" غوش عتصيون
سيبقى والبناء الموجود ". ًانتهى، لقد أعطيت التزاما بذلك

 .إلى األبد وسيتم تطويره

بيني " كاحول الفان"بدوره، أطلق رئيس حزب 
غانتس، في سياق سباق المعركة االنتخابية للكنسيت 
اإلسرائيلي تصريحات شدد فيها على تعميق االحتالل في 
الضفة الغربية وتوسيع االستيطان فيها، وذلك خالل جولة 

س خالل جولة انتخابية في مستوطنات الضفة، وقال غانت
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ال يوجد وضع يمكننا فيه أن نسمح "في غور األردن إنه 
  . ألنفسنا بأال تكون األغوار تحت سيطرتنا الكاملة

ومن خالل تقدير كبير للمستوطنين، علينا أن 
نطور خططا اقتصادية من أجل تطوير الزراعة والبنية 

وكاحول الفان يرى بغور األردن جزءا من دولة . التحتية
ل في أي اتفاق، ويرى في االغوار السور الواقي إسرائي

 ."الشرقي لدولة إسرائيل

في الوقت نفسه يعكف قسم التخطيط في بلدية 
 وحدة سكنية ٢٠٠٠القدس على إعداد خطة لبناء 

جديدة، وبناء شبكة طرق ومباني عامة وتطوير البنية 
الواقعة في القدس، " مستوطنة راموت"التحتية الالزمة في 

بلدية االحتالل في القدس إن الخطة ستسمح وبينت 
بإضافة وحدات سكنية استيطانية كبيرة في مدينة القدس 

، وستسمح الخطة "حي راموت"بأكملها بما في ذلك 
بتطوير أسرع للعائالت التي تنتظر وحدات سكنية إضافية 
في المدينة، كل ذلك بطريقة منظمة وشاملة، مع توفير 

ويشار إلى " ية التحتية في الحياالحتياجات العامة والبن
يواصل طرح العديد من المباني " اإلسرائيلي"ان االحتالل 

 .السكنية والمستوطنات لتهويد القدس

وأعلنت بلدية االحتالل في القدس أن لجنة 
التخطيط والبناء في البلدية صادقت على المخطط 

 تخطيطي إطارالهيكلي الجديد لرأس العامود كجزء من 
ياء القدس الشرقية لبناء وحدات سكنية جديدة شامل ألح

قد يعزز االقتصاد والتجارة المحلية، ويزيد الموارد من 
اجل سكان الحي إلى جانب إقامة مراكز لإلسكان 
والتوظيف والترفيه حسب رئيس بلدية االحتالل موشيه 
ليون، ويتضمن المخطط تحديثا للشوارع وتخطيطا 

ليمية والمناطق العامة للحدائق وتطويرا للمباني التع
المفتوحة في كل من بيت حنينا وشعفاط والعيسوية 

  . والطور وصور باهر

ويدور الحديث هنا في الواقع عن مخطط هيكلي 
يساهم في تسهيل عمليات التخطيط والبناء للبؤر 
االستيطانية اليهودية القائمة في راس العامود وتلك 

القدس الشرقية المخطط لها مستقبال في أحياء أخرى في 
 .مع تسهيل طرق الوصول والخروج للمستوطنين

وعلى صعيد آخر تنوي حكومة االحتالل 
اإلسرائيلية تقديم خطة لتحفيز الدول من أجل نقل 
سفاراتها للقدس، مشيرة إلى أن الخطة التي وضعها وزير 

، تتعامل مع "يسرائيل كاتس"خارجية االحتالل بالوكالة 
   . هدف استراتيجينقل السفارات على أنه

وقد وضع كاتس الخطة المتعلقة بنقل السفارات 
بعد دراسة مستفيضة للعالقات اإلسرائيلية في الخارج، 
وتعامل مع األمر كأولوية قصوى في إطار مهامه كوزير 
للخارجية، وسيقدم قريبا مقترحا إلى الحكومة اإلسرائيلية، 

ي  مليون شيقل كمساعدة للدول الت٥٠بتخصيص مبلغ 
  . تنقل سفاراتها

حيث سيتم استخدام األموال للمشاركة في تمويل 
المصاريف المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن 
السفير، وتحديد موقع مناسب في القدس، والمساعدة في 
اإلجراءات التي تتخذها بلدية القدس والسلطات والهيئات 

نون األخرى ذات الصلة حيث يأمل كاتس، الذي اقترح قا
القدس الكبرى، أن تنقل دول أخرى سفاراتها للقدس، 

 .كتحقيق لمبدأ إسرائيل الكبرى

فيما كشف وزير شؤون االستخبارات اإلسرائيلي 
يسرائيل كاتس ضمن الحديث عن خطة الحكومة التي من 
شأنها ان تشجع الدول لنقل سفاراتها إلى مدينة القدس 

يرة عليه المحتلة عن مخطط يجري وضع اللمسات األخ
لربط " معلوت دفنا"لتهويد البلدة القديمة في الشيخ جراح 

الجامعة العبرية ومستوطنة التلة الفرنسية وجبهات 
بشبكة القطار الخفيف في " وصديق شمعون"حتموشت 

  . القدس الغربية في غضون عامين
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ولم يفصل كاتس تفاصيل الحدث لكن هذا 
شروع التصريح يحمل مضامين متعلقة بأكثر من م

 . عنه في الشيخ جروحاإلعالناستيطاني تم 

ة روتروج لجنة التخطيط والبناء التابعة لإلدا
المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، 

 ٤ وحدة استيطانية وبأنه سيتم إعادة بناء ٢٤٣٠لبناء 
مستوطنات تم إخالء بعضها، دون أن توضح تفاصيل 

 ٣٥٤اللجنة فإنه سيتم بناء ًووفقا لمخطط تلك . عن ذلك
 ١٩٤ في بيت إيل، و٣٤٦وحدة في مستوطنة نيلي، و

 في ٩٤ في كفار أدوميم، و١٣٢ وفي جاني موديعين،
 ٥١ في ألن شفوت، و٦١ في إفرات، و٦٦بيت حجاي، و
 في معاليه أدوميم، ١٨ في عنتئيل، و٢٩في شيلو، و

 في ١٤٩ في براشا و٢٠٧ في مستوطنة أسفار و٢١٥و
 في مستوطنة تلمون ١٦٨ة جاني مودان ومستوطن

 في مستوطنة ٩٨ في مستوطنة كفار ادوميم و١٩٢و
 في ٩٤ وحدة في بيت هاجاي و٩٤كريات نتافيم و

 ٧٠ وحدة في مستوطنة ياكير و٨٠مستوطنة ميشوال و
 في الون ٦١ في مستوطنة افرات و٦٦وحدة في شيما و

  وحدة في مستوطنة اوتنيل٢٩ في شيلو و٥١ وشيفوت
 ١٨ وحدة في بدوئيل و١٩ و وحدة في مسكيوت٢٧و

 . وحدة في مستوطنة عناف١١ ووحدة في معالي ادوميم

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين والتنكيل 
بهم بشتى الطرق أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

إلياس ومداخل بلدة عزون شرق   النبي– طريق جيوس
المحتلة، ما تسبب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية 

بمعاناة كبيرة للمواطنين، كما أغلقت البوابة الحديدية 
بالقرب من قرية دير (، "وادي الدلب"المقامة على طريق 

الرابط بين قرى غرب رام اهللا ومدينة ) ابزيع وكفر نعمة
ُرام اهللا والطريق الرابطة بين خربة شعب البطم وقرية  ِ

 .سواتر الترابيةماعين بمسافر يطا جنوب الخليل بال

وفي االنتهاكات األسبوعية التي وثقها المكتب 
الوطني للدفاع عن األرض فقد كانت على النحو التالي 

 : التقريرإعدادفي فترة 

 صادرت سلطات االحتالل، قطعة أرض :القدس
ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس " القيصان"في حي 

. ربع متر م٢٠٠ دونمات و٥المحتلة، تبلغ مساحتها 
حيث فوجئ أصحاب األرض بقرارات مصادرة تعود للعام 

، عندما توجهوا إلصدار رخصة بناء من الجهات ١٩٩٩
المختصة فيما أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على 
إزالة أسالك شائكة وهدم جدران استنادية حجرية للمواطن 
إياد الجعبة، في قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس 

   .المحتلة

 ٥٠٠يذكر أن قرية النبي صموئيل يقطنها قرابة 
نسمة يتعرضون لشتى أنواع التنكيل من قبل قوات 
االحتالل اإلسرائيلية، واعتدت قوات االحتالل الخاصة 
على عائلة المقدسي يوسف مصطفى عبيد بوحشية 
ورشتها بغاز الفلفل، بعد اقتحام منزلها بحي عبيد بقرية 

 المحتلة، وتتابع أذرع العيسوية شمال شرق القدس
االحتالل اقتحامها لألقصى، في وقت تعمل فيه قوات 
االحتالل على تشديد إجراءاتها األمنية أمام أبواب 
المسجد في محاولة الستهداف المصلين والمرابطين من 

  . الشباب

فيما ما زالت آثار هدم سلطات االحتالل عشرات 
ٌ حذر عدد المنازل في وادي الحمص تلقي بظاللها، حيث

من المتابعين من استكمال االحتالل عمليات الهدم، 
واستهداف المزيد من المناطق والقرى في ضواحي القدس 

 .المحتلة

 دمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، جزءا :نابلس
من مشروع سياحي، قرب الموقع األثري في بلدة 

بهدف إعادة تأهيل ساحة البيدر . سبسطية شمال نابلس
" ب"قع االثري، الذي يقع في مناطق مصنفة قرب المو
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حيث جرفت قوات االحتالل ما أنجز من خالل المشروع 
الممول من قبل التعاون البلجيكي، بإدارة صندوق تطوير 
البلديات واللجان الوزارية المختصة، واستولت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي على جرافة كانت تعمل بإعادة تأهيل 

ة عقربا جنوب نابلس كما منعت المدخل الغربي لبلد
 ١٣، وأصيب "ج"استكمال العمل بالمنطقة كونها مصنفة 

شابا بالرصاص الحي والمطاطي خالل مواجهات اندلعت 
في مدينة نابلس أثناء اقتحام مستوطنين قبر يوسف 
واقتحمت عدة حافالت ومركبات تقل مئات المستوطنين 

تالل، قبر يوسف تحت حراسة مشددة من دوريات االح
 .وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية

 اقتلع مستوطنون العشرات من أشجار :سلفيت
الزيتون في بلدة ياسوف شمال شرق مدينة سلفيت حيث 

 شجرة زيتون كبيرة ومثمرة في ٨٠قاموا بتقطيع أكثر من 
منطقة المحاور جنوب شرق ياسوف وعلى بعد مئات 

تشف األمتار من حاجز زعترة جنوب نابلس وقد اك
المواطنون هذا التخريب لدى توجههم إلى األراضي 

، وتعود ملكية "رحاليم"القريبة من مدخل مستوطنة 
 .أشجار الزيتون للشقيقين أحمد وراضي عطياني

ٍ استولى مستوطنون على أراض :األغوار
" مستوطنة حمدات"للمواطنين في منطقة تقع بالقرب من 

 دونم، من ١٠٠باألغوار الشمالية، وشرعوا في حراثة 
أراضي المواطنين في أحد السهول الممتدة بالقرب من 
المستوطنة، علما أن تلك األراضي مسجلة في أوراق 

  ". الطابو"

وهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خيام 
وبركسات في منطقة الرأس األحمر باألغوار الشمالية، 
حيث تم هدم ثالث خيام وبركسات للمواطن جميل سليمان 

 عودة ونجله سليمان، والمواطن أيمن عزات بني بني
  . عودة، بحجة انها تقع في منطقة عسكرية مغلقة

 أقيمت التي األراضيكما ويدعي االحتالل ان 
رغم أن أصحاب الخيام "  دولةأراضي"عليها الخيام هي 

ة ألراضيهم، كما اقتحمت قوات ييملكون وثائق ملك
ف في األغوار االحتالل، الرأس األحمر في سهل عاطو

الشمالية، وهدمت بركسات للماشية، وهددت أصحابها 
  . حال أعادوا بناءها مرة أخرى

وقام الجنود بتخريب أراضي زراعية خالل 
االقتحام الذي تخلله استجواب لمزارعين في الرأس األحمر 
ّسبق وهدمت منشآتهم مرات عدة، واستولت قوات 

ة باألغوار االحتالل، على حفار مياه في قرية بردل
  . الشمالية

جديدا في منطقة " كرفانا"ونصب مستوطنون، 
التي " الكرفانات" عدد أصبحأبو القندول بالمرمالة، حيث 

نصبها المستوطنون في المنطقة ثالثة، إضافة لمعرش 
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي شقت قبل . وسياج

  .حوالي شهر طريقا استيطانيا في المنطقة ذاتها

 ٤/٨/٢٠١٩ة الجديدة الحيا

* * * * *  

" جماعات الهيكل"المفتي العام يحذر من دعوة 
  القتحام األقصى أول أيام عيد األضحى

 

اعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين أن الحملة التي تشنها جماعات الهيكل 
المزعوم باقتحاماتها لألقصى ودعوة أنصارها للمزيد من 

بمناسبة ما يسمى خراب الهيكل، تأتي االقتحامات 
بالتزامن والتساوق مع انتهاكات االحتالل المتواصلة في 
القدس المحتلة من عمليات هدم في حي وادي الحمص 

 .ومصادرة لألراضي

وحذر الشيخ حسين في تصريح صحفي، اليوم 
االثنين، من مساعي جماعات الهيكل المزعوم التي تعمل 

ًاألقصى وصوال لرفع يد على فرض واقع جديد في 
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 عن المسجد، لتتدخل هي في شؤونه اإلسالميةاألوقاف 
اإلدارية واإلعمارية وكل ما يتعلق به لبسط السيطرة 

 إدارةمؤكدا في السياق ذاته أن المسؤولية عن . عليه
، األمر اإلسالميةشؤون األقصى هي مسؤولية األوقاف 

 .ًالذي تتبناه الحكومة األردنية أيضا

، إسالمي الشيخ حسين إن المسجد األقصى وقال
وبالتالي فإن المسؤولية عن حمايته ورعايته هي 
مسؤولية جماعية على كل المسلمين دول وحكومات 
ًوشعوب، داعيا المسلمين في كل أنحاء العالم أن يهبوا 

  .للدفاع عن األقصى

 ٥/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يسوية سيفشل صمود أهالي الع: المطران حنا
  مخطط االحتالل بترحيلهم

 

رئيس أساقفة سبسطية  قال –القدس المحتلة 
للروم األرثوذكس المطران عطا اهللا حنا إن صمود أهالي 
العيساوية بالقدس المحتلة سيفشل مخطط االحتالل 
اإلسرائيلي بترحيلهم عن بلدهم وقتل الروح الوطنية لدى 

 .أبنائهم

لدة العيساوية اليوم وأعرب حنا خالل زيارته لب
: ًاالثنين، عن تعاطفه وتضامنه مع أهالي البلدة، قائال

إننا على يقين بأن إجراءات االحتالل بحق هذه البلدة "
المجاورة للقدس الشريف لن تنجح في النيل من معنويات 

  ".أبناء شعبنا

كلما ازداد القمع والظلم واالستبداد ازداد "وأضاف 
ًمسكا بحقوقهم وانتمائهم لهذه ًالفلسطينيون تشبثا وت

  ".األرض المقدسة

وأكد أن سلطات االحتالل تسعى إلفراغ مدينة 
القدس من أبنائها، وهي تستخدم كافة الوسائل القمعية 

  .بهدف تمرير سياساتها وأجندتها في المدينة

لكن شبابها يقفون لالحتالل بصدورهم "وتابع 
تمر، فالقدس العارية، ويؤكدون أن سياسة االحتالل لن 

ستبقى ألبنائها المتمسكين بها والمدافعين عنها 
  .والمحافظين على هويتها العربية الفلسطينية

  ٥/٨/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

 "الشفافية"ظاهرها ..  بالفساد"أونروا"اتهامات 
 "تصفية قضية فلسطين"وباطنها 

  

 يرى مراقبون أن توقيت -األناضول  - غزة
ل وجود فساد في أروقة وكالة غوث تسريب تقرير حو

، »ليس بريئا«، »أونروا«وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ويخدم رؤية إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
ٕواسرائيل، الساعية إلنهاء القضية الفلسطينية، وتنفيذ 

  .«صفقة القرن«خطة التسوية المعروفة باسم 

ية تعمل وبحسب المراقبين، فإن اإلدارة األمريك
بشكل متواصل على إنهاء ملف الالجئين الفلسطينيين، 

الشاهد «وتسعى إلغالق أبواب الوكالة األممية، باعتبارها 
  .«السياسي والدولي على قضيتهم

وقال تقرير سري، صادر عن مكتب األخالقيات 
في أونروا، إن أعضاء باإلدارة العليا للوكالة، أساؤوا 

ت تشمل المحسوبية استغالل سلطتهم وسط ممارسا
وتعرضت الوكالة إلى . والتمييز وسوء السلوك الجنسي

ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت اإلدارة األمريكية، في أيلول 
، كامل مساعدات بالدها المالية البالغة نحو ٢٠١٨
  . مليون دوالر٣٠٠

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

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، 
. أن توقيت تسريب اتهامات الفساد، تشوبه الشبهات



  
  ٩٣ 

ال شك أن هناك شبهات » :وقال عفيفة لوكالة األناضول
كثيرة حول وقت وآليات تسريب معلومات حول وجود 

 ال شك فيها أن هذا يخدم فساد في أونروا، ولكن مما
صفقة القرن، ومن أجل ) الخطة األمريكية المرتقبة(

  .«محاربة الوجود والحقوق الفلسطينية

جاءت هذه المعلومات في ظل هجمة «: وأضاف
من جهات وأطراف، تقودها الواليات المتحدة، على 
الوكالة األممية؛ ألنها الشاهد على اللجوء الفلسطيني، 

» :وتابع. »لى الكيان الوجودي إلسرائيلوبالتالي تؤثر ع
ما حدث يأتي إللغاء اإلطار السياسي واألممي الذي 

أحد البنود » :وأردف عفيفة. »يحمي حق الفلسطينيين
األساسية لصفقة القرن هي إلغاء حق العودة لالجئين 

  .«الفلسطينيين، وهذا ما بدأ يحدث على أرض الواقع

أونروا، ورأى عفيفة أن تقويض عمل وكالة 
يعيشون نكبة جديدة، وأوضاع «سيجعل الفلسطينيين 

مأساوية، خاصة وأن هناك عشرات آالف األسر تعتمد 
أي «: واستدرك. على مساعدات الوكالة بشكل شبه كامل

جهة تقطع تمويلها عن أونروا بسبب الفساد، فإن قرارها 
مشبوه، وما يجب حدوثه هو إصالح الخلل داخل الوكالة 

فالشعب الفلسطيني بأكمله ال يجب أن يكون األممية، 
  .«الضحية

وأوقفت كل من هولندا وسويسرا تمويلهما، 
، الثالثاء الماضي، في أعقاب نشر »اونروا«لوكالة 

ّوحذر المرصد األورومتوسطي لحقوق . االتهامات
اإلنسان، في بيان له األربعاء، من وقف التمويل، قائال 

ر هم مئات اآلالف من إن الخاسر األكبر جراء القرا«
وأوضح المرصد، . »الالجئين الفلسطينيين المشردين

الفساد ال يعالج بوقف التمويل بل «ومقره جنيف، أن 
بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة واإلشراف المباشر إن لزم 

  .«األمر

بدوره، يتفق المحلل السياسي، تيسير محيسن، 
إنهاء «مع عفيفة، بأن نشر االتهامات يهدف إلى 

. ، عبر تصفية قضية الالجئين»القضية الفلسطينية
تصفية القضية » :وأضاف محيسن لوكالة األناضول

الفلسطينية يتم بتدمير المرتكزات التي تقوم عليها، 
وأونروا الشاهد القوي على نكبة الفلسطينيين، لذلك 
ًتسعى أطرافا دولية لتدميرها، من خالل تسريب تقارير 

الذي يجب معالجته، وليس انهاء العمل حول فساد فيها 
  .«بسببه

الرمزية السياسية للوكالة تعبر عن بقاء » :وتابع
مشكلة الالجئين الفلسطينيين، ولكن مع تولى دونالد 
ترامب، رئاسة الواليات المتحدة األمريكية، سار في 

  . »مسارات إلنهاء القضية الفلسطينية

ز األول سابقا استهدف ترامب، المرتك«: واستدرك
للفلسطينيين، وهو إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، واآلن 
استهدف الساق األخرى للفلسطينيين، من خالل محاولة 

  . »إنهاء وكالة أونروا

عمل متواصل من «وأشار محيسن إلى أن هناك 
الق أونروا مع حلول عام ٕقبل إدارة ترامب، واسرائيل، إلغ

٢٠٢٠«.  

  ١٨ص ٦/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين : هآرتس
 شرقي القدس من منظور أمني

  

قالت صحيفة  -   قدس برس-القدس المحتلة 
العبرية في تقرير لها اليوم اإلثنين، إن " هآرتس"

الحكومة اإلسرائيلية تتعامل مع السكان الفلسطينيين 
 .شرقي مدينة القدس المحتلة، من منظور أمني

لعبرية، بأن الغالبية العظمى وأفادت الصحيفة ا
وحدة "من الموظفين في الجهاز الحكومي المعروف باسم 



  
  ٩٤ 

، هم محققون "التواصل مع سكان القدس الشرقية
  ".الشاباك"سابقون في جهاز المخابرات اإلسرائيلي 

الوحدة جهاز حكومي، مهمته : "وأضافت
التنسيق ما بين وزارة شؤون القدس اإلسرائيلية، والشركة 

سرائيلية لتطوير القدس من جهة، وشكان القدس اإل
  ".الشرقية من جهة أخرى

وحدة "ً موظفا في ١٧ من أصل ١٢وذكرت أن 
، هم محققون "التواصل مع سكان القدس الشرقية

  ".الشاباك"سابقون في جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

إلى أنه تم تأسيس هذه الوحدة " هآرتس"وأشارت 
المسؤول الكبير السابق في  سنوات، من قبل ٦قبل 

  .في منطقة القدس أوفير أور" الشاباك"

ّأور تقاعد مؤخرا، وحل مكانه "ونوهت إلى أن  ً
أريك برابينغ، وهو الرئيس السابق للواء القدس في جهاز 

  ".الشاباك

ًعندما تخصص الحكومة أمواال فإن : "وتابعت
مهمة الوحدة هي إجراء اتصاالت مع سكان القدس 

  ". نيابة عن الحكومة اإلسرائيليةالشرقية

وكان عضو في بلدية االحتالل بالقدس، أرييه 
األسبوع " فيسبوك"كينغ، قد كشف في تدوينة له على 

  .الماضي عن هذه المعلومات

ولكن كينغ، الذي ينشط في وضع اليد على 
منازل فلسطينية في شرقي القدس، اشتكى من أن الوحدة 

  .يمين اإلسرائيليًال تدفع قدما في أجندة ال

ًوخالفا لمزاعم كينغ، فإن مؤسسات حقوقية 
ٕفلسطينية واسرائيلية ودولية، قالت في تقارير على مدى 
السنوات الماضية إن المؤسسات الحكومية اإلسرائيلية 

  .تدفع باتجاه تطبيق أجندة يمينية إسرائيلية

 اعترف ٢٠١٧كانون األول  /وفي ديسمبر
ترامب بالقدس عاصمة لدولة الرئيس األمريكي دونالد 

االحتالل، قبل أن ينقل سفارة بالده من تل أبيب إلى 
  ).٢٠١٨(المدينة المحتلة منتصف العام الماضي 

أن القدس بشطريها الشرقي " إسرائيل"وتعتبر 
والغربي عاصمة لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، 

يجب أن تكون عاصمة " القدس الشرقية"مؤكدين أن 
  .فلسطينية المستقبليةللدولة ال

ويزيد عدد سكان الفلسطينيين شرقي القدس عن 
من عدد السكان في مدينة % ٣٩ً ألفا، ويشكلون ٣٦٠

" إسرائيلية"القدس المحتلة، وهم يعانون من سياسات 
  .تستهدف تقليص أعدادهم في المدينة

هو الجهاز المسؤول عن مراقبة " الشاباك"و
قيق معهم، في ظروف الفلسطينيين، واعتقالهم والتح

ًغالبا ما تم انتقادها من مؤسسات حقوقية فلسطينية 
ودولية، بسبب اتهامات بممارسة التعذيب " إسرائيلية"و

  .الشديد

   ٦/٨/٢٠١٩قدس برس 

* * * * *  

 "الشفافية"ظاهرها ..  بالفساد"أونروا"اتهامات 
  "تصفية قضية فلسطين" وباطنها 

  

أن توقيت يرى مراقبون  - األناضول - غزة
تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة وكالة غوث 

، »ليس بريئا«، »أونروا«وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ويخدم رؤية إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
ٕواسرائيل، الساعية إلنهاء القضية الفلسطينية، وتنفيذ 

  .«صفقة القرن«خطة التسوية المعروفة باسم 

ين، فإن اإلدارة األمريكية تعمل وبحسب المراقب
بشكل متواصل على إنهاء ملف الالجئين الفلسطينيين، 

الشاهد «وتسعى إلغالق أبواب الوكالة األممية، باعتبارها 
  .«السياسي والدولي على قضيتهم



  
  ٩٥ 

وقال تقرير سري، صادر عن مكتب األخالقيات 
في أونروا، إن أعضاء باإلدارة العليا للوكالة، أساؤوا 

تغالل سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية اس
  . والتمييز وسوء السلوك الجنسي

وتعرضت الوكالة إلى ضغوط شديدة، منذ أن 
، كامل ٢٠١٨أوقفت اإلدارة األمريكية، في أيلول 

  . مليون دوالر٣٠٠مساعدات بالدها المالية البالغة نحو 

ّوال تخفي واشنطن، واسرائيل، رغبتهما في حل  ٕ
روا، ونقل صالحياتها للمفوضية السامية وكالة أون

  .لشؤون الالجئين، التابعة لألمم المتحدة

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، 
. أن توقيت تسريب اتهامات الفساد، تشوبه الشبهات

ال شك أن هناك شبهات » :وقال عفيفة لوكالة األناضول
كثيرة حول وقت وآليات تسريب معلومات حول وجود 
فساد في أونروا، ولكن مما ال شك فيها أن هذا يخدم 

صفقة القرن، ومن أجل ) الخطة األمريكية المرتقبة(
  .«محاربة الوجود والحقوق الفلسطينية

جاءت هذه المعلومات في ظل هجمة «: وأضاف
من جهات وأطراف، تقودها الواليات المتحدة، على 

فلسطيني، الوكالة األممية؛ ألنها الشاهد على اللجوء ال
  . »وبالتالي تؤثر على الكيان الوجودي إلسرائيل

ما حدث يأتي إللغاء اإلطار السياسي » :وتابع
  . »واألممي الذي يحمي حق الفلسطينيين

أحد البنود األساسية لصفقة » :وأردف عفيفة
القرن هي إلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وهذا 

  .«ما بدأ يحدث على أرض الواقع

 عفيفة أن تقويض عمل وكالة أونروا، ورأى
يعيشون نكبة جديدة، وأوضاع «سيجعل الفلسطينيين 

مأساوية، خاصة وأن هناك عشرات آالف األسر تعتمد 
  . على مساعدات الوكالة بشكل شبه كامل

أي جهة تقطع تمويلها عن أونروا «: واستدرك
بسبب الفساد، فإن قرارها مشبوه، وما يجب حدوثه هو 

لخلل داخل الوكالة األممية، فالشعب الفلسطيني إصالح ا
  .«بأكمله ال يجب أن يكون الضحية

وأوقفت كل من هولندا وسويسرا تمويلهما، 
، الثالثاء الماضي، في أعقاب نشر »اونروا«لوكالة 

ّوحذر المرصد األورومتوسطي لحقوق . االتهامات
اإلنسان، في بيان له األربعاء، من وقف التمويل، قائال 

إن الخاسر األكبر جراء القرار هم مئات اآلالف من «
  . »الالجئين الفلسطينيين المشردين

الفساد ال «وأوضح المرصد، ومقره جنيف، أن 
يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة 

  .«واإلشراف المباشر إن لزم األمر

بدوره، يتفق المحلل السياسي، تيسير محيسن، 
إنهاء « بأن نشر االتهامات يهدف إلى مع عفيفة،

  . ، عبر تصفية قضية الالجئين»القضية الفلسطينية

تصفية » :وأضاف محيسن لوكالة األناضول
القضية الفلسطينية يتم بتدمير المرتكزات التي تقوم 
عليها، وأونروا الشاهد القوي على نكبة الفلسطينيين، 

ل تسريب ًلذلك تسعى أطرافا دولية لتدميرها، من خال
تقارير حول فساد فيها الذي يجب معالجته، وليس انهاء 

  .«العمل بسببه

الرمزية السياسية للوكالة تعبر عن بقاء » :وتابع
مشكلة الالجئين الفلسطينيين، ولكن مع تولى دونالد 
ترامب، رئاسة الواليات المتحدة األمريكية، سار في 

  . »مسارات إلنهاء القضية الفلسطينية

سابقا استهدف ترامب، المرتكز األول «: واستدرك
للفلسطينيين، وهو إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، واآلن 
استهدف الساق األخرى للفلسطينيين، من خالل محاولة 

  . »إنهاء وكالة أونروا



  
  ٩٦ 

عمل متواصل من «وأشار محيسن إلى أن هناك 
ٕقبل إدارة ترامب، واسرائيل، إلغالق أونروا مع حلول عام 

٢٠٢٠«.  

  ١٨ص ٦/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

دعوات متطرفة : اإلسالمية المسيحية تحذر
  القتحام األقصى في عيد األضحى

  

الهيئة اإلسالمية المسيحية  حذرت –رام اهللا 
لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثالثاء الموافق 

المزعوم " الهيكل" من دعوات منظمات ٦/٨/٢٠١٩
 مستوطنين إلى المشاركةالمتطرفة، أنصارها وجمهور ال

 في االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى المبارك، خالل
خراب "ًأيام عيد األضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى 

  ".الهيكل

واعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية في بيانها 
 المبارك خالل أيام عيد األقصىالدعوات المتطرفة لباحات 

مساس بحرمة المسجد األضحى إصرار متطرف على ال
 مواصلة التصدي لكافة االنتهاكات إلىًالمبارك، داعية 

  .واالعتداءات والذود عن المسجد المبارك

وأكد األمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى 
لوجود  على المخطط اإلسرائيلي الهادف إلى تكثيف

ًاليهودي في المسجد المبارك وبشكل يومي، مشيرا إلى 
عتداءات واالقتحامات بشكل متطرف زيادة حدة اال

وعنصري وأمام العالم أجمع بمسلميه ومسيحييه وكل من 
ًيحترم الدين ويقدس دور العبادة، مؤكدا على خطورة هذا 
المخطط التهويدي الذي أضحى من خالله مشهد اليهود 

  األقصىوالمتطرفين يتجولون بحرية في باحات المسجد
 التهويد إجراءاتد من ًعتياديا مهددين بالمزياًأمرا 

  .واالقتحام

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات االحتالل تعتدي 
ًعلى كل ما هو مقدس للفلسطينيين بصورة همجية، فتارة 

ً المبارك، وتارة أخرى تنفذ جريمة لألقصىتؤمن اقتحامات 
مروعة بهدم عشرات الشقق السكنية في واد الحمص 

الحتالل خططات ا ًبصور باهر، داعية إلى إفشال
  .والتصدي لعدوانه على كل كافة الجبهات

يشار إلى أن شرطة االحتالل ستقوم بإغالق 
طرقات وشوارع رئيسية في مدينة القدس المحتلة، 
والتضييق على المقدسيين، بسبب الطقوس الخاصة بـ 

  ".ذكرى خراب الهيكل"

  ٦/٨/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

ضاحي لماذا يدعو المقدسيون لعدم نحر األ
 أول أيام العيد؟

  

بعد نجاح  - القدس المحتلة -  أسيل جندي
تجربتها األولى في اقتحام المسجد األقصى في العشر 
ُاألواخر من شهر رمضان، وهي األيام التي يمنع فيها 
ذلك، تسعى جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحام ضخم للمسجد 
في أول أيام عيد األضحى، إحياء لما يسمى ذكرى خراب 

 .لهيكلا

ويعتبر اإلسرائيليون خراب الهيكل المزعوم يوم 
على يد البابليين، " هيكل سليمان"حزن وحداد على تدمير 

بينما تعكف منظمات الهيكل سنويا قبيل هذه الذكرى على 
 العام اإلسرائيلي من أجل المشاركة في الرأيحشد 

االقتحام الجماعي الكبير لألقصى، الذي تنفذه المنظمات 
  .تيطانيةاالس

وبالتزامن مع المؤتمر السنوي التحضيري الذي 
عقدته جماعات الهيكل يومي األربعاء والخميس لمناقشة 
آليات االقتحام وتفاصيله، تتصاعد دعوات الناشطين 
الفلسطينيين لضرورة شد الرحال للمسجد األقصى بأعداد 
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كبيرة في أول أيام عيد األضحى، والمكوث فيه لساعات 
  .شال مخططات المتطرفينطويلة إلف

ومن بين األفكار التي يتداولها الناشطون تأجيل 
نحر األضاحي أول أيام العيد، لتسهيل حشد أكبر عدد 

  . من المقدسيين في المسجد األقصى

وكتب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص 
لو كان رسول اهللا صلى اهللا "على صفحته في فيسبوك 

ُأن يقتحم :  بين خيارينعليه وسلم بيننا وعلم أننا
األقصى حين نخرج للنحر أو نرابط فيه ونؤخر األضاحي 

 ."لليوم التالي، فماذا كان سيختار؟

  ٩/٨/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

الهدوء يعود .. بعد اقتحامات دامية أمس
 للمسجد األقصى

  

يسود الهدوء باحات المسجد األقصى المبارك 
اليوم االثنين بعد مواجهات عنيفة أمس بين الفلسطينيين 

 مستوطن ١٨٠٠وقوات االحتالل التي سمحت لنحو 
باقتحام المسجد، مما تسبب بمواجهات سقط فيها عشرات 

 .الجرحى

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات االحتالل، وبناء 
لسياسي في إسرائيل، قررت منع على توصيات المستوى ا

عمليات االقتحام التي ينفذها المستوطنون اعتبارا من 
اليوم وحتى مساء األربعاء، وهي األيام التي تصادف عيد 
األضحى، على أن تعود عمليات االقتحام في إطارها 

  .اليومي االعتيادي صباح الخميس المقبل

 ١٧٢٩ووفقا للصحافة اإلسرائيلية، اقتحم 
 - نا يهوديا المسجد األقصى ثالث مرات أمس مستوط

 تحت حماية قوات االحتالل -  أول أيام عيد األضحى
عقب صالة الظهر، كما قمعت الشرطة اإلسرائيلية 
المصلين داخل المسجد عقب صالة العيد، مما أسفر عن 

عشرات الجرحى نتيجة استخدام قنابل الغاز والرصاص 
  .المطاطي

سرائيلية أن عدد وذكرت صحيفة معاريف اإل
المستوطنين الذين اقتحموا المسجد فيما يسمى ذكرى 

مقارنة بعددهم العام % ١٧خراب الهيكل زاد بنسبة 
  .الماضي في المناسبة ذاتها

من جهة أخرى، اقتحمت قوات االحتالل الليلة 
الماضية بلدة بيت كاحل في الضفة الغربية المحتلة 

الشابين ووضعت ترسيما هندسيا مفصال لمنزلي 
الفلسطينيين المشتبه بهما في تنفيذ عملية قتل جندي 
إسرائيلي يدعى دفير سوريك قبل أيام، وذلك تمهيدا 

  .الستصدار أمر بهدمهما

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت بعد مطاردة 
استمرت يومين كال من نصير عصافرة وقاسم عصافرة 

ية وقالت مصادر عسكر. لالشتباه بتنفيذهما العملية
إسرائيلية إن اقتحام منزليهما تمهيدا لهدمهما يأتي في 

  .ضوء ما وصفته بالتقدم في مجريات التحقيق معهما

   ١٢/٨/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ّالصمت الدولي يشجع إسرائيل : هيئة فلسطينية
  على إجراءاتها التعسفية في القدس

 

قالت الهيئة  - األناضول/ محمد ماجد/ غزة
، )مستقلة" (حشد"م حقوق الشعب الفلسطيني الدولية لدع

استمرار الصمت الدولي يشجع االحتالل "الثالثاء، ان 
اإلسرائيلي على اإلمعان في فرض المزيد من اإلجراءات 

 ."التعسفية في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى

وطالبت الهيئة في بيان وصل األناضول نسخة 
مواقف واضحة تجاه بإعالن "منه، المجتمع الدولي، 

استنكار ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة الهادفة 
 ."لتهويد القدس
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ان الصمت الدولي بما ذلك التحيز " :وقالت
الواضح من قبل المقرر األممي الخاص المعني بحرية 

، يساهم بشكل يشجع )أحمد شهيد(الدين أو المعتقد 
عسفية االحتالل اإلسرائيلي المضي في إجراءاته الت
 ."واقتراف المزيد من االنتهاكات واالنتهاكات الجسيمة

للعمل الجاد من أجل الضغط على "ودعت 
االحتالل اإلسرائيلي على وقف كافة أنشطته االستيطانية 

 ."في األرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية

وحثت الهيئة، األطراف السامية الموقعة على 
 بالتزامها بموجب المادة األولى الوفاء"اتفاقيات جنيف 

المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام االتفاقية في 
 ."كافة الظروف

وفي وقت سابق الثالثاء، دعا وزير األمن 
تغيير الوضع "الداخلي اإلسرائيلي جلعاد اردان، إلى 

في المسجد األقصى بحيث يتمكن اليهود من " القائم
 .الصالة فيه

نعت الشرطة اإلسرائيلية وصباح األحد، م
المستوطنين من دخول األقصى لتزامن ذلك مع صالة 
العيد، وسمحت الحقا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين 

  .المسلمين قرب باب المغاربة

ٕواثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين 
الفلسطينيين، فأخرجت الشرطة المستوطنين واعتدت على 

في صفوفهم، تم نقل  إصابة ٦١المصلين، وأوقعت نحو 
 منهم إلى المستشفيات في القدس، حسب إحصائية ١٦

 .لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

وتدعو جماعات يهودية متطرفة الى تقسيم 
المسجد األقصى زمانيا بين المسلمين واليهود، وهو ما 

 .ترفضه دائرة األوقاف اإلسالمية بشدة

  ٦ ص١٥/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

  

شن حربا عنصرية على كل ما هو أردان ي
  مقدسي

 

 حتى األنشطة الرياضية –القدس المحتلة 
واالجتماعية والعائلية لم تسلم من إجراءات االحتالل 
العنصرية؛ إذ أقدمت سلطات االحتالل مساء اليوم األحد 
على منع دوري رياضي سنوي تنظمه العائالت المقدسية 

ل السياسي، وادعى بتمويل منها، بعيدا كل البعد عن العم
في حكومة االحتالل جلعاد أردان " األمن الداخلي"وزير 

 .في منعه بأنه نشاط ممول من السلطة الفلسطينية

أبناء مدينة القدس الذين تحدثت إليهم، أكدوا أن 
الهدف من منع هذا الدوري هو تفكيك العائالت 
المقدسية، إذ يعتبر هذا الحدث السنوي سبيال لتوحيد 

يين وتجميعهم حول القدس والدفاع عنها، وقد المقدس
فشل االحتالل في بث الفرقة بينهم عبر مراكزه 
الجماهيرية التي تحاول نشر ثقافته، فلجأ لمنع األنشطة 

 .الوطنية الفلسطينية حتى لو كانت رياضية أو اجتماعية

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لجمعية 
دكيدك، وهي المسؤولة عن برج اللقلق المقدسية منتصر ا

تنظيم الدوري في ملعبها الوحيد في البلدة القديمة، إن 
االحتالل يكذب حتى في قرار منع إقامة الدوري، فهو 
ّيدعي أنه ممول من السلطة الفلسطينية في حين أنه 
ممول من منير الكالوتي وهو رجل أعمال مقدسي يعمل 

 .داخل القدس

وجه لمحاكم وأضاف ادكيدك إن الجمعية ستت
االحتالل لالدعاء ضد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
جلعاد اردان فيما يتعلق بوقف هذا الدوري االجتماعي 

 .المقدسي

هذا النشاط يجمع المقدسيين ويجعلهم " وتابع 
يتكاثفون وهذا أزعج وزير األمن الداخلي، فحتى الرياضة 
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 ال يريدون أن نمارسها لذلك سنذهب بشكل قانوني
 ."للمحاكم لنطلب ممارسة الرياضة في القدس

وأوضح ادكيدك أن وزير األمن لالحتالل يصدر 
سنقيم المباريات : "قرارا تلوا القرار ضد المقدسيين، وقال

المقدسية في كل مكان، وأن الدوري يقام للعام الثالث 
 عائلة ١٥٨على التوالي تشارك فيه في العام الحالي 

 عائلة وشارك ١٢٨لسنة الثانية فيما شارك في ا مقدسية
 عائلة مقدسية، فخالل فترة تنظيمه ٧٣في السنة األولى 

في السنوات السابقة أسهم في التخفيف من العنف بين 
 ".العائالت وأسس صلة وترابط بين العائالت

إن أرض برج اللقلق هي ثاني أكبر : وقال
مساحة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد مساحة 

 دونمات، وهي دوما تحتضن ٩مسجد األقصى وتبلغ ال
أبناء القدس، فدوري أبناء العائالت المقدسية نشاط 
رياضي بحت يهدف لجمع العائالت تحت شعار الرياضة 
على أرض برج اللقلق، وكل أرض القدس مالعب لعائالت 

 .القدس وال يستطيع أحد منعنا

وفي هذا السياق، استهجن وزير شؤون القدس 
لألمن الداخلي   الهدمي قرار وزير االحتاللفادي

إن "اإلسرائيلي الذي قرر منع أقامه الدوري، وقال 
االحتالل يشن الحرب على القدس والمقدسيين للنيل من 
عزيمتنا، وهذا ال يثنينا عن ثباتنا في ارضنا مهما بلغت 

 ".اإلجراءات التعسفية التي طالت كل ما هو مقدسي

نحن : " صحفي صدر عنهوتابع قائال في تصريح
في الحكومة نستنكر بشدة منع هذا الدوري لعائالت 
مقدسية وهو نشاط عائلي رياضي، وبهذا أثبت االحتالل 

 ".أنه يتخبط في قراراته، وأنه عاجز أمام المقدسيين

من جانبه قال ناصر غيث رئيس الهيئة اإلدارية 
لجمعية برج اللقلق، إن الدوري سيقام في النهاية 

ستمر إدارة برج اللقلق باإلجراءات إلبطال قرار وزير وست

األمن الداخلي المليء بالكذب واالفتراءات على جمعية 
 .برج اللقلق

وأوضح أن ما يجري اليوم هو نشاط رياضي 
ممول من رجل أعمال فلسطيني ويقام للسنة الثالثة، 
فبرج اللقلق هو المظلة الرئيسية لكل العائالت المقدسية، 

من ال تعجبه هذه النشاطات التي تقام في القدس فهناك 
ضمن الحراك االجتماعي والرياضي، ولن ينجح في تفكيك 
الثقة والعالقة الوطيدة بين العائالت، ولن نتوقف عند هذا 

 .القرار الجائر

من جانبه، قال محامي جمعية برج اللقلق أحمد 
بسيسو، إن الهدف األساسي هو الرياضة وال يوجد لدينا 

ي هدف آخر ومن ناحية قانونية فالقرار الموقع من أ
وزير األمن الداخلي باطل لعدة أسباب أولها أنه قرار 
يخاطب دوري تحت رعاية السلطة الفلسطينية والدوري 
المقام حاليا ليس تحت رعاية السلطة كما يزعم االحتالل، 

 الشهر الجاري ١٤ّوكذلك القرار الصادر اليوم موقع في 
 أيام وهذا دليل على نية االحتالل ٤م أي بعد وسلم اليو

 .المبيت الستهداف الدوري

في ذات السياق رأى المواطن المقدسي محمد 
غيث أبو توفيق، أن االحتالل ليس معنيا بالدوري 
الرياضي بحد ذاته بل ما يزعجه هو الترابط األسري 
واالجتماعي بين العائالت وتقربها من بعضها البعض في 

لذلك تسعى لمنعه لمنع العائالت المقدسية من الدوري، 
 .التقارب والتآلف

إن االحتالل يحب أن يفرق ويحب أن : وأضاف
يبعد، ونحن كمقدسيين نحب أن نقرب ونؤاخي كل 
العائالت، ونحن أكبر من كل مخططات االحتالل وسنبقى 

 .صامدين مدافعين عن القدس رغم كل اإلجراءات

قدسي حمزة قطينة من جانبه، قال المواطن الم
المتحدث باسم العائالت المقدسية في الدوري الرياضي، 
إننا تفاجأنا بهذا القرار الظالم ضد جميع العائالت 
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المقدسية وضد كل مقدسي موجود في هذه األرض، 
فالقرار ليس ضد جمعية بل هو ضد كل مقدسي وهو قرار 

 .يستدعي التحرك العاجل إللغائه

ن نطلب من أحد إذنا إننا كعائالت ل: وأضاف
لنلعب مباراة كرة قدم بل نلعب بإرادتنا الحرة ونحن نعتبر 
أن هذا القرار باطال، والمباريات ستجري في موعدها 
وسنمارس حقنا الشرعي بالرياضة دون إذن من 

 .االحتالل

وبين ان الهدف من هذه االجراءات هو إلغاء 
اهية الوجود المقدسي ونحن سنتصدى لهذه القرارات الو

والقرار جائر ووزير األمن الداخلي بسلسلة إجراءاته 
القمعية األخيرة بحق المقدسيين، سيفشل في تركعيهم 

 .وسيفشل في إنهاء وجودهم بالقدس

  ١٨/٨/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  

تنديد شعبي باالنتهاكات اإلسرائيلية ضد 
 ٕواعالن القدس مدينة منكوبة.. "األقصى"

  

ّشيع الفلسطينيون،  –عمان  -  نادية سعد الدين
أمس، جثامين شهدائهم الثالثة الذين ارتقوا بعدوان 
االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، وسط مطالب الرد على 
جرائمه، فيما ارتفعت وتيرة التوتر في المسجد األقصى 
ٕالمبارك باقتحام المستوطنين لباحاته، واعالن مسؤول 

 .بفعل التهويد” مدينة منكوبة“فلسطيني للقدس 

وقد تزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة التصعيد اإلسرائيلي 
باب “في القدس المحتلة، حيث أغلقت قوات االحتالل 

في المسجد األقصى لتأمين اقتحام عشرات ” المغاربة
المستوطنين المتطرفين لباحاته، وتنفيذ جوالت استفزازية 

 .وسط تصدي الفلسطينيين لعدوانهم

لتوتر واالحتقان الشديدين في وسادت حالة من ا
القدس المحتلة، إزاء انتشار عناصر قوات االحتالل بكثافة 
عند مداخلها وأحيائها، وبمحيط المسجد األقصى، ما دفع 

محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، إلى اإلعالن عنها 
، ”مدينة منكوبة بفعل سياسة حكومة االحتالل التهويدية“

 .بحسبه

ريح له أمس، إن سياسة وقال غيث، في تص
كل ما هو مقدسي، عدا جرائمها “االحتالل التهويدية تطال 

المتكررة على المقدسيين من خالل هدم بيوتهم وفرض 
ٕالضرائب على التجار وتضيق الخناق عليهم واغالق 

 .”محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة

تصاعد وتيرة اعتداءات “وحذر من  
، ”يين بشكل أصبح يرتقي لجرائم حرباالحتالل ضد المقدس

وزارة السياحة في حكومة االحتالل بالعمل على “ًمتهما 
إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم 
المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من 

  .”مواطنيها

محمد . د فيما أكد وزير العدل الفلسطيني،
 الوزارية التي شكلت على مستوى اللجنة"الشاللدة، أن 

مجلس الوزراء تواصل أعمالها، من أجل وضع آليات 
قانونية وجنائية لمحاسبة سلطات االحتالل التي تمارس 

ً، داعيا "أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني
  .المواطنين إلى تقديم ملفاتهم أمام القضاء الوطني

لمؤتمر منظمة ا"وطالب شاللده، في تصريح له، 
اإلسالمي والجامعة العربية بتشكيل لجان قانونية وجنائية 
لمحاسبة سلطات االحتالل، إضافة إلى تفعيل اللجنة 
القانونية التي شكلت عقب نشوب حريق في المسجد 
ًاألقصى المبارك، وذلك تنفيذا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة 

  ."١٩٤٩عام 

على اللجان القانونية ال تقتصر "وأوضح أن 
اللجان الوطنية بل يستدعي أألمر آليات قانونية لمحاسبة 
سلطات االحتالل أمام االختصاص القضائي، وآليات جنائية 

 ."لمحاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية

وبالمثل؛ حذرت وزارة الخارجية والمغتربين 
إقدام اليمين اإلسرائيلي الحاكم، في ظل "الفلسطينية من 
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تخابي، على ارتكاب المزيد من االنتهاكات التنافس االن
والجرائم ضد المسجد األقصى المبارك وفرض التقسيم 

 ".المكاني

، في بيان لها، "الخارجية الفلسطينية"وأدانت 
ّحرب سلطات االحتالل المفتوحة ضد القدس، ومواطنيها “

ومقدساتها ومواقعها األثرية والتاريخية، مما يشي بفشلها 
المقدسيين وصمودهم، وفرض األسرلة في كسر إرادة 

 ".والتهويد على المدينة المقدسة

الحكومة اليمينية اإلسرائيلية تواصل "وقالت إن 
تنفيذ المشاريع التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع القائم 
في القدس وأحيائها ومحيطها وبلدتها القديمة ومقدساتها، 

ريكي غير وفي مقدمتها المسجد األقصى، في ظل دعم أم
 ."محدود

الحكومة اإلسرائيلية تستهدف اتخاذ "وبينت أن 
التدابير واإلجراءات العقابية اإلضافية للتضييق على 
المواطنين المقدسيين في مختلف نواحي الحياة، لحسم 

تصعيد ممنهج "، تزامنا مع "مستقبل القدس لصالحها
ه لتكريس التقسيم الزماني للمسجد األقصى ريثما يتم تقسيم

ًمكانيا تمهيدا لهدمه بالكامل ً". 

االستهداف اإلسرائيلي المتكرر "وتوقفت عند 
لمصلى باب الرحمة، واالعتداء على حراس المسجد األقصى 
وموظفي األوقاف والمصلين، وتكثيف الدعوات لالقتحامات 

 ."الجماعية للمسجد من جميع األبواب

العالمين العربي ” الخارجية الفلسطينية"وطالبت 
واالسالمي بالتعامل الجاد مع مخاطر عدوان االحتالل 

 .المتواصل على القدس عامة والمسجد األقصى خاصة

عدم تنفيذ قرارات القمم العربية "واعتبرت أن 
واإلسالمية الخاصة بالقدس، وعدم اتخاذ اجراءات ضاغطة 
ورادعة لالحتالل، من شأنه تشجيع الحكومة اإلسرائيلية 

تهداف المسجد األقصى واالسراع في على التمادي في اس
  ."حسم المستقبل السياسي لمدينة القدس من جانب واحد

من جانبه، دعا األمين العام للهيئة اإلسالمية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، إلى 

تحرك عربي إسالمي في مجلس األمن الدولي لمنع “
مقدسات سلطات االحتالل من مواصلة انتهاكاتها ضد ال

ًاإلسالمية، تزامنا مع التوجه إلى محكمة العدل الدولية 
لمحاسبتها على جرائمها المتوالية، ومطالبتها بتنفيذ قرارات 

 ."الشرعية الدولية

استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على “ورأى أن 
ًالمسجد األقصى ومنع المصلين من دخوله يشكل إمعانا في 

ًواعتداءا على مدينة القدس انتهاك حقوق الفلسطينيين، 
ًالتي تشكل جزءا ال يتجزأ من األرض الفلسطينية سنة 

ً، مثلما يعد انتهاكا خطيرا لحق ممارسة الشعائر ١٩٦٧ ّ
الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، السيما 

  ."الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

اه ما وانتقد الصمت العربي اإلسالمي والدولي تج
يجري من انتهاكات إسرائيلية بحق القدس، والمسجد 
ًاألقصى، داعيا إلى تحرك قانوني دولي لوقف عدوان 

 .االحتالل

  ١٩ ص١٩/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الفتية النجوم وقرن من الرباط : القدس
 والمقاومة

  

 محسن محمد صالح

 :الفتية النجوم

 يستشهد فتيان ١٥/٨/٢٠١٩في مساء يوم 
من أبناء القدس هما نسيم أبو رومي وحمودة اثنان 

الشيخ في الرابعة عشر من عمرهما، في هجوم على 
جنود صهاينة في األقصى، ليتابعا مسيرة البطولة 
والتضحية في جيل جديد يؤكد استمرار سلسلة الدفاع عن 

هي خسارة كبيرة أن يفقد . القدس والرباط في أكنافها
ًعانا مقدامين في عمر ًشعبنا وتفقد أمتنا أشباال شج
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الزهور أمثال هؤالء الفتية، قبل أن يحققوا النكاية 
وهي كما ذكر أحد الزمالء . المطلوبة المستحقة في العدو

مسؤولية قوى المقاومة ومسؤولية المجتمع؛ ولكن يظل 
ثمة فرق هائل بين تلك الفتية النجوم التي تشع في 

ها الكبرى، سماء القدس واألمة وتحمل مسؤوليتها وهموم
السكين؛ وبين أولئك الذين شابوا  وتلقى اهللا وهي تحتضن

وهم يحضنون رموز االحتالل، ويلقون اهللا وهم غارقون 
 .في صفقات العار ومساوماتها

 :قرن من الرباط والمقاومة

عام مضت على أول أعمال المقاومة ضد  ١٠٠
المشروع الصهيوني في فلسطين، عندما ظهرت في بداية 

اإلخاء "وجمعية " الفدائية"ل البريطاني جمعية االحتال
، حيث كان في طليعتها القيادية )١٩١٩" (والعفاف

علماء القدس ورجالها أمثال الشيخ محمد يوسف العلمي 
ليمتد ... والحاج أمين الحسيني والشيخ حسن أبو السعود

ًبعد ذلك قرن من اإلعداد والعطاء، الذي ال يتوقف دفاعا 
  .لسطينعن القدس وف

ً عاما مضت على أول انتفاضة في ٩٩و
فلسطين، هي انتفاضة القدس أو انتفاضة موسم النبي 

حيث سقط بعض أوائل قتلى العصابات ) ١٩٢٠(موسى 
  .الصهيونية، وحيث ارتقى أوائل شهداء القدس وفلسطين

/ آب(ً عاما وفي مثل هذه األيام ٩٠وقبل 
براق، أحد يتذكر أبناء فلسطين ثورة ال) ١٩٢٩أغسطس 

أوسع االنتفاضات التي شملت عموم فلسطين، وكان 
محركها الفعال الدفاع عن الهوية اإلسالمية للمسجد 

  .األقصى

 التي ١٩٣٣ً عاما مضت على انتفاضة ٨٦و
ً عاما مضت أيضا على حريق ٥٠انطلقت من األقصى، و ً

المسجد األقصى الذي نشأت في إثره منظمة المؤتمر 
ًا على هبة الدفاع عن األقصى،  عام٢٣اإلسالمي، و

 على انتفاضة األقصى أحد أعظم انتفاضات الشعب ١٩و

ً مرورا بانتفاضة ،)٢٠٠٥-٢٠٠٠(الفلسطيني المعاصر 
يوليو / ، وهبة باب األسباط تموز٢٠١٧-٢٠١٥القدس 
وتوالت .٢٠١٩فبراير / ، وهبة باب الرحمة شباط٢٠١٧

فلسطين في وأهل ... االعتداءات كما توالت االنتفاضات
... رباط، والقدس في المركز، والمسجد األقصى في القلب

قصة ... قصة عزيمة ال تلين... قصة صمود أسطوري
ًيتموج صعودا ... إبداع في أشكال وأنماط العمل المقاوم

ُيحاصر ويخنق لكنه يكسر . لكنه ال يتوقف... ًوهبوطا َُ
يعتم عليه... قيده ويقهر سجانه في كل مرة ُوتحاول ... ُ

تضييعه أدوات إعالم عربي ودولي شوهاء مارقة، لكنه 
ًيعود ليفرض نفسه فرضا في المربع األول لصدارة 

وعندما يحاول سياسيون العبث بالقدس ... األحداث
َتحرق أيديهم بجمر القدس وتتحطم حساباتهم على  ُ

  .رؤوسهم

وفتية ... والعين تواجه المخرز... خمسة أجيال
ا ومرابطاتها ينوبون عن األمة ويقيمون القدس ومرابطوه

الحجة على كل األنظمة العربية واإلسالمية الفاسدة 
ُهذه األنظمة التي فضحت القدس ... المستبدة المتهالكة َ َ َ

  .واألقصى قصورها وعجزها وخذالنها

نحن أمام كيان :تصاعد العدوان وتصاعد الصمود
ثم صهيوني غاشم ترعاه قوى دولية طاغية، بينما تج

ٕأنظمة عربية واسالمية على صدور شعوبها تمنع نصرة 
وفي هذه األجواء يسير المخطط ... القدس وفلسطين

ًالصهيوني تهويدا لألرض واإلنسان وتزويرا للتاريخ،  ً
ًوحفريات وأنفاقا، وهدما للمساكن؛ وانفالتا لجماعات  ً ً
المعبد في اعتداءات تحاول منذ سنوات تحقيق تقسيم 

 للمسجد األقصى، هذه الجماعات زماني ومكاني
من أعضاء الكنيست % ١٥المدعومة مباشرة بنحو 

ًونحو ثلث أعضاء الحكومة الصهيونية، فضال عن الدعم 
  ...غير المباشر من معظم القيادات السياسية األخرى
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ًفي الفترات األخيرة، وخصوصا بعد اعتراف 
األمريكان بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل 

هم إليها، زاد التغول الصهيوني وتسارعت أدوات سفارت
تهويده، فتضاعفت اقتحامات المستوطنين، وتضاعفت 
وتيرة هدم منازل المقدسيين، والتي كان من آخرها هدم 

.  شقة في وادي الحمص بصور باهر في القدس٨٠نحو 
وتحاط القدس بجدار عنصري عازل، ويحرم أبناؤها من 

واإلسالمي، ويحاربون في التواصل مع محيطهم العربي 
أرزاقهم، وفي تعليمهم، وفي حركتهم، وفي مسكنهم، وفي 

إنه القبض على الجمر بكل ما تعنيه ... شعائرهم الدينية
  .الكلمة

لقد أعاد الصمود البطولي للمصلين في أول أيام 
األقصى إلى ) ١١/٨/٢٠١٩(عيد األضحى المبارك 

قتحامه واجهة األحداث عندما حاول المستوطنون ا
، وصمد نحو ...مدعومين بالقوات الخاصة الصهيونية
وبالرغم من أن . ٍثالثة آالف مصل ومرابط في وجههم

القوة العسكرية الطاغية حاولت فرض نفسها إال أن 
مقاومة المصلين أضعفت اندفاعة المستوطنين وحجمتها، 
وسجل المرابطون توقيعهم وهويتهم وبصمتهم، وأثبتوا 

ة التي ال تغيب، والتي تكشف بطالن االحتالل أنهم الحقيق
  .وزيف ادعاءاته

ًلقد تجلى تصاعد المخاطر الصهيونية مؤخرا في 
تصريحات جلعاد أردان وزير األمن الداخلي الصهيوني، 

ليتمكن " الوضع الراهن" الذي دعا إلى تغيير ما يعرف بـ
اليهود من الصالة في المسجد األقصى، بشكل فردي 

وهو ما يعد تهيئة ... ي المباني والساحاتوجماعي، وف ُ
لخطوة خطيرة باتجاه تغيير الحقائق على األرض، بعد 

بما فيها (ً عاما من احتالل شرقي القدس ٥٢نحو 
، والعمل المنهجي الدؤوب لتغيير القدس )األقصى

وهويتها الدينية والحضارية والثقافية والمعمارية 
ه وتثبيته ألبناء القدس ولوال فضل اهللا سبحان. والسكانية

ّوفلسطين، لربما تم تهويد القدس واألقصى منذ أمد 
والحمالت ... اآلن الهجمة على األقصى في أشدها...بعيد

المسعورة في ظل البؤس والخذالن العربي واإلسالمي 
... ومحاوالت االستفراد بالقدس واألقصى تتسارع... تتزايد

ن، وما زال أبناء صامدو" القابضون على الجمر"وما زال 
ال ... "مرابطون" الطائفة المنصورة الثابتة على الحق"

ألنهم هم شرف األمة، وألنهم " يضرهم من خالفهم
الممسكون بالبوصلة الحقيقية لألمة، وألنهم مصدر 

... عزتها وكرامتها، وألن اهللا سبحانه ناصرهم في النهاية
ُهو من سيكشف ويفضح " خالفهم وخذلهم"وألن من  ُ

  .ويبوء بخزي الدنيا واآلخرة

تحية إلى القدس ومرابطيها، تحية إلى الشيخ 
ٕرائد صالح واخوانه، تحية إلى كل الصامدين في فلسطين 
في وجه االحتالل، وتحية إلى قوى المقاومة، وتحية إلى 

  .شعوبنا وأبناء أمتنا الداعمين للقدس وصمودها وجهادها

  ١١ ص٢٠/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

رات من تغيير مرتقب في الوضع القائم تحذي
  للمسجد األقصى

 

تتوقف تصريحات  لم – عامر أبو خالد – غزة
القادة اإلسرائيليين عن البوح بتغيير مرتقب في الوضع 
القائم في المسجد األقصى، وسط حالة من القلق في 
أوساط المقدسيين، يعززها اتساع دائرة االقتحامات شبه 

والجماعات المتدينة في إسرائيل اليومية للمستوطنين 
 .للحرم القدسي

رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، ووزير 
األمن في حكومته جلعاد أردان، شددا خالل جلسة 
الحكومة األسبوعية على أن من حق اليهود ممارسة 
. طقوسهم الدينية في المسجد األقصى، أسوة بالمسلمين

ي القدس، الجنرال في حين كشف قائد شرطة االحتالل ف
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دورون ياديد، أنه ال يعترف بمصطلح الوضع القائم في 
 .المسجد األقصى

 األعياد اليهودية

ويخشى المقدسيون من أن تشهد المرحلة 
القادمة خطوات عملية على األرض، خصوصا مع ازدحام 
األسابيع القادمة باألعياد اليهودية، منها رأس السنة 

 ٩بر القادم، ويوم الغفران في سبتم/ العبرية أواخر أيلول
 أكتوبر، وأيام العرش التي تمتد من /من تشرين األول

 من الشهر ذاته، وليلة عيد المساخر في ٢٢_١٣
 .مارس القادم/ القدس في آذار

يستثمر اإلسرائيليون هذه المناسبات في التأكيد "
على أحقيتهم بالمسجد األقصى، خصوصا مع اتساع 

ة في الحياة السياسية، التي تترقب نفوذ األحزاب الديني
موعد االنتخابات القادمة لحسم ملف المسجد األقصى 

، وفق ما أشار إليه وزير القدس "والقدس بشكل عام
 .السابق حاتم عبد القادر

" ٢١ عربي" وكشف الوزير السابق في حديثه لـ
مصطلح الوضع القائم في المدينة لم يعد ذا معنى؛ "أن 

القدس في السنوات األخيرة، حيث بات نظرا لما شهدته 
 بالمئة من إدارة المسجد ٦٠الجانب اإلسرائيلي يتحكم بـ

األقصى ضمن الصالحيات التي كانت منوطة بوزارة 
األوقاف الفلسطينية، ومن أشكال ذلك التحكم تعيين 
الحراس على بوابات المسجد، ورفض ما يحلو لها من 

لصلوات أو للرباط طلبات الدخول لدخول المسجد ألداء ا
  "فيه، إضافة إلى التحكم في مرافق الحرم القدسي

 - لألسف –إسرائيل "وأكد عبد القادر أن 
استطاعت فرض واقع جديد داخل المسجد األقصى، 
يسمح لسكان إسرائيل بزيارة ودخول الحرم القدسي، على 
اعتبار أنهم شركاء وجزء مؤسس من هذا المكان، وليس 

به في السابق بزيارة المسجد بغرض كما كان معموله 
السياحة الدينية، وهذا األمر ينذر بدق ناقوس الخطر، 

خصوصا في حال طرأت تغييرات على الساحة سمحت 
لألطراف المعنية بتوقيع اتفاق سياسي يشمل مدينة 

  ".القدس والمسجد األقصى

 الرباط في األقصى

على األرض، كانت مدينة القدس في أول أيام 
ضحى المبارك على موعد مع اقتحام استفزازي من عيد األ

قبل المستوطنين للمسجد األقصى، بحماية وحراسة من 
شرطة االحتالل، في حين أسفرت هذه األحداث عن 
إصابة العشرات من المصلين برصاص الشرطة 

 .اإلسرائيلية

وفي السياق ذاته، كشف الباحث في شؤون 
سجد األقصى ملف حماية الم"القدس، جمال عمرو، أن 

بات مهددا في ظل الهجمة اإلسرائيلية الموجهة نحو 
اعتقال "، مشيرا إلى "المرابطين داخل المسجد األقصى

قوات االحتالل المئات من المرابطين خالل السنوات 
القليلة الماضية، وهو ما أثر على عددهم، حيث انخفض 

، إلى أقل من ٢٠١١ مرابط في العام ١٥٠٠ عددهم من
 ".ى األسابيع األخيرة حت١٠٠٠

سلطات "أن " ٢١ عربي" وأكد عمرو في حديث لـ
االحتالل ال تتوقف عن توجيه تهم الزيف لهؤالء 
المرابطين، من بينها تهم إفساد ممتلكات المسجد 
األقصى، على اعتبار أنها مقصد سياحي إسرائيلي، أو 
تهم تتعلق بتنفيذ عمليات فدائية ضد المواطنين والشرطة 

ائيلية، ونتج عن ذلك إلزام المرابطين بتوقيع على اإلسر
تعهد بعدم دخول ساحة المسجد، وفي حال ثبت وصوله 

  " آالف دوالر١٠يتم فرض غرامة تصل إلى 

بدأ رباط المقدسيين في المسجد األقصى مع 
، ٢٠٠٠سبتمبر / اندالع انتفاضة األقصى في أيلول

إثر حينما فرض االحتالل طوقا شامال على المسجد؛ 
اقتحامه من رئيس الوزراء آنذاك أرئيل شارون، وبادرت 
الحركة اإلسالمية بإطالق مبادرة حماية المسجد األقصى 
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عبر تسيير دوريات للمرابطين لحماية بوابات الحرم 
 .المقدسي من أي محاولة لتدنيسه من اإلسرائيليين

ويشير أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية 
ما يجري في "حنا عيسى، إلى أن العليا في القدس، 

المسجد األقصى هو تمهيد لحدث تتحضر له إسرائيل منذ 
سنوات، بإعالن الوصاية على الحرم المقدسي، وقد تكون 
األعياد اليهودية القادمة فرصة مواتية التخاذ مثل هذا 

 ".القرار

تزامن موعد "أن " ٢١عربي" وأضاف عيسى لـ
اية والية الرئيس انتخابات الكنيست مع اقتراب نه

األمريكي دونالد ترامب، وتزامن ذلك بحدث الكشف عن 
بنود الشق السياسي من صفقة القرن، كل هذه المؤشرات 
تعطي إشارة إلى أن ضم المسجد األقصى للسيادة 
اإلسرائيلية، أو تغيير الوضع القائم فيه، أمر غير مستبعد 

  ".خالل األشهر القادمة

   ٢٠/٨/٢٠١٩ – ٢١ عربي

* * * * *  

ننتظر قدوم المسلمين : قيادات فلسطينية
  لألقصى فاتحين ال سائحين

 

أكدت قيادات فلسطينية مختلفة في القدس المحتلة 
 أن موقفها من ١٩٤٨والداخل الفلسطيني المحتل عام 

زيارة العرب والمسلمين للمسجد األقصى المبارك لم يختلف 
 في حين عبر عن السابق بضرورة عدم ارتباطها باالحتالل،

بعضهم عن انتظارهم لهذه الزيارات كنوع من تغيير واقع 
  .المسجد وليس لمجرد السياحة

وتجدد هذا الموقف بعد التصريحات التي صدرت 
عن رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد 
الريسوني التي عبر فيها عن رأيه بالسماح بزيارة المسجد 

؛ األمر الذي القى ترحيبا من األقصى المبارك تحت االحتالل
رموز في السلطة الفلسطينية على رأسهم وزير األوقاف 

  .السابق التابع لها محمود الهباش

وكان االتحاد أكد في بيان صادر عنه أن 
تصريحات الريسوني هي مجرد رأي شخصي له، مع بقاء 

  .االتحاد على موقفه من تحريم الزيارة في ظل االحتالل

هيئة اإلسالمية العليا وخطيب وتحدث رئيس ال
المسجد األقصى المبارك عكرمة صبري عن رأيه في زيارة 

الزيارات يجب أن "العرب والمسلمين للمسجد، قائال إن 
تكون مفتوحة لألقصى دون أي صفة رسمية أو ارتباط مع 

  ".االحتالل ودون أي دعاية إعالمية

أي ارتباط للزيارة مع االحتالل "وأوضح بأن 
  ".ها حينئذ تطبيعية تخدم أهدافه ومخططاتهسيجعل

وأبدى الشيخ ترحيبه بجميع المسلمين الذين 
يفدون إلى مسجدهم تحت إطار تلك المعايير، معتبرا أن 

  ".التصريحات المختلفة من شأنها أن تؤدي إلى بلبلة"

علينا أن نقنن موضوع الزيارة مع التأكيد : "وأضاف
دس سياسيا، بل ستبقى على أن زيارة القدس ال تنقذ الق

المدينة تحت االحتالل وقد ترفع معنويات المقدسيين، ومن 
  ".الممكن أن تحرك الناحية االقتصادية

يجب أال نتعب أنفسنا بكثرة : "واستدرك بقوله
الحديث عن هذا الموضوع الذي استنفذ كثيرا خالل السنوات 

هى ٕالماضية، فال مجال إلثارته واشغال الناس به حتى ال نتل
  ".عن نصرة األقصى وعن قضيته

  انتخابات الكنيست

وكان الشيخ الريسوني تحدث كذلك عن رأيه في 
تأييد مشاركة الفلسطينيين في الداخل المحتل بانتخابات 
الكنيست اإلسرائيلي، األمر الذي شهد ردود أفعال متباينة 

  .من قبل القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل

دي البارز في الداخل المحتل وبدوره أشار القيا
اجتهاد الريسوني جاء "الشيخ كمال الخطيب إلى أن 

متناقضا مع البيان الصادر عن االتحاد العالمي لهيئة 
علماء المسلمين، سواء حول زيارة العرب والمسلمين 
للمسجد األقصى أو موقفه من انتحابات الكنيست ومشاركة 

  ".في الفلسطينيين فيها
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عند الحديث عن مشاركة "بأنه وأوضح الخطيب 
فلسطينيي الداخل في انتخابات الكنيست اإلسرائيلي فإن 
أهل مكة أدرى بشعابها في حيثيات الموقف ودالالتها 
وانعكاساتها والسلبيات واإليجابيات لهذه االنتخابات 

  ".والمشاركة فيها

أنا أعلم أن مراسالت جرت بين : "وتابع بالقول
وداعمة للمشاركة في االنتخابات جهات فلسطينية مؤيدة 

وبين الدكتور الشيخ الريسوني؛ ومن الواضح أن الهدف 
منها هو محاولة الحصول على موقف يعزز دخولهم 

  ".باالنتخابات

كنت أتمنى من الشيخ قبل هذا التصريح : "وأضاف
أن يكون قد استمع لوجهات النظر األخرى الكثيرة التي ترى 

صلحة إسرائيلية خالصة، وبالتالي في االنتخابات ليس إال م
تكون الصورة مكتملة عنده أكثر من االستماع لوجهة نظر 
واحدة، كي ال يتم استغالل موقفه في خضم موضوع 

  ".االنتخابات التي تداخلت وتعقدت فيها اآلراء بشكل كبير

الفلسطينيين باتوا يدركون تماما عبثية "وأكد بأن 
 ٧٠اضر؛ وعلى مدار هذه االنتخابات في الماضي والح

عاما أدركوا أن المشاركة فيها هي حالة يستفيد منها فقط 
، مشيرا إلى أن ذلك ما أظهرته خطابات رئيس "االحتالل

حكومته بنيامين نتنياهو أمام المحافل الدولية مشيدا بوجود 
نواب عرب في الكنيست ومدلال بذلك على أن إسرائيل هي 

  .وسطواحة الديمقراطية في الشرق األ

نالحظ كذلك حالة الفتور والبعد والمقاطعة :" وتابع
التي باتت تشكل التيار األقوى التي وصلت إلى ما يزيد 

 في المئة من المقاطعين وتعني أن شعبنا ٥٥على نسبة 
  ".أدرك عبر التجربة عبثية المشاركة في انتخابات الكنيست

أما فيما يتعلق بموضوع المسجد األقصى المبارك 
إن اآلراء والفتاوى خرجت منذ فترة حولها : "الخطيبفقال 

وأبرزها كانت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
بلسانه داعيا العرب والمسلمين لزيارة األقصى، وكانت وقتها 

ردا بشكل واضح على رئيس هيئة علماء المسلمين السابق 
  ".الشيخ يوسف القرضاوي في موقفه من تحريم الزيارة

ٕجاءت جموع عربية واسالمية وما : "حديثهوأكمل 
زالت تتوافد ولكن نرى أن من رفع صوته منهم في مواجهة 
جنود االحتالل الذين يدنسون األقصى تم ضربه واعتقاله 
كما حصل مع جماعات من األتراك، وفي نفس الوقت رأينا 
من يتبخترون في األقصى ويرفعون راية التطبيع والمديح 

  ". وحكومتهاوالثناء إلسرائيل

استمرار تحشيد األمة وتعزيز معاني "ورأى بأن 
العمل الدؤوب ليس فقط من أجل السماح بزيارة المسجد 

، مبينا بأن الفلسطينيين ال "األقصى بل كسر القيد عنه
ينتظرون أن يأتي العرب والمسلمون سائحين بل فاتحين 
وهناك فرق كبير بين من يأتي مستعدا بنفسية السائح 

  .يأتي مستعدا بنفسية الفاتحعمن 

  المرابطون وأهل األقصى

أما المرابطة المقدسية والمعلمة خديجة خويص 
مفاسد تلك "المبعدة عن المسجد األقصى المبارك فترى بأن 

  ".الزيارات أكبر من منافعها

كمقدسية حين ترى هذه الوفود تزور : "وقالت
ا ال المسجد األقصى المبارك تشعر باالستياء خاصة أنه

، وذلك رغم "تكون بهدف الرباط بل بهدف الصالة فقط
تفهمها لحاجة ورغبات المسلم واشتياقه لمسجده األقصى 
إال أنها تعتبر مصلحة شخصية في طل ما يمر به المسجد 

  ".من حرب إسرائيلية ومحاولة استيالء وتقسيم

السياحة التي تنظم لهذه "وأكدت خويص بأن 
موجهة، وأنه لو تغيرت ظروفها الوفود ليست راشدة وغير 

وتناسبت مع ظروف األقصى واقتحامات المستوطنين له 
ًلكانت القت استحسانا من المقدسيين، ولكنها تقتصر على 
أيام ال توجد فيها اقتحامات مثل الجمعة والسبت أو تكون 

  ".عند صالتي المغرب والعشاء أي بعد انتهاء االقتحامات

ى تخرج الوفود لزيارة بعد زيارة األقص: "وأضافت
أماكن ومدن أخرى وبالتالي الزيارة تفيد صاحبها فقط 



  
  ١٠٧ 

للسياحة والصالة، فلو كانت الزيارة راشدة وقت االقتحامات 
أو تركزت في باب الرحمة والمصلى لتشكل بديال عن 
سياسة االحتالل في تفريغ األقصى من المسلمين وتفويت 

 اليهودية لكانت التقسيم الزماني الذي يتم في األعياد
  ".مقبولة بالنسبة لنا

تغيير اإلستراتيجية السياحية "ودعت خويص إلى 
والدليل السياحي بحيث يكون أكثر وعيا ألن وجود الوفود 
العربية وتفاعلها مع الحدث ضعيف جدا، فاالستفادة منها 

  ".قليلة والضرر المترتب عليها أكبر من نفعها

 الحابل بالنابل

منها "د ضرر آخر لهذه الزيارات وأشارت إلى وجو
االعتماد على رؤية االحتالل وكأنه أمر طبيعي وليس جسدا 

الجدار "، مبينة بأن "سرطانيا غريبا عن أرض فلسطين
المتبقي بين الشعوب العربية واإلسالمية من جهة واالحتالل 
من جهة أخرى هو مقاومة التطبيع في ظل تخاذل 

ال نريد أن يهدم هذا "ئلة ، قا"الحكومات وموجات التطبيع
الجدار باعتياد التعامل مع االحتالل والدخول لألقصى أثناء 

  ".وجوده وحراسته

منذ بداية االحتالل والشعوب ترى بأن : "وتابعت
االحتالل أمر غير طبيعي وال نريد لهذه النظرة أن تزول وأن 
أمر الزيارة سهل جدا في ظل وجوده، كما أن الزائر قد ينقل 

 مغايرة تماما عن واقع األقصى بالقول إنه تمكن من صورة
الدخول بشكل عادي وبالتالي تفتر مشاعر األمة تجاه ما 

  ".يحدث من انتهاكات

هذه الزيارات لو كانت ال "وأكدت خويص على أن 
تحقق مصلحة لالحتالل لما قام بالسماح للوفود العربية 

من ذاكرة وجود مجموعات من األتراك ممنوعون " بذلك
دخول األقصى لسنوات ألن االحتالل وجد أنهم جماعات 

  ".مؤثرة وال تخدم أهدافه في تهويد المسجد

إظهار "ما يريده االحتالل هو "وشددت على أن 
وجه ديمقراطي مزيف له ولكنه في الحقيقة يستخدم 

الزيارات لخدمة مشاريعه وتحقق له مصلحته حتى لو كانت 
  ".تبين تعايشا معهغير مشاهدة أو ملموسة فإنها 

السماح بالزيارات سيخلط الحابل "ولفتت إلى أن 
بالنابل وسيكون مبررا لمزيد من التطبيع مع االحتالل 
فاألفضل أن يكون هذا الباب مغلقا حتى تتغير الظروف 
لألفضل مع احترام آراء العلماء ورغباتهم ولكن ال توجد 

  .، على حد وصفها"ّفائدة مرجوة من الزيارات

  "لمقدسيون يتأثرون سلباا"

بدوره قال الخبير المقدسي الدكتور جمال عمرو 
أي مسألة من هذا القبيل تحتاج للتحري قبل إبداء "إن 
 فيها، ألن االحتالل هو المسيطر والمتحكم بمقاليد الرأي

األمور في المسجد األقصى المبارك ويسمح بالزيارات ضمن 
  ".بداوليس أقل من ذلك أ% ١٠٠معايير تخدمه 

االحتالل يريد شخصيات عربية قابلة "واعتبر بأن 
للتطبيع مثل علي الجفري وعلي جمعة ووفود بحرينية 
وخليجية، وكلها تدخل المسجد األقصى من باب المغارية 

  ".مثل جماعات المستوطنين تماما وبحماية ضباط الموساد

هناك فتاوى خرجت على الصعيد : "وأضاف
كانت بحاجة الجتهاد، وهم استندوا الفلسطيني كذلك ولكنها 

، مؤكدا أن "على شقين فيها األول هو النوايا الحسنة
االحتالل ال يريد للمقدسيين أي خير وهو يقوم بإحضار 
وفود سيئة الذكر لم يستطيعوا فعل أي شيء للمسجد 

  .األقصى المبارك ال من قريب وال من بعيد

ى هو اجتهاد شرعي عل: "أما الشق الثاني فقال
، "أساس أنه في عهد الصليبيين كانت الوفود تزور المسجد

ال توجد مقارنة في العهد الصليبي مع "مستدركا بقوله إنه 
االحتالل اإلسرائيلي الذي يريد اقتالع الوجود الفلسطيني، 

  ".فهذا االجتهاد لم يبن على قاعدة شرعية صحيحة

المقدسيين يتأثرون سلبا بهذه "وأوضح بأن 
التي تمأل الفنادق والشواطئ والمطاعم اإلسرائيلية، الزيارات 

ولم تشارك الفلسطينيين في أي مهمة من صالة وقيام وال 
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حتى مواجهات أو هموم أو جراحات بل كانوا وباال على 
  .، على حد تعبيره"رأس الشعب

على سبيل المثال االحتالل : "واختتم حديثه بقوله
عام لعلماء المسلمين أو ال يقبل زيارات علماء من االتحاد ال

حتى شباب ألجل األقصى من بيروت وبغداد ودمشق وال 
حتى من اندونيسيا وماليزيا، بل هو يستقبل وفودا ضمن 

، ورأى "تدخل من باب المغاربة مع اليهود رؤية صهيونية
من األفضل أال يتم بحث الموضوع ألنه ضار ضررا "أنه 

  ".جدابالغا وعبارة عن تطبيع بمقاييس هابطة 

 ٢١/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  نبض الضفة يؤرق اقتراع أيلول

  

قدرت مصادر  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
أمنية إسرائيلية، امس، أن تشهد الضفة الغربية المحتلة 

قبل االنتخابات اإلسرائيلية » العنف«موجة جديدة من 
ًصة وأن المقررة في السابع عشر من الشهر المقبل، خا

السلطة الفلسطينية تغرق في أزمة اقتصادية حادة، 
في ظل دعوات » اضطرابات في الميدان«وتتصاعد بوادر 

 .حركة حماس بتنفيذ مزيد من الهجمات بالضفة

ًووفقا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن هذه 
التقديرات تأتي بالرغم من إطالق الصواريخ المتكرر من 

 ما دفع أحزاب يمينية غزة ومحاوالت تسلل مسلحين،
ويسارية لتوجيه انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
ًالذي قال إنه لن يتأثر رد فعله باالنتخابات، معتبرة تلك 

وقالت الصحيفة إن التحدي . التصريحات غير مقنعة
األمني الكبير لنتانياهو في المستقبل القريب قد يكون 

الفلسطينية الثانية تصاعد موجة الهجمات في الساحة 
ًمشيرة إلى أنه في حال اندلعت هذه . »الضفة الغربية«

الموجة فإنها نتيجة مباشرة لسياسات نتانياهو 
ًالمتشابكة، خاصة وأنه سببا في األزمة االقتصادية  ً
الحادة للسلطة بسبب الخصومات المالية من عوائد 

ًالضرائب بدعوى دفع السلطة أمواال لعوائل منفذي 
 .لياتالعم

وبحسب الصحيفة، فإن التهديدات المتصاعدة 
ًمن السلطة مؤخرا بوقف التنسيق األمني لم تنفذ فعليا،  ً
ولم يتضرر التنسيق، لكن هناك خوف من فقدان السيطرة 
على األرض وهو األمر الذي قد تستغله حماس، ولذلك 
السلطة ترفض التخلي عن التنسيق، لكن عالمات 

ن تتزاد، وفي األسابيع األخيرة االضطرابات في الميدا
حدثت زيادة كبيرة في الهجمات على األرض وبعضها 

 .مرتبط بحماس

ًوترى الصحيفة إن جزءا من ارتفاع محاوالت 
الهجمات هو الخطاب الفلسطيني بسبب األحداث التي 
جرت في المسجد األقصى، إلى جانب الدعم األميركي 

ضمنية وصريحة المستمر لنتانياهو والتي تعتبر خطوات 
من اإلدارة األميركية بدعم خطوات ضم الضفة الغربية 

 .إلسرائيل

وكرر التقييم األمني في السنوات األخيرة بأن 
هناك فرصة معقولة لحدوث اندالع موجة جديدة من 
الهجمات في الضفة الغربية أكثر من أي جبهة أخرى قبل 

شجع االنتخابات، حيث اعتبر أن نجاح الهجمات األخيرة ي
 ٢٠١٤على هجمات مماثلة كتلك التي وقعت بين عامي 

 .ً، خاصة في ظل األحداث المرتبطة باألقصى٢٠١٥و

ًووفقا للصحيفة، فإن ما يحدث في الضفة 
ًيتماشي باستمرار مع التطورات في غزة، مشيرة إلى 
دعوات حماس لحضور كافة عناصرها يوم الجمعة المقبل 

تواجه انتقادات متزايدة على الحدود، ما يشير إلى أنها 
ضد إسرائيل، » العنيفة«بسبب تخليها عن الهجمات 

ٕواجراءات ضبط النفس التي اتخذت ضد كل من يقترب 
من السياج، إلى جانب قلة الرضا على بطء وتيرة تنفيذ 

 .التفاهمات المتفق عليها
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من جهة اخرى، اظهر استطالع للرأي العام 
نتانياهو، لن يتمكن من اإلسرائيلي أن زعيم حزب الليكود 

 .تشكيل حكومة مقبلة

» والال«وقال االستطالع الذي نشره موقع 
اإللكتروني، إنه في حال جرت انتخابات الكنيست اآلن، 

ً مقعدا ٥٧سيحصل إئتالف أحزاب اليمين؛ المتدينين على 
برئاسة » إسرائيل بيتنا«في الكنيست، من دون حزب 

ًا إلئتالف الوسط؛ يسار  مقعد٤٣أفيغدور ليبرمان، مقابل 
 .من دون القائمة العربية المشتركة

وأضاف الموقع أن ذلك يعني أن نتانياهو، لن 
 -  أزرق«يتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، كما أن رئيس 

بيني غانتس، لن يتمكن من تشكيل حكومة، في » أبيض
ًحال بقيت االصطفافات وفقا لالئتالفات الحالية واستمرت 

 .نتنياهو وليبرمانالخصومة بين 

وتبين من االستطالع أن تمثيل أحزاب معسكر 
ً مقعدا، ٣١» الليكود«اليمين بعد االنتخابات سيكون؛ 

ً مقعدا، ١١وهو مجموعة أحزاب يمينية متطرفة » يمينا«
 مقاعد، ٧» شاس« مقاعد، ٨» يهدوت هتوراة«
 . مقاعد٩» إسرائيل بيتنا«و

 - أزرق«وسيكون تمثيل إئتالف الوسط يسار، 
 مقاعد، ٧» المعسكر الديمقراطي«ً مقعدا، ٣٠» أبيض

القائمة العربية .  مقاعد٦» العمل غيشر«تحالف حزبي 
 .ً مقعدا١١المشتركة 

» إسرائيل بيتنا«وهاجم نتانياهو، رئيس حزب 
»  أبيض-  أزرق«امس عقب توقيع األخير مع حزب 

 .اتفاق الفائض من األصوات بعد انتخابات أيلول

العبرية، » يديعوت أحرونوت«صحيفة ونقلت 
هذا بكل أسف ما حدث، لكنه اليوم «: عن نتانياهو قوله

ًأصبح رسميا، ليبرمان يقوم بنقل أصوات اليمين إلى 
ًرئيسا ) غانتس(اليسار، لقد قال بالفعل إنه سيوصي بـ 

للحكومة، واليوم وقع اتفاق فائض األصوات بشكل رسمي 
 .«مع غانتس

فاقية فائض األصوات مع تحالف ووقع ليبرمان ات
بعد أن أعلن صراحة أنه سيؤيد »  أبيض- أزرق«

غانتس والبيد كرئيس للوزراء، التفاقهما على رئاسة 
أضحكني : ًوردا على ذلك، قال ليبرمان. الحكومة بالتناوب

رد فعل الليكود، لقد عقد نتانياهو اتفاقية استسالم مع 
 - ات مع أزرقحماس، وأنا أبرمت اتفاق فائض األصو

 .أبيض، وهذا أفضل من وجهة نظري

االتفاق على فائض األصوات مع «وأضاف أن 
 أبيض، هو مسألة فنية فقط، ففي الحملة - أزرق

االنتخابية السابقة وقعنا مع حزب اليمين الجديد، الذي 
 وقعنا اتفاق ١٩٩٩وفي عام . لم يجتز نسبة الحسم

لى فائض األصوات مع عمير بيرتس وحصلنا ع
 .«تفويض

 - أزرق«ويسمح اتفاق فائض األصوات بين 
بتقسيم األصوات المفقودة » إسرائيل بيتنا«و» أبيض

والحديث يدور . بينهما، وبالتالي منع فقدان األصوات
حول اتفاق تقني، لكن من الشائع لألطراف التي توقع 
على اتفاق فائض األصوات أن تكون قريبة من بعضها 

ومن المتوقع أن . أو في نفس الكتلةًالبعض أيديولوجيا 
ًأيضا على » المعسكر الديمقراطي«و» العمل«يوقع حزبا 

اتفاقية فائض األصوات، بعد أن أعلنت القائمة العربية 
المشتركة أنها لن توقع اتفاق فائض األصوات مع 

طالما أن إيهود باراك عضو في » المعسكر الديمقراطي«
 .القائمة االنتخابية

قال أحمد الطيبي عضو الكنيست عن من جهته، 
القائمة العربية المشتركة، امس، إن حزب الليكود يقوم 
بحملة تطهير عرقي في الكنيست ضد كل من يعارضه، 
جاء ذلك في مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت، على 
خلفية االلتماس المقدم من حزب القوة اليهودية اليميني 
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يكود إليه، من أجل المتطرف للمستوطنين، وانضمام الل
منع القائمة المشتركة للترشح لالنتخابات بحجة أنهم 

 .يناهضون إسرائيل

بمجرد أن يشير نتانياهو إلى «وقال الطيبي 
ًالعرب على أنهم تهديد سكاني، أصبح يعتبرهم اآلن أيضا 

ًتهديدا انتخابيا إنه يتعاون مع الكهانيين إلقصاء .. ً
 .«الجمهور العربي

 ١٢ ص٢٢/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نظمات يهودية أمريكية تتهم ترامب بمعاداة م
  السامية

 

 - وكاالت -  فلسطين المحتلة–واشنطن  
هاجمت منظمات يهودية أميركية، صباح أمس األربعاء، 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، واتهمته بمعاداة السامية 
بسبب تصريحاته حول األميركيين اليهود الذين يصوتون 

  .للحزب الديمقراطي

وكان ترامب صد صرح في البيت األبيض، يوم 
أمس األول، أن اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين 

واتهمت منظمات يهودية . »جهال أو عدم والء«يظهرون 
وسياسيون يهود في الواليات المتحدة ترامب بنشر رسائل 
معادية للسامية، وطالبوه باالعتذار عن تصريحاته التي 

  . تصدر عن أي رئيس سابقلم

 (AJC) « األميركية–اللجنة اليهودية «وطالبت 

ترامب بالتوقف عن استخدام اليهود ألغراض سياسية، 
اليهود األميركيين، وكذلك المواطنين «باعتبار أن 

، وبالتالي »األميركيين، لديهم توجهات سياسية مختلفة
اس الوالء والمعرفة على أس«فإن تصريحات ترامب بشأن 

  .«تفضيل حزبي مسيئة وغير الئقة وغير مرغوبة

وكان ترامب قد أطلق هذه التصريحات بعد أن 
دافع عدد من الديمقراطيين عن موقف عضوي الكونغرس 

ٕرشيدة طليب والهان عمر اللتين منعتا من دخول البالد، 
أين اختفى الحزب الديمقراطي؟ متى بدأ الحزب «وقال 

. ، على حد تعبيره»ائيليدعمهما على حساب دولة إسر
وجاءت تصريحات ترامب رغم انتقادات كثيرة وجهتها 

، ومنظمات أخرى بارزة » األميركية–اللجنة اليهودية «
  .لطليب وعمر بسبب موقفهما من إسرائيل

وقال رئيس اللجنة ديفيد هاريس، صباح أمس، 
بعض «، مضيفا أن »تصريحات ترامب فضيحة«إن 

ضهم جمهوريون، وكأي مواطن اليهود ديمقراطيون، وبع
وقال . »في الواليات المتحدة بإمكانهم اختيار ما يفضلونه

، جوناثان غرينبالت، إنه »اللجنة ضد التشهير«رئيس 
كرة قدم »حان الوقت للتوقف عن استخدام اليهود كـ

  .«سياسية

المجلس اليهودي للشؤون «وقال رئيس 
ب أن يعتذر ، ديفيد برنستاين، إنه يجب على ترام»العامة

  .فورا

واعتبر هالي سويفر المدير التنفيذي للمجلس 
الديمقراطي اليهودي األمريكي تصريحات الرئيس ترامب 

مثاال آخر على أن دونالد ترامب مستمر في تسليح «
ترامب يعيد تكرار «: وقال. »وتسييس معاداة السامية

نحن نعيش في ديمقراطية، «: وأضاف. »معاداة السامية
فض دعم اليهود للحزب الجمهوري إلى النصف وقد انخ

  .«في السنوات األربع الماضية

وقال آرون كياك الرئيس السابق للمجلس 
: الوطني اليهودي الديمقراطي والناشط السياسي المخضرم

لمجرد . هذا النوع من الهجمات خطير ومتهور وخاطئ«
أن الرئيس ترامب ال يحظى بشعبية كبيرة في مجتمعنا 

لقد رأينا أين قاد هذا . ا لتشويه سمعة شعبناليس سبب
  . »الطريق من قبل

ووصفت آن لويس ومارك ميلمان من األغلبية 
واحدة من أخطر «الديمقراطية تصريحات ترامب بأنها 
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االتهامات القاتلة التي واجهها اليهود على مر السنين، 
وأدت االتهامات الخاطئة بعدم الوالء على مر القرون إلى 

  .«ليهود وسجنهم وتعذيبهمقتل ا

وأشار غير اليهود أيضا إلى دالالت تصريحات 
السابق دان » سي بي اس«ترامب، حيث قال مذيع شبكة 

لنكن واضحين وضوح الشمس، فعندما يقول ترامب : راذر
إن اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين يظهرون 

 فإنه إما نقصا تاما في المعرفة أو عدم الوالء الشديد،«
يستجمع قوى التعصب ومعاداة السامية بكل تاريخها 

وقال لوغان بايروف مدير االتصاالت . »الملطخ بالدماء
من «: في منظمة الدعوة اللبرالية في الشرق األوسط

الخطر والخزي أن يهاجم الرئيس ترامب الغالبية العظمى 
من الجالية اليهودية األمريكية باعتبارها غير ذكية وغير 

  . »لصةمخ

لكن ليس من المستغرب أن تتحول «: وأضاف
اآلن هجمات الرئيس العنصرية المخادعة التي تتعرض 
لها نساء تقدميات في الكونغرس إلى مسبات ضد 

  .«اليهود

ووصف الرئيس األمريكي، إلهان عمر بأنها 
لليهود، وأكد أنه ال يتأثر بالدموع التي ذرفتها » كارثة«

 في مؤتمر صحفي تحدثت فيه رشيدة طليب يوم االثنين
عن قرارها عدم السفر إلى إسرائيل لرؤية جدتها العجوز، 

وانتقد ترامب . التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة
عضوتي الكونغرس على اقتراحهما األخير قطع 

لن نقطع مساعداتنا إلى «: المساعدات عن إسرائيل، وقال
عب الش(إسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل و

.  ال أستطيع أن أصدق أننا نجري هكذا نقاش-) اليهودي
أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ أين ذهبوا؟ حيث يدافعون 

  .«عن هذين الشخصين بوجه إسرائيل؟

من اليهود % ٧٥وفي الواقع صوت أكثر من 
األميركيين لصالح الديمقراطيين في منتصف العام 

ادة ، شكل ذلك زيالرأي، ووفقا الستطالعات ٢٠١٨
بنسبة أربع نقاط مئوية عن نسبة الناخبين اليهود 

نتون منافسة ترامب الذين صوتوا لهيالري كلي%) ٧١(
  .٢٠١٦في عام 

 ٣٦ص ٢٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

   دورية قتلة األطفال- مطلوبون للعدالة 

  

كشف تحقيق  - مؤسسة القدس الدولية: المصدر
ناصر شرطة لمؤسسة القدس الدولية عن أسماء وصور ع

االحتالل، مرتكبي جريمة قتل الشهيدين الفتيين نسيم أبو 
رومي وحمودة الشيخ في القدس المحتلة، مطالبة 

 .بإحالتهما إلى العدالة الدولية

في يوم الخميس "وقالت المؤسسة في تحقيقها 
ّ، وعقب صالة العصر، وبسكينتي مطبخ ١٥/٨/٢٠١٩

تيان نسيم أبو رومي تخبئان في ثنايا المالبس، يتحرك الف
. ًوحمودة الشيخ ابنا األربعة عشر ربيعا نحو باب السلسلة

ًيبادر حمودة إلى رفع سكينه مبكرا ويحاول طعن أقرب 
ًالجنود إليه، يلحق به نسيم مستهدفا الجندي ذاته، يلتفت 
عناصر الدورية األربعة المتبقين يرفع ثالثة منهم 

ّين الغضين، مسدساتهم ويفرغون مخازنها في الجسد
ُيستشهد نسيم أبو رومي على الفور، ويصاب حمودة 
ُالشيخ إصابات خطيرة، أما الجندي المستهدف فتعلن  ٍ

  .الشرطة الصهيونية أن إصاباته بين طفيفة ومتوسطة

الذي شكله " تحييد الخطر"هل كان "وتابعت 
َالفتيان مع سكينتي المطبخ يتطلب تفريغ مخازن ثالث 

ا؟ هل كانت السيطرة عليهما مسدسات في جسديهم
مستحيلة بعد الرصاصة األولى؟ لماذا اختار قائد الدورية 
ًأن يفرغ مسدسه كامال وأن يحذو اثنان من زمالئه حذوه 

  ًقبل أن يرفع يده مشيرا لهما بالتوقف؟

الفيديو الذي نشرته الشرطة الصهيونية ومدته 
ً ثانية يوضح بشكل جلي أن عنصرا واحدا للدوري١٤ ً ة كان ٍ
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ٍأما األربعة المتبقون فلم يكونوا في حالة دفاع " ًمهددا"
مباشر عن النفس، وكانت السيطرة على الفتيين ممكنة لهم 

ّلتبرر هذا القتل وزعت الشرطة الصهيونية . وفي متناولهم
ّالفيديو، ففي وعيها العنصري أن كل من تسول له نفسه أن 

ل أن تنشر يقترب من شرطتها يستحق القتل، وهي تحاو
ًهذا المنطق وتطبعه في وعي الجميع، حتى يصبح مقبوال 

ًفلسطينيا وعربيا وعالميا ً ً.  

، هذه الرسالة التي أراد "هؤالء يستحقون القتل"
الفيديو تسميم وعينا بها، وألجل هذا جاء هذا التحقيق 
الصحفي، ليضع بين يدي كل مهتم بإحقاق العدالة نقطة 

  . أمام العدالةبداية لجلب هؤالء القتلة

لم يكن الكشف عن هوية :الكشف عن هوية القتلة
ٍالقتلة صعبا، فرغم كونهم يعملون في جهاز أمني كان  ً
ًالوصول إلى حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بهم أمرا 

إن كانت . ًيسيرا ال يتطلب إال بعض اإللمام باللغة العبرية
 تحاول هناك من صعوبة وحيدة فهي ذلك اإلرهاب الذي

سلطة المحتل زرعه في قلوب الناس حين يتحدث إليهم أحد 
ٍعن هوية فرد من الشرطة لكن ذلك لم يحل دون الوصول 

  .إلى نتيجة

توصل التحقيق إلى هوية أعضاء الدورية األربعة 
  :الظاهرة بالفيديو، والدور الذي قام به كل منهم

من سكان هرتسليا، قائد الدورية : ياكير ترجمان
 يظهر وجهه في فيديو الشرطة الصهيونية وهو الذي الذي

ًيلتفت ليطلق النار ويفرغ مخزن مسدسه كامال، ورغم أن 
كال الفتيين باتا على األرض وال يشكالن أدنى خطر، يواصل 
ٍتوزيع عدة رصاصات من مسدسه بينهما قبل أن يرفع يده 

  .ًاليسرى مشيرا لبقية أفراد الدورية بالتوقف

" شبر" في أوساط المقدسيين بالـُترجمان يعرف
. لقصر قامته، وبعض أفراد الشرطة يتداولون هذا اللقب له

ً شرطيا مسؤولة عن ١٢يقود الشبر في العادة قوة من 
تأمين اقتحامات المتطرفين الصهاينة خالل فترة الصباح ما 

ً صباحا، ومن ثم يعود إلى نقطة ١١:٠٠-٧:٣٠بين 
  .خدمته عند باب السلسلة

 التحقيق انتشرت صورة لترجمان على مواقع خالل
التواصل االجتماعي وهو يخرج أثاث مصلى باب الرحمة 
الذي تحاول سلطات االحتالل إعادة إغالقه بأي شكل، 
فحذف ترجمان حساب الفيسبوك الخاص به بعد انتشار 
َالصورة، واختفت صوره من حسابات زمالئه رغم أنها كانت  ُ

 إجراءات احتياطية قصوى اتخذت ًمنشورة سابقا، وبدا أن
تجاهه فأزيل كل المحتوى اإللكتروني الخاص به من كثير 

  .من المواقع

ترجمان من عائلة يهودية وله أقارب وصلوا إلى 
مراتب عليا في الشرطة والجيش الصهيوني، ولعل هذا ما 
يفسر سكنه في هرتسليا التي تعد مدينة للنخبة المقتدرة 

عميد المتقاعد دورون ترجمان القائد ًماليا، من بينهم ال
السابق لشرطة البلدة القديمة، وأفراهام ترجمان القائد 

، واللواء المتقاعد سامي "تل أبيب"السابق كذلك في شرطة 
ترجمان قائد القوات البرية في الجيش الصهيوني خالل 

   .٢٠١٤الحرب على غزة 

ٍصهيوني من أصل عربي، من : وسام فالح طريف
َت جن من قضاء عكا شمال فلسطين المحتلة، هو بلدة بي

ًالذي يظهر في الفيديو واقفا أمام الطاولة، ثاني أعضاء 
ًالدورية إطالقا للرصاص، رفع مسدسه وأطلق النار بكثافة 
دون تدقيق، ولكونه أمام باب السلسلة المفتوح مباشرة 

  . يصيب حارس المسجد األقصى عمران الرجبي في فخذه

حارس الموكل بمهمة الحراسة عند عمران هو ال
باب السلسلة، يقف أمام الباب لينظر ما الذي يحصل 

بعد ذلك يواصل . ًفتعاجله رصاصة في فخذه تسقطه أرضا
وسيم تفريغ رصاصاته في جسد الفتى نسيم أبو رومي 

   .المسجى أمامه

من سكان الناصرة في الجليل شمال : بطرس داي
على الطاولة كما يظهر في ًفلسطين المحتلة، يكون جالسا 

الفيديو، عندما يقف ويخرج مسدسه يكون الفتيان قد تلقيا 
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عدة رصاصات من زميليه وباتا ملقيين على األرض، لكنه 
  .رغم ذلك يطلق النار

من بلدة المغار، ويظهر في فيديو : عروة عساقلة 
ًالشرطة معطيا ظهره للكاميرا، يحاول ضرب الشهيد نسيم 

بة كان يحملها على ظهره، وبعد إطالق أبو رومي بحقي
النار على أبو رومي يلقي الحقيبة ويضع يديه في أذنيه 
من صوت الرصاص المنطلق من مسدسات زمالئه الثالثة 

   .في الدورية

وأفادت المؤسسة انها وخالل تنفيذ هذا التحقيق 
اقتحمت قوة من الشرطة الصهيونية مصلى باب الرحمة 

، ١٧/٨/٢٠١٩ثه وذلك يوم السبت وبدأت تفريغه من أثا
َوأظهر فيديو يوثق هذا االقتحام مشاركة ياكير ترجمان الذي 
نشر نشطاء صورة له ضمن القوة التي اقتحمت مصلى باب 
الرحمة ووضعوا على وجهه دائرة مع توضيح يشير إلى أنه 

  .ذاته مطلق النار على الفتيين أبو رومي والشيخ

  ٢٣/٨/٢٠١٩شهاب 

* * * * *  

قصص اشتباك .. ُكذا يعامل حراس األقصىه
  مع االحتالل" الرجبي"

  

يكن  لم – المحتلة القدس – جمان أبو عرفة
يعلم أن ورديته ) عاما ٣٣(حارس األقصى عمران الرجبي 

 ّظهر الخميس ستكون مختلفة، وأن زي الحراس الذي ارتداه

ستمزقه رصاصة إسرائيلية، لتمأل دماؤه ساحات المسجد 
الصبيين نسيم أبو رومي وحمودة  قريبا من دماءالشريف، 

الخميس  الشيخ اللذين استشهدا بعد تنفيذهما عملية طعن
وأسفرت ) أحد أبواب األقصى(الماضي قرب باب السلسلة 

  .صفوف شرطة االحتالل عن إصابة في

 على سرير" أبو سمير"التقت الجزيرة نت الرجبي 

بعد عملية الشفاء بمشفى المقاصد بالقدس المحتلة، 
  .التي اخترقت فخذه اليسرى جراحية الستخراج الرصاصة

على  يستذكر لحظة إصابته فيقول إنه كان يجلس
ّكرسي بمكان حراسته المالصق لباب السلسة من الداخل، 

ٕبعشر دقائق، واذ بصوت صراخ دفعه  بعد السادسة عصرا
الثانية لم يكمل  الستطالع ما يجري خارج الباب، أجزاء من

 ا وقوفه حتى شعر بكرة من اللهب في فخذه أجبرته علىفيه

المقابلة، " دار القرآن"الركض المتعرج نحو مصطبة 
 .برصاصة أسالت دمه ليستوعب بعدها أنه أصيب

 عشرات الرصاصات وجسد أعزل

 لم يستطع حينها استطالع ما حدث، لكنه علم
 الحقا بقتل الصبيين قرب باب السلسلة، وأرانا لحظة إصابته

هاتفه مقطعا مرئيا نشرته شرطة االحتالل  وهو يعرض عبر
أظهرهما يلوحان بسكين  من كاميرات المراقبة بالمكان،

 صغيرة تجاه أربعة من عناصر االحتالل الذين ردوا بوابل

من الرصاص عليهما، حتى بعد سقوطهما جثتين هامدتين 
إحدى الرصاصات العشوائية . لم يتوقف إطالق النار

  أخطأت هدفها وارتطمت بعتبة باب السلسلةالمجنونة

 .الحديدية لترتد نحو الحارس الرجبي وتصيبه

أعاده  المقطع المرئي الذي يغلق الحارس المصاب
هؤالء عناصر مدربون باحتراف "عشرات المرات، ويقول 

كان بإمكانهم تثبيت الشهيدين أو  ومسلحون بتمكين،
الرصاصات، حتى  إصابتهما، لكنهم ثقبوا جسديهما بعشرات

 ".أكمل اإلطالق )لكنه(بعد تلقي أحدهم األمر بالتوقف 

 يعود الرجبي إلى حادث إصابته، ويروي أنه

وهرع إليه مسعفو " دار القرآن"استلقى على مصطبة 
إليهم بعض المصلين الذين  المسجد األقصى، ثم انضم

 وشده على فخذه َقامت امرأة منهم بشق جزء من حجابها

حمله المسعفون بواسطة سيارة كهربائية . زيفإليقاف الن
األسباط، حيث كانت تنتظره سيارات إسعاف  شماال نحو باب
  .الهالل األحمر

عندما "سريره يكمل الرجبي فيقول  ممدا على
بانتظاري  وصلنا إلى مشفى المقاصد كانت شرطة االحتالل

أيضا في قسم الطوارئ، وحاولوا منع عائلتي من لقائي، كما 
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معي إلى غرفة تصوير األشعة وغرف المرضى  وادخل
  ".للتحقيق معي

 ُاعتقل حافيا

حارسا  خالل الثالث سنوات التي عمل فيها الرجبي
للمسجد األقصى، تعرض عدة مرات لالعتقال واالعتداء 

نيسان العام  /أبرزها في الرابع من أبريل والتحقيق، كان
 مصلى باب إعادة فتح الحالي، إبان نجاح الفلسطينيين في
  . عاما١٦الرحمة شرق األقصى بعد إغالقه لـ 

ذلك اليوم أقيمت الصالة في مصلى باب  عصر
وبدأ بتصوير  الرحمة فجاء أحد عناصر شرطة االحتالل

المكان والمصلين، فاعترضت إحدى النسوة فدخل إلى 
  .مستفزا المصلى بحذائه

كنت أحرس المكان وشهدت على "يقول الرجبي 
فبدأت بتصويره بهاتفي وطلبت منه أن  رطي،استفزاز الش

الطاهر، لكنه رفض  يخلع حذاءه بعيدا عن سجاد المصلى
ّوكسر هاتفي واستدعى تعزيزات شرطية، هجموا علي 

أرضا وقيدوني واقتادوني حافيا نحو مركز الشرطة،  وألقوني
ّالقيد الحديدي حول معصمي  ّذات الشرطي المعتدي لف ّ
 أصبعي اإلبهام، ألم ال يمكنمتعمدا حتى برز مفصل 

وصفه، حققوا معي بعد ذلك وأبعدوني خمسة أيام عن 
  ".األقصى

  ال حصانة لحراس األقصى

 يحاول الرجبي حصر عدد االعتداءات بحقه وحق
ال يوفرون أي فرصة لضربنا "زمالئه الحراس، فيقول 

أننا حراس المسجد وموكلون من  واستفزازنا رغم معرفتهم
  ".ف اإلسالميةدائرة األوقا

اإللكترونية  ّأثناء عمله باألقصى إبان هبة البوابات
 تعرض الرجبي للضرب المبرح واالعتقال، ومن ٢٠١٧عام 
ُأيار ضرب واعتقل  / مايو١٣بشهرين وتحديدا في  قبلها ُ

إحدى المصليات بعد  بسبب تصويره اعتداء شرطي على
  .طعن مواطن أردني لضابط إسرائيلي قرب باب السلسلة

ُيكلم جسد عمران فحسب، بل قلبه أيضا، يبرر  ال َ ْ ُ
في األقصى وال يملك أحيانا أن  ذلك بأنه يرى منكر االحتالل

ال نتمكن فيها  وصلنا لمرحلة"يتابع بحزن . يغيره إال بقلبه
  ".من أداء عملنا أو السيطرة على شيء في األقصى

  صلوات علنية ومجندات

  االبتعاد عنيفرض االحتالل على حراس األقصى

المستوطنين المقتحمين للمسجد مسافة تصل إلى أربعمئة 
ٕصالة المستوطنين داخله، وان  متر، حتى ال يشهدوا

لهم التي  شهدوها ال يملكون إال الشكوى للشرطة المرافقة
  .تتجاهل بدورها صلواتهم حتى ينهوها، في غالب األحيان

ويؤكد الرجبي أن صلوات المستوطنين في األقصى 
باتت علنية، يترنحون وينبطحون أرضا ويرفعون أصواتهم 

  .بالترانيم

ُعلى حارس األقصى أن يبلغ إدارته في  يتحتم
لقوانين المسجد،  عن أي تجاوز أو خرق" مكتب األحوال"

 لكنه حين يبدأ بالحديث عبر جهاز االتصال الالسلكي ترمقه

  .ُأعين شرطة االحتالل ويساءل متهما بتهديد أمنهم

المواقف ممتعضا من حال  رد الرجبي بعضويس
 ُيمنع على المجندات والشرطيات اإلناث"األقصى وحراسه 

ُالوجود والعمل بالمسجد األقصى، رصدت تمركز إحداهن 
قمت بتبليغ إدارتي عنها أراد  قرب مصلى البراق وحين

والتعزيز بأخرى  عناصر الشرطة اعتقالي، وقاموا بإبقائها
 يضا بتمديد فترة فتح باب المغاربة أمامنكاية بي، يقومون أ

السياح والمستوطنين وفقا ألهوائهم، مرة أخرجت سائحتين 
ارتداء مالبس محتشمة فوق جسدهما  من األقصى رفضتا

وأصر على  ّشبه العاري، فتهجم علي أحد عناصر الشرطة
  ".إدخالهما

 نسي الرجبي ألم إصابته وهو يسرد لنا تعديات
أمسكنا بإحدى المتسوالت في "فعال االحتالل وأكمل من

أموال مسروقة، فاشتكت علينا  المسجد وفي حوزتها محافظ
الشرطة  لمركز الشرطة مطالبة باستعادة األموال، تفاعلت

  ".مع قضيتها سريعا وأجبرتنا على إرجاعها
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 ُّال يملك عمران وزمالؤه الحراس العزل سوى

ية متكاملة إيمانهم وانتمائهم لألقصى أمام منظومة عسكر
التمهيد للسيطرة على المسجد  وقوات مسلحة هدفها

. فيه وتمكين المستوطنين من اقتحامه والصالة الشريف
ورغم المقابل المادي الضئيل الذي يتقاضاه والمخاطر التي 

لألقصى ليكون " عمرانا"ّيصر على أن يكون  يواجهها فإنه
  .له من اسمه نصيب

ما "يختم قائال ينظر إلى الضمادات حول فخذه و
قدمته قليل أمام من جازفوا بأرواحهم وحرياتهم فداء 

  ".لألقصى

  ٢٣/٨/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

الصمت الدولي يشجع االحتالل على ارتكاب 
  جرائم حرب ضد الفلسطينيين

  

ّقالت اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا 
مؤامرة "ت، إن لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم السب

الصمت الدولي تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد 
 ".الفلسطينيين والمقدسات

إن مؤامرة "وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، 
الصمت الدولي تشجع االحتالل على ارتكاب مزيد من جرائم 
الحرب واستهداف المدنيين واإلمعان في استباحة المسجد 

  ".األقصى وتهويد مدينة القدس

وذكرت أن استمرار قوات االحتالل في استهداف 
المدنيين وخاصة األماكن المقدسة واستباحة المسجد 

يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي "األقصى، 
  ".والقانون الدولي اإلنساني

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وهيئة األمم 
اتفاقية جنيف، المتحدة واألطراف السامية المتعاقدة على 

بالقيام بمسؤولياتها األخالقية والقانونية لوقف جرائم الحرب "
التي تقترفها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق 

المتظاهرين السلميين والعمل على توفير الحماية الدولية 
  ".للمدنيين الفلسطينيين

استعادة الوحدة الوطنية على "وحثت الهيئة على 
  ".قات المصالحة والشراكة السياسيةأسس تطبيق اتفا

، يشارك فلسطينيون في ٢٠١٨آذار / ومنذ مارس
مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة 
ٕواسرائيل، للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع 

  .الحصار عن القطاع

ويقمع جيش االحتالل تلك المسيرات السلمية 
ُقنابل الغاز السام والمدمع على بعنف، حيث يطلق النار و

 .المتظاهرين بكثافة

ً مواطنا؛ جراء قمع االحتالل ٣٢٩واستشهد 
  .للمسيرات منذ بدء المسيرات

ً شهيدا ممن ارتقوا ١٦ويحتجز االحتالل جثامين 
ً ألفا آخرين، بينهم ٣١خالل المسيرات، في حين أصيب 

  . في حالة الخطر الشديد٥٠٠

  ٦ ص٢٥/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 إلنهاء الوجود الفلسطيني ًاالحتالل يشن حربا
  بالقدس

 

وزير شؤون القدس فادي  قال –الوكاالت 
ًتشن حربا إلنهاء الوجود الفلسطيني " إسرائيل"الهدمي إن 

في مدينة القدس من خالل أعمال الهدم للمنازل في 
صور باهر وسلوان وقلنديا، وفي معظم األحياء 

 .تشويه الجغرافيا والثقافة المقدسيةالفلسطينية لغايات 

وأضاف الهدمي أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى 
من خالل هذه الممارسات إلى تفريغ السكان األصليين 
من خالل فرض الضرائب المجحفة التي ال أساس لها، 
والقوانين العنصرية الجائرة بشأن اإلقامة في المدينة، 

جراءات التي وعدم إعطاء رخص بناء، وغيرها من اإل
 مواقف أظهرتهيقف لها المرابطون بالمرصاد وهذا ما 
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الصمود خالل معركة البوابات االلكترونية في المسجد 
  .األقصى

جاء ذلك خالل ندوة عقدت بالمركز الثقافي 
البنية الثقافية "الملكي في العاصمة األردنية عمان بعنوان 

فية ، وذلك ضمن األيام الثقا"واالجتماعية في القدس
الفلسطينية، وذلك بحضور وزير الثقافة الفلسطيني 
عاطف أبو سيف، وأدارها أمين عام وزارة الثقافة األردني 

  .هزاع البراري

 أن المقدسيين يعتبرون إلىوأشار الهدمي 
الوصاية الهاشمية بمثابة صمام أمان في ظل ممارسات 
االحتالل في فصل القدس عن عمقها وامتدادها الطبيعي 

  .الفلسطينيينبين 

وكانت األيام الثقافية الفلسطينية أقيمت على 
مدى يومين بمناسبة الذكرى الخمسين إلحراق المسجد 
ٕاألقصى، واعالن القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية 

، بمشاركة باحثين متخصصين من األردن ٢٠١٩
وفلسطين، وتضمنت معرضا للصور الفوتوغرافية عن 

فلسطينية  - أردنية مدينة القدس، وأمسية شعرية
  .مشتركة، إضافة إلى ندوة القدس

وأكد المشاركون رفضهم الممارسات التهويدية 
التي يقوم بها االحتالل في المدينة المقدسة وسكانها من 
خالل التضييق عليهم بصورة ممنهجة، وتأييدهم الموقف 
السياسي األردني الداعم للقضية الفلسطينية وجوهرها 

  .القدس

ا مساندتهم الوصاية الهاشمية على كما أكدو
المقدسات، ودعمهم صمود أهالي القدس والمرابطين فيها 

  .للحفاظ على هويتها العربية والتاريخية

  ٢٥/٨/٢٠١٩هنا القدس 

* * * * *  

  

طلبة مقدسيون رهن .. مع بداية العام الدراسي
  اإلقامة الجبرية

 

األول من العام الدراسي  اليوم – وفا – القدس
محمد ياسر نجيب  ديد لم يكن عاديا بالنسبة للطالبالج

ففور انتهاء الدوام في مدرسة ترسنتا  ،) سنوات١٠(
يدرس، توجه مع والده إلى مركز تحقيق  بالقدس حيث

البلدة القديمة بالقدس،  القشلة التابع لشرطة االحتالل في
 .للتحقيق معه بناء على استدعاء مسبق

له الذي يدرس في والد الطفل إلى أن نج وأشار
اعتقاله  الصف الخامس كان يشعر بخوف شديد خشية

أو فرض إقامة جبرية عليه في المنزل، كما حدث مع 
الذين فرض االحتالل عليهم اعتقاال  عشرات األطفال

 .منزليا وحرمهم من الخروج لفترات متفاوتة

الطفل مشابهة لكثير من األطفال الطلبة  وحالة
فرضها االحتالل  التي"  الجبريةاإلقامة"ممن ألزمتهم 

عليهم عدم مغادرة محل إقامتهم المحدد أو النطاق 
المحتجزين فيه، بما في ذلك التوجه إلى  المكاني

 .رسهمامد

، إنه بعد انتظار ما "وفا"والد نجيب، لـ وقال
التحقيق معه  يقارب ساعتين خارج مركز الشرطة، تم

وطنين على لمدة ساعة ونصف على خلفية اعتداء المست
فمحمد "أن الهدف هو تهديد الطفل وترهيبه،  طفله، مبينا

استدعائه رغم  تضايق وخاف وكان يستفسر عن سبب
، أضاف الوالد الذي يخشى أن "اعتداء المستوطنين عليه

 .حصل مع طفله على تحصيله الدراسي يؤثر ما

قالت مديرة وحدة شؤون القدس في  بدورها،
 ٣٠وفا، إن "لـ ديما السمان،وزارة التربية والتعليم 

رهن اإلقامة الجبرية أو اإلبعاد  مقدسيا حاليا هم  طالبا
المنزل أي يجبر الطالب على مغادرة منطقته والعيش  عن
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يضطر أهله الستئجار منزل  في حي آخر، األمر الذي
 .آخر والعيش معه وهذا يؤثر على كافة تفاصيل حياتهم

هم أن الطلبة الذين تفرض علي وأوضحت
عند  اإلقامات الجبرية أو اإلبعاد المنزلي، يواجهون

عودتهم للمدرسة فجوة كبيرة بين زمالئهم، مبينة في هذا 
الوزارة لديها برنامجا خاصا لتعليم األطفال  السياق أن

لمتابعتهم دراسيا  الذين يتعرضون للحبس المنزلي
 لكن ال نجد تجاوبا كبيرا من األطفال، فهم"ونفسيا، و

ون ألزمة نفسية كثيرة ومنهم من يفقد ثقته بوالديه يتعرض
نظره لسجانين له، فاألطفال ال  ألنهما يتحوالن في
 .، تابعت السمان"يستوعبون ما يحدث

أن قسما كبيرا من األطفال الذين  وبينت
البلدية  يتعرضون لإلقامة الجبرية يدرسون في مدارس

ابعتهم نحن في الوزارة نحاول مت"الخاضعة لالحتالل، و
الفلسطينية لحمايتهم وتخليصهم من  ونقلهم للمدارس

وحمايتهم من العنف  آثار االعتقال واإلقامة الجبرية،
 .، قالت السمان"والتنمر الذي يصبح جزءا من شخصيتهم

جهته، قال رئيس لجنة أهالي األسرى في  من
عبر الحبس  القدس أمجد أبو عصب إن االحتالل يهدف

 المنزل لسجن واألهالي إلى سجانين، المنزلي، إلى تحويل
األهل إلى المحافظة على شروط اإلفراج  بحيث يسعى

تجاوز هذه  وتالفي عقوبات االحتالل في حال تم
الشروط، األمر الذي يؤثر بشكل كبير على نفسية 

عدوانيين جراء الروتين الممل لفترة  األطفال، فيصبحون
 .طويلة

الحبس أن االحتالل يستخدم سياسة  وأضاف
عن الدراسة  المنزلي، كذلك، لتجهيل األطفال بإبعادهم

لفترات متفاوتة، وبالتالي عندما يعودون إلى مقاعد 
أنفسهم متأخرين عن أقرانهم، ما يسبب  الدراسة يجدون

 .كسرا في شخصيتهم

أبو عصب أن سياسة الحبس المنزلي  وأوضح
الحاالت يتم  تنخفض حينا وتزداد حينا آخر، وفي بعض

حويل األطفال للسجن الفعلي وهو أخطر من الحبس ت
تشديد العقوبة عليهم وتصبح األحكام  المنزلي فيجري

 .أعلى وظروف اإلفراج أصعب

ناحيته، قال مدير مركز الحقوق االجتماعية  من
الحموري، إن التحقيق يتم مع  واالقتصادية بالقدس زياد

أقارب  األطفال المقدسيين المعتقلين دون وجود محام أو
لهم، كذلك يعاني األطفال من اإلبعاد عن أحيائهم 

جماعية، وهذه العقوبات تطال أهل  ومنازلهم كعقوبات
المحيط،  الطفل أيضا ما يترك أثرا على األسرة وعلى

 .ويدفع األطفال اآلخرين للشعور باإلحباط والخوف

الحموري إنه يفترض على المجتمع الدولي  وقال
الطفولة  حتالل بحقأن يتصدى لممارسات اال

الفلسطينية، خاصة أطفال القدس، لوقف معاناة األطفال 
  .بعد يوم المتزايدة يوما

  ٢٦/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

الهدم في بيت جاال وعملية : ورقة حقائق
  الضم غير القانوني المتواصلة

 

 أصدرت دائرة شؤون – وفا –رام اهللا 
لفلسطينية، ورقة حقائق المفاوضات في منظمة التحرير ا

الهدم في بيت جاال وعملية الضم غير القانوني "بعنوان 
 ".المتواصلة

، ٢٠١٩ آب ٢٦وبينت الورقة أنه بتاريخ 
داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي موقع التراث العالمي 

المسجل باسم أرض (المخرور / لليونسكو في بتير
 في  منظر طبيعي ثقافي–فلسطين للزيتون والكروم 

وهدمت مطعما ومنزال، مؤكدة أن ) جنوب القدس، بتير
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هذا الهدم يشكل جزءا من عملية إسرائيلية متواصلة لضم 
 .المزيد من أرض فلسطين المحتلة بشكل غير قانوني

 :وفيما يلي بعض الحقائق التي جاءت في الورقة

تتمتع منطقة بيت لحم الغربية بأهمية  -
بسبب أهميتها إستراتيجية هائلة لدولة فلسطين 

 .األثرية والزراعية والتاريخية والجغرافية

تعتبر إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، منطقة  -
بيت لحم الغربية جزءا مما يسمى مستوطنة 

 - "الكتلة"إن تعريف ". كتلة غوش عتصيون"
وهو ليس مصطلحا بموجب القانون الدولي، وال 

لة تقبل به دولة فلسطين، هو بحد ذاته محاو
إسرائيلية لتطبيع سرقة ونهب األراضي 

شبكة " الكتلة"بمعنى آخر، تعني . الفلسطينية
من المستوطنات االستعمارية غير القانونية 

 .داخل منطقة محددة تخطط إسرائيل لضمها

قامت إسرائيل بالفعل بضم أجزاء واسعة من بيت  -
جاال ومنطقة بيت لحم بشكل غير قانوني إلى ما 

، بما في ذلك المستوطنات "لقدسبلدية ا"يسمى 
جيلو "االستعمارية غير القانونية لكل من 

 ".وجفعات يائيل وهار حوما

، قدم أعضاء في االئتالف ٢٠١٧في تموز  -
الحكومي اإلسرائيلي مشروع قانون إلى الكنيست 
اإلسرائيلي من أجل توسع إضافي أحادي الجانب 

التابعة لالحتالل نحو مناطق " لبلدية القدس"
أخرى من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 

 ".غوش عتصيون"غرب بيت لحم 

، اعترفت اإلدارة ٢٠١٧ كانون األول ٥في  -
األميركية بالقدس عاصمة إلسرائيل، ومنذ ذلك 
الحين، طبقت التعريف اإلسرائيلي للقدس، بما 
في ذلك المناطق التي تم ضمها بشكل غير 

ض مع قرارات ، بما يتعر١٩٨٠قانوني منذ عام 

 وقرارات ٢٣٣٤ و٤٧٨ و٤٧٦مجلس األمن 
 .أخرى

، وافقت حكومة ٢٠١٨ تشرين األول ٢٢في  -
االحتالل على خطط لتوسيع الطريق االلتفافي 

، والذي يفصل مدينة بيت لحم عن ٦٠رقم 
القرى الغربية، بما في ذلك موقع التراث العالمي 

يهدد هذا التمدد بتوسيع . بتير /المخرور
 التي لحقت بالفعل في المنطقة، بما في األضرار

 .ذلك وادي كريميزان والخضر والمعصرة

والحقا الحتفاالت  (٢٠١٨ كانون أول ١٨في  -
، داهم المستوطنون المسلحون )عيد الميالد

موقع التراث العالمي في محاولة إلنشاء وحدة 
استيطانية استعمارية جديدة بشكل غير قانوني 

 متر ٣٠٠طريقا بطول في قلب المنطقة، وشقوا 
 .تقريبا

، دخل المستوطنون ٢٠١٩ حزيران ٦في  -
اإلسرائيليون المنطقة وسيطروا على قطعة 
أرض، ورفعوا العلم اإلسرائيلي وسيطروا كذلك 

 .على الممتلكات منذ ذلك الحين

، قال السفير األميركي ٢٠١٩ حزيران ٨في  -
أعتقد أن إلسرائيل الحق في : "ديفيد فريدمان

ظ ببعض الضفة الغربية، لكن ليس االحتفا
وقد وجهت تصريحاته ". جميعها على األرجح

رسالة مفادها أن اإلدارة األميركية تسمح بشكل 
رسمي للمزيد من الضم اإلسرائيلي غير القانوني 
لألراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل 
انتهاكا خطيرا للقانون اإلنساني الدولي، بما في 

 .ف الرابعةذلك اتفاقية جني

، ألقى المبعوث األميركي ٢٠١٩ تموز ٢٣في  -
جيسون غرينبالت خطابا أمام مجلس األمن 

" عدم أهمية"التابع لألمم المتحدة صرح خالله بـ
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القانون الدولي واإلجماع الدولي وقرارات األمم 
 .المتحدة لحل القضية الفلسطينية

، هدمت قوات االحتالل ٢٠١٩ آب ٢٧في  -
ًما ومنزال لعائلة فلسطينية من اإلسرائيلي مطع ً

ُبيت جاال في منطقة يزعم أن الصندوق القومي 
رغم أن األسرة تعارض (اليهودي قام بشرائها 

تقع األرض بالقرب من القطعة التي ). ذلك
 . حزيران٦استولى عليها المستوطنون في 

 ؟"الضم"ًبدال من مجرد " الضم اإلضافي"لماذا نشير إلى 

شرعي لألرض الفلسطينية ألن الضم غير ال
المحتلة قد حدث بالفعل في القدس الشرقية واللطرون 

تبحث حكومة ). باإلضافة إلى مرتفعات الجوالن السورية(
االحتالل، بدعم مطلق من اإلدارة األميركية، عن مناطق 

 .أخرى لضمها بشكل غير قانوني

 الضم المتواصل

ء لقد تم ضم المنطقة التي هدمتها إسرائيل، سوا
من خالل تشريعاتها المحلية أو من خالل اإلجراءات التي 
تفرضها على أرض الواقع، بما في ذلك بناء 

 وتقع المنطقة المعنية بين المستوطنات .المستوطنات
هار جيلو، وبيتار عيليت، "االستعمارية غير القانونية في 

 ".ٕونفي دانييل، وافرات

ة لترسيخ الضم بعض القرارات اإلدارية والتشريعية المتخذ
 :غير القانوني

  ).تمت المصادقة عليه(قانون القومية اليهودي  -

 ).تمت المصادقة عليه(قانون التسوية  -

 دور الصندوق القومي اليهودي

يدير الصندوق مكاتب في جميع أنحاء العالم 
لجمع األموال ألنشطته، بما في ذلك العشرات من 

 .المشاريع الموجودة في أرض فلسطين المحتلة

وال تشكل قضية بيت جاال المتمثلة في طرد 
عائلة فلسطينية من أراضيها قضية استثنائية بكل أسف، 

ًحيث أن الصندوق القومي اليهودي قد شارك مؤخرا في 
ًتهجير العائالت الفلسطينية قسرا من سلوان، وهو يتمتع 

في بلدان مختلفة، بما في ذلك الواليات " بمكانة خيرية"
 .وبعض الدول األوروبية ركيةالمتحدة األمي

ويقدم الصندوق القومي اليهودي التبرعات 
لمشاريع االستيطان االستعمارية معفاة من الضرائب على 

 .حساب دافعي الضرائب المحليين في تلك البلدان

من أجل  إن على دول العالم تحمل مسؤولياتها
منع الصندوق القومي اليهودي، وأي منظمة أخرى، من 

وال التي تسعى لترسيخ االستعمار اإلسرائيلي جمع األم
في فلسطين المحتلة، والذي يعتبر جريمة حرب بموجب 

 .القانون الدولي

الضم غير القانوني يحصل تلقائيا وبشكل فعلي 
على األرض، بسبب استمرار السماح إلسرائيل بانتهاك 
القانون الدولي واإلفالت من العقاب، األمر الذي يدمر أية 

ت متبقية للتوصل إلى اتفاق سالم يستند إلى احتماال
مرجعيات السالم المعترف بها دوليا، بما في ذلك حل 

  .١٩٦٧الدولتين على حدود عام 

  ٢٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

معلم ديني يتحدى أطماع ... باب الرحمة
 االحتالل وتزوير تاريخه

 

منذ سنوات  -  خاص صفا-القدس المحتلة 
طويلة والصراع اإلسرائيلي يحتدم على هوية الجزء 
الشرقي للمسجد األقصى المبارك، والذي يهدف االحتالل 
ًمن خالله إلى تقسيمه مكانيا، عبر االستيالء على باب 
ًالرحمة، وصوال للسيطرة الكاملة على المسجد المبارك، 

 .فرض الرواية التوراتيةو

ولم تكن األحداث التي شهدها األقصى، عقب 
فبراير الماضي، / إعادة فتح مصلى باب الرحمة في شباط
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وما تخللها من عمليات مالحقة واعتقال للمقدسيين 
ٕوموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية، وازالة للقواطع الخشبية 

ف والخزائن، سوى مقدمة لخطوة تصعيدية خطيرة تهد
ٕللسيطرة على المنطقة واحداث تغييرات جوهرية فيها، 

 .ًتمهيدا لبناء كنيس يهودي

ويعتبر باب الرحمة من أقدم وأشهر األبواب في 
السور الشرقي لألقصى، ويتمتع بمكانة دينية وتاريخية 
عظيمة، وهو مكون من بوابتين ضخمتين، هما الرحمة 

ًجنوبا والتوبة شماال ً. 

" الذهبي"ى األجانب بالباب ُوسمى هذا الباب لد
 متر جنوبي باب ٢٠٠لرونقه وبهائه، ويقع على بعد 

األسباط في الحائط الشرفي للسور، ويعود بنائه إلى 
العصر األموي بداللة عناصره المعمارية والفنية، وهو 
باب مزدوج يعلوه قوسان ويؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود 

 .ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة ضخمة

، أغلقت شرطة االحتالل مبنى ٢٠٠٣وفي عام 
ًباب الرحمة، حيث كان مقرا للجنة التراث اإلسالمي، 
واعتبرته سلطات االحتالل أنه يستخدم لنشاطات 

، أصدرت محكمة االحتالل ٢٠١٧سياسية، وفي عام 
ًقرارا قضائيا يقضي بإغالق المبنى إلى إشعار آخر،  ً

 ."قانون مكافحة اإلرهاب"بموجب 

ً عاما من ١٦كن في شباط الماضي، وبعد ل
اإلغالق، تمكن المقدسيون من إعادة فتح مصلي باب 
الرحمة وأداء الصالة فيه، ومنذ ذلك الوقت تواصل شرطة 

 .االحتالل استهدافها وتدنيسها للمصلى

 أطماع دينية احتاللية

رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث الشيخ 
إن األطماع الدينية " صفا"ناجح بكيرات يقول لوكالة 

اليهودية في باب الرحمة بدأت منذ احتالل القدس عام 
، وال تزال مستمرة حتى اآلن، حيث شهدت ١٩٦٧

 .المنطقة الكثير من االنتهاكات واالعتداءات الممنهجة

ويضيف أن سلطات االحتالل منعت تبليط المكان 
ٕواعادة إعماره وتنظيفه حتى أضحت المنطقة شبة 

، باإلضافة إلى التضييق على المقدسيين في مهملة
الجهة الشرقية من باب الرحمة، ومالحقتهم واعتقالهم 
ومنعهم من الدفن في مقبرة باب الرحمة، ناهيك عن 

 .السماح للمتطرفين اليهود بأداء طقوسهم بالمنطقة

وتسعى سلطات االحتالل إلى إخراج باب الرحمة، 
قصى، من سيطرة دائرة ًالذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من األ

األوقاف، من أجل االستيالء على المنطقة الشرقية 
ًللمسجد وصوال لتحقيق هدفها االستراتيجي أال وهو 

 .المزعوم" الهيكل"مشروع إقامة 

ًويؤكد بكيرات أن هناك استهدافا حقيقيا لباب  ً
بممارساتها واعتداءاتها تعدت " إسرائيل"الرحمة، وأن 

دت على الوضع الديني والتاريخي الخطوط الحمراء وتع
 . للمسجد األقصى١٩٦٧والقانوني القائم منذ عام 

ويشير إلى أن شرطة االحتالل تقوم بحماية 
ٕالراوية التوراتية التلمودية، وازالة الرواية العربية 
ًاإلسالمية وأحقيتنا بالمسجد األقصى، تحضيرا لمشروع 

 ."العاصمة اليهودية"

، ينبه "إسرائيل"يه وعن مخاطر ما تسعى إل
، "باب الرحمة"بكيرات إلى مدى خطورة ما تخطط له في 

تخلينا عن باب الرحمة يعني التخلي عن "ًقائال إن 
المسجد األقصى بشكل كامل، وتنفيذ مخطط تقسيمه 
ًمكانيا، وهو ما سيودي إلى انتزاع مساحات واسعة من 

 ."المسجد، وبالتالي إنهاء وجودنا في المدينة المقدسة

لكنه يشدد على أن المقدسيين لن يتخلوا عن 
األقصى، ومستعدين للدفاع عنه بكل ما يملكون، فهم 

 .لوأد مخططات االحتالل" رأس الحربة"يشكلون 

وللحفاظ على قدسية ومكانة باب الرحمة، يطالب 
) باب الرحمة(بكيرات دائرة األوقاف وكافة المعنيين بجعله 
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 ساعة، وأن يتم ٢٤مدار الـ ًمعقال من معاقل العلم على 
 .إعادة تدريس كرسي اإلمام الغزالي

وبالرغم من تعالي األصوات اإلسرائيلية المطالبة 
بإعادة إغالق مصلى باب الرحمة، إال أن بكيرات يؤكد 
ًأنه سيبقى مفتوحا ولن يغلق مجددا، وسيتم إعادة  ً

 .ترميمه

ويطل باب الرحمة من الخارج على مقبرة 
نسبة " مقبرة باب الرحمة"قة تحمل اسم إسالمية عري

ً دونما، اقتطع االحتالل ٢٣إليه، تبلغ مساحتها حوالي 
ًجزءا مهما منها لصالح إنشاء حدائق تلمودية، ومنع منذ  ً

 .سنوات المقدسيين من دفن موتاهم فيها

ويزعم المستوطنون أن باب الرحمة كان يستخدم 
ًمدخال رئيسا  بمواجهته كأنهم المزعوم ويقفون " للهيكل"ً

 ."قدس األقداس"سيدخلون من خالله إلى ما يسمونها 

 استحداث واقع جديد

وأما مدير المسجد األقصى عمر الكسواني، 
إن األطماع اإلسرائيلية ال تقتصر " صفا"فيقول لوكالة 

على باب الرحمة فقط، بل تطال المسجد األقصى بكافة 
 القاضي ً دونما، بهدف تنفيذ مخططه١٤٤مساحته الـ 

 .بتفريغ األقصى واستحداث واقع جديد فيه بقوة السالح

ويوضح أن االحتالل يستهدف باب الرحمة بشكل 
ممنهج، وذلك من خالل االعتداء على الحراس وموظفي 
ٕاألوقاف وابعاد بعضهم عن األقصى لفترات متفاوتة، 
واستفزازات شرطة االحتالل، وكذلك إخراج محتوياته 

ً منه أكثر من مرة، ما يشكل انتهاكا والسواتر الخشبية
ًسافرا لحرمة األقصى، واستفزازا لكل المسلمين ً. 

ويؤكد أنه ال تنازل عن أي جزء من األقصى، 
ولن نسمح بفرض أي واقع جديد فيه وسنواصل رباطنا 

نحن في دائرة األوقاف ال نعترف : "ًوحفاظنا عليه، قائال
ا في باب ًبإجراءات االحتالل ضد األقصى، وتحديد

 ."الرحمة، ونرفضها بشكل قاطع

ويعتبر تكثيف التواجد الشعبي والرباط الدائم في 
ٕالمنطقة، واعمارها على مدار الساعة، األداة والرادع 
األهم للجم أطماع االحتالل، ومنع تنفيذ مخططاته 
التهويدية، خاصة في ظل مواصلة الصمت العربي 

  .ألقصىواإلسالمي إزاء ما يجري بحق المسجد ا

  ٧ص ٢٨/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

جريمة : خبير قانوني لموقع مدينة القدس
 إعدام الطفلين في القدس ترقى لجرائم الحرب 

  

اعتبر مدير المؤسسة  -بيروت  -خاص 
الدكتور محمود ) شاهد(الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

الحنفي أن إطالق النار على الطفلين نسيم أبو رومي 
 عند باب السلسلة في القدس المحتلة يعد وحمودة الشيخ

ًتعديا واضحا على حقوق اإلنسان والقانون الدولي، وهي  ً
جريمة ترقى لجرائم الحرب ألنه بالمرتبة األولى جرى 
إعدام األطفال خارج إطار القضاء واالستخدام المفرط 

 .للقوة

وقال الحنفي في مقابلة خاصة مع موقع مدينة 
ًلفلسطينيين لم يشكال خطرا حقيقيا أن الطفلين ا:" القدس ً

على حياة جنود االحتالل الذين باغتوهما بإطالق النار 
ٕبشكل كثيف عن سابق قصد واصرار، يجب أن تكون 
تصرفات االحتالل مقيدة بقواعد الحرب التي من أهمها 
الحفاظ على حياة المدنيين كونها السلطة الفعلية، 

ابعة ال سيما أن تشكل وااللتزام بقواعد اتفاقية جنيف الر
  ".قواعد آمرة

وأكد الحنفي أن في هذه الحاالت يجب على 
الجنود استخدام القوة المتناسبة مع الطفلين، ما يعني 
العراك معهما وسحب اآلالت الحادة التي كانت بحوزتهما، 
ًوهذا كان ممكنا ألن الطفلين لم يتجاوز أعمارهما األربعة 

درة على ذلك كان باإلمكان ًعشر عاما، وفي حال عدم الق
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إعاقة حركتهم عن طريق إطالق النار على القدمين كما 
 .يقول القانون الدولي المتعلق بحق الدفاع عن النفس

وكان جنود االحتالل قد أطلقوا الرصاص الحي 
والمباشر على الطفلين نسيم أبو رومي وحمودة الشيخ 

، مما أدى إلى ١٥/٨/٢٠١٩عند باب السلسلة في 
  .ٕتشهاد الطفل نسيم واصابة اآلخر بجروح بالغةاس

ّوشدد الحنفي أن حق :حق الدفاع عن النفس
الدفاع عن النفس حق اضطراري مؤقت وليس لمدى 

نرى أن االحتالل :" الحياة كما تزعم سلطات االحتالل وقال
اإلسرائيلي في كافة حروبه يستخدم كلمة حق الدفاع عن 

 عن النفس في األصل وأوضح الحنفي أن الدفاع".النفس
نسبي تدريجي يعطي الطرف الثاني التدرج في إعاقة 

من غير :" حركة الخصم حتى السيطرة عليه، وقال
ًالمقبول حقوقيا وانسانيا ما حصل مع الطفلين في القدس  ًٕ
المحتلة، ألن ما جرى هو إطالق النار بشكل مباشر على 

ي ًالرأس بهدف القتل، فضال عن عشرات الرصاصات الت
فالذي جرى ... اقتحمت جسد الطفل نسيم بعد استشهاده

  ".هو إعدام خارج نطاق القضاء واستخدام مفرط للقوة

المشكلة ليست :" وحول الخيارات القانونية قال
في القانون، ولكن االشكالية في اآلليات التطبيقية 

جزء من اتفاقية جنيف " إسرائيل"العتبارات متعددة و
صل اتفاقية ملزمة لجميع األطراف، الرابعة، وهي في األ

وبالتالي وأمام هذه الجريمة البشعة التي تعتبر جريمة 
حرب، على سويسرا بصفتها الدولة الراعية لالتفاقية أن 
تطلب من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أن يدعو الدول السامية لألطراف المتعاقدة على اتفاقية 

بحث آليات تطبيق بنود اتفاقية جنيف الجتماع عاجل ل
وفي المسار ".جنيف في األراضي الفلسطينية المحتلة

نفسه، أوضح الحنفي إلى وجود االليات التعاقدية، وهي 
اللجان الحقوقية المتخصصة في نقاش مواضيع حقوقية 
محددة، تعتمد على تقارير وشكاوى حقوقية صادرة عن 

تناقش فيها منظمات المجتمع المدني ودولة فلسطين، 
   .االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان

وأكد الحنفي أنه يمكن مالحقة الجنود من خالل 
القضاء ذات اختصاص عالمي مثل القضاء الفرنسي 

 مع االحتالل اإلستراتيجيةوالبريطاني، رغم المصالح 
اإلسرائيلي، وتعديل عدد من الدول لعملها بما ال يتعارض 

ًاإلسرائيلي، إال أن ذلك ممكنا مع مصلحة االحتالل 
 االحتالل ومحاصرة ٕوازعاجًونستطيع أن نحرز فيه تقدما 

جنوده، مع االستفادة من األحرار في العالم الرافضين 
ّوشدد الخبير القانوني على .للظلم والجرائم العنصرية

أهمية المالحقة العامة من خالل الضغط اإلعالمي 
 في نشر الجريمة مدعومة واالستفادة من المنابر العالمية

باألدلة والصور والفيديوهات بما فيه الفيديو الذي نشره 
االحتالل عن الجريمة وكيفية قتله لألطفال، وهذا كفيل 
بالتضييق على االحتالل على المستوى القانوني 

  .واإلعالمي والدبلوماسي

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

سطيني في سدني وقفة تضامنية مع شعبنا الفل
 تنديدا بزيارة تسيبي ليفني

  

المئات من أبناء الجاليتين  شارك – سدني
العربية والفلسطينية في العاصمة األسترالية سدني إضافة 
إلى نشطاء أستراليون، اليوم األربعاء، في وقفة تضامنية 
مع أبناء شعبنا الفلسطيني في ساحة أكسفورد التجارية 

مع زيارة وزيرة الخارجية وسط العاصمة، تزامنا 
اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني لكلية موريا الخاصة 

  .بالجالية اليهودية

وتطرق المتحدثون في الوقفة إلى جرائم تسيبي 
ليفني، حيث أنها كانت بالوزارة التي شنت الحرب على 
غزة، متسائلين كيف تمنع الحكومة االسترالية النشطاء 
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استراليا، وتفرش السجاد األحمر الفلسطينيين من زيارة 
  .لمجرمي الحرب اإلسرائيليين

الحرية لفلسطين الحرية "وهتف المتظاهرون 
إسرائيل .. مقاومتنا شرعية ألن فلسطين محتلة.. لغزة

أميركا كم طفل قتلتهم اليوم؟ نحن آالف نحن ماليين نحن 
  ".من النهر للبحر سنحرر فلسطين.. كلنا فلسطين

ألسترالي بروس إن مجرمي وقال المتضامن ا
الحرب غير مرحب بهم في استراليا، وأن التحالف 
االمبريالي االسترالي اإلسرائيلي يقوم بجرائم ضد 

، ويظلم الفقراء والضعفاء كما يقفل الحدود في اإلنسانية
  .وجه الالجئين

وأضاف أن النضال الثوري يجمع المناضلين 
د بالعالم دون ٕحول العالم، وان السالم ال يمكن أن يسو

إنصاف الشعوب المظلومة، فالسكان األصليين في 
أستراليا يعتبرون النضال الفلسطيني جزء أساسي من 

  .النضال ضد االمبريالية

من جانبه، أكد ممثل منظمة يهود ضد االحتالل 
يعقوب أن المنظمة تنظر لجرائم تسيبي ليفني أنها جرائم 

 عدة مدن حرب، وسبق أن منعت من عقد محاضرات في
أوروبية، لذا يكون سؤالنا إلدارة كلية موريا التي تقع في 
منطقة بونداي جانكشن، ماذا سيستفيد الطلبة من لقاء 

، ولها اإلنسانيةشخصية عنصرية ال تؤمن بالمبادئ 
  .تصريحات تحرض فيها على العنف واإلرهاب

وقال إن النضال الفلسطيني العادل يستحق أن 
هاب الجيش اإلسرائيلي الذي يقصف يدرس للطلبة، ال إر

  . والمستشفياتالمدارس

من جهته، تحدث الناشط فلسطيني في الحركة 
االشتراكية االسترالية خالد غنام، عن سياسة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اإلرهابية، الذي يبحث 
عن أي سبيل للفوز باالنتخابات المقبلة عن طريق 

فهو ال يبحث عن السالم، فهو مجرم المزيد من العنف، 

حرب يروج لسياسات الكراهية، وال يمكن أن يعم السالم 
دون محاسبة مجرمي الحرب من أمثال تسيبي ليفني 

 فلسطيني في حرب ١٤٠٠المسؤولة عن مقتل أكثر من 
  .غزة

  ٢٨/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 مقارنة مستويات قياسية لالستيطان بالقدس
  األخيرة٢٠ باألعوام الـ

  

 رفعت حكومة –وكاالت  - فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي من وتيرة البناء االستيطاني في 
محيط مدينة القدس المحتلة، في عهد إدارة الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، وسط تبدل في تعاطي البيت 

خالفة ًاألبيض سياسيا مع النشاطات االستيطانية الم
للقوانين الدولية في الضفة الغربية المحتلة، علما بأن 
اإلدارات األميركية السابقة عكفت على اعتبار االستيطان 

  .في الشرق األوسط» عملية السالم«ًعائقا أمام 

وأظهرت معطيات جديدة حصلت عليها حركة 
اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان، » سالم اآلن«

، )ماكو( اإلسرائيلية ١٢وقع اإللكتروني للقناة وأوردها الم
أن البناء االستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة قد 
وصل في الفترة الماضية إلى مستويات قياسية مقارنة 

  . األخيرة٢٠باألعوام الـ

سالم «ًووفقا للبيانات التي حصلت عليها 
، فإن منذ احتالل الشق الشرقي من مدينة القدس »اآلن
 مستوطنة ١٢، أقامت الحكومة اإلسرائيلية، ١٩٦٧عام 

 ألف وحدة سكنية ٥٥في محيط مدينة القدس تتكون من 
وأوضحت المعطيات أنه خالل الفترة بين . على أقل تقدير

، عقب فوز ترامب باالنتخابات ٢٠١٨ و٢٠١٧العامين 
الرئاسية األميركية، طرأ تصاعد هائل في وتيرة البناء 

 المدينة المحتلة، حيث تمت المصادقة االستيطاني في
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 وحدة استيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ ١٨٦١على بناء 
كما أشارت البيانات . مقارنة بالعامين الماضيين% ٥٨

إلى تفاوت كبير في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، 
من مجمل سكان القدس،  % ٣ الذين تتجاوز نسبتهم الـ

لبناء التي وافقت عليها لجنة إذ اقتصرت نسبة تصاريح ا
التخطيط والبناء التابعة للحكومة اإلسرائيلية في بلدات 

واقتحم . فقط% ١٦.٥وأحياء القدس المحتلة على 
عشرات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى من جهة 
باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي 

ساحات واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين ل
ٕالحرم، واصدار أومر اإلبعاد لفلسطينيين عن المسجد بعد 

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية . إخضاعهم للتحقيق
 مستوطنا اقتحموا المسجد ١١٣بالقدس المحتلة، فإن 

األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته، وتلقوا 
المزعوم، وبعضهم قام بتأدية » الهيكل«شروحات عن 

باب «لودية قبالة قبة الصخرة ومصلى صلوات تم
  .قبل أن يغادروا المسجد من جهة باب السلسلة» الرحمة

وتواصل شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات 
األقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين 
للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية، وتفتش حقائبهم، 

من اعتداءاتهم فيما صعد المستوطنون وشرطة االحتالل 
وانتهاكاتهم لحرمة المسجد األقصى، واالعتداء على 
ٕحراسه وموظفيه، وابعاد العشرات منهم عن المسجد 

  .لفترات متفاوتة

ٕوفي سياق التضييق على الفلسطينيين وابعادهم 
عن ساحات الحرم، قامت شرطة االحتالل بتسليم كل من 

لين مديرة مشروع قوافل األقصى في جمعية األقصى، مد
عيسى، من بلدة كفر قاسم، وشفاء أبو غالية من القدس 
أوامر إبعاد عن المسجد األقصى لمدة تتراوح بين شهرين 

النظام واألمن داخل »وأربعة أشهر، وذلك بتهم اإلخالل بـ
واستنكرت جمعية األقصى هذا القرار . »المسجد األقصى

التعسفي والخطوات القمعية التي رافقت اعتقال مدلين 
يسى وشفاء أبو غالية والتحقيق معهما، والذي انتهى ع

  .بقرار إبعاد مدلين لمدة أربعة أشهر وشفاء لمدة شهرين

ومن جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل فجر 
أمس مقدسيين وزوجتيهما بعد اقتحام منزليهما في بلدة 

وأوضح مركز معلومات . سلوان جنوب المسجد األقصى
وات ومخابرات االحتالل اقتحمت سلوان أن ق/ وادي حلوة

بلدة سلوان واعتقلت جواد ابو اسنينة وزوجته وأحمد 
  .ريان وزوجته واحالتهما للتحقيق

إلى ذلك، أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح 
أمس الخميس، أبواب الحرم اإلبراهيمي بالخليل أمام 

.  ساعة بحجة األعياد اليهودية٢٤الفلسطينيين لمدة 
يش االحتالل قواته التي قامت بإغالق كافة واستنفر ج

الحواجز العسكرية، والبوابات اإللكترونية المؤدية إلى 
الحرم اإلبراهيمي، ومنعت المواطنين وسكان المنطقة من 
. اجتيازها للوصول إلى المسجد ألداء الصالة أو زيارته

كما منعت قوات االحتالل من المواطنين الوصول إلى 
 في ساحات المسجد الخارجية بذريعة منازلهم الواقعة

وقال . السماح للمستوطنين باالحتفال باألعياد اليهودية
مدير العالقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد 
مسودة، إن قوات االحتالل أغلقت الحرم اإلبراهيمي أمام 
المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته 

نين نصبوا خياما في وأضاف أن المستوط. بالكامل
  .الساحات الخارجية للحرم اإلبراهيمي

واقتحمت قوات من شرطة االحتالل ووحدة 
، أمس »سلطة تطوير النقب«التابعة لما يسمى » يوآف«

الخميس، بمرافقة عناصر من وحدة الشرطة الخضراء، 
قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب المهددة 

 ١٥٦ على هدمها للمرة بالتهجير واإلخالء، وأقدمت
 .مصادرة خيام األهالي واستفزازهمو

 ١٦ ص٣٠/٨/٢٠١٩الدستور 
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ّمستوطنون صهاينة ينفذون اعتداءات ضد 
 ممتلكات فلسطينية في الداخل المحتل

  

أقدم مستوطنون صهاينة، اليوم األربعاء، على 
ني إعطاب إطارات عدد من المركبات في الداخل الفلسطي

ّالمحتل، كما خطوا شعارات عنصرية بالعبرية على جدران 
 .المنازل والشاحنات

جسر "وقال سكان الحي الجنوبي في بلدة 
، في القرية، ١٩٤٨وسط فلسطين المحتلة عام " الزرقاء

اقتحموا الحي ) الصهاينة(إن مجموعة من المستوطنين 
ليال، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات التي تعود 

كان وخطوا شعارات عنصرية عليها، وعلى جدران للس
  .المنازل

ّوعقب رئيس اللجنة الشعبية في القرية، سامي 
التحريض "إن : العلي، على حادثة االعتداء بالقول

الحكومي اإلسرائيلي الرسمي والشعبي الدموي ضد العرب، 
التي ) شبيبة التالل(و) تدفيع الثمن(يغذي عصابات 

ة مليئة بالحقد والكراهية تحمل عقيدة استيطاني
  ".والعنصرية

ّالشعارات التي خطها المتطرفون "وأشار إلى أن 
ّتعبر عن عمل انتقامي موجه ضد إصدار أوامر إبعاد 
لهذه العصابات عن مناطق الضفة الغربية المحتلة وضد 
إخالء بعض البؤر االستيطانية، حيث تنشط هذه 

 النضال العصابات المتطرفة والمعادية للعرب وضد
  ".الفلسطيني العادل

حلقة أخرى "وأكد أن هذه االعتداءات تأتي ضمن 
في مسلسل اإلرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون 

داخل بلدات فلسطينية منذ عقد ونيف، وتخللها عمليات 
إحراق مساجد وكنائس فيما بقي الجناة في معظم المرات 

مين القومي طلقاء تحظى أفعالهم بشرعية ودعم تيار الي
  ".المتدين واالستيطاني

يشار إلى أن هذا العمل ليس هو المرة األولى 
الذي يحصل في الداخل الفلسطيني بل سبق وان حصل 
في عدة مدن وبلدات فلسطينية في الداخل ولم يبلغ عن 

  .اعتقال ضالعين في هذه الجرائم

وكان مستوطنون يهود أقدموا األحد الماضي، 
ارات وكتابة عبارات عنصرية معادية على ثقب إطارات سي

ومسيئة للعرب، على محال تجارية وجدران منازل في 
في المثلث الجنوبي وسط فلسطين " كفر قاسم"مدينة 

  .١٩٤٨المحتلة عام 

اعتداءات " تدفيع الثمن"ونفذت جماعات 
عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية في الداخل 

 العصابات أيضا الفلسطيني المحتل، حيث تستهدف
األماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر اإلسالمية 

  والمسيحية،

ويحمل المواطنون الفلسطينيون، شرطة االحتالل 
المسؤولية عن هذه االعتداءات الخطيرة، في ظل 
تساهلها وتجاهلها لقضايا من هذا القبيل خصوصا عندما 

  يتعلق األمر بالعرب

ات االحتالل تصل مكان من الجدير بالذكر أن قو
االعتداءات في كل مرة يتم إبالغها وتقوم بالتحقيق مع 
الفلسطينيين وأخذ إفاداتهم دون أدنى متابعة على 

  .ضد مجهول"ُالحادثة التي تقيدها في غالب األحيان 
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اليهودية؛ " تدفيع الثمن"يشار إلى أن عصابات 
و يولي/ ًهي حركة يمينية متدينة ظهرت رسميا في تموز

ّ، ونفذت اعتداءات متنوعة ضد الفلسطينيين؛ من ٢٠٠٨
ٕقبيل مهاجمة قراهم وحرق منازلهم والحاق الضرر 
بممتلكاتهم، فضال عن االعتداء على دور العبادة وتكسير 

  .شواهد القبور

وفي معظم األحيان تقترن اعتداءات العصابات 
اليهودية بكتابة شعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين، 

تدفيع الثمن، في حين تمتنع أجهزة أمن " باسم موقعة
  .عن مالحقة منفذيها" اإلسرائيلي"االحتالل 

  ١/٨/٢٠١٩وكالة القدس لالنباء 

* * * * *  

االحتالل يستهدف .. االعتقاالت في القدس
  أطفال العيسوية

  

استدعت سلطات االحتالل طفال آخر من بلدة 
قيس فراس  الطفل العيسوية وسط القدس المحتلة، وهو

إلقاء "، للتحقيق معه، وذلك بحجة ) أعوام٦(عبيد 
باتجاه مركبة تابعة لقوات االحتالل خالل " الحجارة

 .اقتحامها للبلدة

الطفل محمد  يأتي ذلك بعد ساعات على وصول
ٍ أعوام ونصف العام، مركز ٤يع عليان البالغ من العمر رب

تابع لشرطة االحتالل في القدس، بعد استدعائه للتحقيق، 
بنفس الحجة، في استهداف صارخ لحقوق الطفل 

 .وللوجود الفلسطيني في القدس المحتلة

وقال والد الطفل محمد، ربيع عليان، لمراسلنا إن 
سلسلتها القمعية ضد تضيف إلى " اإلسرائيلية"الشرطة "

الفلسطينيين عامة ومدينة القدس خاصة، ترهيب الفتية 
واألطفال والتشديد على اعتقالهم أو اقتيادهم للتحقيق في 

هذه اإلجراءات لن ترهب "وأكد عليان أن ". مراكز الشرطة
 ."الطفل الفلسطيني وهو ماض في رفض االحتالل

بعد أن اقتحمت " مطلوبا"وبات الطفل عليان 
قوات االحتالل بلدة العيسوية، يوم أمس اإلثنين، وحاولت 
. اعتقاله، إال أن أهالي البلدة تصدوا لها ومنعوا اعتقاله

وفي أعقاب ذلك، سلمت شرطة االحتالل أمر استدعاء 
باتجاه " إلقاء الحجارة"للتحقيق مع الطفل، وذلك بحجة 

 .مركبة تابعة لقوات االحتالل خالل اقتحامها للبلدة

قوات االحتالل حاولت اعتقال "وضح عليان أن وأ
ربيع، وهو لم يتعد الخمس سنوات، وبعد أن تصدينا لهم، 
سلمونا ورقة بالقدوم إلى التحقيق صباح اليوم في محطة 

 ."الشرطة أمام باب الساهرة

لم نصدق في البداية أنهم يريدون "وأضاف أنه 
اعتقال ربيع، األمر مضحك من جهة، ومحزن من جهة 
أخرى، ولكن هذا االحتالل يتوقع منه كل شيء، بما 

والحوامل والمسنين، فهو ال يراعي  األطفال يشمل اعتقال
 ."المشاعر وال الحقوق اإلنسانية

انت محاولة للترهيب هذه ك"ولفت إلى أن 
والضغط على األطفال، فهي أساليب متبعة لدى االحتالل، 
وليست غريبة عليهم لدى الفلسطينيين، ولكن، هذه 
األساليب لم ولن ترهب أطفالنا وسنتعامل مع االحتالل 

الطفل الفلسطيني سطر البطوالت . على أنه احتالل
 ."وسوف يستمر في تسطيرها

محمد "ضح والده أن وحول معنويات الطفل، أو
معنوياته قوية وعالية، هو يعلم أنه سيتحقق معه لدى 
الشرطة، وعلى الخلفية أيضا هو يعلم ما يجري تماما، 
ّوكنا قد فسرنا له ما يجري، ولكن عزيمتنا قوية والطفل 

وعلى غير عادتها، ."الفلسطيني ال يهاب مهما كان جيله
تدعاء الطفل تراجعت شرطة االحتالل اإلسرائيلية عن اس

محمد عليان للتحقيق، واكتفت بتحذير والده، ربيع، من 
 .قيامه بإلقاء الحجارة على الشرطة

ووصل ربيع، صباح الثالثاء، برفقة ابنه إلى 
ّمركز شرطة االحتالل في القدس المحتلة، ولكن الشرطة 
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ِادعت أنها لم تستدع الطفل نفسه للتحقيق، وقال ربيع 
رطة أن االستدعاء ليس رسميا، ادعت الش: "للصحافيين

وهو ادعاء غير صحيح، إذ أن شرطيا بزيه الرسمي قام 
  ."بتسليمنا أمر االستدعاء

وبقي الطفل، محمد، خارج مركز التحقيق، بينما 
يحذر والده في الداخل، من " إسرائيليا"كان شرطيا 

  . السماح له برشق الحجارة مستقبال

رطة، بأن وأشار ربيع إلى أنه رفض مزاعم الش
ابنه رشق دورية للشرطة بالحجارة، ولكنه اشتكى من 
انتهاكات الشرطة المستمرة ضد السكان في العيسوية، 

  .بمن فيهم األطفال

كان إبني يلعب مع أطفال آخرين، "وقال إنه 
حينما ركضوا جميعا باتجاه منازلهم، بعد مداهمة قوات 

ع ابني ما جرى م"، وأضاف عليان أنه "االحتاللل للبلدة
يكشف المعاناة التي يواجهها األطفال، نتيجة ممارسات 

 ."الشرطة اإلسرائيلية من مالحقة وضرب واعتقال

وتلقى الطفل الفلسطيني قيس فراس عبيد، من 
بلدة العيسوية، استدعاء آخر من قبل شرطة االحتالل 

للتحقيق معه يوم غد األربعاء، في مركز " اإلسرائيلي"
 .لمحتلةالشرطة في القدس ا

ووجهت قوات االحتالل االستدعاء لوالد الطفل، 
فراس عبيد، أوردت خالله أنه سيتم التحقيق معه 
لالشتباه بقيام طفله، قيس، بإلقاء الحجارة على دوريات 

 .الشرطة، وطلبت منه الحضور صباح الغد للتحقيق

  ١/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

 آالف ٦على بناء الحكومة اإلسرائيلية تصادق 
  وحدة استيطانية في الضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 
 ٦على مخطط لبناء ) الكابينت(للشؤون األمنية والسياسية 

 .آالف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية

، الثالثاء، على السماح "الكابينت"بالمقابل، صادق 
 وحدة سكنية في المناطق ٧١٥للفلسطينيين ببناء 

محطة األخبار اإلسرائيلية "بالضفة، حسب " ج"المصنفة 
 ).خاصة" (١٣

من مساحة % ٦٠نحو " ج"وتشكل المنطقة 
الضفة الغربية وتخضع، بموجب االتفاقات االنتقالية 

 .اإلسرائيلية، للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة-الفلسطينية

 إن )رسمية(وقالت هيئة البث اإلسرائيلية 
المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير 
مساعدي الرئيس األمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في 

 .ٕجولة تشمل عددا من الدول العربية واسرائيل

ٕوتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية 
ودولية إن الحكومة اإلسرائيلية تضيق الخناق على البناء 

 وتهدم الكثير من المباني "ج"الفلسطيني في المنطقة 
 .الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية 
إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء االستيطاني خالل 

 .السنوات الماضية

  ١/٨/٢٠١٩وكالة االناضول لالنباء 

* * * * *  

  لقدس أطفال با٣مستوطنون يحاولون اختطاف 

حاولت مجموعة من عصابات المستوطنين يوم 
أحد ( أطفال مقدسيين من باب األسباط ٣األربعاء، خطف 

، وجرى التحقيق مع )أبواب البلدة القديمة في القدس
من قبل شرطة االحتالل، بعد فشل  طفالاأل أحد

 .المستوطنين بتنفيذ عمليتهم
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وأثارت هذه العملية المواطنين المقدسيين 
وتجمهر عدد كبير في المنطقة وشرعوا بالتواصل عبر 

 .مواقع التواصل االجتماعي للبحث عن األطفال

  ١/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 األقصى ًمستوطنا اقتحموا) ٤٥٧: (القدس
  األسبوع الماضي

 

اقتحم مئات المستوطنين األسبوع : القدس
الماضي، ساحات المسجد األقصى المبارك، بمدينة 

 .القدس المحتلة

 ٤٥٧ّالعبري، أن " هارهبايت"وأفاد موقع 
األقصى األسبوع  مستوطن اقتحموا باحات المسجد

الماضي، وتجولوا فيها، بحماية من شرطة االحتالل 
  .ياإلسرائيل

  ٢/٨/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

االحتالل يعتدي على : في الجمعة السابعة
ًصحفي ويعتقل مواطنا ويصيب عشرات 

  "الحمص واد"المصلين في 

 

رغم إجراءات االحتالل وهدمه خيمة االعتصام، 
 أن عشرات المواطنين شاركوا اليوم في أداء صالة إال

تالل الشهر ح االالجمعة السابعة قرب المباني التي دمرها
الماضي، وتحديدا بين طرفي الجدار الفاصل العنصري 
الذي يفصل أراضي واد الحمص في بلدة صور باهر 
جنوب شرق القدس المحتلة عن بعضها البعض، دعما 

 .ٕواسنادا ألهالي الحي المنكوبين

وقال مراسلنا إن عشرات المواطنين أصيبوا 
دموع، إثر قمع بحاالت اختناق بالغاز السام المسيل لل

قوات االحتالل المتضامنين مع األهالي المنكوبين بواد 
 .الحمص

وأطلقت قوات االحتالل وابال من القنابل الصوتية 
الحارقة والغازية السامة المدمعة باتجاه المصلين فور 
انتهاء صالة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات 

 إيادفي بحاالت اختناق، إضافة إلى إصابة المصور الصح
حمد بعد االعتداء عليه بالضرب، في حين اعتقل 
االحتالل مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في 

  .بيت لحم حسن بريجية

  ٢/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  "الخان األحمر"ليمين المتطرف يطالب بهدم ا

 

يستعد نشطاء فلسطينيون ونشطاء  - ٤٨عرب 
أجانب الحتمال إقدام سلطات االحتالل سالم إسرائيليون و

اإلسرائيلي على هدم قرية الخان األحمر قبل انتخابات 
 أيلول المقبل، وذلك في ١٧الكنيست، التي ستجري في 

أعقاب دعوات اليمين المتطرف إلى هدم هذه القرية فورا، 
والزعم أن إسرائيل ال ترصد موارد كافية من أجل وقف ما 

، «C لطة الفلسطينية على مناطقسيطرة الس» وصفوه بـ
أن «وأن على وزير األمن ورئيس الحكومة المقبل أن 

، حسبما أفاد المحلل »يأخذ ذلك كمشروع قومي
اإللكتروني، عكيفا » ألمونيتور«اإلسرائيلي في موقع 

  .إلدار

االستيطانية نشرت » ريغافيم«وكانت حركة 
إعالنات كبيرة في الصحف، األسبوع الماضي، تحت 

، وقالت إن »دولة إرهاب خلف المنعطف«نوان ع
، C  مبنى جديدا في المنطقة٢٨٦٥١الفلسطينيين بنوا 

التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، بموجب اتفاقيات 
  .اإلسرائيلية» تحت أنف الحكومة«أوسلو، وذلك 
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ولفت إلدار إلى أنه في إطار الصراع على 
 التي تنافس أصوات ناخبي اليمين، استلت أحزاب اليمين

حزب الليكود الحاكم بطاقة الخان األحمر، وتطالب 
وبعد أن أرجأت السلطات هدم القرية، . بهدمها فورا

هذا امتحان لجهوزية حكومة «أن » ريغافيم«اعتبرت 
إسرائيل للعمل ضد خطط السلطة الفلسطينية الرامية 

  .في الضفة الغربية» للسيطرة على مناطق مفتوحة

قوق اإلنسان الحتمال هدم ويستعد نشطاء ح
القرية قبل االنتخابات، خاصة وأن هؤالء النشطاء، 
وكذلك منظمات حقوقية دولية، كانوا عاجزين عن منع 
هدم مبان في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر في 
القدس المحتلة، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، 

 ، الخاضعةAة ورغم أن قسما منها يقع في المنطق
لسيطرة فلسطينية كاملة، وحصلت على تصاريح بناء من 

وقد وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية . السلطة الفلسطينية
ورأت منظمة .على ادعاء سلطات االحتالل وأقرت الهدم

الحقوقية اإلسرائيلية، أن قرار المحكمة العليا » بتسيلم«
 هو ختم قانوني لهدم الكثير من البيوت في مناطق أخرى
. في القدس المحتلة، القريبة من جدار الفصل العنصري

ورجح إلدار أن أحزاب اليمين ستستغل قرار الحكم من 
  .هدم مزيد من بيوت الفلسطينيين في القدس

» سالم اآلن«ووفقا لتقرير نشرته حركة 
اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان، فإنه أقيمت 

لب الضفة الغربية،  بؤرة استيطانية عشوائية في ق٣٢
 مزرعة تستولي على ٢١، بينها ٢٠١٢منذ العام 

  . مساحات واسعة لرعي المواشي والزراعة

 بؤرة استيطانية عشوائية ١٥كذلك تمت شرعنة 
  . وتحولت إلى مستوطنات أو أحياء في مستوطنات قائمة

 بؤرة استيطانية كهذه تعمل سلطات ٣٥وهناك 
  .رعنتهااالحتالل في هذه األثناء على ش

أن معظم هذه البؤر » سالم اآلن«وأضافت 
االستيطانية العشوائية أقيمت في أعقاب انتخاب دونالد 
ترامب رئيسا للواليات المتحدة، وأن اثنتين أقيمتا بعد 

 نيسان ٩االنتخابات الماضية للكنيست، التي جرت في 
  .الماضي

  ١٠ص ٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

د خالل اقتحام ساحات فعاليات لألطفال اليهو
 األقصى

 مستوطنا صباح ١٦٦اقتحم  -٤٨عرب 
الخميس الماضي ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت 

  .فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

ونشرت شرطة االحتالل قواتها الخاصة ووحدات 
ت المسجد وعند بواباته، التدخل السريع داخل ساحا

وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، 
واحتجزت هوياتهم قبيل دخولهم إليه، في وقت سمحت 

  .للمستوطنين اقتحامه

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن 
 مستوطنا خالل ١٢٦شرطة االحتالل وفرت الحماية لـ 

الت استفزازية اقتحامهم لساحات األقصى، حيث نفذوا جو
المزعوم، » الهيكل«بساحات الحرم وتلقوا شروحات عن 

وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة 
  .«باب الحرمة«ومصلى 

 ٤٠كما وفرت شرطة االحتالل الحراسة لحوالي 
موظفا من المؤسسة اإلسرائيلية الذين اقتحموا ساحات 

  .المسجد األقصى

 للجماعات االستيطانية، وتخلل تلك االقتحامات
تنظيم برامج ألطفال يهود داخل ساحات المسجد األقصى، 

، وذلك »نساء ألجل الهيكل«بمبادرة من ما تسمى منظمة 
  .بحماية شرطة االحتالل
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إلى ذلك، احتجزت شرطة االحتالل صباح نفس 
اليوم حافلة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة تقل طالبا 

  .ا في رحلة استكشافيةوأطفاال خالل توجهه

واقتادت قوات االحتالل الحافلة والطالب إلى 
م احتجاز معسكر تابع لهم وتم إخالء سبيلهم، في حين ت

  .المرشدين للتحقيق

  ٧ص ٣/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ّاالحتالل يهدد ويتوعد ذوي الشهيد عبيد  ّ
  على روحه" فطور"بالقدس بسبب تنظيم 

في بلدة العيسوية وسط قال عضو لجنة المتابعة 
المحتلة محمد أبو الحمص إن مخابرات االحتالل  القدس

محمد سمير عبيد في  اتصلت اليوم السبت بذوي الشهيد
  من إقامة تنظيم فطور فلسطينيإياهمالبلدة محذرة 

 .على روح الشهيد محمد" جريشة"

يدخل " جريشة"وأوضح أبو الحمص أن الفطور 
لمتوارثة لتقديمها عن روح ا ضمن العادات والتقاليد

 الشهيد، وطالب أبو الحمص بدراسة عادات الشعب

 .وتقاليد الشعب الفلسطيني قبل أن يحذر ويتوعد ويهدد

 وكانت العيسوية شهدت الليلة الماضية

عنيفة ضد قوات االحتالل التي ألقت خاللها  مواجهات
الحارقة والغازية السامة  ًوابال من القنابل الصوتية

  مباشرة بينإصاباتيرة النارية، دون تسجيل واألع

 .المواطنين

يذكر أن العيسوية تخضع لحصار عسكري منذ 
عسكرية متكررة  اقتحامات أكثر من سبعين يوما تتخلله

وحمالت تنكيل بالمواطنين فضال عن حمالت اعتقال 
  .متواصلة بحق شبان وأطفال البلدة

  ٣/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 طفل فلسطيني منذ عام ١٠٠٠٠ال اعتق
٢٠٠٠ 

» السالم اآلن« ذكرت منظمة -فلسطين المحتلة 
اليسارية اإلسرائيلية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة لما 

 لجيش االحتالل في ةعبالتا» اإلدارة المدنية«تسمى 
 ٢٤٣٠الضفة الغربية وشرقي القدس، ستروج لبناء 

 .وحدة استيطانية جديدة هناك

اإلسرائيلية، » جيروزاليم بوست«ت صحيفة ونقل
في سياق نبأ أوردته على موقعها اإللكتروني، عن 

 ٤، القول إنه سيتم إعادة بناء »السالم اآلن«منظمة 
بؤر استيطانية تم إخالء بعضها، دون أن توضح تفاصيل 

 .عن ذلك

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزاري 
ق قبل أيام بشكل واف» الكابنيت«اإلسرائيلي المصغر 

 وحدة سكنية للفلسطينيين ٧٠٠مبدئي على بناء نحو 
التي تخضع للسيادة اإلسرائيلية، على » ج«في منطقة 

 آالف وحدة استيطانية في ٦أن يتم مقابل ذلك بناء 
 .المستوطنات

واندلعت مواجهات عنيفة صباح أمس السبت، 
بين الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي، شمال شرق 

ّوأفادت مصادر محلية، أن . ينة القدس المحتلةمد
المواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في حي عبيد بقرية 

 .العيساوية شمال شرق القدس المحتلة

وقال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي ومباني 
وادي الحمص حمادة حمادة إن اجراءات اعادة بناء 

ضافة المباني التي دمرها االحتالل في الحي متواصلة ا
  . الى اجراءات اخرى لمنع االحتالل من التعرض للحي

ودعا حمادة في تصريحات الذاعة صوت 
فلسطين الى االستمرار في الحمالت التضامنية مع الحي 
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النهاء الوضع القائم الذي فرضه االحتالل والتراجع عن 
 .االوامر العسكرية التي اصدرها بهدف إخالء الحي

سرائيلي عشرات وتوغلت قوات االحتالل اإل
وقالت . االمتار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

مصادر فلسطينية، ان قوات االحتالل المعززة بالجرافات 
واالليات العسكرية توغلت عشرات االمتار شرق مخيم 

  .>>...البريج وقامت بأعمال تمشيط بالمنطقة

  ١ص ٤/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 تحذير أممي بشأن سياسة الهدم
  

 األمم تحذر -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
المتحدة من سياسة االحتالل االسرائيلي المتمثلة بهدم 
المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتالعهم من منازلهم، 
معتبر ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون 
الدولي، ومؤكدة ان الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل 

قانون الدولي والقانون الدولي محميين بموجب ال
 .اإلنساني

ودعت االمم المتحدة في تقريرها الذي حصلت 
 على نسخة منه سلطات االحتالل اإلسرائيلي الى الرأي

االلتزام بالقوانين واألعراف الدولية والقانون الدولي 
والوقوف عن تعهداتها فيما يتعلق بالتعامل مع األراضي 

 .الفلسطيني المحتلة

كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون وقال م
في ) أوتشا(اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

القدس الشرقية المحتلة، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية ٤٤هدمت 

المحتلة، خالل األسبوعين الماضيين كما هدمت اكثر من 
الحمص بصور باهر  شقة سكنية في منطقة وادي ٧٠

داخل جدار الفصل في األراضي الفلسطينية المصنفة ج، 
 .من أراضي مدينة القدس المحتلة

، »حماية المدنيين«وأوضح المكتب في تقرير 
 تموز الماضي، أن ٢٩-١٦الذي يغطي الفترة ما بين 

ً فلسطينيا، ٣٨عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 
 . آخرين٦٠٠٠وتضرر أكثر من 

ُ مبنى من هذه المباني هدمت ٣٤ف أن وأضا
ً مبنى منها يقع ٣٢بحجة عدم وجود رخص البناء، وكان 

واثنان في شرقي القدس، مشيرة إلى أنه ) ج(في المنطقة 
 ١٤) ج(ُكان من جملة المباني التي هدمت في المنطقة 

ّمبنى ممول من قبل مانحين، بينها أربعة خزانات مياه  ً
ْتضرر على إثرها تجمعي ّ ّ أم الخير وخشم الدرج جنوبي ّ

الخليل، وهذان التجمعان كغيرهما من التجمعات األخرى 
ّالتي تقع في جنوب الخليل يعانيان أصال من نقص حاد  ً

 .في إمدادات المياه

 شخص ٤,٠٠٠ّولفت إلى تضرر ما يزيد عن 
ّمن سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن جرفت 

ن أربعة طرق تؤدي إلى أراض سلطات االحتالل مقاطع م
ّزراعية تم التبرع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق  ّ

 .في اليوم التالي

وبحسب التقرير، فإن المباني العشرة األخرى 
 تمور، وكانت تسعة ما عدا واحدة من ٢٢ُهدمت في يوم 

هذه المباني، ثالثة منها مأهولة، تقع على جانب القدس 
) ج(و) ب(و) أ(ري في المناطق من جدار الفصل العنص

ّمن حي صور باهر، حيث أدى هدمها إلى تهجير أربع 
 .ً طفال١٤ً فردا، من بينهم ٢٤ُّأسر، تضم 

السياسة التي «وأعلنت األمم المتحدة أن 
تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية ال 
ُتتماشى مع االلتزامات التي يمليها القانون الدولي 

 .«ني عليهااإلنسا

إلى استشهاد فلسطيني » أوتشا«وأشار تقرير 
 من الشهر ٢٦في يوم ) ً عاما٢٣(يبلغ من العمر 

مسيرة العودة «الماضي، برصاص االحتالل خالل 
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األسبوعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما » الكبرى
ِ آخرين بجروح، نقل ٤٧٣َُأصيب   منهم إلى ١٨٨ُ

  .المستشفيات

 مناسبة في ١٢ّيما ال يقل عن وقالت انه ف
سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات االحتالل 
النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي 

 .وقبالة ساحل غزة، واحتجزت صيادين وصادرت قاربهما

ًواعتقلت قوات االحتالل فلسطينيا بينما كان 
اضي المحتلة ّيحاول التسلل من خالل السياج إلى األر

ّ، فيما نفذت عمليتي توغل وتجريف لألراضي ١٩٤٨عام ْ ّ
 .بالقرب من السياج

 ١٧ْوأفاد التقرير األممي أنه ما بين بين يومي 
 ٣٥ من الشهر الماضي، أعادت سلطات االحتالل ٢٣و

قارب صيد كانت صادرتها في سياق فرض القيود على 
صيد التي الوصول، وبذلك، يرتفع العدد الكلي لقوارب ال

ً قاربا، وفقا ٦٦ إلى ٢٠١٩ُأعيدت منذ مطلع العام  ً
  .لنقابة الصيادين الفلسطينيين

وأكدت االمم المتحدة ان قوات االحتالل نفذت ما 
 عملية مداهمة وبحث واعتقال في قرى ١٤٦مجموعه 

 عملية ٣٠ عملية في الخليل و٣٦الضفة وبلداتها، بينها 
ّ العيسوية، وتم في القدس المحتلة، أغلبها في حي

 فلسطيني خالل هذه ٢٠٠ّاعتقال ما ال يقل عن 
 .العمليات

وأوضح التقرير أن تلك القوات أصابت ما 
ً طفال، بجروح في ٢٢ً فلسطينيا، بينهم ٧٥مجموعه 

ّمختلف أنحاء الضفة جراء استنشاق الغاز المسيل 
للدموع، وباألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والذخيرة 

 .ًتيجة لالعتداء بالضربالحية ون

وأشار إلى استشهاد معتقل فلسطيني يبلغ من 
 من الشهر الماضي داخل ١٦في يوم ) ً عاما٣١(العمر 

 .سجن إسرائيلي، بسبب اإلهمال الطبي

ووثق تقرير االمم المتحدة جرائم واعتداءات 
 من الشهر ١٦المستوطنين من ضمنها ما وقع في يوم 

ائيلي بالضرب على طفل الماضي، اعتدى مستوطن إسر
عمره ستة أعوام وأصابه بجروح في حي بطن الهوى في 

  . بلدة سلوان بالقدس

وفي أربع حوادث أخرى، أفاد المزارعون والسكان 
 شجرة زيتون ١٥٠الفلسطينيون بأن مستوطنين أتلفوا 

تعود ملكيتها لسكان ياسوف ووادي قانا في سلفيت، 
 .وسوسيا والشيوخ في الخليل

  ١٨ ص٤/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا بعد االعتداء عليه وسط 
  القدس

 

االحتالل، الليلة، شابا لم تعرف  اعتقلت قوات
بصورة وحشية  بعد توقيف مركبته واالعتداء عليه  هويته،

بالقرب من دوار شارع السلطان سليمان الواقع بين بابي 
 .ريخيوالساهرة في سور القدس التا العامود

ولم تعرف أسباب اعتقال الشاب واالعتداء عليه، 
فيما تم تحويله إلى مركز تابع لالحتالل في المدينة 

  .للتحقيق معه

  ٤/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جوالت استفزازية في األقصى ومحاوالت إلقامة 
  شعائر تلمودية

 

 ٨٤ اقتحم -وكاالت  - فلسطين المحتلة
حد، المسجد األقصى المبارك من جهة ًمستوطنا، أمس األ

ّباب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر 
  .الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

ّوقال مصدر بدائرة األوقاف اإلسالمية إن 
ّالمستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في المسجد، 



  
  ١٣٣ 

واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، 
قامة طقوس وشعائر تلمودية في وحاول عدد منهم إ

بالجهة الشرقية من األقصى » باب الرحمة«منطقة 
  .المبارك

وفي وقت سابق أمس األحد، اعتقلت قوات 
ّاالحتالل اإلسرائيلي سبعة مقدسيين، وحولتهم إلى مراكز  ّ

 .تابعة لها للتحقيق معهم

إلى ذلك، أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات 
لسطيني، بأن سلطات االحتالل الشأن اإلسرائيلي والف

 عملية ٤٣، ٢٠١٩نفذت خالل شهر تموز للعام الجاري 
هدم ضد منشآت وآبار، عدا هدمها قرية العراقيب 
مسلوبة االعتراف في النقب مرتين في الشهر، ليصل 

، في سبيل اقتالع سكانها منها ١٤٧عدد مرات هدمها 
 .بينما هددت عشرات المنشآت بالهدم

تهديدات على فترات متالحقة، ونفذت هذه ال
وشهد شهر تموز أكبر عملية هدم خالل الفترة األخيرة، 

 شقة سكنية في وادي الحمص ١٠٠حيث هدم االحتالل 
 شقة ُأخطرت بالهدم، ٢٣٧بالقدس المحتلة، من بين 

 .وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى

ّوأشار مدير مركز القدس، عماد أبو عواد إلى 
 السياسة اإلسرائيلية الممنهجة في عمليات الهدم، ّأن

باتت تؤكد توجهات االحتالل نحو تمييز مناطق جغرافية 
ُمعينة في الضفة الغربية من أجل ضمها إلى دولة 
االحتالل، إلى جانب كون السياسة تهدف إلى معاقبة 
الفلسطيني وقتل روح الصمود والتحدي في أرضه، 

  .ني من تعلق في أرضه ووطنهُوتفتيت ما يبديه الفلسطي

ّولفت أبو عواد إلى أن الهدم في وادي الحمص،  ّ
ُيؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي تجاوز ما يشاع حول نيته  ّ

فحسب، بل بات ينوي التحكم في تلك » ج«ضم مناطق 
ّالمناطق التي أقر سيطرة السلطة عليها وفق اتفاق 

ّأوسلو، وهذا يشير إلى أن حكومة االحتالل،  لم تعد ترى ُ

في تلك االتفاقات وبدور السلطة، أكثر من كونه دور 
وظيفي لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين، بمعنى حكم 
ُذاتي مصغر على شاكلة بلديات، دون وجود سقف 

 .سياسي لهذا الوجود

وذكر المركز أن عمليات الهدم واخطارات الهدم 
اطق التي نفذتها سلطات االحتالل كانت موزعة في من

 الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني،

 ٣٤٥واستشهد ثالثة فلسطينيين، وأصيب 
برصاص جيش االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
خالل تموز الماضي، بحسب تقرير أصدرته دائرة 
العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس 

 .األحد

شعب «وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان 
، ووصل األناضول نسخة عنه، أن »تحت االحتالل

الشهيدين محمود األدهم وأحمد القرا قتال برصاص 
الجيش اإلسرائيلي، خالل قمع المسيرات السلمية في خان 

 .يونس وبيت حانون في قطاع غزة

 ٣١(كما استشهد المعتقل نصار ماجد طقاطقة 
يب من بلدة بيت فجار بالخليل، جراء تعرضه للتعذ) ًعاما

وسياسة اإلهمال الطبي داخل العزل االنفرادي في سجن 
 .الرملة اإلسرائيلي، وفق التقرير» نيتسان«

 فلسطينيا ٤٧٨كما أشار العتقال ما يزيد على 
. خالل الشهر الماضي، بينهم تسعة أطفال، وامرأتان

ولفت الرتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى 
دون (ًا العتقالهم اإلداري عشرة، يخوضون اإلضراب رفض

، واإلهمال الطبي وسوء أوضاعهم المعيشية داخل )تهمة
  .السجون

وتطرق التقرير إلبعاد سلطات االحتالل 
 فلسطينيا بينهم امرأتان، عن المسجد ٢٨اإلسرائيلي، 

األقصى ومدينة القدس المحتلة، إضافة للمخططات 
 وحدة سكنية استيطانية ٢٠٠٠اإلسرائيلية لبناء 



  
  ١٣٤ 

االستيطاني في » راموت«ومشاريع بنية تحتية في حي 
مدينة القدس، وغيرها من المخططات إلقامة أبراج 

 .ووحدات استيطانية في القدس والضفة الغربية

 بناية ١١كما هدم جيش االحتالل اإلسرائيلي 
سكنية، في منطقة واد الحمص في قرية صور باهر 

ار الضم بمدينة القدس المحتلة، بحجة قربها من جد
والتوسع، وتقع معظم المباني التي تم هدمها ضمن 

تحت السيادة الفلسطينية الكاملة،  (A) المنطقة المصنفة
 .حسب اتفاق أوسلو

وأطلقت زوارق االحتالل، صباح أمس، النار 
وقال . صوب مراكب الصيادين ببحر جنوب قطاع غزة

شهود عيان أن الزوارق الحربية اطلقت النار على 
ب ببحر خان يونس في المنطقة المسموح الصيد المراك

 .بها ما اجبر الصيادين على العودة للشاطئ

وفي سياق متصل اطلق جنود االحتالل النار 
على الصيادين بقرية خزاعة شرق حان يونس دون 

وكان جيش االحتالل . االبالغ عن اصابات في الحادثين
 للهما عبراعلن في وقت سابق اعتقال اثنين بعد تس

  .الحدود جنوب قطاع غزة

  ٤٠ ص٥/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
  

  االحتالل يواصل هدم منازل الفلسطينيين

  

أقدمت  ...<< – إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 
قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، على هدم منزل 
فلسطيني قيد اإلنشاء بقرية وادي رحال، التابعة لمدينة 

 .بيةبيت لحم، جنوبي الضفة الغر

وأفاد شهود عيان بأن جرافة الهدم ترافقها قوة 
 ٨٠من جيش االحتالل، هدمت منزال تبلغ مساحته نحو 

مترا، تعود ملكيته ألحد سكان القرية، بحجة عدم 
 .الترخيص

وتهدم سلطات االحتالل اإلسرائيلية منشآت 
فلسطينية في المناطق التابعة لسيطرتها، بحجة عدم 

خيص للبناء، في محاولة حصول أصحابها على ترا
 .لتهجيرهم من تلك المناطق، حسب مسؤولين فلسطينيين

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
تتابع باهتمام بالغ هدم المنازل والمنشآت وتهجير "إنها 

، واصفة تلك الممارسات بالجريمة "المواطنين الفلسطينيين
 .التي يحاسب عليها القانون الدولي

 الوزارة، في بيان لها، اليوم األحد، إن وقالت
تموز المنصرم، شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في 

 .عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية

ٕونقلت الوزارة عن مراكز بحثية محلية واسرائيلية 
وأجنبية وتقارير أممية، أن عمليات الهدم في تموز 

آبار  عملية هدم ضد منشآت و٤٣تجاوزت "الماضي، 
ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين، 
وأوقعت المعاناة عليهم، علما بأن بعض تلك المنشآت 

 ."أقيمت بتمويل أوروبي

مجزرة هدم " وأدانت الوزارة، ما وصفتها بـ
المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان 

دون ذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم االستباحة 
ٍرقيب أو حسيب، أو في المناطق األخرى تحت تصنيف 

 ."ب، وحتى أ

، تنقسم الضفة الغربية "اتفاقية أوسلو"وبحسب 
للسيطرة الفلسطينية " أ" فئات، إذ تخضع المنطقة ٣إلى 

للسيطرة المدنية الفلسطينية " ب"الكاملة، والمنطقة 
طرة تحت السي" ج"واألمنية اإلسرائيلية، فيما تقع المنطقة 

 .الكاملة لالحتالل

عدم محاسبة "وأضافت الوزارة، في بيانها، أن 
إسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات 
التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من 

 ."المناطق الفلسطينية المستهدفة



  
  ١٣٥ 

وطالبت الوزارة مجلس األمن الدولي، بالخروج 
اإلجراءات التي يفرضها عن صمته، واتخاذ ما يلزم من 

ٕالقانون الدولي لردع االحتالل، واجباره على التراجع عن 
 ."مخططاته االستعمارية في األرض الفلسطينية

، عن مركز القدس أمسوأفاد تقرير صدر 
لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات 

 عملية ٤٣االحتالل نفذت خالل شهر تموز الماضي، 
  . وآبار بالضفة الغربيةهدم ضد منشآت

  ١٢ص ٥/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية 
 والقدس المحتلة

  

رام اهللا ــ اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
الليلة الماضية وفجر اليوم األحد، عددا من الفلسطينيين، 
ّبعد اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية بما فيها 

احي القدس المحتلة، ومداهمتها لمنازل المواطنين، ضو
 .وتفتيشها والتحقيق مع ساكنيها

وذكرت مصادر صحية ومحلية أن قوات االحتالل 
اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس 
المحتلة، وفلسطينيين اثنين من مخيم شعفاط، وشابين 

بلدة آخرين من بلدة سلوان، إضافة العتقال شاب قرب 
  .حزما شمال القدس

ومع منتصف الليل، اقتحمت قوات االحتالل بلدة 
قباطية جنوبي مدينة جنين، ودهمت عدة منازل في 
الحارة الشرقية، واعتقلت األسير المحرر فراس أبو الرب 
وشابين آخرين، فيما اندلعت مواجهات بين جنود 
االحتالل والشبان الفلسطينيين عقب عملية االعتقال، 

ق خاللها جنود االحتالل األعيرة النارية والغاز المسيل أطل
  .للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات

واقتحمت قوات االحتالل قرى مسلية ومثلث 
الشهداء جنوب جنين، ودهمت بعض المنشآت وفتشتها 

  .من دون اعتقاالت

  ٦ ص٥/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

شهد أكبر عمليات الهدم الجماعية " تموز"
   عدد اعتقاالت في القدس المحتلةوأعلى

 

سلوان، في  /أكد مركز معلومات وادي حلوة
تقريره الشهري، أن شهر تموز الماضي، شهد أكبر 
وأوسع عملية هدم جماعية في قرية صور باهر بمدينة 

-ّالقدس، في الوقت الذي صعدت فيه سلطات االحتالل 

من حملة العقاب الجماعي في -بمؤسساتها المختلفة 
دة العيسوية وسط المدينة، فيما واصلت جماعات بل
انتهاكاتها في المسجد األقصى المبارك، " الهيكل المزعوم"

 .بدعم وحماية شرطة االحتالل

وجاء في تقرير مركز معلومات وادي حلوة أن 
المستوطنين واصلوا اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك 

ومي الجمعة ي  باستثناء–خالل فترة االقتحامات اليومية 
، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات - والسبت

االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل المدينة، واقتحم 
 من المستوطنين ٢٢٣٣األقصى خالل تموز الماضي 

والطلبة اليهود، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
وقواتها الخاصة، مع تضييقات على دخول المسلمين إلى 

 . للتفتيشٕواخضاعهمهوياتهم األقصى باحتجاز 

وبالتزامن مع تعالي أصوات سلطات االحتالل 
المطالبة بإعادة إغالق مصلى باب الرحمة وعدم فتحه 
كمصلى، أكد المركز أن شرطة االحتالل قامت عدة مرات 
في شهر تموز الماضي بتفريغ بعض محتويات المصلى، 

الفواصل الخشبية التي تفصل صفوف الرجال عن "خاصة 
، الفتا أن مصلى باب الرحمة "النساء وخزانة األحذية
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أعيد افتتاحه في شهر شباط الماضي بعد إغالقه على 
 . عاما١٦مدار 

وواصلت سلطات االحتالل إصدار قرارات اإلبعاد 
 ١٤عن المسجد األقصى، ورصد مركز المعلومات إصدار 

 إناث، ٢ فتية، و٢قرار إبعاد عن األقصى، ومن بينهم 
دت شابين عن مدينة القدس لفترات متفاوتة، من كما أبع

بينهم األسير المحرر وسيم الجالد الذي اعتقل وابعد فور 
 . عاما في سجون االحتالل١٥اإلفراج عنه بعد قضائه 

وشهدت مدينة : وأضاف المركز، في تقريره
القدس إحدى أكبر عملية الهدم الجماعية والتهجير، 

صور باهر، بهدم وذلك في حي وادي الحمص بقرية 
قربها "بحجة " معظمها أبنية" منشأة سكنية ١١وتدمير 

المقام على أراضي " الشارع األمني/ من الجدار األمني
 .األهالي

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن عملية 
الهدم الجماعية نفذت في حي وادي الحمص في الثاني 
والعشرين من شهر تموز الماضي، وبدأت عملية 

م لقوات االحتالل بفرقها وقواتها المختلفة عند االقتحا
حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وأخلت 
القوات المنازل السكنية بالقوة، حيث استخدمت القنابل 
الصوتية داخل المنازل واعتدت بالضرب على الرجال 
والنسوة والمتضامنين األجانب، وخالل ذلك أعلنت القرية 

قة عسكرية مغلقة، ومنعت الدخول إليها بأكملها منط
سواء بالمركبات أو الحافالت العامة وحتى سيرا على 
األقدام، وحتى سكانها منعوا من الدخول إليها خاصة في 

 .ساعات الصباح األولى

وأوضح المركز أن معظم المنشآت السكنية التي 
خاضعة للسلطة " أ"ُهدمت تقع في منطقة مصنفة 

التفاقيات الموقعة، وحاصلة على الفلسطينية حسب ا
تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إال أن جيش االحتالل 

" ٍالمحكمة اإلسرائيلية"أصدر قراره بهدمها وصادقت عليه 

والذي هو عبارة " الشارع األمني"العليا، بحجة قربها من 
عن شارع محاط باألسالك الشائكة والمجسات، وتقضي 

-٢٥٠ البناء على مسافة أنظمة االحتالل بحظر ومنع

 مترا منه، األمر الذي يهدد العشرات من المنشآت ٣٠٠
 .السكنية والتجارية في الحي

ولفت المركز أن إحدى البنايات السكنية وهي 
قيد اإلنشاء، تم تدميرها بالمتفجرات، حيث زرعت فيها 

 . ساعة١٧صناديق المتفجرات لمدة 

ت  منشآ٧كما هدمت آليات بلدية االحتالل 
 بيت ١ في سلوان، ٥: تجارية شهر تموز الماضي

 . صور باهر١حنينا، 

وسجل شهر تموز الماضي أعلى عدد 
لالعتقاالت في مدينة القدس، وتركزت في بلدة العيسوية، 

 حالة اعتقال ٢٦٦ حيث رصد مركز معلومات وادي حلوة
 أطفال دون جيل المسؤولية ٨"في مدينة القدس، منها 

 .ً قاصرا٦٠ إناث، و٨، و)ًعاما١٢ أقل من(

: أما التوزيع الجغرافي لالعتقاالت فكان كالتالي
 من ٢٧ من سلوان، ٤٢ معتقال من العيسوية، ١٥٣

 ١٤  من الطور،١٤القدس القديمة والمسجد األقصى، 
 من ٤  من جبل المكبر،٥من شعفاط ومخيم شعفاط، 

 ١ من الشيخ جراح، ٣ من بيت حنينا، ٣صور باهر، 
  .لجوزمن وادي ا

 ١٥ومن بين المعتقلين الطفل علي بالل طه 
ًعاما، من مخيم شعفاط، والذي أصيب بالرصاص الحي 
في أطرافه السفلية، وتأخر عالجه وهو محتجز بالقرب 
من الحاجز العسكري المقام عند مدخل المخيم، كما 
تعرض للضرب المبرح خالل االحتجاز وداخل سيارة 

هت له الشتائم اإلسعاف، وخاصة على رأسه، وج
 .والكلمات النابية والتهديد

كما اعتقلت قوات االحتالل شابين من العيسوية، 
بعد ضربهما ورشهما بالغاز، ومنعت عالجهما من 
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الطواقم الميدانية التي حاولت تحويله للمستشفى، 
 .واعتقلت أحدهم الشبان وهو على حمالة المصابين

ومن بين المعتقلين الشهر الماضي سيدة 
زوجها وطفليها من بلدة سلوان، وقد أصيبت السيدة و

بكسور بالكتف ورضوض مختلفة جراء االعتداء عليها 
 .بالضرب والدفع

ولم يسلم األطفال من االستدعاء واالعتقال في 
ّشهر تموز الماضي، حيث سلمت قوات االحتالل في 

 ٤يومين متتالين عائلتي الطفلين محمد ربيع عليان 
 سنوات، استدعاء لوالديهما ٦س عبيد سنوات، وقيس فرا

بحجة قيام الطفلين برمي الحجارة على القوات، وأوضح 
المركز أن بالغ االستدعاء كان يسجل باسم الوالد ويذكر 

وشفهيا يطالب ولي " بحجة رمي طفله الحجارة"السبب 
األمر إحضار طفله معه، وأضاف المركز أن قوات 

ان ورفضت إدخاله  استدعاء الطفل عليألغتاالحتالل 
لمركز التحقيق بعد الضغط الشعبي واإلعالمي، كما 

 سنوات من ٧اعتقلت القوات الطفل محمد مازن شويكي 
 .بلدة سلوان

وأوضح المركز أن سلطات االحتالل أبعدت 
العشرات من الشبان والفتية عن مكان سكنهم في بلدة 
العيسوية، كما ًأصدرت قرارات بمنع آخرين من سكان 

 .ات وأحياء القدس من دخول البلدة لفترات متفاوتةبلد

وأضاف المركز أن العديد من المواطنين اعتقلوا 
في شهر تموز الماضي على خلفية المشاركة في جنازة 

ات واألعالم الرأيالشهيد محمد سمير عبيد، أو حمل ورفع 
 مقدسيين ٨الفلسطينية، كما اعتقلت قوات االحتالل 

 .ائج الثانوية العامةالمحتفلين بإعالن نت

" العقاب الجماعي"ولفت التقرير إلى أن حملة 
التي ينفذها االحتالل في بلدة العيسوية تصاعدت، عقب 

الذي ارتقى (تسليم جثمان الشهيد محمد سمير عبيد 
، وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن )نهاية حزيران

سلطات االحتالل بمؤسساتها المختلفة صعدت من 
ها على سكان بلدة العيسوية، حيث االقتحامات اعتداءات

اليومية وعلى مدار الساعة ألحياء وشوارع البلدة، 
ونصب الحواجز للشرطة والقوات الخاصة على مداخل 
البلدة وداخل الشوارع، وفحص المركبات وتفتيشها 
وتحرير مخالفات وسحب رخصة المركبة أو الحافلة، 

 وتفجير أبوابها إما واقتحام المنازل السكنية وتفتيشها
االلتزام "لتنفيذ اعتقاالت أو تسليم استدعاءات أو لفحص 

، ولم تسلم المحالت "الحبس المنزلي"بشروط اإلفراج وهي 
التجارية من االقتحامات اليومية والتفتيش وفرض 
الضرائب المختلفة، إضافة إلى التمركز على أبوابها 

 االحتالل ومضايقة الزبائن، كما واصلت طواقم بلدية
ٕإصدار أوامر الهدم وايقاف البناء في البلدة، والتمركز 

 .واالنتشار في محيط المراكز الطبية فيها

وأضاف المركز أن سلطات االحتالل وعلى مدار 
شهر تموز الماضي، قامت بإزالة األعالم الفلسطينية 
ورايات الفصائل وصر الشهيد عبيد المعلقة في شوارع 

بعد خلع " العيسوية الثانوية" مدرسة البلدة، كما اقتحمت
ات وصور عبيد التي علقت الرأيأقفال أبوابها، وصادرت 

النصب "على سطحها، كما قامت بتحطيم وتكسير 
، الذي وضع مكان "التذكاري للشهيد محمد سمير عبيد

استشهاده، كما صادرت صور الشهيد واألعالم 
 .ات من ساحة منزله في البلدةالرأيالفلسطينية و

واستخدمت سلطات االحتالل خالل اقتحام بلدة 
العيسوية، الرصاص الحي واألعيرة المطاطية والقنابل 
الصوتية وغاز الفلفل، وأوضح المركز أن الرصاص الحي 
واألعيرة المطاطية اخترقت نوافذ عدة منازل سكنية 

 .وظهرت آثارها على الجدران الداخلية واألثاث

واقم الطبية في وحسب التقرير، لم تسلم الط
العيسوية، فقد أصيب أحد المسعفين من الهالل األحمر 
بعيار مطاطي في البطن، خالل محاولته نقل أحد 
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 عرقلة عملهم وتنقالتهم إلىالمصابين في البلدة، إضافة 
 .الميدانية داخل البلدة

  ٥/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  اعتقاالت بالضفة والعيسوية

  

 اقتحم أكثر من -وكاالت  - تلةفلسطين المح
 مستوطنا باحات المسجد األقصى في القدس ٧٥

المركز الفلسطيني «المحتلة، أمس اإلثنين، وفق ما أورد 
ّوأمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، الحماية . »لإلعالم

ُالكاملة للمقتحمين الذين أدخلتهم الشرطة من باب 
  .١٩٦٧ام المغاربة الخاضع لسيطرة االحتالل منذ ع

 ٢٥ً مستوطنا و٥٠وذكر المركز أن أكثر من 
ُطالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد األقصى، مشيرا إلى  ً ً
أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية في 
باحات األقصى، وغادروا من باب السلسلة عقب انتهاء 

وفي سياق ذي صلة، أفادت .فترة االقتحامات الصباحية
القدس لدراسات الشأن «إحصائية نشرها مركز معطيات 

، بأن أعداد المستوطنين الذين »اإلسرائيلي والفلسطيني
اقتحموا المسجد األقصى، خالل تموز الماضي، وصل إلى 

  .  مستوطن٢٥٠٠

طالب « من ٤٠ً مستوطنا و٢٣٤٥وأوضحت أن 
ً موظفا من حكومة االحتالل، ١١٥، باإلضافة لـ»الهيكل

  .هودا غيليك، شاركوا في االقتحاماتبينهم المتطرف ي

وشهد تموز الماضي، دعوات من جماعات 
» اتحاد منظمات الهيكل»ُمنضوية في إطار ما يعرف بـ

المزعوم أنصارها والمستوطنين، للمشاركة الواسعة في 
ًاقتحام األقصى، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية، 

تالل خالل واعتبر المركز أن التساهل الذي يبديه االح
اقتحام المستوطنين لألقصى، يدفعهم الرتكاب استفزازات 

  .من أداء طقوس تلمودية ورقصات في الباحات

ُالى ذلك يوقع مرشحون لعدة أحزاب من اليمين 
اإلسرائيلي، وثيقة تتضمن االلتزام بالعمل من أجل ضم 

   .من الضفة الغربية الى إسرائيل% ٦٠

حالف اليمين ت«وقالت إياليت شاكيد، رئيسة 
، إن الوثيقة )رسمية(، لهيئة البث اإلسرائيلية »الموحد

إسرائيل هي الدولة القومية » :تتضمن عدة مبادئ وهي
للشعب اليهودي، وتضمن الحقوق الفردية والمساواة 
لجميع مواطنيها، والمعارضة إلقامة دولة فلسطينية، 
وفرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق في يهودا 

  . »)الضفة الغربية(رة والسام

، اليميني، »اليمين الجديد«وتتزعم شاكيد حزب 
ولكنها تقود في االنتخابات التي تجري في السابع عشر 

، الذي يضم »تحالف اليمين الموحد«من أيلول المقبل 
اتحاد »، و»البيت اليهودي«إضافة الى حزبها حزب 

  .«أحزاب اليمين

ه اعتقلوا ووفقا لبيان جيش االحتالل فإن جنود
 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة، فيما تم اعتقال ١٣
 فلسطينيين بالقدس جرى تحويلهم للتحقيق لدى ٤

األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 
  .ضد المستوطنين وجنود االحتالل

ففي محافظة الخليل، داهمت قوات االحتالل 
شبان واستدعت مخيم العروب، واعتقلت عددا من ال
  .آخرين عقب اقتحام منازلهم داخل المخيم

كما سلم جنود االحتالل عددا من المواطنين 
بينما في محافظة بيت لحم، . بالغات مقابلة لمخابراتها

ّاعتقلت قوات االحتالل فتيين عقب اقتحام منزليهما في 
  .بلدة تقوع

وفي محافظة طولكرم، داهمت االحتالل حارة 
يم نور شمس واعتقلت مواطنا ونجله بعد المنشية في مخ

في محافظة القدس، . تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته
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اعتقلت شرطة االحتالل شابين من محيط مسجد األربعين 
  .الكبير في بلدة العيسوية

وفي قطاع غزة، جددت الزوارق الحربية  
. لالحتالل االعتداء على قوارب الصيادين في بحر غزة

 الحربية رشاشات المياه العادمة صوب وفتحت الزوارق
مركبين بمحاذاة الشيخ عجلين غرب غزة ما أدى إلصابة 

  . فتى باإلغماء وسقوطه في البحر

وقال منسق لجان الصيادين، زكريا بكر، إن 
الفتى سقط بعد أن تم توجيه رشاشات المياه العادمة 

وتمكن الصيادون من نشل . بشكل مباشر باتجاه جسده
  .قله إلى مستشفى الشفاء لتلقي العالجالفتى ون

إلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني، أمس 
ٍاالثنين، إن قوات إسرائيلية قامت بعملية نقل وعزل عدد 
من المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر غربي رام 

  .اهللا، عقب عملية اقتحام نفذتها األحد

وأضاف النادي في بيان صحفي تلقت األناضول 
ّ منه، االثنين، إن قوات قمع إسرائيلية أحدثت نسخة

ًتدميرا كبيرا خالل عملية اقتحام لقسمي   في ٢٠ و١٩ً
وأوضح النادي، أن عملية االقتحام . »عوفر«معتقل 

، )ً عاما١٨دون (طالت قسم خاص بالمعتقلين القاصرين 
وقامت بتقييد بعضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، قبل 

  .أعادتهم الحقا لغرفهم

وأشار البيان إلى أن إدارة المعتقل قامت بنقل 
، فيما نقلت ٢٠ معتقال إلى الزنازين من قسم ٢٠نحو 

، )شمالي إسرائيل(خمسة معتقلين إلى معتقل جلبوع 
   .ًوعددا إلى معتقالت الجنوب

بدورهم أعاد المعتقلون وجبات الطعام أمس 
االثنين، معلنين استمرارهم باالحتجاج حتى التوصل 

إدارة السجون أبلغت «واألحد قال نادي األسير إن . للحلو
ن جهاز األسرى أنها تقوم بعملية نقل قيادات بأمر م

   .»)الشاباك(األمن العام 

 فلسطيني في سجن ١٢٠٠وتعتقل إسرائيل 
 في كافة السجون، وفق ٥٧٠٠، ونحو »عوفر«

األسرى التابعة إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون 
  .يرلمنظمة التحر

  ١٨ص ٦/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  تطالب بتكثيف االقتحامات) جماعات الهيكل(

 

 - وكاالت– كامل ابراهيم -القدس المحتلة  
قالت وزارة األوقاف الفلسطينية إن سلطات االحتالل 

 اعتداء وانتهاكا بحق ٧٥اإلسرائيلي ارتكبت أكثر من 
ة والحرم المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتل

اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل خالل شهر تموز 
  .المنصرم

واضافت الوزارة في تقرير نشرته امس أن قوات 
االحتالل اقتحمت أكثر من مرة مصلى باب الرحمة 
بالمسجد األقصى، وأخرجت محتوياته، في خطوة إلعادة 
السيطرة عليه، ومارست كعادتها سياسة اإلبعاد واالعتقال 

  . عدد من المواطنينبحق

وقال التقرير إن شهر تموز شهد قيام 
مستوطنين باداء صلوات تلمودية في باحة صحن مسجد 

ومحاوالت متكررة إلداء طقوس  قبة الصخرة في األقصى،
  .وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة

واضاف التقرير، انه لغاية إفراغ المسجد وترهيب 
اسة االبعاد واالعتقال، ولم يسلم أهله مارس االحتالل سي

  .األطفال من ذلك

وفي الخليل، وتحديدا في الحرم االبراهيمي، منع 
  . وقتا٤٦رفع األذان فيه 

من جانب آخر كشفت جماعات ما يسمى 
من خالل منشوراتها على منصات ) الهيكل المزعوم(

ًالتواصل االجتماعي انها قدمت طلبا لوزير االمن الداخلي 
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لي لتمديد فترات االقتحامات للمسجد االقصى اإلسرائي
وزيادة الساعات بحجة ان الوقت ال يكفي للقيام بالجوالت 

  .والجلوس للتأمل والصالة

ومن ضمن الطلب الجديد القديم الذي قمتها 
السماح للمستوطنين «جماعات الهيكل المزعوم 

والمتطرفين باقتحام المسجد األقصى من جميع األبواب 
اب المغاربة فقد، والخروج من أي االبواب وليس من ب

  .«دون التقيد بباب السلسلة للخروج

ودعت تلك المجموعات الدينية واالستيطانية 
المتطرفة الى تحجيم وطرد دائرة األوقاف اإلسالمية ورفع 
يدها عن المسجد األقصى المبارك، وتمكين وزارة األديان 

  .)لهيكلجبل ا(اإلسرائيلية من إدارة ما وصفوه بـ 

كما اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس بلدة 
سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتلة، وأغلقت الموقع األثري أمام المواطنين 
الفلسطينيين، وفق ما اعلنه رئيس بلدية سبسطية محمد 

  .عازم

وقالت البلدية في بيان إن عددا من الدوريات 
»  البلدة، لتأمين اقتحام طاقم من االسرائيلية اقتحمت

  .، وأغلقت الموقع األثري أمام المواطنين»اإلدراة المدنية

وأضاف البيان، ان قوات االحتالل تحاول جاهدة 
منع استكمال مشروع ساحة البيدر السياحي والعمل بها، 
تحت حجج وذرائع واهية، مشيرا إلى أن المجلسين 

لس سينعقدان يوم غد االستشاري والتنفيذي لمحافظة ناب
على أرض سبسطية وبالقرب من ساحة البيدر، لالطالع 

  .عن كثب على انتهاكات االحتالل

الى ذلك قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات 
االحتالل االسرائيلي اعتقلت فجر امس أربعة عشر 

  .مواطنا فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية المحتلة

 ان قوات االحتالل وذكر نادي األسير في بيان
االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام اهللا والبيرة 

ونابلس وبيت لحم والخليل وجنين، واعتقلت المواطنين 
  .بزعم أنهم مطلوبون

من جهتها عمدت قوات االحتالل امس على 
احداث تخريب واسع النطاق في عدد من منازل بلدة تقوع 

ء على سكانها خالل الى الشرق من بيت لحم واالعتدا
عملية اقتحام للبلدة بمشاركة اعداد كبيرة من جنود 

  .االحتالل

وقال عدد من اهالي البلدة ان الجنود اقتحموا 
منازل المواطنين في عدة احياء وفجروا مداخلها الرئيسية 
ودخلوا هذه المنازل قبل ان يستفيق سكانها واجبروا 

عملية تحطيم الرجال منهم على الخروج منها وبدأوا ب
للمحتويات وليس تفتيش داخل المنازل في اشارة واضحة 
ان الهدف هو احداث اكبر تخريب واالعتداء على 
المواطنين وصادر الجنود جهازي هاتف خليوي، وعرف 
من بين اصحاب هذه المنازل كال من راتب العمور وزكي 
العمور وعلي العمور، وقاموا باعتقال شابين مؤمن راتب 

 ١٦« ومحمود علي العمور البالغة اعمارهما العمور
وجرى نقلهما الى جهة غير معلومة، بعد االعتداء » سنة

  .عليهما بالضرب المبرح

هذا وخالل تواجد الجنود في البلدة تعرضوا 
للرشق بالحجارة ورد هؤالء باطالق القنابل الصوتية 

  .والغازية بكثافة باتجاه المنازل

  ٩ص ٦/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

  



  
  ١٤١ 

بالقدس " يبوس"اقتحام االحتالل مركز : أبو سيف

  سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

وزارة الثقافة اقتحام قوات  أدانت – وفا – رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلي مقر مركز يبوس الثقافي، مساء 
اليوم االثنين، في القدس، ومنع إقامة حفل تأبين للمفكر 

 .ي غوشةواألديب المقدسي صبح

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان 
له، إن إمعان االحتالل اإلسرائيلي في اقتحاماته 
واعتداءاته المتكررة على مؤسساتنا الثقافية واالجتماعية 

أهدافه بإغالقها والتضييق  يهدف للنيل منها وتحقيق
عليها، والتنكيل بدورها الريادي في مواجهة سياسة 

د، وهي سياسة ممنهجة لطمس الهوية المحو والتهوي
 .الثقافية ال سيما المقدسية

وأضاف، أن سلطات االحتالل دأبت على محاربة 
الثقافة ومؤسساتها في فلسطين، وتحديدا في مدينة 
القدس المحتلة، وتمثل ذلك في المنع والحظر والحصار، 
ومالحقة الكتاب وسجنهم ونهب وسرقة الموروث الثقافي 

 .لخاصة والعامةوالمكتبات ا

ثبات الموقف الفلسطيني عبر االستمرار  "وأكد
في عملنا الثقافي في الميادين والمدن الفلسطينية، رغم 
سياسات االقتحام والتنكيل واالعتداء على الناس بالضرب 
ٕواغالق المؤسسات واالستدعاء للتحقيق، بهدف منع 

 ".والتهجير واالستحواذ على المكان الفلسطيني من الحياة

وتابع أبو سيف، أن هذا الحدث يتطلب موقفا 
نداؤنا "وطنيا شامال وجامعا، وموقفا عربيا ودوليا رادعا، و

إلى المثقفين بضرورة االلتفاف حول القدس، الحلم 
والواقع الفلسطيني الثابت، وضرورة صد كل الممارسات 
االحتاللية الرامية لتغيير مالمح الهوية الوطنية 

  ".ها عن جذورها العربيةالفلسطينية وسلخ

  ٦/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

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

 

ًهدمت جرافات االحتالل اليوم الثالثاء سورا 
استنادية لمنزل المواطن حسين أبو ريالة في بلدة 

في . الترخيصالعيسوية سوط القدس المحتلة بحجة عدم
 اإلنشاءالوقت نفسه، هدمت عائلة أبو رميلة منزلها قيد 

في بيت حنينا شمال القدس بضغط من بلدية االحتالل 
التي أخطرت العائلة بهدم منزلها بحجة البناء دون 

  .ترخيص

 ٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا من مصلى باب : القدس
  طنة باالعتقالالرحمة ويهدد موا

 

 اعتقلت شرطة االحتالل – وفا –القدس 
الرحمة،  اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، شابا من مصلى باب

وهددت مواطنة باالعتقال في حال عودتها للمسجد 
  .األقصى

، بأن شرطة "وفا" مصادر محلية، لـ وأفادت
تواجده  االحتالل اعتقلت الشاب يوسف الشاويش أثناء

 أوقفت المواطنة نفيسة خويص عند في المصلى، كما
المسجد األقصى، وهددتها   خروجها من باب المجلس فور

  .باالعتقال في حال عودتها يوم غد

 ٧/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٤٢ 

خالل " األقصى"جماعة يهودية يطالب باقتحام 
  األضحى

  

وحذرت شخصيات دينية من خطورة ... <<
زعوم من تنفيذ اقتحامات دعوات جماعات الهيكل الم

االقصى يوم العيد األكبر للمسلمين، واعتبرته سابقة 
  .خطيرة جدا

  ّأسرى يعلقون إضرابهم ٦

إلى ذلك أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 
 أسرى يواصلون خوض معركة االمعاء الخاوية ضد ٧

 اسرى آخرين ٦االعتقال اإلداري التعسفي بعد تعليق 
  . بتلبيه مطلبهم بوقف اإلداري بحقهماضرابهم بعد وعود

رياض "وكشف الناطق اإلعالمي للمركز الباحث 
 بأن اوضاع االسرى المضربين وخاصة القدامى "األشقر

منهم تراجعت بشكل كبير، وبدت واضحة عليهم عالمات 
الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي، 

وال ويعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل 
  .يستطيعون الحديث اال بصعوبة

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

  .واعتقالهم تعسفي وغير قانوني

إلى ذلك قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
عدم االستقرار تسيطر على أمس أن حالة من التوتر و

أسرى سجن عوفر منذ ثالثة أيام وذلك بعد اقتحام عدة 
أقسام في السجن بوحدات القمع واالعتداء على األسرى 

  .بالضرب والعزل

وأوضحت الهيئة، أن األسرى لم يخرجوا من 
مهاجعهم منذ ثالثة أيام اال لالستحمام والعودة، وأن 

، وأن حالة من التوتر األسرى أعادوا جميع وجبات الطعام
  .ما تزال مستمرة

ولفتت الهيئة، الى أن هناك عدة إصابات في 
صفوف األسرى عقب عملية القمع واالعتداء على 

 "المتسادا"األسرى وأقسام األسرى األشبال من قبل قوات 
  .األحد الماضي

وبينت، أن هناك مشاورات بين الهيئات التنظيمة 
لية القمع واالعتداء التي لألسرى داخل المعتقل حيال عم

جرت بحق األسرى ونقل وعزل عدد من أعضاء الهيئات 
  .التنظيمية في المعتقل

وفي سياق آخر قال مدير مركز القدس للحقوق 
االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري إن إجراءات 
االحتالل اإلسرائيلي في البلدة القديمة من القدس المحتلة 

ً محال تجاريا خالل ٤٣٠ب أدت إلى إغالق ما يقار ً
وأكد في تصريحات صحفية أول من أمس أن .عقدين

التصدي إلجراءات االحتالل التي تستهدف الوجود 
الفلسطيني في القدس يتطلب العمل على تعزيز القطاع 
التجاري للحيلولة دون إنجاح مخططات االحتالل بتعزيز 

وأوضح أن إجراءات .وجود المستوطنين في المدينة
حتالل أثرت بصورة سلبية على القطاع التجاري، من اال

خالل عزل المدينة عبر جدار الضم والتوسع العنصري، 
والحمالت الضرائبية المكثفة خاصة المسقفات، المعروفة 

، وشرعنة قوانين عنصرية لوضع اليد ”األرنونا“بضريبة 
على المحالت والبيوت، خاصة التي يعجز أصحابها عن 

  .ئب التي تفرضها سلطات االحتاللدفع كامل الضرا

يذكر أن سلطات االحتالل االسرائيلي أغلقت 
 منشأة اقتصادية شرقي مدينة القدس خالل األعوام ٥٠٠

ّالثالثة المنصرمة لغاية االن وسرحت المئات من العاملين 
  .فيها

ّوكانت سلطات االحتالل هدمت األحد الماضي 
مسجد خمسة محال تجارية في حي سلوان جنوب ال

األقصى تعود ملكيتها للمواطن محمد حمدان العباسي 



  
  ١٤٣ 

تنفيذا لقرار بلدية االحتالل بحجة البناء من دون 
  .ترخيص

وأكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات 
القدس "سلوان في القدس المحتلة فخري أبو دياب لـ 

 أن المقدسيين يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية "العربي
 يعانون من ارتفاع نسبة البطالة صعبة جدا، وهم

ّومحدودية فرص العمل، وتدني األجور في المجاالت التي 
يعمل فيها المواطن المقدسي إلى جانب اآلثار السلبية 
ّالتي خلفها بناء الجدار على التبادل التجاري مع الضفة 

  .ّالمحتلة واالستثمار وقطع أوصال المدينة

األوضاع وأضاف أن االحتالل يواصل مفاقمة 
االقتصادية للمقدسيين من أجل دفعهم لترك المدينة 
ًوالخروج منها بحثا عن الرزق، مشيرا إلى أن وسائل 
التضييق على المقدسيين متعددة أبرزها فرض الضرائب 

  .التعجيزية على حوانيتهم ودكاكينهم الصغيرة

وأوضح أن ممارسات االحتالل تتعاظم وتيرتها 
تصادية قريبة من المسجد كلما كانت المنشأة االق

األقصى، وأن الحرب طالت حتى البسطات الصغيرة التي 
ِبالكاد يعتاش أصحابها من دخلها عبر منعها من التجول 
والقيام بمصادرتها تحت ذرائع واهية كالمحافظة على 

  .نظافة الشوارع وغيرها

ّونوه أبو دياب الى أن االحتالل يستخدم أساليب 
ُره بفرض الضرائب، يهدده بهدم أخرى فمن يعجز عن قه

منشأته الصناعية بحجة عدم استيفاء التراخيص أو أنها 
ّال تلبي شروط السالمة أو النظافة التي تفرضها بلدية 

ّوأضاف أن االحتالل يضيق على سبل العيش .االحتالل
والتطور والبناء في القدس حتى أن المنطقة الصناعية 

 وتحويلها إلى مناطق الوحيدة تواجه إخطارات إلخالئها
  .سكنية

من المنشآت االقتصادية % ٢٥وأشار أن نحو 
في القدس المحتلة قد أغلقت أبوابها وأوقفت أعمالها منذ 

 بسبب اجراءات ١٩٩٣توقيع اتفاقية أوسلو في العام 
ًاالحتالل وتعسفه بحق التجار والسكان، مضيفا بأن 

الشخصي َاالحتالل أفقد المقدسيين األمان االقتصادي و
ًالفتا الى أن الهدف من المعاناة االقتصادية للمقدسيين 

  .هو دفعهم لمغادرة المدينة وتركها للمستوطنين

وأوضح أن وزارة السياحة في دولة االحتالل 
تشارك في تلك الحرب من خالل تجهيز جيش من 
المرشدين السياحيين اليهود بهدف صرف السياح 

ٕسطينية، واجبارهم على األجانب عن الذهاب للفنادق الفل
 .المبيت في الفنادق التي يمتلكها المستوطنون الصهاينة

  ٣٠ ص٧/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ألف شيكل كفاالت لإلفراج عن المعتقلين  ٦٠
  في العيسوية

  

فرضت محاكم االحتالل اإلسرائيلية كفاالت مالية 
باهظة مقابل اإلفراج المشروط عن عشرات الشبان 

دة العيساوية شرق القدس المحتلة خالل والفتية من بل
  .شهر تموز الماضي

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة 
 ألف شيكل ٦٠أكثر من «للقاصرين، محمد محمود، إن 

بلغت كفاالت اإلفراج عن شبان وفتية بلدة العيسوية 
الذين اعتقلتهم شرطة االحتالل اإلسرائيلي الشهر 

  .الماضي

ادي حلوة، فإن معظم ووفقا لمركز معلومات و
المعتقلين من بلدة العيساوية تعرضوا للضرب والتنكيل من 
ّقبل قوات االحتالل، كما صعد االحتالل من استدعاء 

  .القاصرين للتحقيق واعتقال عدد منهم

وتفرض قوات االحتالل على العيسوية حصارا 
عسكريا منذ أكثر من شهرين، يتخلله اقتحامات يومية 

ازلها ومتاجرها وتوقيف المركبات والمارة للبلدة ودهم من



  
  ١٤٤ 

وتحرير مخالفات والتنكيل بالمواطنين بشتى الوسائل، 
فضال عن تصعيد استهدافها مؤخرا لألطفال واستدعاء 

  .قاصرين للتحقيق معهم واعتقال عدد منهم

  ١٧ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اعتقال أحد حراس األقصى بعد اقتحامه من 
  قبل المستوطنين

  

 اعتقلت شرطة -  وكاالت- فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس االربعاء، حارسا للمسجد 

 ١٠٠األقصى، بعد االعتداء عليه، كما اقتحم اكثر من 
مستوطن بحراسة شرطة االحتالل االسرائيلي باحات 

القدسي الشريف بمدينة   الحرم–المسجد األقصى المبارك 
  .القدس المحتلة

د مسؤول ملف االعالم في دائرة االوقاف وافا
االسالمية فراس الدبس في بيان، بأن شرطة االحتالل 
اعتقلت حارس المسجد األقصى مهند ادريس من محيط 
مصلى باب الرحمة داخل المسجد، بعد االعتداء المبرح 
ٕعليه واصابته بجروح، واقتادته بحمالة االسعاف إلى أحد 

  .دس المحتلةمشافي االحتالل بمدينة الق

من جهته، قال مدير عام دائرة االوقاف 
االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس 

في رام اهللا، ان أكثر ) بترا(الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
 مستوطن اقتحموا االقصى على شكل ١٠٠من 

مجموعات متتالية منذ الساعة السابعة والنصف حتى 
والتي » قتحامات اليوميةاال«التاسعة صباحا، خالل فترة 

تستمر فترة الصباح، موضحا ان االقتحامات نفذت من 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

  .االسرائيلي الخاصة

إلى ذلك، حذرت األمم المتحدة، أمس، إسرائيل 
من مغبة اإلقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها 

لالستيطان في األراضي » لالكام»و» الفوري«إلى الوقف 
  . الفلسطينية المحتلة

ودعا المنسق األممي الخاص لعملية السالم في 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف في بيان إلى ضرورة 

وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في «
 .»المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلة

  ١ ص٨/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ل يشرع باقتالع عدد من أشجار االحتال
  األقصىالزيتون من ساحات 

 

طواقم تابعة لبلدية  شرعت –  وفا– القدس
، باقتالع عدد من األربعاء أمساالحتالل في القدس، 

 .األقصىاألشجار من ساحة بمحيط المسجد 

، بأن الطواقم "وفا" مصادر محلية لـ وأفادت
مام اإل شرعت بقص واقتالع أشجار زيتون في ساحة

 األقصى بمحيط المسجد األسباطالغزالي بالقرب من باب 
  .المبارك

  ٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يجدد تمديد إغالق الغرفة التجارية 
  شهور٦بالقدس 

 

سلطات االحتالل  جددت –القدس المحتلة 
إغالق الغرفة التجارية  اإلسرائيلي األربعاء، تمديد

شهور،  ٦بمدينة القدس المحتلة لمدة الصناعية العربية 
 .بقرار من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان

المدير العام للغرفة التجارية لؤي الحسيني  وذكر
 ٦التجارية لمدة  أن اردان جدد تمديد إغالق الغرفة

 . حتى يومنا الحالي٢٠٠١شهور، الممتد منذ عام 



  
  ١٤٥ 

ة القطاع نحن مؤسسة مهنية هدفنا خدم: "وقال
ٕالتجاري، وتقديم أفضل الخدمات لهم، واغالق الغرفة 

 ".التجارية يضر بمصالح تجار وأهل القدس

إلى أن إغالق المؤسسات ومنعها من  ولفت
يضر بشكل  تقديم الخدمات التي بحاجة لها التجار،

 .مباشر بالحركة التجارية، ويزداد الضرر يوما بعد يوم

 القطاع أن المؤسسات التي تخدم وأوضح
ًوجه، وتحديدا  التجاري ال تقدر على القيام بعملها بأكمل

 في العهد ١٩٣٦الغرفة التجارية المقامة منذ عام 
 .البريطاني

يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية العربية 
 أغلقها مؤسسة فلسطينية ١٤بالقدس من ضمن 

  .٢٠٠١ منذ عام اإلسرائيلياالحتالل 

  ٨/٨/٢٠١٩طينية صفا وكالة الصحافة الفلس

* * * * *  

تأجيل صالة عيد " مستوطنون يهود يطالبون بـ
  في األقصى لثاني يوم" األضحى

 

" منظمات الهيكل"  طالبت ما تسمى بـ– القدس
المزعوم شرطة االحتالل اإلسرائيلي بإغالق المسجد 
األقصى المبارك في وجه المصلين المسلمين أول أيام 

 ". ذكرى خراب الهيكل" يعرف بـعيد األضحى، إلحياء ما

المزعوم " اتحاد منظمات الهيكل"ولم يكتف 
بالدعوة القتحام األقصى خالل عيد األضحى، بل طالب 
بإغالق األقصى طيلة اليوم األول للعيد في وجه 

يتسنى للمستوطنين اقتحامه خالل ذكرى "المسلمين لـ
   ".خراب الهيكل

الحتالل ووجهت المنظمات مطالبتها إلى شرطة ا
بتأجيل صالة عيد األضحى لثاني أيام العيد، بذريعة 

وجود أيام أخرى للمسلمين يمكن أن يحتفلوا فيها "
  ".باألضحى، بينما ذكرى خراب الهيكل تأتي في يوم واحد

ومن جانبها، حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات، الثالثاء، من دعوات منظمات 

مزعوم، المشاركة في االقتحامات الجماعية ال" الهيكل"
ًللمسجد األقصى، خالل أيام عيد األضحى، وذلك تزامنا 

  ".خراب الهيكل"مع ذكرى ما يسمى 

واعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية في بيان 
إصرار متطرف على المساس بحرمة "لها، تلك الدعوات 

كات مواصلة التصدي لكافة االنتها"، داعية إلى "األقصى
  ".واالعتداءات والذود عن المسجد المبارك

وأشار األمين العام للهيئة حنا عيسى إلى وجود 
مخطط إسرائيلي يهدف إلى تكثيف الوجود اليهودي في 

زيادة حدة "المسجد األقصى وبشكل يومي، الفتا إلى 
االعتداءات واالقتحامات بشكل متطرف وعنصري وأمام 

 وكل من يحترم الدين العالم أجمع بمسلميه ومسيحييه
  ".ويقدس دور العبادة

وأكد خطورة هذا المخطط التهويدي الذي أضحى 
من خالله مشهد اليهود والمتطرفين يتجولون بحرية في 
ًباحات المسجد األقصى أمرا اعتياديا مهددين بالمزيد من 

  .إجراءات التهويد واالقتحام

  ٨/٨/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

 في "األقصى" تطالب بإغالق "الهيكل"منظمات 
 "األضحى"

» الهيكل« دعت منظمات - القدس المحتلة 
المزعوم، امس أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة 
في االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى، يوم األحد 
المقبل بأول أيام عيد األضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى ما 

  .خراب الهيكل«يسمى 

يات االستيطانية المشاركة كما دعت الجمع
من باب الخليل باتجاه ) األحد(بالمسيرة التي ستنطلق 

 .األقصى، حيث ستطوف المسيرة أزقة القدس القديمة
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المزعوم رسالة » الهيكل«إلى ذلك، بعثت منظمات 
على رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتانياهو، طالبته من 

 ومنع إقامة خاللها إغالق المسجد األقصى األحد المقبل
، والسماح بفتح باب المغاربة »األضحى«صالة 

للمستوطنين وتخصيص ساحات الحرم لليهود فقط إلحياء 
  .>>...خراب الهيكل«ذكرى ما يسمى 

كما أدى العشرات من المستوطنين صلوات ... <<
تلمودية عند أبواب األقصى من الجهة الخارجية خاصة عند 

  .باب القطانين

سالمية المسيحية لنصرة القدس ودعت الهيئة اإل
والمقدسات، المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة الوصول 
للحرم القدسي الشريف والمرابطة بالمسجد وتأدية صالة 
العيد في المدينة المقدسة، في ظل الدعوات اليهودية 

  .المتطرفة القتحامه صباح العيد

واشارت الهيئة في بيان إلى العزلة والحصار 
على المسجد األقصى المبارك مع اقتراب عيد المفروض 

األضحى، وما يتعرض له من انتهاكات يومية جسيمة تتمثل 
ًباقتحام قطعان المستوطنين تنفيذا للرؤية االسرائيلية 
ًالمتطرفة بتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا، وما  ً
ًيتربص به من عمليات اقتحام أيام عيد األضحى تزامنا مع 

، بإصرار متطرف على »خراب الهيكل« يسمى ذكرى ما
ًالمساس بحرمة المسجد المبارك، داعية الى مواصلة 

  .التصدي لجميع االنتهاكات واالعتداءات

وقالت إن مدينة القدس المحتلة وفي كل 
المناسبات الدينية اإلسالمية والمسيحية كشهر رمضان 
 المبارك واألعياد وسبت النور العظيم تعاني من ويالت
االحتالل وممارساته الهوجاء من تدمير وتهجير ومنع 
للمصليين، ونشر للحواجز والمتاريس ما ينغص على هذه 

 .المدينة وسكانها ومؤمنيها

  ٨ ص٩/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

 دعوات اسرائيلية بضم الضفة الغربية
 

 ٢٧٠اقتحم نحو  -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
، ساحات ٨/٨/٢٠١٩ مستوطنا صباح أمس الخميس

المسجد األقصى بحراسة مشددة لشرطة االحتالل، فيما 
المزعوم، رئيس الحكومة، » الهيكل«طالبت منظمات 

بنيامين نتنياهو، إغالق المسجد أمام الفلسطينيين بأول 
أيام عيد، األحد المقبل، لتزامنه مع ما يسمى ذكرى 

  .«خراب الهيكل«

ين ووفرت شرطة االحتالل الحراسة للمستوطن
خالل اقتحامهم بساعات الصباح ساحات الحرم، حيث 
نشرت الوحدات الخاصة قبالة المسجد القبلي وقبة 
الصخرة، وقامت بإبعاد مجموعات من الفلسطينيين لتوفير 

  .الحماية للمستوطنين خالل عملية االقتحام

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن 
تقييدات على دخول شرطة االحتالل التي واصلت فرض 

الفلسطينيين للمسجد، ونصب الحواجز العسكرية عند 
بواباته، وفرت الحماية لعشرات المستوطنين الذين قاموا 

  .بجوالت استفزازية في ساحات الحرم

وخالل االقتحامات تلقى مجموعات من 
المزعوم، فيما قام » الهيكل«المستوطنين شروحات عن 

قبالة قبة الصخرة ومصلى بعضهم بتأدية صلوات تلمودية 
قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب » باب الرحمة«

كما أدى العشرات من المستوطنين صلوات . السلسلة
تلمودية عند أبواب األقصى من الجهة الخارجية خاصة 

  .عند باب القطانين

وتأتي هذه االقتحامات، فيما دعت منظمات  
ستوطنين إلى المزعوم، أنصارها وجمهور الم» الهيكل«

المشاركة في االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى، يوم 
األحد المقبل بأول أيام عيد األضحى، وذلك تزامنا مع 

  .«خراب الهيكل«ذكرى ما يسمى 
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كما دعت الجمعيات االستيطانية المشاركة 
بالمسيرة التي ستنطلق، يوم األحد، من باب الخليل 

رة أزقة القدس باتجاه األقصى، حيث ستطوف المسي
المزعوم » الهيكل«إلى ذلك، بعثت منظمات . القديمة

رسالة على رئيس الحكومة نتنياهو، طالبته من خاللها 
إغالق المسجد األقصى يوم األحد المقبل ومنع إقامة 
صالة عيد األضحى، والسماح بفتح باب المغاربة 
للمستوطنين وتخصيص ساحات الحرم لليهود فقط إلحياء 

  .«خراب الهيكل« يسمى ذكرى ما

عا سياسيون يمينيون وزعماء دفي السياق، 
المستوطنين نتنياهو إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية 

وقال رئيس الكنيست يولي . ًردا على مقتل الجندي
ردنا على جريمة القتل يجب  «،إدلشتاين من حزب الليكود

  .«أن يطبق السيادة على المستوطنات

جلس بنيامين إسرائيل من جهته طالب رئيس م
نتنياهو بترجمة تصريحاته على االرض والعمل «غانز 

كما . »فورا على تطبيق السيادة االسرائيلية على المنطقة
دعوة مماثلة، موضحة أن مثل » السيادة» أصدرت حركة

هذه الهجمات ستستمر طالما بقيت الضفة الغربية ال 
  . »للسيادة اإلسرائيلية«تخضع 

لقضاء السابقة أيليت شاكيد إنها وقالت وزيرة ا
بالضفة الغربية، وتحدثت عنها » ج«تؤيد ضم المنطقة 

في مقابلة أجرتها معها مع جيروساليم بوست في وقت 
وأدلت شاكيد بتصريحات مماثلة . سابق من هذا األسبوع

» إلذاعة الجيش صباح أمس في أعقاب الهجوم، قائلة
  .«يةيجب أن نطبق السيادة على الضفة الغرب

واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت فجار جنوب 
بيت لحم وشرعت بعمليات بحث وتقصي في االراضي 

فيما . الزراعية وتسجيل الكاميرات على مدخل البلدة
اعلنت شرطة االحتالل انها دفعت بتعزيزات الى شوارع 
الضفة الغربية تحسبا من قيام المستوطنين بتنفيذ 

ينيين على شوارع الضفة طعمليات انتقامية من الفلس
  .الغربية

  ١٤ص ٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

سدنة األقصى وحراسه يمنعون المستوطنين 
 المقتحمين من أداء طقوس تلمودية

  

 استأنف عشرات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين صباح أمس الخميس، اقتحام ساحات 

ن المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة م
شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة التي شددت اإلجراءات 
األمنية عند بواباته وفرضت القيود على الفلسطينيين 

  .ممن أرادوا دخول المسجد

وتقدم وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أرئيل، 
اقتحامات مجموعات من المستوطنين لساحات الحرم، بعد 

 من اقتحام "منظمات الهيكل"أن منعت شرطة االحتالل 
األقصى في ثاني أيام عيد األضحى حتى األربعاء، وذلك 

 مستوطن في أول أيام ١٨٠٠بعد أن سمحت لحوالي 
خراب "العيد باقتحام ساحات المسجد بذكرى ما يسمى 

  ."الهيكل

وبحسب مسؤول العالقات العامة واإلعالم دائرة 
األوقاف اإلسالمية، فراس الدبس، فإن الوزير أرئيل 

 برفقة عشرات من المستوطنين، ساحات األقصى اقتحم
على مجموعات متتالية وتجولوا في ساحات الحرم بدءا 
من دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاء بخروجهم عبر 

  .باب السلسلة

 ٩٦ووفقا لدائرة األوقاف فإن الوزير أرئيل تقدم 
مستوطنا اقتحموا األقصى ونفذوا جوالت استفزازية في 

المزعوم، وبعضهم " الهيكل" شروحات عن ساحات وتلقوا
حاول تأدية صلوات تلموديه قبالة قبة الصخرة ومصلى 
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قبل مغادرة الساحات من جهة باب " باب الرحمة"
  .السلسلة

وأفاد شهود عيان أن سدنة المسجد األقصى 
وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع 

  .ةالمستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودي

وشن جيش االحتالل فجر أمس الخميس، حملة 
دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة 
تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما سجلت إصابات 

  .بمواجهات مع االحتالل في بلدة بيت كاحل قضاء الخليل

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 مناطق مختلفة بالضفة  شبان من٨إن جنوده اعتقلوا 

الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية 
بحجة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال 

  .مقاومة شعبية

إلى ذلك، أصيب عشرات من المواطنين بجروح 
وحاالت اختناق بمواجهات مع جيش االحتالل الذي اقتحم 

هود عيان إن وقال ش. بلدة بيت كاحل شمال الخليل
مواجهات اندلعت عقب عملية االقتحام، حيث قام الشبان 
برشق جنود االحتالل بالحجارة الذين ردوا بإطالق قنابل 

  ".الغاز المسيل للدموع

  ١٤ص ١٦/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  توتر شديد في القدس

استشهد شاب  - كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
حالة حرجة، برصاص فلسطيني وأصيب آخران أحدهما ب

االحتالل اإلسرائيلي قرب باب السلسلة في البلدة القديمة 
في مدينة القدس المحتلة مساء أمس، بزعم محاولة 
تنفيذ عملية طعن، فيما أصيب شرطي إسرائيلي بجراح 

  .وصفت بالطفيفة

وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي بوابات البلدة 
صى المبارك، وسط القديمة والمؤدية إلى المسجد األق

توترات تنبئ باندالع مواجهات، ودعوات مقدسية للنزول 
ٕإلى المسجد األقصى واقامة صالة المغرب على أبوابه 

  .المغلقة

ّوفند شهود عيان ادعاءات االحتالل وأكدوا أنه 
ًلم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول 

منعه، قام اقتحام المسجد األقصى، وعندما قام الحراس ب
  .بإطالق النار على قدم الحارس عمران الرجبي

وأضاف الشهود أن شرطة االحتالل قامت 
بإطالق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد 

  .عناصرها بالخطأ

وقال شهود عيان إن مستوطنا وعناصر من 
شرطة االحتالل أطلقوا النار على مجموعة مواطنين بزعم 

وهم بجروح، ومن بينهم حارس طعن أحد الجنود، وأصاب
  .المسجد األقصى عمران الرجبي الذي أصيب بقدمه

وسابقا، ادعت شرطة االحتالل تعرض أحد 
أفرادها للطعن في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة 
في القدس، ما أسفر عن إصابة الشرطي بجراح 
متوسطة، وذلك رغم تأكيد المصادر الطبية التابعة لـ 

أن جراح الشرطي طفيفة وتم " وود الحمراءنجمة دا"
  .ًعالجه ميدانيا

وأضافت الشرطة أن عناصرها أطلقت النار 
تم "، وأضافت أنه "المخربين"باتجاه من وصفتهم بـ

وأرسل شرطة االحتالل تعزيزات أمنية إلى محيط " تحييدهم
  .البلدة القديمة وقامت بإغالق بوابات المسجد األقصى

الم استشهاد أحد الشابين، وأعلنت وسائل اإلع
  ."حرجة جدا"فيما ذكرت أن الثاني من يعاني من إصابة 

بدوره، أعلن مدير اإلعالم بدائرة األوقاف 
اإلسالمية في القدس فراس الدبس، أن قوات االحتالل 
أغلقت بوابات المسجد األقصى المبارك ومنعت الدخول 

  .إليه
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ل وعلى إثر ذلك، ُأطلقت دعوات مقدسية للنزو
ٕإلى المسجد األقصى واقامة الصالة على أبوابه المغلقة 
من قبل االحتالل، فيما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
شابا واعتدت على المتواجدين في باب العامود إلجبارهم 

  .على إخالئه

وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت األقصى، بعد 
ابه، اإلعالن عن عملية الطعن المزعومة، وأغلقت أبو

والحقت المصلين في محاولة لمنعهم من الدخول إليه أو 
  .الخروج منه

وأدانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية إفراغ 
في "من المصلين والمرابطين، ) األقصى(قوات االحتالل 

خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، 
والتي تأتي ضمن محاوالت تثبيت التقسيم الزماني 

، حسب "كاني داخل المسجد كمقدمة لالستيالء عليهوالم
  .ما جاء في بيان

المجتمع الدولي بإيقاف هذه "وطالبت الوزارة 
الهجمة المسعورة، والتي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة 

  ."من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى جرنا لحرب دينية

تصريح مسؤولي االحتالل الداعية "وأكدت أن 
ز ما هو متعارف عليه في األقصى، من لنقض وتجاو

، "االستاتيكو"كونه وقفا إسالميا خالصا فيما يعرف بنظام 
ًليس بعيدا عن الخطوات االستفزازية المتحدية لمشاعر 
المسلمين في العالم أجمع، بل وتكمن خطورته في تجاوز 
االنتهاكات الفردية في المسجد إلى سلب كامل للسيادة 

لى مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية عليه وع
  ."المستقلة

من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين 
امس، الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، 
فيما اعتقلت شرطة االحتالل أمين سر حركة فتح 

  .بالعيسوية ياسر درويش

ووفقا رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، فإن 
ع األثري في البلدة، عشرات المستوطنين اقتحموا الموق

  .تحت حماية جيش االحتالل

وأوضح أن قوات االحتالل تقتحم البلدة يوميا، 
خاصة عقب مباشرة العمل بساحة البيدر السياحية، 
القريبة من الموقع، للحيلولة دون استكمال أعمال البنية 
التحتية، فيما يرافق جنود االحتالل مجموعات من 

  .لمواقع األثرية بالقريةالمستوطنين خالل اقتحامهم ل

  ١ص ١٦/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يبعد ناشطين مقدسيين عن المسجد 
   شهور٦األقصى 

 

أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الجمعة، 
شابين مقدسيين، عن المسجد األقصى المبارك، في 

 .مدينة القدس المحتلة

ّوأفادت مصادر محلية، أن االحتالل أبعدت 
سيين أحمد جودت الشاويش، ومنير الباسطي عن المقد

  . أشهر٦المسجد األقصى لمدة 

  ١٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

شرطة االحتالل تعتدي على تظاهرة الشيخ 
  جراح األسبوعية

 

الشرطة اإلسرائيلية  اعتدت – القدس المحتلة
اليوم الجمعة على المشاركين في المظاهرة األسبوعية في 

شيخ جراح بمدينة القدس، بمن فيهم عضو حي ال
الكنسيت عوفر كسيف من كتلة الجبهة الديمقراطية 
للسالم والمساواة، واعتقلت مرافقه، وذلك بحجة رفع العلم 

 .الفلسطيني

وتنظم في الشيخ جراح تظاهرة أسبوعية منذ 
سنوات، وذلك احتجاجا على أعمال االستيطان واستيالء 
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لى عدد من المنازل العربية في الجمعيات االستيطانية ع
حي الشيخ جراح، والتهديدات التي تستهدف منازل أخرى 

 .باالستيالء عليها، والتي كان آخرها منزل عائلة الصباغ

ويشارك في التظاهرة التي يقوم بها أهالي حي 
الشيخ جراح في القدس الشرقية متضامنون أجانب 

 .ونشطاء سالم إسرائيليون

 دياب من لجنة حي الشيخ وقال الناشط صالح
جراح الذي شارك في التظاهرة، أن عناصر الشرطة 
اعتدوا على المشاركين، األمر الذي طال عضو الكنيست 
عوفر كسيف من كتلة الجبهة، ألنه قام برفع العلم 

 .الفلسطيني، كما وتم اعتقال مرافقه

 األسبوعيةوأضاف أن المشاركين في التظاهرة 
ًن قبل القوات اإلسرائيلية، مشيرا يتعرضون العتداءات م

إلى أنه تم في األسبوع الماضي االعتداء عليه واعتقاله 
على خلفية رفعه للعلم الفلسطيني، وتم تحويله للتحقيق 
ثم أطلق سراحه بشروط مقيدة وتحذيره بأنه في حال رفع 

 آالف ٥العلم مرة أخرى فانه سيدفع غرامة مالية قيمتها 
  .ده باالعتقال اإلداريشيكل، كما وتم تهدي

 ١٧/٨/٢٠١٩البيادر السياسي 

* * * * *  

 واستشهاد المنفذ..جريحان في عملية دهس
  

وزارة الصحة  أعلنت –  وكاالت–القدس المحتلة 
ًالفلسطينية أن فلسطينيا استشهد امس متأثرا بإصابته  ً ّ
برصاص شرطي إسرائيلي أطلق النار عليه عند مدخل 

ب بيت لحم بالضفة الغربية مستوطنة اليعازر جنو
المحتلة الجمعة إثر قيامه بعملية دهس أسفرت عن 

  .إصابة إسرائيليين إثنين بجروح

ًنقال عن " وفا"وقالت وكالة األنباء الفلسطينية 
استشهد مواطن عقب إطالق قوات "ّبيان لوزارة الصحة 

غوش "االحتالل اإلسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع 

ستيطاني المقام على أراضي المواطنين اال" عتصيون
  ."جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

المواطن عالء خضر "ّوأوضح بيان الوزارة أن 
ً عاما، من مدينة بيت لحم، استشهد متأثرا ٢٧الهريمي،  ًّ

بجروحه البالغة التي أصيب بها جراء إطالق النار عليه 
  ."من قبل قوات االحتالل

يش االسرائيلي أعلن امس إصابة وكان الج
إسرائيليين إثنين بجروح في عملية دهس عند مدخل 

  .مستوطنة اليعازر

تحقيقا أوليا في "وقال الجيش في بيان إن 
  ."الحادث يشير إلى أن فلسطينيا دهس مدنيين اثنين

وأوضحت الشرطة أن شرطيا كان عائدا إلى 
اجم منزله بعد انهاء عمله شاهد الهجوم ورأى المه

  ."أطلق النار عليه"ـ يحاول الخروج من اآللية ف

ووقع الحادث في محطة للحافالت مقابل مدخل 
  .المستوطنة

  .ونشرت قوات كبيرة للشرطة في مكان الهجوم

وصرح متحدث باسم مستشفى هداسا في القدس 
أن رجال في السابعة عشرة من العمر نقل إليه وهو في 

ونقلت شابة . يحالة خطيرة ويخضع لتنفس اصطناع
  .إصابتها أقل خطورة إلى مستشفى آخر

وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس 
هذا األسبوع بعد تزامن األعياد اإلسالمية واليهودية 
واندالع المواجهات األحد بين الشرطة اإلسرائيلية 
ومصلين فلسطينيين في الحرم القدسي أسفرت عن 

  .عة من عناصر الشرطةإصابة عشرات الفلسطينيين وأرب

وفي غزة أصيب ستة مواطنين فلسطينيين بجراح 
جراء اطالق جيش االحتالل االسرائيلي الرصاص الحي 
وقنابل الغاز تجاه آالف المتظاهرين المشاركين في 

  . لمسيرات العودة شرق قطاع غزة٧٠الجمعة الـ 
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وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أنه 
 بالرصاص ٥راح مختلفة منهم أصيب ستة مواطنين بج

  .الحي

  ٦ ص١٧/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يقتحم مصلى باب . .الليلة الماضية
  الرحمة في األقصى

 

 اقتحمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، – وكاالت
الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية 

 .خلهمن المسجد األقصى المبارك، وعبثت في األثاث بدا

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة االحتالل اقتحمت 
مصلى باب الرحمة وأخرجت بعض أثاثه من خزائن 
وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان 
من التدخل أو التصوير كما طلبت من أحد الحراس 

  .بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى

  ١٨/٨/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

أنشطة السلطة الفلسطينية في القدس حظر 
 ًمجددا

  

 العبرية، إن "يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
 وقع "جلعاد أردان"وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 

االسبوع الماضي على قرارات جديدة لحظر أي نشاطات 
ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة 

  .الفلسطينية، بمحيط مدينة القدس

أوضحت الصحيفة، أن الوزير اإلسرائيلي قرر و
تمديد إغالق كافة المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة 

  .المقدسة

يذكر أن االحتالل اإلسرائيلي يمنع منذ مدة أي 
نشاطات للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة، ويعتبر 

، والحق واعتقل منظمي تلك "عمال إرهابيا"ذلك 
  .النشاطات

  ١٧ ص١٨/٨/٢٠١٩ر الدستو

* * * * *  

 جيش االحتالل يمنع كشف وجوه جنوده
  

من ...  <<-  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
جهة اخرى، بدأ الجيش اإلسرائيلي، مؤخرا، بتطبيق 
أنظمة أقرها قبل ستة أشهر، وتقضي بمنع كشف وجوه 
جنوده في وسائل اإلعالم، خالل أو بعد عمليات وأنشطة 

وتتعلق األنظمة الجديدة .  خاللها النارعسكرية، يطلقون
بالمواجهات التي تقع بشكل دائم تقريبا عند السياج 

  .الحدودي المحيط بقطاع غزة

ُأن هذه األنظمة تطبق " معاريف"وذكرت صحيفة 
على الجنود وحتى الضباط برتبة رائد، الذي يشاركون في 

وتشمل هذه األنظمة المجندات الالتي . عمليات عسكرية
وجرى اتخاذ القرار بهذا . اقبن المناطق الحدوديةير

الخصوص باالشتراك بين النيابة العسكرية ووحدة 
المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، وصادقت عليها هيئة 

  .األركان العامة ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي

حماية الجنود "وأضافت الصحيفة أن الهدف هو 
، وذلك في أعقاب "والضباط من المس بهم ومالحقتهم

أحداث وقعت في الماضي، حيث جرت مالحقة جنود 
ٕوضباط شاركوا في عمليات عسكرية واطالق نار على 
متظاهرين فلسطينيين، من خالل شبكات التواصل 
االجتماعي، بعد ظهور وجوههم ونشر أسمائهم في 

  .وسائل اإلعالم

وحسب الصحيفة، فإنه من السهل اليوم العثور 
كن الذين تظهر وجوههم وأسماؤهم في على عنوان س

  .وسائل اإلعالم، وكذلك العثور على أفراد عائالتهم
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واالعتبار اآلخر الذي دفع إلى المصادقة على 
هذه األنظمة، يتعلق بمنع مالحقة الجنود والضباط 
قضائيا، من جانب جهات عديدة بينها حركة مقاطعة 

  .(BDS)إسرائيل 

مات بمنع كشف وأكدت الصحيفة على أن التعلي
وجوه وأسماء الجنود تسري على القوات التي تشارك في 
قمع مظاهرات عند السياج المحيط بالقطاع، والتي يطلق 
فيها جنود االحتالل النار خاللها بكثافة وبشكل عشوائي، 
األمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وعشرات الجرحى 

 يوم بين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، كل
  .جمعة

وحسب األنظمة، فإن نظام كشف وجوه وأسماء 
الجنود يكون مطابقا لألنظمة التي تخضع لها القوات 
الخاصة والطيارين ومساعديهم وجنود وضباط 

ويسمح بإجراء مقابالت صحافية . االستخبارات العسكرية
مع ضباط برتبة رائد في حال لم يتخلل العملية العسكرية 

  .إطالق نار

  ١٢ص ١٨/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يمنع إقامة محاضرة قانونية في 
 القدس

  

منعت قوات االحتالل يوم  -األيام الفلسطينية 
السبت الماضي عقد محاضرة حول هدم منازل المقدسيين 

  .في جمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة بمدينة القدس

وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل شرعت 
المواطنين من قاعة المحاضرة التي كان سيتم بإخراج 

فيها عقد المحاضرة بتنظيم من جمعية برج اللقلق 
  .بالتعاون مع نقابة المحاميين

  ١٠ ص١٩/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 يقتحمون "غليك ودان ايلز"مستوطنون بقيادة 
  األقصى"

للمرة الثالثة  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
قتحمت قوات شرطة االحتالل اإلسرائيلي، منذ عيد الفطر ا

مصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى المبارك واخرجت 
جل محتوياته، فيما اقتحم عضو مجلس بلدية االحتالل 

المسجد األقصى المبارك أمس ) دان ايلوز(في القدس 
الذي قاد ) يهودا غليك(وبحضور المتطرف 

  .«ىاالقص«ًمستوطنا الى مسار استفزازي داخل ١٤١

يشار إلى أن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
دعا يوم األحد الماضي اول أيام عيد ) جلعاد أردان(

في المسجد » تغيير الوضع القائم«األضحى المبارك إلى 
األقصى المبارك، بحيث يتمكن اليهود من أداء طقوسهم 

  .التلمودية والصالة فيه

مقاطع مصورة تداولها نشطاء قيام  وأظهرت
ٕطة االحتالل باقتحام مصلى باب الرحمة واخراجها شر

بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، موضحة حجم 
الخراب الذي خلفته في المكان، وطريقة تعاملها مع 
الحراس وحركتها المشابهة للصوص، وتهديدهم للحراس 

  .ومنعهم للتصوير

وأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل منعت 
 المكان من التدخل والتصوير، كما الحرس المتواجدين في

طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء 
  .اقتحامهم المصلى

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من 
قبل سلطات االحتالل منذ شهر شباط من العام الجاري، 
وجرى اقتحامه وسرق محتوياته والعبث بها عدة مرات 

طة االحتالل الحراس في اآلونة األخيرة، كما تستهدف شر
والسدنة الذين يفتحون المسجد وكذلك المصلين 
والمرابطين الذين يصلون فيه او يقفون قرب أبوابه خالل 
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اقتحامات المستوطنين وقادة جماعات الهيكل المزعوم 
الذين يقفون عن الباب ويؤدون طقوس غريبة 

  .واستفزازية

ويتزامن هذا مع تجديد المستوطنين اقتحاماتهم 
لمسجد األقصى المبارك أمس، وقامت مجموعة منهم ل
ّتحت حماية مشددة من شرطة االحتالل » بمباركة زفاف«

  .وعناصر مخابراته

أن فترة » وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية أمس 
ً مستوطنا، ٧٩االقتحام الصباحية االولى شارك فيها 

ً عنصرا من مخابرات وموظفي مكاتب ٤٥باإلضافة الى 
الحتالل، اقتحموا ساحات المسجد األقصى حكومة ا

المبارك من جهة باب المغاربة، وأجروا بداخله جوالت 
  .استفزازية

وأشارت االوقاف االسالمية ان عدد السياح 
األجانب الذين اقتحموا المسجد في الفترة االولى بغ 

 سائح اجنبي من جنسيات مختلفة بمرافقة ٢٢٠٠عددهم 
الهيكل المزعوم، وبعضهم ادالء سياحيين من جماعات 

  .كان بلباس فاضح دون مراعة لقدسية المسجد

وأوضحت االوقاف االسالمية ان عدد المقتحمين 
ً مستوطنا، ١٧في الفترة الثانية بعد صالة الظهر بلغ 

ٕاغالق باب  وًسائحا١١٨٠فيما بلغ عدد السياح األجانب 
المغاربة بعد اختتام جوالت المستوطنين من باب 

  .السلسلة

لتنفيذ » جماعات الهيكل المتطرفة«وكانت دعت 
ٕاقتحامات واسعة لألقصى واقامة صلوات والدعاء ألفراد 
الشرطة الذين ُأصيبوا خالل االعتداء على المصلين 
لتأمين اقتحامات المتطرفين في أول ايام عيد األضحى 
المبارك، وحشدت ووزعت دعواتها على كافة منصات 

صة بالمستوطنين في القدس التواصل االجتماعي الخا
مجلس "يشع«والضفة الغربية وخاصة تلك التي تتبع 

تجمعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتل، وبثت 

القناة السابعة مساء السبت برنامج وصالة للجنود وافراد 
القوات الخاصة الذين يوفرون حماية المستوطنين خالل 

  .اقتحاماتهم للمسجد االقصى

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين في المقابل 
حرب االحتالل المفتوحة على القدس والمقدسات وخاصة 
المسجد األقصى وحذرت من مغبة إقدام اليمين الحاكم 
في اسرائيل وفي ظل التنافس االنتخابي على ارتكاب 
المزيد من االنتهاكات والجرائم ضد المسجد االقصى 

  .المبارك والمواطنين المقدسيين

ت الوزارة أن هذا التصعيد االسرائيلي دليل واكد
واضح على فشل سلطات االحتالل في كسر إرادة 
المقدسيين وصمودهم وفي فرض األسرلة والتهويد على 

  .المدينة المقدسة

وطالبت الوزارة العالمين العربي واالسالمي 
التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر وتداعيات عدوان 

لقدس عامة والمسجد االقصى االحتالل المتواصل على ا
المبارك خاصة، وتعتبر أن عدم تنفيذ قرارات القمم العربية 
واإلسالمية الخاصة بالقدس وعدم اتخاذ اجراءات ضاغطة 
ورادعة لالحتالل، من شأنه تشجيع الحكومة االسرائيلية 
على التمادي في استهداف المسجد االقصى واالسراع في 

نة المقدسة من جانب حسم المستقبل السياسي للمدي
  .واحد

واضافت ان اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة 
بنيامين نتانياهو يواصل تنفيذ مئات المشاريع التهويدية 
الرامية الى تغيير الوضع القائم في القدس وأحيائها 
ومحيطها وبلدتها القديمة ومقدساتها وفي مقدمتها 

ية تتصاعد المسجد االقصى المبارك، هذه الحملة التهويد
في ظل دعم أمريكي غير مسبوق وغير محدود وقرارات 
امريكية منحازة بالكامل لالحتالل وروايته، خاصة قرار 
الرئيس ترامب االعتراف بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل 
ونقل سفارة بالده اليها، وبمشاركة ميدانية علنية من قبل 
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ة فريق ترامب المتصهين في عديد االنشطة التهويدي
  .واالستيطانية في القدس

  ٨ص ١٩/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

   عامر السلفيتياألقصىاالحتالل يعتقل حارس 

 

شـــــــرطة االحـــــــتالل، اليـــــــوم  اعتقلـــــــت – رام اهللا
االثنـــين، حـــارس المـــسجد األقـــصى عـــامر الـــسلفيتي مـــن 

 .باحات المسجد األقصى المبارك أثناء مناوبته الليلية

حــين عرضـــه علـــى ومــددت اعتقالـــه ليــوم الغـــد ل
ه قـــام بتوثيـــق مـــا قامـــت بـــه شـــرطة  ّـــالمحكمـــة، بحجـــة أن

ٕ وافراغـــه مـــن ةاالحـــتالل مـــن اقتحـــام مـــصلى بـــاب الرحمـــ
  . وخزائن األحذيةةالقواطع الخشبي

 ١٩/٨/٢٠١٩وكالة وطن اإلخبارية 

* * * * *  

 مواطن من القدس خالل ٥٠٠االحتالل يعتقل 
  شهر

  

سـير فـي  ذكـر تقريـر لنـادي األ– المحتلـة القدس
اعتقلــت " اإلســرائيلي"القــدس المحتلــة، أن قــوات االحــتالل 

 مـــواطن بيـــنهم فتيـــة خـــالل شـــهر، فيمـــا ٥٠٠أكثـــر مـــن 
 .استشهد الشاب محمد عبيد

ـــوات  ـــوس، أن ق ـــادي ناصـــر ق ـــدير الن وأوضـــح م
ـــن  ـــر م ـــت أكث ـــة ٥٠٠االحـــتالل اعتقل  مـــواطن بيـــنهم فتي

ة وأطفال منذ حوالي شـهر، عقـب األحـداث األخيـرة فـي بلـد
   .العيسوية، كما واستشهد الشاب محمد عبيد في البلدة

 أن ،وأضـــــاف قـــــوس، فـــــي تـــــصريحات إذاعيـــــة
عمليات االعتقال طالت مواطنين من مختلف أنحاء مدينة 
القدس، فيما سجلت أعلى نسبة في بلدة العيـسوية والتـي 

 . حالة من مختلف االعمار٣٠٠شهدت اعتقال أكثر من 

ـــين قـــوس، ان ســـلطات االحـــت الل اإلســـرائيلي وب
تحاول فرض سيطرتها بالقوة علـى المدينـة المقدسـة عبـر 

ــد عــدد األســرى  ــدا ان تزاي سياســة إرهــاب المــواطنين، مؤك
مؤخرا مؤشر على استهداف االحتالل اإلسـرائيلي لكـل مـن 
يتـــصدى لـــسياساته وانتهاكاتـــه مـــن أبنـــاء مدينـــة القـــدس 

  .وضواحيها

  ٢٠/٨/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

بالضفة الجمعة ) اشتباك مفتوح(عوة ليوم الد
 المقبل

  

دعت  - كامل ابراهيم وكاالت-القدس المحتلة 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، 

يوم اشتباك «امس، إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل 
مع االحتالل اإلسرائيلي وتكثيف النشاطات » مفتوح

 أقدام مستوطنين وجنود ٕالكفاحية واشتعال الضفة تحت
  .االحتالل

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها 
ًمؤكدا . الدوري الذي عقد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة

على االستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار 
بطابعها السلمي والشعبي، في ظل استمرار محاوالت 

ًاالحتالل لتقسيم المسجد األقصى زمانيأ ومكاني   .اً

وأكد خالد البطش رئيس اللجنة خالل المؤتمر، 
على استمرار المقاومة في وجه االحتالل النتزاع حقوق 
الشعب الفلسطيني والتصدي للغطرسة اإلسرائيلية في 

ًموجها التحية للشهداء في القدس . القدس والضفة
  .والخليل وبيت لحم وغزة ودير البلح وخانيونس

ًيعي جيدا أن هذا على العدو المجرم أن «وقال 
ة البيضاء، وأنه مصمم على نضاله الرأيالشعب ال يرفع 

وعلى التصدي لكل محاوالت التآمر على قضيته وهويته 
  .«وتهويد مقدساته

وحملت فصائل المقاومة الفلسطينية، امس، 
االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن ما وصفتها بـ 
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بب بس» جريمة استهداف الشباب المنتفض في غزة«
تماديه في حصار غزة واعتداءاته المتكررة بحق القدس 

  .والمسجد األقصى وجرائمه المتالحقة بحق األسرى

وقالت الفصائل في بيان لها عقب اجتماعها 
وأن ما يقوم . األسبوعي، إن االحتالل يتحمل تبعات ذلك

. به الشباب الفلسطيني المنتفض هو نذير االنفجار
على جرائم االحتالل المتكررة ال يمكن السكوت «ًمضيفة 

ًضد شعبنا ومقدساتنا، ولقد حذرنا العدو الصهيوني كثيرا 
من التمادي في جرائمه ولكن قيادة العدو مازالت تلعب 
في النار وستنكوي بها بإذن اهللا، فغزة بركان يغلي سوف 

  .«ينفجر في وجه قيادة العدو وجنوده

رية وأكدت على أن الشعب الفلسطيني التواق للح
. سيفشل مخططات االحتالل الرامية الى التفرد بالجبهات

فشعبنا شعب حر وقوي لن يقبل االستسالم وال «ًمضيفة 
  .«ُالقبول بالوضع الراهن الذي يحاول البعض فرضه عليه

وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس المدخل 
الرئيس لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة 

  .حتلة ببوابة حديديةالغربية الم

وقالت بلدية عزون في بيان، إن االحتالل أغلق 
البوابة المقامة على مدخل البلدة والمؤدية إلى قرى 
ٕمحافظة قلقيلية الشرقية والجنوبية والى قرى الكفريات في 

  .طولكرم، ما تسبب بمنع حركة التنقل بين المحافظتين

 ويذكر أن إغالق المدخل الرئيسي للبلدة يدفع
السائقين إلى سلوك طرق التفافية وعرة، ما يعيق وصول 

  .المواطنين إلى أعمالهم في الوقت المناسب

من جانب آخر اقتحم عشرات المستوطنين 
صباح امس ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة وسط حراسة مشددة لشرطة االحتالل التي 

  .فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

ل مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وقا
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، 

في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت بحراسة ) بترا(لمراسل 
مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة 

وأوضح الخطيب أن أكثر من سبعين مستوطنا .بالسالح
ات الصباح االولى اقتحامات متطرفا نفذوا منذ ساع

وجوالت استفزازية في باحات المسجد األقصى أدوا خاللها 
طقوسا تلمودية استفزازية قبل خروجهم من جهة باب 

واقتحم عناصر الوحدات الخاصة ساحات الحرم .السلسلة
وقاموا بإبعاد الفلسطينيين عن مسار االقتحامات 

ستفزازية في لمجموعات المستوطنين الذين نفذوا جوالت ا
ساحات الحرم وحاولوا تأدية صلوات تلمودية قبالة قبة 

، قبل خروجهم من باب »باب الرحمة«الصخرة ومصلى 
فيما ال تزال شرطة االحتالل المتمركزة على ، السلسلة

بوابات األقصى تضيق الخناق على دخول المصلين 
الفلسطينيين للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية قبيل 

من جانب اخر اعتقلت قوات االحتالل .إليهدخولهم 
 مواطنا من الضفة، بينهم ٢٧اإلسرائيلي، فجر امس، 

أسرى سابقون، وغالبيتهم من محافظة رام اهللا والبيرة، 
وقد رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تخريب 

، »بركسا«وفككت قوات االحتالل امس، .وتفتيش للمنازل
 منطقة دير رازح ببلدة دورا في واستولت على معداته في

وأفادت مصادر .محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية
محلية في الخليل، بأن قوات االحتالل اقتحمت قرية دير 
رازح مصطحبه آلياتها الثقيلة، وفككت بركسا مساحته 

 متر مربع يستخدم ألغراض تجارية واستولت ٢٠٠قرابة 
الحتالل على استولت قوات ا: وأضافت.على معداته

الذي تعود ملكيته للمواطن محمد رشيد » البركس«
» البركس«دعيس، وسلمت مالكه اخطارا بوضع اليد على 

  .ومعداته ووقف العمل والبناء في المنطقة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 
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 والبيرة والخليل وبيت لحم وجنين اريحا ونابلس ورام اهللا
  . فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون٢٧واعتقلت 

  ١٦ص ٢٠/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 ..قدس تتهود

  

أخطرت بلدية  -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة
االحتالل بالقدس امس، العديد من المواطنين في بلدة 
العيسوية بمدينة القدس المحتلة بهدم منازلهم ومنشآت 
تتبع لهم وذلك بحجة البناء دون تراخيص، علما أن 
سلطات االحتالل تمتنع عن توسيع مسطح البناء 
. والمصادقة على الخرائط وطلبات الترخيص للفلسطينيين

وعلق موظفو بلدية االحتالل أوامر هدم إدارية لعدة منازل 
ومنشآت سكنية وتجارية بينها الديوانية في عدة أحياء 

 .بالبلدة

 عاما والصادر ١٢الديوانية المبنية منذ وتقع 
ضدها أمر هدم في نفس المبنى المقام فيه مركز جماهيري 
تابع لبلدية االحتالل، حيث يستخدمها جميع سكان البلدة 

 .الجتماعاتهم ونشاطاتهم االجتماعية

وتواصل شرطة االحتالل برفقة موظفي مؤسسات 
 أشهر، ٣االحتالل استهداف سكان قرية العيسوية منذ 

بحمالت الضريبة والتفتيش والتنكيل بالسكان واقتحام 
 .ٕالمنازل واألحياء واالعتقاالت العشوائية واخطارات الهدم

وقال عضو لجنة المتابعة بالعيسوية، محمد أبو 
الحمص، إن الموظفين من قبل بلدية االحتالل علقوا خمسة 

ت أوامر هدم إدارية، على عدة منازل مبنية منذ خمس سنوا
 . عاما٢٠حتى 

واتهم أبو الحمص بلدية االحتالل بالتعمد عدم 
توسيع الخارطة الهيكلية للقرية، مؤكدا أن إهمال سلطات 
االحتالل لطلبات الترخيص وتوسيع مسطحات البناء تسبب 

 .في البناء بدون تراخيص وليس السكان

ولفت إلى أن قوات شرطة االحتالل المرافقة 
ه ومنعته هو وغيره من المواطنين لموظفي البلدية احتجزت

 .من مالحقتهم، خالل توثيق توزيع وتعليق أوامر الهدم

وضمن السياسة التهويدية للقدس واحياءها، 
غيرت بلدية االحتالل أسماء العديد من الشوارع في القدس 
المحتلة واحياءها من ضمنها حي سلوان بأسماء حاخامات 

 .ومستوطنين متطرفين

قوق المواطن امس، عبر وطالبت جمعية ح
ّالتماس قدمته للنيابة، بإلغاء قرار منح األسماء اليهودية، 

 .لشوارع في حي سلوان

ًوجاء التماس الجمعية، نيابة عن   من سكان ٢٧ُ
 .سلوان ضد المجلس البلدي وبلدية االحتالل في القدس

هذا وقد تم اعتماد قرار المجلس البلدي بالموافقة 
غم من أن اللجنة االستشارية المهنية على األسماء على الر

التابعة للجنة التسميات البلدية عارضت القرار على أساس 
 .أن هذا سيؤدي إلى توتر ولن يخدم السكان

ويتضح من خالل بروتوكول الجلسة أن رئيس 
البلدية موشيه ليؤون وافق على تغيير أسماء الشوارع، 

لشوارع وخالل مناقشة وجود سكان فلسطينيين في هذه ا
إذا . أنا أؤيد ذلك، ألنه ال يوجد عرب يعيشون هناك«: قال

 .«كان العرب يعيشون هناك، فسأنظر في التصويت

وكتبت جمعية حقوق المواطن الممثلة بالمحاميتان 
 اختيار تسمية«: عبير جبران دكور، وطال حاسين

شوارع وأزقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين بأسماء 
ًير قلقا بالغا من أنها محاولة متعمدة الحاخامات اليهود يث ً

لمحو هويتهم وثقافتهم من الحيز العام بواسطة فرض رموز 
 .«ثقافية يهودية

قرار البلدية التي لم «ّوأضافت دكور وحاسين أن 
تكلف نفسها عناء إبالغ السكان، يعكس ميزان القوى 

إن القرار غير المنطقي . وتدني مكانة سكان القدس الشرقية
 األيديولوجيات اليمينية المتطرفة التي تطالب بتهويد يخدم

 .«سلوان وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم
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ُيذكر أن اثنين من األزقة المقترحة للتسمية، يوجد 
 لهما بالفعل اسم رسمي، وقد اتخذ هذا القرار

بصورة تتعارض مع التوجيهات والتي تتطلب 
األسماء في األماكن الدعاية والمشاركة العامة قبل تغيير 

العامة، فيما علم الملتمسون عن نية تغيير األسماء من 
 .وسائل اإلعالم

من جهة اخرى، أفاد تقرير إحصائي صدر عن 
نادي األسير،امس أن قوات االحتالل اعتقلت أكثر من 

 فلسطيني بالقدس المحتلة خالل شهر تموز الماضي، ٥٠٠
 .إذ تركزت االعتقاالت في بلدة العيسوية

وقال مدير نادي األسير في القدس المحتلة، ناصر 
 مواطن ٥٠٠قوس، إن سلطات االحتالل اعتقلت أكثر من 

مقدسي بينهم فتية وأطفال منذ نحو شهر، عقب األحداث 
 .األخيرة في بلدة العيسوية

وذكر قوس في بيان أن عمليات االعتقال طالت 
نسبة مواطنين من مختلف أنحاء القدس، فيما سجلت أعلى 

 حالة ٣٠٠في بلدة العيسوية التي شهدت اعتقال أكثر من 
 .من مختلف األعمار

وأوضح أن سلطات االحتالل تحاول فرض 
سيطرتها بالقوة على المدينة عبر سياسة إرهاب المواطنين، 
ًمؤكدا أن تزايد عدد األسرى مؤخرا مؤشر على استهداف 

 أيناء االحتالل لكل من يتصدى لسياساته وانتهاكاته من
 .القدس وضواحيها

وتشن شرطة االحتالل يوميا، حمالت اعتقاالت 
واسعة بين صفوف الشبان في أحياء مختلفة بالقدس 

  .المحتلة

  ١٠ص ٢١/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

 ٥٠اعتداءات إسرائيل ضد األقصى تتزايد بعد 
 ًعاما على إحراقه

  

تتزايد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في المسجد 
ً عاما على إحراق أولى ٥٠الحرم القدسي، بعد  /ألقصىا

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين على يد متطرف 
استرالي، بينما يستمر األردن في محاربة محاوالت النيل 

 .من القدس المحتلة ومقدساتها

 / آب٢١في مثل هذا اليوم، األربعاء، الموافق 
مته، ، ارتكب مايكل دينيس روهان جري١٩٦٩أغسطس 

إذ دمر الحريق المدبر أكثر من ربع المسجد األقصى، بما 
في ذلك فسيفساء أثرية، ورسوم نادرة على أسقفه 

 .الخشبية وسجاده، إضافة إلى منبر صالح الدين األيوبي

الملك نور الدين زنكي صنع المنبر في دمشق 
 ليضعه في المسجد األقصى ١١٦٨-١١٦٧بين عامي 

القائد صالح الدين . ليبينعند تحرير القدس من الص
األيوبي أحضر المنبر إلى األقصى، بعد تحرير المدينة 

 .١١٨٧المقدسة عام 

 دولة ٢٤بعد أيام من إحراق المسجد، تقدمت 
 .مسلمة، بما في ذلك األردن، بشكوى إلى مجلس األمن

مندوب األردن، محمد الفرا، قال آنذاك للمجلس، 
ائيلية، إن روهان نقال عن تقارير صحفية ومصادر إسر

صديق إلسرائيل، أحضرته الوكالة اليهودية للعمل لصالح "
، حيث )عسكرية/مستوطنة زراعية(إسرائيل في كيبوتس 

مكث فيها عدة أشهر تعلم خاللها العبرية وتعلم المزيد 
 .وفق وثائق أممية" عن الصهيونية،

وأضاف الفرا أن تلك التقارير والمصادر تحدثت 
حالم ذلك األسترالي في بناء هيكل أ"في حينها عن 

سليمان المزعوم، وزادت من مخاوف المسلمين حول 
األماكن والمواقع اإلسالمية المقدسة، وألقت الضوء على 

 ".المجرم وعلى الشريك في الجريمة
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، وبدعم ملكي، ٢٠٠٧فبراير / شباط٢في 
استقرت في مكان المنبر األصلي المدمر نسخة طبق 

يادة أو نقصان، عمل على بنائها األصل عنه، دون ز
 سنوات خيرة مبدعي نقش الخشب في العالم ٤لمدة 

اإلسالمي، في مشغل أسسه األردن، الوصي الشرعي 
 .على مقدسات القدس

 عقود على الحريق، تتفاقم ٥وبعد مرور 
المخاطر المحيطة باألقصى، حيث تكررت في األيام 

، االعتداءات األخيرة، بما في ذلك أول أيام عيد األضحى
اإلسرائيلية عبر اقتحامات وانتهاكات من قبل سلطات 

 .االحتالل ومستوطنين متطرفين

الحفريات اإلسرائيلية في محيط المسجد األقصى "
المبارك تهدد مبناه، جدرانه، وسائر منشئاته، فيما هددت 
وتهدد األنفاق التي تحفرها السلطات اإلسرائيلية في بلدة 

مدارس األثرية التاريخية اإلسالمية، القدس القديمة ال
وتهدد سلوان، ومسجد سلوان والبيوت اإلسالمية في 

 .سلوان

أما البؤر االستيطانية التي تزرعها سلطات 
االحتالل في مختلف أرجاء المدينة المقدسة تهدد الوجود 

بحسب بيان من دائرة " العربي اإلسالمي في القدس،
 .األوقاف اإلسالمية في القدس

، بلغ عدد ٢٠١٩ وحتى عام ١٩٦٧ذ عام من
، بحسب مركز ٢٠٠٠االعتداءات اإلسرائيلية أكثر من 

 .المعلومات الوطني الفلسطيني

االقتحامات تتم بشكل يومي وبحراسة مشددة "
من قوات االحتالل وبقيادة حاخامات ومسؤولين يهود 
متطرفين في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني 

 أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، للمسجد، يقول
عبداهللا كنعان، لوكالة األنباء األردنية، بترا، مضيفا أن 

الصمت الدولي على ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة "

باالحتالل، أدى إلى تماديها في االعتداءات لتصبح بشكل 
 ".علني

وأشار إلى تصريح وزير األمن الداخلي 
ردان، قبل أيام الذي طالب خالله اإلسرائيلي، غلعاد إ

ليتمكن "في القدس " الراهن/الوضع القائم"بتغيير 
المستوطنون من أداء طقوسهم التلمودية في جبل الهيكل 
بحرية حسب زعمه، في محاولة إسرائيلية يائسة لتحييد 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 ".في القدس

ن المغتربين، استدعت وزارة الخارجية وشؤو
ّاألحد، السفير اإلسرائيلي في عمان، أمير فايسيرود؛ 
لتأكيد إدانة األردن ورفضه لالنتهاكات اإلسرائيلية في 
المسجد األقصى، وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات 
العبثية االستفزازية اإلسرائيلية التي تؤجج الصراع، 

لغت الوزارة وب. وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي
فايسيرود بإدانة األردن الشديدة لتصريحات إردان، مع 
التأكيد على أن المسجد األقصى بكامل مساحته البالغة 

 .ً دونما هو مكان عبادة وصالة للمسلمين فقط١٤٤

اعتداءات سلطات االحتالل "وقال كنعان إن 
اإلسرائيلي تركزت على المسجد األقصى المبارك، فمنعت 

قاف اإلسالمية في القدس من القيام بواجبها في دائرة األو
ترميمه وحراسته، واعتقلت أو أبعدت عاملين ومرابطين 
عن القدس أو عن المسجد، واشترطت حصول دائرة 
األوقاف على موافقة مسبقة من االحتالل للقيام 
ًبواجباتها، ووضعت قيودا على دخول المصلين إلى 

 ".المسجد

ددت أشكالها وتوالت تلك االعتداءات التي تع"
ًوتصاعدت وتيرتها، طالت عددا من العقارات واألراضي 
ُوالمباني بالهدم أو المصادرة، وبنيت العديد من البؤر 
والمستعمرات االستيطانية التي طوقت القدس الشرقية من 

 .، وفق كنعان"جميع الجهات
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مارس الماضي إن القدس /الملك قال في آذار
ًطا أحمر بالنسبة لألردن، ومستقبل فلسطين تمثل خ

كال على القدس، كال على الوطن البديل، كال "ًمضيفا 
 ".على التوطين

ال أحد يستطيع الضغط على األردن في "وقال 
كل األردنيين في موضوع "ً، مضيفا "موضوع القدس

ًالقدس يقفون معي صفا واحدا، وفي النهاية العرب  ً
 ".والمسلمون سيقفون معنا

ة دانت ورفضت إغالق بوابات وزارة الخارجي
المسجد، ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أي قيود 
على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف 

  .الظروف واألحوال

  ٢١/٨/٢٠١٩المملكة 

* * * * *  

  ّاالحتالل ينكل بسكان بلدة صور باهر

 

واصلت قوات االحتالل، ولليوم الثاني على 
جنوب شرق القدس  صور باهر التوالي اقتحامها لبلدة

 .المحتلة وتنكيلها بالسكان

وداهمت قوات االحتالل منزل المواطن عيد 
جميل عبد ربه دويات وعبثت بمحتويات المنزل وتفتيشه 

 .ومصادرة سيارته الخاصة

ًوأكدت العائلة أنها ال تعرف سببا واحدا القتحام 
 .وتفتيش بيتها بهذه الصورة الوحشية

 ان البلدة أن أجهزة أمنوذكر عدد من سك

ّاالحتالل صعدت في اآلونة األخيرة من إجراءاتها 
باقتحامات متواصلة  للتضييق على سكان صور باهر

 لمنازل المواطنين، واالعتقاالت واالعتداءات والحواجز

 .واإلذالل

وأوضح السكان أن االحتالل يتعمد تنفيذ حمالته 
 والليل، ومضايقاته لهم، في ساعات الصباح والمساء

 األطفال وتستهدف دب الرعب والقلق والخوف لدى

  .والنساء بشكل خاص

  ٢١/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مسؤولون أميركيون يشاركون مستوطنين 
  اقتحام األقصى

 

 في سابقة خطيرة - عمان - نادية سعد الدين 
ّتعد األولى من نوعها، شارك مسؤولون أميركيون، أمس، 

ستوطنين المتطرفين في اقتحام المسجد عشرات الم
األقصى المبارك، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، وهو 
األمر الذي أدانته القيادة الفلسطينية التي طالبت بتحرك 

  .دولي عاجل لوقف انتهاكات االحتالل المتواترة

وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة 
المحتلة، فراس الدبس، إن األوقاف اإلسالمية بالقدس 

ً طالبا يهوديا، اقتحموا ٥٠عشرات المستوطنين، بينهم “ ً
المسجد األقصى ضمن مجموعات متعددة، برفقة 
مسؤولين أميركيين من البيت األبيض، في سابقة من 

  .”نوعها

وأضاف أن المستوطنين المقتحمين لألقصى، 
، وبحراسة مشددة من قوات ”باب المغاربة“من جهة 

ًنظموا جوالت استفزازية في باحات المسجد، “حتالل اال
، وذلك ”وسط محاوالت ألداء طقوس تلمودية في باحاته

  .في الذكرى الخمسين إلحراق المسجد األقصى

من جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين 
دخول عدد من كبار موظفي البيت األبيض “الفلسطينية 

فقة جماعات باحات المسجد األقصى في القدس بر
  ”.يهودية وبحماية الشرطة اإلسرائيلية

وقالت في بيان إن دخول موظفي البيت األبيض 
تم بطريقة اقتحامية وبمشاركة “للمسجد األقصى 

المستوطنين ودون تنسيق مع الجهة الرسمية المسؤولة 
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، في إشارة إلى دائرة األوقاف ”عن المسجد األقصى
  .اإلسالمية

عوات المنظمات اليمينية د“كما أدانت الوزارة 
لتنظيم اقتحامات حاشدة للمسجد األقصى لتغيير الوضع 
التاريخي القائم فيه وانتزاع صالحيات األوقاف 

في وقت تتواصل “وأشارت إلى أن ذلك يحدث .”اإلسالمية
فيه إجراءات وتدابير االحتالل الجائرة لمنع أي نشاط 

أو فني ليس فقط سياسي إنما ثقافي، اجتماعي، رياضي 
ينظمه المقدسيون، مما يعني حرمان الفلسطينيين من أي 

  .”نشاط جماعي في مدينتهم

حرب االحتالل المفتوحة “واعتبرت الخارجية أن 
على الوجود الوطني اإلنساني للفلسطينيين في القدس ال 
تقتصر فقط على حمالت التضييق والتنكيل والتهجير 

تواصل من خالل القسري لهم إلى خارج المدينة، إنما ت
  .”هدم المنازل وطرد مقومات هذا الوجود

بدوره؛ قال قاضي قضاة فلسطين، محمود 
بعد نصف قرن من جريمة حريق المسجد “الهباش، إنه 

األقصى، فما يزال الخطر يحيط به ويهدد بنيانه 
  .”وساحاته

واألنفاق “ونوه الهباش، في تصريح له، إلى 
أسفل المسجد وبمحيطه، التي تقوم بها سلطات االحتالل، 

واستمرار االقتحامات اليومية، عدا تدنيسه من قبل 
ًالمتطرفين المستوطنين؛ تمهيدا لفرض عملية التقسيم 
الزماني والمكاني، كخطوة أخيرة على طريق عملية 

  .”التهويد والتهجير بحق المدينة المقدسة وأهلها

الحصار “وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني مع 
رضه االحتالل على المسجد األقصى، ومنع حرية الذي يف

العبادة للمسلمين، وعرقلة الوصول إليه ألداء عباداتهم 
والرباط في مسجدهم بكل حرية، كحق كفلته كافة 

  ”.المواثيق والقوانين الدولية

المسجد األقصى المبارك، هو قبلة “وأضاف إن 
المسلمين األولى وجزء من عقيدة اإلسالم، وليس 

ٕطينيين وحدهم، وانما هو في قلب وعقيدة كل مسلم للفلس
وواجب على كل المسلمين القيام بواجبهم تجاه هذه 

  .”البقعة المقدسة وحمايتها

القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها “وأشار إلى أن 
ًالرئيس محمود عباس، دعت مرارا أبناء األمتين العربية 

 جانب واإلسالمية لزيارة مدينة القدس، والوقوف إلى
أهلها، ومشاركتهم معركة الدفاع عن القدس والحرم 

  .”القدسي الشريف

ّوكان الحريق الذي اندلع على يد اليهودي 
) أغسطس( ىب ٢١المتطرف دينيس مايكل روهان، في 

، في المسجد األقصى المبارك، قد تسبب في ١٩٦٩عام 
تدمير معالم دينية وأثرية وحضارية نادرة، متجذرة 

تؤكد على إسالمية المكان وعروبته من ًتاريخيا، و
فسيفساء وزخارف خشبية، شملت العصور اإلسالمية 
المتعاقبة، وعلى رأسها منبر الناصر صالح الدين 

  .األيوبي، محرر المدينة من االحتالل

بدوره؛ قال وزير شؤون القدس المحتلة، فادي 
إننا اآلن في مواجهة أمام محاولة حكومة “الهدمي، 
  . ”إسقاط المسجد األقصى المباركاالحتالل 

القدس تستنزف، وأن الوضع فيها “وأضاف إن 
زاد على حد االحتمال، نتيجة انتهاج حكومة االحتالل 

 لصالح االستيطان ١٩٦٧سياسة التهجير منذ العام 
  .”المخالف للقوانين واألعراف الدولية

استمرار ارتكاب سلطات االحتالل “وحذر من 
لت بيوت المقدسيين، عدا استهداف لمجازر جماعية، طا

مناحي الحياة الثقافية واالقتصادية والدينية؛ لتنفيذ 
  .”مخططاتها االستيطانية في القدس المحتلة

وبالمثل؛ قال نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية 
حكومة االحتالل، تسير “في القدس، ناجح بكيرات، إن 
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ارك ُوفق خطة ممنهجة إلبقاء المسجد األقصى المب
ًمحاصرا ومخنوقا، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا ً ً ً ً”.  

الشعب الفلسطيني يواجه التحديات “ونوه إلى أن 
الفادحة، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجب 

  .”محاكمة االحتالل عليها

وجوب إعادة النظر في عدة قضايا، “ّوشدد على 
دة ٕالسيما منع اقتحامات المستوطنين لألقصى، واعا

  .”النظر في طريقة التعامل مع سلطات االحتالل

المحاوالت اإلسرائيلية الرامية “وحذر بكيرات من 
النتزاع الوصاية الهاشمية عن المسجد األقصى 

ٕالتصدي لهذه المحاوالت، واحباط “ً، داعيا إلى ”المبارك
  ”.أي مخطط، يهدف إلى إقامة هيكلهم المزعوم

االحتالل في كل ما تقوم به سلطات “وأكد أن 
القدس المحتلة، وباحات المسجد األقصى وعزله عن 
محيطه هو باطل، مما يستوجب التصدي للمشاريع 

  .”التهويديه من خالل وقفة عربية إسالمية جادة

  ١ ص٢٢/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ٢٠ًاالحتالل يهدم منزال في القدس ويخطر 
 منشأة أخرى بالهدم

مت قوات هد – قدس برس –القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلى اليوم األربعاء، منزال فى منطقة بيت 

 منشأة بالهدم ٢٠حنينا شمال القدس وأخطرت أكثر من 
 .واإلخالء

وقالت مصادر فلسطينية، إن المنزل يقع فى حى 
العقبة ويعود لعائلة الرجبى، وأن جنود االحتالل أغلقوا 

بل هدمه بجرافة المنطقة وانتشروا بكثافة فى محيط المنزل ق
 .عسكرية

ما وزعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل، إخطارات ك
ٕهدم واخالء لمنشآت فى محيط جدار الضم والتوسع قرب 
مخيم قلنديا شمال القدس، تركزت فى حى المطار الذى كان 

قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم 
م توزيع اإلخطارات اإلسرائيلية بخصوص منشآتهم، واليوم ت
 .بحجة عدم استصدار التراخيص الالزمة

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت قبل شهر، 
وضع آليات إللغاء كل االتفاقيات مع إسرائيل، وطالبت 

فيما وصفتها " تحقيق فورى"المحكمة الجنائية الدولية بفتح 
 بجرائم االحتالل اإلسرائيلى بعد إقدام السلطات اإلسرائيلية

 .على هدم عشرات المنازل جنوب القدس

وأدان كل من االتحاد األوروبى، ومنظمة التعاون 
 .اإلسالمى أعمال الهدم، ودعوا إلى وقفها فورا

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و
الفلسطينية صائب عريقات، خالل مؤتمر صحفى عقده 

يادة بمقر المنظمة عقب اجتماع طارئ وقتها، إن الق
الفلسطينية قررت وضع آليات إللغاء كل االتفاقيات مع 

 .إسرائيل

وندد عريقات، بهدم إسرائيل المساكن الفلسطينية 
فى القدس، مؤكدا أن الحكومة قررت وبتعليمات من الرئيس 
محمود عباس وضع كل ما يلزم لجبر الضرر عن العائالت 

 .المتضررة من إسكان وتعويض كامل، بحسب تعبيره

 ناحية أخرى، طلب االتحاد األوروبى من من
" غير القانونية"عمليات الهدم " فورا"إسرائيل، أن توقف 

 .لمنازل الفلسطينيين فى القدس

  ١ ص٢٢/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

  "اللقية"االحتالل يخطر بهدم منازل في 

  

اقتحمت شرطة االحتالل االسرائيلي امس  - بترا 
، ٤٨ داخل اراضي عام ضواحي قرية اللقية في النقب
وطالت إنذارات اإلخالء . ّووزعت إنذارات بالهدم واإلخالء

ًوالهدم، أكثر من ثالثين مبنى ومنزال معظمها يتبع لعائلة 
أبو مطير، فيما يتبع بعضها لعائلة النائب السابق عن 

  .التجمع في الكنيست، جمعة الزبارقة



  
  ١٦٢ 

وة وقال النائب الزبارقة في بيان، ان هذه الخط
تأتي ضمن مسعى سلطات االحتالل، إلى إرغام األهالي 
بالتنازل عن أرضهم مستغلة األزمة السكنية الخانقة، 
ّعلما بأن بيوت العائلة تبعد بضع أمتار، عن الخارطة  ً

لن تثنينا هذه المحاوالت البائسة «وأضاف . الهيكلية
 .«وسنتمسك بأرض اآلباء واألجداد

  ١٢ ص٢٢/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اعتقاالت باألقصى وعشرات المستوطنين 
  يقتحمون المسجد

  

 اعتقلت شرطة -  وكاالت- فلسطين المحتلة
 فلسطينيين داخل ساحات المسجد األقصى، ٥االحتالل 

بينهم حارس، وقائد حرس المسجد، فيما اقتحم عشرات 
المستوطنين صباح أمس الخميس باحات المسجد 

ي الشريف بمدينة القدس  الحرم القدس-األقصى المبارك 
  . المحتلة

وقال مدير دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة االحتالل 

قصى، ومروا اإلسرائيلي، حيث اقتحموا باحات المسجد األ
من أمام ساحة باب الرحمة، إلى أن غادروه من باب 
السلسلة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في 

  .أرجاء الحرم القدسي الشريف

من جهتهم، دعا أهالي بلدة العيسوية بمدينة 
القدس المحتلة إلى المشاركة في صالة الجمعة اليوم 

ضا لحملة الجمعة على المدخل الغربي للبلدة، وذلك رف
 أشهر، في حين ٣االعتداءات المتواصلة فيها منذ 

سيعقب صالة الجمعة وقفة احتجاجية بالشراكة مع 

المؤسسات الحقوقية والقائمة العربية المشتركة تحت 
  .«نريد ان نعيش بأمان«شعار 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة هدم 
ية في القدس منازل الفلسطينيين عامة والمنازل الفلسطين

وأحيائها وبلداتها بشكل خاص، تلك الجريمة المتواصلة 
ُالتي ترتكبها سلطات االحتالل وبلديتها بأذرعها المختلفة، 
ٕواخطارات الهدم التي توزعها بلدية االحتالل كما حصل 
ًمؤخرا في محيط مخيم قلنديا وبلدتها وفي العيساوية وفي 

 تقع في اطار غالبية أحياء القدس الشرقية المحتلة،
عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات االحتالل 
على نطاق واسع ضد المواطنين المقدسيين إلفراغ 
المدينة المقدسة من أصحابها األصليين واحالل 

  .المستوطنين اليهود مكانهم

أخيرا، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
 النقب الخميس قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في

 .١٥٠الفلسطيني المحتل للمرة 

  ١ ص٢٣/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عائلة مقدسية تشرع بهدم منزلها بضغط من 
  االحتالل

 

" عبسان"شرعت عائلة المواطن محمد العباسي 
اليوم الجمعة بهدم منزلها بنفسها في منطقة البوبرية 

  .المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان ببلدة

خطارا من بلدية إالعباسي تلقت وكانت عائلة 
االحتالل في القدس يقضي بهدم منزلها بحجة البناء 

  .دون ترخيص

  ٢٣/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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ّاالحتالل يحقق مع مدير عام أوقاف القدس  ُ  

 

أفاد المحامي خلدون نجم أن مخابرات االحتالل 
أفرجت عن مدير عام األوقاف والشؤون اإلسالمية 

القدس والمسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب التميمي ب
 ٤ ساعات في ما يسمى غرف ٣بعد التحقيق معه لمدة 

بمركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم المسكوبية غربي 
  .القدس المحتلة

وأوضح المحامي نجم أن التحقيق مع الشيخ 
اإليعاز لحراس "عزام استمر لمدة ثالث ساعات بتهمة 

 بتوثيق انتهاكات االحتالل داخل المسجد صىاألقالمسجد 
  ".األقصى ومحيطه

  ٢٤/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   في العيساويةًاالحتالل يقمع اعتصاما

 

 قمعت قوة إسرائيلية -   زكي أبو الحالوة- القدس
اعتصاما نظمه أهالي قرية العيساوية عقب انتهاء صالة 

ئمة العربية الجمعة، وشارك فيه ممثلون من القا
المشتركة ومواطنين وشخصيات اعتبارية ومتضامنين 

 .أجانب

 عقب االعتصام في مسيرة األهاليوخرج 
بمشاركة المتضامنين األجانب باتجاه حي الشيخ جراح، 

 عاما على الوقفة األسبوعية ١١وذلك بمناسبة مرور 
التي تنظم هناك احتجاجا على النشاط االستيطاني في 

  .الحي

نائب احمد الطيبي، رئيس لجنة القدس وندد ال
في القائمة المشتركة باعتداء هذه قوات االحتالل على 
المشاركين في االعتصام وقال، بعد الصالة كان هناك 
استفزاز واضح من قبل الشرطة، حيث اعتدت علينا 
ًجميعا، ولكن هذا لن يثنينا أبدا عن االستمرار بالتواجد 

ي العيساوية حتى رفع  جانب أهالإلىهناك والوقوف 
  .اإلجراءات القمعية والعنصرية عنهم

وكان خطيب الجمعة الشيخ نعيم محيسن إمام 
مسجد الشهداء قدم لمحة عن بلدة العيساوية، وما 

 أهلهاتعانيه البلدة من ممارسات إسرائيلية بحق 
 ان البلدة محاصرة من جميع الجهات إلىوسكانها، مشيرا 

ستشفى هداسا اقيما على أراضي وان الجامعة العبرية وم
القرية، وان أهالي العيساوية يعانون منذ شهرين ونصف 
من تمادي الشرطة اإلسرائيلية واعتداءاتها التي لم يسلم 

  . كبيرا في السنأم امرأة أممنها احد سواء كان طفال 

وتحدث خضر عبيد من وجهاء القرية عن الظلم 
فتتاح العام الذي يتعرض له طالب العيساوية عشية ا

الدراسي جراء ما تتعرض له البلدة من اقتحامات، فيما 
 الناشط محمد أبو الحمص عن تعليق دوام المدارس أعلن

 واألمان األمنفي البلدة بداية الشهر المقبل لعدم توفر 
  .للطالب

وأعلنت المتضامنة األجنبية دينا عن عزم 
لتوفير المتضامنين األجانب التواجد مع أهالي العيساوية 

  .حماية لهم

  ٢٤/٨/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

على مدخل " الجمعة"فلسطينيون يصلون 
 العيسوية 

 ٣٠اصيب  – وكاالت – غزة –األراضي المحتلة 
مواطنا بنيران قوات االحتالل خالل مسيرات العودة وكسر 

  .الحصار على حدود قطاع غزة أمس

الطبية وذكرت وزارة الصحة في غزة ان الطواقم 
 ١٦ إصابة بجراح مختلفة منها ٣٠تعاملت مع 

ٕبالرصاص الحي من قبل االحتالل اإلسرائيلي واصابة 
مسعف خالل مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع 

  .غزة
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ووصل آالف الفلسطينيين إلى خمسة نقاط على 
طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة 

وحمل ” لبيك يا أقصى“الحادية والسبعين بعنوان 
المشاركون في المسيرات صورا للشهداء ومجسمات 

  .للمسجد األقصى إضافة إلى أعالم فلسطين

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة حرصها 
على سالمة المشاركين في مخيمات العودة تجنيب ابناء 

  .الشعب الفلسطيني وقوع االصابات نتيجة جرائم االحتالل

ي بيان لها االحتالل اإلسرائيلي وحملت الهيئة ف
المسؤولية عن أي اعتداء على المسيرات الشعبية 

وأنتشر عشرات القناصة اإلسرائيليين على طول .السلمية
الحدود فيما وضع جيش االحتالل المزيد من السواتر 

  .الترابية

” نريد أن نعيش بأمان”إلى ذلك وتحت شعار 
 الرئيسي ضد أقيمت صالة الجمعة عند مدخل العيسوية
  .حملة االعتداءات على أهالي وسكان البلدة

وتحدث خطيب الجمعة عما يعانيه اهالي 
العيسوية من اعتداءات، مؤكدا ان صالة الجمعة هي 
لرفع الظلم عن البلدة، مستنكرا ما تقوم به شرطة 

  .االحتالل ضد أهالي البلدة

كما تحدث عن مصادرة أراضي العيسوية لصالح 
سرائيلية المختلفة وفي المقابل هدم للمنازل المشاريع اإل
  .ومنع البناء

وللشهر الثالث على التوالي تواصل سلطات 
االحتالل حملتها في العيسوية حيث االقتحامات اليومية 
والمتكررة واعتقال واستدعاء العشرات من ابنائها وتحويل 
شوارعها وأزقتها لساحة تدريب للجنود لالستخدام 

بل، اضافة الى الحواجز اليومية على الرصاص والقنا
  .مداخلها وداخل شوارعها

وعقب انتهاء الصالة اعتدت شرطة االحتالل 
على المشاركين في الصالة وعلى المتضامنين من 

  .نشطاء اليسار واالجانب بالدفع والضرب

كما شارك في الصالة أهالي حي وادي الحمص 
لجمعة في بقرية صور باهر، والذين قرروا الغاء صالة ا

الحي للوقوف بجانب اهالي العيسوية، واصدرت اللجنة 
بيانا شددت فيه على ضرورة الوقوف في الساحات كرجل 

 ان ما تتعرض له قرية العيسوية من هجمة شرسة ،واحد
وغير مسبوقة وفي شتى نواحي الحياة، تتطلب منا ان 
نكون في خندق واحد وال فرق بين ما تتعرض له منطقة 

ص في صورباهر وبين ما يجري في قرية واد الحم
العيسوية، ومن منطلق المصير الواحد نقف جميعا صفا 

  .”واحدا في وجه هذا االحتالل الغاشم

إلى ذلك أغلقت قوات العدو الصهيوني، أمس 
الطرق الرئيسية لقرى غرب رام اهللا، وعززت تواجدها 
العسكري على مداخل محافظة رام اهللا والبيرة، عقب مقتل 
ٕمجندة إسرائيلية واصابة مستوطنين اثنين آخرين قرب 

المقامة على أراضي المواطنين غرب ” دوليف“مستوطنة 
  .رام اهللا

وأفادت مصادر إعالمية بأن قوات العدو أغلقت 
طريق واد الدلب غرب رام اهللا، والشارع الرئيسي لقرية 
كفر نعمة، ومفترق عين أيوب، ومدخل قرية راس كركر، 

ددا من المنازل والمحال التجارية في تلك واقتحمت ع
  .القرى

وأضافت أن قوات العدو تتمركز على المدخل 
الشمالي لمدينة رام اهللا، في الشارع الواصل بين قرية 
سردا وشارع اإلرسال الرئيسي، وتوقف مركبات المواطنين 

  .وتقوم بتفتيشها

وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو تتمركز عند 
 سينيا شمال رام اهللا، وتقوم بتفتيش كافة مفترق عين

  .المركبات الداخلة والخارجة من المحافظة
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إلى ذلك اقتحمت قوات العدو الصهيوني أيضا 
وعلى ذات الصعيد ذكرت تقارير .بلدة بيتونيا غرب رام اهللا

إعالمية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، أغلقت بعد ظهر 
في ” ايتسهار “أمس حاجز حوارة ومفرق بورين وشارع

كال االتجاهين أمام حركة مرور المواطنين بعد تظاهرة 
  .للمستوطنين جنوب نابلس

وقالت مصادر أمنية أن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي منعت مرور المركبات بالقرب من مفرق بيتا 
وحولت حركة السير إلى بيتا عورتا نابلس للقادمين من 

  .رام اهللا وبالعكس الخارجين من نابلس

كما أغلقت قوات االحتالل بوابة مادما جنوب 
” ايتسهار“نابلس وأقامت حواجز عسكرية على طريق 

باتجاه قرية جيت ومنعت حركة السير في أعقاب تجمعات 
  .يقوم بها المستوطنين في أعقاب مقتل المجندة

 اإلسرائيلي نقال عن مصادر )٤٠٤(وقال موقع 
االولية تشير إلى امنية في جيش االحتالل ان التقديرات 

أن عبوة ناسفة وضعت في موقع العملية القريب من 
غرب مدينة رام اهللا وانفجرت اثناء ” دوليف” مستوطنة

  .مرور مستوطنين

ولم يعلن الجيش اإلسرائيلي كيف انفجرت العبوة 
  .”ُوما إذا كان قد تم تفعيلها بجهاز تحكم عن بعد

 إن وكانت وسائل االعالم اإلسرائيلية قد قالت
مجندة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران، صباح أمس 

” دوليف“قرب مستوطنة ” عبوة ناسفة“جراء انفجار 
  .شمال غرب رام اهللا

وشرع التلفزيون االسرائيلي بالبث المباشر 
لتغطية مروحيتين عسكريتين تمشطان غرب رام اهللا بحثا 
عن مركبة يشتبهون انها القت عبوة ناسفة أدت لمقتل 

  .ٕجندة واصابات خطيرةم

المجندة ”وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء إن 
 ٤٧( وان المصابين هم مستوطن )ً عاما١٨(القتيلة تبلغ 

 .”وحالتهما خطرة) ً عاما٢١(وابنه ) ًعاما

  ١٨ ص٢٤/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل طفل من كفر 
 قدوم

 

ئيلي، اليوم الجمعة، قوات االحتالل اإلسرا قامت
ًفي قرية كفر قدوم، باعتقال طفال وشابا بعد نصب كمين  ً

 .للمشاركين في المسيرة األسبوعية

ّوأظهرت صور التقطها المصور جعفر اشتية، 
من وكالة األنباء الفرنسية، اعتقال جنود االحتالل للطفل 

  .الذي بدا عليه الخوف

 وأفاد شهود عيان أن االحتالل اعتقل غسان
ٕسامي عساف من قرية كفرالقف، وايهاب عوني شتيوي 
من ذوي االحتياجات الخاصة، مشيرين إلى أن عملية 
ّاالعتقال تمت عقب انطالق المسيرة األسبوعية من 

  .مساجد قرية كفر قدوم باتجاه مدخل القرية المغلق

ودخلت المسيرة األسبوعية في كفر قدوم، عامها 
  .يو الماضييول/ التاسع في األول من تموز

  ٢٤/٨/٢٠١٩غزة االن 

* * * * *  

االحتالل يمنع تنظيم نشاط رياضي فلسطيني 
  في القدس

 

التابعة " المحكمة العليا" رفضت ما تسمى
ًالتماسا تقدمت  لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،

به جمعية اللقلق في القدس المحتلة ضد قرار وزير 
 . القدم للعائالت المقدسيةالداخلي بمنع دوري كره األمن

إن أردان قرر عدم ": ٧"وقال القناة العبرية الـ
ُالسماح بتنظيم البطولة الكروية بادعاء أنها تقام تحت 



  
  ١٦٦ 

 السلطة الفلسطينية برعاية" اللقلق"إشراف جمعية 

 .وبتمويل من االتحاد الفلسطيني لكرة القدم

خالل  وأشارت القناة العبرية، إلى أنه قد تم
تثبت االدعاءات "سة، الكشف عن معلومات سرية، الجل

 ."ترعاها السلطة الفلسطينية بأنها كانت بطولة

وحسب القناة؛ فقد تبنى قضاة االحتالل موقف 
أردان رافضين الكشف عن المعلومات السرية، وطالبوا 

 .الملتمسين بسحب االلتماس

أي مظاهر سيادية للسلطة   االحتالل ويمنع
 .دسالفلسطينية في الق

 دوري العائالت" جمعية برج اللقلق"وتنظم 

المقدسية لكرة القدم للمرة الثالثة على ملعب الجمعية 
 .أسوار البلدة القديمة بعشبه االصطناعي داخل

ويشارك في الدوري أفراد من العائالت المقدسية 
 .الكبرى الذين يلعبون وديا

، ١٩٦٧شرقي القدس عام  واحتل االحتالل
الضفة  تخضع للسيادة األردنية كسائر مدنبعدما كانت 

ًقبل احتاللها، وضمتها الحقا في خطوة لم يعترف  الغربية ّ
  .بها المجتمع الدولي

  ٢٥/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًاالحتالل يعتقل حارسا لألقصى على حاجز 
  عسكري بالقدس

 

قوات االحتالل  اعتقلت –القدس المحتلة 
حراس المسجد  أحد – ليوم االثنينا ظهر – اإلسرائيلي

  .األقصى خالل مروره على أحد الحواجز العسكرية

إن قوات االحتالل : وقالت مصادر محلية
والذي )  عاما٣٢(اإلسرائيلي اعتقلت الشاب حسام سدر 

، وأحد موظفي دائرة األقصىيعمل حارسا داخل المسجد 

ه األوقاف اإلسالمية بينما كان يمر هو وزوجته وأطفال
  .عبر حاجز ازعيم شمال القدس

واختطفته قوات االحتالل من بين أسرته وقلب 
  .سيارته، وكبلته أمام أطفاله ونقلته لجهة غير معروفة

  ٢٥/٨/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

.. االحتالل اإلسرائيلي ينفذ اعتقاالت
  واعتداءات للمستوطنين بالضفة

  

ت قوات االحتالل اعتقل –وكاالت  –رام اهللا 
ًاإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، عددا من الفلسطينيين خالل 
حملة اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة 
الغربية المحتلة، في وقت نفذ فيه مستوطنون هجمات 
واعتداءات بحق الفلسطينيين ومركباتهم جنوبي مدينة 

 .ضيةنابلس شمالي الضفة، خالل ساعات الليلة الما

وقد اقتحمت قوات االحتالل مدينة بيت لحم، 
واعتقلت الفتى معتز عطية تعامرة، بعد دهم منزل والده 

وسط المدينة، بينما   وادي شاهين وتفتيشه في منطقة
دهم جنود االحتالل منازل أشقاء الشهيد عاطف عبيات 
في مدينة بيت لحم، وفتشتها، واستولت على مركبة 

  .اتاألسير حسين عاطف عبي

وفي بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة وسط 
الضفة، اعتقلت قوات االحتالل، رئيس لجنة الدفاع عن 
العيسوية الناشط محمد خضر أبو الحمص، كما اعتقلت 
فلسطينيين اثنين من محافظة رام اهللا، بعد اقتحامها 

ًتزامنا مع دهم العديد من المنازل،  بلدتي بيتونيا وسلواد،
واعتقلت الشابين . يات تفتيش وتخريبٕواجراء عمل

إسماعيل أعمر ومحمود شحادة من مدينة أريحا شرقي 
  .الضفة

ّوتزامنا، شن مستوطنون، في ساعة متأخرة من  ً
ًمساء أمس السبت، هجوما على السيارات الفلسطينية 



  
  ١٦٧ 

المارة على شارع حوارة الرئيس جنوبي مدينة نابلس 
حجارة الكبيرة، شمالي الضفة، عبر رشق السيارات بال

وكسر زجاجها، ومحاولة االعتداء الجسدي على من 
  .فيها

ّوتعرضت السيارة التي تقودها هنادي دويكات، 
لهجوم من المستوطنين خالل تواجدها قرب دوار 

المقامة جنوبي نابلس، بعد أن قطعت  "يتسهار"مستوطنة
حاجز حوارة العسكري اإلسرائيلي تجاه منزل ذويها في 

التي   )عام ونصف(  المجاورة، برفقة طفلتهابلدة بيتا
  .كانت تجلس في المقعد المخصص لها في الخلف

حركة " ّ، إن"العربي الجديد"وقالت دويكات، لـ
ًالسير كانت بطيئة نظرا القتراب السيارات من الدوار، لكن 

ًمستوطنا،  ٣٠ مجموعة من المستوطنين، يقدرون بنحو
 وبدأوا برشق السيارات ومعظمهم من الفتية، استغلوا ذلك

، ً"الفلسطينية بالحجارة الضخمة من مسافة قريبة جدا
الهجوم على السيارة أدى لتحطم زجاجها  ّمشيرة إلى أن

  .األمامي، وأضرار في هيكلها الخارجي

كما تعرضت سيارة الفلسطيني زياد فيصل من 
ُقرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، العتداء من 

دوار (  المستوطنين قرب حوارةالمجموعة ذاتها من
  ).يتسهار

كان "  ّ، أنه"العربي الجديد" وأوضح فيصل، لـ
من  ًمستوطنا ٣٠ عن ًعائدا إلى منزله، فشاهد ما يزيد

، وحاول تجاوزهم، لكنهم انهالوا عليه )يتسهار( مستوطنة
  ".بالحجارة، ما أدى إلى تحطم نوافذ مركبته

ود الهجوم تم تحت نظر جن" ّولفت إلى أن
ًاالحتالل الذين لم يحركوا ساكنا، ولم يتدخلوا لوقف 
ممارسات وعربدات المستوطنين الذين حولوا منطقة 

  ".حوارة، الليلة الماضية، إلى ساحة حرب حقيقية

كما هاجم مستوطنون، مساء أمس السبت، 
مركبات فلسطينيين بالحجارة بالقرب من مفترق قرية 

ضفة، حيث قال شهود غربي رام اهللا وسط ال" رأس كركر"
عشرات المستوطنين بحماية جيش االحتالل "ّعيان إن 

الواقعة غرب القرية، وهي ) عين أيوب(اقتحموا منطقة 
منطقة قريبة من الشارع االلتفافي، ورشقوا الحجارة على 

  ".سيارات الفلسطينيين المارين من المنطقة

  ٦ ص٢٦/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

  ًا من الدراسةً طفال أسير٢٢٠حرمان 

  

اعلن مدير  -   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
مركز األسرى للدراسات في وزارة األسرى والمحررين 

 طفال فلسطينيا ٢٢٠الفلسطينيين رأفت حمدونة، أن 
اسيرا محرمون من االلتحاق بالعام الدراسي الجديد، الذي 

في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ) امس(افتتح 
  .كافة

أوضح حمدونة، في بيان، أن سلطات االحتالل و
اإلسرائيلي ترتكب بحق األطفال عشرات االنتهاكات من 
التعذيب النفسي والجسدي والتهديد والتنكيل والترويع 
أحيانا بالكالب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع 
والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية 

وانين الجائرة، والعقوبات بالغرامات المالية، العسكرية، والق
والعزل االنفرادي، واستخدام القوة، واالحتجاز في أماكن 

  .ال تليق بهم وبأعمارهم، والتفتيشات االستفزازية

ودعا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى 
متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقالت 

حتالل من أجل تأمين االسرائيلية، والضغط على اال
حريتهم وااللتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي 

  .األطفال في العالم

واضاف، أن حرمان هؤالء األسرى األطفال 
تجاوز من قبل إدارة مصلحة السجون االسرائيلية 
والحكومة االسرائيلية لخصوصيتهم ومتطلباتهم التي 
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ن الدولي أكدتها االتفاقيات والمواثيق الدولية والقانو
  .االنساني

وتطرق إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها 
والمخالفة لكل األعراف والمواثيق الدولية التي تكفل 
حماية هؤالء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية 
والنفسية والتعليمية، وتواصلهم بأهليهم ومرشدين 
يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال بعيدا عن 

رهيب، بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية، سياسة الت
والحاق اآلثار الصحية والنفسية والجسدية واالجتماعية 

  .بها

ودعا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى 
متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقالت 
االسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة االحتالل 

  .لحماية لهمعلى جرائمها بحقهم وتأمين ا

من جهة اخرى، أفاد تقرير توثيقي لألمم المتحدة 
 مبنى يملكها فلسطينيون ٢٤أن سلطات االحتالل هدمت 

في مختلف أنحاء الضفة، خالل األسبوعيين األخيرين، 
  .وذلك بحجة عدم وجود تراخيص

وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
ري عن حماية في تقريره الدو) أوتشا(لألمم المتحدة 

تدمير المنازل ترتب عليه تهجير تسعة «المدنيين إن 
  .« آخرين٨٠أشخاص ولحقت األضرار بما ال يقل عن 

ولفت إلى أنه تجاوز عدد األشخاص الذين 
هجروا بسبب عمليات الهدم حتى اآلن من هذا العام 

 برمته ٢٠١٨ شخصا على األقل عددهم في العام ٤٨٠
  .« شخصا٤٧٢

ن هذه المباني شرقي القدس، وهدمت عشرة م
في حين نفذت بقية عمليات الهدم في أربعة تجمعات 

 مبنى قدمت ١٣، وكان منهم )ج(سكانية في المنطقة 
ٍ، بما فيها سبعة مبان )ج(ًمساعدة إنسانية في المنطقة 

ّفي تجمع رعوي سكانه معرضون لخطر الترحيل القسري  ّ
  .في شمال االغوار، وهو خربة رأس األحمر

ونفذت قوات االحتالل خالل المدة نفسها، ما 
 عملية بحث واعتقال في قرى الضفة ١٧٨مجموعه 

 في ٣٥ عملية في القدس، و٣٧الغربية وبلداتها، منها 
 ١٩٠ُ في رام اهللا، واعتقل ما ال يقل عن ٢٦الخليل، و

  .فلسطينيا خالل هذه العمليات

 حادثة منفصلة العتداءات ١٤كما سجلت 
 حيث أصاب مستوطنون أربعة فلسطينيين، المستوطنين،

  .منهم طفل، بجروح وألحقوا األضرار بممتلكات فلسطينية

 ١٧٣وأصابت قوات االحتالل ما مجموعه 
فلسطينيا بجروح في اشتباكات متعددة في مختلف أنحاء 

  .الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس

) أوتشا(أما فيما يتعلق بقطاع غزة أشار تقرير 
 مناسبة، وفي سياق ٣٩خالل ما ال يقل عن «نه إلى أ

فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات االحتالل النيران 
التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة 

  .«ساحل غزة

كما استمرت تظاهرات مسيرة العودة الكبرى قرب 
 فلسطينيا بجروح ٢٦٨السياج، ما أسفر عن إصابة 

  .الحتاللعلى يد قوات ا

واستشهد تسعة فلسطينيين، في سلسلة من 
اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل على جانبي السياج 

 .الحدودي شرق القطاع

  ١٠ ص٢٦/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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ًاالحتالل يعتقل طفال وشابا من القدس ً  

 

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم 
 أبو ديس دهم منزله ببلدةاالثنين الشاب صالح البوم بعد 

 .جنوب شرق القدس المحتلة

في السياق، اعتقلت قوات االحتالل الليلة 
"  عاما١١"القاصر خليل مازن الشويكي  الطفل الماضية

 المسجد األقصى جنوب سلوان من حي بئر أيوب ببلدة

  .المبارك

 ٢٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

األقصى االحتالل يحقق مع عكرمة خطيب 
 وعزام الخطيب مدير عام األوقاف اإلسالمية

  

 أفرجت شرطة –  وكاالت-  فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلية، أمس االثنين، عن الشيخ عكرمة 
صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد 
األقصى المبارك، بعد التحقيق معه على خلفية ما ورد 

  .في خطبة الجمعة

إن الشرطة أفرجت «: امي حمزة قطينةوقال المح
عن الشيخ عكرمة صبري بعد التحقيق معه بتهمة نصحه 
للنساء بعدم اللجوء إلى شرطة االحتالل في المشاكل 

  . »األسرية في خطبة الجمعة األخيرة في المسجد األقصى

هذه التهمة التافهة تؤكد تربص «وأضاف، أن 
لمسجد سلطات االحتالل بالشيخ عكرمة وبخطباء ا

ُاألقصى، والتصيد لهم ولخطاباتهم العامة التي تصلح في 
  .األسرة المجتمع ما أفسدته هذه السلطات

من جانبه قال الشيخ عكرمة صبري بعد اإلفراج 
نرى أن الموضوع ال يستحق هذه الضجة، ألن «: عنه

نحن نعالجه بحكمتنا بما اعطانا اهللا من . االمر ُأسري
جل مصلح ولدينا لجان إصالح، مميزات االصالح، وانا ر

  . »من أجل الحفاظ على االسرة وحماية األوالد من التفكك

أن هذه الضجة التي افتعلت ال مبرر «وأضاف 
هذا أمر داخلي أسري . لها، وأن التحقيق ال داعي له

ونحن حريصون على الحفاظ على أسرنا وعدم تشريد 
لى وضياع االطفال، الن أي خلل بين الزوجين يؤثر ع

  .األطفال، ولن نسمح بتشرد األسر وتفسخ العائالت

وكان مسؤول االعالم في دائرة االوقاف 
االسالمية العامة بالقدس فراس الدبس أعلن في بيان إن 
قوات االحتالل سلمت الشيخ صبري استدعاء للتحقيق 

» المسكوبية»معه في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ
ة بعد اقتحام منزله فجرا في في القدس الغربية المحتل

  .المدينة المقدسة

والتحقيق مع الشيخ صبري، جاء بعد يوم واحد 
من تحقيق المخابرات اإلسرائيلية مع الشيخ عزام 
. الخطيب، مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس

وقال المحامي خلدون نجم، في تصريح مكتوب إن 
 ساعات مع ٣، لمدة المخابرات اإلسرائيلية حققت، األحد

بتهمة اإليعاز لحراس المسجد األقصى «الشيخ الخطيب 
بتوثيق انتهاكات اإلحتالل داخل المسجد األقصى 

  .ومحيطه

في موضوع آخر، أعلن رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس اإلثنين، عن إقامة 

وسط الضفة » دوليف«حي استيطاني جديد في مستوطنة 
» عملية العين«المحتلة، وذلك في أعقاب الغربية 

وأسفرت . التفجيرية التي أسفرت عن مقتل رينا شنيرب
، التي نفذت يوم الجمعة الماضي، بالقرب »عملية العين«

ٕعن مقتل إسرائيلية واصابة » دوليف«من مستوطنة 
  .إسرائيليين اثنين آخرين

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته إلى مدير عام 
ية تقديم خطة للمصادقة عليها في جلسة لجنة مكتبه بغ

التنظيم والبناء القريبة، وتقضي إقامة حي استيطاني 
، حيث سيضم الحي »دوليف«جديد في مستوطنة 
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: وقال رئيس الحكومة.  وحدة استيطانية٣٠٠االستيطاني 
سنواصل تعزيز وتطوير . نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا«

  .االستيطان

اإلسرائيلية المناهضة » آلنسالم ا«وقالت حركة 
» مجلس التخطيط األعلى«لالحتالل واالستيطان إن 

صادق على معظم مخططات البناء التي نظر فيها خالل 
في نهاية األمر «وأكدت الحركة أنه . اليومين الماضيين

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

  ).إسرائيل وفلسطين(

 مواطنا ١٩واعتقلت قوات االحتالل أمس االثنين 
فلسطينيا من محافظة رام اهللا والبيرة وسط الضفة الغربية 

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان . المحتلة
قة في قرى قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفر

ومخيمات وأحياء رام اهللا والبيرة وسط اطالق كثيف 
للنيران، واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم 

  .مطلوبون

وهدمت جرافات االحتالل أمس منزال ومطعما في 
منطقة المخرور شمال غرب بيت جاال في محافظة بيت 

ووفقا لمدير . لحم، وذلك بحجة البناء بدون تراخيص
ئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم، مكتب هي

حسن بريجية، فإن قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية 
تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل 

وندد بريجية بعملية الهدم، . يعودان للمواطن رمزي قيسية
واتهم سلطات االحتالل بتفريغ المنطقة لصالح توسيع 

أوضح أن عددا من المستوطنين و. المشروع االستيطاني
أقاموا قبل عدة أسابيع خياما بالقرب من المنطقة، في 

  .خطوة لتشييد بؤرة استيطانية

ّإلى ذلك، قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، فجر 
أمس اإلثنين، تقليص كمية الوقود التي تدخل إلى قطاع 

ّغزة إلى النصف، بعد ساعات من قصف إسرائيلي في 
ّإطالقا لقذائف صاروخية تجاه بلدات القطاع، تال 

  وكاالت. ّإسرائيلية

  ٣٢ ص٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 وعشرات المستوطنين "غليك"المتطرف 
 يقتحمون األقصى

  

قاد عضو  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
الكنيست المتطرف يهودا غليك عشرات المستوطنين 

ألقصى المتطرفين صباح أمس االقتحامات، للمسجد ا
المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 

وقالت دائرة األوقاف . االحتالل اإلسرائيلية الخاصة
ً مستوطنا يتقدمهم ٧٠اإلسالمية بالقدس المحتلة إن 

ً طالبا يهوديا اقتحموا المسجد ٣٠و» غليك«المتطرف  ً
األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته وتلقوا 

  .المزعوم» الهيكل«شروحات عن 

وأوضحت االوقاف أن اثنين من موظفي ما 
ًأيضا  اقتحموا» سلطة اآلثار اإلسرائيلية«تسمى بـ 

المسجد األقصى، مشيرة إلى أن المستوطنين المقتحمين 
ًأدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وتحديدا في الجهة  ً

  .الشرقية منه

وشددت شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات 
سجد األقصى الخناق على دخول المصلين الم

الفلسطينيين للمسجد، وزادت في احتجاز بطاقاتهم 
الشخصية قبيل دخولهم إليه، ويجري التنبش والتفتيش 
. في حقائب المصلين والطالب الذين يدرسون في المسجد

ولفت نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
لهجمة على المسجد ناجح بكيرات الى زيادة حدة ا

األقصى وسدنته وحراسة كذلك زادت استدعاءت قوات 
االحتالل لمسؤولي األوقاف وحراس المسجد األقصى 
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ًالمبارك بهدف افراز فراغ بالمسجد، وصوال للسيطرة 
  .والتدخل في إدارة األوقاف وشؤون األقصى

ُوندد باإلجراءات التي قال انها تدلل على أنه 
م يعد هناك شيء مقدس، وأنه يمكن بالنسبة لالحتالل ل

وقال ان . استدعاء رأس الهرم والحراس والموظفين
السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد األقصى له 
تداعيات سلبية وخطيرة على الوجود العربي اإلسالمي، 

وأوضح . وعلى المقدسات وفي مقدمتها المسجد األقصى
 من قياداته أن االحتالل ينفذ عملية تفريغ للمسجد

الدينية ومن حراسة وسدنته ليسهل السيطرة عليه وتنفيذ 
عملية إحالل استيطانية، ثم االنقضاض عليه إلدارته 

  .ٕوتقسيمة واقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم

من جانب اخر هدمت قوات االحتالل أمس، منزال 
ومطعما في منطقة المخرور ببيت جاال غرب بيت لحم، 

ًاطنا وطفال من الضفة الغربية والقدس مو ٢٧كما اعتقلت  ً
المحتلة ويستدعي رئيس الهيئة اإلسالمية للتحقيق لوقف 

  .عمل لجان االصالح

وحاصرت قوات االحتالل منطقة بيت جاال قبل 
اقتحام جرافات االحتالل المنطقة وهدمت منزال مكونا من 

 متر مربع، ومطعما ٤٠٠طابقين بمساحة اجمالية 
  .)ا مربعا متر٣٥٠(مساحته 

وأشار قيسية الى ان المطعم بتعرض للمرة 
الثالثة للهدم، وهذا يأتي في إطار استهداف منطقة 
المخرور بشكل عام والتي تقدر مساحتها االجمالية 

 دونم، ألطماع استيطانية، علما انه تم سلب ٢٠٠٠
 الموجود، ٦٠قسما منها إلقامة الشارع االلتفافي رقم 

سية أن قوات االحتالل سلمته قبل وقال قي. وكذلك النفق
أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت 
يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا الى ان 
المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم 

  .الترخيص

وشنت قوات االحتالل فجر أمس حملة اعتقاالت 
 ٢٥قلت خاللها واسعة النطاق في رام اهللا والخليل اعت

مواطنا بينهم نشطاء في الجبهة الشعبية وحركتي حماس 
والجهاد االسالمي واسرى سابقين في اطار عمليات 

وجرى . البحث عن منفذي عملية مستوطنة دوليف
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة 

  .في أعمال مقاومة شعبية

حافظة رام و تركزت المداهمات واالعتقاالت في م
اهللا وقراها، حيث أتت االعتقاالت ضمن مطاردة الخلية 

واقتحمت قوة عسكرية . »عملية العين«التي نفذت 
لالحتالل قرية كوبر وشرعت بأعمال مداهمة للمنازل 
وتفتيشها والتحقيق الميداني مع قاطنيها، وتخريب 
الممتلكات، فيما شهدت القرية مواجهات مع عشرات 

وخالل االقتحام أصيب أحد . الحتاللالشبان وجنود ا
المواطنين بجروح نتيجة مهاجمته بكلب بوليسي خالل 

  . اقتحام منزل بالقرية

ووفقا لنادي األسير، اعتقلت قوات االحتالل 
 تسعة شبان، كما اقتحمت قوات االحتالل مدينة البيرة

كما داهمت . شبان) ٥ (ومنطقة رام اهللا التحتا واعتقلت
 قرية عين قينيا واعتقلت الشاب طلعت قوات االحتالل

حاتم معروف، والشاب خالد أحمد قعد خالل اقتحامها 
واقتحمت قوات االحتالل قرية كفر عين . لقرية أبو قش

واعتقلت الشاب يحيى محمد الرفاعي، وهيثم يوسف 
العيس، عقب مداهمة منزليهما، كما اعتقلت الشاب 

  . لقرية صفاربحي كراجة خالل اقتحام قوات االحتالل

  ٩ص ٢٧/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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االحتالل يهدم منشآت فلسطينية : شاهد
  جنوبي مدينة القدس

 

هدمت قوات االحتالل الصهيوني، أمس الثالثاء، 
منشآت وممتلكات فلسطينية بمدينة بيت جاال جنوبي 

  .مدينة القدس بدعوى البناء دون ترخيص

مطعما  هدم وقال مراسلنا في القدس ان االحتالل
ومنزال يعودان للمواطن رمزي قيسية، علما أن " المخرور"

سلمته قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم  قوات االحتالل
معاناة وحياة  والمنزل، ومنذ ذلك الوقت تعيش العائلة

صعبة للغاية، والتي أوضحت أن المطعم تعرض للهدم 
وسبق عمليه .السابق؛ بحجة عدم الترخيص مرتين في

دم تفريغ المطعم والمنزل وسط إغالق تام للمنطقة اله
  .أمام دخول وخروج المواطنين

الجدار  من جانبه، قال مدير مكتب هيئة مقاومة
إن قوة عسكرية "واالستيطان حسن بريجية، 

ببيت جاال، وشرعت  اقتحمت حي المخرور إسرائيلية
بعملية هدم مطعم ومنزل بدعوى البناء من دون ترخيص 

حسب اتفاق أوسلو الموقع بين ) ج(مصنفة مناطق  في
وندد بريجية بعملية الهدم، ".ٕمنظمة التحرير واسرائيل

  ".االستيطان بتفريغ المنطقة لصالح  اتهم إسرائيل"و

وأشار إلى أن عددا من المستوطنين أقاموا قبل 
عدة أسابيع خياما بالقرب من المنطقة، في خطوة لتشييد 

  .بؤرة استيطانية

  ٢٧/٨/٢٠١٩القدس موقع مدينة 

* * * * *  

  

  

  

  

مستوطنا يهوديا يقتحمون باحات المسجد  ٥٦

 األقصى

تحم  اق-   خدمة قدس برس- القدس المحتلة 
عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثالثاء، باحات المسجد 
ّاألقصى بحماية عسكرية معززة من قبل قوات االحتالل 

 .اإلسرائيلي

ة بالقدس المحتلة، وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمي
ً مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى، بحراسة ٥٦فإن 

 .الشرطة اإلسرائيلية

واشارت إلى أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس 
وصلوات تلمودية في باحات األقصى، وغادروا عقب انتهاء 

 ."باب السلسلة"فترة االقتحامات الصباحية من 

ات االحتالل وأوضحت أن ثالثة عناصر من مخابر
ًاقتحموا أيضا المسجد األقصى، ضمن جوالتهم 

 .االستكشافية

 ٢٠٠٣وتسمح الشرطة االسرائيلية منذ العام 
 .للمستوطنين باقتحام المسجد من خالل باب المغاربة

وتطالب دائرة األوقاف االسالمية في القدس، 
التابعة لدائرة األوقاف االسالمية باألردن، والمسؤولة عن 

ّشؤون المسجد، بوقف االقتحامات ولكن الشرطة إدارة 
  .االسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب

 ٦ ص٢٨/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

االحتالل يعتدي على المواطنين بالعيسوية بينهم 

  سيدة

قوات االحتالل، مساء أمس  اعتدت – وكاالت
الثالثاء، على أهالي بلدة العيسوية بمدينة القدس، خالل 

 .وتمركزها وسط البلدةانتشارها 

وأوضح عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية 
يوسف عبيد أن سيدة أصيبت بعينها بشظايا زجاج مركبة 

 عيار مطاطي باتجاه المركبة، إطالقكانت تستقلها بعد 
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الهالل "ثم نقلت بسيارة   األوليةاإلسعافاتوقدمت لها 
وجاع لتلقي العالج، كما أصيب مسنا برضوض وأ" األحمر

  .بعد دفعه ووقوعه أرضا

وأضاف عبيد أن جنود االحتالل تمركزوا بأعداد 
 واألعيرةكبيرة وسط بلدة العيسوية، وأطلقوا القنابل الصوتية 

المطاطية بصورة عشوائية في شوارع البلدة، واعتدوا على 
بالدفع ووجهوا الشتائم " الشبان وكبار السن"المتواجدين من 

وأضاف عبيد ان قوات  .ح لهملهم، في استفزاز واض
 أيام تقتحم حارة عبيد، وتتمركز ٣االحتالل الخاصة ومنذ 

 .في المنطقة" بيت عزاء"بمحيط 

 اقتحام بناية سكنية بعد منتصف إلىولفت عبيد 
ليلة أمس، ومداهمة أحد منازلها وبداخله أطفال فقط، 
وأشهروا السالح باتجاه طفلة والتي أصيبت بحالة من 

 .لذعر الشديدالخوف وا

وأوضح يوسف عبيد أن سلطات االحتالل تواصل 
حملة اعتداءاتها على العيسوية، للشهر الثالث على 
التوالي، استهدفت فيها البشر والشجر والحجر، وارتقى 

الشهيد محمد سمير عبيد، إضافة " نهاية حزيران"خاللها 
 اعتقاالت طالت كبار السن واألطفال والنسوة والشبان، إلى
حواجز على مداخل البلدة وفي شوارعها الداخلية، وانتشار و

يومي في األحياء وعلى أبواب المحالت التجارية والبنايات 
 .السكنية، وهدم وتوزيع اخطارات هدم

وأفرجت سلطات االحتالل أمس عن الناشط 
المقدسي وعضو لجنة المتابعة محمد أبو الحمص، بشرط 

القادم، حيث اعتقل قبل  عن البلدة لمنتصف الشهر اإلبعاد
وأفرج عنه " عرقلة عمل الشرطة والتحريض" أيام بتهمة ٣

اليوم، والى ذلك أوضح عبيد أن سلطات االحتالل أبعدت 
 عنها األخيرينالعشرات من أبناء البلدة خالل الشهرين 

ً يوما، تحت ذرائع ٢٠ -  أيام ٣لفترات متفاوتة بين 
  .مختلفة

  ٢٨/٨/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

اقتحامات في سلوان وبيتونيا، وتنفيذ اعتقاالت 
  وتجريف طريق زراعية في قرية غرب رام اهللا

 

ّشنت قوات االحتالل،  – وكاالت – محافظات
أمس، حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، في الضفة 

ً مواطنا، واقتحمت مركز ١١والقدس اعتقلت خاللها، 
ن جنوب المسجد معلومات وادي حلوة في بلدة سلوا

األقصى، وبلدة بيتونيا واستولت على تسجيالت كاميرات، 
فيما جرفت طريقا زراعية في منطقة العين التابعة لقرية 

  .الطيرة غرب رام اهللا

ففي القدس اقتحمت قوات االحتالل، أمس، مركز 
معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد 

ً صيام استدعاء األقصى المبارك، وسلمت مديره جواد
  .للتحقيق معه

وقال صيام إن قوات االحتالل دهمت المركز 
وسلمته استدعاء للتحقيق معه الثالثاء المقبل في بلدية 

البناء غير "االحتالل بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة 
، علما أن البناء قائم منذ "المرخص لغرفة من األخشاب

  .٢٠٠٩العام 

يأتي في سياق وأشار إلى أن اقتحام المركز 
التضييق على حرية اإلعالم، وذلك بحجة متابعته الحثيثة 
ألحداث مدينة القدس عامة، وبلدة العيسوية 

واقتحمت قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية، أمس، .خاصة
بلدة بيتونيا غرب مدينة رام اهللا، وانتشرت في عدة 

  ".الخواجا"شوارع، خاصة في محيط محطة محروقات 

در محلية بأن مواجهات دارت بين وأفادت مصا
الشبان وجنود االحتالل، الذين استولوا على تسجيالت 

وعلى صعيد .كاميرات المراقبة في محطة المحروقات
متصل جرفت قوات االحتالل، أمس، طريقا زراعية في 

  .منطقة العين التابعة لقرية الطيرة غرب رام اهللا
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 وقال رئيس المجلس القروي عبد الجابر محمد
إن آليات االحتالل جرفت الطريق التي أعاد المجلس 
تأهيلها قبل نحو العام، لتسهيل تنقل المواطنين إلى 
أراضيهم، والطلبة أثناء توجههم إلى مدرستهم، موضحا 
أن االحتالل أعلن المكان منطقة مغلقة، ومنع وصول 

  .المواطنين إليها

وبين محمد أن تلك الطريق التي يبلغ طولها 
ساعد الطلبة في الوصول إلى مدرستهم التي م ت٨٠٠

خالل فترة قصيرة، في الوقت " ٤٤٣"تطل على شارع 
ًالذي كانوا يضطرون لسلك طريق طويلة جدا وخطيرة، 

  .كونه بمحاذاة جدار الفصل العنصري

وأكد أن االحتالل يسعى من خالل إجراءاته إلى 
الجاثمة عنوة على " بيت حارون"ربط الطريق بمستوطنة 

أراضي المواطنين، ضمن مخطط استيطاني توسعي يسعى 
وأسفرت عمليات الدهم عن اعتقال، .االحتالل إلى تنفيذه

ّ مواطنا من محافظات الضفة، ففي بيت لحم اعتقلت ١١ ً
  . مواطنين من بلدة تقوع ومخيم عايدة٦قوات االحتالل، 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات االحتالل 
، من بلدة تقوع، ) عاما٢٨(د العمور اعتقلت عالء داو

 مواطنين وسلمت سادسا بالغا لمقابلة ٥إضافة لـ
المخابرات اإلسرائيلية خالل عمليات دهم وتفتيش نفذتها 
في مخيم عايدة، والمعتقلون هم بحسب بيان صدر عن 

، ) عاما٢٢( محمد عماد راضي :نادي األسير أمس
مد أمجد ويزن حمزة الكردي، ومهدي البداونة، ومح

عليان، وليث فادي أبو عكر، فيما سلمت المواطن رمزي 
بالغا لمراجعة المخابرات )  عاما٣٧(عمر قوار 

  ".غوش عصيون" في مجمع اإلسرائيلية

واعتقلت قوات االحتالل، الشابين أسامة محمد 
حنون، وأمير محمود حسن مرار من قرية بدرس غرب 

  .مارام اهللا عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشه

وفي سلفيت اعتقلت قوات االحتالل، الشاب 
يوسف نضال عاصي عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة 

  .قراوة بني حسان غرب المدينة

كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب أمير ابراهيم 
من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد دهم ) ً عاما٢٠(حنون 

منزل ذويه، والمواطن ياسين يوسف مخارزة من بلدة 
  .ظاهرية جنوب الخليلال

  ٢٩/٨/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

 االحتالل يغلق جمعية برج اللقلق :القدس
  ويعتقل مديرها

 

 أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، -القدس 
مساء اليوم السبت، أبواب جمعية برج اللقلق في البلدة 

  .القديمة بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت مديرها

إن قوات االحتالل جددت وقالت مصادر محلية، 
اقتحامها لجمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة من القدس، 
وأغلقت أبوابها، واعتقلت مديرها التنفيذي منتصر 
ادكيدك، كما وزعت قرارا بمنع إقامة دوري العائالت 
المقدسية المنوي تنفيذه اليوم في ملعب الجمعية 

  . عائالت مقدسية١٠بمشاركة 

الل اعتقلت، اليوم، رئيس قوات االحت  وكانت
جمعية برج اللقلق ناصر غيث، ومنسق دوري العائالت 

  .في الجمعية عالء جمجموم من مدينة القدس المحتلة

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل اقتحمت جمعية 
برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، 
 واعتقلت غيث وجمجموم، واقتادتهم إلى مركز التحقيق

  .في المدينة

  ٣١/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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 استيطان ال يتوقف.. الضفة
  

اعلنت حركة  -   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان إن » سالم اآلن«
صادق على معظم مخططات » مجلس التخطيط األعلى«

في نهاية «يها أمس، وأكدت الحركة أنه البناء التي نظر ف
% ٨٨ وحدات سكنية، ٢٣٠٤األمر تمت المصادقة على 

تقع في عمق الضفة وفي مستوطنات ستضطر إسرائيل، 
على ما يبدو، إلى إخالئها في إطار اتفاق بين الدولتين 

  .«)إسرائيل وفلسطين(

أنه تمت المصادقة بشكل » سالم اآلن«وأضافت 
ة سكنية، كما تمت المصادقة على  وحد٨٣٨نهائي على 

 وحدة سكنية، وهي المرحلة ١٤٦٦إيداع مخطط لبناء 
وصادق المجلس . األولى في إصدار التصاريح التخطيطية

وقسم من . على شرعنة ثالث بؤر استيطانية عشوائية
  .المخططات هي شرعنة مبان أقيمت بدون تصاريح بناء

هذه على أن المصادقة على » سالم اآلن«وشددت 
هي جزء من سياسة هدامة «المخططات االستيطانية 

للحكومة وغايتها منع إمكانية التوصل إلى سالم وحل 
  .«)المحتلة(الدولتين ومن أجل ضم المناطق 

اإللكتروني اليميني عن » ٧القناة «ونقل موقع 
غوش عتصيون، شلومو «رئيس المجلس االستيطاني 

 وحدة سكنية ٢٠٠نئمان، قوله إن المصادقة على بناء 
ثالث » ميتساد«يؤدي إلى مضاعفة عدد سكان مستوطنة 

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

المصادقة النهائية على البناء «وأضاف نئمان أن 
في إيبي هناحال تشكل عمليا شرعنة المستوطنة وتشمل 

وهذه بشرى هائلة . ة وحدة سكنية دائم٩٦بداخلها بناء 
لجنوب شرق غوش عتصيون، ولالستيطان اليهودي في 

، ولغوش عتصيون عموما )برية الخليل(صحراء الضفة 
ونأمل أن اتجاه التطوير والبناء في . ولجميع المستوطنين

  .«المستوطنات سيستمر بكامل القوة

من جهة اخرى، اصدر وزير األمن الداخلي 
مجموعة من القرارات التعسفية » جلعاد أردان«اإلسرائيلي 

الجديدة من بينها حظر أي نشاطات للسلطة الفلسطينية 
وكافة التنظيمات والحركات الوطنية واإلسالمية في مدينة 

  .القدس المحتلة

واعتبر أردان ان أي نشاط فلسطيني رسمي او من 
، يقع »عمال إرهابيا«فصائل العمل الوطني واإلسالمي 

  .)منع اإلرهاب(ت طائلة قانون منظمه والقائم به تح

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

  .«اإلسرائيلي

وكانت قوات من الشرطة والقوات الخاصة 
ينها فندق والمخابرات اقتحمت العديد من الفنادق من ب

وجمعية الشبان المسيحية في شارع نابلس في » الليجسي«
القدس المحتلة بقوات كبيرة، وكذلك اقتحمت مؤسسة 

في شارع الزهراء ومنعت عدد من النشاطات ) يبوس(
الثقافية واالقتصادية، واالجتماعية منها تكريم المرحوم 

  .«صبحي غوشة«الدكتور 

ن المتطرف كما قرر أردان المحسوب على اليمي
تمديد إغالق كافة المؤسسات الفلسطينية الخاصة والعامة 

بيت «وتلك التابعة للسلطة في المدينة المقدسة بما فيها 
مقر مسؤول ملف القدس الراحل فيصل الحسيني » الشرق

ومقر الطواقم الفنية للوفد الفلسطيني المفاوض قبل أوسلو، 
الغرفة التجارية ومقر جمعية الدراسات العربية ومكتبتها، و

ومقر نادي األسير الفلسطيني وغيرها من المؤسسات 
  .الفلسطينية
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وشددت حكومة االحتالل من قبضتها األمنية 
الحديدية في مدينة القدس ومنعت حفل تخريج لروضة 
أطفال في البلدة القديمة واعتبرته يهدد امن إسرائيل، كما 

د األقصى تمنع سلطات االحتالل منذ معركة بوابات المسج
المبارك أي نشاطات فلسطيني مهما كان وتحارب على 
الهوية والرواية وتعمل على استهداف كل نشاط للسلطة 
الفلسطينية في المدينة المقدسة، ووفق المتطرف أردان 

، يالحق ويعتقل منظمي تلك »عمال إرهابيا«يعتبر ذلك 
منع (النشاطات يخضعوا للعقاب وفق قانون االحتالل 

  .)باإلرها

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

  .«خراب الهيكل«يسمى بذكرى 

ت صحيفة واشترطت الجماعة حسب ما نشر
العبرية في عددها الصادر امس أن يتعهد ) اسرائيل اليوم(

نتانياهو ويعلن السماح لليهود بدخول األقصى يوم األحد، 
تتم زيادة أوقات «، وأن »ٕحتى وان كان يوم عيد للمسلمين

الزيارات، حتى تشمل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط 
صيام في المتوقع على األبواب، وخصوصا مع صعوبة ال

  .«يوم حار

ويعتبر ما يسمى ذكرى خراب الهيكل من األيام 
التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية لألقصى، ويتجاوز عدد 

  .المقتحمين سنويا في هذا اليوم ألف مستوطن

ويتم عادة اغالق باب المغاربة، الذي من خالله 
يجري اقتحام األقصى كل يوم باستثناء ايام الجمعة 

  .دي الفطر واألضحىوالسبت، في عي

  االحتالل يهدم منزلين بالقدس

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، منزلين في 
مدينة القدس المحتلة، وقالت هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيان، إن سلطات االحتالل أجبرت المقدسي 

صباح ابو رميلة على هدم منزله، بضغط من بلدية 
كما هدمت جرافات . خيصاالحتالل؛ بحجة عدم التر

االحتالل منزال آخر في حي بيت حنينا، يعود للمواطن إياد 
خليل الكسواني، عقب محاصرة المكان، واعالنه منطقة 

  .عسكرية مغلقة

وقالت الهيئة إنه لم يتم تسليم الكسواني أي 
إخطار بالهدم، وقوات االحتالل أخرجت زوجته وأوالده بالقوة 

 مترا، ويقطن فيه ١٤٠بلغ مساحته قبل هدم المنزل الذي ت
  .مع زوجته وثالثة أطفال

من جهة اخرى، قال نادي األسير الفلسطيني ان 
قوات االحتالل االسرائيلي شنت امس حملة دهم واعتقاالت 

 فلسطينيا من مناطق في الضفة الغربية ٢٢واسعة طالت 
  .المحتلة

وذكر نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل 
ناطق متفرقة في مدن نابلس والخليل وجنين اقتحمت م

  .وأريحا ورام اهللا وأعتقلت مواطنين بزعم أنهم مطلوبون

  ١١ص ٧/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 وحدات ٢٣٠٤االحتالل يصادق على 
 استيطانية جديدة

  

أصدر رئيس  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
افقة على الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للمو

بناء حي استيطاني في مستوطنة دوليف شمال غرب رام 
اهللا والتي وقعت فيها عملية اسفرت عن مقتل مجندة 

  .الجمعة الماضية

إنه أصدر «: وقال نتانياهو في هذا الصدد
تعليماته إلى مدير عام مكتبه بغية تقديم خطة للمصادقة 

ضي عليها في جلسة لجنة التنظيم والبناء القريبة، وتق
، حيث »دوليف«إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة 

وقال رئيس .  وحدة سكنية٣٠٠سيضم الحي االستيطاني 
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سنواصل . نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا«: الحكومة
  .«تعزيز وتطوير االستيطان

وسبق تعليمات نتانياهو ببناء حي استيطاني 
التابع » مجلس التخطيط األعلى«جديد، فيما صادق 

لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة » دارة المدنيةاإل«لـ
الجاري، على إيداع مخطط / الغربية، خالل شهر آب

، »ميتساد« وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ٢٠٠لبناء 
 وحدة سكنية في ١٠٠وعلى سريان مخطط لبناء 

وتقع المستوطنتان في شرقي . »إيبي هناحال«مستوطنة 
 في منطقة بيت »غوش عتصيون«الكتلة االستيطانية 

  .لحم

على » مجلس التخطيط األعلى«كذلك صادق 
، »غفاعوت«شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة 

وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات االحتالل لبنائها 
  .في هذه المستوطنة

اإلسرائيلية المناهضة » سالم اآلن«وقالت حركة 
» مجلس التخطيط األعلى«لالحتالل واالستيطان إن 

  .ق على معظم مخططات البناء التي نظر فيهاصاد

في نهاية األمر تمت «وأكدت الحركة أنه 
تقع % ٨٨ وحدات استيطانية، ٢٣٠٤المصادقة على 

في عمق الضفة وفي مستوطنات ستضطر إسرائيل، على 
ما يبدو، إلى إخالئها في إطار اتفاق بين الدولتين 

  .«)إسرائيل وفلسطين(

 ١٢٠طارات ببناء وسلمت سلطات االحتالل إخ
وحدة استيطانية على أراضي دير استيا بمنطقة واد قانا 

  .غرب سلفيت

وقال رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان 
 وحدة استيطانية في حوض رقم ١٢٠تسلمنا قرارا ببناء «

 وهو ما بعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب ٥٩
  .«بلدة دير استيا

ي تلك المنطقة هي واضاف زيدان، أن األراضي ف
ٍأراض حكومية، واالحتالل يريد تغيير معالمها إلى أراض 
خاصة استيطانية بقرار عسكري من أجل تسهيل بناء 
الوحدات االستيطانية، وفي الحوض أيضا أراض خاصة 

  .لمواطني دير استيا وكفر القف

على صعيد آخر استنكرت عضو اللجنة التنفيذية 
 حنان عشراوي، موافقة رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية

 ٣٠٠الوزراء اإلسرائيلي على بناء حي استيطاني يضم 
برام اهللا، وتسليم اخطارات » دوليف«وحدة بمستوطنة 

 وحدة استيطانية على اراضي ديراستيا ١٢٠ببناء 
  .بمنطقة وادي قانا غرب سلفيت

إن التصاعد : وقالت في بيان صحفي امس
صل التهام أراضي فلسطين االستيطاني الجنوني الذي يوا

يعكس العقلية االستعمارية االنتهازية لمقاول الحرب 
  .بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة

إن : وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت االسرائيلية
نتنياهو وافق اليوم، على إقامة حي استيطاني جديد في 
مستوطنة دوليف على أراضي قرية الجانية، غرب مدينة 

  .وسط الضفة الغربية المحتلةرام اهللا 

٩ص ٢٧/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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  "الحرم اإلبراهيمي"جائزة رسمية لمؤيد مذبحة 

  

 ٥/٨/٢٠١٩شيرا كيدري عوفاديا  - هآرتس



  
  ١٧٨ 

وزير التعليم رافي بيرتس ووزير المواصالت 
بتسلئيل سموتريتش يتوقع أن يخطبا في مناسبة لمنح 

غينزبورغ الذي عبر عن تأييده جائزة للحاخام اسحق 
. لباروخ غولدشتاين بعد المذبحة في الحرم االبراهيمي

غينزبورغ هو أحد الحاخامات الذين أعطوا الدعم الديني 
، الذي يتناول الظروف التي يسمح ”عقيدة الملك“لكتاب 

  .فيها لليهود بقتل غير اليهود حسب الشريعة

حيفة المتحدث باسم الوزير سموتريتش أكد للص
 "تويتر"وسموتريتش كتب في . بأنه سيشارك في المناسبة

الحاخام غينزبورغ هو شخص ابداعي "قبل اسبوعين بأن 
ال . وطالب ذكي جدا مع ابداعات توراتية بدرجة ال تقدر

يجب علينا أن نتفق معه في كل شيء من اجل االيمان 
سأحضر االحتفال من اجل تقديم . بأنه يستحق الجائزة

  ". والمباركة لهاحترامي

وزير “وجاء من مكتب بيرتس ردا على ذلك 
التعليم سيكون مسرورا بالمشاركة في هذه المناسبة 
. السنوية ألكاديمية التوراة والحكمة في جفعات شموئيل

وحول منح الجائزة، الوزير والوزارة ال يشاركان في اتخاذ 
  ".القرار بشأن منح الجائزة

، "نهج حياة" كة الحاخام غينزبورغ يترأس حر
التي تسعى الى تغيير الديمقراطية في اسرائيل واستبدالها 

، بعد بضعة اشهر على ١٩٩٤في العام . بدولة شريعة
 مصل مسلم واصابة أكثر من ٢٩قيام غولدشتاين بقتل 

 شخصا في الحرم االبراهيمي نشر غينزبورغ كراسة ١٢٠
في هذه الكراسة وصف . "باروخ البطل"بعنوان 

وقد كتب أن ما .  ومدح ما فعله"قديس"شتاين بأنه غولد
. فعله غولدشتاين هو أمر مثالي ليهودية جذرية ونقية

 –أمر الساعة " نشر كتاب له بعنوان ٢٠٠٣في العام 
العربي ليس له حق في الوجود "، كتب فيه "عالج جذري
في .  واتهم اليسار االسرائيلي بقتل يهود"في اسرائيل

ده الئحة اتهام بسبب التحريض اعقاب ذلك قدمت ض

ولكن االتهامات الغيت في صفقة في . على العنصرية
  .اطارها اعتذر ووعد بعدم نشر أقوال تحريض

الجائزة ستمنح الخميس القادم من قبل اكاديمية 
، المؤسسة التوراتية الممولة من قبل "التوراة والحكمة"

 ألف ٢٥قسم الثقافة اليهودية في وزارة التعليم بمبلغ 
وفي وزارة التعليم . ٢٠١٨ و٢٠١٧شيكل في االعوام 

قالوا ردا على سؤال هآرتس بأنهم لن يمولوا المؤسسة 
  .٢٠١٩في العام 

في نبأ نشر قبل اسبوعين كتب فيه بأن 
غينزبورغ هو الفائز بالجائزة، ظهر شعار وزارة التعليم 
وشعار قسم الثقافة اليهودية الذي يعمل في اطار الوزارة 

  .شعار بلدية جفعات شموئيلو

 نفوا في وزارة التعليم "هآرتس"وردا على سؤال 
الشعار تم ضمه للنبأ "المشاركة في االحتفال وقالوا إن 

أمر بإزالة "ومدير قسم الثقافة اليهودية . "بدون علمهم
بلدية جفعات شموئيل . ، جاء من وزارة التعليم"الشعار

لت إن الشعار تم ايضا نفت المشاركة في االحتفال وقا
  .وضعه بدون علمها

 "الشجاعة والسالم" ومنظمة "تاغ مئير"منظمة 
أعلنتا أنهما ستتظاهران يوم الخميس في جفعات شموئيل 

مشاركة وزير التعليم الحاخام ". احتجاجا على منح الجائزة
بيرتس، ووزير المواصالت بتسلئيل سموتريتش، في 

غينزبورغ هو الحدث الذي سيعقد على شرف الحاخام 
 ".الشجاعة والسالم"، جاء من حركة "أمر خطير ومؤسف

  ٢٥ ص٦/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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االحتالل يمنح الحصانة الكاملة لجنوده عند 
 قتل الفلسطينيين

منح االدعاء العسكري في الجيش اإلسرائيلي 
الحصانة الكاملة للجنود ممن تورطوا في قتل 

و أي أحداث باألراضي الفلسطينيين خالل مواجهات أ
الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية 
القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم 

  .بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس. العسكرية أو المدنية

وأظهر تقرير االدعاء العام العسكري لعام 
 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، ٢٠١٨

، تم تدريبهم على سيناريوهات »السايبر»ستخبارات وواال
طلب منهم خاللها إظهار الوعي بالنتائج القانونية 

التي نقلت » هآرتس«ألفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة 
أي جندي يتعرض «عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن 

للخطر ويقتل فلسطينيا فسيمنح له الدعم الكامل من 
  .المحاكم العسكرية

ذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر و
، 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

وبحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي 
ن يطلق النار دون العودة إلى أي يتعرض للخطر عليه أ

أحد من الضباط في قراره، واكد أن الجندي الذي يواجه 
الخطر ويعمل على 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 

  .يتعرض للمساءلةالعسكرية ولن 

  ١٧ ص٧/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إسرائيل .. ًترامب اعتبر السماح لهما ضعفا
تمنع إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة 

  القدس

 

 اعتبر الرئيس األميركي دونالد ترامب – وكاالت
في حال سماحها " ضعفا شديدا"ّأن إسرائيل ستظهر 

تين بدخول نائبتين أميركيتين مسلمتين ومؤيد
 .للفلسطينيين، تعتزمان زيارة األراضي الفلسطينية

ّوقال الرئيس األميركي في تغريدة على تويتر إن 
رشيدة طليب النائبة األميركية من أصل فلسطيني، 

تكرهان إسرائيل "وزميلتها إلهان عمر من أصل صومالي 
وكل اليهود، وليس باإلمكان قول شيء أو القيام بشيء 

 ".لتغيير رأيهما

ي سياق متصل، قررت الحكومة اإلسرائيلية ف
ٕمنع النائبتين رشيدة طليب والهان عمر من زيارة القدس 
المحتلة، في إطار جولة تزوران خاللها الضفة الغربية 

 .المحتلة كذلك

وقالت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي تسيبي 
حوتوفلي للتلفزيون اإلسرائيلي إنه لن يسمح بدخول 

 .ٕميركيتين رشيدة طليب والهان عمرالنائبتين األ

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في القدس بأن قرار 
المنع اتخذه وزير الداخلية وأحيل إلى الجهات القانونية 
للمصادقة عليه قبل إعالنه رسميا، بحسب القناة الثانية 

 .في التلفزيون اإلسرائيلي

ووفقا للمصدر ذاته، فإن قرار المنع جاء بعد 
ية أجراها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين مشاورات سر

نتنياهو مع الجهات ذات االختصاص، بذريعة أنهما 
 .مؤيدتان للفلسطينيين ومعاديتان إلسرائيل

ٕورشيدة والهان أول امرأتين مسلمتين تنتخبان 
في الكونغرس، وهما من الجناح التقدمي للحزب 

اطعة المق"الديمقراطي، وأبدت االثنتان دعمهما لحركة 
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) بي دي أس" (وسحب االستثمارات وفرض العقوبات
 .المؤيدة للفلسطينيين

وبحسب القانون اإلسرائيلي يمكن رفض دخول 
داعمي الحركة إلسرائيل، لكن السفير اإلسرائيلي في 
الواليات المتحدة رون ديرمر قال الشهر الماضي إنه 
سيتم السماح لهما بالدخول احتراما للكونغرس وللعالقات 

 .األميركية اإلسرائيلية

 منع ٢٠١٨وقررت الحكومة اإلسرائيلية في 
زيارات نشطاء منظمات معينة كانت قد دعت إلى مقاطعة 

بأنها معادية للسامية " بي دي أس"إسرائيل، متهمة حركة 
 .وبمعاملة الدولة اليهودية بطريقة مختلفة

قال مسؤول أميركي إن نتنياهو :مشاورات
ن في حكومته عقدوا مشاورات وأعضاء بارزين آخري
ويمكن .بشأن الزيارة" قرار نهائي"أمس األربعاء التخاذ 

أن يؤدي منع مسؤولين أميركيين منتخبين من الزيارة إلى 
الذي أبرز  -تفاقم التوتر في العالقات بين نتنياهو 

عالقته الوثيقة بالرئيس األميركي دونالد ترامب خالل 
وأعضاء الحزب الديمقراطي  - حملته االنتخابية الحالية

  .في الكونغرس

احتمال أال تسمح إسرائيل "وقال المسؤول إن 
وتواصل الفرق المختصة . بالزيارة في الوضع الحالي قائم

  ".والقانونية في الوزارات بحث األمر

وتحولت زيارة المشرعتين األميركيتين للمسجد 
األقصى ومحيطه إلى نقطة خالف، وقال أحد المصادر 

لضمان "طلعة على الزيارة التي يرجح أنه تم إلغاؤها، الم
إظهار السيادة اإلسرائيلية على الموقع سيطلبون مرافقة 
الشرطة اإلسرائيلية معهما وليس مسؤولي الوقف 

  .، في إشارة إلى إدارة الوقف اإلسالمي"فحسب

وقال مسؤول في وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية 
للمسجد األقصى ستتطلب إن أي زيارة لطليب وعمر 

  .حماية أمنية إسرائيلية

المولودة في )  عاما٤٣(وتعود جذور طليب 
الواليات المتحدة لقرية بيت عور الفوقا بالضفة الغربية، 

 .وال تزال جدتها وأقاربها يعيشون هناك

وتعود أصول إلهان عمر إلى الصومال التي 
 .هاجرت منها وهي طفلة إلى الواليات المتحدة

  ١٥/٨/٢٠١٩ زيرةالج

* * * * *  

ًرشيدة طليب تهاجم والدمع في عينيها كال من 
  ترامب ونتنياهو

 

النائبة األمريكية الوحيدة من  شرحت - واشنطن
، اإلثنين، والدمع في أصل فلسطيني، رشيدة طليب

عينيها، األسباب التي دفعتها للعدول عن زيارة جدتها في 
الضفة الغربية المحتلة، متهمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، بإطاعة الرئيس دونالد ترامب في تقييد 

 .تحركاتها

وكانت السلطات اإلسرائيلية أعلنت، الجمعة، 
أنها سمحت لطليب بزيارة جدتها المسنة في الضفة 

، بعدما تعهدت النائبة ”إنسانية“الغربية المحتلة لدواع 
  .”احترام شروط الزيارة” الديموقراطية خطيا بـ

ب ما لبثت أن أعلنت عدولها عن غير أن طلي
التي فرضتها عليها ” الجائرة“الزيارة بسبب الشروط 

  .الدولة العبرية

، خالل ) عاما٤٣(واإلثنين، أوضحت طليب 
، )وسط(مؤتمر صحافي في سانت بول بوالية مينيسوتا 

أنها غيرت رأيها بعدما تحدثت مع عائلتها، بمن في ذلك 
عور الفوقا قرب رام اهللا جدتها التي تعيش في قرية بيت 

  .في الضفة الغربية المحتلة

وقالت النائبة المولودة في ديترويت ألبوين 
قالت لي إنني “متحدرين من الضفة الغربية إن جدتها 

  .”حلمها الذي أصبح حقيقة، إنني طائرها الحر



  
  ١٨١ 

لماذا يجب علي أن “: وأضافت بصوت متهدج
الذي أعود وأضع نفسي في قفص وأخضع، في الوقت 

  .”كرامتها للمرة األولى؟.. أعاد إليها انتخابي

من هنا، قررنا جميعا كأسرة واحدة، “: وتابعت
في الساعة الثالثة صباحا، وسط البكاء، أنه ال يمكنني 

  .”الذهاب طالما أنني لن أكون نائبة أمريكية حرة

إلهان عمر، النائبة  وكانت طليب وزميلتها
 المحتلة تعتزمان زيارة الضفة الغربية الصومالية األصل،

في نهاية األسبوع الماضي، لكن ترامب الذي تناصبانه 
  .العداء دعا علنا الدولة العبرية إلى منع زيارتهما

: ”تويتر“وكتب يومها الرئيس الجمهوري على 
إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة فهذا “

تكرهان إسرائيل “، معتبرا أنهما ”سيظهر ضعفا كبيرا
هود، ال يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير وجميع الي

  .”رأيهما

وبعيد موقف ترامب، أعلنت الدولة العبرية أنها 
ستمنع زيارة النائبتين ألنهما تؤيدان جهود مقاطعة 
إسرائيل بسبب احتاللها أراضي الفلسطينيين وسياستها 
تجاههم، قبل أن يعود وزير الداخلية اإلسرائيلي، أرييه 

أنه قرر السماح لطليب وحدها بزيارة جدتها درعي، ويعلن 
  .”إنسانية“لدواع 

وفي مؤتمرها الصحافي، أعربت طليب عن 
األسف ألن يكون نتنياهو قد استوحى، على ما يبدو، “

، وحتى أن يكون قد اتبع تعليمات )قراره(من ترامب 
  .في حظر هذه الزيارة” ترامب

 بدورها، أدانت إلهان عمر، التي نظمت المؤتمر
الصحافي، منعها وطليب من زيارة إسرائيل، معتبرة هذا 

محاولة من حليف للواليات المتحدة لحرماننا من “الحظر 
  .”قدرتنا على القيام بعملنا كنواب

  ٢١/٨/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

أحزاب اليمين اليهودي تطالب بتكثيف 
 االستيطان

  

كشف المكتب الوطني للدفاع  –القدس المحتلة 
ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير عن االرض 

في تقريره األسبوعي لالستيطان عن ارتفاع االصوات 
التي تطالب بتكثيف االستيطان وضم المناطق المسماة 

وتطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات المنتشرة ) ج(
في أرجاء الضفة الغربية المحتلة وذلك مع اقتراب موعد 

لية المزمع عقدها في السابع عشر االنتخابات االسرائي
  .من أيلول المقبل خاصة بعد العملية االخيرة

واشار المكتب في تقريره االسبوعي الذي يغطي 
 من آب الجاري، إلى مطالبة ٢٣-١٧الفترة من 

المستوطنين في مدينة الخليل، رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتانياهو بالسماح لهم باالستيطان على اراضي 

ق الجملة في المدينة، وعرض المستوطنون هذا سو
الطلب على نتانياهو قبيل اجراء طقوس ذكرى أحداث 

  .١٩٢٩ي رافقت هبة البراق عام الخليل الت

ومن المقرر اجراء هذه الطقوس التي يزمع 
نتانياهو المشاركة فيها في الرابع من ايلول المقبل أي 

  .ً يوما من انتخابات الكنيست١٣قبل 

اوساط المستوطنين ان يهودا اشتروا وتزعم 
االرض قبل وقوع تلك االحداث ويحاول المستوطنون منذ 

 السيطرة على مبنى كبير زعموا ٦٧احتالل الخليل عام 
  .شراءه

وكان المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية 
ابيحاي مندبيليت، وافق في تشرين الثاني الماضي على 

انه ال مانع من اعادة رأي المستوى االمني القائل ب
  .«الممتلكات لليهود«

ويبذل المستوطنون جهودا كبيرة للسيطرة على 
سوق الجملة بعد نقل الملف الى مجلس االمن القومي 
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 شهور وتجري منذ ذلك الحين مداوالت ٣االسرائيلي قبل 
  .إليجاد حلول لترضي المستوطنين

وفي السياق، ينوي نتانياهو في سياق حملته 
بية اقتحام الحرم االبراهيمي إلظهار نفسه انه رجل االنتخا

اليمين االول الذي ال يتنازل عن المخططات الصهيونية 
في مدينة الخليل وانه الداعم االول لالستيطان فيها وأنه 
ينوي زيارة العديد من المناطق في منطقة الخليل لاللتقاء 

قط بالمستوطنين وقادتهم للتأكيد لهم ان حكومة برئاسته ف
  .هي التي تدعم االستيطان في الخليل

في اسرائيل » اتحاد أحزاب اليمين«وبدوره رفع 
بزعامة ايليت شاكيد، سقف دعايته االنتخابية بالتركيز 
على عنصر االستيطان في الحمالت الدعائية لألحزاب في 

  .اسرائيل على ابواب انتخابات الكنيست

ت الجديد برئاسة أيلي» يمينا«فقد أعلن حزب 
شاكيد، عن خطته لحل مشكلة االستيطان في إسرائيل 

  . المتمثلة بغالء الشقق السكنية

جاء ذلك خالل جولة قام بها قادة الحزب 
الجديد، الذي يضم عددا من األحزاب اليمينية المتطرفة، 

  . في الضفة الغربية» مستوطنة ألكنا«في 

ويدور الحديث عن خطة يعمل الحزب على الزام 
تنفيذها في حال فاز في االنتخابات المقبلة الحكومة ب

وتقلد ملف وزارة االستيطان، حيث تنص الخطة على 
توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الضفة 

  .الغربية

كما أوضح الحزب أن تطبيق الخطة سيمتد لمدة 
 ألف وحدة ١١٣خمسة أعوام من خالل بناء ما يقارب 

عم مالي من سكنية جديدة في الضفة الغربية، بد
  .الحكومة من خالل صرف ميزانية خاصة بالخطة

ووفقا للمعطيات التي عرضها قادة هذا الحزب 
 الف شيقل فيما ٩٥٠فان سعر الوحدة السكنية سيبلغ 

غوش «يبلغ سعر الوحدة السكنية المماثلة في منطقة 

 ٢٢ مليون شيقل بحيث سيقام كل عام ١.٧مبلغ » دان
  .الف وحدة سكنية

غوش «اكيد حال لمشكلة السكن في وتعرض ش
داخل اسرائيل، فمن اجل تخفيض االسعار يتوجب » دان

غوش « فـ. زيادة العرض في مستوطنات الضفة الغربية
على حد زعمها مكتظ مثل غزة واالسعار فيه مثل » دان

  .نيويورك

إن على الحكومة ) نفتالي بنيت(من جهته قال 
صف مليون اسرائيلي االسرائيلية اتخاذ قرار حول اسكان ن

لنفسة ) يمينا(في غرب الضفة الغربية، وقد حدد حزب 
من خالل هذا المخطط هدفين االول يتمثل بضم المنطقة 

في الضفة الغربية والثاني عملي يتناول طبيعة » ج«
تنفيذ المخطط، ووفقا للمخطط سيمتد البناء على مساحة 

خارج » اراضي دولة« الف دونم مما يوصف بـ ٣٥
مناطق المصنفة وفق االتفاقيات الموقعة بين الجانبين ال

  ).ب( و)ا(الفلسطيني واالسرائيلي بمناطق 

وفي نفس االطار دعت شاكيد، وحليفها نفتالي 
بينيت، إلى تطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات في 

جاء ذلك خالل زيارة قاما بها إلى مجمع . الضفة الغربية
يجب «وقالت شاكيد ، »مستوطنات غوش عتصيون«

، هناك إجماع »غوش عتصيون«تطبيق السيادة على 
  «.على ذلك، ومن ثم تطبيق السيادة على كافة المناطق

  ١٠ص ٢٥/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نائب صهيوني متطرف يدعو لتجاهل مطالب 
  األسرى المضربين حتى يموتوا

 

حرض عضو الكنيست الصهيوني، المتطرف 
ى الفلسطينيين المضربين عن اورن حزان، ضد األسر

الطعام، بالدعوة المباشرة لقتلهم وتشديد العقوبات ضدهم، 
 .وعدم االستجابة ألي مطلب من مطالبهم اإلنسانية
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ال "وأضاف حزان في تصريحات استفزازية 
مشكلة لو مات جميع األسرى الفلسطينيين بإضرابهم عن 

جد الطعام فيوجد لدينا ازدحام داخل السجون، لكن يو
 ".متسع بالتراب للجميع

وعلق حزان حول قيام المستوطنين بإقامة حفل 
لو كنت رئيس مصلحة السجون : "شواء قرب سجن عوفر

ألشعلت المناقل داخل السجون، مبادرة أمس كان مثيرة 
 ".وجيدة ويجب تكرارها ودعمها

وطالب حزان حكومة االحتالل بعدم الخوض بأي 
ين وعدم الرضوخ مفاوضات مع األسرى الفلسطيني

 اإلطعامالكنيست أصدر قانون "ًلمطالبهم، مضيفا 
القسري، لكن حتى هذا القانون ال أريده، أريد أن يموتوا 

 ".ًجميعا

كما دعا لتشديد ظروف األسرى وسن عقوبات 
توجهت أكثر من مرة لنتنياهو وقلت له يوجد "إضافية، 

 مفقودين لنا في غزة، ولذلك يجب تشديد الظروف داخل
السجون وسحب التلفاز من األسرى وحرمانهم من 

  ".التعليم، ومنع أهالي غزة من الزيارة

٢٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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األوضاع في القدس تذكر : وزير إسرائيلي
  بإحراق المسجد األقصى

 

سابق إن  قال وزير إسرائيلي –عدنان أبو عامر 
ما يحصل اليوم من سياسة إسرائيلية جنونية في القدس "

تذهب باتجاه إشعال الحرم القدسي، وكأننا في سيناريو 
يستعيد إحراق المسجد األقصى في مثل هذه األيام قبل 
خمسين عاما على يد مايكل روهان المسيحي االسترالي 

  ".من كيبوتس مشمار هشارون

إسرائيل "بصحيفة وأضاف يوسي بيلين في مقاله 
الدول العربية اتهمت "أن " ٢١عربي"، وترجمته "اليوم

 إسرائيل الرسمية بمحاولة ١٩٦٩آنذاك في العام 
التخلص من أي أثر إسالمي في الحرم القدسي، حيث 

  ".تسبب الحريق بأضرار كبيرة في المسجد

ّوأوضح بيلين، الذي شغل مهام عديدة بالكنيست 
 عاما ٢٨ روهان ابن الـ"اء، أن والحكومات، كوزارة القض

اعترف خالل محاكمته العلنية التي تابعها كل العالم 
بجريمة إحراق المسجد األقصى بزعم أنه تلقى أمرا إلهيا، 
وتعليمات من النبي زخاريا، واعتقد أن إحراق المسجد 
األقصى سيمكن اليهود من بناء هيكل سليمان مجددا، 

ى العالم، والتحكم فيه وبذلك يسرع في عودة المسيح إل
 ."ألف سنة من جديد

وأشار بيلين، أحد رموز حزب العمل، ورئيس 
حزب ميرتس، ومن رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، 

المحكمة اإلسرائيلية قررت أن روهان ال يمر "إلى أن 
بظروف صحية ونفسية مالئمة تجعله مهيأ لتلقي 

لألمراض محاكمة عادلة، وقررت إرساله إلى مستشفى 
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النفسية، حتى تمكن من الهرب من أحد المستشفيات، 
وفي النهاية تم تسليمه إلى استراليا إلى أن مات فيها 

 ."١٩٩٥عام 

األحداث الجارية اليوم في القدس "وأضاف أن 
تعيد إلى األذهان التنظيم اليهودي الذي تشكل في 
السبعينات والثمانينات من مجموعة متطرفة أقيمت على 

ض تنظيم غوش إيمونيم، وجاء تأسيس التنظيم أنقا
خصيصا احتجاجا على السياسة التي اتبعها رئيس 
الحكومة الراحل مناحيم بيغن، ألنه وقع على اتفاق 
السالم مع مصر، وتنازل عن شبه جزيرة سيناء، ولم 

  ".يتبع سياسة القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين

عة أحد أهداف هذه المجمو"وكشف النقاب أن 
اليمينية اليهودية هو هدم كل المباني اإلسالمية في 
الحرم القدسي، من أجل التسريع ببناء هيكل سليمان 
الثالث، وقد تم إلقاء القبض عليهم وهم في طريقهم إلى 
تفجير خمس حافالت فلسطينية في شرقي القدس، وبعد 
ان قتلوا ثالثة طالب فلسطينيين، استهدفوا عددا من 

ات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسببوا رؤساء البلدي
 ."بقطع أقدامهم

اعتقالهم حال دون نجاحهم بتفجير "وأكد أن 
 معتقال من المجموعة تم ٢٩المسجد األقصى، ومن بين 

، حكم بعضهم بالسجن المؤبد، وآخرون بفترات ١٥إدانة 
زمنية قصيرة، لكنهم جميعا تم إطالق سراحهم قبل انتهاء 

عد تقديمهم طلبات استرحام لرئيس الدولة محكومياتهم ب
آنذاك حاييم هرتسوغ، دون أن يتحدث أحد آنذاك أنهم 
مرضى نفسيين بحاجة لعالج صحي، لكنهم فور إطالق 

  ."سراحهم انخرطوا جميعا في تنظيمات استيطانية

يستحضر بيلين هذه األحداث ليشير إلى حوار 
يصل جمعه مع الزعيم الفلسطيني المقدسي الراحل ف

سأله بيلين عن سبب "، حيث ٢٠٠٠الحسيني في العام 
إصرار الفلسطينيين في التمسك بطلب السيادة على الحرم 

القدسي، فأجابه الحسيني بعبارة أدهشت بيلين بعض 
ماذا لو شهدت القدس هزة أرضية والمسجد : الوقت

األقصى وقبة الصخرة تهدمتا، هل ستعيد بناءهما لو كنت 
 "اإلسرائيلية؟رئيسا للحكومة 

الحسيني واصل حديثه الموجه "وختم بالقول أن 
ربما لن تصمد كثيرا أمام دعوات : إلى بيلين قائال

المتدينين اليهود لبناء هيكل سليمان الثالث، ورغم أنني 
أبلغته أن هذا سيناريو نادر الحدوث، ال يمنح 
الفلسطينيين مصداقية لطلب السيادة على الحرم القدسي، 

يجب أن ال ننسى روهان، والتنظيم : حسيني أجابهلكن ال
اليهودي، نحن بحاجة لسيادة فلسطينية تسمح لنا بإعادة 

 ."المباني اإلسالمية التي قد تهدم في الحرم القدسي

 ١٩/٨/٢٠١٩ – ٢١عربي

* * * * *  

ـ سيادة المطران عطا اهللا حنا بمناسبة الذكرى ال

رية نيران العنص" :األقصى المسجد إلحراق ٥٠

والحقد ما زالت مشتعلة وهي تستهدفنا جميعا 

مسلمين ومسيحيين كأبناء للشعب الفلسطيني 

 "الواحد
  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس - القدس
 اليوم بأنه في الذكرى األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

 المسجد األقصى نلحظ ان الحرائق ما إلحراقالخمسين 
واألقصى مستهدف ومستباح زالت مستمرة ومتواصلة 

بشكل يومي من قبل المستوطنين المتطرفين الذين 
  .يقتحمونه وهدفهم التقسيم الزماني والمكاني

 نستذكر ما حدث قبل األليمةفي هذه الذكرى 
 أبيهمخمسين عاما حيث هب اهالي القدس عن بكرة 

 نيران الحقد والعنصرية التي إلطفاءمسيحيين ومسلمين 
 توحد المقدسيون في ذلك ،د األقصىاستهدفت المسج
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 للنيران المستعرة وتجسدت الوحدة إطفائهماليوم في 
  .الوطنية بأبهى صورها في باحات األقصى

 الذين احرقوا األقصى في ذلك الحين أولئكان 
 واستفزازتهم اعتداءاتهمهم ذاتهم الذين يستمرون في 

  .حتى اليوم

ه هم  الذين يقتحمون األقصى ويستهدفونوأولئك
 المسيحية التي وأوقافناذاتهم الذين يستهدفون مقدساتنا 

تسرق منا عنوة وفي وضح النهار بهدف طمس معالم 
مدينتنا وتهميش حضورنا والنيل من انتمائنا وجذورنا 

  .العميقة في تربة هذه المدينة المقدسة

 أقصاهم الذين يستهدفون المسلمين في أولئك
الذين يستهدفون  هم ذاتهم وأوقافهمومقدساتهم 

 ال سيما في منطقة وأوقافهمالمسيحيين في مقدساتهم 
باب الخليل حيث يستعد المستوطنون لالستيالء على 

 تعتبر تحفة من التحف التي تزين أرثوذكسيةعقارات 
  .مدينتنا المقدسة

سيبقى المقدسيون المسيحيون والمسلمون 
يدافعون عن مدينتهم مهما اشتدت حدة نيران الحقد 

العنصرية المستعرة والتي هدفها هو النيل من هوية و
  .مدينتها وطابعها ومالمحها وتزوير تاريخها

 المسجد األقصى بأن هذه إحراقنقول في ذكرى 
النيران التي اشتعلت قبل خمسين عاما ما زالت مشتعلة 
حتى اليوم وهي تستهدفنا جميعا كفلسطينيين مقدسيين 

 إنساننا انها تستهدف  كماوأوقافناوتستهدف مقدساتنا 
الفلسطيني الذي يراد له ان يرحل من هذه المدينة 

  .المقدسة

 مدينة إفراغانها نيران حقد وعنصرية هدفها 
 لكي يستولي المستوطنون المتطرفون أبنائهاالقدس من 

 نؤكد ما نقوله في األليمةعليها ونحن في هذه الذكرى 
ستبقى كل يوم وفي كل ساعة بأن القدس ستبقى لنا و

  .واإلخوةمدينة السالم ومدينة التالقي والمحبة 

لن تتمكن نيران الحقد والعنصرية من تشويه 
 أقوىطابع مدينتنا وتزوير تاريخها فالحق الفلسطيني هو 

  .من كل مؤامراتهم وحبائلهم ومشاريعهم المشبوهة

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه صباح 
 المسجد إحراق  عاما على٥٠اليوم بمناسبة مرور 

  .األقصى

  ٢٠/٨/٢٠١٩مكتب سيادة المطران عطااهللا حنا 

* * * * *  

األردن . .األقصى بعد نصف قرن من إحراقه
  في طليعة الذائدين عنه

 

 كان المسجد -  بركات الزيود- بترا – عمان
» اسرائيل«األقصى في عين العاصفة منذ ان احتلت 

م الحادي ، بيد ان يو١٩٦٧شرقي القدس في العام 
 كان فارقا في استهداف اولى ١٩٦٩والعشرين من آب 

  .القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ففي ذاك اليوم المشؤوم قبل نصف قرن اقدم 
المتطرف اليهودي مايكل دينيس روهان على إحراق 
ّاالقصى، وكأنه كان يعبر في فعلته تلك عن رغبة دفينة 

المسجد الخالد في لدى االحتالل في االنتقام من رمزية 
ذاكرة التاريخ، وعلى الجانب اآلخر ارتبط االردن بالمسجد 
االقصى برباط ال تنفصم عراه، اذ كان االردن الهاشمي 
وما يزال في طليعة الذائدين عن ثرى القدس وفلسطين 
ومقدساتها اإلسالمية والمسحية، وفي مقدمتها المسجد 

  .الذي يعد مهوى افئدة المسلمين قاطبة

اعتداء لالحتالل ومستوطنيه على  ١٨٨٨
المسجد األقدم واألعرق واألكثر قدسية في العالم منذ 

ً، كان أشدها وأكثرها إيالما حرقه عام ١٩٦٧احتالله عام 
 حين غافل اإلرهابي روهان عيون المرابطين التي ١٩٦٩

لم تغب عن هذا المسجد وتسلل خلسة وأضرم النار في 
، لتلتهم ١٩٦٩ب عام  آ٢١المسجد صبيحة الخميس 
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ألسنة اللهب المصلى القبلي وأثاثه وجدرانه ومحراب زكريا 
ومقام األربعين ومسجد عمر بن الخطاب وأروقته الثالثة 

  .الممتدة من جنوب المسجد الى شماله

ينها، حاول المحتلون بكل الطرق منع إطفاء ح
الحريق حسب روايات شهود عيان تواجدوا لحظة الحادث 

طع المياه، وعدم ارسال فرق اإلطفاء، لكن من خالل ق
الفلسطينيين تمكنوا من السيطرة على الحريق ووقفه، 
لتندلع بموازاة ذلك موجات احتجاج واسعة في أنحاء 
العالم، وتم على أثرها إنشاء رابطة العالم االسالمي، ثم 

  .ليتولى األردن عمليات الترميم واإلشراف على المقدسات

ذلك الحريق لم تنطفئ النار حتى ومنذ اندالع 
يومنا هذا، وهو ما تثبته األرقام الموثقة لالعتداءات 
اإلسرائيلية مع مرور األيام، والتي تشير الى أن إسرائيل 
تستفز مشاعر المسلمين من خالل االعتداء على قبلتهم 

 بلغت ٢٠٠٠ وحتى العام ١٩٦٧األولى، ففي الفترة بين 
 ٢٠٠ مرة، ونحو ١٣١لمسجد اعتداءات االحتالل على ا

 بحسب أرقام ٢٠١٠ وحتى ٢٠٠١مرة بين عام 
 ٢٠١٣  وحتى٢٠١١فلسطينية موثقة، وخالل األعوام 

 ٢٠١٤وفي الفترة من   مرة،١١٦اعتدى االحتالل 
  : بلغت االعتداءات٢٠١٨ولغاية 

 لكل عام ٢٢٥ و،٣٠٢، ٢٨١، ٢٥٥، ١٦٢ 
ر على حدة وعلى التوالي، فيما بلغت في سبعة أشه

 اعتداء، وخالل األعوام ٢٢٣االولى من العام الحالي 
 مرة، لكن ١١٦ اعتدى االحتالل ٢٠١٣  وحتى٢٠١١

المرابطين ومؤازريهم من خلفهم كانون يفوتون الفرصة 
  .على االحتالل لتنفيذ أهدافه على مدى هذه السنوات

عضو مجلس النواب الدكتورة ديمه ... <<
والمسجد األقصى طهبوب، تقول إن فلسطين عامة 

خاصة ليست فقط تواريخ نستذكرها ونستحضرها في 
أوقات ومواسم معينة، بل نعيش ونتعايش معها يوميا، 

حرائق  وما الحريق األول إال بداية لحرائق كثيرة توالت

حقيقية ومعنوية تمثلت في حجم الهزائم التي رسخت 
وجود االحتالل االسرائيلي، ووسعت رقعة االستيطان 

ابتلعت الجزء األكبر من أراضي فلسطين وقسمت ما بقي و
  .منها

» المسجد األقصى ليس أفضل حاال اليوم»
تضيف طهبوب، وتؤكد أن المسلمين والعرب تفرقوا 
وابتعدوا عنه، وما عاد المسجد يجمعهم، فأمعن االحتالل 
في فرض التقسيم المكاني والزماني على المسجد بالقوة 

ُتوطنين، وبهذا تنتهك القرارات بواسطة قطعان المس
الدولية التي أكدت أن الحرم القدسي الشريف إرث خالص 

  .للمسلمين ال يشاركهم به أحد

ومنذ حرقه لم تفتأ إسرائيل عن مهاجمة األقصى 
والمرابطين فيه، تقول طهبوب، وتحفر كل يوم تحته 
تمهيدا إلى تفريغه من األسفل بهدف هدمه وهو ما 

ال عنهم ما دام في هذه األمة قلب سيظل بعيد المن
  .ينبض

وعن نصرة األقصى بينت أنها ليست ذكرى 
للبكاء عليه، بل هو حضور دائم ونصرة برفض كل 
أشكال معاهدات التصفية للقضية الفلسطينية، والوقوف 
بوجه التقسيمات المكانية والزمانية، وتثبيت المقدسيين 

ألوقاف ٕفي القدس واعمار المسجد والبيوت، ودعم ا
األردنية فيها، والوصاية الهاشمية، وزيادة عدد الحراس 
ٕوحلقات العلم والتصدي لالقتحامات، وابقاء مصلى باب 

لعزل  الرحمة مفتوحا، والقيام بجهد برلماني عربي ودولي
  .ٕاالحتالل، وادانة القوانين العنصرية، ومقاومة التطبيع

أستاذ علم االجتماع والجريمة في جامعة مؤتة 
لدكتور حسين محادين، يقول أن من الواضح جدا أن ا

مثل هذه السلوكات االسرائيلية تجاه المسجد األكثر 
قدسية لدى المسلمين واألمة العربية تريد إسرائيل من 
خاللها إخماد جذوة اإليمان والتضحيات واقتالعها من 
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جذورها لدى األجيال من األطفال وصوال إلى التفرد بالحكم 
  .منطق القوةوالسيطرة ب

ويضيف، ان االحتالل يهدف بسعي مغرض 
ودؤوب للمساواة بين القاتل والشهيد، والمعتدي والمعتدى 
عليه، والمحتل وصاحب األرض، ظنا منه أن البشرية بال 
ذاكرة، الفتا الى أن الشواهد على األرض وفي معاني 
الشهادة في هذه القضية التي لها ارتباط في الصميم ولن 

  .أحد مسحه أو انهاءهيستطيع 

ويشير محادين إلى أن األردن بقيادته الهاشمية 
الشابة تحت ظل جاللة الملك عبداهللا الثاني يعزز صمود 
المقدسيين ويشد من عضدهم وتشكل القدس أولوية في 

  .وجدان الملك والشعب ولن يكونا دائما إال معه

وعن مشاعر األردنيين في حريق األقصى 
كد أن الموضوعات القيمية واإليمانية ترتبط واالنتهاكات يؤ

ببعدين متفاعلين يشكالن هوية حاملهما األول مرتبط 
بالجغرافيا وهي قاعدة االنتاج وتوليد الكفاءات ومولدات 
األفكار التي تنطلق منها لكنها عابرة لها، أي أن 
الجغرافيا والقدس تحديدا هي الحالة القائمة بذاتها 

ّنى الديني ومن هنا تصبح هذه الد وليست لذاتها بالمع
عامة مرجال مولدا لألفكار والمشاعر عبر األجيال لتأخذ  ً

  .معنى الخلود في الوجدان العام

أما البعد الثاني فهو اإليمان وهذا تحديدا ال 
ٕيتأتى بقرار وانما يرشح من وجدان ووعي داخليين 

ًحقا ًيشكالن الحقا الجذر القيمي لهذا اإليمان فيتحدان ال
ويشكالن هوية المعتقد وحامليه، الفتا الى العالقة بين 
المسجد األقصى والسماء في بعدها الديني والعقائدي 

  .والتاريخي

ويؤكد أن كل هذه التضحيات واإليمان تنجلي 
منها فكرة تناوب األجيال وانتقال هذه الصيرورة اإليمانية 

ل من إلى ما هو إنساني بامتياز، وكل هذه العوامل تجع
التضحيات باألرواح رسالة مستدامة لدى العرب 

والمسلمين انطالقا من هذه البؤرة وانتقاال إلى األحياء 
  .عند ربهم يرزقون

وكان جاللة المغفور له بإذن اهللا الملك الحسين 
طيب اهللا ثراه أمر بعد إحراق المسجد األقصى بتشكيل 

إلعادة  لجنة من العلماء والمهندسين والفنانين المختصين
إعماره ع قبة الصخرة المشرفة، والمباني الدينية األخرى 

  .في محيطه وقد تبرع جاللته بتكاليف اإلعمار كاملة

وقام أعضاء اللجنة المشكلة بالعديد من 
الدراسات حتى تمكنوا من فك لغز تصميم منبر صالح 

 قطعة خشبية معشقة مع ١٦٥٠٠الدين الذي يتألف من 
المسامير او البراغي أو أي مواد بعضها دون استخدام 

يمكن أن يكون لها أثر كالغراء أو غيره، وخالل اربع 
سنوات تم تصنيعه بالكامل في جامعة البلقاء التطبيقية 
ومن ثم نقله إلى المسجد االقصى المبارك بداية العام 

 بنفس القياسات والتصميم والشكل والخشب ٢٠٠٧
التي تميز بها المنبر والعالمات واآليات والخط العربي 

االصلي، فيما وضع جاللة الملك عبداهللا الثاني اللوحة 
الزخرفية األولى في جسم المنبر الجديد، واستمر جاللته 
بدعم ترميم باقي االجزاء التي اصابها الحريق، والتي كان 

بأمر من جاللة المغفور له الملك الحسين  العمل بها بدأ
ً مترا ١٥٦٠، اذ تم ترميم ١٩٦٧طيب اهللا ثراه منذ العام 

ًمربعا من الزخارف الفسيفسائية الموجودة بالمسجد 
ٕوتوثيقها وتحليلها ورسمها واعادتها إلى ما كانت عليه 
في العهد االموي االول، وتعهد جاللته ومن حسابه 
الخاص بتكاليف عدة مشروعات ترميمية في أروقة 

ا هو ديدن  ماليين دوالر، وهذ٥المسجد تزيد قيمتها على 
  .يتخلى عن المسجد األقصى والقدساألردن ال 

  ٦ ص٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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الشيخ عكرمة صبري يروي تفاصيل من جريمة 
  ّإحراق األقصى ويحذر من استمرار استهدافه

 

 محمد أبو خضير ومصطفى صبري من – القدس
الذكرى الخمسين لحريق المسجد األقصى في  في –

 على يد اليهودي ١٩٦٩ن من آب عام الواحد والعشري
المجرم مايكل روهن، تنتطلق تحذيرات من مخططات 
مرعبة بحق المسجد لتهويده بعد حفريات مازالت مستمرة 

  .١٩٦٧منذ عام 

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد 
المسجد األقصى في : " صبري يقولةعكرم. د األقصى

ة االحتالل وجماعات عين الخطر الذي تقف خلفه حكوم
الهيكل المزعوم ويهود العالم الذين يقدمون الدعم المادي 
والمعنوي لتنفيذ خرافة بناء الهيكل المزعوم، فما يجري 
من محاوالت لتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، 

 قدم للجماعات المتطرفة في المنطقة موطئ ٕوايجاد
ما على الشرقية لبناء كنيس هناك، يشكل خطرا داه

المسجد األقصى، وتصريحات اردان وزير ما يسمى 
 الداخلي بتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى باألمن

 ان النجاح في إالمؤشر خطير على علمية التغول، 
 المخططات يمكن التعويل عليه في المستقبل من إفشال

خالل استنساخ عملية التصدي للبوابات االلكترونية في 
 يوما ١٤، والتي استمرت ٢٠١٧من عام منتصف تموز 

 إفشال القدس ومن ناصرهم من الداخل من أهلتمكن 
المخططات التي كانت تهدف إلى تطويق المسجد األقصى 

 غير مسبوقة، والمحطة الثانية التي كانت أمنية بإجراءات
في السادس عشر من شباط الماضي عندما افتتح مبنى 

م بقرار من االحتالل، ٢٠٠٣ باب الرحمة المغلق منذ عام
وفتح المبنى المغلق أسس لمرحلة جديدة وهي عدم 

 االحتالل ومحاكمه، وان حكومة بإجراءاتالتسليم 
 من شرطة ومحاكم ليس لها أي سلطة وأدواتهااالحتالل 

على المسجد األقصى بساحاته ومصلياته وقبابه 
  ".ومحاريبه

 : يقول صبري١٩٦٩وعن تفاصيل الحريق عام 
ايشت وشاركت في إطفاء الحريق المشؤوم الذي لقد ع"

، وهذا الحريق ٢١/٨/١٩٦٩ وقع يوم الخميس بتاريخ
يدل على أن االحتالل طامع في المسجد األقصى منذ ذلك 

 ".التاريخ

منذ عشرات : "الشيخ صبري، قال بهذه الذكرى
السنين ونحن نقول أن األقصى في خطر، واليوم نقول 

من المخاطر، فالمسؤولون إن األقصى يواجه الكثير 
اإلسرائيليون والحكومة والكنيست يدعمون الجهات 
اإلسرائيلية المتطرفة، ويطالبون بهدم األقصى وبناء 
الهيكل على أنقاضه والتصريحات األخيرة واضحة وخاصة 

 ". الداخلي ارداناألمنتصريحات وزير 

لقد شاء اهللا عز وجل "وعن ذكريات الحريق قال 
المشاركين في إخماد حريق المسجد أن أكون أحد 

، وال بد من اإلشارة إلى أن الحريق ١٩٦٩األقصى عام 
كان وال زال يمثل إنذارا للمسلمين بأن األقصى في خطر، 
ما زلت أحتفظ بالمالبس التي تحمل رائحة دخان ذاك 
الحريق المشؤوم، وال أستطيع نسيان تلك اللحظات 

 ".المحزنة والمؤلمة

بري الذي كان يشغل منصب وأوضح الشيخ ص
لقد أنهى :" الثانوية في ذلك الوقت مدير مدرسة األقصى

المصلون صالة الفجر في المسجد األقصى، وعادوا إلى 
منازلهم، وعند حوالي الساعة السادسة وخمس وأربعين 
ًدقيقة صباحا، اقتحم المجرم مايكل دنيس روهان 

بلة المسجد، وعلى ظهره حقيبة كبيرة فيها مواد قا
لالشتعال، رشها في عدة مواقع بالمسجد القبلي، قبل أن 
تبدأ ألسنة النيران باالشتعال، كنت قريبا من المسجد 

المسجد  ..عندما سمعت صوت النداء، وبدأ الخبر ينتشر
المسجد يحترق، وما هي إال دقائق حتى .. يحترق
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التحقت بركب المئات من الذين هبوا لحمل المياه والتراب 
 الحريق، بشكل بدائي لعدم توفر المعدات، حيث إلخماد

 ".كان الناس يكبرون ويهللون ويبكون

 :ومضى يسرد تفاصيل ذلك اليوم المشؤوم
األهالي شكلوا سالسل بشرية لنقل األتربة والمياه إلخماد "

النيران وضمان عدم انتقالها إلى أماكن أخرى في 
شرقية؛ النيران اشتعلت في الجهة ال: "، ويوضح"المسجد

حيث كان السقف القديم من الخشب والرصاص فكان 
االشتعال سريعا، أما الجهة الغربية فكان السقف من 

عملية إخماد النيران تمت " انإلىًمشيرا ". اإلسمنت
 ظهرا، ١٢ًبطريقة بدائية ويدويا استمرت حتى الساعة 

حتى وصلت سيارات اإلطفاء، وبقيت تعمل على إخماده 
 ".ابعة عصراحتى الساعة الر

ان المواد التي رشها روهان شديدة " :وأوضح
ال توجد إال لدى  واالشتعال، ال تتوفر في األسواق،

الجيوش والدول، وبالتالي فان سلطات االحتالل هي 
المخططة للحريق وهي التي زودت المجرمين لتنفيذ 
جريمتهم، وان الذين قاموا بالجريمة هم مجموعة وليس 

 ".شخصا واحدا

الذي يؤكد أيضا على أن " :بع الشيخ صبريوتا
 من شخص أن مواقع الحريق أكثرالذين قاموا بالعمل 

كانت متعددة، ولكن المجرم بدأ باستهداف المنبر الذي 
 ".يرمز إلى تحرير مدينة القدس

وذكر صبري أن الحريق وقع يوم خميس، وتم 
 آثار الحريق، إزالةإغالق المسجد يوم الجمعة بهدف 

الحقا، قضت محكمة .لي لم تقم صالة الجمعةوبالتا
إسرائيلية بعدم أهلية روهان العقلية، قبل أن تبعده إلى 

، وبقي هذا المجنون حيا في بالده ١٩٧٤أستراليا عام 
األسترالية البعيدة حتى بلغ الرابعة والخمسين ثم مات عام 

ِم من كمده إذ لم تأت النبوءة التي كان من ١٩٩٥ ِْ َ

 تتحقق خالل أربع سنوات ونصف من فعلته المفترض أن
 .!"كنيسة الرب العالمية"كما قال له كاهن كنيسته 

الحرائق لم تنته فأطماع " :وقال الشيخ صبري
 ًإشكاالاليهود بالمسجد ما زالت قائمة، والحرائق تأخذ 

متعددة، منها اقتحامات المستوطنين للمسجد والحفريات 
باإلبعاد عن المسجد اإلسرائيلية ومعاقبة المسلمين 

واالعتقال، وبإغالق األبواب ومحاربة المصلين والمرابطين 
 ".فيه

واعتبر أن االحتالل تجرأ على المسجد األقصى 
والقدس، ألن األوضاع العربية واإلقليمية تساعده على 
ًتنفيذ مخططاته بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى أن 

لى المسجد من قوات االحتالل تحاول إحكام قبضتها ع
خالل منع المصلين والمرابطين والحراس واإلعمار، بهدف 

 .فرض السيادة على المسجد

 الحريق ما زال مستمرا

المرابطة زينة عمرو والتي تعرضت لالعتقال 
والضرب وكسر األنف في اعتداءات من الشرطة 

 عليها تقول في الذكرى الخمسين للحريق اإلسرائيلية
ع في الذكرى الخمسين لحريق على الجمي" :المشؤوم

 الحرائق بحق المسجد، فالحريق إطفاءالمسجد األقصى 
مازال مستمرا من حيث االقتحامات وتدنيس الساحات 
وتزداد الحرائق المرعبة بحق المسجد األقصى يوما بعد 
يوم، ففي يوم عيد األضحى قرر االحتالل ان يكون 

واجتمع المسجد األقصى مسرحا القتحامات المستوطنين 
 القدس في المسجد األقصى إلفشال هذا المخطط، أهل

 فعالية إلغاءوالخطورة تكمن في ان االحتالل لم يقرر 
خراب الهيكل في يوم عيد األضحى وسمح لمئات 

 شعائرهم ٕواقامةالمستوطنين باقتحام المسجد األقصى 
 ".التلمودية، بعد تفرق المصلين مستغال هذه الثغرة

 األمة وكل العرب شدأنا" :وتضيف عمرو
والمسلمين بعدم التقاعس، فيهود العالم توحدوا لتهويد 
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القدس والمسجد األقصى وعلينا كعرب ومسلمين ان 
 اإلسرائيليةنتوحد في نصرة المسجد األقصى فالشرطة 

تحاول التدخل في كل تفاصيل الحياة داخل المسجد 
األقصى وسحب الصالحيات توطئة لمخططات مرعبة 

  ".لتنفيذتنتظر ا

 التحذير من تقسيم األقصى

ياسر داود، مدير دائرة البحوث اإلسالمية في . د
 لم نبادر في حماية إذا" : الفلسطينية يقولاإلفتاءدار 

 قدر اهللا ال – المسجد األقصى، فسنفقده وسيكون مصيره
المسجد اإلبراهيمي في منع الصالة فيه ومنع  كمصير –

 ".اآلذان

 :دير مركز اصداء االعالمي وددة مأبو أمين. د
المسجد األقصى في الذكرى الخمسين يحتاج إلى توحيد "

كافة الطاقات لدى الشعب الفلسطيني، حتى تكون النتيجة 
 كل المخططات، فكما توحدت جماعات الهيكل على إفشال

المسجد األقصى علينا كفلسطينيين توحيد كل المرجعيات 
 ان تكون ناآل كل الخالفات، ففرض الوقت ٕواقصاء

الجهود موحدة رسميا وشعبيا موحدة نحو بوصلة المسجد 
 ".األقصى

 بالشأنالبرفيسور ابراهيم ابو جابر المختص 
الحريق في  ":٤٨السياسي من الداخل الفلسطيني عام 

ذكراه الخمسين يدق جدران الخزان بقوة كي ندافع عن 
المسجد األقصى بكل قوة، فلم يعد سعة من الوقت 

، فاألمر في غاية الخطورة، ومخططات االحتالل للتقاعس
ال تتوقف، وجن جنون المؤسسة المنية والسياسية 
والجماعات الدينية المتطرفة من قدة المقدسيين من فتح 
باب مبنى الرحمة المغلق وهذا يمكن ان يتم التأسيس 
عليه في المستقبل في كيفية العالقة القائمة مع شرطة 

  ".االحتالل

 ٢١/٨/٢٠١٩قدسية القدس الم

* * * * *  

.. االحتالل يحول القدس لثكنة عسكرية
 "األقصى"ودعوات للنفير العام لنصرة القدس و

  

 دعت الفصائل –عمان  - نادية سعد الدين
الفلسطينية إلى النفير العام، يوم الجمعة المقبل، للدفاع 
عن المسجد األقصى المبارك، ونصرة القدس المحتلة، 

مس، إلى ثكنة عسكرية وسط انتشار التي تحولت، أ
كثيف لقوات االحتالل اإلسرائيلي بهدف تأمين اقتحامات 
المستوطنين المتطرفين الواسعة لألقصى وتنفيذ جوالتهم 

  .االستفزازية داخل باحاته

وتأتي الدعوة الفلسطينية على وقع تنفيذ مخطط 
إسرائيلي واسع لهدم منشآت سكنية وتجارية فلسطينية 

 العيسوية، ضمن سياق انتهاكات االحتالل في بلدة
المتواصلة ضد مدينة القدس، والتي أدت إلى تطويقها 

ً نفقا ٢٨ مستوطنة، وال يقل عن ٢٩بأكثر من “
 حفريات أثرية في مواقع ١٠٤ًاستيطانيا، وتنفيذ زهاء 

، وفق ”متنوعة، معظمها أسفل ومحيط المسجد األقصى
  .المجلس الوطني الفلسطيني

كافة جماهير الشعب ” حماس“كة وحثت حر
للمشاركة الواسعة في النفير العام نصرة “الفلسطيني 

للقدس والمسجد األقصى، يوم الجمعة القادم، في كافة 
، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين ”أماكن تواجده

إلحراق المسجد األقصى، على يد اليهودي مايكل دنيس 
  .١٩٦٩روهان العام 

وة بالقوى والفصائل الوطنية، وطالبت الحركة، أس
بجعل يوم الجمعة القادم يوم نفير وغضب ونصرة “

  .”للقدس واألقصى

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن 
مسؤولية حماية المسجد األقصى المبارك وكافة “

المقدسات اإلسالمية المسيحية وتوفير مقومات صمود 
 بالدرجة ٕالمقدسيين، هي مسؤولية عربية واسالمية
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األولى، لمنع تكريس مخطط االحتالل بالتقسيم الزماني 
  .”والمكاني في المجسد األقصى

وقال المجلس الوطني، في الذكرى الخمسين 
مدينة القدس بمقدساتها “إلحراق المسجد األقصى، إن 

اإلسالمية والمسيحية وأهلها الصامدين وعقاراتها 
ديني ما تزال حتى ٕومنازلها وارثها التاريخي والثقافي وال

اللحظة تتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج بهدف تفريغها 
  .”من سكانها الفلسطينيين وصوال لتهويدها

منظمة التعاون اإلسالمي وبرلماناتها “وطالب 
وكافة مؤسساتها، بالدفاع عن المسجد األقصى وحمايته 
وتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس 

ة امكانياتها الدبلوماسية واالقتصادية واستثمار كاف
والمالية لوقف استمرار حرائق االحتالل المستمرة في 

  .”المدينة المقدسة

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى “وأضاف أن 
خطوات عملية ودعم فعلي يمكنه من الصمود وحماية 
المسجد األقصى وحقوق األمتين العربية واإلسالمية في 

ر حقيقي ال يمكن مواجهته مدينة القدس فهي في خط
  .”ٕبالمواقف الكالمية فقط وانما باألفعال

واستعرض األخطار الحقيقية التي تواجه مدينة 
بلغ عدد المستوطنات أكثر “القدس والمقدسات؛ حيث 

 والتي تشكل ثالثة أطواق حول المدينة، فهي ٢٩من 
تطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة 

القدس، والقرى الفلسطينية المحيطة واألحياء في 
  .”بالمدينة

االحتالل اإلسرائيلي يمارس سياسة “وأضاف أن 
ٕالتطهير العرقي من هدم العقارات، والغاء المؤسسات 
الفلسطينية، وطمس المعالم التاريخية، واالضطهاد 
والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصادرة األراضي وهدم 

  .”ية في المدينة المقدسةالمنازل، وعبرنة األسماء العرب

ًمدينة القدس تتعرض، أيضا، “وأشار إلى أن 
 كنس ١٠٥لتغيير معالمها التاريخية والدينية فهناك 

يهودية في محاولة لتزييف التاريخ، إلى جانب ما ال يقل 
ً نفقا استيطانيا، إضافة إلى تنفيذ سلطات ٢٨عن  ً

،  حفريات أثرية في مواقع متنوعة١٠٤االحتالل زهاء 
 حفريات أسفل ومحيط ٤ حفرية فعالة، أبرزها ٢٢منها 

المسجد األقصى، وخمس حفريات في سلوان، وخمس 
حفريات في البلدة القديمة، وثماني حفريات في مواقع 

  ”.متفرقة من مدينة القدس

بدوره، قال رئيس اساقفة سبسطية للروم 
المسجد األقصى “االرثوذكس، المطران عطا اهللا حنا، إن 

دف ومستباح بشكل يومي من قبل المستوطنين مسته
المتطرفين الذين يقتحمونه وهدفهم التقسيم الزماني 

  .”والمكاني

أولئك الذين “وأضاف حنا، في تصريح له، إن 
يقتحمون األقصى ويستهدفونه هم ذاتهم الذين 
ُيستهدفون المقدسات واألوقاف المسيحية التي تسرق 

الم المدينة عنوة في وضح النهار بهدف طمس مع
وتهميش الحضور الفلسطيني والنيل من االنتماء 

  .”والجذور العميقة في تربة هذه المدينة المقدسة

المقدسيين، المسيحيين والمسلمين، “وأكد أن 
سيظلون يدافعون عن مدينتهم مهما اشتدت حدة نيران 
الحقد والعنصرية المستعرة والتي تهدف للنيل من هوية 

  .”مالمحها وتزوير تاريخهاالمدينة وطابعها و

وأضاف حنا، في ذكرى إحراق المسجد األقصى، 
ًالنيران التي اشتعلت قبل خمسين عاما ما تزال “إن 

ًمشتعلة حتى اليوم، الستهداف الفلسطينيين جميعا 
واستهداف المقدسات واألوقاف، واإلنسان الفلسطيني 
ا ٕبهدف ترحيله من المدينة المقدسة، وافراغها من أبنائه

  .”لكي يستولي المستوطنون المتطرفون عليها
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القدس ستبقى للفلسطينيين العرب، “وأكد أن 
وستبقى مدينة السالم ومدينة التالقي والمحبة واألخوة، 
ولن تتمكن نيران الحقد والعنصرية من تشويه طابع 
المدينة وتزوير تاريخها فالحق الفلسطيني أقوى من كل 

  .”هم المشبوهةمؤامراتهم وحبائلهم ومشاريع

وكانت بلدية االحتالل في القدس المحتلة قد 
أخطرت، أمس، العديد من المواطنين في بلدة العيساوية 
بهدم منشآت سكنية وتجارية لهم، وذلك بحجة البناء 
ًدون تراخيص، علما أن سلطات االحتالل تمتنع عن 
توسيع مسطح البناء والمصادقة على الخرائط وطلبات 

  .سطينيينالترخيص للفل

من جهته، قال عضو لجنة المتابعة بالعيساوية، 
سلطات االحتالل تواصل “محمد أبو الحمص، إن 

 أشهر، بحمالت ٣استهداف سكان قرية العيساوية منذ 
الضريبة والتفتيش والتنكيل بالسكان واقتحام المنازل 

  .”ٕواألحياء واالعتقاالت العشوائية واخطارات الهدم

لدية االحتالل بالتعمد بعدم ب“واتهم أبو الحمص 
إهمال “ًتوسيع الخارطة الهيكلية للقرية، مؤكدا أن 

سلطات االحتالل لطلبات الترخيص وتوسيع مسطحات 
  .”البناء تسبب في البناء بدون تراخيص

  ٢٧ ص٢١/٨/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

/ بيان هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس

  ضع القائمحريق المسجد األقصى والو: فلسطين

ال يزال االحتالل يسفر يوما بعد يوم عن وقاحته 
للمسجد األقصى  وعبثيته، فقد مر على الحريق المشؤوم

المبارك خمسون عاما وال يزال االحتالل يحرق المسجد 
األقصى حرقا معنويا بعد أن حرقه حرقا ماديا، وذلك في 
 كل يوم باالقتحامات اليومية للمستوطنين وباالعتداء على
المرابطين والموظفين فيه حتى وصلت هذه الوقاحة إلى 
إعالن ما يسمى وزير األمن الداخلي في األيام القليلة 

الماضية نيته تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى 
  من أين لك هذا الحق؟:  ونسأله هنا ،المبارك

ومن تكون حتى تتخذ قرارا ال تملكه أنت وال من 
ك مجرد عابر كمن عبر من سبقك نذكرك أن! يقف وراءك؟

وزال، وفي ذات الوقت نؤكد على أن  وانتهى عبوره
المسجد األقصى هو حق للمسلمين وحدهم وال حق 

 ًلغيرهم فيه، وهو حق ثابت للمسلمين دينيا لليهود وال
 نرفض فإننا وعليه ًوواقعيا، ًوسياسيا ًوتاريخيا ًوعقائديا

لية االحتاللي، كل الرفض تصريحات المدعو وزير الداخ
 الهيئات وكافة ونطالب العالم العربي واإلسالمي

والمؤسسات القانونية والدولية في العالم أجمع أن يضعوا 
حدا لغطرسة هذا االحتالل، كما ونؤكد أننا أبناء هذه 

 نفرط في األرض وأبناء المسجد األقصى المبارك، وأننا لن
اركة، أحجاره المب من تراب من ترابه، أو حجر ذرة

وسنبقى دوما مرابطين في القدس وفي المسجد األقصى 
والنصر والتحرر من  المبارك، حتى يأذن اهللا بالخالص

الظلم والظالمين، وفي الوقت ذاته ندعو أبناء شعبنا 
الفلسطيني إلى مزيد من الثبات والصمود والرباط في 
القدس وفي المسجد األقصى في كل ساعة من الساعات 

من األوقات، وعهدنا بهم أنهم أهل للصبر وفي كل وقت 
والثبات والصمود فهم أهل الحق وأهل الدار وأهل 

  .المسجد

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

  فلسطين/ هيئة العلماء والدعاة بيت المقدس

  ١٤٤٠ ذو الحجة ٢٠: التاريخ

  ٢١/٨/٢٠١٩: وفق

* * * * *  
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  النيران ما تزال مشتعلة

  

 -  األناضول-  عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس
، للحريق الذي أتى ٥٠ تحل األربعاء الذكرى السنوية الـ

ِ، على أجزاء واسعة من المصلى القبلي ١٩٦٩في العام 
المسقوف في المسجد األقصى، لكن فلسطينيين يقولون 

، ال تزال مشتعلة إن النيران والحرائق في المسجد
 .ومتالحقة

، أقدم مايكل ١٩٦٩آب  / أغسطس٢١ففي 
دنيس روهان، أسترالي الجنسية، على إحراق المسجد 

 .األقصى، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة فيه

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، التابعة 
لوزارة األوقاف األردنية، قد نجحت خالل السنوات 

 ما تسبب به الحريق في المصلى الماضية، في ترميم
القبلي المسقوف، ومن ذلك بناء منبر جديد بذات 
مواصفات منبر نور الدين بن زنكي، الذي جلبه القائد 
المسلم صالح الدين األيوبي إلى المسجد األقصى، بعد 

 .تحريره لبيت المقدس

لكن السنوات الماضية، شهدت كذلك اعتداءات 
 ذلك تصاعد االقتحامات إسرائيلية متواصلة، بما في

، ومالحقة ٢٠٠٣اإلسرائيلية للمسجد بدءا من العام 
المصلين وحراس األقصى وموظفي دائرة األوقاف 

 .اإلسالمية باالعتقال واإلبعاد عن المسجد

كما تعالت الدعوات العلنية اإلسرائيلية لبناء 
الهيكل على أنقاض األقصى، وتغيير الوضع التاريخي في 

ذي ساد منذ الفترة العثمانية حتى انتهكته المسجد، وال
 .١٩٦٧إسرائيل منذ احتاللها للقدس عام 

هيئة (وقالت الهيئة اإلسالمية العليا في القدس 
: ، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لألناضول)أهلية

ال تزال الجماهير اإلسالمية في العالم كله، تستذكر "
خميس في حريق األقصى المشؤوم الذي وقع صباح ال

مايكل (، وذلك على يد المجرم ١٩٦٩ أغسطس ٢١
وعلى يد مجرمين آخرين لم يتم الكشف ) دنيس روهان

 ."عنهم

وجهت "وأشارت الهيئة اإلسالمية العليا إلى أنها 
حينئذ االتهام بشكل مباشر لسلطات االحتالل، وحملتها 

 ."المسؤولية عن الجريمة النكراء

ق متالحقة ومستمرة لكن ال تزال الحرائ: "وأضافت
من اقتحامات : بحق األقصى المبارك وبصور متعددة

عنصرية غوغائية من الجماعات واألحزاب اليهودية 
المتطرفة، بدعم مباشر من الحكومة اليمينية، ومن 
ًالجيش اإلسرائيلي بمالبسه العسكرية أيضا، ومن 
الحفريات التي تهدد أساسات المسجد القبلي األمامي من 

 ." المباركاألقصى

كما نددت الهيئة اإلسالمية بالتصريحات 
المحمومة في هذه األيام من مسؤولين إسرائيليين في "

الحكومة اليمينية المتطرفة ومن أعضاء الكنيست 
المتهورين، والتي تمس حرمة األقصى المبارك، وتكشف 

 ."عن أطماع اليهود فيه

بعد : "بدورها، قالت دائرة األوقاف اإلسالمية
ًور خمسين عاما على الحريق المشؤوم تزداد المخاطر مر

ًالتي تتهدد األقصى بنيانا وانشاء، فالحفريات اإلسرائيلية  ٕ ً
في محيط المسجد األقصى المبارك، وتحت جدرانه تهدده، 
واألنفاق التي تحفرها السلطات اإلسرائيلية في البلدة 
القديمة من مدينة القدس هددت وتهدد المدارس األثرية 
التاريخية اإلسالمية وتهدد سلوان ومسجد سلوان والبيوت 

 ."اإلسالمية في سلوان

البؤر : "وأضافت في تصريح أرسلته لألناضول
االستيطانية التي تزرعها سلطات االحتالل في مختلف 
أرجاء المدينة المقدسة تهدد الوجود العربي اإلسالمي في 

في سبيل القدس، إنهم يستعملون كل الوسائل اإلجرامية 
إخراج أهل القدس من مدينتهم؛ فتزوير الوثائق يتم في 
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أروقة المحاكم ومكاتب المحامين بدعم من سلطات 
االحتالل، وأعمال البلطجة تتم في وضح النهار 

 ."وتستهدف المجاورين للحرم القدسي قبل غيرهم

ُوأشارت دائرة األوقاف إلى أن مجموعة الكنس  ُ
تي زرعتها إسرائيل وتخطط ال) دور العبادة اليهودية(

تستهدف "في محيط األقصى " الواد"لزراعتها في منطقة 
كل وجود عربي إسالمي في القدس، ومنع المسلمين من 
الوصول الى المسجد وتفريغه من المسلمين، وجعله 

ًمتحفا أثريا لزيارة الغرباء ً". 

أعمال الترميم "وقالت إن سلطات االحتالل تعرقل 
سجد األقصى، وتفرض القوانين الضرورية في الم

اإلسرائيلية عليه، وتسلب األوقاف اإلسالمية صاحبة 
 ."ٕالحق الشرعي في صيانته وترميمه وادارته، صالحياتها

ويخشى الفلسطينيون من أن يكون تزايد 
االقتحامات للمسجد مقدمة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهو 

سؤولون ما ال تخفيه جماعات يمينية إسرائيلية وأيضا م
 .ومشرعون إسرائيليون

وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة اإلسالمية العليا 
الدونم الواحد ألف (ً دونما ١٤٤أن مساحة األقصى، هي 

ِتشمل المسجد القبلي األمامي، ومسجد قبة ) متر مربع
الصخرة المشرفة، والمصلى المرواني، ومصلى باب 

الممرات الرحمة، وكذلك المساطب واللواوين واألروقة و
واآلبار والبوابات الخارجية وكل ما يحيط باألقصى من 

 .األسوار والجدران الخارجية بما في ذلك حائط البراق

للمسلمين وحدهم "وقالت إن هذا المسجد هو 
ًبقرار رباني إلهي من اهللا عز وجل، وهو يمثل جزءا من  ّ

 ."إيمان ما يقارب ملياري مسلم في العالم

لغير المسلمين بهذا المسجد ال عالقة : "وأضافت
ًال سابقا وال الحقا، كما ال نقر وال نعترف بأي حق لليهود  ً
فيه، ونستنكر ونرفض االعتداءات التي يقوم بها اليهود 

 ."من اقتحامات متوالية لرحاب األقصى التي هي جزء منه

" يونسكو"وثمنت القرارات التي أصدرتها منظمة 
خاص للمسلمين "صى ًمؤخرا، ومنها أن المسجد األق

وحدهم، وال عالقة لليهود به، وأن مدينة القدس مدينة 
محتلة، وأن إجراءات سلطات االحتالل بحق المدينة هي 
إجراءات باطلة وغير قانونية، مع اإلشارة إلى أن مدينة 
القدس تم وضعها على قائمة التراث العالمي المعرض 

 ."١٩٨١للخطر في ظل االحتالل منذ عام 

شارة إلى محاولة حكومة تل أبيب تمرير وفي إ
قرارات قضائية إسرائيلية تمس من سلطات دائرة األوقاف 

إن : "اإلسالمية في المسجد، قالت الهيئة اإلسالمية
المسجد األقصى أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم وال 
الحكومات، وهو غير قابل للمفاوضات وال المقايضات وال 

 ."قصى غير خاضع للبيعالتنازالت، كما أن األ

ووجهت الدعوات إلى الدول العربية واإلسالمية لـ 
شد "ٕ، والى المسلمين لـ "تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد"

 ."الرحال الى المسجد

يتوجب على الحكومات في العالم : "وأضافت
العربي واإلسالمي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القدس 

ا الموقف قبل فوات األوان، واألقصى المبارك، وأن يتداركو
ّوالت ساعة مندم، واهللا عز وجل سيحاسب كل من يقصر 

 ."بحق القدس واألقصى

 ٦ ص٢٢/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 إحياء ذكرى الحريق باالقتحامات

   حازم عياد

البيض في احياء ذكرى شارك موظفون من البيت ا
احراق المسجد االقصى الخمسين بالمشاركة في اقتحام 
المسجد االقصى الى جانب عدد من المتطرفين الصهاينة 
المستوطنين وبرفقة عدد من المسؤولين االمنيين في الكيان 
االسرائيلي وبحراسة من جنود االحتالل؛ مقدمين صورة 

بره الصالحي على واقعية لذكرى احراق المسجد االقصى ومن



  
  ١٩٥ 

يد المتطرف االسترالي مايكل دينس روهان الذي احرق 
المسجد بوحي من االيدولوجيا االنجيلية المتطرفة الداعية 
الى هدم المسجد االقصى لتسريع ظهور المسيح بحسب 

  .معتقداتهم

ال يمكن الفصل بين هذه المعتقدات وبين 
ين االقتحامات وال يمكن الفصل بين صعود اليمين وب

السلوك المتهور لالدارة االمريكية سواء من خالل زيارات 
بولتون مستشار الرئيس لألنفاق اسفل المسجد االقصى او 
من خالل مشاركة السفير االمريكي ديفيد فريدمان في حفر 

  .االنفاق وتدشينها اسفل المسجد االقصى

تفرد البيت االبيض ومتطرفوه والمستوطنون في 
 احراق المسجد االقصى ذكرى المسجد االقصى وبات

لالحتفال وليس ذكرى لالدانة وغاب الحضور العربي 
واالسالمي عن المشهد فلم يشهد العالم العربي واالسالمي 

  .اي مظاهر إلحياء ذكرى الحريق ومحاولة التخريب والهدم

المشهد العربي بات محكوما بالعجز وال يبشر 
 معانيها بخير وغياب شبه كامل عن الذكرى واستحضار

ومخاطرها على المقدسات بل وعلى االستقرار في االقليم من 
  .منطلق اممي وانساني

غياب يدفع الى التأمل في البحث عن االسباب 
والعوامل التي اسهمت في تراجع الفعاليات وغيابها عن 
الساحة العربية في نظره الساحة االوروبية واالمريكية 

امريكا بشكل اعنف مما االكثر نشاطا ويبرز الصراع داخل 
هو عليه في المنطقة العربية بين ترمب وخصومه 
الديمقراطيين بين ترمب والهان عمر ورشيدة طليب على 
سبيل المثال؛ بين حركة مقاطعة الكيان االسرائيلي واللوبيات 

   .الصهيونية في اوروبا وامريكا

  !صورة تحتاج الى تأمل

٢ ص٢٢/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

�3	�������ون� �

يعلن عن منح دراسية للطلبة " صندوق القدس"
  المقدسيين

صندوق ووقفية القدس  أعلن –القدس المحتلة 
اليوم االثنين، عن استقبال طلبات المنح من قبل الطلبة 

، بتمويل ٢٠٢٠ /٢٠١٩المقدسيين للعام الدراسي القادم 
مشترك مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

 .عام الخامس على التواليواالجتماعي لل

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس 
طاهر الديسي أن برنامج دعم الطلبة المقدسيين يتواصل 
ًللعام الخامس على التوالي، محققا نموا متصاعدا، من  ً ً
خالل تقديم المنح الدراسية لمئات الطلبة المقدسيين وفي 

 .لتخصصاتمختلف الجامعات الفلسطينية وبمختلف ا

وأعلن عن اإلجراءات الجديدة لتقديم المنح 
ًالدراسية بموجب االتفاقيات األخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم 
استقبال طلبات الطلبة من خالل الجامعات نفسها التي 
ٕستتولى مسؤولية دراسة هذه الطلبات واجراء التقييم 
المناسب وفق المعايير المتفق عليها، ثم رفع القوائم 

 .ى بها إلدارة صندوق القدس للمصادقةالموص

وأضاف أن اآللية الجديدة أكثر فعالية وكفاءة في 
ًالوصول إلى الطلبة المستحقين، مبينا أن المنح المقدمة 
هذا العام تأتي ضمن تمويل مشترك من الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي مع عدد من رجال األعمال 

 .لبرنامج المنح الجامعيةالذين اعتادوا التبرع 

ً بناء عل االتفاقيات التي وقعت اإلعالنويأتي هذا 
بين صندوق ووقفية القدس والجامعات الفلسطينية مع كل 
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من جامعات القدس، النجاح الوطنية، بيرزيت، بيت لحم، 
فلسطين األهلية، بوليتكنيك فلسطين، القدس المفتوحة، 

  .والكلية العصرية الجامعية

  ٥/٨/٢٠١٩ آلنا فلسطين

* * * * *  

محكمة االحتالل ترد اليوم على استئناف 
  دي الحمصاأهالي و

 

 رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص قال

حمادة حمادة إن محكمة االحتالل ستعلن ردها اليوم على 
ِأحد محامي المتضررين من قرارات  االستئناف الذي قدمه

ًلحي، متوقعا ا هدم ما تبقى من منازل مخطرة بالهدم في
 .ًفي السياق أن يكون الرد سلبيا

والمتضامن  وثمن حمادة الحراك الشعبي المساند
مع المتضررين من قرارات االحتالل بهدم منازلهم في حي 

 صالة الجمعة في ٕواقامةعبر االعتصامات  وادي الحمص
 الحي

وبخصوص لقاء لجنة الدفاع عن حي وادي 
ية، أوضح حمادة مع رئيس الوزراء محمد اشت الحمص

تفاصيل ما جرى في  انه تم اطالع رئيس الوزراء على
 الحي خالل الفترة الماضية من عمليات الهدم ومصادرة

االحتالل لألرض فيما بعد، مؤكدا على استمرار الحراك 
 .القانوني بكل أبعاده

 وأكد حمادة أن رئيس الوزراء وعد بتعويض

 بعد أن تنتهي المتضررين في الحي في الفترة القريبة،
من أضرار، مشيرا في السياق أن  عملية التقييم لما حدث

الضفة  اشتية قال إن القيادة ستتعامل مع كافة أراضي
وذلك في ظل تنكر سلطات االحتالل " أ"على أنها مناطق 

  ".ج"وتعاملها مع المناطق كافة على أنها  لكل االتفاقيات

  ٥/٨/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  

  

ادر عن الهيئة اإلسالمية العليا وهيئة بيان ص
من يلعب بالنار فإن : العلماء والدعاة بالقدس

  !!النار ستحرقه

ً لقد نشرت وسائل اإلعالم مؤخرا بأن - القدس 
جماعات يهودية يمينية متطرفة من خالل وسائط التواصل 

ِاالجتماعي قد قدمت طلبا لما يسمى بـ  وزير األمن الداخلي (ً
بتمديد فترات اقتحام المسجد األقصى المبارك، ) اإلسرائيلي

كما طالبوا برفع يد !! بهدف القيام بالجوالت والصلوات
وزارة (ِاألوقاف اإلسالمية عن األقصى، وتمكين ما يسمى بـ 

  )!!جبل الهيكل(ِمن إدارة ما وصفوه بـ ) األديان اإلسرائيلية

!! هكذا يفكرون، وهكذا يتخيلون وهكذا يطالبون
عني أن هؤالء المتطرفين قد بدءوا اللعب بالنار، وأن وهذا ي

النار ستحرقهم بإذن اهللا تعالى؛ وذلك لتماديهم وغطرستهم 
  ...وغرورهم وتجاوزهم وتعديهم السافر لحقوق غيرهم

إزاء ذلك كله، فإن الهيئة اإلسالمية العليا وهيئة 
العلماء والدعاة بالقدس لتؤكدان على الثوابت اإليمانية 

  :يةاآلت

ّإن المسجد األقصى المبارك قد ربطه اهللا عز : أوال
وجل بالسماء، بقرار الهي رباني من سبع سموات لبيان 

  .رفعة منزلته

إن المسجد األقصى المبارك قد ربطه اهللا : ًثانيا
ًتعالى أيضا بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وبالمسجد 

ى األقصى النبوي بالمدينة المنورة، وعليه فإن االعتداء عل
المبارك هو اعتداء عليهما، وأن التفريط باألقصى هو 

  . تفريط بهما

نحمل الحكومة اإلسرائيلية االحتاللية  :ًثالثا
مسؤولية المساس بحرمة األقصى المبارك؛ ألن هذه 
الحكومة تدعم هذه الجماعات المتطرفة وتحميهم ألهداف 

  .انتخابية ولمصالح سياسية
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نظمة والحكومات في العالم ًنحمل أيضا األ: ًرابعا
العربي واإلسالمي المسؤولية بواجب الحماية لألقصى 
المبارك؛ ألنه أمانة في أعناق المسلمين جميعهم في أرجاء 
المعمورة، ونعلن رفضنا للتطبيع والهرولة مع االحتالل 

  .اإلسرائيلي

نكرر للمرة تلو األخرى بأن الذي يقترب : ًخامسا
!! نه يلعب بالنار، وأن النار ستحرقهمن األقصى المبارك فإ

وأن الرواية اإلسرائيلية بحق األقصى المبارك والمقدسات 
  .مزورة ومزيفة فهي مرفوضة وال نعترف بها

ًنكرر أيضا للمرة تلو األخرى أن األقصى : ًسادسا
ال يخضع ألي تفاوض وال محاكم وال مقايضة وال تنازل عن 

  .ن وحدهمذرة تراب منه، وأنه خالص للمسلمي

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

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

  فلسطين/  بيت المقدس–هيئة العلماء والدعاة 

  القدس -يا الهيئة اإلسالمية العل

  هـ١٤٤٠/ ذو الحجة/٤ :القدس في

  م٥/٨/٢٠١٩: قــوف

* * * * *  

المفتي العام يدعو للتصدي القتحامات المسجد 
 ٕاألقصى وشد الرحال إليه واعماره

 دعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام - رام اهللا 
للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى 

ول إلى مدينة القدس المبارك، كل من يستطيع الوص
المحتلة والمسجد األقصى المبارك؛ للتحرك إليهما من أجل 
الوقوف في وجه مخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
واعتداءاتها التي تستبيح من خاللها مسرى نبينا، صلى اهللا 

  .عليه وسلم

وبين سماحته أن المطالبات بالسماح لليهود 
وم األحد القادم الموافق باقتحام المسجد األقصى المبارك ي

م والذي يوافق يوم عيد األضحى المبارك، ١١/٨/٢٠١٩
هي مطالبات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم 
ًأجمع، فالمرحلة خطيرة جدا، وسلطات االحتالل بتسهيلها 
اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك تتحمل 

ر مسلمي عواقب هذه االنتهاكات التي تسيء إلى مشاع
  .العالم كله

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

خل في للمسلمين، وال يحق لسلطات االحتالل وال غيرها التد
   .شؤونه، وال العمل على إفراغه من رواده

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

  .يادة عنجهيتهوغطرسة االحتالل وز

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

  .المبارك وحراسه والمرابطين فيه

  ٧/٨/٢٠١٩دنيا الوطن 

* * * * *  

مشروع إسرائيلي بتحالف  :خبير مقدسي
 أمريكي لتفريغ القدس واألقصى

 

رئيس أكاديمية  قال –  صفا–القدس المحتلة 
األقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن هناك مشروع 
إسرائيلي بتحالف أمريكي يسعى لتفريغ القدس والمسجد 
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ة لليهود ٕاألقصى المبارك من الفلسطينيين، واعطاء قداس
  .داخل المسجد

وأوضح بكيرات في تصريح خاص األربعاء أن 
االحتالل اإلسرائيلي تعدى كل الخطوط الحمراء في 
اعتداءاته المتواصلة على القدس واألقصى، وما الدعوات 
اليهودية المتطرفة القتحام األقصى في عيد األضحى 

  .ًالمبارك إال تعديا على األعياد اإلسالمية في المسجد

المزعوم، " منظمات الهيكل"وكانت ما تسمى بـ 
دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في 
االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى خالل أيام عيد 
األضحى المبارك، والذي يتزامن مع ذكرى ما يسمى 

  ."خراب الهيكل"

  ٨/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

في وصالة العيـد ... إغالق مساجد القدس
 األقصى فقط

  

أعلنت الهيئة اإلسالمية العليا  - عمان 
ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء 
بالقدس فجر أمس، عن إغالق مساجد مدينة القدس في 
أول أيام عيد األضحى لتكون صالة العيد جامعة في 

  .األقصى

ًجاء ذلك ردا، على قرار إعالن الشرطة 
للوضع في المسجد » تقييما«ري اإلسرائيلية، بأنها ستج

ًاألقصى، صباح أول أيام عيد األضحى، لتقرر بناء عليه 
فتح المسجد القتحامات المستوطنين، وطالبت الهيئة 
اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ودار اإلفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعالن هذا 

  . القرار في خطبة الجمعة

إن «:  بيان مشترك للهيئات الدينيةوجاء في
عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون 

على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين، 
وستقف الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء صفا واحدا ضد فرض 

  .«أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد األقصى

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة 
الزحف أول أيام عيد األضحى نحو القدس، كما أكدت 
الهيئات اإلسالمية على جواز تأجيل ذبح األضاحي لليوم 
الثاني من عيد األضحى حتى نعمر األقصى في أول أيام 

لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار » :العيد، وختم البيان
  .«ظالم

  ١ص ١٠/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

رئيس مجلس األوقاف في القدس يدعو لشد 
  الرحال إلى األقصى والرباط في رحابه

األوقاف والشؤون والمقدسات  دعا رئيس مجلس
من   في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، كلاإلسالمية

 المسجد إلىّ القدس بشد الرحال إلىيستطيع الوصول 
 الطاهرة، في ظل برحابه  المبارك والرباطاألقصى

  تنفيذ التقسيم الزمانيإلىمخططات االحتالل الرامية 

 .والمكاني للمسجد المبارك

 وقال الشيخ سلهب، في بيان صحفي له، ان

التصريحات التي صدرت مؤخرا عن رئيس وزراء حكومة 
واالقتحامات األخيرة واالعتداء  االحتالل وبعض وزرائه

التاريخي  الوضععلى المصلين تهدف جميعها لتغيير 
 .المبارك األقصى القائم بالمسجد

 المسجد األقصى  أنإلىولفت الشيخ سلهب 

 واإلسالميةًتتهدده مخاطر جمة، مهيبا باألمة العربية 
يضعوا األقصى في أولى سلم  والمؤسسات الدولية أن

ال  واالستنكار ًأولوياتهم، الفتا إلى أن بيانات الشجب
ألقصى يحتاج لعمل موحد تكفي وحدها، وأن المسجد ا

  .المواطنين المرابطين في القدس يخفف عن



  
  ١٩٩ 

  ١٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

القدس مستهدفة في : "المطران عطا اهللا حنا
كافة تفاصيلها وال يستثنى من ذلك احد على 

 اإلطالق
  

استقبل سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس 
ليوم وفدا من  ااألرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

شخصيات ووجهاء بلدة برقين في شمال الضفة الغربية 
 مدينة القدس حيث قاموا بجولة إلىوالذين وصلوا اليوم 

في البلدة القديمة ومن ثم استقبلهم سيادته في كنيسة 
 في برقين ألهلناالقيامة مرحبا بزيارتهم وموجها التحية 

ه  الكنائس في هذأقدمحيث توجد كنيسة تعتبر من 
  . المقدسةاألرض

وضع سيادته الوفد في صورة ما يحدث في 
 اإلنسانمدينة القدس من انتهاكات خطيرة لحقوق 

تستهدف الحجر والبشر والمقدسات والتاريخ والهوية 
  .الفلسطينية لمدينتنا المقدسة

الفلسطينيون المقدسيون مستهدفون في 
ة  وكافة تفاصيل حياتهم وهنالك سياسوأوقافهممقدساتهم 

احتاللية ممنهجة هدفها طمس معالم القدس وتهويدها 
 وأولئك وتهميش الحضور الفلسطيني فيها، ٕواضعاف

 هم اإلسالمية األوقاف وعلى األقصىالذين يعتدون على 
 المسيحية فكلنا أوقافناذاتهم الذين يعتدون على 

 للشعب الفلسطيني الواحد ويراد لنا ان كأبناءمستهدفون 
ن نغادر مدينتنا لكي يحل المستوطنون  واأمتعتنانحزم 
  .مكاننا

لن نتخلى عن مدينة القدس التي تخلى عنها 
الكثيرون في هذا الزمن الرديء والفلسطينيون يتصدون 
بكافة الوسائل المتاحة لالحتالل وسياساته وممارساته، 

فأبناء القدس هم سدنة مقدساتها وهم الذين يقفون في 
  .عاصمتنا الروحية والوطنية دفاعا عن األماميةالخطوط 

 التي تحيط بنا األوضاعندرك جيدا خطورة 
والمؤامرات التي تستهدفنا ولكننا وجب علينا ان نؤكد 
بأننا لن نستسلم لهذه المشاريع ولن نقبل بها 

 عن رفضهم لصفقة القرن أعلنواوالفلسطينيون جميعا 
واستنكارهم وشجبهم لكافة المشاريع والمؤامرات التي 

  .هدف شعبنا وتستهدف مدينة القدس وحق العودةتست

 األسئلة سيادته على عدد من أجاب
 إلىواالستفسارات كما ورافق سيادته الوفد في جولة 

 األرثوذكسية األبنيةمنطقة باب الخليل حيث تمت معاينة 
العريقة التي يخطط المستوطنون االستيالء عليها حيث 

ذه المشاريع  الجميع عن شجبهم واستنكارهم لهأعرب
 والمقدسات األوقافاالحتاللية في القدس والتي تستهدف 

  . والمسيحيةاإلسالمية

  ١٩/٨/٢٠١٩الصنارة 

* * * * *  

لن نسمح بتغيير الوضع : شخصيات فلسطينية
 القائم في القدس والمسجد األقصى

  

أكد مثقفون وسياسيون  - فلسطين المحتلة
الملك عبد اهللا ومختصون فلسطينيون ثقتهم بوالية جاللة 

ٕالثاني على القدس واالماكن المقدسة واستحالة سحب 
الوصاية عن األماكن المقدسة من االردن النها متأصلة 
في الهاشميين، وأن اإلنتهكات والممارسات اإلسرائيلية 
ومحاوالت الهيمنة على المسجد األقصى تزيدهم إصرارا 
 على إستمرار الوالية الهاشمية، فهي متاصلة وحق
مكتسب منذ نزول صورة اإلسراء والمعراج، وان األردن له 
شرعية قانونية في القدس وأي إجراء إسرائيلي يتنكر لذلك 
ٕسيضع العالقات بين األردن واسرائيل والعرب جميعا 
والمسلمين على المحك خاصة وان األردن متمسك بثوابته 
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تجاه القدس والقضية الفلسطينية وان األردن لن يساوم 
ادته على أرضه في الباقورة والغمر ولن يفرط في بسي

 .حقوقه المكتسبة في واليته على المقدسات في القدس

وأضافوا ان األردن بموقفه الراسخ والثابت من 
الوصاية الهاشمية يكتسب شرعية قانونية ودولية ال 
يمكن إلسرائيل تجاهلها إال إذا أرادت حكومة اليمين 

 .ك السياسي مع األردنالصهيوني التحدي واالشتبا

رعاية االردن لشؤون القدس شرف :ابوبكر 
قال الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور بكر ابو بكر  لنا

انه تم االقرار فلسطينيا واردنيا وعالميا ان الوصاية 
والمسؤولية عن االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية 

نت هي في عهدة المملكة االردنية الهاشمية وقد تضم
اتفاقية وادي عربة هذا االقرار والذي تتنكر له حكومة 

 .االحتالل وتتجاهله

واشار الى ان الرئيس محمود عباس اكد الثقة 
واالماكن  على القدس بوالية جاللة الملك عبد اهللا الثاني

 وال ٢٠١٤المقدسة من خالل االتفاق على ذلك في 
ن يمكن سحب الوصاية عن االماكن المقدسة من االرد

 .النها متاصلة في الهاشميين

واكد رفض الفلسطينيين لكل االنتهاكات  
والممارسات االسرائيلية وهي جميعها خرق فاضح لكافة 

 وسنستمر في ،االتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية
المقاومة ولن نتوقف في مواجهة المخطط للتقسيم 

 .المكاني والزماني للمسجد االقصى

فلسطين ان يكون االردن ووقال انه شرف ل
الشقيق التوأم هو الممثل للدول العربية واالسالمية في 

 .رعاية شؤون القدس واالماكن المقدسة

  لن نسمح بتغيير الواقع في المسجد االقصى: صبري

قال فضيلة الشيخ عكرمة صبري ان االنتهاكات 
والمتتالية من قبل االحتالل االسرائيلي بحق  المستمرة

قصى المبارك تؤكد اطماع االحتالل في المسجد اال

 انهم يعيدون ،السيطرة على القدس والمقدسات كافة
الهيمنة والسيطرة على االقصى ويحاولون السماح لليهود 
في الصالة في السجد االقصى وهذا ما اشار اليه وزير 
االمن الداخلي االسرائيلي غلعاد اردان حيث قال سنغير 

 وهذا اضرار في المقدسات الواقع في المسجد االقصى
االسالمية وفي االمة االسالمية كافة، ونحن المرابطون 
والمرابطات في المسجد االقصى لن نسمح لهم بذلك 

   وستبقى السيادة على القدس واالقصى لالمة االسالمية

مهمة الفشال  مكانة االردن عربيا ودوليا: المحمود
  المخططات الصهيونية

عالم الفلطسينية يوسف وقال وكيل وزارة اال
 ان ما جاء على لسان وزير االمن الداخلي في ،المحمود

حكومة االحتالل االسرائيلي جلعاد اردان انما يعبر عن 
تنامي واتساع العنصرية وجر المنطقة لصراعات دينية 
والدفع الى صراعات غريبة عن ثقافتنا ووطننا وخاصة 

ا االطار تتناغم هناك محاوالت االحتالل االسرائيلي في هذ
مع حروب الفوضى التي تشن على وطننا العربي وتصيب 
بعض االقطار العربية وهي تهدف الى تكريس االحتالل 

 .والرؤيا االستعمارية

واضاف ان المحاوالت االحتاللية االسرائيلية 
للمساس في المسجد االقصى المبارك وسائر المقدسات 

 امر مستمر االسالمية في مدينة القدس المحتلة هو
 ويهدف الى اسرلة ٦٧فرضه نهج االحتالل منذ عام 

مدينة القدس والمساس بعروبتها واسالميتها ونرفض كل 
وان شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته  اجراءات االحتالل،

سيواصلون التصدي لكافة هذه االعتداءات ويصر على 
استمرارية التصدي واستعادة القدس وكافة اراضينا 

المستقلة وعاصمتها  ة واقامة دولتنا الفلسطينيةالمحتل
القدس، مؤكدا ان للمملكة االردنية الهاشمية دورا بارزا 
وهاما في الدفاع عن القدس والمقدسات فيها ويشكل هذا 
الدور اهمية لمواجهة مخططات تهويد القدس لما لالردن 
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من مكانة عربية واقليمية ودولية وتاثير مهم الفشال كافة 
 .ططاتالمخ

في الميدان  القيادة الهاشمية وحيدة: حسام احمد
  السياسي والديبلوماسي

الدكتور حسام  وقال الباحث في شؤون الالجئين
غزة ان غياب استراتيجية وطنية متوافق عليها  احمد من

داخليا يشجع سلطات االحتالل على استمرار عدوانها 
سيحية على الشعب الفلسطيني والمقدسات االسالمية والم

 .في فلسطين

كما ان غياب حاضنة عربية للطموحات 
الفلسطينية يغري سلطات االحتالل باالستقواء واالستفراد 

 .في الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية

واكد ان غياب الحاضنة العربية والمشروع 
الوطني الفلسطيني الواحد يجعل القيادة الهاشمية وحدها 

وماسي في الدفاع عن في الميدان السياسي والديبل
المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس وهذا يدعونا 
لضرورة استجماع واستنهاض كل القوى العربية 
واالسالمية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم االردن 

  .في الدفاع عن القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية

فهي تاريخية ممتدة  الوصاية األردنية للقدس: فتوح
 وقانونية قائمة

وقال الدكتور تيسير فتوح امين عام حزب 
 ان األردن بموقفه الراسخ والثابت من ،العدالة الفلسطيني

الوصاية الهاشمية يكتسب شرعية قانونية ودولية ال 
يمكن إلسرائيل تجاهلها إال إذا أرادت حكومة اليمين 

  .الصهيوني التحدي واالشتباك السياسي مع األردن

هذه الوصاية والرعاية «ية القانونية، ومن الناح
تجسدت من خالل المعاهدة األردنية اإلسرائيلية عام 

، حيث بات هناك »وادي عربة«م، المعروفة باسم ١٩٩٤
نص واشح وصريح يقضي بإشراف المملكة األردنية 
الهاشمية على المقدسات الدينية في مدينة القدس، 

 على تعهد وأيضا إعالن واشنطن الالحق، والذي ينص
الجانب اإلسرائيلي باحترام الدور األردني في األماكن 

  .«المقدسة، خاصة القدس المحتلة

ًويجسد هذا الدور قانونيا أيضا من خالل 
، قيعها بين الملك عبد اهللا الثانياالتفاقية التي تم تو

م، والتي ٢٠١٤والرئيس الفلسطيني، محمود عباس عام 
تفاقية مكتوبة، وبالتالي ًتعطي الملك هذا الحق وفقا ال

عندما نتحدث عن الوصاية األردنية للقدس فهي تاريخية 
  .ممتدة وقانونية قائمة

وقال ان أردان بتصريحاته الداعمة ألمناء جبل 
الهيكل واليمين المتطرف للصالة في المسجد األقصى 
يشعل حربا دينية في المنطقة وتعتبر تصريحاته امتدادا 

  .تهدد امن واستقرار المنطقةللحمالت الصليبية و

وبين ان الوالية الهاشمية على المقدسات 
متاصلة وحق مكتسب منذ نزول صورة اإلسراء والمعراج 
وان األردن له شرعية قانونية في القدس وأي إجراء 
ٕإسرائيلي يتنكر لذلك سيضع العالقات بين األردن واسرائيل 

األردن والعرب جميعا والمسلمين على المحك خاصة وان 
متمسك بثوابته تجاه القدس والقضية الفلسطينية وان 
األردن لن يساوم بسيادته على أرضه في الباقورة والغمر 
ولن يفرط في حقوقه المكتسبة في واليته على المقدسات 

  .في القدس

وقال، نحن في حزب العدالة الفلسطيني ندين 
 في المسجد األقصى واي تغيير االنتهاكات االسرائيلية

تجريه إسرائيل يعد بمثابة خرق فاضح لكل القوانين 
والقرارات الدولية والفلسطينيون متمسكون بحقوقهم 
الوطنية والتاريخية في القدس وسيواجهون كل 
المخططات االسرائيلية في القدس ولن يسمحوا بأي ثمن 
للتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد األقصى، معلنا عن 

ة الفلسطيني للمواقف االردنية دعم ومساندة حزب العدال
الثابتة تجاه القدس والمسجد األقصى وحقه الشرعي 
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والقانوني بواليته للمقدسات االسالمية في القدس ويحمل 
ٕحكومة نتنياهو بنشر ثقافة العنصرية واشعال حرب دينية 

 .صليبية ستكون عواقبها ومخاطرها على المنطقة بأكملها

  ١١ ص٢٠/٨/٢٠١٩الدستور 

* * ** *   

وفد الكنائس العالمي يثمن الوصاية الهاشمية 
 على المقدسات

  

استقبل مدير عام دائرة  -  القدس المحتلة
األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك 
الشيخ عزام الخطيب امس بحضور الدكتور إبراهيم ناصر 
الدين مساعد المدير العام والمدير المالي والمهندس 

دير مديرية مشروعات المسجد األقصى بسام الحالق م
المبارك وعدد من حراس المسجد، وفدا من مجلس 
الكنائس العالمي على رأسهم سيادة المطران سهيل دواني 

  .والذين يمثلون ماليين المسيحيين حول العالم

ورحب الشيخ الخطيب بالوفد ورافقهم في جولة 
أطلعهم خاللها على جميع معالم المسجد األقصى 

بارك، كما أطلعهم على ما يتعرض له المسجد من الم
انتهاكات من قبل االحتالل اإلسرائيلي والتي كان آخرها 
اقتحام المسجد بالقوة في اول أيام عيد األضحى المبارك 
ضاربا بعرض الحائط الوضع الديني والتاريخي والقانوني 

  .القائم للمسجد

كما شرح للوفد ما يتعرض له حراس وموظفو 
د من اعتقال وابعاد ومالحقة من قبل الشرطة المسج

اإلسرائيلية الي تستهدف حراس وموظفي المسجد بشكل 
  .واضح وممنهج

من جهته ثمن المطران ديواني دور الوصاية 
الهاشمية في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في المدينة المقدسة، كما شكر دائرة االوقاف 

 دورها الكبير في حفظ وحماية ٕاالسالمية وادارتها على
 .المسجد االقصى المبارك وظهوره بأبهى صورة

  ١١ ص٢٠/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ٌالتماس ضــد تسمية شــوارع سلــوان بأسمــاء 
  يهوديـــة

 

طالبت جمعية حقوق المواطن عبر  - ٤٨ عرب
ّالتماس قدمته للنيابة، بإلغاء قرار سيتم بموجبه منح  ّ

يهودية، التي تشمل أسماء حاخامات، لشوارع األسماء ال
 .ّفي حي سلوان، بالقدس المحتلة

ًوجاء التماس الجمعية، نيابة عن   من سكان ٢٧ُ
سلوان ضد المجلس البلدي وبلدية االحتالل في 

هذا وقد تم اعتماد قرار المجلس البلدي بالموافقة .القدس
على األسماء على الرغم من أن اللجنة االستشارية 

مهنية التابعة للجنة التسميات البلدية عارضت القرار ال
  .على أساس أن هذا سيؤدي إلى توتر ولن يخدم السكان

ويتضح من خالل بروتوكول الجلسة أن رئيس 
البلدية موشيه ليؤون وافق على تغيير أسماء الشوارع، 
وخالل مناقشة وجود سكان فلسطينيين في هذه الشوارع 

. نه ال يوجد عرب يعيشون هناكأنا أؤيد ذلك، أل«: قال
 .«إذا كان العرب يعيشون هناك، فسأنظر في التصويت

وكتبت جمعية حقوق المواطن الممثلة 
اختيار «: بالمحاميتان عبير جبران دكور، وطال حاسين

تسميةشوارع وأزقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين بأسماء 
ًالحاخامات اليهود يثير قلقا بالغا من أنها محاولة  متعمدة ً

لمحو هويتهم وثقافتهم من الحيز العام بواسطة فرض 
  .«رموز ثقافية يهودية

  ١٤ص ٢٢/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  
  ٢٠٣ 

االحتالل يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد 
  "غريبة"التحقيق معه بقضية 

 

 االثنين، عن اإلسرائيليمخابرات االحتالل  أفرجت
قصى الشيخ وخطيب المسجد األ رئيس الهيئة اإلسالمية

 عكرمة صبري، بعد التحقيق معه في مركز شرطة
  .غربي القدس المحتلة" المسكوبية"

أن التحقيق مع  وذكر المحامي حمزة قطينة
بعدم اللجوء إلى  الشيخ صبري جاء بتهمة نصحه النساء

  .شرطة االحتالل في المشاكل األسرية في خطبة الجمعة

 هذه التهمة التافهة تؤكد تربص: "وأضاف
المسجد  سلطات االحتالل بالشيخ عكرمة وخطباء

األقصى، والتصيد لهم ولخطاباتهم العامة، التي تصلح 
  ".والمجتمع األسرة

أرى ان الموضوع : "من جانبه، قال الشيخ صبري
ال يستحق هذه الضجة ألن األمر أسري، ونحن نعالج 

  ".بحكمتنا األمر

 هذه الضجة التي افتعلت ال مبرر لها،: "وأضاف
داخلي أسري، ونحن  والتحقيق ال داعي له، هذا أمر

حريصون على الحفاظ على أسرنا وعدم تشريد وضياع 
  ".األطفال

ولفت صبري إلى أن أي خلل بين الزوجين يؤثر 
الحفاظ على الناشئة، وال  يهمنا: "على األطفال، قائال

  ".يجوز السماح بتشرد األسر وتفتيت األسرة

 اقتحمت منزل الشيخ وكانت مخابرات االحتالل
عكرمة صبري في القدس، وسلمته أمر استدعاء للتحقيق 

  ".المسكوبية"في مركز 

  ٢٦/٨/٢٠١٩السبيل  

* * * * *  

  

  

شخصيات مقدسية تستنكر الممارسات 
  اإلسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية

  

إلى  ... <<-وكاالت  – محمد خير دقامسة
دس والديار الفلسطينية ذلك، استنكر المفتي العام للق

خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين 
الممارسات العدوانية التي تقوم بها سلطات االحتالل 

  . اإلسرائيلي ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

وقال في بيان ان مداهمة قوات االحتالل لمنزل 
وزير القدس فادي الهدمي واستدعاء سلطات االحتالل 

 المبارك الشيخ األقصى األول لخطيب المسجد مسأ
عكرمة صبري ومدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام 
الخطيب للتحقيق يشكل سابقة خطيرة تأتي ضمن سياسة 
ٕالتهويد والتخويف واسكات األصوات الداعية إلى الدفاع 

  .عن األرض والمقدسات والمجتمع الفلسطيني

ة وقال رئيس مجلس األوقاف اإلسالمي  
في مدينة القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب إن 
ًإجراءات سلطات االحتالل في القدس، تمثل استفزازا  ّ
ًمباشرا لمشاعر المسلمين، سواء باقتحامات المسجد 

األمتين  األقصى المبارك أو أوامر االعتقال واإلبعاد داعيا
العربية واإلسالمية إلى اتخاذ مواقف فعلية للدفاع عن 

  . قصىاأل

وقال سلهب في بيان أمس ان إجراءات االحتالل 
في القدس لن تحول دون واجبنا في الدفاع عن األقصى 
في وجه الهجمة الشرسة من االقتحامات، والتي كان 
أخطرها صبيحة أول أيام عيد األضحى المبارك، داعيا 

  .>>...إلى عدم االكتفاء ببيانات الشجب واإلدانة

  ٢٠ ص٢٨/٨/٢٠١الدستور 

* * * * *  

  

  



  
  ٢٠٤ 

أطماع االحتالل تطال األقصى بكافة : الكسواني
  ً دونما١٤٤مساحته الـ 

 

الشيخ عمر  المسجد األقصى قال مدير
تطال المسجد " اإلسرائيلي"الكسواني، إن أطماع االحتالل 

ً دونما، بهدف تنفيذ ١٤٤بكافة مساحته الـ  األقصى
بقوة واقع جديد فيه  مخططه القاضي بتفريغه واستحداث

  .السالح

وأضاف، في تصريح صحفي، أن االحتالل 
يستهدف باب الرحمة بشكل ممنهج، وذلك من خالل 
ٕاالعتداء على الحراس وموظفي األوقاف وابعاد بعضهم 

لفترات متفاوتة، واستفزازات شرطة االحتالل،  األقصى عن
الخشبية منه أكثر من  وكذلك إخراج محتوياته والسواتر

ًهاكا سافرا لحرمة األقصى،مرة، ما يشكل انت ًواستفزازا لكل  ً
 .المسلمين

أي  وشدد الشيخ الكسواني على أنه ال تنازل عن
جزء من األقصى، ولن نسمح بفرض أي واقع جديد فيه 

نحن في دائرة : "عليه، وقال وسنواصل رباطنا وحفاظنا
 األوقاف ال نعترف بإجراءات االحتالل ضد األقصى،

  ".ونرفضها بشكل قاطع

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تعدت الخطوط الحمراء " إسرائيل: "بكيرات. د
  ١٩٦٧وعلى الوضع القائم لألقصى منذ عام 

 

 في اإلسالميةأكد نائب مدير عام دائرة األوقاف 
القدس الدكتور ناجح بكيرات وجود استهداف حقيقي لباب 

ل إسرائي"الرحمة في المسجد األقصى المبارك، وأن 
بممارساتها واعتداءاتها تعدت الخطوط الحمراء وتعدت 
على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 

وقال بكيرات، في تصريح ". للمسجد األقصى١٩٦٧
 صحفي، أن األطماع الدينية اليهودية في باب الرحمة

بدأت منذ احتالل القدس عام " داخل المسجد األقصى"
ستمرة حتى اآلن، حيث شهدت ، وال تزال م١٩٦٧

  .المنطقة الكثير من االنتهاكات واالعتداءات الممنهجة

وأضاف أن سلطات االحتالل منعت تبليط المكان 
ٕواعادة إعماره وتنظيفه حتى أضحت المنطقة شبة 
مهملة، باإلضافة إلى التضييق على المقدسيين في 
الجهة الشرقية من باب الرحمة، ومالحقتهم واعتقالهم 

منعهم من الدفن في مقبرة باب الرحمة، ناهيك عن و
  .السماح للمتطرفين اليهود بأداء طقوسهم بالمنطقة

وتسعى سلطات االحتالل إلى إخراج باب الرحمة، 
ًالذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من األقصى، من سيطرة دائرة 
األوقاف، من أجل االستيالء على المنطقة الشرقية 

فها االستراتيجي أال وهو ًللمسجد وصوال لتحقيق هد
  . المزعوم"الهيكل"مشروع إقامة 

ولفت الدكتور بكيرات إلى أن شرطة االحتالل 
ٕتقوم بحماية الراوية التوراتية التلمودية، وازالة الرواية 
ًالعربية اإلسالمية وأحقيتنا بالمسجد األقصى، تحضيرا 

  ".العاصمة اليهودية"لمشروع 

ا تخطط له ونبه بكيرات إلى مدى خطورة م
تخلينا عن "ً، قائال إن "باب الرحمة"سلطات االحتالل في 

باب الرحمة يعني التخلي عن المسجد األقصى بشكل 
ًكامل، وتنفيذ مخطط تقسيمه مكانيا، وهو ما سيودي إلى 
انتزاع مساحات واسعة من المسجد، وبالتالي إنهاء 

 ".وجودنا في المدينة المقدسة

ات على أن في الوقت نفسه، شدد بكير
المقدسيين لن يتخلوا عن األقصى، ومستعدون للدفاع 

إلحباط " رأس الحربة"عنه بكل ما يملكون، فهم يشكلون 
 .مخططات االحتالل

وطالب بكيرات دائرة األوقاف وكافة المعنيين 
ًبجعل باب الرحمة معقال من معاقل العلم على مدار الـ 

م الغزالي،  ساعة، وأن يتم إعادة تدريس كرسي اإلما٢٤



  
  ٢٠٥ 

ًوأكد أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا ولن يغلق 
  .ًمجددا، وسيتم إعادة ترميمه

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عشرات اآلالف يؤدون الجمعة في رحاب 
  المسجد األقصى

 

أدى عشرات اآلالف من فلسطينيي القدس 
 صالة الجمعة  اليوم١٩٤٨والداخل المحتل منذ العام 

المبارك رغم إجراءات االحتالل  المسجد األقصى رحابب
 .المشددة في القدس المحتلة

وقال مراسلنا في القدس بأن االحتالل شدد من 
والشوارع والطرقات واألسواق  إجراءاته في القدس القديمة

مئات  ُالمفضية إلى المسجد األقصى، واحتجز بطاقات
سية خالل المصلين من فئة الشبان على البوابات الرئي

 .المبارك دخولهم إلى المسجد

من جهته، شدد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
في خطبة الجمعة  عكرمة صبري، في القدس الشيخ

باألقصى، على أهمية تدقيق أولياء أمور الطلبة في 
المقدسة بتبعية المدارس التي يتوجه إليها  المدينة

ّأبناؤهم، وهل تدرس المنهاج ، "اإلسرائيلي"الفلسطيني أم  ُ
األمهات أنه من  يجب أن تدركوا أيها اآلباء أيتها: "وقال

 حقنا أن يختار المسلم المنهاج الذي يالئم دينه وتقاليده

وعاداته، وأن يرفض ما يخالف ذلك، وال يجوز شرعا أن 

، ونقول لآلباء واألمهات "اإلسرائيلي" ُنلزم بتطبيق المنهاج
وسيحاسبكم عن  لقيامةن اهللا عز وجل سيسألكم يوم ا‘

 تصرفاتكم ومواقفكم تجاه أبنائكم وبناتكم وما المناهج التي

 ."يدرسونها

وتطرق الشيخ صبري إلى جثامين الشهداء 
ًاالحتالل، مذكرا بفتوى  المحبوسة والمحتجزة لدى سلطات

بغض  ّأن اإلنسان له كرامته حيا أو ميتا"شرعية تضمنت 
 يجوز شرعا اإلجهاز النظر عن دينه وعرقه ولونه، وال

تقوم به سلطات االحتالل أمام العالم  على الجريح وهو ما
الميت وال يجوز  كله، كما ال يجوز شرعا التمثيل بجثمان

شرعا أيضا قتل النساء واألطفال، وان من كرامة الميت 
في دفنه؛ لذا ال يجوز شرعا احتجاز جثامين  اإلسراع

المسلمين، وعليه بمقابر  ُالشهداء، وال بد أن يدفنوا
 يتوجب على سلطات االحتالل اإلفراج عن جثامين

 ".الشهداء وعدم احتجازهم فاإلنسان له كرامة حيا أو ميتا

أن االعتقاالت "وأكد خطيب المسجد األقصى 
بحق المصلين الذين  التي تقوم بها سلطات االحتالل

يؤدون الصالة في مبنى باب الرحمة هي اعتقاالت 
نونية وغير شرعية، وأن اإلغالق السابق قا تعسفية غير

ّوشدد على أن " وظالما لباب الرحمة كان إغالقا باطال
  ".وقوته سيبقى مفتوحا ولن يغلق بإذن اهللا" باب الرحمة"

 ٣٠/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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الوصاية الهاشمية ليست : عين على القدس
 منحة من االحتالل

عين على « سلط برنامج -را بت -  عمان
الضوء على تداعيات احداث المسجد االقصى » القدس

في عيد االضحى المتمثلة باالقتحامات والتهديد بشرعنته 
 االقصى وتنظيم صلوات متطرفين يهود في



  
  ٢٠٦ 

ووصف رئيس الهيئة االسالمية العليا في 
القدس الدكتور عكرمة صبري، خالل البرنامج االسبوعي 

لفزيون االردني مساء االثنين الماضي الذي بثه الت
التحول السلبي والعدواني من المسؤولين » االقتحام بـــ

اإلسرائيليين، بقصد تغيير الوضع القائم والسماح لليهود 
بالصالة في باحات االقصى، وهو هدف مرفوض ولن 

  .نسمح به

وأكد مدير عام دائرة اوقاف القدس وشؤون 
خ محمد الخطيب، حرص المسجد االقصى المبارك الشي

الدائرة على وصاية جاللة الملك على المقدسات 
االسالمية في مدينة القدس، ومتمسكة بجميع التعليمات 
التي تصدر من الحكومة األردنية بشأن المسجد االقصى 

  .كون دائرة اوقاف القدس تتبع لوزارة االوقاف االردنية

 وقال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي إلعمار
إن ما حدث : المسجد االقصى الدكتور وصفي كيالني

كان ممنهجا ومخططا له، وهو انتهاك لحرمة المسلمين 
واعيادهم، ورغم تحذيرات اوقاف القدس والخارجية 
االردنية فإن العالم كله لم يحرك ساكنا تاركا المقدسيين 
وحدهم، وعليه اتخذت اوقاف القدس قرارا صعبا تمثل 

ٕتأخير صالة العيد واطالة خطبة العيد بالدعوة للنفير و
  .وتبادل تهاني العيد داخل المسجد االقصى

واضاف أن االردن مدرك لهذا الوضع الخطير، 
وبدأ ببعض اإلجراءات التحذيرية للعالم كاجتماع وزير 
الخارجية وشؤون المغتربين مع سفراء الدول االوروبية 

قارير لرئاسة ٕومتابعة وزارة األوقاف لالحداث وارسالها الت
  .الوزراء ووزارة الخارجية

وعن محاولة الكيان الصهيوني استبدال الوصاية 
إن : الهاشمية على المقدسات، قال الدكتور كيالني

الوصاية الهاشمية ليست منحة من حكومة االحتالل وهم 
يعرفون بأن االردن وجاللة الملك من يحسم الصراع، 

حياة أو «ألة والوصاية الهاشمية على المقدسات مس
  .«موت

وأشار إلى ان الكل يردد الءات الملك الثالث 
ويتمسك بها رغم عملية التحشيد للتطرف، فضال عن 
استخدام االنتهاكات من المرشحين االسرائيليين كأساس 

من شعبه هدم % ٧٠لدعايتهم االنتخابية في كيان يريد 
  .جد االقصىالمس

  ٩ ص٢١/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لى القدس يسلط الضوء على تحديات عين ع
 العام الدراسي للمقدسيين

  

 سلط برنامج عين على القدس - بترا -مان ع
الذي بثه التلفزيون االردني امس االول الضوء على 
التحديات التي تواجه الطالب المقدسيين في بداية العام 

  .٢٠٢٠/٢٠١٩الدراسي 

وقال مدير التربية والتعليم في القدس سمير 
 غرفة صفية في ٢٢٠٠إن هناك نقصا يقارب : ريلجب

القدس الشرقية بسبب تجاهل االحتالل لحق الفلسطينيين 
بالتعليم، باإلضافة إلى ادخال االحتالل مناهجه على 
المدارس، وغرس المدارس التابعة لبلدية االحتالل في 
االحياء العربية، ومنحها جميع التسهيالت كالسماح 

ب من جميع المناطق، في حين بالدراسة فيها للطال
يسمح لمدارس البلدة القديمة التي تدرس المنهاج 

  .الفلسطيني باستقبال الطالب من المنطقة نفسها فقط

وقال رئيس اتحاد اولياء امور الطالب في 
إن االتحاد يهدف إلى تعريف : القدس زياد الشمالي

وتوعية الطالب واولياء امورهم بالقوانين والحفاظ على 
منهاج الفلسطيني ومحاربة مناهج االحتالل في ظل ال

  .وجود خمس مرجعيات تعليمية في القدس
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 االف طالب وطالبة ١١٠واضاف ان هناك 
يدرسون في مدارس بلدية االحتالل الذي يفرض على 
نصفها المنهاج الفلسطيني المحرف، غير أن االتحاد 
يزودهم بالمنهاج الصحيح ليدرسوه في بيوتهم، وزادت 

المور تعقيدا مع اعالن ترمب القدس عاصمة السرائيل ا
حيث تم منع السلطة الوطنية من تمويل اي نشاط 
بالقدس، واالسوأ من ذلك ان االحتالل بصدد افتتاح 

  .مدرستين وسط القدس لتدريس المنهاج االسرائيلي

وفي محور آخر وبمناسبة مرور خمسين عاما 
مج عن استمرار على احراق المسجد االقصى تحدث البرنا

  .اإلعمار الهاشمي للمسجد االقصى حتى اآلن

وقال الحاج نادر اشتية الذي شهد الحريق 
إن الهاشميين بعد الحريق : وشارك بأعمال إعادة اإلعمار

هبوا إلعادة اإلعمار التي لم تقتصر على المناطق التي 
تضررت فقط، وانما شملت العملية جميع مناطق الحرم، 

نيوم بقبة النحاس المذهب بتبرع من جاللة واستبدل االلم
الملك الحسين رحمه اهللا، اضافة إلى ان عملية اإلعمار 
ادت إلى تحديث المناطق بشكل افضل مما كانت عليه 

  .قبل الحريق

واستذكر الحاج اشتية لحظة احضار منبر صالح 
الدين من عمان، مؤكدا الدور الهاشمي بقيادة جاللة 

حفاظ على المسجد االقصى واستمرار الملك عبداهللا في ال
رعايته وتوفير كل المتطلبات لذلك كتوفير اجهزة مكافحة 

 . الحريق وتوظيف فريق جاهز لمكافحة الحريق

٤ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 
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المخيمات الفلسطينية تثمن جهود الملك في 
الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق 

 الالجئين
  

قالت الفعاليات الشعبية  -  كمال زكارنة-عمان 
ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء المخيمات 
الفلسطينية في االردن، في بيان لها امس، نحن ابناء 
وممثلي مخيمات الالجئين الفلسطينيين، وبالنيابة عن كل 
الالجئين الفلسطينيين في المملكة االردنية الهاشمية، 

ارات الحملة االعالمية والسياسية ندين وبأشد العب
الستهداف وكالة الغوث الدولية  الممنهجة والمخطط لها

وتقويض القيم واالسس والمبادئ السياسية ) االونروا(

واالنسانية لعمل هذه الوكالة في خدمة قضية الالجئين 
الفلسطينيين، التي تقف وراءها اطراف وجهات التخفى 

جئين الفلسطينيين، على احد بهدف تصفية حقوق الال
  .التي اقرتها المواثيق الدولية واالعراف االنسانية

واضافت، اننا نحن ابناء الالجئين الفلسطينيين 
نؤكد ثقتنا وتمسكنا بوكالة الغوث الدولية االونروا، التي 

دنا تشكل حافظة مهمة لحقوقننا في وطننا الذي تم تشري
المم المتحدة في اروقة ا ،منه وحرماننا من العودة اليه

بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، اضافة الى 
الواجب االنساني النبيل الذي تقوم به نيابة عن المجتمع 

  .الدولي
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وطالبت بعدم المساس بالتفويض الممنوح 
، ١٩٤٩ لعام ٣٠٢ ًلالونروا استنادا لقرار انشائها رقم

إلى حين حل قضية الالجئين، واستمرارها في تقديم 
تها، الصحية والتعليمية واإلغاثة االجتماعية، ألكثر خدما
 ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لديها، وذلك ٥من 

  . حسب التفويض األممي الممنوح إليها

وقالت، ان الحملة االعالمية التي تستهدف 
تأتي في سياق محاوالت ) االونروا(وكالة الغوث الدولية 

 الوكالة لطمس قضية الالجئين من خالل تفكيك هذه
الدولية، وتؤكد ان هذه الحملة ستفشل كما فشلت كل 
المشاريع الوهمية لتصفية القضية الفلسطينية، ونحن 
على ثقة كاملة ان هذه الحملة المغرضة لن تؤثر على 

للقيام بمهامها الموكولة اليها حسب قرار  عمل االونروا
  .انشائها الى حين عودتنا الى ارضنا ووطننا

ليات عن بالغ شكرها وتقديرها وعبرت الفعا
لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في الدفاع 
عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها وحقوق 
الالجئين الفلسطينيين، وتؤكد وقوفها صفا واحد خلف 
قيادته الهاشمية الرشيدة وسياسته الحكيمة في الدفاع 

  .دساتهاعن قضية فلسطين وشعبها وارضها ومق

  ٣ص ١/٨/٢٠١٩الدستور 
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 تنظم ملتقى الطفل المقدسي "المهندسين"
  األول

مهندسون من أجل «أقامت لجنة  - عمان
في نقابة المهندسين األردنيين » فلسطين والقدس

بالتعاون مع جمعية معارف مقدسية للتراث والثقافة، 
) طولنا الغيبة(ملتقى الطفل المقدسي األول تحت عنوان 
  .في مزرعة نقابة المهندسين في مدينة مأدبا

وتضمن الملتقى فقرات معرفية وأخرى ترفيهية، 
شهدت تفاعال كبيرا من قبل األطفال والفتيان في مختلف 

  .المراحل العمرية

وتطلع القائمون على الملتقى إلى التأكيد على 
حق العودة، وترسيخ الذاكرة الفلسطينية في أذهان 

كين، كما سعوا إلى تزويدهم بمعارف األطفال المشار
مختلفة حول القضية الفلسطينية من خالل الورشات 

كي ال أنسى، (التفاعلية التي جاءت تحت عناوين 
  .)والدفاع عن حقنا في فلسطين، وماذا سأقدم لفلسطين؟

أطفالنا أعواد «وتخلل الملتقى الذي رفع شعار 
يل، ، أنشطة نوعية شملت الركوب على الخ»الذاكرة

ومسابقة البحث عن الكنز، ومسرح عرائس، وألعابا 
  .متنوعة أخرى

وانتهى اليوم األول بحفل ختامي حضره نقيب 
المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى 
جانب أهالي األطفال المشاركين، وجرى خالله تكريم 

، وتضمن »مفاتيح العودة«الرعاة واألطفال وتسليمهم 
عرية وفقرات إنشادية ودبكة شعبية نالت مشاركة ش

  .استحسان الحضور

وتابع المشاركون األطفال برنامج الملتقى لليوم 
الثاني، والذي ركز على زراعة األشجار في منطقة مطلة 

  .على فلسطين في محافظة مادبا

  ٧ص ١/٨/٢٠١٩الدستور 
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ال يمكن فرض حقائق : ملتقى القدس الثقافي
قصى اإلسالمية باإلجرام على هوية األ

 واإلرهاب
  

ما أقدم  ادان ملتقى القدس الثقافي - مانع
عليه االحتالل من اقتحام للمسجد األقصى في صبيحة 
عيد األضحى المبارك، واعتداء على المصلين والعابدين 
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في موسم مقدس ال ينتهكه إال مجرم خارج على كل 
ز عربي األعراف اإلنسانية والدينية، في ظل صمت وعج

  . ٕواسالمي ودولي

واكد ان مخطط المستوطنين الصهاينة القتحام 
المسجد األقصى بحماية شرطة االحتالل في وقت 
عبادتهم، هو اعتداء صارخ على أحد أعظم مقدسات 

تغيير   شأنهإالمسلمين، وان تنفيذ أي خطوة تهويدية من
ومحاوالت فرض التقسيم الزماني  هويته اإلسالمية،

للمسجد األقصى بين المسلمين واليهود على والمكاني 
غرار ما جرى في الحرم اإلبراهيمي في الخليل قبل سنين 

فال  وسيفجر بركانا سيطال االحتالل،  سيحرك المنطقة،
يمكن فرض واقع احتاللي باإلجرام والعربدة واإلرهاب 
والتخويف بالقوة عن طريق االعتداء على أهل الحق 

  .واألرض المرابطين

إننا نحمل االحتالل :  الملتقي في بيانهوقال
المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ينجم عن هذه 
االقتحامات التي تعكس مخططات االحتالل الهادفة إلى 

ويهدف إلى  فرض الهيمنة على المسجد األقصى المبارك،
  .طي معالم الهوية اإلسالمية للمسجد األقصى

وقال إن قمع المصلين في المسجد األقصى 
المبارك وضربهم واعتقالهم هو إجرام وبلطجة واستقواء 
سيكون له ما بعده، ألن التعدي على أهم ثوابت األمة 

لن يمر مرور الكرام، وحماية » المسجد األقصى المبارك«
األقصى تتم في ظل معادلة تقوم على التوحد والردع 

  .وتفعيل مقاومة االحتالل والتهويد بكل أشكالها

ًحن اليوم كأردنيين رسميا وشعبيا وقال الملتقى ن ً
أمام محطة تاريخية حاسمة نصون بها شرف هذا الرباط 
المقدس بالوصاية األردنية الهاشمية على المسجد 

  .يابة عن األمة اإلسالمية جمعاءاألقصى المبارك ن

ضرورة سحب االعتراف بالكيان  واكد على
ني المحتل ووقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيو

المجرم، وفضح هذه االنتهاكات بحق المسجد األقصى، 
واستخدام كل أوراق الضغط القوية والفاعلة للعمل على 

  .وقفها، وتشكيل أكبر شبكة أمان لحمايته والدفاع عنه

  ٢ ص١٥/٨/٢٠١٩الدستور 
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نرفـض تصريحـات : لمطران عطا اللـه حناا
  االحتالل حول القدس وستبقى ألهلها

  

عبر سيادة المطران عطا اهللا حنا  -  دسالق
رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس امس عن 
شجبه واستنكاره للتصريحات الخطيرة التي اطلقها ما 
يسمى بوزير االمن الداخلي االسرائيلي حول تغيير 
الوضع القائم في المسجد األقصى وفي مدينة القدس 

أن بشكل عام، مبينا ان التصريحات الخطيرة ب
الفلسطينيين ال عالقة لهم بالقدس، انما هي تصريحات 
باطلة فيها تطاول على التاريخ وعلى الهوية الحقيقية 

  .لمدينتنا المقدسة

وقال ان تصريحات ما يسمى بوزير االمن 
الداخلي انما هي مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيال، 
وبالنسبة الينا ال يحق لهؤالء ان يستغلوا واقع مدينة 

دس ومقدساتها في دعايتهم االنتخابية، فالقدس ليست الق
مطروحة في مزاد علني وليست مادة انتخابية، وكانت 
وستبقى الصحابها وتصريحات ما يسمى بوزير االمن 
الداخلي انما هي خطيرة للغاية وتعبر عن السياسة 
الحقيقية العنصرية لالحتالل الذي يستهدفنا كفلسطينيين 

  .س ومقدساتها واوقافهاويستهدف مدينة القد

واضاف، القدس عاصمة لفلسطين شاء من شاء 
وابى من ابى واجراءات االحتالل في القدس باطلة واذا ما 
كان رفع العلم الفلسطيني في القدس جريمة فنحن نقول 
بأن رفع هذا العلم هو واجب على كل فلسطيني؛ النه 
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العلم الوطني الذي يعبر عن هوية وانتماء شعبنا 
  .فلسطينيال

واكد انه لن يتمكن احد من تغيير الوضع القائم 
في األقصى وفي مدينة القدس؛ الن هنالك شعبا 
فلسطينيا يقف بالمرصاد لهذه االجراءات والقرارات 
االحتاللية الجائرة، ونقول بأن للبيت ربا يحميه، ولكن 
هنالك ايضا شعبا ابيا مناضال يدافع عن القدس ويتصدى 

  .حتاللية الغاشمة فيهاللممارسات اال

وقال القدس للفلسطينيين ولن تكون 
للمستعمرين المحتلين االتين اليها من هنا وهناك، ونحن 
لسنا غرباء في مدينتنا، فهذه المدينة هي مدينتنا وهذه 
المقدسات هي مقدساتنا وهذا الوطن هو وطننا ولن 
نتخلى عن انتمائنا لهذه االرض المقدسة نزوال عند رغبة 
سلطات االحتالل؛ فالفلسطينيون باقون في هذه االرض 
والمسيحيون والمسلمون متمسكون بمقدساتهم واوقافهم 
ولن تتمكن اية قوة غاشمة من تغيير واقع مدينة القدس 
وما تفرضه السلطات االحتاللية في القدس بحق 
مقدساتها ومؤسساتها وابنائها، انما هي اجراءات غير 

 الن وجود االحتالل هو غير قانوني قانونية وغير شرعية؛
  .وغير شرعي

  ١ص ١٧/٨/٢٠١٩الدستور 
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تطلق أول موسوعة الكترونية " القدس ماليزيا"
  للتوعية بقضية األقصى

 

مؤسسة القدس ماليزيا اليوم الثالثاء  أطلقت
 "aqsapedia"موقعها الموسوعي األول من نوعه 
ى في احتفال متعدد اللغات والمختص بالمسجد األقص

رسمي بحضور داتو مخرز تون مهاتير، رئيس مجلس 
  .أمناء المؤسسة، ورئيس وزراء والية قدح شمال البالد

وحضر االحتفال الذي جرى في فندق بوترا 
بالعاصمة كوااللمبور جمع غفير من الشخصيات الرسمية 
واالعتبارية واإلعالمية، وضيوف من عدة دول من جنوب 

هم ضيوف من إندونيسيا وسيرالنكا شرق آسيا، من بين
  .وتايالند

ّوبالتوازي مع عرض مرئي لزوايا الموقع، دشن 
مخرز الموقع االلكتروني التفاعلي المختص بالمسجد 
األقصى، تاريخا ومكانة وتعريفا ومعلومات، في وجه 

  .الدعاية الصهيونية المزيفة

نحن اآلن : "وقال مخرز في كلمته خالل االحتفال
ظيم، ال يهم المسلمين فحسب، بل كل إنسان في حدث ع

حر يؤمن بحقوق اإلنسان، ويحترم األديان ويرفض 
الظلم، نحن هنا من أجل فلسطين والمسجد األقصى 

  ".المبارك

الماليزيين وبالرغم من بعد المسافات، "وأكد أن 
يعتقدون أن فلسطين والمسجد األقصى قضية تخصهم، 

تحريرها من االحتالل ويقع على كاهلنا عبء حمايتها و
الظالم، وهي قضية تهمنا ألنها قضية يجمع عليها كل 
الماليزيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو 

  ".خلفياتهم الثقافية

غدا تحل علينا الذكري الخمسين : "وقال مخرز
إلحراق المسجد األقصى، هذه الذكرى األليمة على كل 

حرية العبادة قد إنسان محب للسالم، ليس فقط ألن 
انتهكت، أو ألن المجرمين أفلتوا من العقاب، بل أيضا 
بسبب فقدان األعمال الفنية والمعمارية القديمة للمسجد 

  ".األقصى

لسوء الحظ، وعلى الرغم من هذه "واستدرك 
الجريمة البشعة، تستمر الهجمات على المسجد األقصى 

ٕاجراء بأشكال عديدة، ويواصل الصهاينة حفر األنفاق و
الحفريات تحته، والسيطرة على البوابات، والتدخل في 
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إدارة شؤون المسجد األقصى، وعدم احترام قدسية 
  ".المسلمين ومنع المصلين من دخول المسجد

من المؤلم أن نشهد المسجد األقصى "إنه : وقال
يتعرض للهجمات والغارات اليومية من الجنود 

ضحى، اقتحموا اإلسرائيليين الذين، حتى يوم عيد األ
  ".المسجد دون أي اعتبار لألخالق أو اآلداب أو القوانين

وتحدث عن فخره بالمساهمة في تأسيس 
سنستمر في دعم قضية : "مؤسسة القدس ماليزيا، وقال
اليوم تقدم المؤسسة هذا . القدس بكل اإلمكانات المتاحة

اإلنجاز العظيم، الذي سيلعب دورا مهما في رفع حالة 
ضية القدس والمسجد األقصى المبارك، عبر الوعي بق

  ".العديد من المنتجات اإللكترونية والعلمية

وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مؤسسة 
القدس في تعزيز صمود أهل القدس، وفي تمتين الروابط 

نجتمع اليوم : "وقال. بين الشعبين الفلسطيني والماليزي
غات متعددة، لنطلق هذا الموقع األول من نوعه، بل

خصوصا من أجل المسجد األقصى المبارك، والذي 
سيمثل مرجعا دقيقا ويمكن االعتماد عليه لكل ما يتعلق 

  ".بهذه القضية في وجه آلة الدعاية الصهيونية

شريف أبو . وشكر مخرز رئيس المؤسسة د
شمالة على جهوده الجبارة من أجل إطالق هذا الموقع، 

ات الراعية والداعمة من وفريق العمل معه، والمؤسس
  .عموم دول جنوب شرق آسيا

من جهته، قال رئيس مؤسسة القدس ماليزيا 
لقد كان : "شريف أبو شمالة في كلمة له خالل االحتفال

الباعث إلى إطالق هذا المشروع الكبير ما وجدناه من 
نقص كبير وخطير في المعارف والمعلومات المنشورة عن 

رنت باللغات األجنبية سواء في المسجد األقصى على اإلنت
الكم أو النوع، وخصوصا باللغات المحلية في جنوب 
وجنوب شرق آسيا، لدرجة أن وجدنا بعض المواقع 

اإلسالمية في هذه البلدان تنقل رواية خرافية عن مصادر 
  ".صهيونية

وعد أن الموقع سيعمل على تعزيز الرواية 
لصهيونية اإلسالمية والصحيحة في مواجهة الرواية ا

المنتشرة في الفضاء الرقمي، وأن يكون مرجعا للباحثين 
والمهتمين عن كل ما يتعلق بالمسجد األقصى، وتذكير 
األمة بالمسجد األقصى وقضيته وما يتعرض له 

، مبينا أن الموقع ينطلق اليوم بأربع "والمدافعون عنه
لغات هي الماليزية واإلندونيسية واإلنجليزية والعربية 

  . لغات أخرى ليكمل الموقع ثماني لغات٤با ستكون وقري

وبين أن الموقع يشمل على عدد وافر من 
األقسام المعرفية، ومكتبات متعددة عن األقصى والكتب 
والفيديو والوثائق والصور، وتطبيقات تفاعلية الكتشاف 
معالم األقصى، وخط الزمن لرصد أيام المعاناة واألقصى 

الستقبال أسئلة الجمهور ) سألناا (تحت االحتالل ونافذة
  .عن األقصى

وأشار إلى توقيع اتفاق مع مكتب شيخ اإلسالم 
في تايالند للبدء فورا باإلعداد إلصدار النسخة التايالندية 
من أقصى بيديا، والبدء بالبرمجة واإلعداد إلطالق نسخة 

  .التاميل بالتعاون مع بعض المؤسسات في سيرالنكا

لقدس ماليزيا وبتوجيه إن مؤسسة ا: "وتابع
ورعاية من داتو مخرز تون مهاتير حققت الكثير من 
اإلنجازات في مجال التوعية والتثقيف لقضية القدس 
والمسجد األقصى في منطقتنا بالتعاون مع المنظمات 
المحلية والشقيقة في الدول المجاورة والسيما إندونيسيا 

  ".وتايالند وسريالنكا

للتعاون مع جميع وأبدى استعداد مؤسسته 
المنظمات من أجل خدمة قضيتنا الفلسطينية والمسجد 

  .األقصى، فال يزال الطريق طويال ويحتاج جهودا عظيمة

قائد نهضة ماليزيا ورئيس "واختتم حديثه بشكر 
الحكومة تون محاضير محمد الذي ال يتوقف عن دعم 
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نضال الشعب الفلسطيني في كل المواقف والمحافل 
ا شكر الشعب الماليزي ومؤسساته وجميع كم. الدولية

الشعوب الحرة التي تقف دوما إلى جانب الحق 
  .الفلسطيني

وتم خالل الحفل عرض كلمة مسجلة للشيخ 
عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك، عبر فيها 
عن تقديره لجهود مؤسسة القدس في إطالق الموسوعة، 

مسجد األقصى شاكرا القائمين عليها ومذكرا بأهمية ال
المبارك وضرورة تضافر الجهود لحمايته من صلف 

  .االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٠/٨/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

افتتاح األيام الثقافية الفلسطينية في عمان 
  ًغدا

 

الثقافي الملكي يوم غد   تبدأ في المركز-عمان 
عمان  األربعاء، فعاليات األيام الثقافية الفلسطينية في

ير الثقافة الدكتور محمد أبو رمان، ونظيره بحضور وز
  .عاطف أبو سيف الفلسطيني الدكتور

وتشتمل فعاليات األيام الثقافية التي تقام 
الخمسين إلحراق المسجد األقصى،  بمناسبة الذكرى

على  ٢٠١٩ٕواعالن القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية 
 -معرض للصور عن القدس، وأمسية شعرية أردنية 

  . مشتركةفلسطينية

تقام إضافة إلى ندوة مشتركة عن القدس  كما
بمشاركة " في القدس البنية الثقافية واالجتماعية" بعنوان

وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وأمين عام اللجنة 
لشؤون القدس عبد اهللا كنعان، وعدد من  الملكية

   .الباحثين

 ٢٠/٨/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية بترا 

* * * * *  

ــام الثقافيــة الفلسطينيــة بعمــان تعايــن األي
  "البنيــة الثقافية واالجتماعية في القدس"

 

افتتحت في المركز  -  ياسر العبادي-عمان 
الثقافي الملكي يوم االربعاء الماضي، فعاليات األيام 
الثقافية الفلسطينية في عمان بحضور وزير الثقافة 

لسطيني الدكتور الدكتور محمد أبو رمان، ونظيره الف
عاطف أبو سيف، واشتملت الفعاليات التي تقام بمناسبة 
ٕالذكرى الخمسين إلحراق المسجد األقصى، واعالن القدس 

 على معرض للصور ٢٠١٩عاصمة للثقافة اإلسالمية 
عن القدس وثقت الحق الفلسطيني على ارض الواقع منذ 

الحياة العامة؛ كمنبر صالح الدين  شملت مناظر ١٨٨٠
وائل القرن الماضي، الحرم الشريف، الطرف الجنوبي، ا

صالة الجمعة في األقصى، والطرف الغربي، حارة 
المغاربة، سوق باب خان الزيت واالسواق التجارية، 
طريق توزيع الماء في سلوان كأول وقف مائي، 
والكنائس، باب الساحرة وقلعة القدس المملوكية، 

د، وصور لجنود واحتجاجات فلسطينة على هجرة اليهو
اردنيين على اسوار القدس وفي مواجهة اليهود في شنة 

كالشريف  ، وصور الهاشميين على مر العصور١٩٨٤
الحسين بن علي في الحرم القدسي والملك حسين والملك 
عبداهللا الثاني في إعادة إعمار بيت المقدس، ومشاهد 
إلتحامات المرابطين في المسجد األقصى المتكررة، كما 

 فلسطينية مشتركة، -مت أمسية شعرية أردنية قد
للشعراء قيس قوقزة وأمين الربيع من األردن، ومروان 
مخول من فلسطين، أدارها الدكتور سالم الفقير مدير 

  .ثقافة الطفيلة

كما أقيمت يوم الخميس الماضي ندوة مشتركة 
البنية الثقافية واالجتماعية في «عن القدس بعنوان 

ألديب هزاع البراري أمين عام وزارة إدارها ا» القدس
الثقافة، وبمشاركة وزير شؤون القدس فادي الهدمي 
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والباحث يوسف النتشه من فلسطين، وأمين عام اللجنة 
الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان من األردن، والذين 
سلطوا الضوءعلى أخبار وواقع القدس في تقارير مفصلة 

الوعي بخطورة ما يجري وحوارية ثقافية معرفية لبث 
بفضايا تمس وجدان وروح كل مواطن عربي واسالمي 

  .وعالمي لتبقى ماثلة في وجدان وتراث األجيال

قال ابو رمان سررنا اليوم باألشقاء الفسطينين 
ٕفي بلدهم الثاني واقامة فعاليات مشتركة ثقافية لنؤكد أن 
القضية الفسطينية على المستوى السياسي أن لها أيضا 

دوات ثقافية بإستخدام ملف القدس األردني الفلسطيني أ
من خالل تسليط الضوء في معرض للصور تبرزمناظر 
عامة في تواريخ متابينة من مثل تلك المصورة في سنة 

 للحرم الشريف وحارة المغاربة وتظهر الطرق ١٨٨٠
الجنوبية والغربية واالسواق كباب خان الزيت الملتقطه في 

واق التجارية وطريق توزيع الماء في ، واالس١٩٩٠سنة 
سلوان والكنائس وغيرها لنبزر الرواية العربية واالسالمية 

ونؤكد ثقافيا  للقدس بالصورة والتي تعتبر بالف كلمة،
على نبل تلك العالقة المتينة بين القيادتين والتي تحظى 
بمكانة خاصة وفريدة في الرعاية الهاشمية وتتجلى في 

الوصاية على المقدسات في اتفاق قمة أبعادها في 
تاريخي وقعه جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس 
 /الفلسطيني محمود عباس في عمان في شهر آذار

مارس، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على 
األماكن المقدسة، وأن جاللة الملك هو صاحب الوصاية 

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

  .الحرم القدسي الشريف

لوزير الثقافة » للدستور«وفي تصريح خاص 
نحن نقدر دور : الفلسطيني الدكتور عاطف ابو سيف قال

 إلقامة هذه وزارة الثقافة األردنية في تعاونها في المبادرة

الفعاليات الثقافية الفسطينية في عمان ونشكر كافة كوافة 
كواردها التي عملت بجهود قل نظيرها إلنجاح هذه 

الذكرى : الفعاليات التي تأتي بمناسبتين هامتين هما
ٕالخمسين إلحراق المسجد األقصى واعالن القدس 

، إن هذا التعاون ٢٠١٩عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 
شترك إدراك من قبل الوزارتين ألهمية الثقافة كحامية الم

للهوية الثقافية في القدس ودورهما لتمكين أهلنا في 
المدينة المقدسة لسياسة اإلزالة واإلحالل المتبعة من قبل 
إسرائيل، فنحن نؤمن بأن للثقافة دور كبير في الدفاع 
عن الوجع العربي الفلسطيني من خالل تجسيد أهلنا 

ي األرض المحتلة، نحن القادم بالقلم والريشة هناك ف
والصورة والقصيدة والحكاية والقصة والرواية كما تقام 
المقاومة بالدبكة في باحات القدس فرحا بعد كل هزيمة 
للمحتل، فتنوعت األيام الثقافية في عمان بالفن البصري 
وبالصورة واألدب من خالل الشعر وبالفكر في ندوات 

  .صصينأعدت من المتخ

وأشار ابو سيف إلى أننا بصدد توقيع إتفاقية 
مشتركة للتبادل الثقافي والشبابي بزيارة خمسين شاب 
إلى فلسطين فنحن نريد من شباب وشابات ان يتعرفوا 
على الواقع الفلسطيني ويعيشوا الحياة مع زمالءهم 
ويتبادلوا الثقافة ويطلعوا على معاناتهم خلف الجدارفي 

لرسم عالقة ثقافية نحن بصدد إطالقها في محاولة شاملة 
مرحلة جديدة تعكس اإلهتمام المشترك بعيون العرب 
المؤدي للقدس وتعكس اإلدراك العميق في النضال 

  . القهري

من جهته، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، 
نحن نعيش في مرحلة فارقة وخطيرة جدا وما يجري : قال

ية حدث فيها من سياسات هناك، فالسياسة األوروب
تغييرات نحو اليمين المتطرف وال يجب أن نقلل من 
تبعيات الترجمة اليومية الحقيقة في المخططات 
الصهيونية في تاريخ القدس، اليوم إجتمعنا في 
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التشخيص لمآالت ما يحدث على ارض الواقع المقدسي 
إال اننا بحاجة أكثر إلى سرج قناديلها اآلن وليس غدا في 

 واإلسالمي ويجب أن يكون هناك نهضة بعدنا العربي
تنموية كحلول واقعية على مستويات عدة سياسية 
ٕواقتصادية واجتماعية وثقافية وسياحية ومزيد من  ٕ
اإلستثمارات، فالقدس ال يوجد فيها فنادق تستقبل الزوار، 

  .والشباب عزفوا عن المدراس ويعانون من البطالة

برهنتهم وأكد الهدمي، أن أهل القدس ال ينسون 
على الهوية العربية الفلسطينية على االرض في دفاعهم 
اليومي كما أنهم يقدرون تضحيات الجيش العربي 
األردني وبطوالته في القدس وقصصهم الخالدة الذين 
سنعمل على توثيق كل ذلك ليعرف العالم بأننا جزء أصيل 

  .إمتزج به الدم االردني والفلسطيني على ثرى فلسطين

ش هذه التظاهرة الثقافية االردنية وعلى هام
الفلسطينة المشتركة جرى تكريم المشاركين من الشعراء 
والكتاب والمفكرين والفنانين ومسؤولي الشأن الثقافي في 

  .البلدين الشقيقين

  ١٠ص ٢٤/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

قصائد تحتفي بالقدس وتتغنى بعمان في ديوان 
 الهريس الثقافي

  

 ديوان الشاعر نايف الهريس استضاف -  عمان
الثقافي، في منطقة الهاشمي الشمالي بعمان، كوكبة من 
المبدعين، في أمسية أدبية احتفت بمدينة عمان وقد غدت 

شمسا ال تخاف أفوال، وبمدينة القدس، في ظل ما يشهده «
  .األقصى من اعتداءات غاشمة من الكيان المحتل

عبد . وكان ضيف األمسية الشاعر الفلسطيني د
الرحيم محمود جيتاوي، فقرأ قصيدة قال في مطلعها 

وسقى حجارتها البكاء / القدس نادت لم يلب منادى«
، أتبعها بقصيدة للقدس أيضا، أتبعها بقصيدة أخرى »سوادا

عمان عاصمة «غزلية، ليختتم قراءته بقصيدة بعنوان 

/ عمان أنت من العصور األولى«: قال فيها» الشعراء العرب
وشربت من ألق الفوارس / لجمال مناقبا وأصوالفقت ا
وسحرت صبح / وشرقت من شمس األصيل أصيال/ نبضهم

ونسجت من / وجعلت منهم مغرما وقتيال/ العاشقين صبابة
وكتبت / وغدوت سمشا ال تخاف أفوال/ زهر العرار قصيدة

  .«..ومساجدا ومعاركا وصهيال/ تاريخ العظام صحائفا

أدار مفردات األمسية، األديب جمال حرب، الذي 
» نشرة األخبار»و» زئير فلسطيني«: قرأ ثالث قصائد، هي

كيف ../ لقلمي اآلن زفير«: ، وفي األخيرة قال»قدسنا»و
بعدما / تلبس اآلن ثوبا من دخان/ سيكتب عن قدسنا التي
/ لقلمي اآلن شهيق/ ثوبا من حرير/ كانت ترتدي كل لحظة

نشم في / دسنا التيكيف سيكتب عن ق/ وقلمي اآلن غريق
بعدما كنا في كل / من نوافذها رائحة الحريق/ كل لحظة

رائحة / وشرفاتها/ نشم من بواباتها/ وفي كل مساء/ صباح
/ يذرفها مع كل حرف/ لقلمي اآلن مدادا من دموع/ الرحيق

/ تضيء أمسياتنا/ قدسنا التي كانت/ على فردوس المعابد
وألقت الطفلة أسيل . »..بأجمل الشموع/ وأحالمنا/ وأغنياتنا

عالن بعض القصائد الوطنية لمجموعة من الشعراء، إضافة 
  .إلى قصيدة باللهجة المكية من كتابتها

تاليا كانت المشاركة للشاعر محمود إبراهيم الذي 
: قال فيها» غزة تنادي والقدس تستغيث«قرأ قصيدة بعنوان 

جدوا والقدس تزهو بمن / النصر منبر من تعلو به الرتب«
فهو الذي / هذي فلسطين واألقصى يزينها/ وما تعبوا

مهما / للقدس رب سيحميها ويحفظها/ لرسول اهللا ينتسب
/ اهللا أكبر صيحات نرددها/ الطغاة على تدنيسها دأبوا

  .«..ليعرف الكون أن النصر يقترب

وكانت القراءة التالية لألديب محمد حافظ الذي قرأ 
ومن أجوائه » أطياف «بعض القصص القصيرة من كتابه

/ فشمس غزة غير شمسكم/ هيهات.. هيهات«: نقرأ
فلعل في / خلوها تلعق جرحها/ وسماؤها غير سمائكم

  .«بعض شفائكم/ جرحها
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وتاليا كانت القراءة لألديب فتحي الكسواني الذي 
بسماءه / يا جندنا أنتم حماة للوطن«: قرأ قصيدة قال فيها

/ خيار يا جند العربيا صفوة ال/ وبأرضه درء المحن
أسد / جند الهواشم قوة وكرامة/ أرواحكم دوما فداء للوطن

  .«..الدياربعزة وبال وهن

كما شارك في األمسية األديب عبد الغني عبد 
  .الهادي عبر مجموعة من القصص القصيرة جدا

  ١٠ص ٢٤/٨/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مسرحية ترصد حياة المجتمع ".. قهوة زعترة"
 المقدسي

  

ًال يعتبر الوطن محتال،  -  *جمال عياد –عمان 
إذا كانت عقول وقلوب مواطنيه غير محتلين، هذه المقولة 

من تأليف وأداء » قهوة زعترة«ما أكدتها الفرجة الحكواتية 
حسام أبو عيشة، وقدمها مسرح البسمة المقدسي، ضمن 
العروض المشاركة في مهرجان عشيات طقوس المسرحية 

  .الثاني عشر

ًالفرجة الحكواتية التي أخرجها وصممها دراميا 
كامل الباشا، وقدمت أول من أمس على مسرح محمود أبو 
غريب، تناولت المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل في 

 من خالل ما يدور من أحداث ١٩٦٧القدس، بعد العام 
درامية في قهوة زعترة، التي شكلت شريحة مجهرية تعكس 

لمقدسي، في تحليه بالروح الحضارية وتعبر عن المجتمع ا
لإلنسان، ومقاومة االستبداد الداخلي واالحتالل االستيطاني 

  .في آن

فمنذ المشهد االستهاللي للمسرحية التي ساعد في 
اإلخراج فيها شادن سليم؛ يتم التعريف بقهوة زعترة، 

، من اللد إلى القدس، مع ١٩٤٨بانتقالها، بعد حرب 
جر صالح زعترة، حيث يشكل روادها ُصاحبها الالجئ المه

ًتجمعا يعكس الحالة الطبقية والثقافية والسياسية للمجتمع 
  .المقدسي

ًوكيف كانت تشكل مقرا لحل اإلشكاالت االجتماعية 
التي تحدث بين الفترة واألخرى بين العائالت المقدسية، 
والعائالت في المدن والقرى الفلسطينية األخرى، ومن جهة 

  . لنشاطات القوى والشخصيات السياسيةًأخرى تجمعا

ومن هؤالء الشخصيات التي طرحتها حوارات 
أنطون ترزي، والتاجر أبو . أمين الخطيب، ود. المسرحية د

علي النتشة،، وزكريا عامل تصريف المجاري، والمربي 
  .أحمد نسيب عبد اللطيف

وكان هذا المقهى، بحسب مشاهد ولوحات هذه 
لدرجات التوتر بين المقاومة وسلطات الفرجة، يعد المقياس 

االحتالل، فعندما تدلهم األجواء بينهما، يشهد المقهى 
اللقآت التشاورية بين رجاالت البلد للرد على إجرآت 
االحتالل العدوانية، كما وكانت أبواب المقهى المغلقة تشير 

  .إلى اضراب عام في القدس أو في الضفة

 وكرسي جماليات الديكور تأسست من طاولة
وأرجيلة وحقيبة فيها اقمشة وأغراض أخرى كانت تساند 
ٕالعرض كمرفقات واكسسوارات، تموضعت في بؤرة المسرح، 
وكانت تعبيراتهما اإليحائية تطرح معاني عدة؛ تأثثت عليها 
الدالالت الواقعية والرمزية والفانتازية للفضاء المسرحي 

  .الذي نهض بإنشائه أداء أبو عيشة

ل من الجماليات األخاذة لتقنيات الذي لم يخ
الممثل، سواء العاطفية الداخلية المتأججة بالشحن والتوتر، 
ًالطارحة للفعل الدرامي أساسا، أو عن الفعل الحركي 
الخارجي، الذي أظهرته الطاقة الجسدية للممثل أبو عيشة، 
التي ظهرت بنفس نشاطها وحيويتها منذ بداية العرض 

  .وحتى نهايته

ًعا لذلك أبو عيشة ممثال، في طرح جميع فبرع تب ً
الشخوص الذكورية واإلنثوية، التي مثلت مختلف شرائح 
المجتمع المقدسي، في اندفاعاتها على الخشبة، وفق لغة 
ٕجسد عالية المستوى في تعبيريتها وايحائيتها، أثناء 

  .اندفاعها إلى األمام في سياق أحداث المسرحية
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رة أبو عيشه ليس في وال بد من التنويه إلى مقد
ٕالتنقل بيسر وسهولة من حكاية إلى أخرى حسب، وانما 
أيضا في خلع المزاج المزدري، والساخر، والغاضب، 
والكوميدي على األداء؛ وبخاصة في التعامل الساخر 

، في )أبو داود(مع ضابط المخابرات ) صالح(لشخصية 
  .تضليله عندما كان يرسل رجاله لمراقبة تحركاته

الفضآت الجذابة التي شدت المشاهدين ومن 
بحميمية، تجسيد االحتفال الديني باألمسيات الرمضانية في 
المقهى، التي كان بطلها شخصية الراوي، في انشغاله في 
تبيان مسألة غدر جساس بكليب، ووصايا كليب للزير سالم 
بأن اليصالح على دمه، ومن جهة أخرى تجسيد مؤدي 

  .أنغام آلة العودالتواشيح الدينية على 

وتنتهي األحداث بتحول القهوة، إلى محل مالبس، 
ٕبسبب قرار سلطات االحتالل اغالقها، وابعادها لخليل زعترة 
ّإلى عمان، واعتقال نجليه حسن وحسام، حيث شكل 
ًإغالقها، ووفاة جمال عبد الناصر تسمما ونتائج حرب 

اج في تلك الفترة، حاالت من الحزن على مز١٩٧٣أكتوبر 
  . العام الفلسطيني والعربيالرأي

نجح أبو عيشه في جذب المتلقين ألدائه طيلة 
العرض، بفعل براعته الحكواتية، في أخذهم إلى أمكنة 
مختلفة، وفي أزمنة من الماضي والحاضر، وكأنهم أمام 
ًشريط، بحيث كانوا يعيشون اإليهام التام تارة، والتشخيص 

  .والحوار معهم تارة أخرى

  "خالصة الكالم" و"األمسقصة "

 أول ١٢وكان واصل مهرجان طقوس في دورته 
فكان . من أمس تقديم فعالياته في المركز الثقافي الملكي

العرض األول على مسرح محمود أبو غريب بموندراما 
  .للكويتي عبد العزيز الحداد» قصة األمس«

تناولت مختلف المشاهد حياة الشاعر المصري 
، لجهة إظهار الصدمة )١٩٦٠-١٩١٦(أحمد فتحي 

النفسية الكبيرة التي قلبت حياته من السعادة إلى التعاسة، 
  .بسبب تفريق القدر بينه وبين زوجته البريطانية جوزفين

ُوكان الشعر خير معبر عما عاناه هذا هذا الزوج 
من فراق زوجته وابنته، فكان لصدقية شعره أن أعجبت به 

أم كلثوم، التي طلبت ) رقكوكب الش(سيدة الغناء العربي 
من الموسيقار محمد عبد الوهاب أن يلحن لها من شعره 

ً، ثم تطلب الحقا من الملحن رياض »قصة األمس«
ً لحنا، أن يلحن لها من أشعار ٩٠السنباطي، التي قدم لها 

لتغدو قصيدتيه هاتان، من » أنا لن أعود أليك«أحمد فتحي 
بالوجدان والعواطف أغنياتها الالفتة، كونهما حافلتان 

  .الجياشة التي تعبر عن الفراق القسري بين المحبين

السينغرافيا توزع ديكورها، الذي قدمه ناصر حيدر، 
بين طاولتين؛ مستطيلة على يسار المسرح، والثانية دائرية 
على يمينه، بينما تموضعت مكتبة بسيطة بينهما، تتضمن 

ه في مجلدات وكتب، والمذياع الضخم الشائع شراؤ
بينما اإلضاءة صممها . الخمسينيات من القرن الماضي

خالد النجداوي، والمؤثرات الموسيقية والصوتية خالد 
  .الشمري

» خالصة الكالم«إلى ذلك قدمت الفرجة الحكواتية 
من إخراج المصري أسامة رؤوف، على مسرح هاني 

راقص، ومغني، وعازف : صنوبر، التي قدمها خمسة مؤدين
رية، وراوي، وشاب يمثل الجيل الحالي، لم يذكر على آلة وت

  .كتيب المهرجان أسمائهم

قدم الراقص عدة رقصات كالتي تقدم في وصالت 
الصوفيين بالدوران حول نفسه، أظهر توازنا طيلة تقديمه 
لها، وجاء صوت المغني رخيما،أثناء غنائه لكلمات منتقاه 

 وتصلي من األشعار الدينية، التي تسبح هللا جل جالله،
  .)ص(على نبي الرحمة محمد 

  ناقد مسرحي* 

  ٢٦ص ٢٩/٨/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مخيم لألطفال ..  للقدس وفلسطينًدعما
 المقدسيين بالمغرب
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وكالة بيت مال القدس الشريف في المغرب  ّنظمت
مخيما شارك فيه خمسون طفال مقدسيا، ضمن مشاريعها 

  .التي تستهدف مدينة القدس والمقدسيين

هذه المبادرة لألطفال المقدسيين التعرف  أتاحتو
بثقافتهم الفلسطينية،  على مدن المغرب وتاريخه، والتعريف

مع تسليط الضوء على جوانب من معاناتهم في ظل 
 .اإلسرائيلي االحتالل

تعرف أطفال القدس إلى العاصمة المغربية  وقد
الشمال مثل طنجة  ومعالمها المميزة، إلى جانب مدن

ّن وغيرهما، وعرفوا في هذه الجوالت أشقاءهم في وتطوا
المغرب على حكايات تروي تاريخ فلسطين، ومعاناة شعبها 

 .مع االحتالل وممارساته

األطفال المقدسيين في المغرب رسالة أخرى  مخيم
فيها المملكة عن ثبات  ّمن الرباط للشعب الفلسطيني، تعبر

 دا، والعملموقفها من القضية الفلسطينية والقدس تحدي

 .على حفظ الحقوق التاريخية المشروعة للفلسطينيين

 ٣٠/٨/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  
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" المرأة الفلسطينية"علي أبو هالل يطلق كتاب 
  في متحف درويش

المحامي علي أبو هـالل، مـساء   أطلق– رام اهللا 
" المـــرأة الفلـــسطينية واقـــع وتحـــديات"اليـــوم األحـــد، كتـــاب 

ــي  ــك ف ــدم وذل ــة رام اهللا، وق ّمتحــف محمــود درويــش بمدين
  .للكتاب والكاتب وحاوره الباحث واإلعالمي حسن عبد اهللا

وتناول الكتاب دور المرأة الفلسطينية في النضال 
الوطني وانعكاس هذا الدور على مشاركتها السياسية في 
المواقع القيادية، ويوثق جزءا من انتهاكات االحتالل ضد 

 نيات في مختلف المناطق الفلسطينية،النساء الفلسطي
  .خالل مراحل متعددة

يذكر أن الكتاب صادر عن مكتبة كل شيء، في 
  .حيفا

٤/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  


