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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  إسرائيل تؤكد احترام الوضع الراهن باألقصى ودور األردن في األماكن المقدسة •

  شؤون سياسية

  ٥  األردن يدين قرار االحتالل بتوسيع االستيطان •

  ٦  يلي بخصوص األقصىاألردن يستنكر تصريحات وزير األمن اإلسرائ •
  

  اعتداءات

  ٦   تطالب بإغالق األقصى أمام الفلسطينيين باألضحى"الهيكل"منظمات  •

  ٧  دعوات اسرائيلية بضم الضفة الغربية •
  

  تقارير
  

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

  ١٠  ية في القدسّالصمت الدولي يشجع إسرائيل على إجراءاتها التعسف: هيئة فلسطينية •

  ١١  لماذا يدعو المقدسيون لعدم نحر األضاحي أول أيام العيد؟ •
  

  فعاليات
  

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

  شؤون مقدسية
  

  ١٢  وصالة العيـد في األقصى فقط... إغالق مساجد القدس •
  

  

  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  

  ١٣  واألردن ينتصر لفلسطين في مواجهة التهويد..  يهزمون المستوطنين"األقصى"ماة ح •

  ١٤  الزحف إلى األقصى •

  ١٦  الفلسطينيون فهموا الدرس •

  ١٧  ًالصراع دينيا؟" اليهودي " كيف يجعل الخطاب السياسي  •

  ١٨  !اقتحام أم أغالق؟ •

  ٢٠  سيادة االحتالل على الضفة •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢١  م في أيدي الفلسطينيينالحر •

  ٢٣  شرطة القدس تخترع ذريعة لسلوكها الوحشي ضد الفلسطينيين •

  ٢٤  خطر تكرار تجربة الخليل •

  أخبار باالنجليزية

Jordan warns against altering Al Aqsa status quo  

 after Israel transgressions  ٢٦  

The heroes of Jerusalem  ٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  دسالقاالردن 

 إسرائيل تؤكد احترام الوضع الراهن باألقصى ودور األردن في األماكن المقدسة

 عمال اإلسرائيلية، يسرائيل كاتس، أكد وزير الخارجية في حكومة تسيير األ-فلسطين المحتلة  
وقال كاتس، في تصريح صحفي نقلته هيئة البث .احترام بالده للوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف

إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وأنه وفق «: ائيلية الرسمية، أمس األربعاءاإلسر
معاهدة السالم مع األردن فإن إسرائيل تعترف بالدور الخاص للمملكة في األماكن المقدسة 

لوضع القائم وحول تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد أردان، ودعوته لتغيير ا.«اإلسالمية
تصريحات الوزير جلعاد أردان بصدد تغيير «: في الحرم القدسي، قال كاتس، بحسب مراسل هيئة البث

الوضع الراهن في الحرم والسماح لليهود بالصالة في جبل الهيكل، ال تعدو كونها اقتراحا غير ملزم طرحه 
غيير الوضع القائم في مدينة القدس وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي قد دعا إلى ت.«على الطاولة

وقال إردان، . ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي للمسجد األقصى
أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم «: »تايمز أوف إسرائيل«بحسب ما نقلت عنه صحيفة 

يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصالة في ، ويجب العمل على تغييره حتى ١٩٦٧السائد منذ عام 
يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصالة فيه أيضا، «وأضاف أنه . »جبل الهيكل

من جانبها، نددت الرئاسة الفلسطينية، .«لكن يجب تحقيق ذلك من خالل اتفاقات سياسية وليس بالقوة
وحذرت الرئاسة الفلسطينية، في . في المسجد األقصى» وضع القائمتغيير ال«أمس األربعاء، بدعوة أردان، 

ندين هذه التصريحات الرامية «وقالت . بيان من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد األقصى المبارك
وشددت على أن المسجد . »لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واالسالمية

الحكومة اإلسرائيلية تتحمل مسؤولية «وأضافت  .«ً أحمر لن يقبل المساس به إطالقاخط«االقصى 
االستفزازات واالعتداءات المتواصلة على األماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد 

 والتي - التدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاوالت »وطالبت المجتمع الدولي بـ. »األقصى المبارك
وينص الوضع القائم .« ستؤدي إلى وضع ال يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة-إن استمرت 

في القدس على أن إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس هي المسؤولة عن إدارة المسجد األقصى، وهي 
ابعة لوزارة األوقاف ودائرة األوقاف، الت. تحدد من يدخل ومن ال يدخل المسجد، وبأي طريقة يدخلون

والمقدسات والشؤون اإلسالمية األردنية، هي المشرف الرسمي على المسجد األقصى وأوقاف القدس 
القانون الدولي، الذي يعد األردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل  ، بموجب)الشرقية(

على الشؤون الدينية في القدس بموجب كما احتفظ األردن بحقه في اإلشراف . احتاللها من جانب إسرائيل
  )وكاالت).(١٩٩٤اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية الموقعة في (اتفاقية وادي عربة 

  ٢٠ص/١٥/٨/٢٠١٩الدستور 



 
٥

  شؤون سياسية

 األردن يدين قرار االحتالل بتوسيع االستيطان

ت االحتالل الصهيوني  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمس قرار سلطا– الغد –عمان  
 وحدة استيطانية جديدة، وطالبت المجتمع الدولي الضغط ٢٣٠٠توسعة االستيطان الالشرعي عبر بناء 

 .لوقف كل ممارساته األحادية التي تكرس االحتالل وتقوض جهود السالم) الكيان(على 

سلطات ( إن قرار وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفق بيان للوزارة أمس 
خطوة ال قانونية مدانة تستدعي موقفا دوليا “توسعة االستيطان في الضفة الغربية المحتلة ) االحتالل

 .”حاسما للضغط على القوة القائمة باالحتالل لوقف ممارستها التي تقوض جهود السالم وفرصه

 وحدة ٢٣٠٠نحو وكانت حكومة االحتالل اإلسرائيلي صادقت قبل يومين على خطط لبناء  
 .”السالم اآلن“استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفقما أفادت حركة 

لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية صادقت “وقالت الحركة في بيان نشرته أول من أمس إن 
 تمر في مراحل مختلفة من  وحدات سكنية٢٣٠٤أثناء اجتماعها خالل اليومين الماضيين على بناء 

، والتي تعد األحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس األميركي ”إجراءات الموافقة
 .دونالد ترامب السلطة

 موافقة أولية، ١١٥٠ موافقة نهائية و١٢٨٠ وحدة سكنية منها ٢٤٣٠ووافقت اللجنة على بناء  
 . الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية بؤر استيطانية في الضفة٣كم تم منح 

” ج“ وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق ٧٠٠وكانت السلطات اإلسرائيلية أعطت الضوء األخضر لبناء 
 آالف وحدة في المستوطنات أواخر ٦الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص بناء 

 .الشهر الماضي

كنية المصادق عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف من الوحدات الس % ٩٠وتقع نحو  
إسرائيليا بالتجمعات االستيطانية المحاذية للخط األخضر، مما يعني أن على اإلسرائيليين إخالءها في حال 

 .تم التوصل التفاق مع الفلسطينيين

  ٣ ص١٠/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  



 
٦

  األقصىاألردن يستنكر تصريحات وزير األمن اإلسرائيلي بخصوص

  الرأي-عمان 

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي بخصوص  
 .الوضع القائم في المسجد االقصى المبارك الحرم القدسي الشريف

وعبر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة عن رفض  
لمطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة اي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي المملكة ا

 .والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك

ذكر القضاة إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني،   َ
 .لقائمبضرورة اإليفاء بالتزاماتها واالحترام الكامل للوضع ا

وطالب السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري لجميع المحاوالت لتغيير الوضع القائم في المسجد  
 .األقصى المبارك

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية لالحتجاج  
  ابتر.. واالعتراض على تصريحات الوزير اإلسرائيلي

  ٢ ص١٥/٨/٢٠١٩الرأي 

***  

  اعتداءات

 "األضحى" في "األقصى" تطالب بإغالق "الهيكل"منظمات 
  الرأي-القدس المحتلة 

المزعوم، امس أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في » الهيكل«دعت منظمات  
 ما االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى، يوم األحد المقبل بأول أيام عيد األضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى

  .خراب الهيكل«يسمى 

من باب الخليل باتجاه ) األحد(كما دعت الجمعيات االستيطانية المشاركة بالمسيرة التي ستنطلق  
 .األقصى، حيث ستطوف المسيرة أزقة القدس القديمة

المزعوم رسالة على رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتانياهو، » الهيكل«إلى ذلك، بعثت منظمات  
، والسماح بفتح باب »األضحى«اللها إغالق المسجد األقصى األحد المقبل ومنع إقامة صالة طالبته من خ

  >>...خراب الهيكل«المغاربة للمستوطنين وتخصيص ساحات الحرم لليهود فقط إلحياء ذكرى ما يسمى 

كما أدى العشرات من المستوطنين صلوات تلمودية عند أبواب األقصى من الجهة الخارجية ... >>  
  .خاصة عند باب القطانين



 
٧

ودعت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المسلمين عامة والفلسطينيين   
خاصة الوصول للحرم القدسي الشريف والمرابطة بالمسجد وتأدية صالة العيد في المدينة المقدسة، في 

  .ظل الدعوات اليهودية المتطرفة القتحامه صباح العيد

هيئة في بيان إلى العزلة والحصار المفروض على المسجد األقصى المبارك مع اقتراب واشارت ال  
ًعيد األضحى، وما يتعرض له من انتهاكات يومية جسيمة تتمثل باقتحام قطعان المستوطنين تنفيذا للرؤية 

ًاالسرائيلية المتطرفة بتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا، وما يتربص به من عمليات ا قتحام أيام عيد ً
، بإصرار متطرف على المساس بحرمة المسجد »خراب الهيكل«ًاألضحى تزامنا مع ذكرى ما يسمى 

  .ًالمبارك، داعية الى مواصلة التصدي لجميع االنتهاكات واالعتداءات

وقالت إن مدينة القدس المحتلة وفي كل المناسبات الدينية اإلسالمية والمسيحية كشهر رمضان   
واألعياد وسبت النور العظيم تعاني من ويالت االحتالل وممارساته الهوجاء من تدمير وتهجير المبارك 

 .ومنع للمصليين، ونشر للحواجز والمتاريس ما ينغص على هذه المدينة وسكانها ومؤمنيها

  ٨ ص٩/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

 دعوات اسرائيلية بضم الضفة الغربية
 

، ساحات ٨/٨/٢٠١٩ توطنا صباح أمس الخميس مس٢٧٠ اقتحم نحو   -فلسطين المحتلة 
المزعوم، رئيس » الهيكل«المسجد األقصى بحراسة مشددة لشرطة االحتالل، فيما طالبت منظمات 

الحكومة، بنيامين نتنياهو، إغالق المسجد أمام الفلسطينيين بأول أيام عيد، األحد المقبل، لتزامنه مع ما 
  .«خراب الهيكل«يسمى ذكرى 

 االحتالل الحراسة للمستوطنين خالل اقتحامهم بساعات الصباح ساحات الحرم، ووفرت شرطة
حيث نشرت الوحدات الخاصة قبالة المسجد القبلي وقبة الصخرة، وقامت بإبعاد مجموعات من 

  .الفلسطينيين لتوفير الحماية للمستوطنين خالل عملية االقتحام

ة االحتالل التي واصلت فرض تقييدات على ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن شرط
دخول الفلسطينيين للمسجد، ونصب الحواجز العسكرية عند بواباته، وفرت الحماية لعشرات المستوطنين 

  .الذين قاموا بجوالت استفزازية في ساحات الحرم

المزعوم، فيما قام » الهيكل«وخالل االقتحامات تلقى مجموعات من المستوطنين شروحات عن 
قبل مغادرة ساحات الحرم من » باب الرحمة«عضهم بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى ب

كما أدى العشرات من المستوطنين صلوات تلمودية عند أبواب األقصى من الجهة . جهة باب السلسلة
  .الخارجية خاصة عند باب القطانين



 
٨

لمزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين ا» الهيكل«وتأتي هذه االقتحامات، فيما دعت منظمات  
إلى المشاركة في االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى، يوم األحد المقبل بأول أيام عيد األضحى، وذلك 

  .«خراب الهيكل«تزامنا مع ذكرى ما يسمى 

كما دعت الجمعيات االستيطانية المشاركة بالمسيرة التي ستنطلق، يوم األحد، من باب الخليل 
المزعوم » الهيكل«إلى ذلك، بعثت منظمات . اه األقصى، حيث ستطوف المسيرة أزقة القدس القديمةباتج

رسالة على رئيس الحكومة نتنياهو، طالبته من خاللها إغالق المسجد األقصى يوم األحد المقبل ومنع 
 لليهود فقط إقامة صالة عيد األضحى، والسماح بفتح باب المغاربة للمستوطنين وتخصيص ساحات الحرم

  .«خراب الهيكل«إلحياء ذكرى ما يسمى 

عا سياسيون يمينيون وزعماء المستوطنين نتنياهو إلى ضم مستوطنات الضفة دفي السياق، 
ردنا على جريمة «وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود ، . ًالغربية ردا على مقتل الجندي

  .«وطناتالقتل يجب أن يطبق السيادة على المست

نتنياهو بترجمة تصريحاته على االرض «من جهته طالب رئيس مجلس بنيامين إسرائيل غانز 
دعوة مماثلة، » السيادة» كما أصدرت حركة. »والعمل فورا على تطبيق السيادة االسرائيلية على المنطقة

. »إلسرائيليةللسيادة ا«موضحة أن مثل هذه الهجمات ستستمر طالما بقيت الضفة الغربية ال تخضع 
بالضفة الغربية، وتحدثت عنها في » ج«وقالت وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد إنها تؤيد ضم المنطقة 

وأدلت شاكيد بتصريحات . مقابلة أجرتها معها مع جيروساليم بوست في وقت سابق من هذا األسبوع
بق السيادة على الضفة يجب أن نط» مماثلة إلذاعة الجيش صباح أمس في أعقاب الهجوم، قائلة

  .«الغربية

واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وشرعت بعمليات بحث وتقصي في 
فيما اعلنت شرطة االحتالل انها دفعت بتعزيزات . االراضي الزراعية وتسجيل الكاميرات على مدخل البلدة

ذ عمليات انتقامية من الفلسطينيين على الى شوارع الضفة الغربية تحسبا من قيام المستوطنين بتنفي
  )وكاالت. (شوارع الضفة الغربية

  ١٤ص/٩/٨/٢٠١٩الدستور 

  

***  



 
٩

  تقارير

 الهدوء يعود للمسجد األقصى.. بعد اقتحامات دامية أمس

 الهدوء باحات المسجد األقصى المبارك اليوم االثنين بعد مواجهات عنيفة أمس بين يسود  
 مستوطن باقتحام المسجد، مما تسبب بمواجهات ١٨٠٠الفلسطينيين وقوات االحتالل التي سمحت لنحو 

 .سقط فيها عشرات الجرحى

اسي في إسرائيل، وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات االحتالل، وبناء على توصيات المستوى السي  
قررت منع عمليات االقتحام التي ينفذها المستوطنون اعتبارا من اليوم وحتى مساء األربعاء، وهي األيام 
التي تصادف عيد األضحى، على أن تعود عمليات االقتحام في إطارها اليومي االعتيادي صباح الخميس 

  .المقبل

-  يهوديا المسجد األقصى ثالث مرات أمس  مستوطنا١٧٢٩ووفقا للصحافة اإلسرائيلية، اقتحم   

 تحت حماية قوات االحتالل عقب صالة الظهر، كما قمعت الشرطة اإلسرائيلية -أول أيام عيد األضحى
المصلين داخل المسجد عقب صالة العيد، مما أسفر عن عشرات الجرحى نتيجة استخدام قنابل الغاز 

  .والرصاص المطاطي

ئيلية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد فيما يسمى ذكرى وذكرت صحيفة معاريف اإلسرا  
  .مقارنة بعددهم العام الماضي في المناسبة ذاتها% ١٧خراب الهيكل زاد بنسبة 

من جهة أخرى، اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية بلدة بيت كاحل في الضفة الغربية المحتلة   
شابين الفلسطينيين المشتبه بهما في تنفيذ عملية قتل جندي ووضعت ترسيما هندسيا مفصال لمنزلي ال

  .إسرائيلي يدعى دفير سوريك قبل أيام، وذلك تمهيدا الستصدار أمر بهدمهما

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت بعد مطاردة استمرت يومين كال من نصير عصافرة وقاسم   
ة إسرائيلية إن اقتحام منزليهما تمهيدا لهدمهما وقالت مصادر عسكري. عصافرة لالشتباه بتنفيذهما العملية

  .يأتي في ضوء ما وصفته بالتقدم في مجريات التحقيق معهما

   ١٢/٨/٢٠١٩الجزيرة 

  
  
  

***  



 
١٠

  ّالصمت الدولي يشجع إسرائيل على إجراءاتها التعسفية في القدس: هيئة فلسطينية
 

، )مستقلة" (حشد"وق الشعب الفلسطيني قالت الهيئة الدولية لدعم حق - األناضول/ محمد ماجد/ غزة
استمرار الصمت الدولي يشجع االحتالل اإلسرائيلي على اإلمعان في فرض المزيد من "الثالثاء، ان 

  ."اإلجراءات التعسفية في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى

اقف واضحة بإعالن مو"وطالبت الهيئة في بيان وصل األناضول نسخة منه، المجتمع الدولي،  
  ."تجاه استنكار ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة الهادفة لتهويد القدس

ان الصمت الدولي بما ذلك التحيز الواضح من قبل المقرر األممي الخاص المعني بحرية :"وقالت  
عسفية ، يساهم بشكل يشجع االحتالل اإلسرائيلي المضي في إجراءاته الت)أحمد شهيد(الدين أو المعتقد 

  ."واقتراف المزيد من االنتهاكات واالنتهاكات الجسيمة

للعمل الجاد من أجل الضغط على االحتالل اإلسرائيلي على وقف كافة أنشطته االستيطانية "ودعت  
  ."في األرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية

وفاء بالتزامها بموجب المادة ال"وحثت الهيئة، األطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف  
  ."األولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام االتفاقية في كافة الظروف

تغيير الوضع "وفي وقت سابق الثالثاء، دعا وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد اردان، إلى  
  .في المسجد األقصى بحيث يتمكن اليهود من الصالة فيه" القائم

األحد، منعت الشرطة اإلسرائيلية المستوطنين من دخول األقصى لتزامن ذلك مع صالة وصباح  
  .العيد، وسمحت الحقا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين المسلمين قرب باب المغاربة

ٕواثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين، فأخرجت الشرطة المستوطنين واعتدت على  
 منهم إلى المستشفيات في القدس، حسب ١٦ إصابة في صفوفهم، تم نقل ٦١ المصلين، وأوقعت نحو

  .إحصائية لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

وتدعو جماعات يهودية متطرفة الى تقسيم المسجد األقصى زمانيا بين المسلمين واليهود، وهو ما  
  .ترفضه دائرة األوقاف اإلسالمية بشدة

  ٦ ص١٥/٨/٢٠١٩السبيل 

  

  

***  



 
١١

 لماذا يدعو المقدسيون لعدم نحر األضاحي أول أيام العيد؟

 القدس المحتلة- أسيل جندي

بعد نجاح تجربتها األولى في اقتحام المسجد األقصى في العشر األواخر من شهر رمضان، وهي  
ى، ُاأليام التي يمنع فيها ذلك، تسعى جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحام ضخم للمسجد في أول أيام عيد األضح

 .إحياء لما يسمى ذكرى خراب الهيكل

على يد " هيكل سليمان"ويعتبر اإلسرائيليون خراب الهيكل المزعوم يوم حزن وحداد على تدمير  
البابليين، بينما تعكف منظمات الهيكل سنويا قبيل هذه الذكرى على حشد الرأي العام اإلسرائيلي من أجل 

وبالتزامن مع المؤتمر .قصى، الذي تنفذه المنظمات االستيطانيةالمشاركة في االقتحام الجماعي الكبير لأل
السنوي التحضيري الذي عقدته جماعات الهيكل يومي األربعاء والخميس لمناقشة آليات االقتحام 
وتفاصيله، تتصاعد دعوات الناشطين الفلسطينيين لضرورة شد الرحال للمسجد األقصى بأعداد كبيرة في 

ومن بين األفكار التي . والمكوث فيه لساعات طويلة إلفشال مخططات المتطرفينأول أيام عيد األضحى،
يتداولها الناشطون تأجيل نحر األضاحي أول أيام العيد، لتسهيل حشد أكبر عدد من المقدسيين في 

لو كان رسول "وكتب الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص على صفحته في فيسبوك . المسجد األقصى
ُأن يقتحم األقصى حين نخرج للنحر أو نرابط فيه :  عليه وسلم بيننا وعلم أننا بين خياريناهللا صلى اهللا

 ."ونؤخر األضاحي لليوم التالي، فماذا كان سيختار؟

  ٩/٨/٢٠١٩الجزيرة 

***  

  فعاليات

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

 ما أقدم عليه االحتالل من اقتحام للمسجد األقصى في صبيحة عيد  ن ملتقى القدس الثقافيادا -عمان 
األضحى المبارك، واعتداء على المصلين والعابدين في موسم مقدس ال ينتهكه إال مجرم خارج على كل 

ين واكد ان مخطط المستوطن. ٕاألعراف اإلنسانية والدينية، في ظل صمت وعجز عربي واسالمي ودولي
الصهاينة القتحام المسجد األقصى بحماية شرطة االحتالل في وقت عبادتهم، هو اعتداء صارخ على أحد 

 ومحاوالت   تغيير هويته اإلسالمية، ٕأعظم مقدسات المسلمين، وان تنفيذ أي خطوة تهويدية من شأنها
ر ما جرى في الحرم فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى بين المسلمين واليهود على غرا

 فال يمكن فرض   وسيفجر بركانا سيطال االحتالل ، اإلبراهيمي في الخليل قبل سنين سيحرك المنطقة،
واقع احتاللي باإلجرام والعربدة واإلرهاب والتخويف بالقوة عن طريق االعتداء على أهل الحق واألرض 

لمسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ينجم عن هذه إننا نحمل االحتالل ا: وقال الملتقي في بيانه .المرابطين



 
١٢

  االقتحامات التي تعكس مخططات االحتالل الهادفة إلى فرض الهيمنة على المسجد األقصى المبارك،
وقال إن قمع المصلين في المسجد األقصى .ويهدف إلى طي معالم الهوية اإلسالمية للمسجد األقصى

ة واستقواء سيكون له ما بعده، ألن التعدي على أهم ثوابت المبارك وضربهم واعتقالهم هو إجرام وبلطج
لن يمر مرور الكرام، وحماية األقصى تتم في ظل معادلة تقوم على » المسجد األقصى المبارك« األمة 

ًوقال الملتقى نحن اليوم كأردنيين رسميا .التوحد والردع وتفعيل مقاومة االحتالل والتهويد بكل أشكالها
حطة تاريخية حاسمة نصون بها شرف هذا الرباط المقدس بالوصاية األردنية الهاشمية ًوشعبيا أمام م

 ضرورة سحب االعتراف   واكد على  .على المسجد األقصى المبارك نيابة عن األمة اإلسالمية جمعاء 
بالكيان المحتل ووقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوني المجرم، وفضح هذه االنتهاكات بحق 
المسجد األقصى، واستخدام كل أوراق الضغط القوية والفاعلة للعمل على وقفها، وتشكيل أكبر شبكة أمان 

  .لحمايته والدفاع عنه

  ٢ص/١٥/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون مقدسية

 وصالة العيـد في األقصى فقط... إغالق مساجد القدس
 

شؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء بالقدس فجر أعلنت الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف وال - عمان 
   .أمس، عن إغالق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد األضحى لتكون صالة العيد جامعة في األقصى

للوضع في المسجد » تقييما«ًجاء ذلك ردا، على قرار إعالن الشرطة اإلسرائيلية، بأنها ستجري 
ًناء عليه فتح المسجد القتحامات المستوطنين، وطالبت األقصى، صباح أول أيام عيد األضحى، لتقرر ب

الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد 
إن عيدنا رباط، وأهالي بيت «: وجاء في بيان مشترك للهيئات الدينية. بإعالن هذا القرار في خطبة الجمعة

 سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين، وستقف الهيئة المقدس وأكنافه
اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني 

  .«أو زماني للمسجد األقصى

و القدس، كما ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد األضحى نح
أكدت الهيئات اإلسالمية على جواز تأجيل ذبح األضاحي لليوم الثاني من عيد األضحى حتى نعمر األقصى 

  .«لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم» :في أول أيام العيد، وختم البيان

  ١ص/١٠/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
١٣

  آراء عربية

 تصر لفلسطين في مواجهة التهويدواألردن ين..  يهزمون المستوطنين"األقصى"حماة 

 محمد ناجي العمايرة. د

قصى العتداءات وهجمات جديدة من خالل عطلة عيد األضحى المبارك تعرض المسجد األ 
المستوطنين الصهاينة المدعومين بقوات االحتالل التي سهلت لهم الدخول الى ساحات المسجد، ورغم 
كثافة الحشد العسكري فقد تمكن أبناء القدس األبطال من حماية المسجد األسير، ومنع المستوطنين من 

م والتصميم، وغسلوا بدمائهم الطاهرة رجس المستوطنين الصالة فيه، وانتصروا عليهم بقوة األرادة والعز
لم تكن معارك الكر والفر هذه متكافئة في يوم من األيام .الذين خرجوا مدحورين يجرون خيبتهم وفشلهم

منذ أن خيم ليل االحتالل الكريه على ثرى فلسطين الطهور قبل سبعين عاما والى اليوم، لكنها كانت تحسم 
 .االسالمية، ال بقوة السالح والغطرسة الصهيونيةباإلرادة العربية 

وفي االيام التي تلت تلك الموقعة تحرك الحقد الصهيوني ليظهر مجددا على لسان وزير األمن  
الداخلي اإلسرائيلي الذي دعا الى تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى لتمكين اليهود من الصالة فيه 

تنكرة حملت دعاوى عديدة ومزاعم صهيونية معتادة تشير الى ما تسميه بشكل دائم وهذه التصريحات المس
ولكنها تاخذ هذه .وهي ادعاءات ال صحة لها وال دليل عليها. حق اليهود في ارض الحرم القدسي الشريف

األيام دفعا جديدا بسبب السياسات االميركية التي تتبناها ادارة الرئيس ترمب الداعمة للمزاعم واالوهام 
هيونية خصوصا في ظل المعلومات التي تتردد عن صفقة القرن التي لم تكشف النقاب عن تفاصيلها الص

حتى اآلن بانتظار االنتخابات االسرائيلية والتي يتوقع ان تعيد انتخاب نتنياهو رئيسا للوزراء في الكيان 
 .الصهيوني

ل الصوت األردني ووسط صمت المجتمع الدولي المريب وتغاضي بعض الحكومات العربية ظ 
والفلسطيني هو األقوى واألوضح في رفض هذه المطامع الصهيونية واالعتراض عليها ودعوة االمم 
المتحدة الى استنكارها وعدم قبولها باعتبارها خروجا صارخا على كل القرارات الدولية ومبادرات السالم 

 .بشأن القدس واألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية فيها

 يغيب عن البال ان التضامن االسالمي المسيحي بين ابناء المدينة المقدسة وصمودهم في وال 
مواجهة االعتداءات الصهيونية قد عزز الصمود والتصدي للهجمة الصهيونية وهو ما نحتاج اليه في مثل 

  .هذه الظروف والتحديات

  

  

 



 
١٤

الخيرة لمبعوث ترمب وصهره ولعل هذه الهجمة الصهيونية الجديدة قد جاءت بعد فشل الجولة ا 
صفقة «ومستشاره كوشنير في المنطقة التي استهدفت الحصول على تأييد عربي لخطة ترمب المسماة ب 

. رغم انه قدم الجانب االقتصادي منها في ورشة البحرين دون التعرض لتفاصيل الجانب السياسي» القرن 
 ترمب برمته وتمسكا تاما بمبادرة السالم فقد وجد كوشنير رفضا واضحا في االردن وفلسطين لمشروع

العربية والقرارات الدولية ذات الصلة وبحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على 
 .التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف

ا ويتأسس على رؤية من هنا ينبغي العمل على بناء موقف عربي موحد يؤكد هذه الثوابت ويدعمه 
 .المجتمع الدولي المناصر للحق العربي والرافض للمزاعم الصهيونية

  ١٦ ص١٥/٨/٢٠١٩الرأي 

***  

 الزحف إلى األقصى

 رشيد حسن

تتعرض القدس العربية الخالدة الى اعتداءات ممنهجة شرسة، لم يتعرض االقصى المبارك، ولم 
عبر تاريخهما الطويل، تستهدف تهويدهما، والحاقهما بالرواية الصهيونية ، المزيفة، الكاذبة، الملفقة، كما 

  ..تتعرضان له اليوم

ة عام شعبنا العربي الفلسطيني، شعب الجبارين، ومن وحي تجربته النضالية المتميزة، الممتدة لمئ
وعام واكثر، تصدى بشجاعة وثبات وصبر اسطوري الى هذه االعتداءات الفاشية منذ أن وطئت اقدام 
الجراد الصهيوني سواحل فلسطين، وقدم اكثر من مليون شهيد وجريح على مذبح الحرية، وعلى عتبات 

  ...وال يزال.. القدس واالقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين وثاني المسجدين

حظتان مهمتان تفرضهما المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا العظيم ضد الصهيونية مال
   :العنصرية الفاشية وهما

أن شعب الجبارين مصمم على المواجهة، مصمم على الرباط، مصمم على التضحية : االولى 
 ..من البحر الى النهر..واالستشهاد، مصمم على الدفاع عن القدس واالقصى وعن كل فلسطين

  :لم يفت في عضده تقديم اكثر من مليون شهيد وجريح ومعتقل 

ومصمم على ... لم يفت في عضده تآمر الدنيا كلها عليه، وها هو مصمم على استكمال المشوار
  ..الخ..كنس االحتالل، مصمم على الحاق الصهاينة بالصليبيين والهكسوس والفرس والرومان واليونانين

  ..قبل الغزاةفهذ االرض المباركة ال ت

ليعود من حيث ..تزلزل كل من يدنس أديمها الطاهر..وهذه االرض المقدسة ستبقى منتفضة
  !!..أتى
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ولم .. ان االمة كلها من الماء الى الماء، لم تنهض بعد من كبوتها، لم تصح من غفوتها: الثانية 
وفي وجه مغتصبي .. ه اعدائهالتنتصب كالمارد في وج.. تخرج بعد من ثالجة الموتى، لم تدب فيها الحياة

  !!.ارضها ، ومدنسي مقدساتها

مليون مسلم ال تزال ردودا كسيحة، » ١٣٠٠»مليون عربي و» ٤٠٠«ان ردود فعل هذه االمة 
هزيلة، لم ترق الى مستوى خطورة ما يتعرض له االقصى المبارك، وما تتعرض له القدس الخالدة من 

يطة العربية االسالمية ومن الذاكرة الوطنية والقومية، خطر ماحق، يستهدف شطبهما من على الخر
   ..مزورة.. تلمودية، ظالمية.. واستبدال هويتها العربية االسالمية، بهوية يهودية

تكبيرات المرابطين في االقصى المبارك، وفي كل مساجد فلسطين، لم تخرج كثيرا من المسلمين 
والى تحطيم االصنام التي .. المحنطة» التابوهات»كسروالعرب عن صمتهم الخانق، ولم تدفعهم بعد الى 

  .باتت تستعبدهم، وتعيدهم الى مربع الذل والهوان

المرابطون وحدهم الذين زحفوا الى القدس واالقصى، فجر عيد االضحى المبارك، ويزحفون كلما 
 الى القدس بضرورة ان ينفروا االن. من نسي ومن تناسى.. تعرض للخطر، فانهم يذكرون االمة كلها
  ...واالقصى قبل ان يبتلعهما الليل الصهيوني

بانه ما دامت القدس واالقصى .. المرابطون يدقون جدران الخزان ويذكرون من استمرىء النسيان
  !!..فاالمة كلها محتلة، عواصمها محتلة، وتاريخها محتل.. محتلين 

ي قريظة وبني النضير وبني ما دامت رايات بن.. االمة كلها اصبحت مهددة، وبرسم الزوال 
  . تعلو هضاب وتالل القدس واسوار االقصى وحائط البراق المبارك القنيقاع

  ..المجد للمرابطين الذين شرفهم اهللا بحماية القدس واالقصى

  ..والعار والشنار للمطبعين احفاد ابي رغال

هاينة زائل ال محالة، الذين رهنوا انفسهم بشيلوك واتباع شيلوك، وسيعلمون قريبا بان ليل الص
  ..والفجر الفلسطيني بازغ ال محالة وما ذلك على اهللا بعزيز

  ١١ص/١٥/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 الفلسطينيون فهموا الدرس

 انباسل ترجم

لحظات بعيدة عن معنى الفرح بعيد األضحى عاشها المرابطون في القدس وهم يدافعون عن 
 .المسجد االقصى من محاوالت المتطرفين اليهود اقتحامه في يوم من أكثر االيام قدسية لدى المسلمين

واهميته، الصدام مع المستوطنين لن يكون األخير في ظل عجز إسرائيلي تام عن القبول بفكرة السالم 
وانكفاء سياسي وفكري جامح حولها لدولة تختفي وراء التطرف الفاشل العسكري والديني والعجز عن التقدم 
بخطوة في أي اتجاه قد يجرها لمواجهة أو صدام تهاوت قدرتها على التعاطي معه واستعاضت عنها 

راع ويمكن أن تغير في بالبحث عن استعراضات عسكرية واستخباراتية ال تأثير لها على مضمون الص
 في ظل زحمة عيد االضحى وتوجه  هجوم المستوطنين على المسجد االقصى الذي مر.ارض الواقع

ًاالنظار إلى البيت العتيق في مكة واجتماع ماليين المسلمين ألداء ركن الحج االعظم شكل منعطفا مهما 
 الفاتح العظيم والمحرر الذي  نتظارسيساعد الفلسطينيين في فهم أن ما حك جلدك غير ظفرك وال يجب ا

سيأتي بجيوش زاحفة حامال رايات العروبة او االسالم ليحرر اولى القبلتين ذلك االمر الذي اعجب 
 رغم أن اصوات قادة عرب عقالء نبهت وحذرت من مخاطر ذلك لكن الثقافة  الفلسطينيين وكثيرا من العرب

مخلص والمنقذ والمحرر ساهمت بشكل كبير في صناعة الكارثة المبنية في العقل العربي واالسالمي على ال
االنزعاج الفلسطيني من تراخي حزام الدعم العربي من البعض مفهوم خاصة وأن حالة االنكفاء .وتعميمها

بثورات «جراء ما تعرضت له كثير من الدول العربي من أزمات منذ تسع سنوات مع انطالق ما سمي 
ت المنطقة بمجملها لكثير من الكوارث ومازالت ارتداداتها متواصلة وساهمت في التي قاد» الربيع العربي

ًلصالح االزمات المحلية التي كانت اكثر عنفا  تفتيت التالحم العربي واضعاف االهتمام بالقضايا االساسية
لمقابل با.ودموية وسيطرت على مساحة واسعة من االهتمام الشعبي والسياسي واالعالمي العربي والعالمي

شكلت هذه الحال التي وصل اليها الواقع العربي فرصة مهمة للفلسطينيين للتعاطي مع واقعهم بعيدا عن 
التجاذبات التي تجاوزت االطار العربي وانتقلت ألطراف إسالمية حاولت ركوب ظهر القضية وتكرار مشهد 

 في الهواء إلى البحث عن قدرات التعاطي الفلسطيني انتقل من مرحلة االستغاثة التي تذهب.ممل للجميع
واقعية ومنطقية لمواجهة العدو الرافض تماما للسالم وحل الدولتين يشكل مرحلة متقدمة في تطوير الوعي 
الجماعي وتحديد آليات وسبل المواجهة مع العدو في قضايا الصدام اليومي بمنطق وحساب االمكانيات 

رة االحساس بذلك لكن التعاطي بواقعية سيجنب الفلسطينيين والظروف وعدم انتظار وهم ال يأتي، ورغم مرا
في المستقبل الكثير من الخسائر التي تكبدوها جراء االوهام التي علقوها على غيرهم بان يهب إلنقاذهم 

ًالشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش فهم مبكرا وبعد .من ورطة أو يتحرك لتحريرهم من االحتالل
 عندما خاطب الشعب الفلسطيني في قصيدته ١٩٨٢ثر االجتياح االسرائيلي صيف الخروج من بيروت إ

ً، انتقال هذا الفهم ولو متأخرا للواقع الفلسطيني رغم إيالمه، »كم كنت وحدك«مديح الظل العالي بالقول 
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سيكون أداة بناء وعي حقيقي في التعاطي مع االحتالل بما يملكوه فقط على أرض الواقع وهذا سيخلق 
ًنوعا جديدا من التضامن والتعاطف العربي واالسالمي والدولي مع فلسطين التي ستذهب بنضال شعبها  ً

الفلسطينيون أمام معادلة جديدة وصعبة ستتغير فيها رؤى وآليات تعاطيهم في الصراع مع .نحو الحرية
الصراعات االقليمية العدو على االرض ودون انتظار من سياتي لينقذهم، واألهم إخراج القضية من خانة 

المسؤولية األخالقية .ِوالمحاور التي تسببت لهم بخسائر كبيرة جدا ولم تجن من ورائها سوى الخيبات
والسياسية والدعم بكل اشكاله واجب على األشقاء واألصدقاء لفلسطين وهذا ليس قابال للنقاش ألن بعد 

 إسرائيل للسالم يطرح تساؤالت حول المدى القضية يتجاوز واقعها المحلي إلى واقع عربي ودولي ورفض
الذي يمكن أن تستمر فيه إلى ما ال نهاية بهذا التجاهل وكيفية صياغة آليات جديدة إلجبارها على القبول 

الفهم التقليدي إلدارة الصراع انتفى .ًبالسالم أو بحلول تضعها أمام مسؤولياتها السياسية واالخالقية أساسا
رها تحتاج لمراجعات شاملة لرؤية اليات جديدة في التعامل مع الواقع الذي تعيشه تقريبا والمنطقة بأس

جراء ما شهدته منذ بداية القرن من احداث نقلت نقطة ارتكاز الصراع من فلسطين الى مناطق اخرى في 
ول وكادت ان تغير شكل خريطة المنطقة شهدت وتشهد ازمات اكثر عنفا ودموية وهددت استقرار د

الحقيقة .المنطقة تماما وتعيد تشكيلها، وهذا أدى لتراجع مركزية القضية من صدارة اهتمام العرب والعالم
المؤلمة هي التي تمكن من استعادة الوعي وتضع الجميع أمام صورة الواقع مجردة ورغم صعوبة تقبل ذلك 

سيمكن من خلق ابداع فكري وثقافي يواجه بمساندة االشقاء لكن مواجهة هذا الواقع بعيدا عن االوهام 
ودعم االحرار في العالم الغطرسة االسرائيلية التي رغم كل ادعاءات القوة تتآكل يوما بعد يوم وتضعف امام 

   .العالم

  ١١ص/١٥/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ً الصراع دينيا؟"اليهودي"كيف يجعل الخطاب السياسي 
 اسعد عبد الرحمن. د

، »هيكل سليمان«، »أرض الميعاد«إسرائيل دولة تؤمن بالخرافات واألساطير الدينية من قبيل  
وكثيرا ما يلجأ . لميثولوجيات الدينية في محاولة لترسيخ أصوليتها الدينية، وتبرر ذاتها با»يهودية الدولة«

مؤخرا، أثارت !سياسيا... المسؤولون اإلسرائيليون للخطاب الديني والمعتقدات التوراتية الستمالة المجتمع
ردود فعل شديدة في أوساط المعارضة ) بتسلئيل سموتريش(تصريحات وزير المواصالت اإلسرائيلي 

اإلسرائيليون يريدون العيش في بلد تحكمه التوراة والشريعة «: سرائيلية في اليمين والوسط، بعد أن قالاإل
السابق ورئيس حزب » الدفاع«إثر ذلك، كتب وزير . »هذه هي اإلرادة الدينية ألي يهودي متدين. اليهودية

يصدق، نسمع مرة أخرى الوزير بشكل ال «: يقول) أفيغدور ليبرمان(اليميني المعارض » إسرائيل بيتنا«
ًسموتريتش يطمح في حكم الشريعة اليهودية، وأنه إذا كان األمر متروكا له وألصدقائه، فسيحل هذا محل 
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: ، فقال في بيان)»إسرائيل ديمقراطية«و» ميرتس«(» المعسكر الديمقراطي«أما . »القانون اإلسرائيلي
في السياق، . »ة معناها الشريعة اليهودية ستحكم إسرائيلينبغي االنتصار باالنتخابات القادمة، الخسار«

جاءت تصريحات تخطت حدود الدولة الصهيونية أطلقها وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي الحاخام الرئيسي 
انصهار اليهود حول العالم، وبصورة خاصة في «حين أعلن أن ) رافي بيرتس(السابق في جيش االحتالل 

 األخيرة ٧٠هو مثل محرقة نازية ثانية، ذلك أنه بسبب الزواج المختلط في السنوات الـالواليات المتحدة 
ُ ماليين شخص، وهو نفس العدد من اليهود الذين قتلوا في إبان المحرقة ٦) الشعب اليهودي(خسر 
بين إسرائيل من «األميركي لألبحاث االستقصائية إلى أن » بيو«لقد خلصت دراسة حديثة لمركز !!النازية

حول العالم، وهي تحتل المرتبة الخامسة في ) اعتقادا وممارسة(ً األكثر تقييدا لحرية الدين ٢٠الدول الـ
التوترات والعنف بين األديان «، والسادسة في »العداء االجتماعي على خلفية األعراف الدينية«العالم بـ
ليين على المعتقدات الدينية وسلطة اعتماد السياسيين اإلسرائي«وقد شددت الدراسة، على . »المختلفة

إسرائيل التي «: واستخلصت الدراسة. »الدين حتى في المسائل القانونية والقضائية الستمالة الجمهور
تعرف نفسها بأنها دولة يهودية، يسيطر فيها الحاخامات على جميع حاالت الزواج والطالق والجنائز 

ه اإلجراءات ما ال تتم وفق الشريعة اليهودية، وعلى يد رجال وغيرها، ما يعني أن الدولة ال تعترف بكل هذ
عملية لتديين » إسرائيل«ما يحدث في .الدين اليهود، وهي ال تعترف كذلك بالزواج المختلط بين األديان

الصهيونية وبالتالي التحكم في عقول المجتمع اإلسرائيلي وفي سلوكه عبر العقيدة الدينية، األمر الذي 
. اع صراعا دينيا مبنيا على فكر توراتي يدعو إلقامة المملكة اليهودية على فلسطين التاريخيةسيجعل الصر

وعليه، ال سالم ممكنا طالما يتردى المجتمع اإلسرائيلي في خطاب صهيوني وديني توراتي متعصب يبرر 
 !أي نحن... »اآلخر«التطهير العرقي والديني ضد 

  ٣٢ ص١٥/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

  !  إغالق؟قتحام أمإ

  كمال زكارنة

 المتطرفون الصهاينة يريدون ان يفرضوا انفسهم شركاء حقيقيين في السيطرة على -الدستور
يوم عيد المسجد االقصى المبارك ،فبعد فشلهم في االعداد واالستعداد القتحام الحرم القدسي الشريف 

 التصدي لقطعان المستوطنين ،بسبب االستنفار المقدسي والفلسطيني العارم واالصرار علىاالضحى 
والمتشددين الصهاينة اذا قاموا بعملية االقتحام ،تبدلت الدعوات اليهودية المتطرفة من االقتحام الى 
االغالق لبوابات االقصى المبارك ومنع اقامة صلوات وشعائر عيد االضحى المبارك فيه ،بحجة حلول ذكرى 

موقف المقدسيين وابناء الشعب  .الضحى عند المسلمينخراب الهيكل المزعوم غدا بالتزامن مع عيد ا
الفلسطيني عموما ،من الدعوات الصهيونية المعادية لالسالم والمسلمين واالقصى تحديدا واماكن العبادة 
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والمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس المحتلة ،اربك المتطرفين اليهود وافشل خططهم وجعلهم 
ن على اتخاذ قرار محدد ،واصابهم بالرعب والتردد واجبرهم على التراجع عن يتخبطون تائهين غير قادري

  .خطة االقتحام خوفا وجبنا ،واالن يدعون الى اغالق االقصى يوم غد االحد يوم عيد االضحى المبارك

ال يجرؤ المستطوطنون المتشددون على اقتحام االقصى دون وجود االعداد الكافية من جيش 
توفير الحماية لهم ،وليس بمقدورهم افتعال اية مواجهة مع المقدسيين في ساحات وشرطة االحتالل ل

  .االقصى وحدهم مع غياب جنود االحتالل المدججين بالسالح 

اذا سمحت حكومة االحتالل للمتطرفين باقتحام االقصى غدا ووفرت لهم الحماية ،فان يوم العيد 
لصدامات العنيفة مع المحتلين الذين يستفزون مشاعر سوف يكون يوما داميا وسوف تشتعل المواجهات وا

  .المقدسيين صباح مساء 

غدا سوف يكون عيدا مقدسيا بامتياز ،اسالميا مسيحيا مشتركا ،سيقف المسيحي الى جانب اخيه 
المسلم صفا واحدا يحملون كتبهم المقدسة ويؤدون صلواتهم ،في تحد واضح وشجاع للمحتلين الصهاينة 

 ابجمل صور التضامن والوحدة الوطنية والدينية تعبيرا عن تمسكهم بحقهم وارضهم ،وسوف يرسمون
  .ومقدساتهم وقدسهم وفلسطينهم ،ورفضهم لالحتالل ووجوده واستمراره

ّاي هيكل واي امناء على هيكل مزعوم ،انها محض افتراءات وخرافات وخزعبالت ،أمناء على بدع  ّ
ادة علماء اآلثار والمؤرخين اليهود انفسهم،لكن الجماعات اليمينية كاذبة ووهم ال وجود وال صحة له ،بشه

المتطرفة المدعومة بشكل مباشر من نتنياهو وانصاره،تعمل على تزوير التاريخ وتزييفه وتغيير الواقع 
  .والحقائق والرواية بقوة االحتالل 

ة ،ويتصدون المرابطون في القدس واالقصى وفلسطين يحافظون على ما تبقى من شرف االم
بصدورهم العارية العتى احتالل عرفته البشرية ،ويمثلون خط الدفاع االول واالخير عن االمة العربية هذا 
هو قدرهم ،لكن صمودهم بحاجة الى تعزيز ودعم دائم من اشقائهم الذين يعتبرونهم عمقهم االستراتيجي 

  .والظهير والسند الحقيقي لهم 

ال فرار الحد من المسؤولية تجاهه ،فهي مسؤولية التزام والزام االقصى فلسطيني عربي اسالمي 
  .لكل عربي ومسلم ماديا ومعنويا ،ال تقبل التسويف والتردد او التنصل 

  ٦ص/١٠/٨/٢٠١٩الدستور 

 

  

  

***  
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 سيادة االحتالل على الضفة

 سويدان مدمح

ال يحتاج رئيس وزراء كيان االحتالل بنيامين نتنياهو ألي مبرر ليعد المستوطنين بفرض السيادة  
اإلسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة، ولكنه استغل مقتل المستوطن وجندي االحتالل فجر 

دة سكنية جديدة في  وح٦٥٠الخميس ليؤكد ذلك، وكان في الوقت ذاته، يحتفل بوضع حجر اساس لـ 
 .مستوطنة بيت إيل

فرض السيادة اإلسرائيلية على كامل الضفة الغربية هدف نتنياهو والسلطات اإلسرائيلية بالمجمل  
بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر عليها، فاالحزاب اإلسرائيلية تتفق على المبدأ ، لكنها تختلف على 

 .التفصيل

تفاصيل مع األحزاب االخرى، والمناسبات مثل مقتل المستوطن ولكن، نتنياهو، يستغل اختالف ال 
والذي هو بالمناسبة جندي في قوات االحتالل، ليستفيد من دعم المستوطنين في انتخابات الكنيست 

 أيلول المقبل، فهو يعرف أن هذه المواقف في هذه اللحظة ستزيد من فرص ١٧المبكرة التي ستجرى في 
 يزيد عليها، بالتأكيد على أن هدفه ضم الضفة الغربية بالكامل إلى كيان نجاحه، ولذلك يعلنها، بل

 .االحتالل

المهم، أن نتنياهو وحزبه وباقي االحزاب اإلسرائيلية يعملون بشكل علني ، ويوميا، وبشكل حثيث  
اقامة ومكثف لضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادة كيان االحتالل، من خالل توسيع المستوطنات فيها، و

مستوطنات جديدة، وحماية المستوطنات العشوائية، وقتل حل الدولتين، بحيث ال يبقى أمام السلطة 
 .الفلسطينية التي لالسف ال تحرك ساكنا في هذه المعركة أي أرض القامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 واألردنية والعربية، السؤال المهم، والذي بات يطرح بشكل دائم في االوساط الشعبية الفلسطينية 
ماذا تنتظر السلطة الفلسطينية لمواجهة المخططات اإلسرائيلية لضم الضفة الغربية وافشال حل الدولتين 

  الذي كانت تراهن عليه لتنفيذ عملية السالم مع كيان االحتالل؟

دعوما باإلدارة من الواضح، أن عملية السالم المبنية على حل الدولتين لن ترى النور، فكيان االحتالل م
األميركية الحالية أفشل هذه العملية، وهو عمليا لم يؤمن بها بأي فترة من الفترات، حتى عندما وقع 

 .اتفاقية اوسلو مع الجانب الفلسطيني

فحل الدولتين، وبحسب مسؤولو اإلدارة األميركية، المكان له بصفقة القرن التي تعدها واشنطن  
وهاهو نتنياهو يوجه يوميا الصفعات للسلطة الفلسطينية من خالل الخطوات . لتصفية القضية الفلسطينية

واالجراءات التي يتخذها لتوسيع االستيطان في الضفة الغربية تمهيدا لضمها وفرض كامل سيادة كيان 
 .االحتالل عليها
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 التي من اعتقد، أن انتظار السلطة لمعجزة على هذا الصعيد لن يتحقق، ومماطلتها باتخاذ القرارات 
شأنها مواجهة االحتالل كإلغاء معاهدة اوسلو من طرف واحد وحل السلطة، وقبل ذلك وقف التنسيق 

  .األمني، سيزيد من عزلتها، ولن تجد حاضنة شعبية لها ولسياساتها

نتنياهو يقوم كل يوم بتقويض السلطة، فيما هي ال تقوم بأي فعل جاد وحاسم للرد على صفعاته 
ظار أن يأتي الفرج من اهللا، أو أن اليحقق نتنياهو االغلبية في االنتخابات المقبلة، مع أن وسياساته، بانت

 .كل االطراف اإلسرائيلية تتشابه بأهدافها، ولكنها تختلف بالتفاصيل

وبمقابل هذه السياسة، نجد نتنياهو والسلطات اإلسرائيلية والمستوطنين، يقومون بسلب السيادة  
كيان االحتالل اليؤمن بالسالم، وهو .. ير من المناطق في الضفة الغربية تدريجياالفلسطينية عن الكث

اعتقد أن السلطة عليها واجب .. ماض بتنفيذ مخططاته دون أي مقاومة تذكر من قبل السلطة الفلسطينية
اخالقي أمام الشعب الفلسطيني، يتمثل بإعالنها فشلها، وحل نفسها، مايعطي الشعب الحق بممارسة 

 .ياراته لمواجهة المخططات اإلسرائيليةخ

  ١٠ ص١٠/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 الحرم في أيدي الفلسطينيين
  

 ١٤/٨/٢٠١٩تسفي برئيل : بقلم - هآرتس

من الواضح أن اليهود يجب عليهم الحداد على خراب الهيكل، جميعهم وليس فقط حفنة من 
كل يهودي يحب إسرائيل ويحب .  حياكة عباءات الحاخاماتالمتعصبين المسيحانيين الذين يعملون على

السالم، وخاصة اليهود الليبراليين الذين تعتبر حقوق اإلنسان وحرية الدين والمساواة االجتماعية وحرية 
التعبير وكره العنصرية هي التي توجههم، مجبرين على الحج إلى الحرم، ليس من اجل احياء ذكرى خراب 

الهيكل الذي تهب رياح مجمدة من جدرانه المهدمة، . ن اجل البكاء على خراب الهيكلالهيكل ذاك، بل م
والذين قادته فاسدون، وقضاته يطردون أطفاال وأمهاتهم من البالد الموعودة، ووزراؤه يقدمون للمحاكمة، 

ضن  ماليين شخص، والحاخام األكبر المسؤول عن طهارة المعايير أسير بارادته في ح٥وجيشه يحتل 
  .الطاغية والمواطنين، وأصحاب البيت ما زالوا على قناعة بأنهم الشعب المختار

وقع في الفخ الذي ) ١٢/٨، ”هآرتس“(” خنوع لحفنة متطرفة“ايضا عنوان مقال هيئة التحرير 
هم .  من زعران الدين أمروا بدخول الحرم، لكنهم ليسوا حفنة٢٠٠صحيح فقط حوالي . نصبته هذه الحفنة

وقد نجحوا في لي ذراع .  الشرطة على السماح لهم بالدخول حتى بثمن حدوث مواجهة عنيفةاجبروا
الحكام، ألنهم يعرفون أن خلفهم يوجد جمهور واسع، معظمه لم يزر في أي يوم الحرم، وجزء منه ينوح 
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 على ولكنه ال يستطيع احتمال أن المسلمين يملوا.  آب٩بسبب اغالق دور السينما والمقاهي في يوم 
  .دولة إسرائيل اوقات الصالة وقواعد الزيارة لالماكن المقدسة

 القاب تصغير – "شبيبة التالل" و"اعشاب غريبة"، "مجانين شاذين"ذات مرة سميت هذه الحفنة بـ 
اآلن هم أبناء الجيل الثاني والثالث من الزعران الذين . كاذبة، استهدفت تقليل ابعاد الخطر الحقيقي

وحددوا بقوة الذراع ترتيبات الصالة فيها، واحتلوا بيت ) الحرم االبراهيمي(مغارة الماكفياله استولوا على 
. هداسا في الخليل وبنوا حي أبونا ابراهيم في قلب المدينة العربية وطهروا شوارع كاملة من السكان العرب

ت شرعية تحت حكومات، التي من هناك انتقلوا الى بناء البؤر االستيطانية، التي تحولت الى احياء وبلدا
، خضعت للضغط القومي المتطرف وبعد ذلك انضمت بحماس إلى أعمال عصابات ”فقط“في البداية فقط، 

  .السطو

احتراما لهم تم تغيير وتعديل قوانين وضخ مليارات الشواقل من قبل الدولة، والجيش وضع نفسه 
 خمسين سنة تقريبا يتوسل زعماء سياسيون في خدمتهم من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم وحياتهم، وبعد

من اليمين والوسط لهذه الحفنة كي تعطيهم تذكرة دخول الى قلوبهم، ومن اجل أن تمنحهم الشرعية 
  .كأبطال وطنيين

باستثناء اليسار الراديكالي واالحزاب العربية فان أحدا ال يكلف نفسه عناء السؤال هل فالن هو 
هذا . و مع بناء مستوطنات أو مع اقتالعها، وال نريد ذكر تقسيم القدسمؤيد لالنسحاب أو ضده، هل ه

السؤال يحول السائل إلى شخص غريب االطوار، وهو يلزم الشخص الذي تم سؤاله بأن يرد هل هو يؤيد 
  .انتحاره السياسي أو يفضل العيش

 الحاليين والذين احد االختبارات االخيرة التي بقيت لفحص األهلية القومية والعنصرية للزعماء
حفنة الناخبين تريد أن تعرف من مع ومن ضد فتحه طوال . يطرقون باب الكنيست والحكومة هو الحرم

باستثناء عمير بيرتس الذي هاجم بنيامين نتنياهو بسبب .  والطالب مدهوشين–الوقت امام اليهود 
جلوس معه في حكومة أليس هذا هو نتنياهو نفسه الذي بيرتس مستعد لل(خضوعه لضغط اليمين 

بني غانتس؟ يئير لبيد؟ موشيه يعلون؟ اهود . ، كان من الصعب أن نسمع اجابة واضحة وقاطعة)واحدة؟
فقط أن ال يسموهم . باراك؟ اورلي ابكاسيس؟ ربما عقالء اليمين؟ شخص ما؟ الخوف من الحفنة يشلهم

  .محبين للمسلمين، وال يشيرون اليهم كانهزاميين

 القومي الجديد، الحرم، من ناحيتهم يمكن أن يتم تدميره مرة تلو اخرى ألن حق هذا هو الموضوع
الحفنة الحقيقية هي التي تنظر بدهشة الى . الحداد على خرابه هو االختبار الحقيقي للشجاعة والقيادة

  .وتضرب كفيها وتفهم أن هذا هو مستقبلها. الخراب

  ٢٢ص/١٥/٨/٢٠١٩الغد 

*** 
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 عة لسلوكها الوحشي ضد الفلسطينيينشرطة القدس تخترع ذري

 ليفي جدعون /هآرتس

رجال . قافلة سيارات للشرطة أحاطت االسبوع شوارع قرية العيسوية، التي ضمتها اسرائيل للقدس  
الشرطة سافروا ببطء في رحلة متغطرسة ومتحدية وهدفهم كان واضحا وهو تأجيج المشاعر من اجل أن 

هم يتدربون . تحولت في االسابيع االخيرة الى قاعدة تدريبات للشرطةالعيسوية . يتم رشق حجارة عليهم
  .على الزعرنة ويتعلمون أن يكونوا اكثر عنفا ووحشية مما هم دائما

القاء قنبلة صوت على معتقل مكبل، طرد اطفال مخيم صيفي وهم في طريقهم : هنا مسموح فعل كل شيء
لتسبب بفقده للبصر، قتل شاب رمى العاب نارية، الى مدينة أريحا، اطالق النار على وجه طفل وا

االعتقال، الشتائم، الضرب والركل، اقتحام البيوت في الليل واعتقال اشخاص، وضع حواجز هدفها التنكيل، 
. االعالن عن عملية مضحكة لتطبيق القانون يتم فيها فحص ما اذا كان يوجد في كل سيارة مثلث تحذير

  .بير جداإن قلقهم على أمن السكان ك

من بين اجمالي التفسيرات للتشدد االخير في العيسوية هناك ايضا التفسير الذي يقول إن هذا   
رجال الوحدة الخاصة خرجوا منها كأبطال، أبطال . ”لواء القدس“جاء في اعقاب المسلسل الوثائقي 

وخالفا لما قيل . مزيد، هم يريدون ال”محاربين ضد االرهاب“هم أحبوا دورهم كـ . شجعان في جبهة العدو
” كودا لالعالم” و″١١كان “منذ الكشف المدهش لنير حسون عن غرس البندقية، فان وسائل االعالم لـ 

 االحتالل –لقد عرضوا مسلسل صادق وأصيل، الذي عرض االحتالل في القدس كما هو : تستحق الثناء
هذه . رس بندقية في بيت سامر سليمانلحظة الذروة للمسلسل كانت غ. االقبح واالعنف في المناطق اآلن

احيانا تغرس دليل أو تخترع ذريعة لسلوكها . هكذا تعمل الشرطة في المناطق. كانت لحظة الحقيقة
  .الوحشي، وبشكل عام تغرس نفسها في المكان الذي ال يجب على االطالق أن تكون فيه

الاحتالل الظاهري في المدينة وضع ال. ليس فقط السالح المغروس، بل كل شيء قائم على الخداع  
الموحدة؛ االخطار المضخمة الى درجة الالمعقول؛ أذرع االمن التي تحارب ضد هذه االخطار وتزيد شدتها 

  .بمجرد وجودها العنيف والمستفز في القدس مثلما هي الحال في الضفة

 هنا ليس فقط يحددون .العيسوية كان مكان اكثر هدوء، لوال االقتحامات المتكررة لشرطة لواء القدس
الشرطة تريد عيسوية عنيفة كي . الهدف مسبقا مثلما في غرس السالح، بل ايضا يعملون على تحقيقه
بعد ذلك يعرضون ذلك في مسلسل . تستطيع قواتها العمل بشكل عنيف، مثلما هم يحبون، ومثلما يدربونهم

العيسوية هي غزة، : ماغ ونقص المعلوماتتلفزيوني من اجل شرعنة الرأي العام، الذي يعاني من غسل الد
  .مكان عنيف وخطير، فقط شرطة القدس تنقذنا منه

. وغزة ايضا ليست كما يروون لالسرائيليين. العيسوية ليست غزة. كل شيء صحيح، لكنه بالعكس
 العيسوية هي قرية معظم سكانها يعملون في اسرائيل ويتحدثون العبرية ويسافرون في سيارات مع لوحات
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العيسوية فقط ال تريد أن تفقد كرامتها وهويتها، وفي القدس المحتلة ال يوجد مكان لذلك، والنضال . صفراء
  .الشرطة هي مقاولة التنفيذ لذلك. يتركز على ذلك

) يناير(لقد كنت في البيت في كانون الثاني . البيت الذي غرست فيه البندقية هو القصة الحقيقية  
وهو اآلن .  سنة١٢ على اطالق النار على وجه الطفل صالح الذي كان عمره ، بعد بضعة اسابيع٢٠١٥

رجال شرطة اللواء االبطال في المسلسل اطلقوا بشكل مباشر على وجهه رصاصة مطاطية . يرى ظالل فقط
والده قام بعالجه بتفان ال حدود . وقد فقد عين من عينيه والعين الثانية اصيبت بالعمى. مغطاة بالمعدن

  .له

ابنه . سامر كان بستنجيا عمل في موشاف كسلون الى أن أصيب في حادث عمل واصبح معاقا  
ذات مرة حلم بأن شرطيا أطلق النار على وجهه، ومرة اخرى حلم . صالح كان يستيقظ في الليل خائفا

. لولدولم يتم تقديم أي شرطي للمحاكمة بسبب اطالق النار االجرامي على ا. بشرطي وهو يجره من قدميه
 سنوات، واصابوه في ٥وبعد ثالثة اسابيع من ذلك اطلق رجال الشرطة النار على جاره محمد عبيد، إبن 

 .غرس البندقية هو اصغر جرائمهم. الذي تحبه اسرائيل” لواء القدس“هؤالء ابطال . عينه

  ١٥ ص٩/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

 خطر تكرار تجربة الخليل

   

 ١٤/٨/٢٠١٩عميره هاس : بقلم - هآرتس

، يتمثل في ابقاء دور مهم للمسلمين الذين يعرضون انفسهم للخطر ويصلون في المسجد األقصى
عندما تجمع عشرات آالف الفلسطينيين . النضال الفلسطيني للتحرير في المستوى القومي وليس الديني

رغم وجود رجال الشرطة ) لصالة عيد األضحى(في المسجد األقصى وفي ساحات الحرم التي تقع خارجه 
ي يحملونه والذي يحرضهم على اطالق الذين تم غسل ادمغتهم وملئها بالكراهية، ورغم السالح الكثير الذ

  .لقد دافعوا عن وجودهم كشعب في بالدهم. النار، هم ليس فقط دافعوا عن مقدساتهم

وبكل درجات كالمهم المعسول عن اهللا والهيكل . ليقل اتباع البقرة الحمراء على انواعهم ما يقولونه
قيق هدف فاشي، هدف قومي متطرف المقدس، الدين الموجود لديهم وفي افواههم هو مجرد سالح لتح

الشعار للسيناريو المخيف هذا يتم بثه أمام . طرد جماعي للشعب الفلسطيني الى خارج حدود البالد: جدا
المتعصبون المتدينون واليهود القوميون المتطرفون نجحوا في . ناظرينا في كل لحظة في الخليل القديمة

وبمساعدة يهود .  بمساعدة نشطة من الجيش اإلسرائيليافراغها بالتدريج من سكانها الفلسطينيين،
ايضا ). من اسحق رابين وحتى بنيامين نتنياهو(أميركيين اثرياء وبمساعدة المستويات السياسية العلمانية 
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حكومات إسرائيلية استعانت بمتعصبي الدين من اجل أن توقع ضربة اخرى على : العكس صحيح
  .ضائهم الجغرافيالفلسطينيين في عملية التشظي لف

 مذبحة لمصلين مسلمين في الحرم االبراهيمي ١٩٩٤ أميركي إسرائيلي نفذ في –طبيب يهودي 
لقد فرضت عليهم . وكرد على ذلك، إسرائيل العلمانية عاقبت وتعاقب الفلسطينيين حتى اآلن. في الخليل

 –كيل كل يوم بآالف السكان حظر التجول، وهي تغلق أمامهم شوارع وتسمح الصدقاء ومحبي القاتل بالتن
الطبيب المخلص قتلهم ليس . الى درجة أن الكثيرين اضطروا إلى المغادرة وأن يتركوا خلفهم أحياء أشباحا

النهم مسلمون، بل ألنه كان يعرف أنه في مكان مقدس للمؤمنين توجد فرصة الستفزاز الدم أكثر بكثير 
  .أبناء طائفته، اليهلتحقيق الهدف الوطني الذي يطمح المستوطنون، 

وزير التعليم رافي بيرتس ووزير المواصالت بتسلئيل سموتريتش، يشعران بالراحة في احتفال تكريم 
 سنة ٢٥الحاخام اسحق غينزبورغ الذي مدح واثنى على الطبيب القاتل باروخ غولدشتاين، ألنه خالل 

صدر المزيد من األوامر لطرد جيش الشعب أ. المجتمع اإلسرائيلي طبع وحصل على نتائج المذبحة
المزيد من الجنود الذين يتلقون األوامر من المستوطنين، والقضاة أكدوا . الفلسطينيين من مدنهم

 قاموا بزيارة البلدة اليهودية التي تطرد – بمن فيهم الرئيس المحبوب رؤوبين ريفلين –والسياسيون 
  .وتستغل وقدموا التهنئة لها

 مغارة –ري إسرائيلي وطرد زاحف أو سريع، تقسيم الحرم االبراهيمي لذلك، في وضع تفوق عسك
الماكفيال، التقسيم الجغرافي والتقسيم الزماني الذي يفصل بين المسلمين واليهود، ال تقدس قيمة المساواة 

 حقوق إنسان“وهكذا الحديث عن . التقسيم هو تكنيك آخر للسيطرة واالهانة. بين الديانتين وبين المؤمنين
إال اذا كان . في الحرم هو نفاق يغطي على أهداف شاملة وغير دينية” وحقوق بالمساواة للمصلين اليهود

مقدمات برامج واقعية في الراديو صدمن مؤخرا من رفض المسلمين الفلسطينيين . الدين هو حرب تدمير
هذه الصدمة لهن تتجاهل . الذين هم مواطنون اسرائيليون باالعتراف بالعالقة اليهودية الدينية بالمكان

تناسب القوى غير المتساوي بصورة واضحة، الذي فيه المهمة العلمانية لتهويد المنطقة ومحو االنتماء 
الخوف . الرفض باالعتراف هو سالح شرعي جدا من قبل المقموع. الفلسطيني يستخدم الدين كما يشاء

ي القدس بشكل عام، وفي المسجد االقصى بشكل الفلسطيني من تكرار تجربة الخليل في البلدة القديمة ف
 –نفس التعصب العقاري الديني، نفس سياسة النهب البطيء ودعم علماني . خاص، يوجد له ما يبرره

 أي القدرة –وبالذات هنا يوجد للفلسطينيين وسائل الظهار قوتهم . قومي متطرف يهودي مسلح، متزايد
  . نحن هنا إلى األبد–ة وارسال رسالة إلى إسرائيل على أن يتجمعوا ويتوحدوا بجموعهم للصال

  ٢٢ص/١٥/٨/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار با�نجليزية

  
Jordan warns against altering Al Aqsa status quo  

 after Israel transgressions  
 

By JT - Aug 14,2019 - Last updated at Aug 14,2019 

Israeli forces scuffle with Palestinians at Al Aqsa Mosque compound in the occupied Old 

City of Jerusalem on Sunday, as confrontations broke out during the overlapping Jewish 

and Muslim holidays of Eid Al Adha and Tisha B'av inside the historical compound (AFP 

photo) 

AMMAN — Jordan on Tuesday slammed statements by an Israeli minister calling for 

changing the status quo at Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, voicing its utter rejection 

of such remarks, and warning against any attempts that aim to tamper with the holy site’s 

legal and historical status. 

According to media reports, Israeli Public Security Minister Gilad Erdan voiced support 

on Tuesday for altering arrangements at Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif to allow 

Jews to pray at the Muslim site. 

The Israeli minister’s remarks followed confrontations between Israeli forces and 

Palestinian worshippers two days earlier as the overlapping of Muslim’s Eid Al Adha and a 

Jewish holiday led to tensions at the holy site, in which dozens of Palestinians and four 

Israelis were wounded. 

In a Foreign Ministry statement, Spokesperson Sufian Qudah reiterated that Israel, as an 

occupying power, must abide by its obligations under international and humanitarian law 

and fully respect Jerusalem's status quo, calling on the Israeli authorities to immediately 

halt provocative actions. 

A formal protest condemning the statements was delivered to Israel through diplomatic 

channels, according to Qudah. 

On Sunday, the Kingdom denounced the continuous Israeli violations against Al Aqsa 

Mosque/Al Haram Al Sharif, namely the storming of the mosque by occupation forces and 

extremists on the first day of Eid Al Adha and the assaults against a number of Muslim 

worshippers and Jerusalem Awqaf staff inside Al Haram. 

Foreign Minister Ayman Safadi, in a Tweet, said that the practices of the occupation and 

attempts to change the status quo in Jerusalem stoke tensions, threatening the global safety 

and security. 

Qudah expressed the Kingdom’s rejection of such violations and “irresponsible 

provocative actions” during the first day of Eid Al Adha, holding Israel responsible for 

such practices and calling for an immediate halt to such acts. 

Israeli forces fired sound grenades at Palestinians in Al Aqsa mosque compound on 

Sunday, with the Red Crescent reporting 61 Palestinians wounded, 15 of whom were taken 

to hospitals, AFP said. 

Sunday marked the start of Eid Al Adha holiday and thousands of Palestinians prayed at 

Al Aqsa Mosque. 

It coincided with the Jewish Tisha B’av holiday, which typically sees an increase in visits by 

Jewish religious nationalists to the holy site, according to AFP. 

President of the Arab Inter-Parliamentary Union and Lower House Speaker Atef 

Tarawneh, in a Tweet, on Monday said that Israel’s illegal practices prove its “extremism”, 

the Jordan News Agency, Petra, reported. 
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Meanwhile, the head of the Lower House Palestine Committee, MP Yahya Saud, 

condemned the Israeli violations committed on Sunday against the worshippers, calling on 

the international community to uphold its responsibility and protect Palestinian 

worshippers. 

The professional unions also said that the Israeli transgressions against the Palestinian 

worshippers during performing the prayer of Eid Al Adha, which resulted in dozens of 

causalities, reaffirms Israel does not respect religious rituals. 

Some 1,300 Jews visited Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif on Sunday, according to the 

Jordan-affiliated Jerusalem Awqaf, which administers the holy compound under the 

Hashemite Custodianship over Jerusalem’s Muslim and Christian shrines. 

Jordan times 14/8/2019  

*** 

 

The heroes of Jerusalem  
 

Aug 14,2019 - Last updated at Aug 14,2019 

The calendar brought the people of Jerusalem to a potential crash, and there was no one 

wise enough to avoid it. 

The first day of Eid Al Ahda fell on Sunday, August 11, which also coincided with what is 

considered to be the saddest day in the Jewish calendar, Tisha B’av. 

While top Jewish rabbis have ruled since 1967 that it is “forbidden for Jews to go up to the 

Temple Mount”, a small group of extremist Jews has been growing in numbers and 

demanding the right, not only to visit Al Aqsa Mosque, but also to hold prayers there. The 

issue had come to a head back in 2014, when the attempts by Muslims to prevent extremists 

from laying claim to their mosque led to an Israeli-Jordanian-US understanding. The 

agreement, reached under the supervision of then US secretary of state John Kerry and in 

the presence of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, was simple. The mosque, 

which Jordan is the custodian for, “is for Muslims to pray, and for all others to visit”. 

But as the successive Israeli governments have become more and more right-wing and 

beholden to the religious Zionists, it became difficult for any sane policy to be enacted. 

What was often for the local Israeli police to decide has become a political decision and has 

gained tremendous political weight. 

This was clear during this past Ramadan. Israeli police prevented the small, but radical, 

group of extremist Jews from entering Al Haram Al Sharif/Al Aqsa Mosque during the last 

ten days of this holy month. In Islam, the holy Quran was revealed to Prophet Mohammad 

during those last ten days, and for devout Muslims, being present in the mosque compound 

is special and has added religious value. 

Yet, despite all that, the Israeli police, with direction from the right-wing political sector, 

insisted on the visitation rights to the mosque despite the rejection of the Waqf 

administration. 

But when the date of the first day of Eid Al Adha became clear, the Waqf council was not 

willing to continue making concessions and had to make a point. They announced that the 

Eid morning prayers would be delayed one hour, to be followed by the worshippers staying 

on site to ensure that the threats of thousands of extremist Jews entering the mosque be 

stopped. Prayers at all East Jerusalem mosques were cancelled, and all were called to join 

the Eid prayers in Al Aqsa Mosque. Families cancelled the normal visits to the graveyards 

of their loved ones and the traditional Eid meal in order to be in Al Aqsa to protect it. 

Wasfi Kilani, the executive director of the Hashemite Fund for the Reconstruction of Al 
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Aqsa Mosque, told the Saudi newspaper Arab News that the people of Jerusalem had 

“sacrificed” their personal and communal rights for the sake of Al Aqsa. 

Some 100,000 Palestinians showed up in Al Aqsa, vowing to protect it with their bare 

chests. Even a small Palestinian Christian group was seen distributing sweets in an act of 

national solidarity. 

The Israeli government, however, insisted on the visitation of the mosque despite the 

knowledge that a bloodbath could occur. The Israeli police attempted to force their way 

into the mosque and clashes broke, leaving many Palestinians injured. Israeli Prime 

Minister Netanyahu initially ordered the closure of the mosque area to Jewish extremists, 

but when politicians used the decision to declare that Netanyahu was “weak”, he rescinded 

his own order and told the police that the visits must go on no matter, leading to further 

clashes. 

What the people of Jerusalem have shown was a powerful testimony of people power. Not 

only did the people of Jerusalem make personal sacrifices to protect their mosque, but they 

showed up in huge numbers to ensure that their mosque is not violated by radicals who 

want to violate the status quo that has existed for eleven centuries. With the exception of 

Jordan, the incident in Jerusalem failed to produce any important Arab, Islamic or 

international response. 

Although August 11 will be remembered as a day of sacrifice and heroism for the people of 

Jerusalem, it will also be remembered as yet another sign of Arab and Islamic 

abandonment as well as absence of any international effort to protect the people of 

Jerusalem and their UNESCO-recognised world heritage site. 

Jordan Times 14/8/2019  

*** 
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