
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  واقع القدسأخبار و

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين الثاني/ ١١
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحماية مقدسات القدس ثابتة وغير قابلة : الملك  •

  ٤  للمساومة

  ٥  السفير الفلسطيني يشيد بخطاب العرش وتجديد جاللته دعمه للقضية الفلسطينية •

 شؤون سياسية
  

  ٦  صدح الصوت الهاشمي في المطالبة بتحمل السلطات الدستورية مسؤوليتها :الطراونة •

  ٧  ّمن خطورة ضم الضفة الغربية' إسرائيل'ّيهود أمريكيون يحذرون ساسة  •

  ٧  نقرأ انتصار األردن بحجم الغضب اإلسرائيلي: »الدستور«قيادات وفعاليات فلسطينية لـ •
  

 اعتداءات
  

  ١٤  واصل اعتداءاته واألهالي يواصلون انتفاضتهم في بلدة العيسويةاالحتالل ي: القدس •
  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ١٥  طقوس تلمودية استفزازية في باحات األقصى •
  

  تقارير
  

  ١٧  شقائق الرجال في حماية األقصى بوجه االحتالل.. المرابطات •

 إلى ٤٠ ضررسيت التيار إسرائيل قطعت حال في :القدس كهرباء في العاملين نقابة •

  ١٩  مشترك ألف ٥٠

  ٢١  أبو شمسية دليل أسرار وحكايات القدس.. على خطى والده •

  ٢٣  أعجوبة عالمية يسعى االحتالل النتزاعها.. قبور السالطين في القدس •
  

 

 

 



 
٣

  آراء عربية
  

  ٢٥  سيادة وطن ومسيرة فخر لقائد وشعب.. خطاب العرش السامي •
  

  

  

  اخبار باالنجليزية
  

King proclaims full Jordanian sovereignty over Baqoura, 

Ghumar 

King directs gov't to work vigorously to take further bold 

measures to advance economy ٢٦  

King, Crown Prince receive cables of well wishes as Jordan marks 

Prophet’s Birthday 

Queen congratulates Jordan, Muslim nations on occasion ٢٧  

Israel: Is it really a democratic state? ٢٨  

Israel is falsifying Palestinian history and stealing its heritage ٢٩  

Father Hanna deplores Israeli decision to expel HRW official ٣١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحماية : الملك 

  مقدسات القدس ثابتة وغير قابلة للمساومة

 .افتتح جاللة الملك عبداهللا الثاني، اليوم األحد، أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس األمة الثامن عشر
 :وألقى جاللة الملك خطاب العرش السامي، وفيما يلي نصه

 اهللا الرحمن الرحيمبسم "

 والصالة والسالم على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي األمين،

 حضرات النواب، حضرات األعيان،

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد،

فباسم اهللا، وعلى بركة اهللا، نفتتح الدورة العادية الرابعة لمجلس األمة الثامن عشر، وهي دورة   
 .ثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل واإلنجازعادية في ظروف است

أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل عشرين عاما، أن أكون حافظا للدستور   
 .فقد نذرني الحسين، رحمة اهللا عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إال خادما له. ومخلصا لألمة

 حضرات النواب، األعيان،حضرات 

أتوجه من خاللكم بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء، كل من موقعه،   
وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السالح، حملة الشعار األغلى على قلوبنا من نشامى القوات المسلحة 

 .متقاعدين، فلهم منا كل التقدير واالعتزاز الجيش العربي، واألجهزة األمنية، عاملين و-األردنية 

 حضرات النواب، حضرات األعيان،

اتخذنا من اإلصالح ودعم مسيرة الديمقراطية نهجا ال  لقد مضى األردن بثبات على مواقفه، فقد  
وستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم األشقاء الفلسطينيين إلقامة دولتهم . رجعة عنه

، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات ١٩٦٧تقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام المس
اإلسالمية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه 

 .المقدسات

محافظة عليها، وعدم ومن هنا، أدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها، ودعمنا في ال  
كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في . المساس بوضعها القانوني

 ....اتفاقية السالم، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها

 

  ٢ ص١١/١١/٢٠١٩الدستور 

* * *  



 
٥

  تهنئة
  

 العمل بالملحقين يسعد اللجنة الملكية لشؤون القدس بمناسبة انتهاء  

الخاصين بـمنطقتي الغمر والباقورة ان ترفع الى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك 

عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا اسمى آيات الشكر والوالء على مواقفه 

الوطنية الثابتة وانتصاره لالرادة االردنية الرسمية المدعومة من الشعب االردني وان 

  .الردني العزيز بذلكتهنىء الشعب ا
  

ًسائلين اهللا ان يحفظ االردن قويا عزيزا تحت ظل صاحب الجاللة الملك عبد    ً
  .اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه

*** 

  السفير الفلسطيني يشيد بخطاب العرش وتجديد جاللته دعمه للقضية الفلسطينية
 

 العرش السامي الذي القاه جاللة الملك اشاد سفير دولة فلسطين في عمان عطااهللا خيري بخطاب
   عبداهللا الثاني اليوم لدى افتتاح جاللته الدورة العادية الرابعة لمجلس االمة الثامن عشر

واكد في تصريح صحافي تثمين القيادة والشعب الفلسطيني لتجديد جاللته التأكيد على الموقف 
 . ف ال يتغير وغير قابل للمساومةاالردني الثابت من القضية الفلسطينية وان هذا الموق

وقال خيري ان ما تضمنه خطاب العرش السامي ازاء القضية الفلسطينية يعني الكثير الكثير بالنسبة 
لقيادتنا وشعبنا في هذه الظروف بالذات التي تمر فيها القضية الفلسطينية التي تعتبر االصعب واالحلك 

   في تاريخ شعبنا ونضاله الوطني

 عندما يؤكد جاللة الملك في خطابه ان مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم واضاف انه
، وعاصمتها ١٩٦٧األشقاء الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

، بالرغم القدس الشرقية، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة
من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات فان هذا الموقف الشجاع والحكيم والنبيل من قبل جاللته 
يحظى بترحيب واسع من القيادة الفلسطينية وفي اوساط الشعب الفلسطيني كافة ويجسد الحزم الملكي في 

الله وبناء دولته المستقلة على ترابه االصرار على نيل شعبنا المناضل حقه في تقرير مصيره وحريته واستق
 .الوطني الفلسطيني



 
٦

 

وقال خيري ان مواقف جاللة الملك تحظى بأهمية كبيرة عربيا واقليميا ودوليا ،وان العالم ينظر الى ما 
يقوله جاللته بكل اهتمام وعناية واحترام نظرا للمصداقية والثقة الكبيرتين التي ارساهما جاللته في دول 

اضاف ان مواقف وتوجيهات جاللته الحاسمة اثمرت في اآلونة االخيرة كثيرا خاصة فيما يتعلق و العالم
بعودة الباقورة والغمر للحضن االردني والموقف الملكي الصارم في هذا االتجاه ،وتحرير االسيرين االردنيين 

لتزام بما يقول وان الجميع هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي ،مؤكدا ان جاللة يتميز بالثبات على المواقف واال
واكد خيري ان ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بجاللة الملك ومواقفه الشجاعة والحكيمة ال حدود  يعلم ذلك

لها ،واننا نثمن ونقدر عاليا كل المواقف التي يتخذها ويتمسك بها جاللة الملك والحكومة االردنية والشعب 
  .االردني الشقيق

 جاللة الملك المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حماية القدس، ودعمنا في وقال خيري ان دعوة
المحافظة عليها، وعدم المساس بوضعها القانوني وتأكيد جاللته على الوصاية الهاشمية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة تحمل رسائل مهمة جدا ابرزها التأكيد على انخراط الجميع شعبا 

ادات في مسؤولية وواجب الدفاع عن القدس والمقدسات وتوفير الحماية لها وهي مسؤولية وواجب وقي
  .االجيال جميعا حتى يتم تحريرها من دنس االحتالل

 ٣ص/١١/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  شؤون سياسية

 صدح الصوت الهاشمي في المطالبة بتحمل السلطات الدستورية مسؤوليتها :الطراونة

النواب جلساته بالدورة العادية الرابعة التي افتتحها جاللة الملك امس بخطاب العرش عقد مجلس  -عمان
ورفع .السامي، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة

 عبداهللا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جاللة الملك
الثاني وولي عهده األمين ولألسرة األردنية الواحدة الموحدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، سائال أن تعاد 

  .هذه الذكرى والوطن مصان بكل الخير ومحصن من كل شر، معبرا عن الفخر بتجاوزنا للتحديات بكل صبر

ُميادين وعلى المنابر، فالقضية ونوه الى تمسك في مجلس النواب بثوابت ومواقف وثقناها في ال  
الفلسطينية ثابت وطني، وندعم جهود جاللة الملك المفدى عبر مطالبته بحل عادل وشامل يضمن إقامة 

ٕ، وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء االحتالل ١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
  .نهائي عبر مفاوضات يقبل بها الفلسطينيونوجميع مظاهره، واستكمال باقي قضايا الوضع ال

  ٧ ص١١/١١/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٧

  ّمن خطورة ضم الضفة الغربية' إسرائيل'ّيهود أمريكيون يحذرون ساسة 
 

 األحــزاب قــادة إلــى ًمــشتركا ًخطابــا األمريكيــة اليهوديــة المنظمــات مــن مجموعــة وجهــت :أبيــب تــل
 .اإلسرائيلية السيادة إلى منها أجزاء أو الغربية الضفة ضم بةمغ من ًتحذيرا ّتضمن ’إسرائيل‘ في السياسية
 األمريكـي الـرئيس إدارة أن بـدا إذا حتى‘ أنه الرسالة موقعو وأكد .قانوني وغير خطير اإلجراء هذا واعتبروا
ــد  سياســة ًدائمــا ســتكون هــذه أن تعتقــد أن إلســرائيل بالنــسبة الخطــأ فمــن الــضم، خطــط تؤيــد ترمــب دونال

 ألنـه المتحـدة، الواليـات يهـود مـع المهمـة بالعالقـة يضر أن يمكن ضم أي‘ أن وأكدوا .’األمريكية الحكومة
 .’الفلسطيني – اإلسرائيلي للصراع الدولتين حل يدعمون األمريكيين اليهود من العظمى الغالبية أن يعتبر

  ٩/١١/٢٠١٩ لندن األوسط، الشرق

*** 

 نقرأ انتصار األردن بحجم الغضب اإلسرائيلي: "الدستور"قيادات وفعاليات فلسطينية لـ

 علي أبوحبلة و محمـد الرنتيسي،  سري القدوة - رام اهللا 

ثمن قياديون ومحللون سياسيون فلسطينيون، موقف األردن الجريء والشجاع باستعادة السيادة   
أنهم يقرأون » ورالدست«األردنية الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر، مؤكدين في تصريحات منفصلة لـ

ّانتصار األردن في هذا القرار التاريخي، بحجم الغضب اإلسرائيلي، والذي تجلى اليوم، من خالل احتجاجات 
غاضبة نظمها مستوطنون متطرفون، ضد الحكومة اإلسرائيلية، التي وصفوها بالمستسلمة للموقف 

  .األردني

 ظروف صعبة تمر بها دول المنطقة، وتتجلى ّويأتي تسلم األردن، لملحقي الباقورة والغمر، في ظل  
فيها غطرسة دولة االحتالل غير المسبوقة، أكان على صعيد شرعنة االستيطان االستعماري، أو التهديد 

كما وصف سياسيون واعالميون فلسطينيون قرار االردن الذي اعلنه . والوعيد بتداعيات خطيرة لهذا القرار
ف العمل بملحقي الباقورة والغمر في معاهدة السالم وفرض كامل السيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني وق

  .االردنية عليهما بالقرار التاريخي والخطوة السياسية الهامة التي يحققها االردن

كانت وستبقى اردنية في عمقها الجغرافي .. واكدوا ان اراضي الباقورة هي اراض اردنية تاريخيا  
  .طماع دولة االحتالل ستتحطم على صخرة الموقف االردني المتميزوالسياسي والتاريخي، وان ا

» الباقورة«وقالوا االردنيون ومعهم كل االحرار استقبلوا اليوم بشوق ولهفة، عودة أراضي منطقتي   
، لتكون تحت السيادة االردنية بعد عقود من الزمن ووفق اتفاقية السالم الموقعة بين الطرفين »الغمر»و

ؤكدين ان تعليمات ومواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني كانت واضحة بهذا الخصوص، ان ، م١٩٩٤عام 
  .من حق االردن رفع العلم االردني على كامل ارضية ووقف اي تدخالت اسرائيلية فى هذه المناطق

وأشاروا إلى ان االحتالل مهما طال الزمن الى زوال وال يمكن ان يستمر؛ فالحق اليوم يعود الى   
صحابه وال يمكن لألردن التفريط بالحقوق والثوابت المقدسة؛ فهي من يمتلك حق الوصاية على ا



 
٨

المقدسات االسالمية والمسحية بالقدس، وان عودة الغمر هي مقدمة لعودة القدس الى السيادة العربية 
  .واإلسالمية مهما طال الزمن، فال يمكن ان يسقط حق وراءه مطالب

  الحمد اهللا

س الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور رامي الحمد اهللا، إن سياسة جاللة الملك عبد اهللا وقال رئي  
ُالثاني التي استخدمها مع االحتالل هي سياسة الحكيم الذي يصل لما يحقق أمنه الوطني والقومي وينهي 
 .ًاحتالال لمناطق تم تأجيرها وفق اتفاق وادي عربة والذي كانت الظروف مختلفة في حينه

ٕواكد إن المسار الذي سلكه جاللة الملك سواء في انهاء ملحق اتفاق وادي عربة واعادة الباقورة   
والغمر للسيادة األردنية بعد تأجيرهما لربع قرن، واإلفراج عن األسيرين اللبدي ومرعي كل ذلك يؤكد على 

  .السياسة األردنية عالية المصداقية

 نحتفل فيه بإنهاء االحتالل األطول في التاريخ الحديث وتمنى الحمداهللا أن يأتي اليوم الذي  
لألراضي الفلسطينية في القدس والضفة وقطاع غزة، حيث إننا وبجهود تراكمية لدينا اإلمكانيات المطلوبة 

  .لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة

 باالتفاقات الموقعة سواء الثنائية أو التي تحظى بقرار أممي هو وقال ان إلزام إسرائيل بااللتزام  
ًواجب على دول العالم التي ال بد لها أن تتخذ موقفا ملزما لالحتالل اإلسرائيلي بإنهاء احتالله المستمر  ُ ً ُ
ًووقف مصادرته لألراضي الفلسطينية والتي كان آخرها أكبر عملية مصادرة بستة عشر إخطارا تضم 

    . شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيةمساحات

 شعث

واعتبر مستشار الرئاسة الفلسطينية للعالقات الدولية الدكتور نبيل شعث، أن استعادة السيطرة   
األردنية الكاملة على الباقورة والغمر، يشكل صفعة لكل األطماع التوسعية اإلسرائيلية، ال سيما وأن دولة 

ًعلى األغوار األردنية، بعد أن أوغلت استيطانا واستعمارا في األراضي االحتالل، كانت وضعت عينها  ً
نقرأ قوة وانتصار الموقف األردني بهذا الخصوص، «: »الدستور»وقال شعث في تصريحات لـ. الفلسطينية

ّمن حجم الغضب اإلسرائيلي، وقوة رد الفعل من قبل المستوطنين، واحتجاجاتهم على قرار حكومتهم، 
ً، مشددا على أن مواقف األردن األخيرة أعادت الثقة للعرب والفلسطينيين على »لقرار األردنيوخضوعها ل

ًوجه الخصوص، وهذا ما ظهر جليا أكان في قضية الباقورة والغمر، أو انتزاع حرية األسيرين األردنيين 
  .هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي قبل أيام

 زكي

ح والمفوض العام للعالقات العربية والصين الشعبية عباس وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فت  
زكي، الموقف األردني موقف نبيل ومشرف في التعاطي مع إسرائيل فيما يخص الباقوره والغمر فاسرائيل 

 اقتحاماتها لالقصى دليل على االستخفاف بالمعاهدات هاريمة بحق األردن وال زالت ومثالقامت بأكثر من ج
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ع الباب عليه ان يسمع الجواب وبغض النظر عن الموقف العربي والهبوط ورؤية اسرائيل وبالتالي من يقر
 فان جاللة الملك عبد اهللا الثاني والحكومة االردنية والشعب  انها السيد كما يريد ترمب والعرب عمال لديها

لسطينيين استثناء األردني كان موقفهم واضح ولسان حالهم ان تماديتم واستخفيتم بكل العالم فنحن والف
ألننا األشد حرصا على التمسك بحقوقنا كامله غير منقوصه وان من أداروا ظهرهم للعقيدة والدم والمصير 
المشترك عليهم اخذ العبر من هذا الموقف لالردن الذي تمكن من فرض إرادته واسترجاع حقه في أرضه 

  وبسط سيادتها عليها

ِقال رسول الله صلى اهللا عليه (سلمون بهذه الذكرى العطرة نذكر وفي يوم المولد النبوي حيث يحتفل الم  ُ َُ َ َ
ْال تزال طائفة من ُأمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم من خالفهم إال ما َأصابهم «: وسلم ْ ْ ُْ َُ َ َ ََ ََ َِ َ  ََ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ ْ َ  ٌ ُ ََ

ُمن ألواء حتى يأتيهم َأمر  ْْ ُ َ َ َِ ِْ ْ َ َ َالله وهم كذلكْ ِ َِ َ ْ ُ َ « .ُقالوا َيا رسول الله، وَأين هم؟ قال: َ ََ ْ َُ َ ْ َ ُِ  ِببيت المقدس وَأكناف «: َ ِ َِ ْ َ ِ ِْ َْ ْ َ
ِبيت المقدس ِ ِْ َْ ْ َ.  

وها نحن نقول ان يدنا ممدودة للسالم لكن اسرائيل ترفض السالم وترفض االلتزام بالمعاهدات   
االردني الستمرت اسرائيل في عنادها ولما اعادت الباقوره وتتنكر للحقوق ولوال صالبة وقوة الموقف 

  والغمر

 خريشه

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشه، الباقوره والغمر أراضي أردنية وعودتها   
الى السيادة االردنية مطلب شعبي ووطني ونحن في فلسطين ننظر الى هذا الحدث باعتباره حدث تاريخي 

يقي لالرادة االردنية الرسمية المدعومة من الشعب االردني مزيد من الخطوات على طريق وانتصار حق
  .تعزيز القدرات ومصادر القوة لمواجهة الصلف الصهيوني في القدس خاصة وفلسطين بشكل عام

 جاموس

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور عبد الرحيم جاموس، إنها ساعة كنا ننتظرها كما   
تظرها جاللة الملك عبداهللا الثاني والشعب االردني العظيم وحكومته بفارغ الصبر، اليوم تنقضي مدة ين

التي نص عليها اتفاق وادي عربه للسالم الموقع في نوفمبر .. التأجير لمنطقتي الباقورة والغمر االردنيتين
السيادة االردنية على كامل التراب وبالتالي تمتد ..  م والذي بموجبة تم انهاء حالة الحرب١٩٩٤من العام 

بعد مراوغات من الجانب .. ًالوطني لالردن وتنفيذ ذلك يعد امتحانا لصمود هذا االتفاق بين الطرفين
االسرائيلي في محاولة منه لتجديد عقد االيجار لهاتين المنطقتين واللتين تعدان جزءا عزيزا وغاليا من 

وهذا ما اكده جاللة الملك عبداهللا الثاني وكافة ... أي ذرة تراب منهالتراب الوطني االردني الذي النفرط ب
بهذه المناسبة نهنىء جاللته والحكومة والشعب االردني بعودة هاتين ... المستويات الرسمية والشعبية

 وأضاف هكذا ثبات المواقف الرسمية والشعبية من القضايا الوطنية ورفض مراوغات الكيان  ..المنطقتين
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ال شك ان هذا يمثل ... وني تؤدي الى اذعانه وانصياعة لتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق وادي عربةالصهي
  ...حدثا هاما بالنسبة للجميع

وهنا البد ان ننوه لدور االردن بشأن المقدسات االسالمية والمسيحية والمقدسيين في القدس   
  .الشريف والتي يتمسك االردن في القيام بها

 ...ألردن بالسالم وباتفاق وادي عربة لن يكون على حساب حقوقه الوطنية والقوميةوان التزام ا  

  أبو يوسف

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، أن   
اولت حكومات ًالقرار األردني في هذه المرحلة، مهم جدا بعودة السيادة األردنية على هذه األراضي التي ح

ًاالحتالل المتعاقبة تأجيل تسليمها، الفتا إلى أن هذه الخطوة تشكل استحقاقا مهما على طريق تحرير كل  ً ًّ
  .األراضي العربية في لبنان والجوالن، واألراضي الفلسطينية المحتلة

أحقية األردن في إن هذا القرار المنحاز لخيار الشعب األردني، والمؤكد على » الدستور»وقال أبو يوسف لـ
بسط نفوذه وسيطرته الكاملة على أراضيه، يؤكد نجاح القيادة األردنية الهاشمية في اإلنتصار للوجدان 
العربي، في الوقت الذي تضرب فيه دولة االحتالل بعرض الحائط، كل األصوات الداعية إلنهاء احتاللها 

  .لألراضي العربية

 الرواغ

 واالعالم، كة العربية للثقافة والرأيمال الرواغ، أمين عام الشبمن جانبه قال الكاتب الصحفي ك  
موقفنا واضح بانه يجب عودة جميع االراضي العربية المحتلة بما فيها اراضي الباقورة االردنية للسيادة 
االردنية، فنحن مع وحدة االردن وسالمة اراضيه وامن شعبه، الن المحتل االسرائيلي الغاشم يحاول ان 

ه موطئ قدم في االراضي العربية لتكون نقطة تمدد سرطانية ضد االمة وشعوبها للعبث بأمنه يوجد ل
  .واستقراره

 الريفي

أما الكاتب واإلعالمي محمد جبر الريفي فوصف القرار االردني باستعادة الباقورة والغمر بانه خطوة   
ة مشروعها التهويدي العنصري في وقال لم تكتف الحركة الصهيونية بإقام. سياسية هامة يحققها االردن

فلسطين بل كانت تسعى لمزيد من التوسع باتجاه األرض العربية المجاورة باالستيالء عليها لصالح األمن 
واالستيطان وهكذا كانت أطماعها دائما باتجاه االردن الشقيق وكانت منطقة الباقورة هي من تلك األراضي 

ها للسيادة الوطنية األردنية وهو الذي تحقق بالفعل بفضل الجهود مما دفع األردن بالسعي الدائم العادت
الدبلوماسية التي تم بذلها من قبل الحكومة األردنية الحريصة دائما على سيادة الدولة على كامل 

ان عودة الباقورة للسيادة األردنية هي خطوة سياسية هامة يحققها االردن الشقيق على طريق ..أراضيها
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العربية المحتلة في الضفة الغربية والجوالن العربي السوري من االحتالل اإلسرائيلي الغاشم تحرير األرض 
  .الذي مهما طال بسبب تعنت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة فإن مصيره إلى زوال

 الشقباوي

وعبر الدكتور صالح الشقباوي عن تهنئته لالردن على هذا االنجار التاريخي، مؤكدا ان ارض   
كانت وستبقى اردنية الهوية في عمقها الجغرافي والسياسي .. باقورة هي ارض اردنية تاريخياال

وقال ان اراضي الباقورة هي اراض اردنية كانت ومازالت وستبقى، وان اطماع دولة االحتالل .. والتاريخي
ز بالحكمة ، خاصة وان العقل االردني القائد يمتا...ستتحطم على صخرة الموقف االردني المتميز

  .والعقالنية

 شبيب

نعم لعودة الباقورة .. وقال الكاتب الصحافي منيب شبيب انه ال يمكن لقوة االحتالل ان تستمر  
للسيادة االردنية وعودة كل شبر من االراضي العربية للسيادة العربية وهذا تأكيد على ان االردن يملك 

ان يعود الحق الى اصحابه وال يمكن لقوة االحتالل ان القدرة على حماية اراضية ومهما طال الزمن ال بد و
  .تستمر

 شقفة

من جانبه قال الكاتب الصحافي معين شقفة، اننا نقدر عاليا ونحترم مواقف االردن وقراراتها   
التاريخية الهامة والوطنية والثابتة في استعادة كل األراضي العربية التي نهبت من قبل االحتالل االسرائيلي 

طوة هامة ستدخل التاريخ وهي في االتجاه الصحيح ونتمنى ان تكون البداية نحو نهاية حقبة وهذه خ
االحتالل بقوة البلطجة والعدوان واالستيطان الذي استمر بالغطرسة والعربدة وهيمنة القوة وال يمكن 

ًتي االردن كاسرا لالحتالل االسرائيلي ان يستمر فى استيطانه ويقيم مستوطناته على اراض ال يملكها، ويأ
ُ فهنيئا لألردن الحر-ًللباطل مستعيدا حقه بكل سيادته على أرضه ومقدراته  ً.  

  اللواء شهاب

ِوقال الشاعر اللواء شهاب محمد، ليس األردن هو الذي لم يف بالتزاماته في صناعة السالم التي   
ث كانت االرهاصات األولى بعد تعثرت في الشرق األوسط قبل محادثات السالم بين األردن واتفاقاتها حي

حرب أكتوبر المجيده عندما بدأ التفكير في السالم بعد أن وضعت الحرب اوزارها وبدأت محادثات الكيلو 
 وتعرفت الناس على اسم الفريق الجمسي آنذاك واخرين معه وغرفوا دورهم في المحادثات ١٠١

وكانت األجواء العامه آنذاك متحاملة على .. والمفاوضات وكان دورا ال يقل اهميه عن دورهم في القتال
النظام في مصر وقائده الرئيس أنور السادات والعالم العربي أصبح فيما بعد بين جبهة رفض وجبهة قبول 
وتتوزع فيه النازعات بين دول المحورين وقبل ان نسجل ما على الحقيقة من واجب القول نؤكد القول ان 

عه وليس وفق معطيات زمن اخر ونحن االن ننظر برؤيا أخرى ليست من كل زمن يحاسب وفق معطيات واق
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إلتزام الواقع بين الحرب والسالم في زمنين ولكن ننظر لما تحقق وما ال يتحقق من عملية السالم فنقول 
رغم كل ما جرى من تجاوزات في عملية صناعة السالم من الطرف اآلخر الذي استفاد منها استفادة 

االنانيه المطلقه مكاسب ال تذكر أمام الربح الذي كان سيتحقق لو لم ياخذ الطرف اآلخر الكسب الخاص و
مقاولة استغالل المخرجات على حساب المدخالت التي لم تحقق له ما اراده من استغالل للفكرة في 

لت كل  مكانها وفشةلذلك راوحت العملية السلمي: وأضاف .. المناوره وتحسين احواله واوضاع العدوانيه
محاوالت انعاشها واجهزت عليها فكرة وموضوعا إدارة ترامب بانقالب اكثر سوادا على الفكرة حين أطلقت 
بالونات وهم صفقة القرن المزعومة والتي انتحرت أمام ارادة الصمود والتحدي الذي تجلى في وحدة الصف 

 جانب الهجوم على فلسطين والقدس الفلسطيني منها وفشل عملية التطويع والتطبيع المخابراتية خاصة في
وانكار واقعة اإلسراء والمعراج واألرض المباركة والمسجد األقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث 
الحرمين الشريفين ومحاوالت تجاهل تاريخ فلسطين كله والترويج لحماية الوطن البديل في غزة واقتطاع 

الكبرى الحلم الصهيوني القديم وانه لمن » إسرائيل« مقابل مكمل لها من سيناء فاسموها غزة الكبرى
الحقيقة التي يجب أن يشار لتجلياتها ان عبقرية سياسية فلسطينية اردنية كانت قد تجلت بالفعل ال بالقول 

الخ اال .. من خالل مواقف زعيمين عربيين وصمودهما وتحديهما لكل اإلغراءات والتهديدات والمؤمرات
ألخ الرئيس ابو مازن وجاللة الملك عبد اهللا حفظهما اهللا، فقد وحد رفض الرئيس ابو مازن وهما فخامة ا

  .لصفقة القرن الموقف الفلسطيني في هذا األمر رغم انقسامه في قضايا أخرى عديدة

وكان المارد األردني يقف قويا منيعا عصيا على كل المؤامرات حين رفض الملك عبداهللا الثاني   
بول صفقة القرن وحين رفض اي اجراء كونفدرالي بين األردن وفلسطين قبل حصول الشعب رفضا باتا ق

في رعايته  الفلسطيني على حقوقه كاملة وأولها دولته المستقله باإلضافة الى رفضه المساس بدور األردن
  .ومسؤولياته نحو المسجد األقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية كلها

 للحديث الذي أود أن اتجنب االطاله فيه حول عودة االرض االردنيه إلى أهلها بعد وكان هذا مدخال: وقال
وانا ال اريد ان اتكلم .. ٕرفض األردن لتمديد االتفاق مدة ستة أشهر واصراره على عودتها إلى الوطن االم

نوي فيه فإن عن معنى ذلك ماديا وسياديا وأخالقيا الردن العزة والكرامة ولكن اتطرق إلى الجانب المع
األردن يقول لالحتالل اننا نفهم تماما ونتفهم موقف شعبنا من المسؤولية االحتاللية للعدوان المستمر عن 
افشال جهود صناعة السالم الذي ظل في مستواه الرسمي الن المستوى الشعبي غير راض عن جحود 

ب المستوى الشعبي الذي صدم بعراقيل  ولترقةة السلمي الموقف الرسمي العربي من العملياالحتالل الجتهاد
المحتلين وتضليلهم وافتراءاتهم على الحقيقة عندما أخذوا ولم يعطوا او يردوا ما كان يجب أن يرد من 
اعتبارات لقناعة العرب ورغبتهم الصادقه في السالم عندما تحولت مبادرة األمير فهد إلى مبادرة عربية 

 أخرا معاكسا لحركته التاريخية في قبوله التفاقية أوسلو التي بقيت وعندما توجه الشعب الفلسطيني توجها
بجهود االحتالل كماهي اتفاقية مباديء لصناعة السالم في الشرق األوسط لعب على الغازها اليسار ولعب 
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في مفرداتها وداللتها اليمين في الكيان المحتل الذي دمر الفكرة لكي يصل إلى دمار جديد اسمه صرعة 
  .القرن

هنا نتوقف قليال لنقول ان السالم لن يكون األمن وان األمن جزئية صغيرة في : وأضاف شهاب  
مفهوم السالم، ولو كان اليمين واليسار لديهما إخالصا للفكرة لما استغلها كل طرف فيهم بما يعتقده 

اهم نتائجها وهي ان ايجابيات في مصالحه االنتخابية ولو تعرفوا على حقيقة النتائج المكنهم ذلك معرفة 
جموع الناخبين صوتت للسالم وليس لالمن وال للحرب الن االغلبية لم تعط الحد التفرد في قرار الحرب او 
السالم وهذا يدل ان االغلبية خائفة من فوز التطرف واصحابه وخائفة من تقلبات االحزاب ومواقفها وخائفة 

وخليط القلق الذي ال يحمل االطمئنان محمل الجد الن أيضا من غموض الحالة بين خليط اليسار واليمين 
الحقيقة الصرخة بين كل التناقضات والصراعات والخالفات ان السماء لن تنطبق على األرض وال االرض 
قادرة على احتواء السماء وما من مخرج اال ان تظل السماء سماء واألرض أرضا وشعب فلسطين وأمته 

تماما ولكنها خطوات تحفز لقوة التقدم وسر القوة في الشعوب العنيدة ليس في العربية لن يعود إلى الوراء 
.. مبارك لالردن ملكا وحكومة وشعبا.. ٕحجمها وانما هو في حلمها الذي لم يتوقف عن النمو منذ قرون

ولقد صبرنا .. ده ضعاف خائفون وخفاف تائهونأون السالم عاما لو لم يتخصص في ووكان يمكن أن يك
فنحن قوم نؤمن .. م لم يصبروا علينا حتى يتعرفوا على حقيقتنا رغم اننا صناع لها أمام أعينهمعلى قو

  ..ولن نتنازل عن حلمنا مهما بلغت الخسائر ومهما طال بنا الوقت.. بما نحيا ونحيا بما نؤمن

 أحمد

االردنية حسام رمضان أحمد، أن عودة الباقورة للسيادة . وأكد الباحث في الشأن الفلسطيني د  
ولسيطرة الجيش المصطفوى يعني إنتصار لإلرادة األردنية التي بقيت ثابتة وراسخة ومتمسكة بحق الشعب 

  .العربي األردني بعودة األرض العربية وهذا يمنحنا األمل بعودة كافة األراضي العربية المحتلة

بالقوة العسكرية كما ويشير إلى أن المستقبل سيشهد تراجع وانكماش المشروع الصهيوني سواء   
حدث في خروج القوات الصهيونية من غزة أو بالمفاوضات كعودة سيناء للسيادة المصرية وعودة األراضي 
األردنية للسيادة األردنية وبهذه المناسبة اتقدم بالتهنئة لجاللة الملك عبد اهللا الثاني وللشعب األردني 

  .عربية الفلسطينية واألردنية قريبا بإذن اهللاوننتظر اليوم الذي يعود فيه األقصى للسيادة ال

 عطير

ًويرى المعلق السياسي رائد عطير، أن القرار الهاشمي، سينعكس إيجابا على قوة الموقف    ّ
الفلسطيني، الذي سيستلهم الدروس والعبر من صالبة المواقف األردنية، والتي أفضت إلى عودة الحق 

ت جلية في إطالق سراح األسيرين اللبدي ومرعي، وانتزاع حريتهما ألصحابه في الباقورة والغمر، كما ظهر
وبين عطير، أن الموقف األردني يؤشر بوضوح الى قرب القيادة الهاشمية من نبض . من قبضة االحتالل
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ًالشارع األردني، واصفا قراره بأنه تاريخي ومفصلي، وال يقل من حيث القيمة والشأن والمنزلة عن قرار 
  . األردنيتعريب الجيش

ويأتي قرار استعادة السيادة الهاشمية على األرض األردنية، في توقيت مثالي، كي يسترد اإلنسان   
ًالعربي أمله وثقته بفجر جديد، في ظل األزمات التي تلف المنطقة، خصوصا لجهة كبح جماح اإلستيطان 

الفلسطينيون بعين الرضا لمضي وينظر . اإلستعماري، وتهويد المزيد من األراضي العربية والفلسطينية
األردن، في تنفيذ قراره المسبق حيال الباقورة والغمر، غير عابىء بكل التهديدات التي أطلقها قادة 

 .االحتالل، في خطوة يائسة، ال تعكس إال عجزهم وفقدان صوابهم

  ٩ ص١١/١١/٢٠١٩الدستور 
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  اعتداءات

  واصلون انتفاضتهم في بلدة العيسويةاالحتالل يواصل اعتداءاته واألهالي ي: القدس

 

علـى سـكان بلـدة  واصـلت قـوات االحـتالل وعناصـر وحـداتها الخاصـة، الليلـة الماضـية، اعتـداءاتها
ودهمها لشوارع وأحياء البلدة وتمركزها فـي حـي  العيسوية وسط القدس المحتلة بعد اقتحامها بأعداد كبيرة،

 .عبيد

الحارقة والغازية السامة المدمعة،  عيرة النارية والقنابل الصوتيةًوأطلقت قوات االحتالل وابال من األ
 . عدد بالرصاص الحي والمطاطيإصابةفضال عن  وأصابت عشرات المواطنين باختناقات حادة،

، "قنابـــل المولوتـــوف" وتــصدى الـــسكان لقــوات االحـــتالل بالحجــارة والزجاجـــات الفارغـــة والحارقــة
ــدعو   عناصــر االحــتالل، بينمــاوبالمفرقعــات الناريــة، وأصــيب أحــد ــدة وت صــدحت مــآذن المــساجد فــي البل

 . النفير العامإلىالمواطنين 

 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بيـنهم ١٥وأفاد مسعفون ميدانيون في العيسوية أنهم عالجوا 
 . شهور٨طفل عمره 

  إلصــابتين، خــالل الفلــسطيني أن طواقمهــا قــدمت العــالج األولــياألحمــروذكــرت جمعيــة الهــالل 

 .العيسوية في وتم تحويلهما للمستشفى مواجهات

احـد جنـود  اعتـداء  الناشـط المقدسـي محمـد خـضر ابـو الحمـص بجـرح فـي جبينـه، بعـدأصـيبكمـا 
ُالــسكان، ونقــل للعــالج فــي مستــشفى  االحــتالل بعقــب بندقيتــه علــى وجهــه، ألنــه يوثــق اعتــداءاتهم علــى

مطــاطي بأطرافــه الــسفلية وبحالــة اختنــاق مــن غــاز الفلفــل  ص بعيــار، كمــا أصــيب حمــزة أبــو الحمــ"هداســا"
 .الحارق
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باسـتخدام قنابـل الغـاز  وقال مراسلنا ان قوات االحتالل اعتدت على سكان حي عبيد بصورة وحشية
بنـادقهم والهـراوات، كمـا اعتـدت علـى النـساء بالـدفع  والصوت واألعيرة المطاطيـة، والـضرب المبـرح بأعقـاب

والتوتر الـشديد، فيمـا اعتقلـت قـوات االحـتالل خـالل االعتـداء علـى سـكان   حالة من الفوضىوالضرب وسط
 أكـد شـهود عيـان عبيد ثالثة شبان لم تعرف هـويتهم بعـد االعتـداء علـيهم بالـضرب المبـرح، فـي حـين حي

 . بالحجارةإصابتهأحد عناصر االحتالل الخاصة بجروح في رأسه، بعد  إصابة

االحـتالل علـى الـسكان،  ن حالة من االستنفار سادت البلـدة عقـب اعتـداء قـواتولفت مراسلنا إلى أ
  . مطاطيةإطارات وأغلق الشبان كافة شوارع الحي بالحاويات وأشعلوا

  ١٠/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 طقوس تلمودية استفزازية في باحات األقصى
 

 البريطانية صورة متظاهر فلسطيني مشارك في "ارديانالغط اختارت صحيفة -فلسطين المحتلة   
واختارت الصحيفة الصورة، بحسب ما نقلته . ٢٠١٩المسيرات السلمية بقطاع غزة كأجمل صورة لعام 

 صورة من مختلف بلدان العالم، وهي بعدسة مصور فلسطيني، تم ٢٠، من بين أفضل "روسيا اليوم"
واقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس األحد، باحات .ل الفائت من تشرين أو٣٠التقاطها في مسيرات الـ

  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة- المسجد األقصى المبارك 

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام   
ين اقتحموا باحات األقصى وتجولوا في ساحاته، ّفي رام اهللا ان عشرات المستوطن) بترا(الخطيب لمراسل 

ِبحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح، حيث أدوا طقوسا تلمودية 
  .استفزازية في باحات االقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان

باب «لى شكل مجموعات من جهة وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا باحات األقصى ع
ونوهت المصادر إلى أن شرطة . ١٩٦٧الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية منذ احتالل القدس عام » المغاربة

االحتالل واصلت إجراءاتها وممارساتها القمعية بحق المصلين المسلمين، حيث احتجزت بطاقاتهم 
وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر .صىالشخصية وحاولت منعهم من الدخول للصالة والرباط في األق

أمس األحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، 
 شبان عقب اقتحام عناصر ٣فيما أصيب العشرات بالعيسوية بحاالت اختناق بالغاز المدمع، وتم اعتقال 

  .من شرطة االحتالل حي عبيد بالقرية
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 شبان من الضفة الغربية، جرى ٧وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود االحتالل 

  .والمستوطنين

ي قرية ياسوف ّوأقدم مستوطنون، أمس على تقطيع وتدمير أشجار زيتون معمرة ف... >>    
وقال المزارع عبد الرحمن . عبد الرحمن موسى، ومعروف عيسى: شرق سلفيت، تعود ملكيتها لكل من

المقامة على أراضي مواطني قريتي ياسوف ويتمة شرق سلفيت، » رحاليم«موسى لـ معا إن مستوطني 
  . عام١٠٠ شجرة زيتون مثمرة والتي يزيد عمرها عن ٣٥قاموا بتقطيع 

 شجرة زيتون مثمرة في قرية الساوية ٦٠ق، اقدم مستوطنون، صباح أمس على تقطيع وتدمير وفي السيا
) ١١٠(ويواصل األسير المقدسي إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، إضرابه عن الطعام منذ .جنوب نابلس

لح محاوالت وبرغم اإلهمال الطبي لم تف.  العتقالهم اإلداري يوما على التوالي، رفقة أسيرين آخرين، رفضا
  .إدارة سجون االحتالل في إفشال اإلضراب المفتوح عن الطعام، لألسرى الثالثة

يوما، فيما يواصل ) ٤٨(وبحسب هيئة األسرى فإن األسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام منذ 
الل وتشدد وتضيق ما يسمى بإدارة مصلحة سجون االحت. يوما) ٤٧(األسير مصعب الهندي إضرابه منذ 

وتفرض سلطات االحتالل .ٕعلى األسرى المضربين في محاولة لكسر عزيمتهم واجبارهم على فك اإلضراب
إجراءات تنكيلية بحق األسرى المضربين عن الطعام، وتتصاعد مع طول مدة اإلضراب، ال سيما استمرار 

كرر من معتقل إلى آخر، عزلهم في زنازين ال تصلح للعيش اآلدمي، وحرمانهم زيارة العائلة، ونقلهم المت
عدا عن جملة اإلجراءات التي ينفذها السجانون على مدار الساعة بحقهم، منها االستفزازات والضغط 

إلى .النفسي والتفتيش اليومي للزنازين على الرغم من أنها مجردة، وذلك في محاولة مستمرة لكسر إرادتهم
، مع دخول فصل الشتاء، حيث أوضاعهم سيئة »عتصيون«ذلك، تتجدد معاناة األسرى في بمركز توقيف 

للغاية، وخاصة مع عدم توفر وسائل تدفئة لألسرى، وعدم وجود مياه ساخنة، إضافة إلى معاملة 
، من أسوأ مراكز االعتقال، والتي »عتصيون«ويعتبر مركز توقيف . السجانين االستفزازية والعدائية

ويفتقر إلى أبسط مقومات الحياة .  الفترة األولى من االعتقالًيستخدمها االحتالل الحتجاز األسرى مؤقتا في
اإلنسانية، وتزداد أوضاع األسرى صعوبة وقسوة مع دخول فصل الشتاء، حيث تجبر عناصر اإلدارة 

وبين مركز .ًاألسرى على التعري بحجة التفتيش الشخصي خالل البرد بحثا عن أغراض ممنوعه كما تدعى
ن أعدادا كبيرة من المواطنين الذين يتم اعتقالهم من أنحاء الضفة الغربية يتم أسرى فلسطين للدراسات أ

وأكد األسرى هناك بأن ظروفهم صعبة . في ظروف قاسية للغاية» عتصيون«الزج بهم في مركز توقيف 
ٕللغاية، وخاصة مع قدوم الشتاء حيث يعانون اشد المعاناة نتيجة البرد القارس واهمال اإلدارة لتوفير 

  ).وكاالت.(ستلزماتهم من اغطيه ووسائل تدفئةم

  ٢٢ ص١١/١١/٢٠١٩الدستور 
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  تقارير

 شقائق الرجال في حماية األقصى بوجه االحتالل.. المرابطات
  

مجموعـة مــن النـسوة تجنــدن فرديـا وجماعيــا  ّهـن – الفلـسطيني لإلعــالم  المركــز–القـدس المحتلـة 
اب االحــتالل اإلســرائيلي، متــسلحات بــالعزم والــصبر ٕلحمايــة المــسجد األقــصى والــدفاع عنــه ضــد بطــش وارهــ

  ".اهللا أكبر"وبكلمة 

فعنـــد أي اقتحـــام لألقـــصى أو اعتـــداء مـــن المـــستوطنين أو الـــشرطة اإلســـرائيلية، تجـــد المرابطـــات 
ّيتــصدرن مــشهد الــدفاع عــن األقــصى، فتكــون المرابطــة أول مــن يفديــه بالــدم والجــسد والــروح، بعــدما فدتــه 

  .ملها ومنزلهابوقتها ومالها وع

ًوتعرضــن فــي كثيــر مــن األحيــان لالعتــداء والــضرب واصــدار قــرارات عــدة باإلبعــاد قــسرا عــن دخــول  ٕ ّ
األقـصى، واإلقامـة الجبريـة فـي المنـزل، مـن سـلطات االحـتالل؛ بـسبب دورهـن فـي حمايـة األقـصى والـدفاع 

  .عنه

  من العقيدة

ي مدينــة القــدس، وتبــدأ يومهــا خديجــة خــويص، إحــدى المرابطــات فــي المــسجد األقــصى، معلمــة فــ
كباقي المرابطات بالرباط بعد صالة الفجر ومن ثم تذهب إلى عملها في التدريس، وتعـود إلـى بيتهـا إلنجـاز 
أعمال البيت، لترابط بعدها في ساعات المغـرب والعـشاء علـى أبـواب المـسجد األقـصى لمنعهـا وحظرهـا مـن 

  .الدخول لألقصى

، أن الربـاط مـرتبط بـشعائر دينيـة، "المركـز الفلـسطيني لإلعـالم"وتؤكد خويص، في تصريح خاص لـ
  .مؤكدة أنهم يقومون بهذا العمل لوجه اهللا تعالى

وأوضحت أن الرباط له خصوصية أكبر داخل المسجد األقصى؛ لكونه يخص األقصى الذي يتعـرض 
لــى المقدســات وســيطرة للعــدوان واالقتحامــات، إضــافة إلــى عــده عمــال مقاومــا ونــضاليا يــرفض االعتــداء ع

  .االحتالل

وأشــارت إلــى أنــه وبعــد منــع المرابطــات مــن الربــاط داخــل المــسجد األقــصى بــدأ الربــاط علــى أبــواب 
  .المسجد األقصى المبارك، خاصة في الهبات ومواسم األعياد اليهودية

وأفادت أن بعض المرابطـات ممنوعـات مـن الوصـول لبـاب السلـسلة، وبعـضهن ممنـوع مـن الـدخول 
  .لمسجد األقصىل

ولفتت إلى أن المرابطات يتعرضـن شـبه يـومي لالعتـداء واالعتقـال مـن االحـتالل االسـرائيلي، الفتـة 
  . مرة٢٥إلى أنها تعرضت لالعتداء واالعتقال والتحقيق ومداهمة المنزل أكثر من 
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وحول ظـروف االعتقـال أوضـحت أنهـا تـتم كظـروف االعتقـال ألي أسـير فلـسطيني، حيـث يتعرضـن 
لتفتيش العاري في كل دخول أو خروج من السجن، إضافة لإلهانة ونزع الحجـاب وأسـاليب همجيـة عديـدة ل

  .يمارسها االحتالل مع األسرى واألسيرات

وشددت على أن االعتقال والمداهمة واالستدعاءات لن تثنـيهن عـن مواصـلة الربـاط داخـل المـسجد 
  .النضال المفروض على جميع الفلسطينيين والمسلمينًاألقصى وخارج أبوابه؛ لكونه جزءا من العقيدة و

  دور الرباط

نائــب المــدير العــام لــدائرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس -مــن جهتــه، أشــاد الــشيخ نــاجح بكيــرات 
  . بالدور الذي يقدمه المرابطون والمرابطات في المسجد األقصى المبارك-المحتلة

ـــ ، أن ربــاط النــساء لــه أصــل فــي "سطيني لإلعــالمالمركــز الفلــ"وأوضــح بكيــرات فــي حــديث خــاص ل
العقيــدة والتــاريخ، مؤكــدا أن حمايــة المــسجد األقــصى والمقدســات هــي جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه العقيــدة التــي 

  .تشارك فيها المرأة والطفل والرجل والشيخ

وذكــر الــشيخ بكيـــرات أن الــدور النـــسائي فــي مدينـــة القــدس أبـــرز دورا كبيــرا مـــن خــالل الفتيـــات 
  .واألمهات والمعلمات والطبيبات المقدسيات

ومن الناحية التاريخية أورد بكيرات أن رباط النساء كـان موجـودا منـذ الفتـرة المملوكيـة، حيـث كـان 
ــسلة اســمه  ــاب السل ــي ب ــر ف ــاط النــساء"يوجــد مقــر كبي ــه امــرأة شــيخة تقــوم هــي "رب ــان المــسؤول عن ، وك
  .رة المشرفة وعلى مصاطب العلم بالمسجد األقصىوالمرابطات بقراءة أجزاء من القرآن في الصخ

ّوأشار إلى أن النـساء كـن يـنظفن سـاحات المـسجد األقـصى بعـد صـالة الفجـر وبعـد صـالة العـصر، 
  . داخل باحات المسجد األقصىللمسلمينويدعين في أوقات السحر 

جــه ؛ حيــث بــدأن بالتو٢٠١٢كمــا أشــار بكيــرات إلــى أن حركــة النــساء فــي القــدس ظهــرت عــام 
  .لمصاطب العلم وأخذت طابع التعليم ونشر الوعي؛ ما أزعج االحتالل

 مرابطة يشاركن في حلقات تعليمية وفـي ٣٠٠ إلى ٢٠٠وأوضح أنه خالل تلك الفترة كانت حوالي 
  .وقفة جادة أمام االقتحامات

  بحيث أصبح االشتباك لحظيـا وعـن قـرب، مـا دفـع االحـتالل إلنهـاء-حسب بكيرات-تطور الوضع 
  .، وأخرج جمعيات تعنى بالرباط، وبدأ باعتقال النساء وتكسير أيديهن وأرجلهن٢٠١٥موضوع الرباط عام 

ولفت إلى أنه رغم حالة الحظر من االحتالل إال أن نـساء ومرابطـات القـدس ال يـزلن يحـضرن لقبـة 
الصخرة وباب السلسلة ومصاطب العلم، فمنهن من تلتحق بحلقات الفقة وأخريات بحلقات القرآن والحـديث، 

  .ن الطلبةومنهن من يقفن على الحواجز خارج المسجد، ومنهن من يعلمن في حواري المدينة ويساعد
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ًوأكد أن فكرة الربـاط توسـعت حـسب احتيـاج العـصر كثيـرا جـدا، وأثبـت القطـاع النـسائي فـي القـدس 
دوره في حماية المسجد األقصى من خـالل الوجـود داخـل المـسجد، ومـن خـالل حمـل الروايـة فـي المـدارس 

  .والحلقات والمنتديات وشبكات التواصل

، ٕواســالميةوم بــه المرابطـات بحاجــة إلـى حاضــنة عربيـة وأشـار بكيــرات إلـى أن هــذا الـدور الــذي تقـ
  .إضافة لنشر الوعي عبر مؤسسة نسائية ترعى هذه الحركة وهذا القطاع

 ال توجــد أي جهــة أو جمعيــة تقــدم لحركــة الربــاط أي شــيء علــى ٢٠١٥وأوضــح أنــه بعــد عــام 
ّ، وانما هو تطوع لوجه اهللا تعالى، ويتحملون كل شيء شخصيااإلطالق ٕ.  

 ٥/١١/٢٠١٩ ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

***  

  التيار إسرائيل قطعت حال في :القدس كهرباء في العاملين نقابة

  مشترك ألف ٥٠ إلى ٤٠ سيتضرر
 

  نظمتـه لقاء خالل القدس محافظة كهرباء شركة في والموظفين العاملين نقابة أكدت -وفا -القدس
 والعـاملين والمـوظفين المقدسـية، الفعاليـات ومختلـف ،الوطنيـة اللجنـة بحـضور الـرام، بلـدة في األحد، اليوم
 الجـاري، الـشهر مـن عـشر الـسابع فـي تهديـدها اإلسـرائيلية الكهربـاء شركة نفذت حال في أنه الشركة، في

 مـع سـيما ال االمتيـاز، منـاطق جميـع فـي القطـع بهـذا سيتـضررون مـشترك ألـف ٥٠ إلـى ٤٠ بين ما فإنه
 .الشتاء فصل دخولنا

 إسـرائيل، كهربـاء مع الراهنة لألزمة حد لوضع الفوري بالتحرك والحكومة القيادة شاركونالم وناشد
 أننـا ًموضـحا امتيازهـا، منـاطق مختلـف فـي الـشركة عـن الكهربـائي التيـار بقطـع التهديـد مواصـلتها ظل في

 .بالشركة تعصف التي األزمة هذه مواجهة في واحد خندق في والحكومة

 المؤســسات مــن وغيرهــا عليهــا المحافظــة ويجــب أحمــر خــط الــشركة أن الوطنيــة اللجنــة وأكــدت
 الســتمرار بالنهــار الليــل يوصــلون الــذين موظفيهــا بجهــود مــشيدة لتــصفيتها، المحــاوالت ظــل فــي المقدســية

 ١٧ قبل األزمة حل من الحكومة تتمكن أن آملين القدس، مدينة فيها بما االمتياز، مناطق كافة في عملها
 .ليالحا الشهر من

 الكهربــاء شــركة ســتنفذه الــذي اإلجــراء هــذا إن الــسالم، عبــد هــاني العــاملين نقابــة رئــيس وقــال
 عمـل أداء إلـى إضـافة المـشتركين، على كبير بشكل سيؤثر الحالي الشهر من عشر السابع في ةاإلسرائيلي

 والقطــــاع ،واالتــــصاالت والميــــاه، التعلــــيم وقطاعــــات األدويــــة، ومــــستودعات والمستــــشفيات، المؤســــسات،
 المـرة هـذه القطـع أن خاصـة االمتيـاز، منـاطق في األخرى والخدماتية الحيوية القطاعات وكافة االقتصادي،

 منـع بهـدف وذلـك والوقـت، التـاريخ وبـذات المحافظـة نفـس فـي الكهربـائي للتيـار مـزودة خطوط ٣ سيشمل
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 المختلفـة والمؤسـسات المـدن كـزمرا تزويـد ٕوامكانيـة أخـرى، خطـوط علـى األحمال تدوير من القدس كهرباء
 .الكهربائي بالتيار الخاص والقطاع واألهلية الرسمية

 لـضمان بحيـاتهم ويخـاطرون ًوشـتاء، ًصـيفا ًونهـارا، ًلـيال يعملون الموظفين أن السالم عبد وأوضح
 ر،خط في أوالدنا قوت أصبح واآلن والمصانع، والشركات والمؤسسات المواطنين بيوت إلى الكهرباء وصول
 الكهربــاء أثمـان بتـسديد المـشتركين التـزام ًمثمنـا مالحقـتهم، وعـدم معهـم التهـاون وبـسبب الـسارقين بـسبب

 علــى موظفيهــا وكافــة العــاملين ونقابــة التنفيذيــة، واإلدارة اإلدارة بمجلــس ذاتــه الوقــت فــي ًومــشيدا ًشــهريا،
 ســبيل فــي للخطــر  حيــاتهم ضوتعــري نهــار ليــل متواصــل جهــد مــن يبذلونــه ولمــا لــوطنهم انتمــائهم صــدق

 .القدس مدينة في عليها والحفاظ الشركة ديمومة استمرار

 إيجـاد علـى بالعمـل الوطنية اللجنة بجهود غوشة، هاني القدس لكهرباء اإلداري المدير أشاد بدوره
 .األزمة رغم العمل في العاملين وجهود األزمة، لحل الفعالة الحلول

 ٕوانمــا األزمــة، لــب هــو لــيس والعــاملين المــوظفين قــوت إن دات،عبيــ راســم المقدســي الناشــط وقــال
 تقـدر كبيـرة خـسائر الـشركة يكبـدون الـذين الـشبكات على والتعدي الكهربائي التيار سارقي في األزمة تكمن

 بــالتحرك الحكومــة، فــي التنفيذيــة والجهــات الفلــسطيني والقــضاء الحكومــة ًمطالبــا ًســنويا، الــشواقل بماليــين
 .الكهرباء شبكات على والمعتدين السارقين ومالحقة وأرزاقنا حقوقنا ايةلحم العاجل

 منـاطق مـن عدد في الشركة موظفي على االعتداء غزاونة، راقي الرام بلدية رئيس أدان جهته من 
 تحـت الموظـف يبقـى أن األحـوال مـن حـال بـأي يجـوز ال أنـه إلـى ًمـشيرا عملهـم، أداء خالل الشركة امتياز
 تحمــل الجميــع علــى ويجــب لــه، الحمايــة تــوفير ويجــب الالمــسؤولة الفئــات بعــض قبــل مــن يــدالتهد طائلــة

 .موظفيها وحماية وحمايتها الشركة تجاه مسؤولياته

 كهربـاء لـه تتعـرض ما أن حنا، اهللا عطا المطران األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس وأوضح
 الفلـسطيني والوجود المقدسية المؤسسات تصفية ارإط في يندرج والخطيرة الحرجة المرحلة هذه في القدس

 الـشهر مـن ١٧ قبـل أزمتهـا لحـل الـشركة جانـب إلـى الحكومـة وقـوف ضرورة على ًمشددا القدس، قلب في
 الكهربــاء أثمــان تــسديد إلـى الملتــزمين غيــر المـواطنين ًمناشــدا ،مأســاوية نتيجــة إلـى نــصل ال حتــى الحـالي

 الديانات جميع في حرام السرقة أن كما الملتزم، يعاقب أن الالئق نم ليس أنه خاصة أوضاعهم، وتصويب
  .الكهربائي التيار سرقة فيها بما

  ١١/١١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 
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  أبو شمسية دليل أسرار وحكايات القدس.. على خطى والده

 

سـتمرار علـى عبـارة تتـردد با" الشبل من ذاك األسـد هذا – المحتلة القدس – جندي أسيل – الجزيرة
المقدســي الــشاب بــشار أبــو شمــسية نجــل الباحــث فــي تــاريخ القــدس روبــين أبــو  مـسمع المرشــد الــسياحي

  .الذي يعتبر مرجعا موثوقا للصحفيين والباحثين الفلسطينيين شمسية

واثقـا ويتحـدث  الجوالت السياحية التي يقـود بهـا بـشار عـشرات وأحيانـا مئـات المقدسـيين يبـدو في 
منـذ سـنوات طويلـة داخـل المدينـة المقدسـة  إلى حد كبيـر نبـرة والـده الـذي يقـود جـوالت سـياحيةبنبرة تشبه 

 .وخارجها

القـدس،  شـمال غـرب" النبي صـموئيل"نت رافقت بشار في جولة كان يقودها والده في قرية  الجزيرة
ن، والحقا رافقنا بشار والده للمشاركي وخاللها لمسنا عمق اهتمام الشاب بالمعلومات التاريخية التي يسردها

مهجرة مثل عين كارم وصطاف والجورة، واسـتهدف بهـا الفاقـدات  في جولة نظمها قبل أشهر لقرى مقدسية
 األسـرى للتخفيـف عـنهن، والحظنـا انـسجام لغـة جـسده مـع المعلومـات المختلفـة التـي من أمهات وزوجات

 .يسردها حول القرى بطريقة مشوقة

ببلـدة سـلوان  بثـق مـن أسـباب عـدة، أبرزهـا ترعرعـه فـي حـي وادي حلـوةللقدس وانتماؤه لها ان حبه
والتحاقـه فـي المرحلـة االبتدائيـة بالمدرسـة  على بعد عشرات األمتـار مـن البلـدة القديمـة والمـسجد األقـصى،

 .العمرية بالبلدة القديمة

  االنتماء للقدس

.. كـن ال أعـرف معلومـات عنـهكنت أنبهـر بتفاصـيل البنـاء ل.. مدرستي بناؤها مملوكي"يقول بشار 
ُكنــت أبحــث وأصــدقائي عــن مكــان نلعــب بــه كــرة القــدم فــي البلــدة العتيقــة فنــذهب للمــسجد األقــصى النعــدام 

فـي الحقيقـة .. المالعب كما كنت أذهب لحارتي السعدية والنصارى والحي األرمني ألزور أصـدقاء المدرسـة
أتجـول بالقـدس ألزور أصـدقائي فـي .. مات التاريخيـةعفوية خالية من المعلو كانت تلك جوالت لكنها كانت

 ".الصف

 وبات يعرف أن للبلدة القديمة أسرارا وحكايات تاريخية كثيرة ال بد ١٩٩٣كبر الطفل الذي ولد عام 
لوالـدي "من سبر أغوارها، فبدأ بمرافقة والده في معظم جوالته السياحية اإلرشادية، وعـن تلـك المرحلـة قـال 

 نوعهــا مــع كــل حجــر مــن أحجــار القــدس، كــان ومــا زال يــردد أمــامي وأمــام المــشاركين عالقــة فريــدة مــن
بالجوالت جملة ال تمحى من ذاكرتي وهي، أتمنـى لـو أكـون حجـرا مـن أحجـار مدينـة القـدس ألنهـا الوحيـدة 

  ".الباقية وتشهد على من عمل من أجل المدينة ومن خانها
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لبلـدة القديمـة وبقـصص أبنيتهـا وحجارتهـا، وقـرر من هنا بدأت تتوطد عالقـة بـشار أبـو شمـسية با
السير على درب والـده، فقـاد أول جولـة علـى سـور القـدس التـاريخي عنـدما بلـغ التاسـعة عـشرة مـن عمـره 

  .وأرشد بها طلبة يدرسون تخصص التاريخ في الجامعة العبرية بالقدس

ريخ، وخـالل تلـك الفتـرة التحق هو اآلخر بجامعة القدس ودرس على مقاعدها تخصص اآلثار والتـا
ّصب اهتمامه على البلدة القديمة وقرى القدس المهجرة حتى بات متمكنا وواثقـا بقدرتـه علـى قيـادة جـوالت 

  .٢٠١٣بمفرده عام 

  تطوع ومبادرات

ليس هذا فحسب بل انخرط بـشار فـي العمـل التطـوعي بالقـدس وشـعر أن هـذا المجـال يعطيـه أكثـر 
 المحببة بين شرائح المجتمع المقدسي كافة إلدارة وقيـادة مخيمـات صـيفية مما يأخذ منه، وأهلته شخصيته

 .التثقيفي أهمها وأقربها لقلبه" ابن البلد"يعتبر أن مخيم 

هذا المخيم يتحدث عـن الهويـة الوطنيـة وتعزيزهـا لـدى فئـة الـشباب، تحـدثنا بـه عـن الحالـة "يقول 
 وعــن حــال الالجئــين بعــد ١٩٤٨ثقافيــة قبــل نكبــة عــام الفلــسطينية الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة وال

تهجيرهم، ونظمنا مسار مشي للقرى المهجرة بالقدس، ثم إلى مخيمي الدهيشة وعايدة في مدينة بيـت لحـم 
للوقوف على حال الالجئين هناك والتحديات التي تواجههم ومدى ارتباطهم بحق العودة، وتبنت هذا المخـيم 

  ".المجتمعيجمعية برج اللقلق للعمل 

واظب المرشد السياحي الشاب على تنظيم الجوالت داخل أسوار البلدة العتيقـة وخارجهـا، وفـي عـام 
 ١٥وفيهــا قــاد مجموعــات شــبابية ال يتجــاوز عــدد أفرادهــا " القــدس فــي الليــل حلــوة" انطلــق بمبــادرة ٢٠١٦

  .مهاللتعريف بمعال ساعات المساء شابا وشابة في جوالت بالبلدة القديمة خالل

  إقبال واسع

ُلكن بعد بضع جوالت ذهـل أبـو شمـسية بحجـم اإلقبـال، إذ تجـاوز عـدد المـشاركين بالجولـة ثمـانين 
شخصا، فلمس أهمية استمرار المبادرة لتعطش المقدسيين لمعلومات تاريخية صـحيحة عـن معـالم مـدينتهم 

 .المقدسة

، وانـصب مـسار التحقيـق معـه علـى هذا اإلقبال لم يرق لالحـتالل الـذي لجـأ العتقـال بـشار أسـابيع
يقـول للجزيـرة .. المبادرة ولقيادته مجموعات كبيرة للتعريف بالقدس مما وصف بأنه خطر علـى أمـن الدولـة

كل شاب مبادر لديه فكـر تـوعي تحـرري يـضعه االحـتالل تحـت المجهـر، وهـذا االعتقـال كـان سـببا فـي "نت 
 اللقلق في الموسم الثاني لتحميها، وقريبـا سـننطلق بالموسـم إمكانية إلغاء المبادرة لذلك تبنتها جمعية برج

  ".الثالث الذي نستهدف به العائالت لتحفيزهم على إحياء البلدة القديمة في ساعات المساء
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التـي تتكـون مـن اثنـي عـشر عـضوا مـن خريجـي " أسوار القدس"أسس أبو شمسية أخيرا مجموعة 
لى تنظـيم وقيـادة الجـوالت فـي قـرى القـدس المهجـرة، وكتابـة تخصص التاريخ واآلثار، حيث يتدربون معا ع

  .المقاالت واألبحاث التاريخية

أريـد أن يعـرف كـل الـشباب المقدسـي مـاذا "قبل أن نودعه سألنا المرشد الشاب عن طموحـه فقـال، 
  ".تعني القدس وما هو تاريخها الصحيح ألن من يعرف تاريخه يمكنه بناء مستقبله

  ١/١١/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  أعجوبة عالمية يسعى االحتالل النتزاعها.. قبور السالطين في القدس

 

 القديمـة البلـدة شمال الدين صالح شارع نهاية في – المحتلة القدس – عرفة أبو جمان – الجزيرة
 األول القـرن إلـى يعـود بالـصخر محفـور أثـري ٌمعلـم الـشارع، مـستوى تحـت يظهـر بالكـاد المحتلـة، بالقدس

  .العالم في األندر باألعجوبة ١٦٤٦ عام روجر يوجن الرحالة وصفه عام، ألفي نحو قبل الميالدي

 بنائـه طريقـة أثـارت فقـد ذاتـه، بحـد ومثيـرا جاذبـا عنـصرا "السالطين مقبرة" يسمى الذي المعلم كان
 فـي لهم القبور وأجمل أكبر تشييد أسباب عن والتساؤل فيه، المدفونين هوية حول األسئلة المتقنة الفريدة
 .قاطبة وفلسطين القدس

 تـرميم حملـة ٢٠٠٧ عـام فرنـسا بـدأت حيـث ،٢٠١٠ عـام ّالـزوار وجـه في السالطين قبور أغلقت
  .يورو مليون إلى وصلت بتكلفة ٢٠١٨ صيف حتى استمرت كبيرة

ــور عــن الحــديث وبــرز ــي القب ــسا إعــادة بعــد اإلعــالم وســائل ف ــزوار أمــام افتتاحهــا فرن ــي ال  ٢٤ ف
 سـاعات أربـع بواقـع األسـبوع فـي يومـان هـي جديدة، ٕواجراءات أوقات ضمن الماضي، األول ينتشر/أكتوبر
 حيــث اإللكترونــي، والبريــد الشخــصية الهويــة رقــم تقــديم يــشمل اإلنترنــت عبــر مــسبق وحجــز الواحــد، لليــوم
 .الكبيرة المكان سعة رغم الواحدة بالجولة فقط زائرا لثالثين يسمح

 تتعلـق ألسـباب" حديـدي بـشباك األرض أسـفل القبـور مـدخل بـإغالق نـسيةالفر القنـصلية قامت كما
  .ّمقيدة إجراءات أي عن بعيدا الزوار أمام متاحة كانت أن بعد وذلك ،"عليه والحفاظ التراث بحماية

ــابع الزائــر علــى صــعبا يغــدو ال  رؤيتــه بعــد اإلجــراءات، تلــك تفــسير "الــسالطين قبــور" لقــصة والمت
 شـرطة بانتظـارهم تقـف فيمـا مـدخلها، أمـام صـلواتهم ويـؤدون إليهـا يـدخلون ديني اسبلب يهود لمستوطنين

  .المقابر أسوار خارج االحتالل

 المـــصرفيين كبـــار مـــن اثنـــان ١٨٧٨ عـــام العثمانيـــة الدولـــة مـــن "الـــسالطين قبـــور" اشـــترى وقـــد
 وطنيا صرحا اعتبرتها يالت ،١٨٨٦ عام الفرنسية للجمهورية منحاها ثم ،"بيريير األخوان" هما الفرنسيين،

  .المعلم قلب في ُثبتت التي التبرع لوحة إليه تشير أمر وهو القدس، في فرنسيا
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 – الــسالم عليهمــا – وســليمان داود للنبيــين قبــورا تحــوي الــسالطين قبــور أن المــستوطنون ويــزعم
 وفـق ،"القـدس كانلـس الخيـرات جلبـت"و اليهوديـة الديانـة واعتنقـت العـراق مـن جـاءت التي هيالنة وللملكة

 .اليهودي التلمود كتاب

 علـى اعتـداء حـاالت ُوسـجلت اليهـود، لـصالة المكـان بفـتح مرارا المستوطنون طالب الحجج، وبتلك
 محـاوالت ضمن القضاء إلى المستوطنين بعض اتجه كما الموصد، بابه أمام للصالة وتجمهر المعلم ُحراس
 فرنــسا ظلــت المعطيــات تلــك ظــل وفــي .اإلســرائيليين إلــى وضــمه فرنــسا مــن المعلــم النتــزاع بالفــشل بــاءت

  .يهودي ديني معلم إلى األثري المعلم ّتحول من الدوام على متوجسة

 الــدوام علــى الــديني العامــل ّزج يحــاول االحــتالل إن نــت، للجزيــرة زيــاد عبيــر اآلثــار خبيــرة وتقــول
 مـن العديـد نـسب مـستوطنوه يحـاول اكم األرض، من أكبر مساحة على واالستيالء سياسية أهداف لتحقيق
 فـي "الـصديق شـمعون" وقبـر بنابلس يوسف قبر في حدث كما عليها، والسيطرة لليهود فلسطين في القبور
   .بالقدس جراح الشيخ

  الصخر في ُحفر

 تـصب مائيـة قنـوات تجاورهـا أمتـار، تسعة منها كل عرض حجرية درجة ٢٣ عبر المعلم إلى ُينزل
 كمــا المجتمعـة، األمطــار مـاء السـتقبال ســقاية نظـام ضــمن الـصخر، فـي جميعهــا رتحفـ خزانــات ثالثـة فـي

 .الميت دفن بعد ّالزوار الغتسال حمامات قديما استخدمت

 إلـى الـشمال مـن متـرا ٢٧ بمـساحة ساحة إلى تفضي ضخمة حجرية بوابة تقع الدرج، يسار وعلى
 إلســناد اســتخدمت أعمــدة بقايــا الــساحة أطــراف علــى وتترامــى الــشرق، إلــى الغــرب مــن متــرا ٢٥و الجنــوب

  .الزمن عوامل بفعل منه أجزاء تهدمت الذي القبور مدخل

ــم واجهــة تقــع الــساحة، قلــب وفــي  حفــرت رســومات تعلوهــا أعمــدة، أربعــة علــى تــستند التــي المعل
 يف الحقا، تهدمت صغيرة أهرامات تعلوها كانت كما خرشوف، ونبات هندسية وأشكال عنب لعناقيد بالصخر

  .والمصرية واليونانية الرومانية الحضارة بين يجمع بناء نمط

 وهمــا- األرض أســفل مختلفــين مــستويين مــن يتكــون مــستطيل كهــف إلــى المتقنــة الواجهــة وتقــود
 توابيـت عـدة علـى احتـوت الـسفلي، فـي وثالثـا العلـوي، الطـابق فـي غـرف أربع ويضم -الزوار أمام مغلقان
 كـان ببـاريس، اللـوفر متحـف إلـى بعـضها نقـل الـصخر، فـي مباشـرة فـورةومح بدقـة مصاغة حجرية وأبواب
 نـسب الـنقش هـذا إلـى واسـتنادا ،"ّسـدان الملكة" باسم اآلرامية باللغة نقشا يحمل سليم حجري تابوت أهمها

  ).الرافدين بالد في واقعة منطقة( حدياب ملكة إلى التابوت رينان ايرنيست المؤرخ

  ّالمشيد هوية جدل

 وصــفت التــي بوكــوك ريتــشارد لوحــات خــالل مــن الغــرب فــي مــرة ألول الــسالطين قبــور فــتُعر وقــد
 "سولـسي دي فيليـسيان" اآلثـار عـالم قـام قـرن مـن أكثـر وبعد ،١٧٣٨ عام ربيع للقدس زيارته بعد المكان
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 ليعـود ،١٨٥١ عـام اللـوفر متحـف إلـى الـسالطين قبـور توابيـت مـن أجزاء بنقل الثالث نابليون من المقرب
 شـراء ذلك بعد جرى حيث القدس، في أثري تنقيب أول ضمن للموقع وحفرا أوليا مسحا ويجري ١٨٦٣ عام

 .فرنسا أمالك إلى وضمه الموقع

 والـشاعر روبـرتس وديفـد تيرنر الرسامان وأبرزهم والكتاب الفنانين مشاهير األثري المعلم جذب كما
  .بكام دو وماكسيم فلوبير غوستاف والكاتبان المارتين

 مؤكـد بشكل تحدد أن تستطع لم السالطين قبور إنشاء عاصرت التي الكتابات أن زياد عبير وتؤكد
 فرضـية يعـزز بـل خـاص بطلـب القبـور إقامـة فرضـية يـستبعد العلمـي المجتمـع أن كمـا راعيهـا، أو ّمشيدها

  .ملكيا مشروعا كونه

 القبور مشيدي هوية حول -حاليال الوقت في- عليها متوافقا أطروحة ال أن اآلثار خبيرة وتضيف
 والملــك حــدياب ملكــة شخــصية بــين العلميــة األوســاط فــي مفتوحــا يــزال ال النقــاش وأن فيهــا، المــدفونين أو

  .أكريبا هيرودس

  ٤/١١/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  آراء عربية

 رأي الدستور

 سيادة وطن ومسيرة فخر لقائد وشعب.. خطاب العرش السامي

حمل خطاب العرش السامي الذي افتتح به جاللة الملك عبد اهللا الثاني أعمال الدورة العادية   
المقبلة، حيث الرابعة لمجلس األمة، مضامين مهمة رسم معها جاللة الملك مسار السلطات في المرحلة 

أولوياتنا اليوم في الداخل والخارج تتمحور في التأكيد على مواصلتنا مسيرة اإلصالح رغم التحديات 
  .والضغوطات والتأكيد على ثوابتنا تجاه أمتنا

وبفخر وعز وكرامة وشموخ يعلن القائد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة   
، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها، وهي رسالة عنوانها كرامة وطن وسيادة في اتفاقية السالم

  .وطن، وفخر لقائد وشعب

وبإعالن جاللته انتهاء ملحقي تأجير أراضي الباقورة والغمر، فإننا نقف أمام قرار تاريخي يؤكد   
ذات سيادة وكرامة، أبناؤها سيادتنا واستقالل قرارنا الوطني، وفي هذا رسائل جلية للخارج بأننا دولة 

ُوشعبها وكل شبر من أرضها ال يقبل المساس به، ونحن نقرر ونحن من يسمح بالتأجير والتمديد من 
  .عدمه

ٍلقد أعاد جاللة الملك في خطاب العرش السامي تأكيدنا على ثوابتنا فاألردن ماض بثبات وعزيمة   
سطينيين إلقامة دولتهم المستقلة، مثلما تشكل دعوة وصالبة تجاه القضية الفلسطينية ودعم األشقاء الفل
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جاللته للمسلمين والمسيحيين بالعمل على تعزيز حماية القدس، ودعم األردن في المحافظة عليها، وعدم 
المساس بوضعها القانوني، رسالة مهمة لألشقاء العرب والمسلمين في العمل على عودة ملف القدس 

سالمي، لنرفض هنا أي صفقة مشبوهة هدفها تصفية القضية الفلسطينية على أجندة القرار العربي واإل
  .والنيل من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية

ونقرأ خطاب العرش السامي برسائل ملكية واضحة مفادها الطمأنينة ألبناء شعبه، بأننا نمضي إلى األمام 
واعد أمامنا، مثلما تحدث عن برنامج بخطى ثابتة، فقد باتت اإلصالحات األصعب خلفنا، والمستقبل ال

ًاإلصالح االقتصادي الذي شرعت به الحكومة مؤخرا، على طريق بناء واقع جديد يضاعف النمو، ويخلق 
  .آالف الفرص لكل أردني طامح، لمن يعمل ويثابر

وأبرق جاللته برسالة مهمة للحكومة عليها التقطاها بشكل سليم إلعادة النظر في التشريعات   
ّنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل األعمال والتخفيف عن المواطن، مثلما وجه الحكومة إلى واأل

اجراءات جريئة للنهوض باالقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب تشاركية مع السلطة التشريعية، وكذلك بشكل 
 المعادلة ننهض ٍمواز قضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده، وبهذه

  .باألردن

ّإن على السلطات كافة التقاط الرسائل الملكية ودعم توجهات جاللته، ووضع خطط بهدف معالجة   
ًكل االختالالت في شتى المواقع، بعد أن كرس الخطاب مسارا واضحا ألولوياتنا الوطنية، ووضع السلطات  ً ّ

 .الوطنأمام استنهاض مسؤولياتها في ظل التحديات التي تواجه 

  ١٧ ص١١/١١/٢٠١٩الدستور 
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  اخبار باالنجليزية

King proclaims full Jordanian sovereignty over Baqoura, Ghumar 

King directs gov't to work vigorously to take further bold measures 

to advance economy 
 

By JT - Nov 10,2019 - His Majesty King Abdullah delivers the Speech from the Throne at 

the inauguration of the fourth ordinary session of the 18th Parliament (Photo courtesy of 

Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Sunday inaugurated the fourth ordinary 

session of the 18th Parliament and delivered the Speech from the Throne. 

In the speech, King Abdullah said the fourth ordinary session is “an ordinary session 

taking place in extraordinary times, which require transparency and courage, and hard 

work and achievement in equal measure”, according to a Royal Court statement. 

“I speak to you today from the very podium where I vowed, 20 years ago, to preserve the 

Constitution and to remain loyal to the nation,” His Majesty told lawmakers.  

“Al Hussein, may his soul rest in peace, pledged me for this nation, and I have only ever 

been its loyal servant,” the King added. 
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Saluting every Jordanian man and woman who have contributed to the nation’s progress 

and development, His Majesty made special mention of his brothers and sisters in arms at 

the Jordan Armed Forces-Arab Army and security agencies, active and retired. 

Reaffirming Jordan’s unwavering positions on key causes, His Majesty said: “Our national 

positions on the Palestinian cause are steadfast, supporting our Palestinian brethren to 

establish their independent state on the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its 

capital. There will be no compromise on safeguarding Islamic and Christian holy sites in 

Jerusalem, despite increasing dangers and threats.” 

“Today, I also announce the expiration of the Peace Treaty annexes on Al Ghamr and 

Baqura and the imposition of our full sovereignty over every inch of those lands,” the King 

underscored. 

His Majesty acknowledged the concern felt by Jordanians, noting: “I know and feel with 

every one of my dear, fellow Jordanians. Every one of you has a family to provide for, and 

I am responsible for an entire nation.” 

The King said Jordan has paid a heavy price because of its historical positions, stressing 

that the Kingdom has undertaken bold reforms, even in the most difficult of circumstances, 

demonstrating to the world “that Jordan, whatever the challenges, does not know the 

impossible”. 

“Jordanians, as always, have stood firm safeguarding their homeland and its achievements, 

for Jordanians do not back down in the face of adversity; they endure and persevere, 

having inherited the spirit of resolve and dedication, generation after generation,” His 

Majesty added. 

Jordan Times Nov 10,2019 

*** 
King, Crown Prince receive cables of well wishes as Jordan marks 

Prophet’s Birthday 

Queen congratulates Jordan, Muslim nations on occasion 
 

By JT - Nov 09,2019 - Deputising for His Majesty King Abdullah, HRH Prince Feisal 

attends a religious celebration held by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs to mark 

Prophet Mohammad’s birthday on Saturday (Petra photo) 

AMMAN — Jordan on Saturday joined the Islamic world in marking the birth of Prophet 

Mohammad, who was born on the 12th day of Rabi I of the lunar calendar.  

On the occasion, His Majesty King Abdullah tweeted (Abdullah Bin Al Hussein # ABH) to 

congratulate Arabs and Muslims, highlighting the essence of the Prophet’s peaceful 

message. 

“On the occasion of Prophet Mohammad’s (PBUH) birthday, we ask the Almighty that 

peace and love prevail, and Jordan to enjoy blessings,” the tweet said. 

His Majesty King Abdullah has received cables on the occasion of the birthday of Prophet 

Mohammad from a number of Arab and Muslim leaders, according to a Royal Court 

statement.  

In the cables, the leaders expressed their well wishes to King Abdullah and the people of 

Jordan.  

His Majesty also received cables from senior officials and army officers, heads of security 

agencies and civil society representatives.  

HRH Crown Prince Hussein received similar cables on the occasion.  
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In the cables, the senders highlighted that Prophet Mohammad, peace and blessings be 

upon him, carried a message of peace, moderation and tolerance that brought the Ummah 

(Muslim nation) forward.  

They also praised the King’s efforts in defending Islam and safeguarding Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem in line with the Hashemite Custodianship, the statement 

added. 

Highlighting the essence of the Prophet’s message of enlightenment, Her Majesty Queen 

Rania Al Abdullah, in a tweet via her official account, congratulated the Jordanian and 

Muslim nations on Prophet Mohammad’s birthday. 

Jordan Times Nov 09,2019  

*** 

Israel: Is it really a democratic state? 
 

By MotasemDalloul 

Most global democracy indices rate Israel as the most democratic state, or even the only 

democratic state, in the Middle East. Freedom House and many others have also given 

Israel high scores regarding human rights, political freedoms and the right of people to 

express freely what’s on their minds. They classify Israel as a “free” state. 

In the light of such positive ratings, oppressed people all over the world should think of 

Israel as their ideal when they plan to escape from their own political oppression. However, 

the reality is very different; tests in the real world expose the fact that Israel is a racist state 

within which discrimination is entrenched very deeply in both policies and practices. The 

state deals with people according to their political or religious views, as well as their 

ethnicity. 

On Tuesday (5/11/2019), the Israeli Supreme Court upheld a previous ruling of a lower 

court that Human Rights Watch Director in Israel, Omar Shakir, must be deported from 

the country in 20 days just because of his political ideas and beliefs. The court said that 

Shakir promoted the Boycott, Divest and Sanctions Movement (BDS), which calls for non-

violent boycotts of the state in order to bring about an end to Israel’s occupation of 

Palestine. 

The Times of Israel reported that the ruling handed down by the Jerusalem District Court 

in April stated that, “Not only did [Shakir] not prove that he had abandoned his calls for a 

boycott of Israel, but he has continued to carry out his agenda as evident from his actions 

and statements.” The ruling was based on a false premise because it referred to a Jewish 

settlement in the occupied Palestinian territories as “Israel”, despite settlements’ illegal 

status in international law. 

The court clearly wanted to suppress Shakir’s way of thinking so that he would put aside 

his own beliefs. Most of the world except the United States, as well as international bodies, 

agree that the Israeli settlements in the Palestinian territories are illegal, and yet here we 

have a court in Israel punishing someone critical of them. 

According to the Times of Israel, the Israeli courts ruled on Shakir’s deportation precisely 

because of his rejection of the Israeli occupation; it said that he was denied an Israeli work 

visa in 2017 due to concerns that he was engaged in “anti-occupation” activity. In 2018, it 

added, the Israeli interior ministry refused to renew his work permit because of his support 

for BDS. 

Shakir’s deportation is not an isolated incident. There are many other examples which 

prove that there is no place for real democracy in Israel. Many of the country’s civil and 

military courts have been used solely to justify Israeli violations against the Palestinians 

and international law. This is not limited to Israeli judges; it is a plague which has spread 
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to other state officials too. 

Prime Minister Benjamin Netanyahu is one of the most authoritarian leaders on earth, and 

faces multiple corruption charges. Under his leadership, Israeli police are tasked to crack 

down on any gatherings of more than 50 people because such gatherings require permits. 

The police can even impose restrictions on smaller events just to deter those who protest 

against his government and corruption. 

Netanyahu and his main rival Benny Gantz felt no shame about praising Rabbi Ovadia 

Yosef at a Shas Party memorial event marking six years since his death, even though Yosef 

described the Arabs as snakes and claimed that God was sorry that he created them. 

Nevertheless, they are currently the most popular politicians in Israel. 

I am not alone in questioning the credibility of Israeli democracy. Consider, for example, 

what the policy director of Israel Policy Forum, Michael J Koplow, wrote early this year to 

Haaretz. Netanyahu’s actions, he said, have “damaged one of Israel’s most valuable 

national security assets… one of Israel’s most potent claims on the world stage [which] is 

that it is the only democracy in the Middle East.” 

The aforementioned democracy and freedom indices have been accused of being biased; 

they do not take into account the Israeli occupation of the West Bank, Gaza Strip, the 

Syrian Golan Heights and Jerusalem. Israel’s rating is very different when looked at 

through the prism of international law or UN reports, which state that Israel “is imposing 

an apartheid regime of racial discrimination on the Palestinians.” 

The claim that Israel is a democratic state “has always been disingenuous, ahistorical and 

tinged with racism,” wrote Josh Ruebner in the Huffington Post. “Israel can claim to be a 

democracy only in the sense that apartheid South Africa could also claim to be so: an 

‘ethnocracy’ with full democratic rights for the privileged race or religion; lesser or no 

democratic rights for those with undesirable skin color, ethnicity, nationality or race.” 

A state which enacts democracy and democratic principles for the benefit of one particular 

section of society at the expense of a substantial number of “others” cannot claim to be a 

democratic state. That is a fact which should be obvious to any reasonable person. It is thus 

a disgrace that Israel and its supporters can continue to get away with making its 

“disingenuous” claim, while maintaining an “apartheid regime”, suppressing and violating 

human rights and killing Palestinians with self-declared impunity. In answer to the 

question is Israel really a democratic state, we have to stand up and say no, it is most 

definitely not. 

The Palestinian Information Center 8/11/2019 

*** 

Israel is falsifying Palestinian history and stealing its heritage 
 

By Nabil al-Salhi 

Palestine is one of the richest countries in the world in terms of antiquities, competing with 

Egypt in the Arab world. At least 22 civilizations have left their mark on Palestine, the first 

of which were the Canaanites; their presence is still visible today. 

Since 1948, successive Israeli governments have paid particular attention to the antiquities 

that have a distinct Arab and Palestinian identity. Committees of Israeli archaeologists 

were formed to research in every part of Palestine on which Israel was founded. The aim 

remains to create a fake historical narrative by Judaizing Palestinian antiquities. Historical 

monuments in major Palestinian cities, such as Acre, Jaffa, Jerusalem and Tiberias, have 

not been spared from this process. 

Moreover, Israel has used various institutions to Judaize Palestinian fashion through 

systematic cultural theft and forgery. Even local recipes are not spared. Israel has 
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participated in international exhibitions to display Palestinian fashion and cuisine labelled 

as “Israeli”. 

This is how Palestine’s heritage and history dating back thousands of years are being stolen 

by the Israeli occupation and the “mafias” selling invaluable antiquities. This is happening 

at a time when Palestinian parties are taking action and calling for the protection of their 

legacy, history and civilization. 

In this context, studies have indicated that there are over 3,300 archaeological sites in the 

occupied West Bank alone. A number of researchers confirm that, on average, there is an 

archaeological site every half a kilometre in Palestine which indicates the true identity and 

history of the land. 

It is important here to mention the devastating effects of the Israeli separation wall on the 

future of Palestinian antiquities and monuments. The ongoing building of the wall on 

Palestinian land in the West Bank will ultimately lead to the annexation of over 50 per cent 

of the occupied territory. It will also include over 270 major archaeological sites, in 

addition to 2,000 archaeological and historical locations. Dozens of historically important 

sites and monuments have been destroyed in the course of the construction of the wall. 

Specialized studies of Palestinian antiquities indicate that, since occupying the West Bank 

and Gaza Strip in June, 1967, Israel has been able to steal and sell even more Palestinian 

artifacts from the West Bank. This phenomenon was exacerbated by the outbreak of the 

Aqsa Intifada at the end of September 2000. 

The Palestinian Authority’s Department of Antiquities and Cultural Heritage has pointed 

out that more than 500 archaeological sites and more than 1,500 landmarks have been 

stolen and destroyed by Israeli thieves and the occupation. It is a simple fact that, as the 

work of Salman Abu Sitta has demonstrated, more than 500 Palestinian towns and villages 

have been destroyed and wiped off the map by Israel since 1948. The Department also 

confirmed that the cultural and economic resources of Palestine continue to be depleted by 

Israel. 

Palestinian studies indicate that the reason for this ongoing Nakba is the collapse of any 

system to protect Palestinian areas due to Israeli control. Such protection falls under the 

direct management of the occupation, which basically means that the Israeli army is free to 

destroy cultural heritage sites, as has happened in Jerusalem, Nablus, Hebron, Bethlehem, 

and other Palestinian cities, towns and villages. 

Archaeological theft and the violation of Palestinian heritage sites is one of the biggest 

challenges facing Palestinians as they seek to preserve their culture and physical presence 

in their homeland, which is threatened by Judaization and targeted by systematic Israeli 

policies. We need to raise awareness in Palestinian society to confront this new-old 

challenge imposed by Israel. 

We also need to boost our capacity to fight Israel’s theft of our history at the local, regional 

and international levels. This may be reinforced through Palestine’s full membership in 

relevant international organisations, including UNESCO. 

Cultural diversity in Palestine dates back thousands of years. It is shameful that we are 

allowing this to be whitewashed out of history as Israel seeks to “prove” its fake narrative 

of the “Jewish state”, to the exclusion of the indigenous people. 

The Palestinian Information Center 7/11/2019 

*** 
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Father Hanna deplores Israeli decision to expel HRW official 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) 

Father Atallah Hanna has strongly denounced the Israeli court decision to banish Human 

Rights Watch (HRW) representative Omar Shaker from Israel and the occupied 

Palestinian territories, describing the step as “politically motivated and arbitrary par 

excellence.” 

In press remarks on Thursday, Father Hanna, Archbishop of the Palestinian Orthodox 

Church in Occupied Jerusalem, said that such Israeli step reflected the Israeli occupation 

authority’s “racist approach and its contempt for international and humanitarian laws and 

norms.” 

“This decision against a personage defending undeniable Palestinian rights shows again the 

occupation authority’s hostility towards international and local human rights groups, 

especially when they make clear positions supporting the Palestinian people and 

condemning the occupation and its policies,” the Archbishop said. 

He also said that the decision was not fair as other similar arbitrary decisions taken against 

figures supporting the Palestinian cause, stressing that need for serious international action 

against the occupation in this regard. 

The Christian cleric urged HRW to continue its great role in monitoring and exposing 

human rights violations, especially the crimes that have been perpetrated for decades 

against the Palestinian people, their land and holy sites. 

The Palestinian Information Center 8/11/2019 

*** 
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