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  القدساالردن 

   يدين اعتداء االحتالل على المصلين في األقصىاألردن
 

 الشرطة اإلسرائيلية على اعتداءوزارة الخارجية وشؤون المغتربين  دانت – الرأي – عمان 
   وم واعتقال عدد منهمالحرم القدسي الشريف الي/ المصلين في المسجد األقصى المبارك

ــى المــصلين  ــداءات عل ــايز رفــض االعت ــوزارة الــسفير ضــيف اهللا الف ــاطق الرســمي باســم ال ــد الن وأك
ً وفقـا للقـانون الـدولي، وطالـب الـسلطات بـاإلحالل إسـرائيل بـصفتها القـوة القائمـة اللتزامـات ًانتهاكإوادانتها 

  .تهماإلسرائيلية باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسالم

 خــشبية ومعدنيــة عنــد الحــائط الجنــوبي أعمــدةكمــا دان الفــايز قيــام الــسلطات اإلســرائيلية بنــصب 
للمــسجد األقــصى المبــارك، والــذي يعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن الحــرم الــشريف، وطالــب الــسلطات اإلســرائيلية 

ـــورابإزالتهـــا ـــس.  ف ـــارك هـــي ال ـــصى المب ـــدس وشـــؤون المـــسجد األق ـــاف الق ـــد أن إدارة أوق لطة صـــاحبة وأك
 الــصيانة أعمــالاالختــصاص فــي إدارة جميــع شــؤون المــسجد األقــصى بموجــب القــانون الــدولي، وأن كافــة 

  .الحرم الشريف هي صالحية حصرية إلدارة أوقاف القدس/ والترميم في المسجد األقصى 

ــة  ــايز مــن مغب ــات اســتمراروحــذر الف ــب االنتهاك ــشريف والمــصلين، وطال  المــستمرة بحــق الحــرم ال
  . الوضع القائم التاريخي والقانونيوباحتراموقفها، ب

  ١ص/٨/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون سياسية
  

  الوصاية الهاشمية أبعدت خطر التهويد واالقتسام المكاني والزماني لمقدساتنا: عمرو
 

 

 االلتقاء بشخصيات في "الدستور"تواصل  - عبدالحميد الهمشري حبلة حوار المحامي علي أبو -الدستور 
فلــسطين المحتلــة حيــث التقــت فــي هــذه الحلقــة مــن اللقــاءات بالــسياسي الفلــسطيني ورجــل الفكــر والباحــث 
والكاتب السياسي المخضرم، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس لـشؤون الثقافـة واإلعـالم، وعـضو 

اقـف اإلقليميـة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين نبيل عمرو، وذلـك السـتخالص وجهـة نظـره حـول المو
ًوالدولية تجاه القضية الفلسطينية ومستجداتها راهنا، وتأثيرات المواقف المتناقضة حولها مـا بـين االنتـصار 

 جـيش االحـتالل ورعـاع تالنتهاكـاًلفلسطين دوليا وانحياز أمريكا األعمـى لالحـتالل والـصهيونية وشـرعنتها 
، ردنـي فلـسطيني بثوابـت ال يمكـن التراجـع عنهـاالمستوطنين، في ظل تذبـذب عربـي فـي المواقـف وتمـسك أ

  :ًوتاليا نص الحوار
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ــسطينية فــي ظــل مــا : الدســتور • ــة ومــستجداتها بالنــسبة للقــضية الفل ــة الراهن كيــف تقيمــون المرحل
 نشهده من تحالفات إقليمية ودولية تترك انعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية؟

وأ مرحلــة مــن مراحــل وجودهــا، فلقــد نــشأت قــضايا موازيــة أعتقــد أن القــضية الفلــسطينية تمــر بأســ •
وجميعهــا منافــسة مـــن حيــث األولويـــات، حيــث أزيحــت القـــضية المركزيــة بموجبهـــا عــن مكانتهـــا 
التاريخية والدائمة في الحياة السياسية العربية وفي المنطقة، بفعل انصراف معظم الدول والكيانـات 

ــر لمواجهــة تحــديات محدقــة بهــا، تطــورت فــي ال ــى حــروب مــصيرية؛ مــا غي عديــد مــن المنــاطق إل
وبصورة جذرية من التحالفات اإلقليميـة والدوليـة وجعـل الـشرق األوسـط سـاحة حـرب عالميـة تـدار 
فيها معارك مباشـرة وبالواسـطة، ومـن خـالل مراقبـة مجريـات هـذه الحـرب نـرى أن الفلـسطينيين هـم 

، فمن كان يتصور أن إسرائيل سـتحظى بـدعم  فهم أول الرابحيناإلسرائيليينأكثر الخاسرين بعكس 
مزدوج من القوتين العظميين اللتين تتصدران الحياة الدولية أمريكا وروسيا، وينفتح المجال أمامها 

أمـا القـضية ..لتضرب في قطرين عـربيين وقتمـا تـشاء وكيفمـا تـشاء، والمعنـي هنـا سـورية والعـراق
قـدت عمقهـا االسـتراتيجي وال أحـد يعـرف متـى وكيـف ًالفلسطينية ونأمل أن يكون ذلك مؤقتـا، فقـد ف

 .تستعيده

ماذا عن صفقة القرن؟ مخاطرها، وكيف يمكن مواجهتها في ظل هيمنة يمينين متطرفين : الدستور •
  إسرائيلي وأمريكي؟ ومدى إمكانية فشلها أو نجاحها؟

مين هـي نمـط صفقة القرن التي تأجل إعالنهـا الرسـمي عـدة مـرات منـذ إعالنهـا قبـل أكثـر مـن عـا •
ًجديد من أنماط العمل األمريكي في المنطقة، الجديد أنها تطبـق أوال ثـم تعلـن أخيـرا، كـل المؤشـرات  ً
التي انبثقت عـن هـذه الـصفقة تؤكـد مبـدأ اعتمدتـه إدارة ترامـب بـأن حـل القـضية الفلـسطينية يقـوم 

ابقة، لقـد تجـرأت هـذه بتصفيتها وفـي هـذا الـسياق فعلـت إدارة ترامـب مـا لـم تفعـل مثلـه أي إدارة سـ
اإلدارة على ما كانت تعتبر محرمات فـي الحيـاة الـسياسية الدوليـة، مثـل اعترافهـا بالقـدس عاصـمة 
إلسرائيل ونقـل الـسفارة األمريكيـة إليهـا، ومحاصـرة األونـروا كمقدمـة لتـصفية قـضية الالجئـين التـي 

نطن وتقليص الدعم المـالي ٕهي صلب القضية الفلسطينية، واغالق ممثلية منظمة التحرير في واش
ــد  ــل رســمي أمريكــي عن ــة ممث ــت بمثاب ــة التــي كان ــصلية األمريكي ــى أدنــى حــد وكــذلك إلحــاق القن إل
الفلسطينيين، كل ذلك تفردت بفعله إدارة ترمب أي أنها طبقت الجزء األهم من صفقة القرن قبل أن 

لفلـــسطينيين فـــي تعلنـــه، وحـــين تـــضطر إلـــى اإلعـــالن ســـنفتش بـــصعوبة عـــن مزايـــا ولـــو جزئيـــة ل
نــصوصها، مــا تريــده إدارة ترمــب أن توصــل الفلــسطينيين واإلســرائيليين إلــى مفاوضــات لــيس حــول 
ٕأسس تسوية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية أو حتى إلى تفاهمات أوسـلو وانمـا تـسعى 

كذلك فإن هنالـك ٕإلى إجراء تفاوض حول ترتيبات تنفيذ ما تريده أمريكا واسرائيل من صفقة القرن، 
ًمؤشرات أكثر خطورة مما تقدم مثل تشجيع اليمين اإلسرائيلي على المضي قدما في إجراءات الضم 
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واالستيطان، وبوسعنا فهم مـا وراء تـشريع أو شـرعنة أمريكـا لـضم الجـوالن واقترابهـا مـن احتماليـة 
ٕالموقـع هـو وادارتـه ضم األغوار، هنالك احتمال إيجـابي ولكنـه غيـر مـضمون هـو أن يغـادر ترامـب 

ًلتأتي إدارة جديدة ربما تعيد بعضا من التوازن إلى السياسة األمريكية الشرق أوسطية بما في ذلـك 
 .الجزء الفلسطيني منها

ما شروط منظمة التحرير الفلـسطينية للعـودة للتنـسيق مـع أمريكـا؟ ومـا صـحة مـا يتـردد : الدستور •
 طيني أمني وسياسي لزيارة أمريكا؟من قبل البعض عن توفر النية لتوجه وفد فلس

ليست لدي معلومات مؤكدة حول هذا األمر ولو أنني ال أستبعد إمكانية محاولة اسـتئناف العالقـات  •
الــسياسية مــع اإلدارة األمريكيــة، الفلــسطينيون تــراودهم رغبــة فــي إعــادة العالقــة كمــا كانــت فــي 

عب الحديث عن احتماالت تسوية دون السابق، أي ليست مقتصرة على الجانب األمني؛ إذ من الص
ـــة دون اإلذعـــان  ـــستعاد هـــذه العالق ـــك مـــساحة ألن ت ـــة، هنال عالقـــة سياســـية مـــع اإلدارة األمريكي

 .لمتطلبات صفقة القرن

كيف تقيمون التنسيق األردني الفلسطيني لمواجهة مخططات دولة االحتالل وعن التوجه : الدستور •
واالنفكاك من اتفاقية باريس االقتصادية التي تحكم االقتـصاد للتكامل االقتصادي مع األردن للتحلل 

 الفلسطيني بأن تكون تبعيته المباشرة للدولة العبرية؟

التنسيق الفلسطيني األردني هو اآلن في أفـضل مـستوياته، أمـا فيمـا يخـص اتفاقيـة بـاريس فلـيس  •
ٕاريس وانمـا فـي اسـتمرار من السهل إلغاؤها من جانب واحد، لكن المشكلة ليست فقط في اتفاقية بـ

االحتالل اإلسـرائيلي وتطـوير تغلغلـه فـي الحيـاة الفلـسطينية مـن كـل جوانبهـا، وهـذا يعقـد احتمـاالت 
ـــات  ـــساحة لتطـــوير العالق ـــك م ـــر أن هنال ـــسطيني غي ـــصادي فل ـــة الســـتقالل اقت والدة مـــساحة كافي

ـــك  ـــة، ويمل ـــسطينية األردني ـــات جداألشـــقاءاالقتـــصادية الفل ـــة  فـــي األردن إمكاني ـــة لتطـــوير العالق ي
ــه القائمــة مــع إســرائيل وأخــال أن هــذا  ــه فــي عالقات االقتــصادية مــن خــالل اســتخدام األردن ألوراق

 .الجانب يمارس بالفعل

 ما الخيارات والبدائل الفلسطينية في حال انعدمت رؤيا تحقيق الدولتين؟: الدستور •

مي والدولي، فما زال العالم وما زالـت حل الدولتين يواجه صعوبات ولكنه لم يسقط من التداول اإلقلي •
األطــراف ذات الــصلة بالقــضية الفلــسطينية ومنهــا األردن وكــل الــدول العربيــة ودول العــالم ال يــرون 
ًبديال عنه كحل سياسي للقضية الفلسطينية، وكممـر إجبـاري لتـسوية جميـع قـضايا الـصراع العربـي 

حـل الـدولتين مثـل الدولـة الواحـدة، وهـذا بين وقت وآخر تظهـر مـصطلحات كبـديل عـن . اإلسرائيلي
ًالبديل يجسد فرقا موضوعيا بين حل الدولتين الصعب ومقترح حل الدولة الواحدة المـستحيل، بـدائل  ً
ــة  ــة ثنائي ــم تعمــل بهــذا الحــل دول ــدولتين تطــرح عــادة لتخويــف إســرائيل مــن أن تــصبح إذا ل حــل ال

نهــا أي مبــادرة تفــتح نافــذة فــي الجــدار، ذلــك أن التركيبــة اإلســرائيلية الحاليــة لــم يخــرج م. القوميــة
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حكومـة اليمـين تـسعى لخلـق أمــر واقـع يحقـق مقولـة كـان قــد أفـصح عنهـا بنيـامين نتنيـاهو وهــي، 
للفلسطينيين عندنا حل نهائي يقوم على أساس حكم ذاتي زائد ودولة ناقصة وليسموا الكيان الـذي "

 ."ريةيولد وفق هذه الصيغة بالدولة أو حتى اإلمبراطو

الوصــاية األردنيــة علــى القــدس واألمــاكن المقدســة، مــا أهميتهــا وفــق وجهــة نظــركم فــي : الدســتور •
 ؟حماية القدس واألماكن المقدسة من التهويد

ال شك في أن اإلقرار اإلسرائيلي والترحيب الفلسطيني بالوصاية األردنية على األماكن المقدسة في   •
ًالتهويـد واالقتــسام المكــاني والزمــاني لمقدســاتنا وخــصوصا القـدس وفــر إمكانيــات فعليــة لــدرء خطــر 

ًاإلســالمية منهــا، إن األحــداث التــي مــرت خــصوصا فيمــا يتــصل باألمــاكن المقدســة مــن اعتــداءات 
ينظمها المتعصبون اليهود أثبتـت فاعليـة الوصـاية األردنيـة ونجاعـة اسـتخدام الموافقـة االسـرائيلية 

 أمـر الـسيادة علـى المقدسـات فـال فـرق بيننـا وبـين أشـقائنا فـي. عليها فـي تحقيـق نتـائج ملموسـة
 .األردنيين؛ فالتزامنا واحد وتراثنا واحد وهدفنا واحد

إعـــالن نتنيـــاهو عـــن ضـــم غـــور األردن وشـــمال البحـــر الميـــت للدولـــة العبريـــة وضـــم : الدســـتور  •
لـة العبريـة، ًالمستوطنات وتراجعه عـن هـذا اإلعـالن مؤقتـا فـي ظـل تحريـك قـضايا جنائيـة ضـد الدو

فهــل يمكــن المراهنــة علــى محكمــة الجنايــات الدوليــة للوقــوف فــي وجــه التوســع االحتاللــي للدولــة 
 ؟العبرية

ٕتراجع نتنياهو لم يكن عن مبدأ الضم وانما عن توقيته وكيفية ممارسته واعالنه، لهذا فهو تراجـع   • ٕ
رحبنــا أردنيــين وفلــسطينيين تكتيكــي ربمــا يكــون لمحكمــة الجنايــات الدوليــة تــأثير مباشــر فيــه، لقــد 

 فـي هـذا إليـهبإعالن الـسيدة بنـسودا المدعيـة العامـة لمحكمـة الجنايـات، إال أن مـا ينبغـي االنتبـاه 
الشأن هو أننا حيال معركة معقدة سياسية وقانونية نواجه فيها إسرائيل وأمريكا اللتين تتحـدان فـي 

ا فـي اسـتطاعتهما للحـد مـن فاعليتهـا، المعركة ضد المحكمـة والقـائمين عليهـا، وستمارسـان كـل مـ
إننا مطالبون بتنسيق تفصيلي فيما بيننا وتفعيل تحالف دولي معنا، وبالتأكيد سنجد من يقـف وراء 
حقوقنا من منظور االلتزام بالعدالة وحقوق اإلنسان ورفع الظلم واالضطهاد عن الشعب الفلسطيني 

تالل أجنبــي ترفــضه كــل الــشرائع والقــوانين الــذي مــا يــزال وحــده وعلــى مــستوى العــالم يتعــرض الحــ
 .الدولية

مـــسألة المـــصالحة الفلـــسطينية طالـــت، ومـــا زالـــت تـــراوح مكانهـــا، بتجـــرد، مـــن يتحمـــل : الدســتور  •
المـــسؤولية؟ ومـــن المـــستفيد األكبـــر منهـــا؟ وجهـــود الوســـاطة المـــصرية منهـــا إلـــى أيـــن وصـــلت؟ 

وجهة نظـركم ممكـن إطالقهـا السـتعادة ٕوبخصوص المصالحة وانهاء االنقسام، هل من مبادرة وفق 
 ؟الوحدة الوطنية
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 حالة هي األخطـر منـذ وجـود القـضية الفلـسطينية، هـي حالـة تحـول إلىاالنقسام الفلسطيني وصل  •
 المتصارعة أجندتـه الخاصـة بـه وتحالفاتـه المختلفـة األطرافاالنقسام إلى انفصال، فلكل طرف من 
ًاشرة وغير المباشرة مع إسرائيل وبفعل ذلك كله مـضافا إليـه ًكليا عن تحالفات اآلخر، وعالقاته المب

تــراث الفــشل المتــراكم لمحــاوالت إنهــاء االنقــسام، فقــد تقــدمت عمليــة التهدئــة مــع إســرائيل وجمــدت 
مصر تمسك بالملفين وال أرى جهة غيرها قادرة على تحريك األمـور فـي . بالمقابل جهود المصالحة

تخلى عن جهودها إلنجاز المصالحة ليس فقـط بحكـم التزامهـا تجـاه أمر التهدئة والمصالحة، ولن ت
ٕالشقيق الفلسطيني ومصالحه وأهمية وحدته وانما بفعل رؤيتها المسؤولة ألمنها القومي الذي تقـع 

إن مــصر التــي تخــوض اآلن معركــة قويــة ضــد . غــزة بــل وفلــسطين كلهــا علــى رأس ســلم أولوياتــه
ط مـن حـسابها العمـل لترتيـب األوضـاع فـي غـزة ومعهـا وبـين اإلرهاب المتمركز في سيناء لـن تـسق

ًحمــاس والــسلطة الوطنيــة فــي الــضفة، أتوقــع تحريكــا مــصريا لملــف المــصالحة بــذات الــزخم الــذي  ً
 .تعودنا عليه

هــل هنــاك مــن تفكيــر جــدي إلجــراء انتخابــات رئاســية وتــشريعية الســتعادة التــوازن بــين : الدســتور  •
ــت تعتــرض إصــدار المرســوم الــسلطات الفلــسطينية الــثالث؟  وبرأيــك مــا هــي المعيقــات التــي مــا زال

 ؟الرئاسي بإجرائها

ًلست متأكدا من أن االنتخابات التشريعية والرئاسية سـتتم فـي المـدى القريـب، والمتـشائمون الكثـر  •
الغالبيـة الفلـسطينية تريـد تجديـد الـشرعيات مـن . ًعندنا يذهبون إلـى االعتقـاد بأنهـا لـن تـتم أساسـا

ل صناديق االقتراع، وتريد كذلك إنهاء احتكار الـسلطة والقـرار لـدى فئـة تكـرس دورهـا بالتقـادم، خال
والغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني تريد مشاركة فعالة في القـرار المتعلـق بحياتهـا ومـصيرها، 

فيمـا . بوبالمقابل هنالك من ال يريد رؤية صندوق اقتراع ينتج طبقة سياسية جديدة ينتخبهـا الـشع
مضى كانت هنالك مخاوف من أن تجري االنتخابات في الضفة دون غزة ولقد زالـت هـذه المخـاوف 
 .بعد أن أكدت حماس موافقتها على االنتخابـات ومـشاركتها فيهـا وبقيـت أمامنـا اآلن عقـدة القـدس

ان  االنتخابـات قـال إلجـراءبعـد إعالنـه عـن اسـتعداده  في لقاء جمعني مـع الـرئيس محمـود عبـاس
الــشرعية الفلــسطينية فــي خطــر وانــه هــو آخــر عناوينهــا كــرئيس منتخــب وبالتــالي فــإن االنتخابــات 

 .العامة ستبعد هذا الخطر وتعيد الشرعية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي

هنالك احتمال بـأن تتعـرض إسـرائيل إلـى ضـغط دولـي مـؤثر كـي توافـق علـى إجـراء االنتخابـات فـي  •
لمرتين الـسابقتين، وهنالـك مـن يـدعو عـن الجانـب الفلـسطيني إلـى خـوض القدس مثلما حدث في ا

معركة مع اإلسـرائيليين عنوانهـا االنتخابـات فـي القـدس بمـا فـي ذلـك وضـع صـناديق اقتـراع حيثمـا 
ٕتقرر لجنة االنتخابات المركزية داخل القدس، واذا ما قامت إسرائيل بمصادرة الصناديق تحت سمع 
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ب الفلسطيني هو الرابح فـي معركـة كهـذه، الخالصـة إن االنتخابـات العامـة وبصر العالم، فإن الجان
  .ٕضرورة قصوى واجراؤها في القدس كذلك

هــل مــن كلمــة تتوجهــون مــن خاللهــا لتوضــيح رؤيــتكم فــي مجمــل الوضــع الفلــسطيني؟ : الدســتور •
  ورؤيتكم آلفاق المستقبل الفلسطيني؟

 الفلسطينية مـن معظـم جوانبهـا ال يلغـي حقيقـة أن ًأخيرا أرى أن طغيان الجانب السلبي على الحالة •
 هـي فـي صـالحه حـين يحـسن اسـتخدامها فـي مواجهـة إسـتراتيجيةًالشعب الفلسطيني يمتلك أوراقـا 

االستفراد اإلسرائيلي في ظل عجز عربي عن تقديم المساعدة المطلوبـة، وأهـم هـذه األوراق الكثافـة 
ًوخــصوصا فــي القــدس، وكــذلك االســتعداد الفلــسطيني الــشعبية المتزايــدة للفلــسطينيين علــى أرضــهم 

الدائم للدفاع عن الحقوق والكرامة وهذا رأيناه وما زلنا نراه في كل مكـان علـى األرض الفلـسطينية، 
فمــاذا بوســع اإلســرائيليين أن يفعلــوا مــع شــعب يعــد بــالماليين ويجمــع علــى رفــض االحــتالل، وخيــر 

 اإلسرائيليون على القدس لتفريغها من أهلهـا وتهويـدها؟ مثال نسوقه هو األهم واألصعب فكم أنفق
فماذا كانت النتيجة حتى االن؟،إن رهان الفلسطينيين ويشاطرهم فيه األردنيون هو أن االحـتالل لـن 
ًيكون قدرا ال مناص من اإلذعـان لـه بـل هـو إلـى زوال، الفلـسطينيون يؤمنـون بـذلك ويعملـون قـدر 

 .قيقة قائمةاستطاعتهم لجعل ما يؤمنون به ح

  ٥ص/٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

عمليات الترميم في سور األقصى تندرج ضمن محاولة : المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

 االحتالل للسيطرة الكاملة على محيط المسجد

  

 التـي األنبـاء والجديـة، الخطـورة ببـالغ الخـارج لفلـسطينيي الـشعبي المـؤتمر فـي القـدس لجنة تتابع
 "اآلثـار سـلطة" يـسمى بمـا ًممثلـة الـصهيوني االحـتالل سـلطات قيـام حـول المحتلة القدس دينةم من تتوارد
 .الترميم بحجة الختنية المدرسة مقابل المبارك األقصى للمسجد الجنوبي السور أمام السقاالت بنصب

 محــيط علــى الكاملــة الــسيطرة االحــتالل ســلطات محاولــة ضــمن ينــدرج العمــل هــذا أن اللجنــة وتــرى
 .عليه قبضتها ٕواحكام المبارك لمسجد األقصىا

 وال القـسمة يقبـل وال وحـدهم للمـسلمين مقـدس ٌمكـان المبـارك األقـصى المـسجد إن": اللجنـة وقالت
 محاولـة أي ٕوان التأويـل، يقبـل ال بمـا الدوليـة والقـوانين الـشرائع عليـه نـصت مـا وهـو شـكل، بأي المشاركة
 اإلنــسانية وضــد بــل اإلســالمية المقدســات ضــد ًجريمــة يعتبــر كــانالم فــي القــائم الوضــع لتغييــر صــهيونية
 ".والمستقبل والتاريخ
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 بمـسؤولياتها تـضطلع أن المعنية الدولية المؤسسات كافة الشعبي المؤتمر في القدس لجنة ودعت
 المــسجد فــي القــائم الوضــع علــى الحفــاظ أن وتؤكــد العدوانيــة، التــصرفات هــذه مــن االحــتالل دولــة لجــم فــي
 علـى الحفـاظ صـميم مـن هو ٕوانما االختيار، قبيل من ليس الدولي القانون حسب ومحيطه المبارك قصىاأل

 .الصهيوني العبث هذا من المكان قدسية

 فلـسطين فـي وأهلنـا المقدسـيين ثبات عاليا لنثمن التحذير هذا نوجه إذ إننا :"بيانها اللجنة وختمت
 تحركـا وننتظـر المـستمر، الصهيوني العبث من المسلمين مقدسات على ومحافظتهم العدوان لرد وصمودهم

  ".الدولية واألعراف القوانين أيدته الذي الفلسطيني الحق لمناصرة عاجال ودوليا ٕواسالميا عربيا

  ٧/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات

 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
    

عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام اقتحم  -  بترا وكامل إبراهيم-القدس المحتلة 
المتطرف ايهودا غليك، امس باحات المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات 

 .أمنية مشددة من قوات االحتالل التي اعتدت على حراس المسجد واعتقلت أحدهم

 مستوطنا اقتحموا ٩٠لخطيب، إن أكثر من وقال مدير عام دائرة األوقاف بالقدس الشيخ عزام ا
 .المسجد األقصى وجالوا في باحاته وصوال إلى مصلى باب الرحمة

وساد توتر شديد في محيط المسجد األقصى المبارك بعد قيام الحاخام المتطرف يهودا غليك بسرقة 
توطنين فيما تصدى لهم حجارة واتربة من المنطقة الشرقية برفقة الوزير السابق أوري اريئيل ومجموعة مس

 .الحراس

واعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي امس، حارس المسجد األقصى سلمان أبو ميالة أثناء خروجه 
 .من الحرم القدسي وأغلقت باب المغاربة

وكانت جمعيات استيطانية متطرفة دعت امس انصارها من المستوطنين الى المشاركة في 
 .«الهيكل المزعوم«اقتحامات واسعة لالقصى بذريعة 

من جهتها جرفت قوات االحتالل االسرائيلي، امس مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في 
 .مدينة الخليل

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في جنوب الضفة الغربية، راتب الجبور إن جرافات 
ود ملكيتها لفلسطينيين، وانها تسعى تع» خلة العيدة«االحتالل قامت بتجريف أراض زراعية بمنطقة 

 .لمصادرتها وضمها لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق مدينة الخليل
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 دونم من أراضي الفلسطين، وبوتيرة متصاعدة في محيط المنازل ١٠٠وجرفت قوات االحتالل نحو 
 .وقد طالت حقولهم ومزروعاتهم

اإلسرائيلي امس حملة دهم وتفتيش واسعة في مناطق مختلفة بالضفة كما نفذت قوات االحتالل 
الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين ومصادرة معدات مخرطة حديد بزعم 

 .استخدامها في تصنيع وسائل قتالية

ضفة الغربية  فلسطينيا في ال١١وقال نادي األسير الفلسطيني إن جيش االحتالل و جنوده اعتقلوا 
جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية االسرائيلية بحجة حيازة أسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة 

 .شعبية

 .واقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال نابلس

ثري، برفقة وزير وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات االحتالل اقتحمت الموقع األ
اآلثار في حكومة االحتالل، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعت دخولهم 

 .للمنطقة

واندلعت امس مواجهات مع جنود االحتالل قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، واطلق جنود 
 .االحتالل قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان

 شهود عيان قيام حراس الجدار من ابراجهم باطالق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واكد
وقيام دوريات االحتالل بمالحقة الشبان داخل مدينة قلقيلية ومحاولة اعتقالهم، وادى اطالق قنابل الغاز 

 محكمة الصلح ومددت.بكثافة إلى اختناقات جماعية في المناطق السكنية القريبة من مكان المواجهات
واتهمت سلطات االحتالل ،  أطفال فلسطينيين من سكان شرقي المدين٥اإلسرائيلية في القدس، اعتقال 

 .األطفال الخمسة بإلقاء حجارة على سيارة في منطقة رأس العامود

وذكرت صحيفة هآرتس أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية صادرت السيارة الوحيدة للفريق الطبي الذي 
وأشارت الصحيفة، .جنوب جبل الخليل» مسفر يطا« فلسطيني يعيشون بمنطقة ١٥٠٠ العالج لنحو يقدم

ًإلى أن الطاقم يتبع للسلطة الفلسطينية ويضم طبيبا وممرضا وسائقا، ويتوجه إلى المنطقة كل أسبوع  ً ً
سعاف الوحيدة التي ًمشيرة إلى أن هذه هي سيارة اإل. ًمنطلقا من مدينة يطا على بعد ساعة واحدة بالسيارة

وأشارت إلى أن دورية إسرائيلية صادرت السيارة واعتقلت الطاقم .توفر الخدمات الطبية لسكان تلك المنطقة
وقال الدكتور فارس أبو علي، إنهم يأتون للقرية لتقديم .الطبي لنصف ساعة قبل أن يتم اإلفراج عنهم

. وصول األدوية إليهم يكون بشكل محدود للغايةالعالج وغيره للسكان الذين ييعشون في ظروف صعبة، و
  . أشهر٦ًمشيرا إلى أنه في شباط الماضي صادرت اإلدارة المدنية سيارة اإلسعاف وأعادتها بعد 

  ٨ص/٨/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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   مقدسيين بينهم فتاةأربعةاالحتالل يعتقل : القدس

 

 بيـنهم مقدسـيين أربعـة االحـتالل قـوات اعتقلت – جويحان دياال – الجديدة الحياة -المحتلة القدس
 .المباركقصى األ المسجد في الرحمة باب ساحة من بالقرب للضرب تعرضوا ان بعد فتاة،

ــاد ــان شــهود وأف ـــ عي ــاة" ل ــدة الحي ــان "الجدي  المــسجد باحــات اقتحمــت المتطــرفين مــن مجموعــات ب
 واعتــدت والــشبان النــساء حــتاللاال قــوات وهاجمــت اليــوم، ظهــر صــالة انتهــاء مــع تزامنــا المبــارك،قــصى األ

 كبهــا، مجــد شوشــه، أبــو حبيــب شوشــه، أبــو محمــد :وهــم مــنهم، أربعــة واعتقلــت المبــرح، بالــضرب علــيهم
  .عيد أسيل والفتاة

 ســاحة محــيط فــي العــسكرية االجــراءات تــشديد مــع التحقيــق غــرف إلــى المعتقلــين االحــتالل واقتــاد
  .الرحمة باب مصلى

قـصى األ المـسجد حراس احد ميالة أبو سلمان الشاب عن االحتالل تسلطا أفرجت آخر، سياق في
 قـام ان بعـد جليـك يهـودا اليهـودي للمتطـرف تـصدى ان بعـد الـصباحية الفتـرة فـي عمله انتهاء بعد المبارك
  .المباركقصى األ المسجد تراب من حفنة بسرقة

 االحـــتالل شـــرطة بحمايـــة يهـــودي متطـــرف ٨٨ نحـــو المبـــاركقـــصى األ المـــسجد اقـــتحم قـــد وكـــان
 المبـاركقـصى األ المـسجد باحـات القتحـام متطرفـة مجموعـات قبـل مـن أيـام قبـل دعـوات وكانـت ي،سرائيلاإل

  .اليهودية النصوص حسب المزعوم الهيكل حصار بداية ذكرى في الثالثاء اليوم

 المحيطـة المخـاطر تـصعيد مـن القـدس فـي يةسـالماإل والمقدسـات والـشؤون األوقاف مجلس وحذر
  .والمتطرفين االحتالل حكومة قبل من الشرسة والهجمة المباركقصى األ المسجد يف

 لتــشكل مطــرد بــشكل أدوارهــا تتطــور االحــتالل شــرطة بحمايــة االقتحامــات أن إلــى المجلــس، وأشــار
 وخاصـة سـاحاته وفـي المبـاركقصى األ المسجد أبواب على والمرابطين المصلين بجموع يبطش الذي الذراع

 االحـتالل محـاكم فيهـا تطالب أيام قبل قضائية دعوى االحتالل شرطة وحركت.الرحمة باب صلىم محيط في
 مـا اسـتعمال بتقييـد خاصـة سـابقة قـضائية ألوامـر اسـتنادا وذلـك الرحمـة باب إغالق بتجديد أمر استصدار

 حــتاللاال ســلطات وحمــل تمــس ال المقدســات ان علــى المجلــس، وأكــد.الوهميــة التــراث لجنــة مكاتــب أســمته
 الــشرقية والمنطقـة الرحمـة بـاب مـصلى محـيط فـي جديــد واقـع لفـرض محاولـة أي تجـاه الكاملـة المـسؤولية
 الترميم أعمال إلى ماسة بحاجة أصبحت التي التاريخية المباني لكافة تحدث معمارية أضرار أي ومسؤولية
  .المباركقصى األ المسجد أسوار لىع والغربية الجنوبية الجهتين في نصبتها التي السقائل بإزالة وتطالبها

  ٨/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 
 

 المحتلة الفلسطينية األرض على الواقع األمر سياسة فرض يدينون الفلسطينيون

  

 ألفـي زهـاء إقامـة اإلسـرائيلي االحـتالل سلطات بقرار الفلسطينيون ندد – عمان – الدين سعد نادية
 الفلـسطينية الدولـة إقامـة منـع بهـدف، المحتلة القدس فيها بما، الغربية الضفة في جديدة استيطانية وحدة

  .١٩٦٧ العام حدود وفق المستقلة

، المحتلـة الفلـسطينية األراضـي فـي جديـدة اسـتيطانية وحدة ١٩٣٦ إقامة االحتالل سلطات وقررت
ــة موافقــة بعــد وذلــك ــا اللجن ــسلطة التابعــة للتخطــيط العلي ــى اإلســرائيلية المدنيــة لل  وحــدة ١١٥٠ إقامــة عل

  .استيطانية وحدة ٧٨٦ إقامة على النهائية المصادقة تمت وقبلها، استيطانية

 ١٨٠و، "حورشـا "مـستوطنة فـي استيطانية وحدة ٢٨٥ "إقامة الجديد االستيطاني المخطط ويشمل
 فــي وحــدات ١٠٧و، "يــاريحو متــسبيه "مــستوطنة فــي وحــدة ١٤٧و، "دانــي متــسبيه "مــستوطنة فــي وحــدة

" بفــدوأل "مــستوطنة فــي وحــدة ٤٠و، "تــسوف نافيــه "مــستوطنة فــي وحــدة ومائــة، "موريــه ألــون "مــستوطنة
 أصــــحابها مــــن واســــتالبها مــــصادرتها بعــــد الفلــــسطينية األراضــــي علــــى جميعهــــا والمقامــــة" اإلســــرائيلية
  .الفلسطينيين

 الـضفة، "والـسامرة يهـودا "سـماها امـ فـي االستيطان إن، بينت نفتالي، اإلسرائيلي األمن وزير وقال
 نقود فنحن، االستيطاني التجميد عن فيها تحدثوا سنوات فبعد، الصهيونية أسس من يزال وما كان، الغربية
  .مزاعمه وفق، "ذلك عن نعتذر ال أننا واألهم، والبناء للمستوطنات القانونية التسوية

، اإلسـرائيلية االسـتيطانية لألنـشطة المتابعـة يةاإلسـرائيل" اآلن الـسالم منظمـة "يسمى ما قالت بينما
 فـي" الكنيـست "انتخابـات سـتجري حيـث، الحاليـة اإلسـرائيلية للحكومة ًواضحا تفويض ال أن من بالرغم "إنه

 الـضروري وغيـر الـضار البنـاء دعم وتواصل، يكن لم شيئا كأن تتصرف أنها إال، القادم )مارس( آذار شهر
  ."المحتلة األراضي في

 ألـف ٢٢٠ نحـو بيـنهم مـن، المحتلـة الغربيـة الـضفة فـي مـستعمر ألـف ٦٥٠ مـن أكثـر ستوطنوي
  .المحتلة القدس في مستوطن

، المـستوطنين مـن عـدد برفقـة، االحـتالل قـوات جرفـت حيـث ذلـك؛ عنـد االحتالل عدوان يتوقف ولم
، الخليـل مدينـة فـي، دونمـا ٥٠ نحـو عـن يقـل ال مـا، الفلـسطينيين المـواطنين أراضـي من شاسعة مساحات
  .الغربية بالضفة

 مـن لعدد ملكيتها تعود زراعية أراض بتجريف قامت االحتالل جرافات "إن الفلسطينية األنباء وقالت
  ".ومزروعاتهم حقولهم طالت حيث، منازلهم محيط في كما، المواطنين



 
١٣

 مـا ستهدفتـ التجريـف عمليـات "أن، عـرار يـونس، واالستيطان الجدار مقاومة هيئة عضو وأوضح
 يــسعى حيــث، اإلســرائيلية" أربــع كريــات "لمــستوطنة المحاذيــة المــواطنين أراضــي مــن دونــم ١٠٠ علــى يزيـد

  ."المدينة شرق شمال المواطنين أراضي على المقامة للمستوطنة وضمها لمصادرتها االحتالل

 وزيـر برفقـة ،نـابلس شـمال سبـسطية بلـدة في األثري الموقع االحتالل قوات اقتحمت ذلك؛ وبموازاة
 دخـولهم ومنعـت المـواطنين أمـام الموقـع وأغلقـت، مـشددة أمنية إجراءات وسط، االحتالل حكومة في اآلثار

  .للمنطقة

 وزارة دعت حيث، المحتلة األراضي ضد المتواترة االحتالل بانتهاكات الفلسطينيون ندد جانبهم؛ من
 عــدوانها وقــف لجهــة اإلســرائيلية الــسلطات ىعلــ للــضغط الــدولي المجتمــع تــدخل إلــى الفلــسطينية الخارجيــة
  .الفلسطيني الشعب ضد المتواصل

 فــي جديــدة اســتيطانية مــشاريع عــن اإلســرائيلية الحكومــة إعــالن "أن" حمــاس "حركــة اعتبــرت فيمــا
 تهجيـر عبـر متعـددة بمراحـل مـرت والتي لها تتعرض التي الشرسة للهجمة استمرار هو األغوار مستوطنات

  ."العسكرية المناطق بحجة الرعي مساحات في والتضييق بدويةال القرى أهالي

 الـضفة فـي المستوطنات وكافة األغوار مستوطنات في االستيطاني البناء تكثيف "إن الحركة وقالت
 فـي االحـتالل يتبعهـا والتـي، المحتلـة الفلـسطينية األرض علـى الواقـع األمـر سياسة فرض يستهدف الغربية
  ."للمستوطنين السكانية الكثافة زيادة عبر االستيطاني مشروعهل شرعية انتزاع محاولة

 ًجهـدا تتطلـب، الفلـسطيني الـوطني المـشروع على وتبعاته االستيطاني المشروع مواجهة "أن وأكدت
 مـن الفلـسطيني وحرمـان األراضي سرقة أمام للوقوف الفلسطيني الشعب جماهير الستنهاض ًجماعيا ًوطنيا
  ."السيادة كامل وطن لبناء تهومقدرا أرضه في حقوقه

 انتفاضــة خـالل لألشــباح ًمـدنا الغربيــة الـضفة مــستوطنات جعـل الــذي المقاومـة خيــار علـى "وأكـدت
 عقليــة كــسر علــى القــادر الخيــار يعــد حيــث، المــستوطنين اســتقدام معادلــة وقلــب، )٢٠٠٠ عــام( األقــصى
  ."حقوقه شطبو األخر إلغاء على تقوم التي االستيطانية التوسعية االحتالل

  ١٩ص/٨/١/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  الرحمة باب في األوضاع مسؤولية االحتالل تحمل القدس أوقاف

 

 بالقـدس اإلسـالمية والــمقدسات والشؤون األوقاف مجلس حمل – القدس – اليوم فلسطين فضائية
 الرحمـة بـاب ىمـصل محـيط فـي جديـد واقـع لفـرض محاولـة أي اتجـاه الكاملـة الـمـسؤولية االحـتالل سلطات

 .الشرقية والمنطقة

 عقــارب إعــادة نفــسه لــه تــسول مــن كــل إلــى" :الثالثــاء اليــوم لــه، صــحفي بيــان فــي المجلــس وقــال
 ُتمـس ال أن العـزم عقـدنا بأننـا لـه ّنؤكـد مقدسـاتنا، وصـيانة إدارة في لحقوقنا ّالتنكـر أو الوراء، إلى الساعة

 اهللا بـارك الـذي الــمباركقـصى األ الـمـسجد مـن ًأصـيال ًجـزء وسـيبقى كان الرحمة باب مصلى فهذا مقدستنا،
 ال وحـدهم للمـسلمين  ًخالـصا ًإسـالميا ًمـسجدا والـشأن الــمنزلة هـذه لـه اهللا قـدر ربـاني قـانون بحكم حوله،

 عليـه ُيملـى ولـن صـاحبه كان من كان وضعي عابر قانون ألي مكانة وال اعتبار فال هالك، إال فيه ينازعهم
 تصدرها تقرارا وأي اعتبار، محل وقراراته تشريعاته وال اختصاص ذات االحتالل محاكم فال حكم أو قرار أي
 للخيـال تقتـرب التـي الواهيـة واألباطيـل الحجـج تلـك إلـى اسـتنادها مـع خاصة ،ءبشي تلزمنا لن الدوائر هذه
 ".للواقع منها أكثر

 والـمـصلين والــمرابطين الــمباركقـصى األ الـمـسجد حـراس بحـق االحـتالل إجـراءات كافـة أن وأوضـح
 بـاختالق مريـر صـراع شـبح إلـى الــمنطقة بدفع االحتالل نوايا على دليل خير هي وأبعاد واعتقال ضرب من

 أدنــى بــال والفوضــى، األســى مــن الـــمزيد إال معهــا تحمــل ولــن تمــر لــن وأهــداف مــآرب لتحقيــق جديــدة أزمــة
 .فيها الدينية رئالشعا ممارسة وحرية بادةالع دور حرمة على الحرص أو الـمسؤولية أشكال

 الـمــسجد فــي القــائم والقــانوني والتــاريخي الــديني الوضــع احتــرام االحــتالل ســلطات علــى" وأضــاف،
 الجهــة الـــمباركقــصى األ الـمــسجد وشــؤون اإلســالمية األوقــاف دائــرة فيــه تــشكل والــذي الـــمبارك،قــصى األ

 أســواره فيهــا بمــا الـــمباركقــصى األ الـمــسجد أجــزاء كافــة يانةوصــ إدارة علــى الـمــسؤولة والوحيــدة الرســمية
 ."ورعاه اهللا حفظه الحسين ابن الثاني اهللا عبد الـملك جاللة ووصاية رعاية تحت الخارجية

 اهللا عبــد الـــملك جاللــة الهاشــمية والرعايــة والواليــة الوصــاية صــاحب مواقــف الـــمجلس ثمــن و كمــا
 لـن جاللتـه بـأن قناعتـه الــمجلس علـى ًمؤكـدا الــمبارك،قـصى األ لـمـسجدا مـن الراسـخة الحسين ابن الثاني
 لحمايتـه الــمباركقـصى األ الـمسجد على والحفاظ الدفاع في والتاريخية الدينية الـمسؤولية تحمل في يتوانى

  .اإلسالمية ومكانته رسالته على والحفاظ

  ٧/١/٢٠٢٠ اليوم فلسطين فضائية

*** 
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  آراء عربية

 ة االحتالل وغطرسته بحق المصلين في األقصىكفى لوحشي

 رأي الدستور

تبرهن سلطات االحتالل في كل يوم، ميلها ونزوحها للتطرف، فـال يمكـن وصـف اعتـداءات الـشرطة 
الحرم القدسي الشريف واعتقال عدد مـنهم، إال أنـه / اإلسرائيلية على المصلين في المسجد األقصى المبارك

  .الل بحق المصلين الناسكين في المساجد متعبدينإرهاب تمارسه سلطات االحت

ونؤكـــد فـــي األردن إدانتنـــا علـــى النحـــو الـــذي عبـــرت عنـــه وزارة الخارجيـــة، لمثـــل هـــذه اإلجـــراءات 
ًاالسـتفزازية، التــي تعبـر فــي جوهرهــا عـن عقليــة وحـشية اســتبدادية ال تحتــرم ال عهـدا وال ميثاقــا وال تراعــي  ً

  .حرمة األديان وقدسيتها

ًي األردن االعتداءات على المصلين وهي تشكل انتهاكـا اللتزامـات إسـرائيل بـصفتها القـوة ونرفض ف
ًالقائمة بـاالحتالل وفقـا للقـانون الـدولي، ونطالـب سـلطات االحـتالل بـاحترام حرمـة المكـان وحريـة المـصلين 

لمـسجد األقـصى وسالمتهم، مثلما ندين قيام السلطات بنصب أعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي ل
  .المبارك، الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من الحرم الشريف

علــى ســلطات االحــتالل إزالــة تلــك األعمــدة، وأن تــدرك بــأن إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون المــسجد 
األقصى المبارك هي السلطة صاحبة االختصاص في إدارة جميع شـؤون المـسجد األقـصى بموجـب القـانون 

الحــرم الــشريف هــي صــالحية حــصرية / الــصيانة والتــرميم فــي المــسجد األقــصى  أعمــالالــدولي، وأن كافــة 
  .إلدارة أوقاف القدس

ٕواذ نحذر من مغبة استمرار االنتهاكـات المـستمرة بحـق الحـرم الـشريف والمـصلين، فإننـا نجـدد فـي 
اية الهاشـمية ًاألردن موقفنا الثابت بدعم األشقاء الفلـسطينيين، والـدفاع عـن القـدس، اسـتنادا ألمانـة الوصـ

علــى المقدســات اإلســالمية والمــسيحية، تلــك التــي يحمــل أمانتهــا جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني نيابــة عــن 
  .األمتين العربية واإلسالمية

ًوعلى األسرة الدولية وكل مراكز القرار الدولي، إن كانت معنيـة فعليـا بتحقيـق األمـن واالسـتقرار فـي 
غط علـى سـلطات االحـتالل نحـو االمتثـال لقـرارات الـشرعية الدوليـة، وأن المنطقة، أن تعمـل بجديـة فـي الـض

تتوقف عن ممارساتها االستفزازية التي ال تسهم إال في تغذية روافـد التـوتر وتـأجيج المنطقـة وبقائهـا علـى 
  .صفيح من الدم والنار

  ١٣ص/٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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 استهداف الذاكرة الفلسطينية

  

 كمال زكارنة

،  فـي القـدس المحتلـة متواصـلةاإلسـرائيليتطهير العرقي التي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل عملية ال
لكنها تركز علـى المؤسـسات التعليميـة والثقافيـة وتلـك ، وتجتاح جميع المؤسسات الفلسطينية دون استثناء

دولــة بهــدف نــزع الوجــود الفلــسطيني وتحجيمــه فــي المدينــة المقدســة عاصــمة ال،  الــسياسيةاألنــشطةذات 
   الفلسطينية المحتلة

ــة المنحــى  ــة االحتاللي ــا اتخــذت الحمل ــرحالي ــشاملة علــى المؤســسات ،  خطــورةاألكث وهــو الحــرب ال
واستهداف مدار االونروا التابعة لوكالة غـوث ، التعليمية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها

وقد بـدأت ، ابعة للسلطة الوطنية والمدارس الخاصةوتشغيل الالجئين الفلسطينيين والمدارس الفلسطينية الت
 مؤســسات الوكالــة وهــو إغــالق األول، عمليــة التطهيــر العرقــي بمــدارس وكالــة الغــوث لتحقيــق هــدفين معــا

 الخــالص مــن جميــع مؤســسات االونــروا التــي تقــدم خــدمات إلــىيــسعى ،  مــشتركإســرائيلي أمريكــيهــدف 
 المدارس وقف العمل إغالقوسيتبع ،  دور االونروإوانهاءمات بهدف وقف هذه الخد، لالجئين الفلسطينيين

 كـــل ذلـــك مــن تـــصفية قـــضية الالجئـــين ،  وغيرهــااإلنـــسانية، األخـــرىفــي المؤســـسات الـــصحية والخدميــة 
،  وكالــة غــوث وتــشغيل الالجئــين الفلــسطينيين االونــرواإلغــاء بعــد إالالتــي ال يمكــن ان تــتم ، الفلــسطينيين

ومـا تحتويـه مـن قناعـات ومعلومـات ، وهو مسح مخـزون الـذاكرة الفلـسطينية، ًأيضا والهدف الثاني الخطير
وزرع معلومات مضلله ، والتزام بالقضية والوطن والنضال والكفاح ضد العدو المحتل،  وطنيوأرشيفوطنية 

 الطلبة إجبار  والفلسطينية الحقيقية الناإلسرائيليةتعتمد على تغيير الرواية ، مزورة مغايرة للحقائق والواقع
وهذا يعنـي فـرض ، اإلسرائيلية واعتماد المناهج الدراسية اإلسرائيليةالفلسطينيين على الدراسة في المدارس 

مــن خــالل ،  علــى الــشعب الفلــسطيني لتــاريخهم الــوطني والنــضالي وهــويتهم الفلــسطينيةاإلجبــاريالنــسيان 
   محاولة محو الذاكرة والرواية الفلسطينية

ات االحتالل الـشعب الفلـسطيني فـي مدينـة القـدس المحتلـة وضـواحيها مـن بنـاء وسوف تمنع سلط
الهجـــرة مـــن القـــدس الـــى ، االول، وســـوف تـــضع الفلـــسطينيين امـــام خيـــارين، المـــدارس العامـــة والخاصـــة

ــاني االنــصياع للرغبــة االســرائيلية والدراســة فــي مــدارس االحــتالل ، محافظــات الــضفة الغربيــة المحتلــة والث
ولـن يكـون امـام الـشعب الفلـسطيني اال خيـار خـوض المعركـة والمواجهـة بكـل ، لمناهج االحتالليـةواعتماد ا
 القانونية والسياسية والصدامية مع االحتالل السترجاع حق التعليم والتعلم باللغة العربيـة والمنهـاج أشكالها

   الفلسطيني
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 أي نـزع إلـىفهـو يهـدف ،  االستهداف السياسي للمؤسسات الفلـسطينية فـي القـدس وضـواحيهاأما
 ألقـصىا نـزع الـشرعية الدينيـة عـن إلـىقـت كما تـسعى فـي ذات الو، شرعية فلسطينية في المدينة المقدسة

 الواقع بأن القدس الموحدة شرقا وغربا عاصمة األمرفي محاولة لفرض ،  والمسيحيةاإلسالميةوالمقدسات 
  .لالحتالل دونالد ترامب اآلخرللكيان الغاصب لفلسطين كما اعترف بذلك الوجه 

تـستهدف الوجـود ، انها حرب تطهيرية شـاملة يـشنها االحـتالل الـصهيوني علـى القـدس وضـواحيها
،  يهوديـة القـدس واالسـتمرار فـي عمليـة التهويـد فـي كـل مجـالإلثبات، الفلسطيني في جميع مناحي الحياة

   إلطباق التهويد على كل شيء

لـذلك هـي ،  فلـسطيني يمكـن ان ينـسى وطنـه الفلـسطينيسلطات االحتالل تسعى الـى صـناعة جيـل
  .لكنها ستنهزم بكل تأكيد،  حرب الذاكرة مع الشعب الفلسطينياآلنتخوض 

  ١٣ص/٨/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
 

  وحماية الدولة الفلسطينيةردناأل

 سري القدوة

ــت مواقــف  ــد لعب ــسطينية دورردناأللق ــة والراســخة تجــاه القــضية الفل ــة الثابت ا مهمــا تجــاه  التاريخي
ــى  ــشعب اإلرثالحفــاظ عل ــة لل ــواقي والحماي ــدرع ال ــث شــكلت ال ــسطيني حي ــوطني الفل ــضالي ال ــاحي والن  الكف

 وجهودهــا بقيــادة الملـك عبــد اهللا الثــاني موقفــا ثابتــا وراســخا لحمايــة ردنالفلـسطيني وقــد شــكلت مواقــف األ
ة الفلـسطينية بـصدارة اهتمامـات القدس والقضية الفلسطينية وكانت واضحة ومعلنة وساهمت بوضع القضي

المجتمع الدولي وتعتبر نبراسـا للموقـف العربـي والعمـل المـشترك وأكـدت أنـه ال حـل للقـضية الفلـسطينية إال 
/ مـن خــالل حـل الــدولتين الـذي يــضمن إقامـة الدولــة الفلـسطينية المــستقلة علـى خطــوط الرابـع مــن حزيــران

   وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧يونيو عام 

 دعم القضية الفلسطينية لعب دورا مهمـا فـي إطارجهود المملكة والتنسيق العربي المشترك في ان 
 دولتــه والحفــاظ علــى حقوقــه إقامــةصــياغة الموقــف الــدولي والتعبيــر عــن تطلعــات الــشعب الفلــسطيني فــي 

لفلسطيني لنيل  التنسيق مع كل األطراف الدولية لدعم الشعب ا  هذاأهميةالتاريخية الراسخة واألصيلة وان 
 أولويـات لـصفقة القـرن مـن خـالل تحديـد التصدي دورا مهما في ردن ولعب األ حقوقهم العادلة والمشروعة

يـة ضـمن ثوابـت جاللـة الملـك عبـد اهللا والتـي عبـرت بوضـوح حـول ردنالعمل العربي ومحددات السياسية األ
 الوصـاية   في هذا الجانب وال تنازل عنالموقف من التوطين والوطن البديل والقدس فال تنازل عن الثوابت

 األولـي ردنالهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس فالقـضية الفلـسطينية هـي قـضية األ
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 في تنسيق المواقف العربية والدولية للعمل من خاللها وترجمتها عمليا علـى ارض أساسيةوهذه المحددات 
    الشعب الفلسطينيأبناءواالعتداءات اليومية على الواقع في مواجهة مخاطر االستيطان 

 للعمــل الــوطني وحمايــة ًأساســاوقــد شــكلت المواقــف الــشعبية والتحركــات الجماهيريــة فــي المملكــة 
 الفلــسطينية الدولــة إقامــة والــدفاع عــن القــدس واألرض الفلــسطينية مــن اجــل تحقيــق اإلســالميةالمقدســات 

 لرفض أي عـرض أو تـسوية أو صـفقة ال األساسيةق ضمن الثوابت ضمن قرارات الشرعية الدولية واالنطال
 وأعلنهـا الملـك عبـد اهللا الثـاني أكـدهاتنسجم مع الثوابت والمحددات الوطنية والموقف الراسـخة التـي طالمـا 

  .في أكثر مناسبة

ومــا مــن شــك ان الحملــة شرســة والمــؤامرات تتــشعب حيــث تحــاك العديــد مــن المــؤامرات وتمــارس 
 اإلقليمية لتمرير صفقة القرن للنيـل مـن صـمود الـشعب الفلـسطيني وكفاحـه العـادل ولكـن بفعـل الضغوطات

 ردنٕ هـي الـدرع الـواقي والعـين الحارسـة للحلـم الفلـسطيني وان األردنالحكمة والمواقـف الراسـخة سـتبقي األ
لعمـل ضــمن بـالرغم انـه يواجــه صـعوبات فــي مـساعيه للــدفاع عـن القــدس والمقدسـات إال أنــه مـستمر فــي ا

 ردنسالم عـادل وشـامل يـضمن حقـوق الـشعب الفلـسطيني ومواقـف األ إلى اإلطار العربي والدولي للوصول
من القضية الفلسطينية وعملية السالم والعمل ضمن الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات اإلسـالمية 

   والمسيحية

ي الـشمولي كخيـار اسـتراتيجي ثابـت ان شعبنا الفلسطيني متمسك بالوحـدة الوطنيـة والموقـف العربـ
 العـالم اجمـع، وان الـشعب أمـامفي مواجهة االحتالل وعنجهية وتعرية جيـشه والكـشف عـن جـرائم حكومتـه 

ي الكفـاحي مـن اجـل حمايـة القـضية الفلـسطينية والـدفاع عـن ردنـالفلسطيني وقيادته متمـسكون بـالعمق األ
ام الدولــة الفلــسطينية وعاصــمتها القــدس، وفــي ظــل هــذا المــشروع الــوطني القــائم علــى إنهــاء االحــتالل وقيــ

العدوان وهذه المؤامرات التي تحاك ضد القـضية الفلـسطينية يكـون لزامـا علينـا التمـسك اليـوم بخيـار الدولـة 
 علي الشعب الفلسطيني والعمـل المتآمرةالفلسطينية ومحاربة مشاريع التصفية التي يقودها بعض القيادات 

ية والعمـل علـى صـيانة الوحـدة سـرائيل الفلسطيني ومواجهة االستيطان وقـرارات الـضم اإلعلى تعزيز الصمود
ــوطني وهــدفنا  ــضالنا ال ــدولي لن ــي وال ــدعم العرب ــسطينية مــن خــالل ال ــة الفل ــاء مؤســسات الدول ــة وبن الوطني

  .المقدس

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  ١٣ص/٨/١/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  اخبار باالنجليزية

Jordan slams Israeli assaults on worshippers at Al Aqsa 
 

By JT - Jan 07,2020 - The Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock (right) and Al 

Aqsa Mosque (left) (AFP photo) 

AMMAN — Jordan on Tuesday condemned the Israeli assaults on worshippers at Al Aqsa 

Mosque/Al Haram Al Sharif , calling on Israeli occupation authorities to respect the 

sanctity of the place and the freedom and safety of worshippers.  

In a statement on Tuesday, Foreign Ministry Spokesperson Deifallah Fayez voiced the 

Kingdom’s utter rejection of the Israeli assaults on worshippers, noting that Israel’s 

actions are a violation of its obligations as the occupying force in accordance with 

international law. 

Fayez also denounced the Israeli occupation authorities' installation of wooden and metal 

pillars near the Southern Wall of the Aqsa Mosque, calling on Israel to immediately 

remove them, according to a ministry statement.   

He stressed that the Jerusalem Awqaf Department is the sole authority responsible for 

administrating all the Aqsa Mosque’s affairs as stipulated in the international law, 

including maintenance and renovation works  

Fayez warned of the repercussions of the continuous Israeli violations against Al Haram Al 

Sharif and worshippers, demanding an end to the occupation force’s illegal actions and 

respect for the historical and legal status quo. 
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