
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  لن نفرط بشرف الهاشميين برعاية األقصى: الهيئات المقدسية •

  ٥  الملك يكرس كل اإلمكانيات للحفاظ على هوية القدس: الصفدي •
  

  شؤون سياسية
  

  ٧  الملك والسيسي يرفضان ممارسات اسرائيل •

  ٨  و الغيط يطالب األوروبيين االعتراف بدولة فلسطينأب •
  

  اعتداءات
  

والمستوطنون .. االحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة ويسرق قواطع خشبية •

  ٩  يستبيحون باحات األقصى

  ١٠  الهيكل المزعوم تكثف استعداداتها القتحام آالف المستوطنين لألقصى •

  ١١  سياسة هدم المنازل مستمرة.. الضفة •

  ١٣  مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى األسبوع الماضي ١١١١ •

  ١٤  ً مواطنا١١االحتالل يواصل حملته في بلدة العيسوية ويعتقل : القدس •
  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ١٤  أردان يهاجم العرب وعودة يرد عليه •

  ١٥   مقابر يهودية تحاصر األقصى وتدر الماليين •
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  تقارير
  

  ١٨  .. جن والسجانأسرى  يتحدون الس •

التواصل تدعم تمادي المتطرفين ّاألوقاف اإلسالمية تحذر من إشاعات على مواقع  •

  ٢٠  القتحام األقصى

لالنتصار " جمعة عالمية"دعو شعوب األمة إلى إعالن ن: مؤسسة القدس الدولية •

  ٢١  لألقصى

  ٢٣  ًقريبا.. لليهود في الحرم القدسي" حرية" •
  

  آراء عربية
  

  ٢٤  أال يكفي األردن تحدياته؟ •

  ٢٥  في القضية الفلسطينية •
  

  ةآراء عبرية مترجم
  

  

  ٢٧  العنصرية ليست خاصة باليمين بل بدولة إسرائيل •

يفترض وجود سالح يخبئه الفلسطينيون  الشاباك  ً عاما عملنا في١٩ديختر بعد  •

  ٢٨  في الحرم القدسي
  

  اخبار باالنجليزية
  

International apathy to Palestinian suffering encourages Israeli 

aggression: Foreign Ministry ٣٣  

Israel is inciting a religious war, says Jerusalem’s Islamic leaders ٣٣  

Israeli forces detain 12 Palestinians from Jerusalem ٣٤  

J’lem institutions say Erdan tries to allow Jewish rituals at Aqsa ٣٤  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

 شميين برعاية األقصىلن نفرط بشرف الها: الهيئات المقدسية

سنرصد انتهاكات االحتالل ضمن أطر  التأثير على موقف الملك تجاه األقصى واهم من يعول عليه
 التصريحات والعنتريات غير المسؤولة تسوق نحو صراع ديني ال نتمناه الشفافية والمكاشفة

  .أمتنا لن ترضخ أو تستكين إزاء المس بعقيدتها ورمز عزتها وكرامتها

   أنس صويلح-عمان 

اصدر مجلس االوقاف والهيئة االسالمية العليا ودار االفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي القضاة   
 بشأن تصريحات ما يعرف بوزير االمن  ودائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد االقصى المبارك بيانا امس

الحرم القدسي الشريف /  المباركالداخلي لدولة االحتالل اإلسرائيلي جلعاد اردان الخاص بالمسجد االقصى
/ رفض فيه المزايدات والتصريحات االعالمية والدعائية المتطرفة والتحريضية ضد المسجد األقصى المبارك

الحرم القدسي الشريف في اآلونة االخيرة االمر الذي دفع كافة الهيئات والمرجعيات االسالمية في بيت 
لخروج بتقييم شامل للموقف إزاء هذه الهجمة الشرسة التي تطال المقدس لتكثيف اجتماعاتها واتصاالتها ل

الحرم القدسي الشريف والتي كان أخطرها تلك المهاترات العبثية التي تكررت على /المسجد االقصى المبارك
لسان آردان، والتي تؤكد بشكل قطعي سعيه الدؤوب الستهداف المسجد االقصى المبارك من بوابة الوضع 

لديني القائم في المسجد االقصى المبارك منذ أمد بعيد، بإحداث وضع تمرر فيه صلوات التاريخي وا
  .المتطرفين اليهود داخل ساحات المسجد االقصى المبارك ال قدر اهللا

وقال البيان ان أداء اجهزة الشرطة وقوات االمن المؤتمرة بأوامر هذا المتطرف اردان، والتي باتت   
روع التهويدي بكل تصرفاتها وسلوكها على ابواب المسجد االقصى المبارك تشكل رأس الحربة في المش

وداخل ساحاته الشريفة وحتى في مصلياته وعلى رأسها مصلى باب الرحمة، مع تعطيل متعمد لكافة 
ًمشاريع إعمار المسجد والتي باتت تشكل تهديدا ألبنيته التاريخية، في استهتار بمشاعر ماليين المسلمين 

   الم ، ليس اال دليال على خطورة هذه التصريحاتحول الع

 :وقال البيان ان الهيئات االسالمية والمرجعيات الدينية في بيت المقدس تؤكد على ما يلي

ان كل ما يتعلق بالمسجد االقصى المبارك هو تحت متابعتنا الحثيثة في رصد أي انتهاك او تجاوز،  - ١
ًاطر الشفافية والمكاشفة، بعيدا عن المزايدات التي ال تخدم والتي لطالما كانت وستبقى محكومة ضمن 

  .سوى مخططات المتطرفين واالحتالل واذرعه ومنظماته والقائمين عليها

تحذر الهيئات االسالمية من هذه التصريحات والعنتريات غير المسؤولة التي تسوق المنطقة والعالم  - ٢
ساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء وتعال على حقوق بأسره نحو حتمية صراع ديني ال نتمناه، فأي م

ًالشعوب واالمم والتي لن تجلب معها اال الخراب والدمار لكل من تحدثه نفسه بأن وعدا باطال أو مجرد حلم  ً
واه او خرافة بالية قد تحقق له مطامع استعمارية احتاللية مغلفة بغطاء ديني في بيت المقدس والمسجد 



 
٥

ًك، فسيبقى المسجد االقصى المبارك مسجدا اسالميا رغم تصريحات مسؤول عابر سيمضي االقصى المبار ً
  .كما مضى من قبله من أعدائه الحاقدين

واهم من يظن ان مواقف شعوب أمتنا العربية واالسالمية تبنى على منطق القوة والهيمنة والترهيب،  - ٣
لن تستكين حركتها ان مست بعقيدتها رمز عزتها فهذه االمة الخالدة التي تعهد اهللا بحفظها لن ترضخ و

  .ًوكرامتها والذي يشكل المسجد االقصى المبارك حيزا من هذه العقيدة الراسخة

واهم من يعول على التأثير على موقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه  - ٤
القصى المبارك فهذا االرث التاريخي الذي حمله وموقف اسرته الهاشمية االردنية الكبيرة من المسجد ا

ًالهاشميون جيال بعد جيل لهو شرف على جبينهم فلن تجد فينا من يفرط بهذا الشرف وسيبقى المسجد 
  .االقصى تحت وصاية هاشمية عربية اصيلة

ال مكان للمساومات بالحديث عن ثوابت الدين االسالمي الحنيف التي رسخت عالقة هذه االمة  - ٥
ًبمقدساتها وفي مقدمتها المسجد االقصى المبارك الذي نزلت آياته قرآنا يتلى حتى يرث اهللا االرض وما 
ًعليها مسجدا اسالميا بكل ساحاته ومصلياته فوق االرض وتحتها وفي فضائه الشريف، بمساحته البالغة  ً

ًسجدا اسالميا يعظم فيه اسم اهللا ً دونم وبطرقاته الواصلة اليه، والذي لن يكون يوما اال كما عرفناه م١٤٤ ً
  .وحده ال شريك له وال مكان للشراكة فيه بقرار رباني

تشد الهيئات والمرجعيات الدينية على ايدي المرابطين في ساحات المسجد االقصى المبارك وعلى  - ٦
م اهللا وجعل مداخله من حراسه الشرفاء ومن ابناء االرض المباركة الذين ينوبون عن أمتهم، فاثبتوا ثبتك

ًمن وقفاتكم المباركة نبراسا يعرف به الحق والعدل، وتعرفون به في موقف عظيم ال ينفع معه مال وببنون 
 .اال من أتى اهللا بقلب سليم

 ١ ص١٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  الملك يكرس كل اإلمكانيات للحفاظ على هوية القدس: الصفدي
 

 الخميس مع الممثل األعلى يومربين أيمن الصفدي  ترأس وزير الخارجية وشؤون المغت-مدريد  
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني المنتدى اإلقليمي الرابع لالتحاد 
من أجل المتوسط الذي استضافه وزير خارجية اسبانيا جوسي بوريل، الذي سيتولى قريبا موقع الممثل 

 .ية في االتحاد األوروبياألعلى للسياسة الخارج

وألقى الصفدي كلمة في المؤتمر الذي حضره وزراء خارجية وممثلو الدول األعضاء في االتحاد،  
وبحضور مسؤولين من االتحاد األوروبي وممثلين عن المنظمات والهيئات اإلقليمية ومؤسسات المجتمع 

  .طالمدني والمؤسسات الممولة لمشاريع االتحاد في منطقة المتوس



 
٦

 ومما جاء في كلمة وزير الخارجية

بسم اهللا الرحمن الرحيم السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،، بعزم وتصميم على تسريع وتيرة عملنا  
المشترك المستهدف البناء على ما يربط إقليمنا المتوسطي الواحد من جسور التواصل التاريخي، نلتقي 

 .اد من أجل المتوسطاليوم في منتدانا اإلقليمي الرابع لالتح

أصحاب المعالي والسعادة، سعى منتدانا لإلسهام في تعزيز التنمية البشرية وترسيخ التكامل ..>> 
اإلقليمي، ويسير على طريق صحيحة إذ يركز في الفترة القادمة على تحقيق السالم وتعزيز ثقافة الحوار، 

ل أشكاله، ويجعل من حفز التنمية االقتصادية واحترام اآلخر، ورفض خطاب الكراهية والتمييز والتطرف بك
 .ٕوتمكين المرأة والشباب، وايجاد فرص العمل أولويات في المرحلة القادمة

 .وهي حق لشعوبنا . تفرضها مصالحنا المشتركة هذه أهداف

 .لكن تحقيقها يتطلب حل األزمات والصراعات التي تعصف بالشرق األوسط تحديدا  

  .االقتصادية في ظل احتالل غاشم للدولة الفلسطينيةال يمكن تحقيق التنمية 

وال يمكن إيجاد فرص العمل في دول أحالتها األجندات الكبيرة والمطامع ساحات للصراعات اإلقليمية 
والدولية، على حساب شعوبها، ودحر خطاب الكراهية والمسخ اإلرهابي سبيله إنهاء القهر، وتحقيق 

االحتالل اإلسرائيلي ظلم وشر وخرق واضح  .الكرامة والمدرسة والعيادةالمساواة، وضمان حق الشعوب في 
  .لكل القوانين الدولية

أمن المنطقة ومستقبل شعوبها، كل شعوبها، يتطلب أن يزول، ليتحقق السالم الشامل والعادل،   
القدس على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة، وعاصمتها 

، لتعيش بأمن وسالم، إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات ١٩٦٧المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران 
  .الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

وحده السالم العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يضمن أمن إسرائيل، وحق   
  .ال اليأس، والرخاء ال الحرمان، والطمأنينة ال الخوفكل شعوب المنطقة في مستقبل يسوده األمل 

أما المستوطنات الالشرعية، والحصار الالإنساني، وضم األراضي الالقانوني، ومحاوالت تغيير   
الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية في القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، التي يكرس الوصي 

الثاني ابن الحسين كل إمكانيات المملكة لحمايتها والحفاظ على الوضع عليها، جاللة الملك عبداهللا 
ًالقانوني والتاريخي القائم فيها، ويؤكد أنها يجب أن تبقى رمزا للسالم، ومحاوالت تصفية األونروا، وخرق 

  >>...القانون الدولي، فلن يؤدوا إال إلى إغراق المنطقة في المزيد من الصراع والعنف

لكة األردنية الهاشمية شريكا يعتمد عليه في كل جهود محاربة اإلرهاب، والتصدي وستبقى المم  
  .لخطاب الكراهية والتمييز والتطرف أيا كان مصدره أو هدفه



 
٧

 نهجا ثابتا في عالقاتنا  ُمنتدانا منبر هام من منابر العمل المتعدد األطراف الذي يجب تقويته  
ّ كل سبل النجاح له، وخريطة الطريق التي كنا اعتمدنا في كانون الدولية، وال بد من االستمرار في توفير

  . عكست إرادتنا المشتركة في ذلك٢٠١٧الثاني 

أشكر الحكومة اإلسبانية على حسن االستضافة، وأثمن جهد األمانة العامة لالتحاد في تسييرها   
ز عملنا المشترك لما فيه خير ًوسيستمر األردن بوصفه رئيسا مشاركا، ببذل كل جهد ممكن لتعزي .أعمالنا

  .أشكرك مرة أخرى فيديريكا .شعوب المنطقة

وسيعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والممثل األعلى للشؤون هذا .. >>  
الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي فيديريكا موغريني في نهاية االجتماع مؤتمرا صحفيا 

 ).بترا.(مشتركا

  ١ ص١١/١٠/٢٠١٩دستور ال

*** 

  شؤون سياسية

 الملك والسيسي يرفضان ممارسات اسرائيل
 

فتاح السيسي، خالل مباحثاتهما  اتفق جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس المصري عبدال-خبرني 
في القاهرة اليوم االثنين، على مواصلة العمل لتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق 

 .االزدهار المشترك

وتم التأكيد على أهمية اجتماعات اللجنة العليا األردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في 
 . بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادينالقاهرة الشهر الحالي، للنهوض

وأكد جاللة الملك والرئيس المصري، خالل المباحثات، اعتزازهما بعمق العالقات التاريخية بين 
األردن ومصر، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات االهتمام 

   .ا العربيةالمشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضاي

وشدد جاللة الملك والرئيس المصري على أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء 
 .التحديات التي تواجه األمة العربية

وعلى صعيد التطورات اإلقليمية، تصدرت القضية الفلسطينية والقدس المباحثات، حيث أكد جاللة 
لسالم العادل والدائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واالستمرار الملك والرئيس المصري ضرورة تحقيق ا

في دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، على خطوط 
، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق حل الدولتين ومبادرة السالم ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

 .العربية



 
٨

 تم التأكيد على رفض األردن ومصر للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، والتي كما
أفضت مؤخرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات 

  .االستيطانية

ر جاللة وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومدير المخابرات العامه ومستشا
 .الملك لالتصال والتنسيق، والسفير االردني في القاهرة

كما حضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير مكتب ... >>
 >>...رئيس الجمهورية، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

 ١١/١٠/٢٠١٩خبرني 

***  

  ف بدولة فلسطينأبو الغيط يطالب األوروبيين االعترا
 

االعتـراف   طالـب األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة أحمـد أبـو الغـيط، األوروبيـين-وفـا -برشـلونة
 .القدس الشرقية  وعاصمتها١٩٦٧بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

الـذي انطلقـت  ط،أبو الغـيط فـي كلمتـه أمـام المنتـدى اإلقليمـي الرابـع لالتحـاد مـن أجـل المتوسـ وأكد
أصـبح مهمـا اليـوم أكثـر مـن أي وقـت  أعماله، اليـوم الخمـيس، فـي برشـلونة، أن االعتـراف بدولـة فلـسطين

 .ُالفلسطينية واألسس التي يمكن أن يقوم عليها الحل مضى لوقف الهجمة الشرسة على محددات القضية

يفتقـدون أي  ل، والفلـسطينيونما تـزال دون حـ" قضية العرب المركزية"إن القضية الفلسطينية  وقال
 .أفق سياسي يمنحهم الثقة في أن المستقبل سيكون أفضل

التـأثير  أن السنوات الماضية شهدت تراجعا خطيـرا علـى صـعيد إمكانيـة حـل هـذا النـزاع ذي وأضاف
ُيـشكك فـي حـل الـدولتين دون أن يطـرح  البالغ على األمن واالستقرار في المنطقة، مشيرا إلـى أن هنـاك مـن

استمرار الوضع القائم، بـل شـرعنته عبـر إجـراءات باطلـة لتقنـين  بديال آخر كما أن هناك من يروج إلمكانية
  .وضع يرفضه كافة األمم المحبة للسالم والعدالة االحتالل وهو

 ١٣/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  
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  اعتداءات

  .. االحتالل يقتحم مصلى باب الرحمة ويسرق قواطع خشبية

  وطنون يستبيحون باحات األقصىوالمست
  

قتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، مصلى باب الرحمة، في  ا– عمان – نادية سعد الدين
ّالجهة الشرقية من المسجد األقصى المبارك، واستولت على قواطع خشبية، برفقة عشرات المستوطنين 

وقمعت قوات االحتالل احتجاجات .زازية داخلهالمتطرفين الذين استباحوا باحات المسجد ونفذوا جوالت استف
ًالمصلين ضد تدنيس عناصرها للمصلى، وهددت عددا من الشبان الفلسطينيين المتواجدين في المكان  ّ

 وفق األنباءباالعتقال، ومنعتهم من تصوير ما جرى، بعد التدقيق في هواتفهم الخلوية، 
ًن الداخل، تزامنا مع توفير الحماية األمنية وشرعت قوات االحتالل بتصوير المصلى م.الفلسطينية

ّوالعسكرية المشددة القتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد، استجابة لدعوة ما يسمى اتحاد منظمات 
، من أن ”األنباء الفلسطينية“ويخشى الفلسطينيون، وفق .، المزعوم، إلحياء األعياد اليهودية”الهيكل“
مقدمة للفصل المكاني داخل األقصى، وتخصيص ” باب الرحمة“طقة تكون إجراءات االحتالل في من“

مكان للمستوطنين اليهود للصالة داخله، أسوة بما حدث في المسجد اإلبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل، 
وتشهد مدينة القدس المحتلة، منذ منتصف شهر شباط .”والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين

ّحالة من التوتر واالحتقان الشديدين، بعدما تمكن المصلون الفلسطينيون من فتح الماضي، ) فبراير(
 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود ٢٠٠٣ًبالمسجد األقصى، والذي كان مغلقا منذ العام ” باب الرحمة“مصلى 

ئهم بما وقد ازداد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى خالل فترة احتفا.مؤسسة غير قانونية فيه
اليهودي، حيث من المتوقع وصول اآلالف منهم إلى المسجد خالل األيام القادمة ” الغفران“يسمى عيد 

وكثفت قوات االحتالل .اليهودي) سكوت ("المظلة" أو "عيد العرش"ًتزامنا مع احتفاء االحتالل بما يسمى 
األمنية للمستوطنين لتنفيذ عمليات ، المزعوم، االستعدادات الالزمة لتأمين الحماية ”الهيكل“ومنظمات 

ًاقتحام واسعة للمسجد األقصى، تزامنا مع استهداف مسؤولي دائرة األوقاف اإلسالمية وحراس األقصى من 
ّتتوقف انتهاكات االحتالل ضد  وال.خالل استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم عن المسجد لفترات متفاوتة

قوات “ أفادت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بأن المقدسات الدينية على المسجد األقصى، إذ
 أيام بشكل كامل، ٧االحتالل أغلقت المسجد اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ بداية العام الحالي 

االحتالل اعتدى على المسجد “وأضافت األوقاف، في بيان لها، أن .”ً وقتا٤٤٣ومنعت رفع األذان 
  >>..”. مرة٢١ن خالل استحداث تغيير أو تهويد بأكثر من اإلبراهيمي م
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القيام بأعمال حفريات أمام وقف البديري عند بوابة المسجد الرئيسية، وعمل تمديدات خط “ّوبين 
ٕمياه، وادخالها للقسم المحتل من اإلبراهيمي، فيما نصب المستوطنون منصات في ساحاته، ورفعوا األعالم 

  .”طحهاإلسرائيلية واعتلوا س

االحتالل مارس سياسته التعسفية والتهويدية ضد الحرم للسيطرة عليه، عبر تغيير “وأفاد بأن 
ٕوتركيب أقفال جديدة لغرفة العنبر، واغالق األبواب المؤدية إلى حديقته وساحاته الخارجية، وتركيب خزانة 

  .”خاصة بشبكة اإلنذار خلف الباب األخضر

 ١٩ ص١١/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

  ل المزعوم تكثف استعداداتها القتحام آالف المستوطنين لألقصىالهيك
 

 ذكرت القناة العبرية السابعة، أن زيادة حادة طرأت على أعداد –فلسطين المحتلة  
العبري، والذي حل األربعاء، مقارنة بذات اليوم » يوم الغفران«المقتحمين اليهود للمسجد األقصى، خالل 

، حيث اقتحم المسجد %٥٥قناة بأن نسبة المقتحمين لألقصى قفزت بنسبة وأفادت ال.في العام الماضي
 .٢٠١٨عام » يوم الغفران« اقتحموه ٢٣٢ً مستوطنا مقابل ٣٦٠األربعاء 

ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية السنة العبرية الجديدة قبل عدة ١٣٦٨وقالت إن 
 .هذه األيام من العام الماضي اقتحموا المسجد في مثل ١٢١٠أيام، مقارنة بـ 

ًوتوقعت القناة السابعة، وصول آالف المستوطنين إلى المسجد األقصى خالل األيام القادمة تزامنا 
العبري، مشيرة إلى أن الشرطة ومنظمات ) سكوت(» المظلة«أو » عيد العرش«مع احتفاالت االحتالل بـ 

طنا، باحات المسجد األقصى المبارك في الفترة  مستو١٨٩واقتحم .الهيكل كثفت من استعداداتها لذلك
وأفاد بيان دائرة األوقاف االسالمية في القدس، بأن . الصباحية أمس الخميس، من جهة باب المغاربة

 طالبا من طلبة المعاهد الدينية، اقتحموا المسجد األقصى أمس بحراسة مشددة من ٣٠ مستوطنا و١٥٩
 المستوطنين جوالت استفزازية في باحات المسجد االقصى المبارك، كما نفذ. شرطة االحتالل اإلسرائيلي

  .وسط محاوالتهم أداء طقوس تلمودية فيه، إلى أن غادروه من باب السلسلة

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، بأن عناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، 
من المسجد األقصى المبارك، واستولت على اقتحمت صباح أمس، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية 

ًوأضافت أن شرطة االحتالل هددت عددا من الشبان المتواجدين في المكان باالعتقال، . قواطع خشبية
ويخشى الفلسطينيون من أن تكون اإلجراءات .ومنعتهم من تصوير ما جرى، ودققت في هواتفهم الخلوية

لفصل المكاني داخل المسجد األقصى، وتخصيص مكان اإلسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة ل
للمستوطنين اليهود للصالة داخل المسجد على غرار ما حدث في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل والذي 
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في سياق آخر، تعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلية على  .تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود
 نسمة من العرب ٣٦,٠٠٠، يهدف لتهجير نحو »سلطة تطوير النقب«تسمى تنفيذ مخطط جديد قدمته ما 

الفلسطينيين في القرى مسلوبة االعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البالد، إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل 
  .بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات السلطوية التي ستسلبهم منازلهم وأراضيهم

 بغطاء الحل ألهالي القرى مسلوبة االعتراف، على الرغم من أن وتطرح السلطات هذا المخطط
 .األهالي يرفضون المخطط ويطالبون باالعتراف بقراهم ويرونه ترانسفير جديد ومحاولة إلعادة نكبة النقب

  ١ص/١١/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  سياسة هدم المنازل مستمرة.. الضفة
 

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس، بهدم خيمتين وبركس في  - الرأي–القدس المحتلة  
  .، شرق مدينة القدس المحتلة»المنطار«قة المعروفة بـبرية السواحرة في المنط

وقال المتحدث باسم خيمة االعتصام في برية السواحرة يونس جعفر في بيان، إن قوات االحتالل 
اقتحمت المنطقة، وأبلغت بهدم الخيمة التي نصبها نشطاء في البلدة، للتصدي للبؤرة االستيطانية المقامة 

  .على اراضي المنطقة

لسياق ذاته، أشار جعفر إلى أن قوات االحتالل أبلغت المواطن خالد مشهور، بنيتها هدم وفي ا
الخيمة التي يسكن فيها مع عائلته، كما اخطرت المواطن محمد الهذالين بهدم بركسه القريب من مدرسة 

  . في منطقة المنطار٢التحدي 

لماضي، خيمة التضامن التي وكانت قوات االحتالل قد هدمت في الخامس والعشرين من الشهر ا
نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة ونشطاء ضد الجدار واالستيطان، احتجاجا على 

  .إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقا

» كرفانات«وكان مستوطنون وضعوا في الخامس عشر من أيلول الحالي عدة بيوت متنقلة 
  .ى الجبل المذكور، بغرض إقامة بؤرة استيطانيةوأنابيب مياه عل

كما هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، منزلين أحدهما قيد اإلنشاء، في قرية كيسان شرق 
مدينة بيت لحم، بحجة عدم الترخيص وهدمت مساكن في منطقة الدقيقة شرق بلدة يطا جنوب مدينة 

ا من المستوطنات االسرائيلية المقامة على اراضي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم قربه
  .المواطنين في المنطقة

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان أن قوات االحتالل 
  . يوما٢٠اقتحمت القرية وهدمت منزلين، موضحا ان سلطات االحتالل أخطرت بهدم المنزلين قبل 
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 أن مواجهات اندلعت بين األهالي وجنود االحتالل، أطلق الجنود قنابل الغاز وأشار بريجية إلى
والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة واالهالي المجاورة منازلهم للمدرسة بحاالت 

  .اختناق

من جهة اخرى، داهمت شرطة االحتالل االسرائيلي امس، مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى 
ك، وأخرجت القواطع الخشبية والخزائن الموجودة فيه، مهددة الشبان الذين تواجدوا فيه ومنعتهم من المبار

  .تصوير ما جرى داخله، وقامت بالتدقيق في هواتفهم

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى الشيخ عزام الخطيب ان 
 مستوطنا متطرفا يهوديا لباحات المسجد ١٥٩ كذلك عقب اقتحام قوات االحتالل اغلقت باب المغاربة

الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من شرطة وجيش –االقصى المبارك
  .االحتالل االسرائيلي

من جهة اخرى، واصلت سلطات االحتالل حماية ورعاية االقتحامات للمسجد األقصى المبارك 
باب الرحمة وفرغته وأزالت خزانة األحذية والقواطع الخشبية التي تفصل صفوف النساء واقتحمت مصلى 

عن الرجال، واعتقلت خمسة شبان في تصعيد وممنهج لتغير الوضع القائم منذ احتالل القدس عام 
ّوتقدم عناصر منظمة يهودية متطرفة تسمى .١٩٦٧ ، يقوم عليها مجموعة من »حركة شباب هار إيل«ّ
ّمستوطنين الشباب في الضفة الغربية المحتلة اقتحموا المسجد بلباس موحد ازرق اللون، استجابة غالة ال

  .بالتقويم العبري» يوم الغفران«ُلدعوات اقتحام واسع للمسجد األقصى فيما يسمى باعياد 

ّوتعبئ المنظمات اليهودية المتطرفة المستوطنين ألداء طقوس تلمودية علنية جماعية في  ّ
ّى، وتالوة الترانيم الدينية والقومية، إضافة إلى التعرض للفلسطينيين في عموم البلدة القديمة األقص

منظمة العودة إلى جبل «وشاركت في الدعوة القتحام األقصى .ًوللمصلين خصوصا خالل الدخول والخروج
في المسجد األقصى ، وهي منظمة متطرفة يرأسها رفائيل موريس الذي حاول إدخال قرابين لذبحها »الهيكل

، وزوجته آفي موريس التي شتمت النبي عليه الصالة والسالم أمام المرابطات على ٢٠١٦في نيسان 
ٍواستبقت هاتان المنظمتان دعوتهما القتحام األقصى بإرسال رسائل تحد .٢٠١٥ّأبواب األقصى في تموز 

نحن قادمون «ر فيه، كتبوا لهم فيها وتهديد لمرابطين ومرابطات من المدافعين عن األقصى ودائمي الحضو
  .«الخميس، نتمنى أن نراكم هناك

 ٦ص/١١/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  
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  مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى األسبوع الماضي ١١١١
 

 مستوطن ١٠٠٠العبري، إن أكثر من » حدشوت هار هبايت« قال موقع -فلسطين المحتلة   
وأفاد . صى المبارك بمدينة القدس المحتلة، خالل األسبوع الماضيإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد األق

ً مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل األسبوع الماضي، بحماية من ١١١١الموقع العبري، بأن 
ً مستوطنا اقتحموا ٣٦٠، أن »حدشوت هار هبايت«وفي السياق، ذكر موقع .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

 العام ٢٣٠بحماية من الشرطة اإلسرائيلية، مقارنة بـ » يوم الغفران«قصى خالل باحات المسجد األ
، اإلثنين »معلومات وادي حلوة«ّوبين تقرير توثيقي صدر عن مركز . ٢٠١٧ عام ١٦٠الماضي، و

ًووفقا . مستوطنين وطالب يهود اقتحموا المسجد األقصى، خالل أيلول الماضي٢٤٠٨الماضي، أن 
مستوطنين نفذوا اقتحاماتهم خالل أيلول الماضي بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة للتقرير، فإن ال

رأس «، فيما شهدت األيام األخيرة من الشهر اقتحامات واسعة لألقصى في )عطلة لدى االحتالل(والسبت 
 من وذكر أن االقتحامات قادها وزير الزراعة في حكومة االحتالل أوري أرئيل، والعشرات.السنة العبرية

ٕالحاخامات، وسط تشديدات على دخول المسلمين إلى األقصى، باحتجاز الهويات على األبواب واخراج 
ويتعرض .الشبان من الساحات، إضافة إلى منع بعضهم من الدخول لحين انتهاء فترتي االقتحامات اليومية

، لسلسلة اقتحامات ، ناهيك عن األعياد العبرية)عدا يومي الجمعة والسبت(ًالمسجد األقصى يوميا 
وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، وسط مواصلة شرطة االحتالل استهدافها 
لمسؤولي دائرة األوقاف اإلسالمية وحراس األقصى والمرابطين، من خالل استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم 

لسامي لحقوق اإلنسان عن قلقه في سياق آخر، أعرب مكتب المفوض ا.عن المسجد لفترات متفاوتة
لتعذيب الفلسطيني سامر العربيد أثناء التحقيق معه في سجون االحتالل اإلسرائيلي بتهمة زرع عبوة 

في » االمن الداخلي»في موضوع آخر، أعلن وزيرو.ناسفة، أدت إلى مقتل فتاة في الضفة الغربية المحتلة
شرطيا إضافيا بشكل دائم في المدن والقرى العربية في  ٦٢٠حكومة االحتالل غلعاد اردان انه سيتم نشر 

» مكان«وذكر موقع .المجتمع العربي الى التعاون مع شرطة االحتالل االسرائيلية«، داعيا ٤٨فلسطين 
العبري ان اتفاقا تم بين الوزير اردان ورؤساء القائمة المشتركة على ان يعمل اردان على دفع قرار 

وكشف الموقع عن . اسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور باألمن واألمانحكومي لتوسيع الخطة الخم
حملة ستقوم بها شرطة االحتالل بعد أسبوعين تسمح للجمهور بإعادة األسلحة المتواجدة لديه بصورة 

وقال نواب في القائمة المشتركة انهم سيتعاونون هذه المرة مع . غير قانونية الى الشرطة دون عقاب
  . يدعون المواطنين العرب الى إعادة األسلحة التي بحوزتهمالشرطة وس

  ١ ص١٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
١٤

  ًمواطنا ١١ ويعتقل العيسوية بلدة في حملته يواصل االحتالل :القدس
 

 القـدس وسـط العيـسوية بلـدة فـي والمتجـددة المتكـررة حمالتهـا االحـتالل أمـن وأجهـزة قوات واصلت
 ١١ طالـت أبنائهـا مـن المزيـد األحـد اليـوم فجـر واعتقلت شهور، ثالثة من أكثر قبل بدأتها والتي المحتلة،

 .معهم للتحقيق القدس في لها تابعة مراكز إلى ّوحولتهم األقل على مواطنا

 عبيد، مروان محمد عبيد، وليد خالد عبيد، شفيق آدم عبيد، حمزة معتصم :اليوم اعتقاالت وشملت
 الزعتـري، فـارس درويش، إبراهيم محمد الصفدي، نديم مصطفى، خالد زمرد، حسن حاتم عبيد، أيمن ضياء
 .حمدان علي

 الوقـت فـي الـشبان، لهـا وتـصدى الماضـية الليلـة سـاعات فـي البلدة اقتحمت االحتالل قوات وكانت
  .عبيد حي في خاصة النارية، واألعيرة السامة والغازية الصوتية بالقنابل المنطقة االحتالل فيه أمطر الذي

 ١٣/١٠/٢٠١٩وقع مدينة القدس م

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  أردان يهاجم العرب وعودة يرد عليه
  

وزير داخلية كيان العدو الصهيوني جلعاد أردان، اليوم  هاجم – كامل إبراهيم –القدس المحتلة 
تهم، على ، بعد أن وجه اتهامات للعوائل الفلسطينية بقتل بنا٤٨اإلثنين، فلسطينيي الداخل المحتل عام 

 .حد زعمه

بأن المجتمع العربي عنيف جدا " راديو القدس"وزعم اردان خالل المقابلة االذاعية معه على اثير 
وذلك الن في ثقافته، يوجد الكثير من الخالفات التي تنتهي عندنا بدعاوي . ألف مرة جدا جدا وزيادة–جدا 

  ."قضائية، وهناك يسحبون السكين والمسدس لحلها

 التصريحات، حاول أردان التخفيف من حدتها، وقال في تغريدة على تويتر، إن مسؤولية وبعد هذه
  .مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني تقع على عاتق الحكومة والشرطة

ً، داعيا في الوقت ذاته الجميع للتعاون "إن الجمهور الفلسطيني جمهور ملتزم بالقانون"وأضاف 
نين الثقافية الحياتية داخل الوسط الفلسطيني ومنع عمليات االنتقام والحد منها، وذلك من أجل تغيير القوا

  .بدعم من قيادة القطاع الفلسطيني

ًوردا على تلك التصريحات، قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، إن أردان بدال من أن  ً
  .م العنصرية، والتهرب من الحقائقيتحمل مسؤولية سالمة الجميع، فضل االختباء وراء المزاع

عن " اإلسرائيلية" بعد أن تخلت الشرطة ٢٠٠٠وأشار إلى أن عدد القتلى ارتفع منذ عام 
  .مسؤولياتها في حماية الشوارع والمناطق الفلسطينية



 
١٥

ًإن الجريمة في المجتمع الفلسطيني ليست نتاجا للثقافة العربية، بل هي عنصرية الحكومة، "وقال 
 الذي يعتبرنا أعداء ويرفض حمايتنا من المنظمات اإلجرامية التي تحصل على الغالبية العظمى من فالوزير

  ."٢٠١٩أسلحة الجيش يجب أن يفهم أنه ال يوجد مجال لهذه العنصرية في عام 

من جانبه قال يوسف جبارين من القائمة المشتركة، إن أردان يتهرب من المسؤولية بإلقاء اللوم 
  .ً واصفا تصريحاته بأنها عنصرية وتشهيريةعلى الضحية،

لو كانت الشرطة تلعب دورها في مواجهة الجريمة كما هو الحال في المجتمع اليهودي، "وأضاف 
ً، مشيرا إلى أن الجناة يواصلون العمل بحرية تقريبا"لما وصلنا إلى هذا الحجم الحالي من الجريمة ً.  

صرية التي تنظر إلى المواطنين الفلسطينيين كمواطنين من الثقافة المعيبة هي الثقافة العن"وتابع 
  ."الدرجة الثانية

  ١٠ ص٨/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  مقابر يهودية تحاصر األقصى وتدر الماليين
 

أهالي قرية دير ياسين  ِلم يكتف االحتالل اإلسرائيلي بتقتيل وتهجير - القدس المحتلة- جمان أبو عرفة
على أراضيها، بل إنه يستعد في " جفعات شاؤول"ٕاقامة مستوطنة  و١٩٤٨غرب القدس المحتلة عام 

 .األسابيع القريبة الفتتاح مقبرة يهودية تحت أرضها

 أربع سنوات، بتكلفة تقارب -التي أقامتها مؤسسة كديشاه لخدمات الدفن-استغرق تشييد المقبرة   
زع على أربعة طوابق داخل ومو" البوليسترين" ألف قبر مصنوع من ٢٥ مليون دوالر، حيث ستضم ٥٥

  .الجدران يصعد إليها عبر مصاعد كهربائية

مشروعها الربحي هذا بضيق مساحات الدفن لليهود في القدس، وتحاول إقناع " كديشاه"تعلل   
  .الرأي العام بأنه مستوحى من طريقة الدفن زمن الهيكل الثاني المزعوم

  أكبر مقبرة يهودية

 المقبرة الحديثة، وتحديدا شرق المسجد األقصى، يمتلئ جبل ُعلى بعد خمسة كيلومترات من  
الزيتون أو الطور وسفوحه بنحو سبعين ألف قبر على مساحة تقدر بأربعمئة دونم ضمن أكبر وأبرز مقبرة 

التي تضم رفات شخصيات إسرائيلية دينية وسياسية مشهورة مثل الكاتب " هارهزيتيم"يهودية في العالم 
  . والحاخامين أبراهام كوك وعوبديا بيرتينورو ورئيس الوزراء األسبق مناحيم بيغنأليعازر بن يهودا

تترامى آالف القبور في وادي قدرون المالصق لسور األقصى الشمالي، وتتمدد لتغطي مساحات   
جنوب المسجد المبارك، وأراض في بلدة رأس العامود، يفصل بينها وبين جبل الطور " سلودحة"من أرض 
  .يحا القدس القديم ليستمر امتدادها على مد البصر في سفوح الجبل الشرقية والغربيةطريق أر

ّأرض وقفية محكرة ُ  



 
١٦

تثبت سجالت المحكمة الشرعية بالقدس المحتلة وجود عقود إيجار تعود إلى أوائل عهد الدولة   
قديم يعني التأجير مصطلح " (تحكير" ميالدية، حيث قامت الدولة بتأجير و١٥٥٩العثمانية وتحديدا عام 

جزء بسيط من أرض وقف المدرسة الصالحية بجانب كنيسة الجثمانية ليتمكن الرعايا اليهود من ) بشروط
  .ُدفن موتاهم فيهم، مقابل مبالغ مالية متفق عليها تدفع لمتولي الوقف

ديمة تلك، يقرأ مدير مركز المخطوطات بالمسجد األقصى رضوان عمرو للجزيرة نت من عقود اإليجار الق
 هجرية، فإن اإليجار بدأ بخمس سلطانيات، ثم ارتفع ٩٦٧بموجب صورة الدفتر الخاقاني لسنة "ويقول 

كما أن هناك وثائق في ذات الفترة تدل على نزاع حول قيمة اإليجار بين . الحقا إلى مئة سلطانية سنويا
  ".ق بحدود المقبرة وقيمة إيجارهامتولي الوقف واليهود، وأخرى تثبت قيام اليهود بتزييف وثائق تتعل

ُويضيف أن اليهود كانوا زمن الدولة العثمانية طائفة قليلة ال يبدو عليهم أي طموح وينظر إليهم   
بشفقة، فسمحت لهم الدولة بدفن موتاهم ضمن ما يسمى التحكير والذي يتضمن عدة شروط كأن يستمر 

  .بها وال تدر دخال على مالكيها  ير منتفع عاما كحد أقصى، وأن تكون األرض غ٩٩عقد اإليجار 

  مسمار جحا

كان ذلك التحكير العثماني بمثابة مسمار جحا استغله اليهود لتحقيق أطماعهم في محيط األقصى،   
، ١٩٦٧ُ ولم يجدد بسبب احتالل شرق القدس واألقصى عام ١٩٦٨فقد انتهى التحكير طويل األمد عام 

الل مباشرة، حيث ُأغلق الطريق السريع الذي يمر عبر المقبرة جنوب بعد االحت لكن توسع المقبرة تجدد
  .ُجبل الطور، ونفذت أعمال إعادة إعمار كبرى في المقبرة

ُرصد لها أكثر من مئة " إنقاذ مقبرة جبل الزيتون"تحت مسمى  ُشكلت لجان وزارية إسرائيلية عديدة  
ٕة واستصالحها، واقامة مركز معلومات لها، مليون دوالر، بهدف تهويد محيط األقصى، وترميم المقبر

  .وتركيب عشرات كاميرات المراقبة داخلها لحمايتها

  قبور وهمية

ورغم االدعاء بضيق مساحات الدفن لليهود داخل القدس، فإن مقبرة جبل الزيتون تحتوي على   
ضم رفاتا تحتها، عدد كبير من القبور الوهمية التي يبرز شاهدها بنجمة سداسية فوق األرض بدون أن ت

  .ُحتى أن شواهد قبور قديمة جلبت من الخارج ونثرت في أنحاء المقبرة لتعميم الطابع األثري عليها

ويؤكد المقدسيون أن المقبرة تتسع يوميا بشكل متسارع بدون وجود جنائز أو عمليات دفن، حيث   
عليه بالعبرية ووضعت فوقه يرون آالت تحفر القبر وتصب اإلسمنت داخله ومن ثم تعلوه بشاهد كتب 

كما أن األمر أمسى تجارة رابحة للمؤسسات الدينية اإلسرائيلية التي تتيح . حصى لإليحاء أنه مليء
  .للصهيوني حول العالم أن يشتري قبرا فارغا ألجداده وآبائه المدفونين خارج فلسطين

ُتحيط القبور في حوش عويس جنوب المسجد األقصى، حيث )  عاما٦٥(يسكن محمد عويس   
أعيش هنا منذ طفولتي وحدثتني أمي التسعينية أن "اليهودية بالحوش من كل جانب، ويروي للجزيرة نت 



 
١٧

المقبرة كانت موجودة منذ زمن لكنها كانت صغيرة، وتوسعت مئات األضعاف على حساب أراضي 
  ".المقدسيين

  لماذا شرق األقصى؟

الحتوائه على قبور عدد من أنبياء بني ) ادي جهنمو(يعتقد اليهود بفضل الدفن في وادي قدرون   
إسرائيل فيما يعرف بطنطور فرعون ومقبرة األنبياء، ولقرب الوادي من الحي اليهودي بالبلدة القديمة 
والجدار الشرقي لجبل الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، كما يعتقدون أنه سيكون الممر للمسيح 

  .المخلص

ن بجبل الزيتون أيضا، فيذكر مركز معلومات مدينة داود االستيطانية أن وتتقارب فضائل الدف  
اليهود الذين دفنوا في مقبرة جبل الزيتون سيكونون أول من يبعث من األموات يوم القيامة، ولن يأكل "

. ُعلى جبل الزيتون ليعلن يوم القيامة من بين األموات) الشوفار(ُالدود أجسادهم، وسينفخ بقرن الكبش 
ما كان الزوار اليهود يأخذون األتربة من مقبرة جبل الزيتون لينثروها على قبور أحبائهم خارج فلسطين ك

  ".العتقادهم بأن ذلك سيجلب بركته عليهم

  آالف الدوالرات للقبر الواحد

ّاستغل االحتالل الجانب الديني هذا لتحقيق أطماعه االستيطانية بالقدس، ودر األموال للمؤسسات   
التي قسمت مساحات المقبرة إلى مناطق " كديشاه"تقدم خدمات دفن الموتى وعلى رأسها مؤسسة التي 

كما أن تكلفة الدفن في مقبرة جبل الزيتون تصل ". األشكناز والسفرديم"لليهود الشرقيين والغربيين 
 متر ١.٢ دقيقة، وكفن الدفن، وقطعة أرض بعمق ١٥ دوالر، والتي تشمل مراسم الدفن لمدة ٢٢٥٠٠

  .سنتيمترا وعرض ستين

وفي كل ذكرى وفاة أحد الشخصيات المهمة المدفونة بالمقبرة، يمتلئ الجبل بمئات اليهود   
المتطرفين المتوشحين بالسواد، وتزدحم طرقات المقدسيين الحيوية المؤدية إلى أحياء الطور ورأس العامود 

  .وسلوان

ل لحمايتهم ويغلقون مدخل الحوش ويمنعون تحتشد شرطة االحتال" ويختم عويس تصريحه بالقول  
ّدخول السيارات، كل تلك السعة لهم ونحن يضيق علينا في قبورنا، لقد جرفوا مقبرة مأمن اهللا وصادروا 

  ".أراضي مقبرة باب الرحمة ويهددونها حتى اآلن

  ١١/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  

  

  



 
١٨

  تقارير

 .. أسرى  يتحدون السجن والسجان
 

  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 

ين في سجون االحتالل االسرائيلي،  أسرى فلسطيني٦أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 
ًيواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم اإلداري، بينهم أسيرة، بينما 

  .ًتصاعدت الخطورة على حياتهم وخاصة القدامى منهم ويخشى من استشهاد ايا منهم في أي لحظة

 بان أقدم األسرى المضربين وأكثرهم خطورة الناطق اإلعالمي للمركز» رياض االشقر«واكد الباحث 
من مدينة الخليل، كونه كان يعانى )  عاما٤٢(» أحمد عبد الكريم غنام«على حياته األسير المريض 

ًسابقا من مرض السرطان في الدم، ويخشى من عوده المرض له مرة اخرى، وخاصة أنه يعانى من ضعف 
  .المناعة

ه الرابع على التوالي، ويقبع في مستشفى الرملة في ظروف شهر» غنام«وقد دخل اضراب األسير 
قاسية، ويعانى من هبوط بنسبة السكر في الدم، ومصاب بآالم حادة ومستمرة في انحاء جسده، ودوار في 

 كيلو جرام، وال يستطيع الوقوف على قدميه، وقد يستشهد في أي لحظة نتيجة ٢٤رأسه، ونقص وزنه 
  .هذه الظروف الخطرة

» طارق حسين قعدان«بأن القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير » األشقر «وأضاف
ً يوما متتالية، رفضا لالعتقال اإلداري بحقه، ٧٤من مدينة جنين يواصل اضرابه المفتوح منذ ) ًعاما٤٦( ً

 شهور، هو أسير سابق ٦وكان اعيد اعتقاله في شباط الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 
 عام في سجون االحتالل، وحالته الصحية متردية وهناك خطورة على حياته، ونقص ١٥ضى ما يقارب ام

  . كيلو جرام، ويعانى من صداع مستمر ودوخه واالم في كل انحاء جسده، وال يقوى على الحراك١٧وزنه 

ب من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة يخوض اضرا) ً عاما٣٠(» اسماعيل أحمد علي«و األسير 
ً يوما متتالية احتجاجا على اعتقاله االداري، وهو أسير سابق امضى ٨١عن الطعام منذ   سنوات في ٧ً

سجون االحتالل واعيد اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم تحويله لالعتقال اإلداري ويقبع حاليا في 
نذ خوضه االضراب، وقد فقد ، بحالة صحية صعبة، ويمنع االحتالل عائلته من زيارته م»الرملة«مستشفى 

 كيلو من وزنه، ويعاني من أوجاع في المفاصل وضعف في عضلة القلب واالم في الكلى، وزغلله في ١٩
  .النظر وحالته الصحية صعبة

من بلدة تل في مدينة نابلس، ) ً عاما٢٩(بأن األسير مصعب توفيق الهندي » األشقر«وبين 
بعد اصدر امر ادارى بحقه، حيث انه اسير محرر اعيد اعتقاله ً يوما، ١٩يخوض اضراب عن الطعام منذ 



 
١٩

 سنوات في سجون االحتالل، معظمها تحت االعتقال ٦في الرابع من شهر أيلول الجاري، وكان امضى 
  .اإلداري

من قرية دير أبو ) ً عاما٤٢(» أحمد عمر زهران» كذلك يخوض األسير المحرر المعاد اعتقاله 
ً يوما، بعد ان نكث االحتالل بوعده له خالل بإطالق سراحه في اكتوبر بعد ١٥نذ مشعل غرب رام اهللا، م

  .ً يوما متتالية، وجدد له اإلداري لمرة ثالثة٣٨ان خاض اضراب عن الطعام استمر 

ي سجون االحتالل على عدة اعتقاالت وهو ً عاما ف١٥أسير سابق كان امضى » زهران«واألسير 
متزوج وله أربعة أبناء، واعيد اعتقاله في شهر آذار الماضي وصدر بحقه قرار إداري وحين التجديد له 
لمرة ثانية خاض اضراب عن الطعام وعلقه بعد التوصل التفاق بإطالق سراحه في تشرين أول، اال ان 

  .داري مما دفعه لخوض اضراب للمرة الثانية خالل هذا االعتقالاالحتالل لم يوفى بوعوده وجدد له اإل

ً، تخوض ايضا اضراب عن )ً عاما٢٤(» هبه احمد اللبدي«الى ان األسيرة » االشقر«وأشار 
 خالل وصولها ٢٠/٨/٢٠١٩ً يوما بعد اصدار امر اعتقال ادارى بحقها وهى معتقلة منذ ١٩الطعام منذ 

  .لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلسبرفقه والدتها لمعبر الكرامة 

، منها الحرمان من النوم »بتاح تكفا«تعرضت لتحقيق قاس في مركز » اللبدي«وكانت األسيرة 
ً يوما على ٣٣لفترات طويلة، ومدد االحتالل اعتقالها عدة مرات ومنع عائلتها من زيارتها، وبعد مرور 

 أصدرت محكمة االحتالل قرار بتحويلها الى االعتقال اإلداري لمدة اعتقالها، وعدم ثبوت أي تهمه بحقها،
  . أشهر، ونقلت الى سجن الدامون٥

سلطات االحتالل المسئولية الكاملة عن حياة وسالمه األسرى » مركز أسرى فلسطين«وحمل 
بة المضربين، حيث وصلت حاله بعضهم الى حد الخطورة القصوى، وال زال االحتالل يرفض االستجا

لمطالبهم العادلة بتحديد سقف العتقالهم اإلداري، كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل 
العاجل للضغط على االحتالل إلنقاذ االسرى المضربين من خطر الموت، والعمل على وقف سياسة 

  .على حياتهماالعتقال اإلداري التعسفية التي تدفع األسرى لخوض االضرابات مما يشكل خطورة 

 ١٠ص/١٣/١٠/٢٠١٩الرأي 
  
 

***  
  
  
  
  



 
٢٠

  ّاألوقاف اإلسالمية تحذر من إشاعات على مواقع التواصل 

 تدعم تمادي المتطرفين القتحام األقصى

   انس صويلح-عمان 

اكدت دائرة األوقاف االسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك على موقفها الثابت بأن المسجد   
 دونما فوق األرض وتحتها وبأسواره ١٤٤م القدسي الشريف، بمساحته البالغة الحر/ األقصى المبارك

 .والطرق المؤدية اليه هو مسجد اسالمي للمسلمين وحدهم ال يقبل القسمة وال الشراكة

واكدت الدائرة رفضها القاطع ألي انتهاك من قبل سلطات االحتالل من شأنه تغيير الوضع   
الحرم القدسي الشريف كمسجد اسالمي تحت وصاية /لمسجد األقصى المباركالتاريخي والقانوني والديني ل

ورعاية جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، كما رفضت اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد األقصى 
  .ًالمبارك والتي تشكل انتهاكا صارخا وجريمة بحق المسلمين عامة

عات التي تبرز خالل فترة األعياد اليهودية وتماشيا مع وحذرت الدائرة من االنجرار وراء االشا  
الدعوات لتكثيف االقتحامات للمسجد األقصى المبارك، وعلى لسان عدد ممن يحاولون الظهور بمظهر 
الحريص على المسجد األقصى المبارك وهم باألساس يدعمون باشاعاتهم تمادي الجهات اليمينية 

  .باركالمتطرفة اتجاه المسجد األقصى الم

كما نفت الدائرة نفيا قاطعا ما ورد من اشاعات عبر بعض صفحات التواصل االجتماعي الشخصية   
والتي تفيد بإبالغ شرطة االحتالل موظفي دائرة األوقاف االسالمية أنها قررت السماح للمتطرفين اليهود 

 الحراس على أداء هذه أداء الصلوات العلنية الجماعية داخل المسجد األقصى المبارك وأن احتجاجات
الطقوس لم تجد نفعا ولن يستمع اليها، حيث تعرف هذه الجهات موقف دائرة االوقاف االسالمية وموقف 
المملكة األردنية الهاشمية حكومة وشعبا وموقف حراس المسجد األمناء والمدافعين بكل ايمانهم وعزيمتهم 

رهم جيدا في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك القوية والذين يتعرضون لالبعاد والتنكيل، وتعرف دو
  .والحفاظ عليه

الحرم القدسي الشريف /وأكدت الدائرة بأنها وجميع موظفي وحراس وسدنة المسجد األقصى المبارك  
سيبقون خط الدفاع األول عن المسجد األقصى المبارك محافظين على عهدهم في الدفاع عن وحماية هذه 

 . تطبيقا للوصاية الهاشمية التاريخية على المسجد بإذن اهللا تعالىاالرث االسالمي النفيس

 ٣ ص١٢/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  



 
٢١

   إعالن إلى األمة شعوب دعون :الدولية القدس مؤسسة

  لألقصى لالنتصار "عالمية جمعة"

 

ــات المبــارك األقــصى المــسجد أن بيــروت اللبنانيــة العاصــمة فــي الدوليــة القــدس مؤســسة أكــدت  ب
  ".العدوان بإحباط ُكفيل الداعم الجماهيري والحراك الرباط وأن عقود، منذ عدوان أسوأ على ًامكشوف

 الحاليـة اليهوديـة األعيـاد موسـم خـالل المبـارك األقـصى المـسجد شـهد" :للمؤسـسة بيـان فـي وجاء
 منـع ةالـصهيوني الـشرطة محاولـة" :منهـا فيـه، القـائم الوضـع فـي كبـرى تغييـرات لفـرض صهيونية ٍمحاوالت

 بقـرب البقـاء مـن لـألردن والتـابعين القـدس، فـي اإلسـالمية األوقـاف بـدائرة المبـارك األقصى المسجد حراس
 المبـارك، األقـصى بالمـسجد االسـتفراد من المستوطنين تمكين إلى يهدف ٌإجراء وهو المقتحمين، مجموعات

ــوس وأداء ــدوان بــل وتدنيــسه، فيــه التلموديــة والــشعائر الطق  المــسجد لحــراس ســبق إذ انيــه،مب علــى والع
ــى ٍومتفجــرات وأســلحة مــشتعلة مــواد إدخــال مخططــات عــدة كــشفوا أن األقــصى  األقــصى المــسجد داخــل إل
 ".؟منه جزء أو األقصى المسجد حراس دور عطل إن األقصى أمن سيضمن الذي فما المبارك،

 إذ األخيرة، لالقتحامات مياإلعال التوثيق طبيعة على اإلجراء هذا أثر انعكس ولقد" :البيان وأضاف
 كاملـة ٍوسـجدات ٍصـلوات حـصول عيـان شـهود وأكد بعيدة، ٍمسافات من والفيديوهات الصور معظم أصبحت

 ".توثيقها من العدسات تتمكن لم األقصى ثرى على

 أبلغــت ٢٠١٩-١٠-١٠ الخمــيس يــوم صــباح فــي" أنــه إلــى بيانهــا، فــي "الدوليــة القــدس" ولفتــت
 أداء حـول الحتجاجـاتهم تـستجيب لـن بأنهـا المبـارك األقـصى المـسجد حـراس مـن ًداعد الصهيونية الشرطة

 واضــحة حالــة بعــد عــن الكــاميرا عدســات رصــدت وقــد األقــصى، فــي الدينيــة للطقــوس الــصهاينة المقتحمــين
  ".الصخرة قبة مقابل لألقصى الشرقية الساحة في الصلوات ألداء

 فتحـت التـي المقدسية الجماهير منجز على االلتفاف محاوالت استئناف" إلى المؤسسة بيان وأشار
 عــدم علــى للتأكيــد أثاثــه مــن وتفريغــه باألحذيــة المــصلى باقتحــام االحــتالل أنــف رغــم الرحمــة بــاب مــصلى

 قضية تتابع الهيكل جماعات إحدى وهي المتطرفة "ريجافيم" منظمة أن ًالحقا ليتضح كمصلى، به االعتراف
ــاب مــصلى إغــالق ــة ب ــي الرحم ــا لمحكمــةا ف ــصهيونية، العلي ــشرطة تحــرك وأن ال ــد جــاء هــذا ال ــدم أن بع  ّق

 تنـصيب تحاول التي االحتالل محاكم ترفضه الذي األمر وهو كمصلى، يستخدم الموقع بأن ًصورا متطرفوها
 ".األقصى في ًمتحكمة سلطة نفسها

 أن عـن أعجـز لهـو مـستقرة حكومـة تـشكيل عـن يعجـز الـذي االحـتالل أن" علـى المؤسسة وشددت
 ".الجماهيرية اإلرادة مواجهته في حضرت ما إذا األقصى في جديدة حقائق يفرض

 فـي وحدكم ُتركتم لربما تحزنوا، وال تيأسوا ال بأن" مفادها القدس في األهل إلى المؤسسة وتوجهت 
 بـه وشـهدت يتزعـزع، ال واألقـصى القدس في بحقها أمتكم إيمان لكن األضحى، واقتحام رمضان ٢٨ اقتحام



 
٢٢

 أنكــم يــوهمكم االحــتالل تــدعوا فــال ،٢٠١٧ فــي المــشؤوم ترامــب قــرار علــى ًردا العالميــة الــشعوب انتفاضــة
 ٢٠١٧ فـي األسـباط بـاب في فعلتم كما ًخائبا المحتل رد على ورباطكم صفكم بوحدة قادرون ٕوانكم وحدكم،

 هنا ونخص .تقنطوا وال سواتيأ فال وتناديكم تدعوكم األقصى ساحات هي وها ،٢٠١٩ في الرحمة باب وفي
 إلـى الـدعوة فـي وعاجـل حاسـم ٌموحد موقف لها يكون أن بضرورة القدس في اإلسالمية المرجعيات بالنداء
  ".المقبلة العدوان أيام مدى على والنفير الرباط

-١٨ المقبلـة الجمعـة بـإعالن واإلسالمية العربية الشعوب إلى "بيانها، في المؤسسة، توجهت كما

 جانـب إلـى وللوقـوف وتهويـده، تقـسيمه مخططـات ورفـض لألقـصى، لالنتـصار عالميـة جمعة ٢٠١٩-١٠
 ".القدس في ٕواخواننا أهلنا

 مركـز فـي األقـصى تبقـي بـأن الفلـسطينية اإلعـالم وسـائل إلـى المؤسـسة توجهت نفسه، الوقت في
 ،"٢٠١٩-١٠ شـهر مـن ٢٠و ١٤ بـين مـا المرتقبـة العدوان ذروة في ًوخصوصا المقبل، األسبوع تغطيتها
 األمــة ثوابــت لتغييــب ًعنوانــا والتــشويق واإلثــارة العاجــل الخبــر تجعــل ال بــأن العربيــة اإلعــالم وســائل ودعــت
 في التركيز ضرورة على جديد من وأكدت .منه ويستفيد المحتل عليه ّيعول انشغال فهذا مقدساتها، وأقدس
 قـرن، نـصف من أكثر منذ المقدسيون يسطرها لتيا والتحدي الصمود معركة وقائع على اإلعالمية التغطية

 االنخـراط إلـى واإلسـالمية العربيـة والجمـاهير للفلـسطينيين ًودعوة هذا الصعب طريقهم في للمقدسيين ًدعما
 .رابحة معركة فهي جانبهم، إلى المعركة هذه في

 حـسابات فـي األقـصى علـى العـدوان أخـذ إلـى الفلـسطينية المقاومـة فـصائل "الدولية القدس" ودعت
 أن المحتـل يـدرك أن مـن أقـل وال بوصـلتها، باعتبـاره وتحريرها القدس إلى تتوجه مقاومة فهي والردع، الرد

 .ّرد بال ّيمر لن األقصى ضد تماديه

 عملية، أبعاد له عاجل موقف اتخاذ بضرورة مكوناتها بكل الهاشمية األردنية المملكة إلى وتوجهت
 األمـة جمـاهير يـوهم بـأن فخ، إلى األردن جر يريد األردنية الوصاية ظل في تالتغييرا هذه بفرضه فالمحتل

 موقفهـا فـي الهاشـمية األردنيـة المملكـة جانـب إلـى نقـف ٕواننـا أردنـي، ٍصـمت أو ٍبـإقرار يـتم يحـصل ما بأن
 الـدول ونـدعو والمـسيحية، اإلسـالمية المقدسـات وسـائر األقـصى فـي القـائم الوضـع فـي ٍتغيير ألي الرافض
  .الرفض هذا وتأكيد الموقف هذا دعم إلى واإلسالمية العربية

 ١٢/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  



 
٢٣

  ًقريبا.. لليهود في الحرم القدسي" حرية"
  

ّصرح وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، غلعاد إردان، بأن سلطات االحتالل قد  - القدس المحتلة 
في المسجد األقصى، وذلك في ظل المعطيات » ارسة الشعائر الدينيةّحرية العبادة ومم«ًتتيح قريبا لليهود 

التي تشير إلى ارتفاع مستمر في عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي، منذ تولي إردان المنصب 
ذات التوجهات المؤيدة لسياسة » ماكور ريشون«وقال إردان في مقابلة أجراها مع صحيفة . ٢٠١٥عام 

اإلخبارية الفلسطينية، أمس » سما«المحسوبة على تيار الصهيونية الدينية، ونشرتها وكالة االستيطان، و
أنا متأكد من أن «: ّ، حول إمكانية أن يتاح للمستوطنين حرية أداء شعائرهم التلمودية في القدس)الجمعة(

السيطرة على األمور تتجه في القدس نحو استعادة السيادة و«وأضاف إردان أن .«ًذلك سيحصل قريبا
في إشارة للحرم (سنصل إلى هدفنا عندما يبدي المزيد من اليهود رغبتهم في زيارة جبل الهيكل . المكان
ً، وهكذا سينشأ طلب ملح وضاغط حول هذا األمر، وأتمنى أن يحصل ذلك قريبا)القدسي ّ وتابع أنه . »ُ

القائم التاريخي في القدس، وذلك عندما نصل إلى هذه المرحلة، فسنعمل ونضغط باتجاه تغيير الوضع «
ال أستطيع التنبؤ بالضبط متى سيحدث ذلك، ألن ذلك ال «: وأضاف. »مع مراعاة المصالح الدولية إلسرائيل

يتعلق فقط بصالحياتي، لكني أتوقع أن يحصل خالل السنوات القليلة المقبلة، حتى عقد من الزمن على 
ً إلى قوانين قديمة بهذا الشأن، معتبرا أن المحكمة العليا واعتبر أنه ال يمكن االستناد.«أبعد تقدير

ًاإلسرائيلية والجهاز القضائي اإلسرائيلي، قد يجد مخرجا قانونيا بهذا الخصوص، مستشهدا بتغيير المحكمة  ً ً
ًالعليا لقراراتها السابقة المتعلقة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث أصدرت قرارا يجيز استمرار 

وبحسب المعطيات، فإن عدد المستوطنين .احتجاز جثامين الشهداء على يد جيش االحتالل اإلسرائيلي
 آالف مستوطن، ليرتفع ١٠ وصل إلى ٢٠١٥الذين اقتحموا المسجد األقصى والحرم القدسي في عام 

صل  وو٢٠١٧ في المائة عام ٦٣ً شخصا، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة ١٤٦٢٦ إلى ٢٠١٦العدد في عام 
وخالل الفترة التي شغل فيها . ألف مستوطن٣٥ً مستوطنا، وتجاوز عددهم العام الماضي ٢٥٦٢٨إلى 

إردان منصب وزير األمن الداخلي، مارست حكومة االحتالل اإلسرائيلي شتى أنواع الضغوط والتحريض 
لى تغيير الوضع وأطلق إردان في مناسبات عدة دعوات إ.والمالحقة للمرابطين الذين ينشطون في األقصى

، بحيث يسمح للمستوطنين ١٩٦٧عام ) حزيران(القائم في مدينة القدس منذ احتالل المدينة في يونيو 
كما أتاح إردان للمستوطنين اقتحام . اليهود باقتحام المدينة المقدسة ألداء شعائرهم الدينية والصالة فيها

، وذلك على نحو غير مسبوق، في محاولة لتغيير األقصى، بما في ذلك خالل المناسبات الدينية اإلسالمية
، الذي يتزامن مع آخر عشرة »يوم القدس«الوضع القائم للمدينة المحتلة، بما في ذلك خالل ما يسمى 

 .«خراب الهيكل« أيام من شهر رمضان بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بـ

 ٦ ص١٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  
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  آراء عربية

 أال يكفي األردن تحدياته؟
 

  محمد القضاة. د

هل يقرأ األردنيون بعمق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء االسرائيلي نتانياهو عن ضم غور األردن 
وشمال البحر الميت؟ هل يتابعون مواقف الملك عبداهللا ولقاءاته وتصريحاته عن القضية الفلسطينية وحل 

حيكها األعداء ومن معهم؟ هل نحن جادون ْالدولتين وتركيزه على اخراج االردن من براثن المؤامرة التي ي
في اتخاذ موقف صلب وواضح يعزز موقف الملك والدولة برمتها من صفقة القرن وتوابعها؟ هل يقرأ 
المثقفون والنخب الوطنية موقف بعض األكاديميين األميركيين من تبعات صفقة القرن على األردن 

ة داخلية متراصة الصفوف تقف موقفا حازما ضد وفلسطين؟ األسئلة ال تتوقف وهي تحتاج جبهة وطني
 !المؤامرة التي تستهدف كيان الدولة االردنية وتصفية القضية الفلسطينية، فهل نعي جميعا ذلك؟

إن أعباء األردن االقتصادية ضخمة، واعداد الالجئين تفوق طاقته وهذا يحتم على االردن أن يبدأ 
ٍقرار دون خجل او منة من أحد؛ اذ ال يجوز السكوت على ملف ًحوارا مع دول اإلقليم والدول صانعة ال

الالجئين كل هذا الزمن، خاصة ان متطلبات الناس وظروفهم والتحديات التي تعصف بهم كثيرة وقاسية، 
واصرار نقابة المعلمين على عدم االستجابة للمسار المهني وعالواته وبعض من يغذي المتطرفين يثير 

ن، وكلما دققنا في المشهد أكثر رأينا العجب، خاصة أن أصابع خفية تحاول االساءة االستغراب واالستهجا
لألردن، وتحتاج الى وعي األردنيين والتفافهم حول راية الوطن للدفاع عن ترابه وكرامته واستقالله بقوة ال 

تسول له يده تلين، وألن الموضوع جد خطير فال بد من قراءة المشهد ووضع النقاط على الحروف لكل من 
في التطاول على االردن وسيادته؛ واذا كان نتانياهو يعتقد في تصريحاته االخيرة انه قادر على لي ذراع 
ْاالردن فليتذكر ان أسطورة القوة التي يتغنى بها قد سقطت وانتهت، وها هي احزاب غير منتظمة تغير 

ل الحدود من النهر الى البحر في المعادالت ْمعادالت المنطقة، وليتذكر ان حدوده الطويلة مع االردن وطو
الجديدة تمثل اكبر كارثة على من يمد يده على االردن، وتلك المؤامرات التي يشارك فيها األعداء وغيرهم 

 .ستسقط امام كل الوقائع على االرض ومن يعتقد غير ذلك واهم أشد الوهم

نه مستهدف بسبب مواقفه الواضحة من وبعد؛ ال بد لالردن ان يقرأ الراهن بوعي وصبر وقوة؛ ال
قضايا المنطقة، ويجب تقييم العالقات الداخلية والخارجية بتحالفاتها وأدوارها دون خجل من أحد؛ ألننا 
اصحاب حق، ويجب ان يعترف الجيران ان موقع االردن ليس نزهة ألحد، فحدوده مع دولة االحتالل 

طرفين ودولة االحتالل، ولذلك ال يجب ان نتهاون في الدفاع وموقعه الجغرافي للخليج يشكل سدا امام المت
عن مصالحنا، والزمن ال يقبل التأجيل او الخوف؛ الن الشعب االردني بكل اطيافه مستعد للدفاع عن وطنه 
وسيادته، وها هنا يجب وضع استراتيجية واضحة للخروج من تداعيات األزمات المزمنة التي تؤثر على 



 
٢٥

بكل مكوناتها، ويجب ان تعرف كل مؤسسات الدولة واجباتها دون تداخل او تدخل الدولة االردنية 
ومحاسبة من يتجاوز القوانين واالنظمة في كل مؤسسات الدولة سواء أكان كبيرا أم صغيرا، ويجب ان 
تسارع اجهزة الدولة والحكومة الى اإلصالح الشامل الذي يحقق للشعب االردني الحياة الكريمة التي 

ًقها حتى نقف في جبهة الوطن ضد صفقة القرن وتداعياتها وتحدياتها الن الزمن لن يرحم أحدا، يستح ّ
 .وكل هذا يدعونا ان نرص الصفوف ألجل االردن القوي المتين

  ١٦ ص٢٠/٩/٢٠١٩الرأي 

***  

 في القضية الفلسطينية

 عزت جرادات

ّوالى أين؟ وهل يستمر هذا الركود الذي يذكر ... لعل المدخل للحديث عن القضية الفلسطينية   ٕ
، مساعد وزير )ديفيد شينكر(لعل المدخل يعبر عنه )... م١٩٧٣(قبل عام ) الالسلم والالحرب(بحالة 

عندما نقلنا سفارتنا إلى : (األدنى، حيث أوضح بصريح العبارة بقولهالخارجية األمريكي لشؤون الشرق 
القدس، توقعنا حدوث انفجار للوضع في المنطقة واندالع سلسلة من االنتفاضات، إال أننا تفاجأنا بردة 

رف عندما قام المتط) جولدامائير(وهذا يذكرنا بما نقل عن )... التثاؤب( وقوبلنا ب - ًعالميا) الباردة(الفعل 
، بأنها لم تنم تلك )٢١/٨/١٩٦٩-األقصى المبارك( االسترالي بجريمة إحراق - اإلسرائيلي-الصهيوني

ًالليلة خشية ردود الفعل العربية واإلسالمية، وخشية االنتفاضات ضد إسرائيل، محليا وعالميا؛ ولكنها عند  ً
 في المنطقة كان أكثر مما تريده فالصمت والسكون...الصباح أدركت أن بمقدور إسرائيل أن تفعل ما تريد

  .إسرائيل أو تتوقعه

ًمرحلة سبات عميق، عربيا ودوليا)القضية الفلسطينية(لقد دخلت  * وأصبحت ردود الفعل العربية ... ً
 أمريكية، ومثال ذلك ردة الفعل للقرار األمريكي -تتمثل باإلدانة والرفض ألي خطوة صهيو: مألوفة ومكررة

ونقل السفارة األمريكية إليها، والتصريحات المؤيدة ) عاصمة موحدة إلسرائيل(اصمة باالعتراف بالقدس ع
، والوعد الليكودي )م١٩٦٧(إلسرائيل والمشجعة لها، لضم المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة 

الذي ) يةقانون قومية الدولة العبر(ًبفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة األغوار المحتلة، فضال عن 
وربما : وجميعها كانت تحظى بمباركة ودعم أمريكيين)... أرض إسرائيل(وتصبح ) فلسطين(يمحو اسم 

ِالقرار الوحيد الذي لم تنجح به الواليات والمتحدة واسرائيل بفرضه على الواقع كان ذلك القرار المتعلق بوأد  ٕ
ة الوطنية الفلسطينية، وهو القرار الذي نجحت ًبحجب المساهمة المالية األمريكية، عقابا للسلط) األونروا(

  .ً الفلسطينية في حشد التمويل لتلك الوكالة ردا على ذلك القرار- الجهود األردنية
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وتكاد ال تذكر إال في كلمات الوفود ... لقد أصبحت القضية الفلسطينية في حالة أقرب إلى الجمود   
) منظمات بال أنياب(وهي ... ثقة من هيئة األمم المتحدةالعربية واإلسالمية والصديقة في المنظمات المنب

  .فال امكانية لديها لتنفيذ قراراتها

ٕواذا ما أريد إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، وفي ظل األوضاع العالمية سريعة   
ات عملية وتنفيذية، ّالتغير، وكذلك الحالة العربية واإلسالمية التي تفتقر إلى القدرة على اتخاذ إي إجراء

  :إليها من خالل محاور) عودة الروح(فإن القضية يمكن 

فثمة مشروع صهيوني توسعي ال حدود له، :  الصهيوني- وضع القضية في إطار الصراع العربي  -
 .يكون ندا لذلك المشروع الصهيوني) مشروع عربي(وال يمكن مواجهته في غياب 

قضية الفلسطينية، فهي قضية تشد اهتمام الشعوب العربية  اإلسالمي لل-إحياء العمق العربي  -
  .وغير ذلك من الدوافع... واإلسالمية لدوافع عديدة دينية وتاريخيه وثقافية واقتصادية

ًباعتبارها سالحا اقتصاديا ) ١٩٥٤- جامعة الدول العربية( تفعيل المقاطعة العربية حسب قرارات   - ً
ّفعاال، فهو سالح فعال يقدر ما ه  -(BDS) اإلسرائيلية، ولعل حركة/ و مزعج، على األقل، للصهيونيةّ

 في بعض مناطق العالم، ومؤسساته االقتصادية واألكاديمية، تعبر - االقتصادية- المقاطعة االستثمارية
ًوسيكون أثر المقاطعة أعمق جرحا إذا ما أصبح سياسة ... عن مدى القلق واإلزعاج لدى إسرائيل

  .اقتصادية عربية

ٕواقامة مشاريع في قطاعات ) م١٩٦٧(تعظيم االستثمار العربي في األراضي الفلسطينية المحتلة   
في (اإلسكان والتنمية الثقافية واالجتماعية من خالل مشاريع مؤسسة توفر حزمة خدمات اجتماعية أفضل 

ًمما يعطي مفهوما عمليا لشعار دع)... التعليم والصحة والرعاية األسرية والشبابية م الصمود الفلسطيني ً
ًفي األراضي المحتلة، وهو الشعار األضعف حاليا من وجهة نظر عملية على أرض الواقع، ولكنه األقوى 

  .في المنتديات العربية التي ال يترتب عليها أي التزامات

أما المحور األخير، فهو المحور الدبلوماسي الفاعل، إذ ال يمكن أن تحقق القضية الفلسطينية إي   
قدم ذي فعالية دبلوماسية، إذا ما ظلت ثانوية بالنسبة للدبلوماسية العربية، ويمكن أن يتم ذلك بإيجاد ت

ًحركة دبلوماسية عربية متخصصة ومتفرعة وممولة عربيا، مع أهمية اعتماد المبادئ والخطوط الرئيسية 
االختالفات الفرعية فيما ًلمنهجية عربية موحدة، تؤكد على الرؤى التوافقية المشتركة، وتضع جانبا 

 .فالقضية الفلسطينية هي قضية إجماع واتفاق عربي، مهما كانت األحوال... بينها

 ١٧ ص١٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

 العنصرية ليست خاصة باليمين بل بدولة إسرائيل

 هآرتس - إسحق ليئور

. »ًأعشابا غريبة« وحاخامات غير معروفين بعد قتل رابين، سارع اإلجماع إلى اعتبار يغئال عمير 
لماذا «: ومع ذلك، يجدر مرة أخرى التذكير بأقوال عمير للمراسلين في بث مباشر عند تمديد اعتقاله األول

ليس حكم المطاردة وهمس الحاخامات . »ال تخبرون الناس بأن نصف من كانوا في الميدان من العرب
منذ ذلك الحين صمت .  بل تحدي شرعية األغلبية البرلمانية لرابينالمتدينين القوميين، أحاطت بالقتل،

  .الجميع على ذلك، ولهذا التمييز ال يوجد لسان عبري

؟ من الواضح أن بنيامين نتنياهو يقود أوركسترا »أغلبية بمساعدة العرب«من هم الذين يتحدون اآلن 
ولكن . ب التسجيل في الطابو الموجود لدى اهللاإسرائيل الخالدة ومستوطني األبارتهايد الذين يعرفون عن قر

 .«رجال نعم«يجدر االنتباه بالتحديد لـ 

زعيمهم الجديد، أفيغدور ليبرمان، المستوطن الذي أدار حملة انتخابية بتحريضه ضد األقلية  
الذي يعين مرشحيه (، استيقظ ذات يوم ووجد نفسه ليبراليا )ليس هناك مواطنة دون والء(العربية 

وغانتس؟ وقف أمامه بعد . ويحذر بني غانتس من االستعانة بالقائمة المشتركة) كنيست في كل انتخاباتلل
. ًوعدد له من اتصل معهم هاتفيا، واسم أيمن عودة فقط لم يلفظه» الناس الطيبين«االنتخابات زعيم 

 .رئيس أركان لكنه جبان

، لكن »كهانيين«ألنهم غير » ة العربأغلبية بمساعد«ًلن يتحدثوا علنا ضد » الناس الطيبون» 
 .، وال تنتظروا منهم مد اليد فجأة لألقلية العربية الكبيرة»أزرق أبيض«هم صوتوا لـ . هذا هو واقعهم

الناس «وألن . ًهم لم يعينوا عربا في القوائم التي أعدوها بصورة ليبرالية في الطريق إلى الكنيست 
يا في التلفاز فلن تجدوا هناك مقدمة عربية لألخبار، وال نريد الحديث ًيشغلون أيضا الوظائف العل» الطيبين

» الناس الطيبون«الفجوة الكبيرة بين نسبة الطالب العرب في الجامعات، حيث يسيطر هناك . عن محرر
ًونسبة العرب في وسط الطاقم األكاديمي األعلى، تستحق مقاال منفصال ولكن حتى نسبة العرب العاملين . ً

والالفتات؟ في جامعة حيفا، التي فيها التمييز ضد . ضئيلة) موظفات، مدراء حسابات(طاقم اإلداري في ال
ّإليها سنت في السنوات األخيرة قانون القومية ومسحت اللغة » أس.دي.بي«العرب يقتضي إحضار الـ 

س الطيبون هم الدفيئة النا.ًيحتجون؟ نعم، قليال، بسرية» الناس الطيبين«هل سمعتم . العربية من الفتاتها
في . في البنوك والوزارات الحكومية والسلك األكاديمي والشركات العامة: التي نمت فيها وكبر إقصاء العرب

ًكل هذه األماكن التمييز ليس شعارا عنصريا، بل هو دفاع واضح عن امتيازات، وعن هذه االمتيازات ال  ً
من أجل ذلك هم بحاجة إلى اليمين العنصري من . نها، حتى لو لم يتحدثوا ع»الناس الطيبون«يتنازل 
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الناس «ًأيضا من أجل ذلك توجد انتخابات، حمام للتطهر، فيه يتطهر . لكي يعارضوا باشمئزاز تصريحاته
  .وبعد ذلك تنتهي االنتخابات. من عنصرية نتنياهو ويأملون في أن يصوت العرب بجموعهم» الطيبون

وفي اإلذاعة، للحظة » هآرتس«في . رعنة أيهود باراك فعل ميلودراما، من أجل ش»ميرتس«انظروا إلى 
لم يدخل . وبعد ذلك خبؤوه في الحملة. تحول عيساوي فريج إلى ممثل األمة العربية التي غفرت للجنرال

المواطنون العرب، .هي من الناس الطيبين. من سيستقيل من أجله؟ تمار زيندبرغ؟ أضحكتمونا. الكنيست
 في المئة من األراضي ١ في المئة من األراضي السكنية و٢ة من السكان، يعيشون على  في المئ٢٠

ال يوجد لهم سوى النضال . االمتياز اليهودي يحيطهم بالمستوطنات، حصص مياه، وميزانيات. الزراعية
ليست العنصرية . كمعارضة بقيادة القائمة المشتركة مع كل عيوبها، سوية مع بقايا اليسار اإلسرائيلي

  .لليمين، بل هي للدولة

 ١٩ ص١٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

 الشاباك  ً عاما عملنا في١٩ديختر بعد 

  يفترض وجود سالح يخبئه الفلسطينيون في الحرم القدسي

  يوآف ليمور  :بقلم

ًلن يتخلى الفلسطينيون أبدا عن موضوع الحرم، فهذه وسيلتهم ووسيلة جهات في العالم العربي   
، هكذا يقول رئيس لجنة الخارجية واألمن ورئيس الشاباك األسبق النائب آفي ”مناكفة إسرائيلواإلسالمي ل

كان ديختر رئيس الشاباك عندما نشبت انتفاضة األقصى .إسرائيل اليوم“ديختر، في مقابلة خاصة مع 
فهم إذا ما في األسبوع الماضي زرنا الحرم، في محاولة ل .التي بدأت مع حجيج ارئيل شارون إلى الحرم

ًأتعرف ما األمر األكثر إحباطا  .“ًكان تغير شيء ما منذئذ في المكان الذي يعتبر األكثر تفجرا في العالم
الحرم هو المكان الثاني،  .أن تكون في المرتبة الثانية .، سأل عند خروجنا”في مسابقة ملكة جمال العالم؟

حرم يعد رافعة استثنائية، ولكن هدفهم الحقيقي ليس هنا بالنسبة لهم، احتالل إسرائيل لل .بعد مكة والمدينة
  .والحرم ليس سوى وسيلة .بل في النزاع– 

آالف سائح يصلون إليه في المتوسط   ٧نحو  .الحرم مليء بالزوار في هذه الفترة من السنة  
ًيهوديا أيضا  ١٥٠اليومي، ونحو  هود وسياح ي :ومنذ ساعات الصباح المبكرة يبدأ الحجيج إلى الحرم .ً

  .عبر جسر المغاربة، ومصلون عرب عبر واحد من المداخل الثمانية األخرى للحرم

وكان هذا مصدر دخل ال بأس به، اقتطع  .دوالرات من كل زائر إلى الحرم  ١٠في الماضي كان يجبى 
ل بل لمن ، ألنه كان يرمز إلى أن السيادة في المكان ال تعود إلى إسرائي٢٠٠٠بقرار إسرائيلي منذ عام 

  .ًوالحقا حظر بيع الهدايا التذكارية أو الطعام في الحرم .يجبي المال
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ًفي كل واحد من المداخل يقف رجال شرطة وحرس حدود، يفحصون الزوار يدويا  .ًالحرم محروس جيدا
ًبعيدا عن الوسائل التكنولوجية، يفتشون الحقائب، واذا اقتضت حاجة يفتشون الجسد أيضا والخوف  .ًٕ

ًاس هو أن يدخل أحد ما، سواء كان مسلما أم يهوديا، السالح إلى الحرماألس ً.  

ًالقلق موجود من الطرفين؛ من يهود متطرفين يحاولون تنفيذ عملية، أو من مسلمين يدخلون سالحا باردا  ً
أسلحة قادة الشرطة هنا يقولون إنه ال توجد  .ًأم ساخنا إلى هنا للقيام بعملية فورية أو ألغراض مستقبلية

على  .أقول لك إن فرضية عملنا تضي بوجود سالح في الحرم :“ًفي الحرم ولكن ديختر أكثر حذرا، فيقول
 .الشرطة أن تتوقع وجود سالح ناري

 فألي غرض؟ …إذا كان

إذا  .إذا كان هناك سالح، فهذا في نظرهم للتصدي لمحاوالت فرض شيء ما عليهم ال يرغبون فيه  
ًتقرر غدا مثال دخول  الشرطة إلى المسجد األقصى عند احتدام األوضاع، فسيعرفون عندها أنهم لن يقفوا ً

  .أمام أياد فارغة

بنار ثالثة عرب إسرائيليين،  ٢٠١٧أزمة البوابات اإللكترونية التي قتل فيها شرطيان في تموز   
ب البوابات ديختر يؤيد نص .ّمنعت تركيب وسائل فحص متطورة كانت ستصعب إدخال السالح إلى الحرم

ال أدري كيف ولكنه  .أعرف في نهاية األمر أن سيكون هناك فحص أثناء الدخول إلى الحرم :“اإللكترونية
  .سيكون، ألن الكل يفهم حساسية ما سيحصل إذا ما وقعت هنا عملية ال سمح اهللا

من عندها سنسأل أنفسنا كيف سمحنا لدخول السالح إلى الحرم، وعلينا أن نتذكر بأن كمية   
 .ًيدخلون إلى هنا في لحظات الذروة تصل إلى مئات اآلالف في اليوم، ومن الصعب جدا فحص الجميع

ولهذا، أعتقد بأن فرضية العمل يجب أن تبنى على وجود سالح في مخابى الحرم، ومن ال تكون فرضية 
ًعمله هكذا يفوت برأيي عنصرا مهما في وظيفته ً.” 

ًصوص أصبح نسرا مفترسا ً 

كل شيء مرتب، هادئ، بعيد سنوات ضوء عن العنف  .ًات السياح والزوار، فإن الحرم نظيف جدارغم كمي
الشرطة هنا جاهزة والقادة يجربون، معظمهم منذ سنوات  .الذي يصعد إلى عناوين األخبار صبح مساء

  .عديدة في مناصبهم، وقد اجتازوا غير قليل من المواجهات حول الحرم

اللواء حاييم شموئيلي، والمقدم يوفال روبين، والرائد دانييل  .ه قادة المنطقةيرافق ديختر في زيارت  
وتمثل محطة الشرطة في الحرم رمز السيادة اإلسرائيلية  .مزراحي، من المسؤولين عن منطقة الحرم

وفي محاولة لتثبيت األوضاع في  .الوحيد، ولهذا فهي تتعرض لالعتداء على نحو دائم في أحداث العنف
  .نطقة، أقامت األوقاف مكاتبها في جانب ما، ومكتب حراسها في جانب آخرالم

ينتشر بضع عشرات من رجال األوقاف في كل أرجاء الحرم، ويرافقون ما يجري في المكان من   
مثل حراس المتحف  .وبواسطة أجهزة االتصال يبلغون عما يحدث، ولكنهم يمتنعون عن االشتباك .بعيد
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فهو  :أما ديختر فيتابعونه باهتمام خاص . الزوار وال يتدخلون إال عند الحاجةًتقريبا ممن يتابعون
وسبقت الزيارة  .وهذه زيارة استثنائية .شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى، سياسية، مع ماض أمني بارز

بأنه من في البداية ألمحوا إليه  .ًمشاورات طويلة مع محافل األمن خوفا من االضطرابات في الفترة الحرجة
  .األفضل أن يتخلى عن الزيارة، ولكنهم أقروها في نهاية األمر

  أال تفقد إسرائيل سيادتها بالطريقة التي تعالج فيها األحداث داخل الحرم؟  

وال يمكنك أن تنفذ السيادة في  .بالشكل الذي تعالج فيه األحداث لن تضيف ولن تنقص من السيادة“
ولهذا، ال توجد هنا رموز  .ال تكون هناك أعالم أو غيرها من الرموزالحرم؛ ألن الوضع الراهن يقضي أ

  .سيادة باستثناء محطة الشرطة

وعندما  .تقطع في كل مرة شريحة صغيرة .“ويعتقد ديختر بأن األوقاف تتبع هنا سياسة التدرج  
ا يفعلونه تم مع إسطبالت سليمان، فإن م ١٩٩٩يشعرون بأنه يمكن اقتطاع شريحة أكبر، مثلما فعلوا في 

  .بال خجل

لم يبن زمن األتراك أو البريطانيين د األكبر في المنطق، الذي لقد حصلوا هنا في حينه على المسج  
 .قلنا سنسمح للصوص بأن يفرد جناحيه ويتعلم كيف يطير .بل في زمن إسرائيل، ونحن غضضنا الطرف

ذي ترى فيه ثقة ذاتية استعراضية الحرم المكان الوحيد ال .لم ندرك بأن هذا الصوص طائر مفترس
  .للفلسطينيين بال خجل

 اشرح؟

 .ًيشعرون بأنهم رب البيت، وبأن لهم ظهرا، ليس ظهر السلطة الفلسطينية الهشة، بل ظهر الدول  

رجال األوقاف هنا ال يشعرون بأنهم مبعوثو أبو مازن، بل مبعوثو ملك األردن، ملك المغرب، اردوغان، كل 
 .انظر إليهم، سترى ثقتهم بأنفسهم .رف الفلسطينيين بشكل ال بأس بهأنا أع .اإلسالم

 هل هناك سياسة إسرائيلية واضحة بخصوص الحرم؟

الوضع الراهن جد واضح، وفي األماكن التي  .في نهاية األمر نحن الذين نفرض األمر هنا  
  .يتحدوننا فيها سنعمل بحزم

هذا  .“ى فتحه قبل نصف سنة في باب الرحمةمثال على ذلك هو المسجد الذي سعت األوقاف إل  
ال ينوون  :مثال كالسيكي، حصلوا فيه على إذن لبناء مكاتب لألوقاف، ولكن نيتهم الحقيقية كانت واضحة

ال أرى أي حكومة في  .بقدر ما يتعلق األمر بي، هذا لن يحصل .“، يقول”ًشيئا آخر سوى المسجد
  ”.لرحمةإسرائيل ستسمح لهم ببناء مسجد في باب ا

  .حجر صغير، صخور كبيرة

كي ال يتعرضوا  :السياح يتجولون في الحرم بحرية، ال يرافقهم إال المرشدون، اليهود محروسون  
تحرص الشرطة على المظاهر الخارجية، مثل المالبس واألدوات الدينية،  .ًلالعتداء وكي ال يصلوا أيضا
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ًين المعروفين، فوجوه وأسماء هؤالء معروفة، وأحيانا باستثناء االستفزازي …ولكن تحرص أقل على التمتمة
  .يمنعون من الدخول إلى الحرم

بالضبط مثلما يسمح الدخول “يعتقد ديختر بأنه يجب السماح لدخول المصلين اليهود إلى الحرم،   
 ًوهو يعتقد بأن نهج الفلسطينيين عاطفي وليس عقالنيا، ألنه عندما يرى المسلم” .للمصلين المسلمين

  ًأحدا ما يعتمر الكيبا أو يضع الصليب على عنقه سيجن جنونه

الحرم حجر صغير “ًأن يتم بالتوافق وانطالقا من تفكير عميق، ألن - برأيي–ومع ذلك، ينبغي لهذا التغيير 
كل تغيير من .سنة52 ًيمسك صخورا كبيرة، وأنت ملزم بأن تسأل نفسك ماذا سيحصل إذا ما حركته بعد 

  .ت كبيرةقد يحدث صدما

منذ التنظيم السري اليهودي في  .إن التخوف الدائم هو من عملية يقوم بها متطرفون يهود  
ًالثمانينيات لم تجد تنظيما إرهابيا يهوديا إال ويهتم بإمكانية المس بمساجد الحرم، أو مثلما وصف البعض  ً ً

  .)الهيكل)إزالة الرجس من المكان الذي كان فيه بيت المقدس  :ذلك

واحد سعى إلطالق صاروخ نحو الحرم، والثاني  :كر ديختر تنظيمين كهذا من عهده كرئيس للشاباكيتذ
انظر ما  .قنبلة يدوية في الحرم توازن الحرب“وهو يقول إن  .إلطالق طائرة شراعية تحمل مواد متفجرة

 ”.، أو بعد فتح نفق المبكى١٩٦٩حصل في أعقاب إحراق المسجد األقصى في 

 ببه عملية في الحرم؟ما الذي ستس

وأضع في هذا كل تجربتي األمنية ومعرفتي  .ألي عملية في الحرم آثار أوسع مما تكون لها هنا  
ولكني  .لنا هنا جيش ومخابرات وشرطة، ونعرف كيف نتصدى لهذا وكيف نحتويه .بالعالم اإلسالمي

ًون هدفا في كل مكان فيه سيصبح .أحرص على ما سيحصل لليهود واإلسرائيليين في كل أرجاء العالم
  .مسلمون

 

 علينا أن نكون قلقين؟

ًقد ينهض غدا باروخ غولدشتاين ما  .ثمة أناس تفكيرهم منقطعة عن الواقع الذي نعيشه .نعم  
والسبيل إلى ” .ًفيقرر بأن الرب ظهر له في حلمه وبعثه لتنفيذ عملية فيلحق ضررا يتبعه أثر هائل

وكذا  .االستخبارات والحراسة الجسدية على الحرم :وله هو دائرتان فوريتانالتصدي لهذا التهديد على حد ق
أي عليهم أن يبدوا  .أن تؤثر على المتطرفين الحاخامين- برأيه–في الحديث مع الجهات الوحيدة الكفيلة 

  ”.ٕالمسؤولية عن كل يهودي واسرائيلي في كل أرجاء العالم

 ”الفلسطينيون شعب جبان“

ّهل هناك حل بخص  وص الحرم؟َ
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ًال أرى في هذه اللحظة حال في شكل حوار معهم، ألن الفلسطينيين شعب جبان، إذ ليست لديهم   
فمن أجل القيام بعملية في باص ال حاجة للشجاعة، بل يكفي أن يكون  .شجاعة للقيام بأمور غير حربية

الحسين، وانظر إلى عرفات وأبو انظر ما فعله السادات و .ًالمرء متزمتا فال يرى أبعد من األنف مسافة متر
  .ًيمكن التعويل عليهم بأنهم دوما سيحلون لنا المشكلة؟ :يجري الحديث اآلن عن صفقة القرن .مازن

ومع ذلك، جرى الحديث عن سيادة دولية على الحرم، والسماح بالصالة للجميع، وأمور من هذا   
  .النوع

ًقد يكون الحرم بندا واحدا من بنود كثيرة في ا   ، ولكن ال يوجد زعيم فلسطيني يقف في ”تفاق السالمً
في البداية اعتقدت أن عرفات سيفعل، ولكن عندما تعرفت عليه ” .انتهى طريق اإلرهاب :“الكنيست ويقول

 .عن كثب أدركت األمر

 أن الحرم سيكون بؤرة احتكاك ترافقنا إلى األبد؟ ..بمعنى

طرفين، مثل بيغن ورابين، يسيرون إلى خطوات أو على األقل إلى أن يكون زعماء في ال .نعم  
  .وتنازالت دراماتيكية

وأال تخرق الوضع الراهن كي  .فعلى إسرائيل أن تقف عند موقفها- كما يعتقد-أما في هذه األثناء   
  .هناك جهد واضح لجعل كل الحرم هو األقصى :“ويقول .ًال تثير االضطرابات وتدفع ثمنا على ذلك

 اإلحساس بأن الحرم هو األقصى، ستكون لهم شرعية لمنع دخول اليهود إذا نجحوا في غرس  
هذه هي الالزمة  .إليه، والتصرف بالضبط مثلما في مكة والمدينة، حيث الدخول لغير المسلمين محظور

 .المركزية التي توجههم، وغير قليلين عندنا يفهمون هدفهم هذا، وما يستنتج من هذا بالنسبة ألهدافنا

  .هذا صراع معقد على الوعي محظور االستخفاف به . نكون واعين لذلكعلينا أن

 ١١/١٠/٢٠١٩إسرائيل اليوم 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

International apathy to Palestinian suffering encourages Israeli 

aggression: Foreign Ministry 

RAMALLAH, Saturday, October 12, 2019 (WAFA) – The Ministry of Foreign Affairs and 

Expatriates said in a statement today that the “international apathy towards the suffering 

of the Palestinian people, has encouraged the Israeli occupation forces and settlers to carry 

out more attacks against the defenseless Palestinian people.” 

The ministry called on the international community, on top of which the UN Security 

Council and the UN Secretary-General, to implement the international protection 

mechanism for the Palestinian people “before it is too late”. 

It directly blamed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for the recent rise in 

settlers’ attacks against vulnerable Palestinian communities across the occupied West 

Bank.      M.N 

12/10/2019WAFA   

*** 

Israel is inciting a religious war, says Jerusalem’s Islamic leaders 

  

JERUSALEM, Saturday, October 12, 2019 (WAFA) – The Islamic Awqaf Council, the 

Higher Islamic Commission, the Palestinian Iftaa Department and the Jerusalem Awqaf 

Department warned today of the grave consequences of Israeli Public Security Minister 

Gilad Erdan’s recent remarks, in which he said that Israel could allow Jews to freely 

perform their prayers inside Al-Aqsa Mosque soon. 

Erdan told reporters that he was “sure this will happen soon, God willing.” He added “the 

situation in Jerusalem is heading towards regaining sovereignty and control over the place. 

We will reach our goal [opening Al-Aqsa gates for Jews] when more Jews express their 

desire to visit the Temple Mount (Al-Aqsa Mosque). Then there will be an increasing 

pressure, following an increasing demand. I hope this happens soon.” 

“When we reach this stage, we will work and push for changing the historical status quo in 

Jerusalem in light of respecting the international interests for Israel.”The five Islamic 

authorities warned that such remarks could be a prelude to change the historical and 

religious status quo of the Al-Aqsa Mosque compound, saying: “These irresponsible 

statements could drag the region and the whole world into an inevitable religious conflict 

that we do not want.” 

“Any prejudice to the beliefs and sanctities will inevitably violate the rights of peoples and 

nations, which will bring only destruction and devastation,” the statement added. 

M.N 

12/10/2019wafa    

***  
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Israeli forces detain 12 Palestinians from Jerusalem 
  

JERUSALEM, Sunday, October 13, 2019  (WAFA) – Israeli police last night detained 12 

Palestinians from the occupied city of Jerusalem during wide-scale raid operations, 

according to local sources. 

Police forces stormed the neighborhood of al-Issawiya, raided several homes and terrorized 

their residents before detaining 11 Palestinians. 

At least one Palestinian was also arrested by the forces during a raid of the neighborhood 

of Jabal al-Zaytoon in the city. 

K.T/M.N 

wafa 13-10-2019  

*** 

J’lem institutions say Erdan tries to allow Jewish rituals at Aqsa 
 

The Islamic institutions in Occupied Jerusalem have warned of Israeli security minister 

Gilad Erdan’s intents to impose a new fait accompli at the Aqsa Mosque through allowing 

Jewish settlers to gradually perform rituals in its courtyards. 

In a joint statement on Saturday, the institutions said that the Israeli police and security 

forces’ practices and violations at the Aqsa Mosque, its gates and premises, including the 

Bab al-Rahma prayer building, confirmed they were acting upon orders from Erdan. 

The institutions said they actively follow and monitor any Israeli violation or transgression 

at the Mosque regardless of Erdan’s remarks. 

They underscored that the Aqsa Mosque would remain an Islamic holy site with its 

courtyards and prayer buildings above and under the ground and with all the roads and 

entrances leading to it. 

The statement was signed by the Islamic Awqaf Council, the Higher Islamic Commission, 

the Palestinian Fatwa House, the Chief Justice Department, and the Jerusalem Awqaf and 

Aqsa Mosque Affairs Authority. 

wafa 11/10/2019  

*** 
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