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  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٣  باب الرحمة مصلى ومقر كرسي اإلمام الغزالي: "األوقاف" •

  ٤  تبحث دعم مستشفى المقاصد في القدس" فلسطين النيابية" •
  

  شؤون سياسية
  

  ٤  رائيلي في القدس المحتلةالهباش يبحث مع شيخ األزهر سبل مواجهة التصعيد اإلس •

  ٥  من االستباحة" األقصى"الحسيني يدعو للحفاظ على قدسية  •
  

  اعتداءات
  

  ٦   توسع مسار اقتحامات األقصى ليشمل ساحات القبلي والمرواني : الهيكل المزعوم •

  ٨  الحمص وادي حي في منزله من أجزاء هدم على مقدسيا يجبر االحتالل •

  ٩  لدة سلوان جنوب األقصىاالحتالل يغلق طريقين بب •
  

  آراء عربية
  

  ٩  المـلـك وحـديـث الـجـيــش •

  ١٠  !يتنزهون في أراضينا الفلسطينية الجميلة •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٢  كنت أعتقد أن التنكيل بالشعب الفلسطيني مختلق •

  ١٣  "تصيدق"لم يسمحوا لي بدراسة التمريض بمستشفى : فلسطينية •
  

  

  

  

  



 
٣

  القدساالردن 

 باب الرحمة مصلى ومقر كرسي اإلمام الغزالي: "ألوقافا"

 زايد الدخيل

 أكدت وزارة األوقاف والمقدسات اإلسالمية أمس، أن باب الرحمة في المسجد األقصى -عمان
  .ً، وفقا للناطق باسمها حسام الحياري”سيبقى مصلى ومقر كرسي اإلمام الغزالي ومكتبة وقف“الشريف 

ال يملك أي سلطة على المسجد “إن االحتالل االسرائيلي ” الغد“لـ وقال الحياري في تصريح 
باب الرحمة أحد أهم المكونات الرئيسية للمسجد االقصى الذي تظله الوصاية “، مشيرا إلى أن ”األقصى

  .”الهاشمية ما يؤكد عدم امتالك االحتالل أي سلطة على مكونات المسجد

ال تمتلك أي حجة قانونية لمنع “ آردن قال، إن اسرائيل وكان وزير األمن الداخلي لالحتالل جلعاد
عدم قدرة اسرائيل وعلى مر السنوات على إغالق بوابة “، مشيرا الى ”باب الرحمة من أن يصبح مسجدا

 ١٦ومنذ افتتاح باب الرحمة وعودة الصالة إلى المكان كما كان سابقا بعد إغالق دام أكثر من . ”الرحمة
االحتالل، يصر المقدسيون على رفض المحاوالت والمراوغات اإلسرائيلية إلعادة عاما بفعل انتهاكات 

  .إغالقه، أو حتى تغيير وجهة استخدامه

واشار الحياري الى ان الوزارة تؤكد باستمرار دعمها المطلق لمجلس أوقاف القدس وللعاملين فيه 
  .من الحراس واألئمة وكافة الموظفين والعاملين

التدخل االسرائيلي “ف عبدالناصر ابو البصل، دان في تصريحات صحفية سابقة وكان وزير االوقا
في مصلى باب الرحمة واعتبر ذلك انتهاكا صارخا وسافرا للقوانين واألعراف الدولية واإلنسانية وقرارات 

هو ًالتي تؤكد دائما بأن المسجد األقصى المبارك ) اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة 
  .”للمسلمين وحدهم

” باب الرحمة“وأخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اول من أمس، المصلين من باحة مصلى 
ًوأغلقته أمامهم، ونشر عناصرها الكثيفة في أحياء القدس المحتلة، تزامنا مع شن حملة واسعة من 

طيني بانتهاكات االحتالل ، وسط تنديد فلس”فتح“االعتقاالت التي طالت محافظ القدس وكوادر من حركة 
  .المتواصلة بحق المقدسات الدينية

  ٥ص/١٦/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  



 
٤

 تبحث دعم مستشفى المقاصد في القدس" فلسطين النيابية"

 

 بحثت لجنة فلسطين النيابية آلية دعم مستشفى المقاصد الخيري في القدس الشريف - عمون 
ئاسة النائب المحامي يحيى السعود مع نقيب األطباء الدكتور خالل االجتماع الذي عقدته اليوم الثالثاء بر

  .علي العبوس وأعضاء لجنة مناصرة القدس في النقابة

وقال السعود إن اللجنة بحثت آلية تقديم دعم مستشفى المقاصد نظرا لإلنجازات التي حققها بالرغم 
  .من شح االمكانيات

التي قام بها وفد من جمعية المقاصد الخيرية وأشار إلى أن االجتماع جاء على خلفية الزيارة 
  .ومستشفى المقاصد في القدس الشريف االسبوع الماضي للجنة فلسطين النيابية

وأكد أن اللجنة تتطلع إلى دعم المستشفى من قبل نقابة األطباء االردنيين لما عرف عنها من 
  .مواقف مساندة للقضية الفلسطينية

إليجابية وسرعة التجاوب مع دعوة اللجنة لدعم المستشفى، منوها وثمن السعود مواقف النقابة ا
  .إلى أنه تم االتفاق على عقد سلسلة لقاءات أخرى لتحديد رؤية محددة للبناء عليها

من جانبه قال العبوس ان اللجنة تقف إلى جانب مستشفى المقاصد من خالل الدعم المباشر بكل 
م أطباء المستشفى الستكمال برنامج اإلقامة واالختصاص في ما يمكنها القيام به، باإلضافة إلى دع

  .المستشفيات األردنية

ٕكما أكد دعم النقابة وبالتعاون مع مجلس النواب ممثال بلجنة فلسطين النيابية للمستشفى وادخال 
  .المعدات واألجهزة الطبية من خالل الهيئة الخيرية الهاشمية

ء قانونيا للجنة القدس في النقابة لجمع الدعم المالي من وأشار إلى أن النقابة تدعم وتشكل غطا
  .الداخل والخارج لصالح مستشفى المقاصد

 ١٦/١٠/٢٠١٩عمون 

*** 

  شؤون سياسية

  الهباش يبحث مع شيخ األزهر سبل مواجهة التصعيد اإلسرائيلي في القدس المحتلة

 

ــا – القــاهرة ــر ماإلمــا مــع الهبــاش، محمــود فلــسطين قــضاة قاضــي بحــث – وف  األزهــر شــيخ األكب
ــدكتور ــد ال ــب، أحم ــي التطــورات آخــر الطي ــشهدها الت ــة ت ــسطين، دول ــا بمــا فل ــة فيه ــدس مدين ــة، الق  المحتل
 .اإلسرائيلي االحتالل دولة تمارسه الذي التصعيد مواجهة وسبل المبارك، األقصى والمسجد

 المـصرية بالعاصـمة ،األزهـر مقـر فـي عقـد الـذي اللقـاء عقـب ،"وفـا" لـــ تـصريح، في الهباش وقال
 ديـاب العربيـة الجامعـة فـي الـدائم ومنـدوبها بالقـاهرة فلـسطين دولـة سـفير بحـضور الثالثاء، أمس القاهرة،



 
٥

 لألمـوال وحجزهـا ،"األقـصى"و "القـدس" فـي إسـرائيل بـه تقـوم مـا خطـورة على األكبر اإلمام أطلع إنه اللوح،
 أسـر مخصـصات دفع على عباس محمود الرئيس إصرار امؤكد شعبنا، معاناة يفاقم الذي األمر الفلسطينية

 .كاملة واألسرى الشهداء

 إلــى مــشيرا المزعومــة، "القــرن صــفقة" بـــ تــسمى مــا إلفــشال الدبلوماســية القيــادة جهــود واســتعرض
 المـسجد، علـى خطـورة مـن يـشكله ومـا "األقـصى" فـي تلمودية صلوات من المستوطنون به يقوم ما خطورة
 .وخارجها فلسطين داخل وضاعاأل توتر من ويزيد

 والمـسلمين، اإلسـالم علـى صـارخ ٍوتعـد حرب، إعالن بمثابة هو إسرائيل به تقوم ما أن على وشدد
 ".القيادة لقرارات مساندا ٕواسالميا عربيا دعما يتطلب ما االحتالل، مع مفتوحة مواجهة في أننا" مضيفا

 بعودتـه إيـاه مهنئـا األزهـر، لـشيخ فلـسطينيةال والقيـادة عباس محمود الرئيس تحيات الهباش ونقل
  .طبية فحوصات إجراء عقب سالما

  ١٦/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

 من االستباحة" األقصى"الحسيني يدعو للحفاظ على قدسية 

   

  ...إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 

الحسيني، من حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان 
تداعيات توالي الهجمات الشرسة التي ينفذها المستوطنون، بحماية سلطات االحتالل اإلسرائيلي على 

  .المسجد األقصى المبارك، ومنع المصلين والمقدسيين من الدخول إليه، والصالة فيه

، إن االحتالل يسمح للمستوطنين وطالب من منظمات أمسوقال الحسيني في بيان صحفي، 
 المبارك وتدنيسه األقصى وناشطين من منظمات استيطانية، من اقتحام باحات المسجد "لهيكل المزعوما"

  .ٕواقامة شعائرهم التلمودية، بحجة االحتفال بعيد العرش اليهودي

 من اقتحامات وانتهاكات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية "األقصى"واعتبر أن ما يحدث في 
عتداء على المصلين والمرابطين هناك، يستدعي مزيدا من الرباط والتواجد لحماية من شرطة االحتالل، واال

 أنصارها إلى "منظمات الهيكل"المكان، والحفاظ على قدسيته من االستباحة، محذرا من خطورة دعوة 
  .....ٕ واقامة صلوات تلمودية في ساحات الحرم"جبل الهيكل"الصعود إلى ما يسمى بـ

  ١٨ص/١٦/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  



 
٦

  اعتداءات

  توسع مسار اقتحامات األقصى ليشمل ساحات القبلي والمرواني : الهيكل المزعوم

 اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح أمس الثالثاء، ساحات المسجد –فلسطين المحتلة   
خول األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت فرض التقييدات على د

  .«سوكوت-العرش«الفلسطينيين لساحات الحرم بذريعة ما يسمى عيد 

 مستوطن ساحات المسجد األقصى وسط حماية مشددة من ٤٠٠وفي ثاني أيام العيد العبري اقتحم نحو 
للوحدات الخاصة من شرطة االحتالل التي استنفرت عناصرها في ساحات الحرم لتوفير الحماية للمقتحمين 

  . والسياح األجانب، بحسب ما أفادت دائرة األوقاف اإلسالميةمن المستوطنين

جوالت استفزازية في ساحات » الهيكل«ونفذت مجموعات من المستوطنين يتقدمها حاخامات من منظمة 
الحرم، إذ وسعوا مسار االقتحام ليشمل ساحات المسجد القبلي والمرواني، وتلقوا شروحات عن الهيكل 

، وواصلوا مسار »باب الرحمة« صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى وأدى مستوطنون المزعوم
االقتحام بمنطقة باب األسباط وحطة والملك فيصل وصوال إلى منطقة باب المجلس والقطانين خروجا من 

  .باب السلسلة

وحولت قوات االحتالل القدس القديمة لثكنة عسكرية، حيث نصبت الحواجز العسكرية على   
  .للبلدة القديمة وداخل األسواق والطرقات المؤدية لبوابات المسجد األقصى وتخوم ساحة البراقالطرقات 

وانتشر عناصر من شرطة االحتالل والمخابرات بالزي المدني في ساحات الحرم، وقاموا بمالحقة   
طة ٕمن تواجدوا من الفلسطينيين والمصلين وتصويرهم وابعادهم عن مسار االقتحامات، علما أن شر

 فلسطينيين وأصدرت أوامر إبعادهم عن األقصى لفترات متراوحة بعد إخضاعهم ٧االحتالل اعتقلت 
  .للتحقيق

كما تمركزت شرطة االحتالل عند أبواب المسجد األقصى، وقام عناصرها بتوقيف الوافدين إلى   
جز بطاقة الهوية وتحت«تحمل اسم الباب ورقم بطاقة خاصة «األقصى وفحص هوياتهم ثم تسلمهم بطاقات 
  .قبل السماح لهم بالدخول إلى ساحات الحرم

في موضوع آخر، كشف تقرير حقوقي، النقاب عن تعرض األسرى الفلسطينيين في المعتقالت إلى   
ع جهاز جانب المشافي االسرائيلية، لعمليات تعذيب ممنهجة، ارتكبها أطباء اسرائيليون جنبا إلى جنب م

  .شاباكـالمخابرات اإلسرائيلي ال

، نشر )إسرائيلية غير حكومية(» أطباء لحقوق اإلنسان«جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة   
في الكذب » شاباك«وبحسب التقرير، فإن سياسة الـ . العبرية» ٩٧٢«أمس الثالثاء، في مجلة في مجلة 

الجديد ما كشفته لم تتغير، فطوال السنين الماضية نفى قيامه بتعذيب األسرى الفلسطينيين، إال أن 



 
٧

المعلومات الواردة للمنظمة، بقيام األطباء االسرائيليين بدور نشط في تعذيب األسرى الفلسطينيين، من 
  .خالل المشاركة في االستجواب بصورة وحشية، باإلضافة إلى كتابتهم تقارير طبية كاذبة

لفلسطيني حسن الزبيدي قيامه بتعذيب األسير ا» شاباك« نفى الـ ١٩٩٣وأضاف التقرير، في عام   
: بوحشية، وردا على تلك االتهامات، قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي آنذاك يوسي بيلد

. » عاما في الجيش وأعرف ما أتحدث عنه٣٠لقد خدمت «، مضيفا »إنه ال يوجد تعذيب في إسرائيل«
السابق، » شاباك«، كرر نائب رئيس الـ  عاما من هذه القضية٢٦وأشار التقرير المنظمة، إلى أنه بعد 

، تم )ً عاما٤٤(يتسحاق إيالن، نفس الكذب، جراء ما حدث لألسير سامر العربيد، وهو أسير فلسطيني 
  .شاباك بعد تعرضه للتعذيب على أيدي الـنقله إلى المشفى في حالة حرجة

وبتنحية هذه «: ، قولهروشاما مارتون» أطباء لحقوق اإلنسان«وينقل التقرير عن رئيس منظمة   
ًاألشكال السخيفة من اإلنكار، كطبيب ومؤسس للمنظمة، كنت دائما منزعجا من كيفية تعاون األطباء  ً

  .اإلسرائيليين مع صناعة التعذيب في إسرائيل وتمكينها

حول ما إذا » شاباك«وكشف عن وجود وثيقة طبية لجهاز المخابرات اإلسرائيلي، يقدمها طبيب الـ   
لسجين المعني لديه أي قيود طبية عندما يتعلق األمر بإبقائه في عزلة، أو ما إذا كان يمكن ربطه، كان ا

أو ما إذا كان يمكن تغطية وجهه، أو ما إذا كان يمكن إجباره على الدفاع عن نفسه فترات طويلة من 
 أربع سنوات ظهرت نفى وجود مثل هذه الوثيقة على اإلطالق، ولكن بعد» شاباك«وأضاف أن الـ . الزمن

ًوثيقة ثانية، تطلب من األطباء التوقيع على التعذيب وفقا لعدة بنود متفق عليها مسبقا  وأشار إلى أنه . ً
حقوق اإلنسان واألخالقيات : التعذيب«نشر الوثيقة األولى، إلى جانب وثائق أخرى، في كتاب بعنوان 

  .سرائيل، لكن تم حظر بيع الكتاب في إ»الطبية وحالة إسرائيل

ودائرة السجون اإلسرائيلية، » شاباك«وكشف عن أن األطباء العاملين في جهاز األمن العام الـ   
ليسوا وحدهم الذين يتعاونون في تعذيب األسرى الفلسطينيين، ولكن أيضا األطباء في أقسام الطوارئ في 

ل كتابتهم تقارير طبية مزيفة المستشفيات اإلسرائيلية يتعاونون في تعذيب األسرى الفلسطينيين من خال
  .شاباكالـوفقا لمطالب جهاز 

عدد ال يحصى من الحاالت، تعكس الفشل األخالقي والمعنوي والعملي للمؤسسة الطبية «وأضاف   
 ال يزال يحدث - الذي يشمل القسوة العقلية والجسدية -التعذيب «وأكد أن . »في إسرائيل إزاء التعذيب

ف الحقيقي من التعذيب واإلذالل هو كسر روح وجسد السجين للقضاء على على نطاق واسع، ألن الهد
  .شخصيته

التي يوقع عليها أطباء متعاونون معه، تسمح بحرمان األسير » شاباك«وأشار إلى أن وثيقة الـ   
من النوم، وتتيح للمحققين تعريض السجناء لدرجات حرارة قصوى، وضربهم، وربطهم لساعات طويلة في 

ٕلمة، واجبارهم على الوقوف لساعات حتى تنفجر األوعية الموجودة في أقدامهم، وتغطية أوضاع مؤ
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ًرؤوسهم لفترات طويلة من الزمن، واذاللهم جنسيا، لكسر معنوياتهم عن طريق قطع عالقاتهم بالعائلة  ٕ
  .ٕوالمحامين، وابقائهم في عزلة حتى يفقدون عقلهم

 تعني أن األطباء هم الذين يشرفون على التعذيب، وأضاف أن موافقة األطباء على هذه الوثيقة  
ويفحصون السجين المعذب، ويكتبون الرأي الطبي أو تقرير األمراض، مشددا على أن الطبيب الذي 
يتعاون مع صناعة التعذيب اإلسرائيلية متواطئ في هذه الصناعة وفي حال مات سجين أثناء االستجواب، 

طباء والممرضات والطاقم الطبي والقضاة الذين يعرفون ما يحدث ًيكون الطبيب شريكا في قتله، واأل
  ).وكاالت.(ويفضلون الصمت هم جميعهم شركاء

  ث١ ص١٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  الحمص وادي حي في منزله من أجزاء هدم على مقدسيا يجبر االحتالل

 

 محمــد المقدســي المــواطن الثالثــاء، أمــس اإلســرائيلي، االحــتالل ســلطات أجبــرت – وفــا – القــدس
 القـدس مدينـة شـرق جنـوب بـاهر صـور ببلـدة الحمـص واد حـي فـي منزلـه، مـن أجـزاء هدم على األطرش،
 ".األمني الجدار من القرب" بحجة المنزل هدم االحتالل محكمة قرار بعد المحتلة،

 مكونـة األطـرش بنايـة إن ،"وفـا"لــ حمـادة، زيـاد الحمـص وادي أراضي عن الدفاع لجنة عضو وقال
 جرافـات تهدمـه أن مـن خـشية أسـفله، يقـع الـذي والطـابق الـروف هدم جرى وقد وتسوية، طوابق أربعة من

 .الهدم تكلفة العائلة وتحمل االحتالل،

 أن إلـى الفتـا الهـدم، بعمليـة للقيـام أسـبوع مـدة األطرش أمهلت االحتالل محكمة أن حمادة وأضاف
 .األربعة الطوابق بهدم يقضي الصادر الهدم أمر

 الماضــي، تمــوز شــهر مــن والعــشرين الثــاني فــي ارتكبــت اإلســرائيلي، االحــتالل ســلطات أن ويــذكر
 العــائالت عــشرات تــؤوي بالهــدم، مخطــرة بنايــة ١٦ أصــل مــن أخــرى وتفجيــر بنايــات، ١٠ بهــدم مجــزرة

  .الحمص وادي حي في المقدسية

  ١٦/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 
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  سلوان جنوب األقصىاالحتالل يغلق طريقين ببلدة 

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليـوم الثالثـاء، طـريقين فـي بلـدة سـلوان جنـوب  أغلقت –فلسطين اآلن 
 .المسجد األقصى المبارك؛ بحجة األعياد اليهودية

، إن قوات االحتالل أغلقت طريق باب المغاربة من الجهة المؤديـة إلـى "وفا"وقالت مصادر محلية لـ
  .ريق الجثمانية المؤدية إلى حي وادي حلوة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقةبلدة سلوان، وط

  ١٥/١٠/٢٠١٩ فلسطين اآلن

***  

  آراء عربية

 المـلـك وحـديـث الـجـيــش

 د الحورانيأحم

 

ما تحدث به جاللة الملك عبد اهللا الثاني يوم أول من أمس في كليتي القيادة واألركان والدفاع الوطني 
ًوخالل حضوره جانبا من ندوة األمن الوطني األردني يشي مجددا بأن التحديات الماثلة أمام الدولة األردنية  ً

 خلت والتي كانت نتاج تطورات إقليمية ودولية ألقت ما هي إال كسابقاتها مما واجهته المملكة في مراحل
ها، فكانت إرادة القيادة وعزيمتها ومن خلفها ُبظاللها على بلدنا الذي قدر له أن يكون في نقطة المركز من

جيش عربي وشعب أردني متماسك، كلها عوامل دفعت نحو تجاوز ما واجهه األردن ليخرج كل مرة أكثر 
  .ًإصرارا على الولوج نحو مرحلة ُأخرى من البناء والتقدم واالعمار

الة ملكية واضحة في ًاختيار الملك للجيش منبرا للحديث حول قضايا الشأن العام يحمل رس
معالمها مؤداها أن الجيش في األردن مؤسسة وطنية رائدة في إحداث التنمية الشاملة بقدر ما هو 
مؤسسة عسكرية مناط بها حفظ األمن الوطني وحراسة الحدود وهذا شيء مؤكد وجلي في المشهد األردني 

ً اهتماما نوعيا ومتابعة شخصية حثيثة السيما منذ تسلم الملك سلطاته الدستورية وأولى القوات المسلحة ً
ًمن لدنه فبات الجيش يقف جنبا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الوطن التي تقود عملية البناء وفق 

  .أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة

ٍيكتسب حديث القائد أهمية بالغة من نواح عديدة خاصة وأنه جاء على مسمع من عشرات الطلبة 
ركين في برامج الكليتين اللتين زارهما الملك ومن دول عربية شقيقة كالمملكة العربية السعودية وقطر المشا

ُومصر والسودان وليبيا وموريتانيا وسلطنة عمان، وهي الدول التي تعرف حجم الدور الذي يقوم به األردن 
واضح موقف األردن تجاهها في التصدي للقضايا العربية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ال

ٕالمتمثل بتمسك الملك واصراره على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني وعاصمتها القدس 
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الشريف، إلى جانب الدور الذي تنهض به المملكة على صعيد مناهضة أعمال التطرف واإلرهاب التي 
انفك جاللته يبذل جهوده المضاعفة لتبيان حقيقته تجتاح العالم تحت مسميات تلصقها باإلسالم الذي ما 

كدين سماوي يحث على تعظيم قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ مفاهيم العصبية والطائفية 
  .والكراهية

يحرص جاللة الملك في لقاءاته المتكررة مع ممثلين عن قطاعات وطنية مختلفة ومع رفاق 
ن يضع األمور في سياقها الطبيعي البعيد عن التهويل والمبالغة ويؤكد السالح في القوات المسلحة على أ

من خالل اضاءاته على الكثير من الملفات والقضايا الداخلية الملحة كالنهوض باالقتصاد الوطني وضرورة 
ُتأمين فرص العمل لألردنيين وتوفير سبل العيش الكريم، ورعاية مشاريع الشباب، وتعزيز العالقة مع 

اع الخاص وسواها من الموضوعات التي ينبغي أن تقع في صميم أولويات الحكومة واتخاذ كافة القط
  .مستلزمات العمل على تنفيذها على وجه السرعة

نخلص من حديث الملك لحقيقة مفادها أنه وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية من 
الل تعزيز جبهتنا الداخلية، وتحقيق المزيد من حولنا، إال أننا واثقون وقادرون على مواجهتها من خ

اإلنجازات في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتشريعية، التي تضمن سالمة المسيرة، 
وسرعة اإلنجاز والتحديث والتطوير، في مناخ من األمن واالستقرار الذي يشكل الركيزة األساسية للتنمية 

  .بكل أشكالها

  ٦ص/١٦/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

 !يتنزهون في أراضينا الفلسطينية الجميلة

 عايدة النجار. د

األراضي الفلسطينية باحتالله اللعين لم يترك االحتالل وسيلة خبيثة ، ووسيلة لسرقة ما تبقى من   
ٕفلم يكتف بتدمير القرى والمدن الفلسطينية في ممارساته وانشاء المستعمرات عليها وتغيير . إال وفعله

االسماء العربية الى أسماء يهودية لتبدو وكأنهم كانوا فيها منذ آالف السنين لهم وليس للفلسطينيين 
  .األصليين ، أصحاب األرض الجميلة

ٕمنذ االحتالل االسرائيلي واسرائل يعمل على تغيير المعالم الجغرافية والتاريخية ويحاول االستيالء   
على االرث الديني وقدسيته ، حتى األمس القريب يحاول االسيالء على المسجد االقصى بأساليب مختلفة 

وطنين الدخول الى باالمس القريب قامت مجموعات يهودية من المست. مستفزة الشعب الصامد المرابط
فهذه الجماعات المتطرفة . الحرم الشريف من باب المغاربة الذي سد في وجههم لمنعهم من الدخول إليه

. ال تتوقف من االستفزازات علها تحقق هدفها وهو هدم الحرم الشريف ألقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه
  .ي بحجة األعياد من الشهر الجار٢١تبدو إسرائيل مسعورة في اعيادها حتى 



 
١١

صاحبت هذه االستفزازات تنمر المستوطنين في أنحاء مختلفة من األراضي الفلسطينية منها قرية   
مردا شمال سلفيت حيث قام المسوطنون بكتابة شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين واعطاب 

 واعتقاالت بالضفة الغربية كما شنت قوات االحتالل االسرائيلي حملة دهم وتفتيش. إطارات السيارات
لقد غالت قطعان المستوطنين في وحشيتها . منها رام اهللا ، وعم الغضب الفلسطيني. والقدس المحتلتين

لم تخف المجموعات الدينية المتطرفة نيتها  .وتم اعتقال االحتالل لمواطنين يواجهونهم للدفاع عن األقصى
ي ووفق دعوة المتطرفين الحياء الشعائر الدينية في هذه بصراحة عبر وسائل التواصل االتصال االجتماع

األيام في المسجد االقصى بمباركة السلطات االسرائيلية التي تقمع الشعب الفلسطينيى المناضل والموت 
هذه الحملة الشرسة لم تأت من فراغ فهي تنفيذ . في سبيل المسجد االقصى المبارك واستباحته بالكامل

ف ومنظماته وأهمها منظمات جبل الهيكل وحاخامات المتطرفين والمدارس الدينية لخطط اليمين المتطر
إسرائيل العنصرية أصبحت .االستيطانية التي هدفها هدم الحرم الشريف واقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه

تبحث عن وسائل خبيثة السعاد ناسها ل على حساب تعاسة الشعب الفلسطيني للوصول لجميع االراضي 
ولعل دعوة األدارة المدنية في يهودا والسامرة وسلطة الطبيعة والحدائق للجمهور اليهودي . لفلسطينيةا

للتنزه في عيد العرش في المحميات الطبيعية والحدائق التي تسميها الوطنية خلف الخط االخضر ما يلفت 
االراضي الفلسطينية التي يسكنها تدعو السلطات االسرائيلية لالستمتاع بجمال الطبيعة وأزهارها في . النظر

إسرائيل لم تتوقف . إنها دعوة خطيرة لسرقة جمال االراضي الفلسطينية المحتلة. العرب أي الضفة الغربية
يوما من تشويه الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني ، وهي تقوم بقلع أشجار الزيتون المعمرة لفتح الشوارع 

يأتي هذا االسلوب من السياسة العنصرية والخرافات .ميلة المتنوعةللمستوطنين وقتل الحنون واالزهار الج
فكما هومعروف ، فان الطبيعة هي تراث . الدينية التي تسمخ لهم باالعتداء على الجغرافيا والتاريخ

ّفلسطيني صنعها افالحون بعرق جبينهم وزينوا الوطن بالجمال الذي يبعث على السعادة من شجر التين 
ففي فلسطين السهل والجبل والبحر ، وفيها المراعي التي تعتدي عليها اسرائيل وتقتلع . رمةوالزيتون والك

إسرائيل اليوم بسياستها العنصرية المرسومة تعتدي على المنتزهات . ساكنيها بدعوى أنها مناطق عسكرية
مح لليهود باحتاللها الفلسطينية وعلى الحنون والزنبق والورد ، تعتدي على الزعتر والخبيزة والحميضة وتس

إسرائيل تتفنن باالستيالء على االراضي الفلسطسنة المتبقية للعرب ، وتحاول اإلدارة المدنية .بشكل صريح
وسلطة الطبيعة والحدائق جعل الضفة الغربية كمنطقة متنزهات لتنزه المستوطنين لتحرم العرب من جمال 

صمود الشعب الفلسطيني لن . ة تحمل الكره والقبحالطبيعة الذي سيحوله المستعمر الى مستوطنات قبيح
يسمح لهذا المخطط أن يمر دون رفع الصوت في المحافل الدولية إلبعاد قطعان المستوطنين عما تبقى 

 .من فردوسنا الجميل المسروق

  ١٤ ص١٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 كنت أعتقد أن التنكيل بالشعب الفلسطيني مختلق

  

 هال فاينر: بقلم - تسهآر

 شاهدت في محل لبيع الكتب في تل ابيب منشورا طبعته ١٩٨٧) أكتوبر(في تشرين الثاني 
منظمة احتجاج اسرائيلية في بداية الثمانينيات، ويظهر فيه جندي اسرائيلي وهو يضرب فلسطينيا، تحت 

في اسرائيل، سمعت قصصا عن في تلك االيام كان قد مر عام على مكوثي . ”ال تقل إنك لم تعرف“عنوان 
امور فظيعة يتم ارتكابها في الضفة وفي قطاع غزة، لكني افترضت أنها مختلقة، أو على االقل مبالغ فيها، 

  .المنشور استدعاني ألن أفكر بأنني ربما أخطأت

من البداية كان . وأنا سافرت لرؤية ما يجري على االرض. بعد نحو شهر اندلعت االنتفاضة االولى
.  الواضح أن الجيش يستخدم القوة المفرطة لقمع المظاهرات الحاشدة التي حدثت في االشهر االولىمن

 .والجنود لم يكتفوا بذلك وبادروا الى استفزازات أدت الى المظاهرات، كذريعة الستخدام القوة

الشارع  سنة، تم ضربه حتى الموت في ١٧ قمت بزيارة عائلة شاب ابن ١٩٨٨) فبراير(في شهر شباط 
ومنذ ذلك الحين اطلعت على حاالت كثيرة يصعب . صور الجثة لم تترك أي مجال للشك. من قبل جنود

المراسلون الذين . ال يوجد يوم لم يستخدم فيه العنف الشديد في قطاع غزة والضفة الغربية. احصاؤها
هي كيف يتم االبالغ شاهدوا هذه االحداث في المناطق بأم عينهم ال يشككون في الحقائق؛ المشكلة 

من . مراسلون اجانب الساميون يحتفلون بالطبع، لكن بالنسبة للمراسلين الجديين االمر أكثر تعقيدا.عنها
الواضح أن تغطية موضوعية لالحداث ستتسبب بضرر كبير لصورة اسرائيل في العالم، لذلك ليس من 

لك، ايضا المراسلون المتشددون أكثر لذ. الغريب أن ردود يهود الشتات على هذه التقارير هي صعبة
ربما يصعب التصديق، لكن اغلبية التقارير في وسائل االعالم الغربية . يحاولون تخفيف لهجة تقاريرهم

ورغم ذلك، مراسلون غير . عن االحداث في المناطق ال تتم كتابتها بشكل مبالغ فيه، بل بلغة الحد األدنى
  .يتهمون بكراهية الذات) أنا من بينهم(راسلون يهود يهود كثيرون يتهمون بالالسامية، وم

. ال يوجد أحد يشكك بحقيقة الوقائع التي أكتب حولها، وال أحد يتحفظ من االهمية التي أوليها لها
أنت ال تعرف ما الضرر الذي “االدعاء السائد جدا، رغم أنه مصاب بشكل عام بكلمات لطيفة جدا، هو 

من المعروف للجميع أن كراهية اليهود تنبع من مواقف مسبقة، .”الساميينأنت توفر ذخيرة ل. تتسبب به
وألن جذور الالسامية مغروسة ليس في الحقيقة، بل في تشويه . وليس مما يفعله اليهود أو ال يفعلونه

أنا غير مستعد . الحقيقة، أنا ال أعرف أي فائدة سيجنيها الشعب اليهودي من اخفاء أو تشويه الحقيقة
  .الحديث هنا ال يدور عن كراهية الذات، بل عن احترام الذات. زل عن مبادئي بسبب السامية اآلخرينللتنا
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ولكن . بالنسبة للوقائع، ال يوجد شك بأن هناك جنودا يتبعون ضبط النفس في حاالت صعبة جدا
ط في مع ذلك يوجد منهم عدد غير قليل يتجاهلون كل معايير السلوك المرتقب من جيش متنور، وفق

لذلك، هم يتسببون في خرق حقوق االنسان بطريقة فظيعة في . حاالت نادرة يطلب منهم دفع ثمن افعالهم
اشخاص يتم . اشخاص يتم اطالق النار عليهم بدم بارد، يصابون ويقتلون، هذا عمل روتيني. المناطق

، سواء كان يهوديا أم حسب رأيي، كل مراسل. سجنهم بدون محاكمة ويتلقون الضرب واالهانة من الجنود
الحقيقة هي أن . غير يهودي، ال يوجد أي خيار عدا عن الكتابة عن االحداث التي تجري أمام ناظريهم

امورا كهذه، وحتى اكثر خطورة منها، ما تزال تحدث في اماكن اخرى في العالم، ال تبرر تجاهل ما يحدث 
أكثر هو أن حكومة اسرائيل التي ال تفعل أي ولكن ما يقلقني . وبصفتي يهودي أنا أشعر بالحزن. هنا

يهود الشتات هم احرار في .شيء تقريبا من اجل تقويم الوضع تتفاخر بالعمل باسم الشعب اليهودي
وحسب موقفهم ال يوجد أي مجال لالدعاء . مواجهة الوضع حسب تقييمهم، لكن يجب عليهم اتخاذ موقف

  .بعدم المعرفة
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 "تصيدق"لم يسمحوا لي بدراسة التمريض بمستشفى : سطينيةفل

  

 نير حسون: بقلم - هآرتس

من سكان شرقي القدس قالوا لها بمستشفى شعاري تصيدق بأنه ال يمكنها دراسة . الطالبة ن
مسار تأهيل الممرضات لشموله مواد تعليم يهودية يشترط إستكمالها ليتم القبوإلن مسار اعداد الممرضات 

هكذا قالت شابة فلسطينية أرادت . ستشفى شعاري تصيدق في القدس مفتوح أمام اليهوديات فقطفي م
من سكان شرقي القدس، قالت للصحيفة بأنهم في المستشفى . ن. التسجيل للتعلم، وتم رفض طلبها

ومن . ”فقط لمن هو يهودي“اوضحوا لها بأن مسار تعلم التمريض الذي أرادت التسجيل فيه مخصص 
أي مرشحة تهتم وتلبي شروط التسجيل االكاديمية “شفى شعاري تصيدق جاء ردا على ذلك بأن مست

. في المستشفى يوجد مساران لتعلم التمريض.”وتلتزم باتباع المنهج الكامل للمسار يمكنها أن تسجل
. باالول مخصص لمن يحملون لقب اكاديمي، والمسار مفتوح امام الجميع ويتعلم فيه طالب يهود وعر

ُوالمسار الثاني الذي في اطاره يتم الحصول فيه على اللقب االول، يشغل بمشاركة المركز االكاديمي 
هي مؤسسة اكاديمية عامة تخضع لمجلس التعليم ” ليف“. وهو مخصص للطالبات اليهوديات” ليف“

المسار توجد مضامين الى جانب التعليم االكاديمي، في هذا .العالي، وهي تدمج التعليم التوراتي في داخله
تقديم أدوات ومعرفة في الشؤون الطبية “، التي حسب برنامج التعليم تتناول ”ممارسة عملية“مثل دورة 

. ”الشرعية للديانة اليهودية، والتي هي ضرورية لممارسة وظيفة الممرضة في ايام السبت وفي االعياد
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وهي تتناول المواقف ” هة نظر الممرضالفكر االسرائيلي حسب وج“دورة اخرى في المسار هي دورة 
الشخصية للطالبات بالنظر الى مسألة العقيدة التي تواجهها الممرضة المعتمدة المتدينة بهدف منح 

للمستشفى مع . قبل نحو اسبوعين تقدمت ن.الخريجات تأهيل مهني لالستشارة والدعم للمريض وعائلته
السكرتيرة شرحت لهن بأنه بسبب أنه ال . ي المستشفىصديقة لها من اجل السماع عن مسارات التعليم ف

اهتمت اذا كان هناك مسار ال يحتاج . ن. يوجد لها لقب اكاديمي فهي ال يمكنها الدراسة في المستشفى
. ن“صديقتها قالت إن . ، قالت”إن لديهم مسار كهذا، لكنه مخصص لمن هو يهودي“. الى لقب اكاديمي

ستعدة لتعلم دورات عن اليهودية واستكمال المادة، لكن هذا االمر لم قالت لها إنها متدينية وهي م
يحظر على مؤسسة للتعليم العالي أو ما فوق ثانوية “ من قانون حقوق الطالب ٤حسب المادة .”يساعد

هو أو والديه، (التمييز ضد الطالب أو الشخص الذي هو مرشح للقبول في التعليم السباب تتعلق بمنشئه 
  .” االقتصادية، الدين، القومية، الجنس أو مكان سكنه–فيته االجتماعية طائفته، خل

مجلس التعليم العالي صادق في الشروط المطلوبة “ومن وزارة الصحة جاء ردا على ذلك بأن 
للقب االول في التمريض على الدورات الخاصة التي تظهر في منهاج البرنامج، وفي موقع مدرسة 

 منها دورات خاصة تمنح الطالب المعرفة واألدوات الضرورية لخريجة التمريض في شعاري تصيدق؛
ولكن هذه الشروط ال تمنع أي مرشح معني . المدرسة كامرأة متدينة لها وظيفة مهنية كممرضة اكاديمية

آالف “جاء أنه يتعلم فيه ” ليف“من المركز االكاديمي .”يلبي هذه الشروط المطلوبة من التقدم للترشح
 شرائح وخلفيات مختلفة في المجتمع االسرائيلي، الذين يدمجون بين تعلم االمور الدينية الطالب من

مركز ليف يسمح ألي انسان معني بالحصول على ثقافة اكاديمية بالقدوم . ”والعلمية، وفقا لطابع المكان
ركة في دراسة االمور اليه من خالل االلتزام ببرنامج التعليم الذي في اطاره كل طالب أو طالبة ملزم بالمشا

. الدينية في أجواء مدرسة دينية يهودية، الغمارا، الشريعة، االخالق المهنية ودروس من قبل حاخامات
المركز هو رائد حسب جميع المعايير القطرية، خاصة معايير التمريض لوزارة الصحة، االمر الذي يدل 

في .دور عن مجالين تعليميين يكمل أحدهما اآلخرعلى أن التوراة والعلم ليسا فقط متناقضين، بل الحديث ي
يعملون الواحد الى جانب اآلخر باخالص شديد، عمال “مستشفى شعاري تصيدق قالوا إنهم في المؤسسة 

 ممرضون وممرضات، –وعامالت من جميع الديانات وجميع الشرائح، في جميع الوظائف وجميع االقسام 
ابه، الذين يقومون كل يوم معا بانقاذ حياة الناس ومساعدة أطباء، عاملون لوجستيون وتشغيل وما ش

  .ومن مجلس التعليم العالي جاء أن هذه الحادثة غير معروفة بالنسبة لهم. ”المرضى
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