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المراقب الصحفي
«�إن حم������اوالت
ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين
لف ْر�ض �سيادته على
امل�������س���ج���د الأق�������ص���ى
ق�ضية تعني العامل
الإ���س�لام��ي كله ولي�س الفل�سطينيني
وح�������ده�������م� .إن ق����������وات االح�����ت��ل��ال
ال�صهيوين تقوم بعمليات (اعتداءات)
يومية �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،وقد
كثفت اع��ت��داءات��ه��ا يف الأي����ام الأخ�ي�رة
ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى� .إن ال�شعب
الفل�سطيني قوي و�سيقاوم االحتالل».
ريا�ض من�صور املندوب الدائم لدولة فل�سطني
لدى الأمم املتحدة

«ي����������ن����������ب����������غ����������ي
االع����������ت���������راف ب����������أن
امل�������س���ج���د الأق���������ص����ى
م�����������ك�����������ان ع���������ب���������ادة
للم�سلمني ،والكيان
ال�������ص���ه���ي���وين ي����ع��ت�رف ب����ذل����ك ل��ك��ن��ه
يت�صرف م��ن خ�ل�ال بع�ض �إج���راءات���ه
ب�شكل خمالف لهذه احلقيقة ،وهذا �أمر
مزعج .ينبغي �إحداث نظام يتنا�سب مع
معتقدات وكرامة الطرفني ،لكن هذا
ل��ن ي��ك��ون م��ع االح��ت�لال ،ميكنكم من
خالل االحتالل ت�أجيل حل امل�شكلة لكن
الميكن �إنها�ؤها ،هناك حاجة لقرارات
�سيا�سية ت�شمل امل�سجد الأق�صى �أي�ضاً».
دانيال �سايدمان رئي�س جمعية
(القد�س الدنيوية) �صهيونية غري (حكومية)

«�إن ت���ت���ار ���ش��ب��ه
ج���������زي���������رة ال������ق������رم
م��اي��زال��ون يت�شبثون
بالأمل لعودة ال ِق َرم
�إلى �سيادة �أوكرانيا.
ون����ح����ن ن���ع���م���ل ع���ل���ى ن���ق���ل م��ط��ل��ب��ن��ا
للمجتمع ال���دويل� .إن رو�سيا تتحمل
م�س�ؤولية كافة �آالم تتار ال��ق��رم ،بعد
احتاللها الأول ل�شبه اجل��زي��رة عام
 ،1783و�أط��ال��ب مو�سكو باخلروج من
القرم ب�أ�سرع وق��ت ،ونحن �سنفعل ما
بو�سعنا من �أجل حتقيق هذا املطلب.
�إم��ا �أنْ يرحل الرو�س عن موطننا� ،أو
�أن الفناء �سيكون م�صرينا».
رفعت جوباروف رئي�س املجل�س القومي لتتار ال ِق َرم

«امل���ع���ان���اة ك��ب�يرة
ال���ت���ي ك�����ان ي��ع��ي�����ش��ه��ا
ال�سكان يف ظ��ل حكم
الأق���ل���ي���ة ال��ب��ي�����ض��اء،
ق���ب���ل ال���ق�������ض���اء ع��ل��ى
نظام الأب��ارت��اي��د يف ظ��ل ق��ان��ون ال��زواج
بني الأع���راق ،كان ي�سمى القانون غري
الأخالقي ،وكان قانوناً غبياً ،مينع زواج
ال�سود بالبي�ض وبالهنود �أو زواج الهنود
بالبي�ض �أو ال�����س��ود .ك��ان ممنوعاً على
ال�شباب من �أع��راق خمتلفة ال��زواج من
بع�ضهم ،حتى لو �أحب �شابان بع�ضهما».
الدكتور �إي�سوب �إ�سحاق جا�سات
ع�ضو برملان جنوب �أفريقيا ال�سابق

�إغالق امل�سجد جرمية حرب وعدوان على موقع مقد�س..
االحتالل ي�ستغل عملية القد�س لل�سيطرة على كامل الأق�صى!..
منذ يوم اجلمعة املوافق  14يوليو ،2017
ت��ع��ي�����ش م��دي��ن��ة ال���ق���د����س ،واق���ع���ا ج���دي���دًا
تفر�ضه �سلطات االح��ت�لال ال�صهيوين،
التي ا�ستغلت عملية �إطالق نار يف باحات
امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى ،ل��ت��ف��ر���ض �إج�������راءات
ج����دي����دة ه����ي الأول��������ى م����ن ن���وع���ه���ا ،م��ن��ذ
احتاللها للمدينة يف العام .1967
ومن �أه��م تلك الإج���راءات �إغ�لاق امل�سجد
الأق�صى �أم��ام امل�صلني للمرة الأول��ى منذ
احتالله قبل ن�صف ق��رن ،وم ْنع ال�صالة
و�إق��ام��ة الأذان ف��ي��ه ،قبل �أن تعيد ف ْتحه
الأح��د التايل حتت ت�شديدات �أمنية غري
م�سبوقة.
وب���د�أت ال�سلطات ال�صهيونية ،يف تنفيذ
�إج��������راءات ت��ري��ده��ا دائ���م���ة ح��ي��ث ن�صبت
على ب��واب��ات امل�سجد الأق�صى (الأ�سباط
واملجل�س)� ،أب��وا ًب��ا �إلكرتونية ،يجب على
امل�����ص��ل�ين جت����اوزه����ا ق��ب��ل دخ�����ول ب��اح��ات
امل�����س��ج��د ،وذل����ك ت��ن��ف��ي�� ًذا ل���ق���رار امل��و���س��وم
(رئي�س ال��وزراء) املدعو بنيامني نتنياهو
ب��ع��د ت�������ش���اوره م���ع (وزراء) وم�����س���ؤول�ين
�أمنيني.
ولكن امل�صلني الفل�سطينيني ،وعلى ر�أ�سهم
م��دي��ر امل�سجد الأق�����ص��ى ع��م��ر الك�سواين
وم���وظ���ف���و دائ��������رة الأوق�����������اف (ال���ت���اب���ع���ة
للحكومة الأردن���ي���ة) ،رف�ضوا امل���رور عرب
ه���ذه ال��ب��واب��ات ،وف�����ض��ل��وا �إق��ام��ة ال�صالة
خارج حدود احلرم ال�شريف.
وظ��ل ال��ع�����ش��رات م��ن امل�صلني معت�صمني
�أم��ام ب��اب الأ��س�ب��اط ،راف�ضني امل��رور عرب
القد�س».
الأبواب الإلكرتونية للدخول.
وق������ال�« :إغ���ل���اق امل�����س��ج��د ج���رمي���ة ح��رب
�سابقة خطرية
وع����دوان على م��وق��ع مقد�س ي��ع��ود ُم ْل ُكه
وال ُي��خ��ف��ي االح��ت�لال ال�صهيوين �أه��داف��ه للم�سلمني فقط دون غريهم».
الكامنة ،بال�سيطرة الكاملة على امل�سجد
الأق�����ص��ى وال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة املحيطة به ،وتابع« :هذه الإج��راءات ت�ستهدف تق�سيم
ويت�ضح ذلك من الت�صريحات التي �أدلى امل�����س��ج��د ر���س��م��ي��اً زم���ان���ي���اً وم���ك���ان���ي���اً بني
بها املو�سوم بـ(وزير) الأمن الداخلي املدعو امل�سلمني واليهود ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى
جلعاد �آردان ،الذي قال �إن «(�إ�سرائيل) هي حرب دينية يف املنطقة اليحمد عقباها».
�صاحبة ال�سيادة يف اجلبل (يق�صد امل�سجد وقال« :القد�س ال�شرقية �أر�ض فل�سطينية
الأق�������ص���ى واحل������رم ال���ق���د����س���ي) ،وم��وق��ف حمتلة وفقاً لقرارات ال�شرعية الدولية،
ال��دول الأخ��رى لي�س مهماً ،و�إذا تقرر �أن وجميع الإجراءات ال�صهيونية فيها باطلة
خطوة معينة لها �أهمية معينة ،ف�سيتم وغري �شرعية وعلى االحتالل االن�سحاب
تنفيذها».
منها دون قيد �أو �شرط».
وقال�(« :إ�سرائيل) (�سيدة) املكان ،ول�سنا
�أجندة االحتالل
بحاجة لتو�صيات من �أحد دون النظر �إلى
�آراء الآخرين ،الأردن �أو غريها من الدول ،ب����دوره ،ي��ق��ول املحلل ال�سيا�سي املخت�ص
ما نراه �ضرورياً نفعله».
ب�����ش���ؤون ال��ق��د���س م��ه��دي ع��ب��دال��ه��ادي �إن
وي���ق���ول ح��ن��ا ع��ي�����س��ى� ،أم��ي��ن ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة االح��ت�لال ينفذ ح��ال��ي��اً خمططاً لتغيري
الأهلية الإ�سالمية امل�سيحية �إن االحتالل «ال��واق��ع ال�سيا�سي وال��ت��اري��خ��ي والديني
ارت��ك��ب ���س��اب��ق��ة خ��ط�يرة ب����إغ�ل�اق امل�سجد وامل��ج��ت��م��ع��ي للم�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك
الأق�صى ،م�ؤكداًَ �أنه مل يغلَق �أمام امل�صلني املفرو�ض منذ العهد العثماين».
منذ نحو  800عام.
و�أ������ض�����اف ل���وك���ال���ة �أن����ب����اء (الأن����ا�����ض����ول)
ور�أى عي�سى الذي يعمل �أ�ستاذاً وباحثاً يف الرتكية« :منذ احتالل القد�س يف العام
التاريخ وال��ق��ان��ون ال���دويل� ،أن ال�سلطات  ،1967ي��ع��م��ل ال��ك��ي��ان ال�����ص��ه��ي��وين على
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة «ت�����ش��ن ح���رب���اً ���ش��ر���س��ة على تغيري هذا الواقع من بالتغلغل يف البلدة
امل�����س��ج��د والأم����اك����ن امل��ق��د���س��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة م��ن ال��ق��د���س ،م��ن خ�لال تعزيز

اقتحامات املتطرفني اليهود يف الباحات،
�أم��ا الآن فامل�سجد يدخل مرحلة جديدة
وخطرية جدًا».
نّ
وب�ّي� �أن «ال��ك��ي��ان ال�صهيوين ي�سعى �إل��ى
تكرار ما ح��دث يف احل��رم الإبراهيمي يف
اخلليل من احتالله وتق�سيمه ،يف امل�سجد
الأق�������ص���ى ،وذل����ك رغ����م ق����رار ال��ي��ون�����س��ك��و
ال����ذي ي��ع�ترف ب�����أن امل�����س��ج��دي��ن م��وق��ع��ان
�إ�سالميان».
ويعتقد عبدالهادي �أن االحتالل يخ�شى
«انفجار ال�شارع الفل�سطيني ب�شكل عام،
واملقد�سي ب�شكل خا�ص يف وجه خمططاته
الرامية لل�سيطرة على امل�سجد الأق�صى»،
وه���و م���ا ي��ج��ع��ل��ه ي��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب�شكل
تدريجي.
وح����ذر م���ن حت���� ُّول ال�������ص���راع ب�ي�ن ال��ك��ي��ان
ال�صهيوين والفل�سطينيني على �إثر ذلك
�إل��ى «�صراع ديني قد متتد ت�أثرياته �إلى
خارج فل�سطني».

دائرة الأوقاف

الوجود ال�سكاين اليهودي فيها ،و�إقامة
ُك ُن�س ومدار�س يهودية � ً
أي�ضا».
وي��ت��اب��ع« :ب��ع��د ذل���ك �أ���ص��ب��ح��ت ال�سلطات
ال�صهيونية ت�سمح باقتحامات امل�ستوطنني
لباحات امل�سجد الأق�صى ،و�إقامة الطقو�س
التلمودية فيه ،حتى تتمكن من ال�سيطرة
على املكان و�إدارة ال�صراع ،وذلك كله بقوة
ال�سالح».
وي��رى عبدالهادي �أن «�سلطات االحتالل
ا�ستغلت عملية �إط�لاق النار التي وقعت
م�������ؤخ������راً ،ح���ت���ى حت�������اول �إع���������ادة ت��ن��ف��ي��ذ
ن�صب
خمططها ال��ق��دمي اجل��دي��د ،وه��و ْ
�أب����واب �إل��ك�ترون��ي��ة على م��داخ��ل وب��واب��ات
امل�سجد الأق�صى ،حتى ت�سيطر على املكان
ب�شكل �أك�ب�ر ،وتعزيز وج��وده��ا الع�سكري
على بوابات امل�سجد وحتى يف داخله».
وي����ؤك���د �أن «�أج���ن���دة االح���ت�ل�ال تت�ضمن
ف�� ْر���ض �سيطرة �أمنية فعلية على املكان،
وتغيري الو�ضع القائم نهائياً ل�صاحلها،
وتقييد دخ��ول الفل�سطينيني وخروجهم
�إلى ومن امل�سجد».
وق���������ال« :م����ن����ذ �����س����ن����وات ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات
واالح��ت�لال يعمل على تغيري ال��واق��ع يف
امل�سجد الأق�صى ،وذلك على عدة مراحل،
فبد�أت باحتالله وال�سيطرة ب�شكل كامل
ع���ل���ى ب��ع�����ض �أج�����زائ�����ه ،وم�����ن ث����م ف��� ْر����ض

م��ن ج��ان��ب��ه ي���رى ن��ا���ص��ر ال��ه��دم��ي رئي�س
الهيئة املقد�سية ملناه�ضة ال��ت��ه��وي��د� ،أن
«االحتالل يعمل على �إنهاء �سيطرة دائرة
الأوقاف التابعة للأردن على امل�سجد».
و�أ���ض��اف لوكالة (الأن��ا���ض��ول)« :التحول
اخل��ط�ير ي��ك��م��ن يف ���س��ع��ي االح���ت�ل�ال �إل���ى
�إدارة الأق�����ص��ى م��ن ال��داخ��ل ،وال�سيطرة
ع���ل���ى امل����وظ����ف��ي�ن واحل������را�������س وامل�����راف�����ق
وال�ساحات ،ون�� ْزع كل �صالحيات الأوق��اف
داخل احلرم».
وتابع« :يف ال�سابق ،كان االحتالل ي�سيطر
على مداخل وبوابات احلرم القد�سي ،فكان
مينع دخول بع�ض امل�صلني �أو املوظفني يف
الأوقاف� ،أو �إدخال مواد البناء والرتميم،
�إال �أن الو�ضع بعد عملية القد�س �أ�صبح
خمتل ًفا ،فهناك نية �صهيونية ل�سيطرة
كاملة على الأق�صى ،داخلياً وخارجياً».
ومل ي�ستبعد �إحل��اق امل�سجد الأق�صى مبا
تو�سم (وزارة) الأديان ال�صهيونية.
و�أ����ض���اف« :يف ح���ال ح�����ص��ول ذل����ك ،ف���إن��ن��ا
�سنفتقد ال�����س��ي��ط��رة ك��ل��ي��اً ع��ل��ى امل�����س��ج��د،
و�سيتحكم االح��ت�لال بكل تف�صيل دقيق
يح�صل فيه».
وق�����ال« :ال�����ص��م��ت وردة ال��ف��ع��ل ال��ع��رب��ي��ة
ال�ضعيفة �إزاء م��ا ح�صل م�شجع وداف���ع
ل�سلطات االحتالل للم�ضي يف خمططاتها
داخل ويف حميط امل�سجد الأق�صى».
و�أ����ض���اف« :الإج�����راءات ال�صهيونية التي
ُو�ِ��ص��ف��ت ب���أن��ه��ا يف �إط���ار ال���رد على عملية
القد�س ،هدفها لي�س �أمنياً بقدر م��ا هو
�سيا�سي ،فالبوابات الإلكرتونية ،تهدف
ب��الأ���س��ا���س �إل����ى ع��رق��ل��ة و����ص���ول امل�صلني
الفل�سطينيني �إل���ى امل�����س��ج��د ،وتخفي�ض
�أعدادهم داخله ب�أكرب قدر ممكن».

