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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية
  

  ٤  الملك يؤكد ضرورة تحقيق السالم العادل والشامل بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي •

  ٥  الرئيس الفنلندي يثمن دور الملك بتحقيق أمن واستقرار المنطقة •

  ٦  شكلت قوة وحماية للمقدساتالوصاية الهاشمية : وزير األوقاف •

  ٧  موقف األردن ثابت تجاه القدس وصفقة القرن: ابو يامين  •

  ٨  اليونسكو تدعو إسرائيل لاللتزام بالحفاظ على المدينة المقدسة: الملكية لشؤون القدس •

  ٩  تحذير فلسطيني من مخطط تجريد المقدسيين من حق اإلقامة بعزل المزيد من األحياء •

  ١١  "صفقة القرن"ل باستقالته عقب تأجيل نشر غرينبالت يعج •
  

  اعتداءات
  

  ١٢  "عيد العرش"ًيستعر استعدادا القتحامات آخر أيام االحتالل  •

  ١٣  مئات المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالمسجد األقصى.. منذ ساعات الفجر األولى •

  ١٤  االحتالل ينفذ حملة تغريم أصحاب السيارات جنوب األقصى •
  

  رتقاري
  

  ١٤  على أرض الواقع  تقسيم في األقصى  صالة اليهود •

  ١٦  من هو شاعر القدس التركي نوري باكديل؟ •
  

  

  

  

  

  

  



 

٣

  فعاليات

القدس في الخطاب "المؤتمر اإلعالمي الخامس للمذيعين األردنيين يحمل عنوان  •
  ١٨  ..."اإلعالمي والسياسي األردني

  ١٩  مهنيةبمجمع النقابات ال» صيف القدس«افتتاح مهرجان  •

  ١٩  القدس تتعرض لحملة تهويد صهيونية شرسة •

  ٢١  "األقصى"يستنكر اقتحام المستوطنين لـ " العمل اإلسالمي" •

  ٢١  التركي" شاعر القدس"صالة الغائب على .. المسجد األقصى •
  

  آراء عربية

  ٢٢  الملك والقدس •

 اجل الحفاظ ندعو المقدسيين كافة لتحمل مسؤولياتھم والقيام بدورھم المأمول من •

  ٢٣  "على القدس ومقدساتھا واوقافھا 
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

كيف يمكن األطباء اإلسرائيليون صناعة التعذيب في  •   ٢٤  ؟"الشاباك"ُ
  

  اخبار باالنجليزية
  

UNESCO adopts resolution denouncing Israel’s practices in J’lem ٢٨  

Like the Ibrahimi Mosque in Hebron 

Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque is also under threat ٢٨  

israel's practices  provocative  irresponsible and reprehensible" 
Jordanian foreign ministry slams Israel’s ongoing violations at Aqsa ٣٠  

Hamas blames normalization, US bias for Israeli violations at Aqsa ٣٠  

 Palestinians pray at Aqsa Mosque amid tight restrictions40,000  ٣١  

  

  

  



 

٤

  شؤون سياسية

  الملك يؤكد ضرورة تحقيق السالم العادل والشامل 

  بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

  

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني  –  بترا– عمان
  .جلس نانسي بيلوسيًولي العهد، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مجلس النواب األميركي برئاسة رئيس الم

وتناول اللقاء، الذي عقد في إطار التواصل المستمر مع أعضاء الكونغرس األميركي بشقيه، 
  .عالقات التعاون والشراكة االستراتيجية بين البلدين، والتطورات اإلقليمية

وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء، الذي حضره سمو األمير فيصل بن الحسين، عن تقديره للدعم 
ًالمتواصل الذي تقدمه الواليات المتحدة لألردن في العديد من المجاالت، مثمنا جاللته مواقف الكونغرس 

  .تجاه المملكة

وفي معرض الحديث عن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أكد جاللة الملك 
لذي يضمن قيام الدولة ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، ا

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وفيما يتصل باألزمة السورية، أكد جاللة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ 
  .وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة لالجئين

  .لجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شموليوتطرق اللقاء إلى ا

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد، جهود األردن بقيادة جاللة الملك، من أجل تحقيق السالم واالستقرار 
  .في المنطقة، مشيدين بحكمة جاللته

لعالم، معربين وأكدوا حرصهم على االستماع إلى رؤى جاللة الملك، حيال ما يجري في المنطقة وا
عن سعادتهم بتواجدهم في األردن بالتزامن مع احتفاالت المملكة بمناسبة مرور عشرين عاما على تسلم 

  .جاللة الملك سلطاته الدستورية

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
 .ومستشار جاللة الملك للسياسات واإلعالم

  ٦ ص٢٠/١٠/٢٠١٩الغد 

  

  

  

*** 



 

٥

  الرئيس الفنلندي يثمن دور الملك بتحقيق أمن واستقرار المنطقة
  

 

استقبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أمس الجمعة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن   
نائي وتعزيز الصفدي الذي نقل له رسالة من جاللة الملك عبداهللا الثاني تمحورت حول تطوير التعاون الث

  .التعاون في اطار الشراكة مع االتحاد االوروبي الذي ترأسه فنلندا حاليا

واكد الرئيس الفنلندي حرص بالده على تطوير العالقات مع المملكة وثمن الدور الرئيس الذي يقوم به 
ر والوسطية جاللة الملك في جهود حل األزمات االقليمية وتحقيق األمن واالستقرار وتعزيز ثقافة الحوا

  .واالحترام بين الحضارات والثقافات

وأجرى الصفدي  .وجرى خالل اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين والتطورات االقليمية  
ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو محادثات استعرضت فرص زيادة التعاون في المجاالت االقتصادية 

  .١٩٥٩ اللذين بدأت عالقاتهما الدبلوماسية في العام والسياحية والتعليمية بين البلدين

عملية التشاور السياسي بين البلدين وتكليف فريقي عمل من  واتفق الوزيران على مأسسة  
الوزارتين لتحديد قطاعات التعاون المتاحة والتنسيق مع الوزارات الفنية لتحديد الخطوات التي يمكن 

  .لتعاون االستثماري والسياحي والتعليمياتخاذها لزيادة التبادل التجاري وا

واستعرض الوزيران المستجدات االقليمية وخصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية واألزمة    
  .السورية والجهود المشتركة لمحاربة اإلرهاب

وثمن الصفدي موقف فنلندا الداعم لحل الدولتين ودعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل   
  ).األنروا(جئين الال

وأكد الصفدي خطورة اإلجراءات االسرائيلية األحادية الالشرعية التي تمثل خرقا للقانون الدولي   
 ١٩٦٧وتقوض حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

لدائم، وشدد على أهمية الموقف وعاصمتها القدس الشرقية وبالتالي فرص تحقيق السالم الشامل وا
وأكد الوزير الفنلندي تثمين بالده لدور المملكة . االوروبي في الجهود السلمية في هذه المرحلة الخطرة

وجهودها في تحقيق األمن واالستقرار مؤكدا اإلرادة المشتركة لتعزيز العالقات والتعاون وزيادة التنسيق 
  .إزاء القضايا اإلقليمية

فدي متحدثا رئيسا في منتدى هلسنكي للسياسات حيث تحدث حول مواقف األردن من وشارك الص  
 .التطورات االقليمية وف ي مقدمها القضية الفلسطينية واألزمة السورية والجهد المشترك لمحاربة اإلرهاب

  ٢ ص١٩١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 

٦

  الوصاية الهاشمية شكلت قوة وحماية للمقدسات: وزير األوقاف

 

 افتتح وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل -عمان 
» القدس في الخطاب اإلعالمي والسياسي «فعاليات المؤتمر الخامس لجمعية المذيعين األردنيين بعنوان 
عما إن المؤتمر يشكل د: وقال ابو البصل .امس والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان

لوزارة األوقاف ولجهودها في القدس والمسجد األقصى المبارك، مشيرا إلى ضرورة أن تكون القدس 
وأضاف أن النظرة للقدس في البداية نظرة دينية، استنادا إلى .والمقدسات جزءا من الخطاب اإلعالمي دائما

 ال يقل عن المحافظة على ما جاء في القرآن الكريم، مؤكدا أن المحافظة على المسجد األقصى المبارك
وقال أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني قدم وما زال .المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين

  .مستمرا في تقديم الدعم للمسجد األقصى المبارك وهذا يبرز من خالل دائرة أوقاف القدس والعاملين بها

تسعى إلى تغيير الواقع في المسجد األقصى المبارك بحيث وأشار إلى أن السلطة القائمة باالحتالل 
وقال أن هناك تناميا في االقتحامات للمسجد .يتم تقسيمه مكانيا وزمانيا، مؤكدا رفض األردن المطلق لذلك

األقصى من قبل سلطة االحتالل والمتطرفين، وهذا يتطلب وقوفا عربيا واسالميا مع األردن لمواجهة تلك 
وأكد ضرورة إيجاد خطة شاملة تنطلق من الواقع قائمة على خطاب موحد في الحديث .وضةاألعمال المرف

عن أن مسألة المسجد األقصى المبارك دينية وضرورة وحدة الكلمة العربية واإلسالمية، ورفض الروايات 
ية وأشار إلى أن الوصاية الهاشم.بحجج واهية» المسجد األقصى«التلمودية، وعدم ترك المكان فارغ 

بدوره أكد رئيس جمعية المذيعين .شكلت قوة وحماية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف
 المؤتمر اإلعالمي الخامس الذي تقيمه الجمعية، موضحا بأن  األردنيين محمد العضايلة دور الجمعية في

ؤتمر يأتي في ظل وأضاف ان هذا الم.مؤتمرات وندوات الجمعية ال تكاد تحيد عن القدس الشريف
ضغوطات تمارس على االردن في ظل مواقفه الراسخة من القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية، مؤكدا أن تحطيم الصفقات والمؤامرات ال يتم اال من خالل تحقيق الوحدة الوطنية 

بو البصل معرض الصور الذي وعلى هامش أعمال المؤتمر افتتح ا.وااللتفاف خلف القيادة الهاشمية
يتحدث عن القدس والمسجد األقصى المبارك والذي اقامته مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة 

وناقش المؤتمر خالل جلساته القدس في اإلعالم المرئي والمسموع األردني قدمها .الجيش العربي_األردنية
مجالي عن القدس في الصحافة األردنية المكتوبة اإلعالمي جرير مرقة، فيما تحدث الصحفي حيدر ال

وتحدث أمين عام وزارة االوقاف المهندس عبداهللا العبادي عن التراث الثقافي والحضاري .وااللكترونية
للقدس والدور األردني في الحفاظ عليه، كما تحدث الدكتور غازي ربابعة عن القدس في الخطاب السياسي 

  )بترا.(األردني

 ٢ص/٢٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  



 

٧

 موقف األردن ثابت تجاه القدس وصفقة القرن: ابو يامين 

  ايهاب مجاهد-عمان

ان التحديات التي تمر بها المنطقة العربية «قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين 
لقانونية تجعلنا نتوحد كحقوقيين وكحكومات ومؤسسات مجتمع مدني لوضع رؤية موحدة تالمس الجوانب ا

  .التي تمر بها المنطقة العربية

وأضاف خالل افتتاح االجتماع االربعين التحاد الحقوقين العرب، ان االردن يعتبر القضية 
، وأن االردن على »صفقة القرن»الفلسطينية قضية وطنية اردنية وأن موقف االردن ثابت تجاه القدس و

  .ا العربية العادلةاستعداد لتقديم كافة وسائل الدعم لصالح القضاي

  .وأكد ابو يامين، أن أمن الخليج جزء ال يتجزأ من األمن العربي الواحد

ومن جانبه قال نقيب المحامين مازن ارشيدات بان المتضرر االكبر من وجود مما يسمى صفقة 
  القرن ليس االردن وفلسطين وحدهما بل االمة العربية باسرها

 العربي الحقوقية لتشكل جبهة قانونية في مواجهة المخاطر وطالب ارشيدات بدعم منظمات المجتع
  .والتحديات التي تواجه االمة العربية

واكد ان المقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني استطاعت وقف صفقة القرن، مطالبا 
  .بمساندة قانونية للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

قوقيين العرب شبيب المالكي ان هذا االجتماع الذي ينعقد في من جانبه، قال أمين عام اتحاد الح
ظل اوضاع عربية دقيقة يهدف الى معالجة المخاطر األمنية والقانونية التي تحيط بالمنطقة العربية، مؤكدا 

  .ان القضية الفلسطينية هي محور الصراعات التي تعاني منها المنطقة برمتها

يخرج هذا االجتماع بقرارات جادة قابلة للتطبيق تخدم األمن ودعا المالكي الى نبذ الفرقة وأن 
  .القومي العربي

واكد رئيس الوفد الفلسطيني، األمين العام التحاد الحقوقيين الفلسطينيين، محمد اسماعيل، أن 
مشاركة فلسطين في هذا االجتماع فعالة، مشيرا الى ان الوفد الفلسطيني سيقدم ورقة عمل يشرح فيها 

  . في التصدي لصفقة القرن اوضاع القضية الفلسطينية وموقف القيادة الفلسطينية الشجاعتطورات 

وكشف اسماعيل أن الوفد الفلسطيني سيقدم اقتراحا بانشاء لجنة قانونية من اتحاد الحقوقيين 
كما .لالعرب لتفعيل قرار المحكمة الدولية في الهاي الخاصة للمطالبة باالضرار الناتجة عن الجدار العاز

ان الوفد سيقدم عددا من المقترحات على الحقوقيين العرب للتحرك قانونيا لدعم الموقف الفلسطيني في 
  .مواجهة صفقة القرن



 

٨

من ناحيته قال رئيس جمعية الحقوقيين العرب راتب النوايسة، ان القضية الفلسطينية التي تحولت 
اج منا أن نقف بصالبة كحقوقيين عرب للتصدي الى قضية ثانوية في ظل االوضاع العربية المتأزمة تحت

  .المؤامرات التي يحيكها الكيان الصهيوني لكافة اشكال

وأكد النوايسة أن االحتالل الصهيوني أبشع االحتالالت على وجه البشرية وهو المصدر الرئيسي 
وحيد الجهود للخالفات العربية التي أدت الى انقسامات على المستويين الرسمي والشعبي، مطالبا بت

التي يواجهها الشعب الفلسطيني » صفقة القرن»لمواجهة هذا العدو وتشكيل جبهة قانونية للتصدي لـ
  .بصدره العاري

ويشارك في االجتماع وفود من أكثر من خمس عشرة دولة عربية يناقشون فيها على مدى يوم 
يات األمنية والحقوقية التي تواجه ، اضافة الى التحد»صفقة القرن«ايجاد رؤية حقوقية عربية لمواجهة 

  .أمن الخليج العربي

واكد المشاركون في االجتماع ان القضية الفلسطينية واالطماع الصهيونية في المنطقة هي أساس 
كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، مطالبين الحكومات العربية بتوحيد كلمتها وتجاوز الخالفات البينية 

  .في المنطقةالمخاطر القادمة للتصدي الي تحديات و

  ٢ص/٢٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اليونسكو تدعو إسرائيل لاللتزام بالحفاظ على المدينة المقدسة: الملكية لشؤون القدس

  

منظمة االمم المتحدة لت اللجنة الملكية لشؤون القدس، المجلس التنفيذي ّ حي–  بترا– عمان
، والذي يدعو ٢٠١٩لعام ) ٣٨/ م ت٢٠٧(لى إصدار القرار رقم ع) اليونسكو(للتربية والعلوم والثقافة 

ً، الصادرة حول القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، حفاظا ”اليونسكو“إسرائيل الى االلتزام بقرارات 
على تراثها وهويتها، والتي تنتهج إسرائيل سياسة تهويدها، ومحو هذا التراث اإلنساني وكل ذلك يجري 

  .رات الشرعية الدولية واليونسكو الخاصة بهذا التراثمخالفة لقرا

، اتخاذ الخطوات ”اليونسكو”  اللجنة في بيان صحفي لها امس، من المديرة العامة لـوتأملت
للرصد التفاعلي ” اليونسكو“الالزمة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، ومن بينها اإلسراع في إيفاد بعثة 

على التراث ) القوة المحتلة(م فيها لرصد االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية إلى القدس، وتعيين ممثل دائ
  .العالمي الذي تمثله القدس

وقالت في البيان إنه من حق كل دعاة السالم التساؤل إلى متى ستبقى إسرائيل تتحدى القرارات 
بأم عينه العدوان الدائم على ًوقوانين الشرعية الدولية، والى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتا وهو يرى 

التراث العالمي في القدس، إلى جانب عدوانها على الشعب الفلسطيني من البحر الى النهر، ومن حق 
  .دعاة السالم التساؤل لماذا لم تتخذ عقوبات رادعة إلسرائيل في تحديها لقرارات المجتمع الدولي
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كنعان، انه من منطلق الوصاية الهاشمية وبين أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتأييد المجتمع الدولي لهذه الوصاية تؤكد تمسكها بحماية 
ٕالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، والعمل المتواصل والدائم لحفظ هذا التراث وايقاف هذا االعتداء اإلسرائيلي 

على ) القوة المحتلة(لدولي والدول المؤثرة بوضع حد العتداءات إسرائيل اليومي عليه، ومطالبة المجتمع ا
 .القدس ومقدساتها

  ٢ ص١٨/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

   المقدسيين تجريد مخطط من فلسطيني تحذير

  األحياء من المزيد بعزل اإلقامة حق من

 

 لــسابقا الــصهيوني العــسكري القائــد بهــا أدلــى تــصريحات خطــورة مــن فلــسطينية شخــصيات حــذرت
 فــي حقهــم مــن المقدســيين آالف عــشرات تجريــد إلــى فيهــا ودعــا ليفــي، ميكــي أبــيض، أزرق حــزب وعــضو
 .القدس مدينة عن فلسطينية أحياء وسلخ اإلقامة،

 عقوبــات فــرض إلــى ودعوتــه ليفــي، ميكــي عنــه كــشف مــا" :عبيــدات راســم المقدســي، الكاتــب وقــال
 ّيعبـر فليفـي متكامـل، سياسـي مخطـط إطـار في يندرج يةالعيسو بلدة أهالي على الخناق وتضييق جماعية،

 علــى ًخطــرا تــشكل ديمغرافيــة قنبلــة باعتبــارهم الفلــسطيني الــشعب إلــى تنظــر متطرفــة عنــصرية عقليــة عــن
 ".االحتالل دولة يسمى لما كعاصمة القدس نقاء وعلى الدولة، يهودية

 أبـو محمد الفتى الشهيد ّهبة منذ قدسال في المتالحقة الشعبية ّالهبات بعد شهدنا" :عبيدات وتابع
 لكــي المدينـة، فــي الـديموغرافي الواقــع لتعـديل طرحــت التـي المــشاريع مـن العديــد ،٢٠١٤ منتـصف خـضير
 هنـاك كـان فيمـا االحـتالل، لدولـة عاصـمة القـدس باعتبـار ترامـب، دونالـد األميركي الرئيس قرار مع تنسجم
 خطـة منهـا القـدس، ببلديـة يعـرف مـا حـدود داخل الفلسطينية األحياء عن والتخلي الفصل خطط من العديد
 الـسابق، العمـل حـزب زعـيم هيرتسوغ لحاييم خطط بعده ومن رامون، حاييم السابق الكنيست وعضو الوزير
 ميــزان علــى الحفــاظ كيفيــة فــي ّتــصب وكلهــا القــدس، شــؤون يــسمى مــا وزيــر الليكــودي الــيكن وزئيــف

 ".االحتالل لدولة كعاصمة وتشريعها أسرلتها بهدف المدينة في مختل يديموغراف

 تـصبح لكـي القـدس بلديـة ُيـسمى مـا حـدود توسـيع" إلـى تهـدف كانـت الخطـط بعـض أن إلى وأشار
 جنـوب مـن الكبـرى االسـتيطانية الكتـل وضـم المحتلـة، الغربيـة الـضفة مـساحة من المائة في ١٠ مساحتها

 إخـراج مـع ذلـك يترافـق أن على إليها، مستوطن فأل ١٥٠ ضم يعني وهذا شرقها، شمال إلى القدس غرب
 الفــصل جــدار خلــف الواقعــة الفلــسطينية والقــرى البلــدات ســكان مــن مقدســي مــواطن ألــف ١٠٠ مــن أكثــر

 ".العنصري
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 تـشمل القـدس مدينـة فـي المـشهد تغييـر إلـى الراميـة الـصهيونية المخططـات هـذه أن عبيـدات وأكد
 القطـار( خـالل من المدينة فضاء على والسيطرة القدس، تحت كاملة مدينة تبني التي واألنفاق االستيطان،

 وجـوده، علـى وحقيقيـة جديـة مخاطر أمام المدينة في الفلسطيني الشعب أن يعني وهذا ،"التلفريك" )الطائر
 الحـصول فـي المقدسـيين ومـساعدة المدينـة، فـي إسـكانية مـشاريع إقامـة بـدعم المخططـات مواجهة ويجب
ــى ــاء رخــص عل ــ بن ــى والتوجــه تكاليفهــا، مــن جــزء دفعب ــة المؤســسات إل ــى الدولي ــشعب أصــدقاء كــل ٕوال  ال

 الــشعب بحــق العرقــي التطهيــر حــد إلــى تــصل التــي العنــصرية وسياســتها االحــتالل دولــة لفــضح الفلــسطيني
 .الفلسطيني

 ،٢٠٠٤ عـام فـي" :الـدبس خـضر القـدس وسـط شعفاط مخيم من المقدسي الناشط قال جهته، من
 االقتحامـات مـن العديـد ذلـك وسـبق شـعفاط، مخـيم حـول العنصري الفصل جدار بناء االحتالل ةحكوم أقرت

 مـن العديـد دفـع مـا .مقاومـة شـعلة أصـبح الـذي المخـيم أبنـاء من العشرات اعتقال مع ذلك وترافق للمخيم،
 رغـم لعنـصري،ا الجـدار بنـاء الحكومـة أقـرت وبعـدها القـدس، عـن المخـيم بعـزل المطالبة إلى االحتالل قادة

 لمـصلحة ديمـوغرافي واقـع وخلـق وتهويـدها، القـدس لعـزل وانه يدعون، كما أمنية ٍدواع يوجد ال أنه إثباتنا
 ".بعد فيما األقصى المسجد اقتحام وتسهيل فيها، المستوطنين

 نـسمة، ألـف ١٠٠ نحـو يـسكنه الـذي شـعفاط مخـيم عزل في االحتالل نجاح" أن إلى الدبس ولفت
 خـالل مـن أخـرى منـاطق عـزل فـي التفكيـر إلـى دفعتـه الزرقاء، الهوية بطاقة يحملون منهم المائة في ٩٥

 جـرت أخـرى منـاطق وفـي بالكامـل، عربيـة أحياء وعزل استيطانية، شوارع ٕواقامة االستيطاني، البناء تعزيز
 الرايـة طينيالفلـس الـشعب يرفـع ولـم والعيـسوية، وسـلوان المكبـر كجبـل األحيـاء، مـن العديـد استقرار زعزعة

  ".البيضاء

 مـن قلقـه عـن الحمـوري، زيـاد واالقتـصادية، االجتماعية للحقوق القدس مركز مدير ّعبر ذلك، إلى
 وأشــار الفلــسطيني، الوجـود اســتهداف مرحلـة إلــى وانتقالهـا المحتلــة، القـدس فــي التهويـد إجــراءات تـصاعد

 التــي القديمـة المخططـات صـحة تؤكـد سابقالـ االحـتالل شـرطة قائـد تـصريحات" أن إلـى ،"الجديـد العربـي"لــ
 خمــس إخــراج حــول أولمــرت، إيهــود حينهــا، اإلســرائيلي الــوزراء رئــيس قبــل مــن ،٢٠٠٦ عــام فــي طرحــت
 ".العنصري الفصل جدار خارج إلى القدس محيط في سكانية مناطق

 إنـشاءات مـن يقـام ومـا ومخططـة، مدروسـة تنكيـل عمليـات مـن العيـسوية فـي يجـري ما" :وأضاف
 المزيـد عـزل إلـى والتوجـه شـعفاط، مخـيم عن الحديث عودة ثم العسكري، قلنديا حاجز على الجسور تشمل

  ".ليفي تصريحات صحة على مؤشرات كلها العنصري، الفصل جدار خارج الفلسطينية األحياء من

 ١٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  "صفقة القرن"غرينبالت يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر 

 

 أن األحـد، اليـوم اإلسـرائيلية، "بوسـت جيـروزالم" صـحيفة ذكـرت – اآلن فلـسطين – المحتلة القدس
 باسـتقالته التعجيـل قـرر غـرينبالت، جيـسون األوسـط الـشرق فـي الـسالم لعملية الخاص األميركي المبعوث
 صفقة" السالم يةعمل في ًقدما للمضي الخطوة هذه أرجأ أن بعد المقبل الشهر من األول في نافذة لتصبح
 .إسرائيلية حكومة تشكيل عدم بسبب نشرها تأجل والتي "القرن

 لكنــه بأســرته، تتعلــق ألســباب االســتقالة نيتــه الماضــي ســبتمبر /أيلــول فــي أعلــن غــرينبالت وكــان
 إسـرائيلية حكومـة تـشكيل عقـب تـتم أن المقـرر مـن كـان التي الخطة نشر حتى مهمته سيواصل أنه أوضح
 .جديدة

 لـم سـبتمبر، /أيلول من عشر السابع في اإلسرائيلية االنتخابات إجراء منذ فإنه الصحيفة، وبحسب
 بتكليـف الخاصـة المهلـة األربعـاء يـوم مـساء وستنتهي .وحدة حكومة تشكيل محادثات في تقدم أي يتحقق

 حــزب يمزعــ غــانتس بينــي منافــسه إلــى المهمــة تنقــل أن المتوقــع ومــن الحكومــة، لتــشكيل نتنيــاهو بنيــامين
 .الحكومة تشكيل لمحاولة أسابيع ٤ لمدة أبيض -أزرق

 المقبـل، نـوفمبر /الثـاني تـشرين مـن األول فـي لغـرينبالت يـوم آخـر سـيكون فإنـه للصحيفة، ًووفقا
 المـساعدة األميركيـة اإلدارة علـى عـرض أنـه إلـى ًمـشيرة الخـاص، القطـاع فـي عمـل عـن سيبحث ذلك وبعد
 .اآلن بعد الحكومة في يبقى لن ولكن هانشر حال في السالم خطة بشأن

 كوشـنير جاريد يترأسه صغير فريق من كجزء فريدمان، ديفيد األميركي السفير مع غرينبالت وعمل
 .السالم خطة إعداد أجل من األميركي، للرئيس األول المستشار

 هــوك، وبــراين بيركــوفيتش آفــي األميركيــة الخارجيــة فــي المــسؤولين جانــب إلــى كوشــنير وســيزور
 .وغانتس نتنياهو مع محادثات إلجراء المقبل األسبوع ،"إسرائيل"

 نـشرها، انتظـار طـار التـي "القـرن صـفقة" الـسالم خطة إعداد في الرئيس المهندس غرينبالت ويعد
 بــسيادة واالعتــراف القــدس إلــى الــسفارة كنقــل ترامــب دونالــد األميركــي الــرئيس قــرارات فــي تــأثير لــه وكــان

 وصــف مثــل واالســتيطان" إســرائيل"بـــ تتعلــق أميركيــة سياســية مــصطلحات وتغييــر الجــوالن، علــى "إســرائيل"
 عليهــا، متنــازع أراض إلــى محتلــة أراضــي مــصطلح تغييــره إلــى باإلضــافة وأحيــاء، مــدن بأنهــا المــستوطنات

 تمخيمــا فــي يعيــشون فلــسطينيين إلــى "الالجئــين" مــصطلح وتغييــر الالجئــين ولقــضية لألونــروا وانتقاداتــه
 .الالجئين

 .وغيرها المتحدة األمم جلسات من العديد في "إسرائيل" عن بقوة ًمدافعا غرينبالت يعد كما

  ٢٠/١٠/٢٠١٩ اآلن فلسطين

*** 
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  اعتداءات

 "عيد العرش"ًيستعر استعدادا القتحامات آخر أيام االحتالل 

  وكاالت- كامل إبراهيم -القدس المحتلة 

أن حراسا امنيين قتلوا امس فلسطينيا كان يهاجمهم حامال سكينا افادت وزارة الحرب االسرائيلية 
  .عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة

وقالت الوزارة في بيان إن الحراس، وهم مدنيون يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حضوا 
 في طولكرم شمال الضفة النار عليه، الفتة الى أن الحادث وقع المهاجم على التوقف قبل ان يطلقوا

  .الغربية

يوم » السيكوت» «عيد العرش«في غضون ذلك استعرت سلطات االحتالل إجراءاتها آلخر أيام 
ًاالثنين المقبل، واستعدادا لالقتحامات التي يخطط لها اليمين المتطرف وجماعات الهيكل المزعوم بحملة 

االجتماعي الخاصة بالمستوطنين لرفع عدد واسعة على قناة المستوطنين السابعة ومنصات التواصل 
  .المشاركين في االقتحامات للمسجد األقصى يومي االحد واالثنين

وحلقت مروحيات شرطة االحتالل في سماء القدس والمسجد األقصى تراقب دخول المصلين وتحرك 
  .القوات من شرطة وقوات خاصة ومخابرات وخيالة ووحدة الكالب والمستعربين

متوترة وانتشار مكثف لقوات االحتالل في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى وعلى في أجواء 
ابوابه، أم المسجد األقصى المبارك األالف من المصلين من القدس والداخل الفلسطيني والعشرات من 

ردني الوفود من دول إسالمية مختلفة، فيما أغلقت قوات االحتالل المنطقة الشرقية من مقر الجندي األ
المجهول حتى باب المغاربة ومنعت حركة السير لتوفير الراحة واالمن لمسيرة المستوطنين التي تزامنت مع 

كذلك اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من باب االسباط خالل دخولهم المسجد األقصى .صالة الجمعة
حتالل المزيد من قواتها الى بحجة رفضهم التوقف للتفتيش وتم نقلهم للتحقيق، كذلك استنفرت قوات اال

ًالمدينة المقدسة استعدادا لمسيرة المستوطنين الثانية مساء، وواصلت فرض العديد من القيود على حركة 
المواطنين المقدسيين في جنوب وشرق البلدة القديمة مما احدث ازدحامات مرورية وحال دون وصول 

دعا خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ يوسف بدوره .المئات من المصلين للمسجد األقصى المبارك
أبو سنينة في خطبة الجمعة أمس الى التصدي لالقتحامات وحشد المصلين وشد الرحال للمسجد األقصى 
والصبر، وقال لقد اختارنا اهللا للسكن في أرضه المبارك ولحراسة مسجده المقدس ونحن والحمد هللا ثابتون 

ُرض أرضنا والمسجد مسجدنا، مهما اشتد الخناق سنبقى صابرين، ُمتمسكون مهما كلف الثمن، فاأل ُ
  .ووصف ما تعيشه القدس والمسجد األقصى بالظلم العظيم

على صعيد آخر أصيب العشرات من المواطنين جراء قمع االحتالل اإلسرائيلي مظاهرات ومسيرات 
  .الجمعة في الضفة وقطاع غزة
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ال «خيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على الجمعة وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لم... >>
أشكال التطبيع السياسي واالقتصادي «ً، تأكيدا منها على رفض الشعب الفلسطيني كافة »للتطبيع

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق بالغاز المسيل . »واإلعالمي والرياضي
قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة كفر قدوم األسبوعية للدموع، واعتقل متضامن أجنبي، خالل 

» قدوميم« عاما، لصالح مستوطنة ١٦السلمية شرق قلقيلية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل هاجمت المشاركين في .المقامة عنوة على أراضي القرية

ٕأسفر عن اعتقال متضامن إسباني، واصابة شاب ومتضامن آخر بجروح المسيرة، ونصبت كمينا لهم 
  .طفيفة خالل مالحقة جنود االحتالل لهما

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود االحتالل الذين اقتحموا البلدة، وسط 
أدى إلصابة العشرات إطالق كثيف للرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما 

وفي ذات السياق، اعتدت قوات االحتالل على مواطنين ومتطوعين أجانب، ومنعتهم من .بحاالت اختناق
  .قطف الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

  ٦ص/١٩/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  مئات المستوطنين يقتحمون .. منذ ساعات الفجر األولى

  راق بالمسجد األقصىحائط الب
 

أمـام  المئـات مـن المـستوطنين منـذ سـاعات فجـر اليـوم، تجمـع – المحتلـة القدس – فلسطين اليوم
اليهــودي الــذي " مــا يــسمى بعيــد العــرش" بمناســبة حــائط البــراق فــي المــسجد األقــصى بحجــة أداء الــصلوات

 .يصادف اليوم األحد

ادسة صباحا،واقتحموا حائط البراق وقاموا بتأدية وبدأت جموع المستوطنين بالتوافد منذ الساعة الس
  .طقوس تلمودية

وكانت مجموعات الهيكـل المزعـوم قـد وجهـت دعـوات لالحتـشاد واقتحـام المـسجد األقـصى مـن بـاب 
 .المغاربة

ويــشار إلــى ان الجماعــات اليهوديــة المتطرفــة تواصــل اقتحامهــا بــشكل كبيــر منــذ أكثــر مــن أســبوع 
  .التمركز أمام حائط البراق بحجة األعيادلباحات المسجد األقصى و

  ٢٠/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  
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  االحتالل ينفذ حملة تغريم أصحاب السيارات جنوب األقصى

 

جنـوب المـسجد  سـلوان شنت شرطة وحرس حدود االحتالل اليوم السبت حملة في عدة أحياء ببلـدة
 .األقصىـ للتنكيل بالسكان والتضييق عليهم

مخالفـات ماليـة ألصـحابها، وتوزيـع مخالفـات علـى  تحرير توقيـف مركبـات وتحريـروشملت الحملة 
  .الطرق الرئيسية والفرعية علما أنه ال يوجد بديل للسكان لركن مركباتهم السيارات الواقفة على جانبي

 ١٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

  على أرض الواقع  تقسيم في األقصى  صالة اليهود"

   المركز الفلسطيني لإلعالم–لمحتلة القدس ا

ًيوما بعد يوم تتقدم الجماعات اليهودية في القدس المحتلة نحو هدفها األبرز واألول، والذي يتمثل بهدم 
  .المزعوم مكانه" الهيكل"المسجد األقصى وبناء 

و وتشكل االقتحامات المكثفة والتالعب بأوقات صالتهم المزعومة باألقصى، خطوة متقدمة نح  
  .الهدف األكبر، في إطار صمت عربي وفلسطيني رسمي وشعبي مطبق وغير مسبوق

المتطرفة على استهدافها اإلستراتيجي للمسجد األقصى " جماعات الهيكل"وتركز ما تسمى بـ  
ٕالمبارك، حيث تعمل بتحريض ودعم وامكانيات من الحكومة الصهيونية حيث تتسع دائرة نشاطها ونفوذها 

  .ًيوما بعد يوم

  تصاعد االقتحامات

ّأن االقتحامات  "المركز الفلسطيني لإلعالم"مدير المسجد األقصى الدكتور عمر الكسواني، أكد لـ  
ً، إال أنها تتزايد وتتسع يوما بعد يوم، مبينا ٢٠٠٣للمسجد األقصى، قائمة ومستمرة وبأعداد كبيرة منذ عام  ً ّ

قع عبر فرض سياسة األمر الواقع من خالل هذه الجماعات ّأن االحتالل يحاول بهذه االقتحامات تغيير الوا
  .المتطرفة

من أبرز الجماعات الدينية المتطرفة التي تتربص باألقصى، وهي " إحياء الهيكل"وتعد جماعة   
  .ًاألكثر تطرفا، وتسعى لضم الجماعات اليهودية المهتمة بهدم األقصى في جماعة واحدة

جماعة حراس الهيكل، وبناء "لتحقيق الهدف ذاته، وهي وهناك جماعات متطرفة أخرى تسعى   
ٕالهيكل، واسرائيل الفتاة، وكاخ، وأمناء الهيكل، وحركة نساء من أجل الهيكل، والتاج الكهنوتي، واعادة  ٕ

  ".التاج، وجماعة االستيالء على األقصى، وحركة عائدون إلى الجبل
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ُوعادة ما تصعد هذه الجماعات خالل األعياد اليهودي   ة أنشطتها الترويجية لهدم األقصى وبناء ً
ٕ، ودعواتها لتغيير الوضع القائم في المسجد، واتاحة المجال لليهود ألداء صلواتهم وطقوسهم "الهيكل"

  .التلمودية بداخله دون قيود أو شروط

ّويؤكد الكسواني أن محاولة االحتالل عبر التحريض وقوة السالح تغيير الواقع لن يمنح الحق    ّ
ّورغم ضعف حالة التضامن مع األقصى، إال أن هناك "هود بالمسجد األقصى المبارك، ويشير إلى أنه للي

  ".ثلة من المرابطين والحراس والمصلين الذين ال يكلون من التصدي لهذه المجموعات اليهودية المتطرفة

ألقصى المبارك، ويحذر مدير المسجد األقصى من تصاعد االقتحامات في الفترات القادمة للمسجد ا  
 المسجد األقصى، وهو العدد -الخميس الماضي- متطرفا صهيونيا اقتحموا ١١٨٠ّوأشار إلى أن نحو 

  .األكبر منذ سنوات طويلة

ّوحمل في الوقت ذاته حكومة االحتالل تبعات هذه االستباحة التي يمكن أن تشعل فتيل حرب دينية   
  .ال تحمد عقباها في المسجد األقصى

ّلكسواني إلى أن التحريض على اقتحام المسجد األقصى برنامج ممنهج من حكومة ويشير ا  
ّاالحتالل لتغيير الواقع في داخل األقصى، مؤكدا أن االحتالل لن ينجح في ذلك؛ فهبة باب الرحمة ليست  ً ّ

  .بعيدة عما يجرى

  مشروع عالمي

 يجرى في المسجد األقصى كل ما: "الخبير في شؤون القدس خالد زبارقة، اختصر المشهد وقال  
المبارك هو مرتبط بالهدف األخير واألكبر لالحتالل والمشروع الصهيوني العالمي في المسجد، والذي 

  ".يسعى من خالله لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه

ّأن المؤلم في ما يجرى أن االحتالل يجند كل ق "المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح زبارقة لـ   واه ّ
ّوأذرعه ونفوذه وامكانياته نحو هذا الهدف، إال أن المسلمين والعرب باتوا اآلن أبعد ما يكون عن نصرة  ٕ

  .المسجد األقصى

  التصرف العربي والفلسطيني

ويعبر الخبير بشؤون القدس واألقصى، عن استيائه الشديد من الحقيقة المرة التي يتعامل معها   
  .و المسجد األقصىالفلسطينيون والعرب بواجبهم نح

. في السابق كان هناك نوع من التصدي ومقاومة االحتالل والوقوف في وجه المخططات: "وقال  
ّلألسف الشديد اليوم بالرغم من أن الجميع يعلم إلى ماذا يرمي االحتالل في مخططاته، إال أننا أصبحنا 

  ". في مخططاتهًنفتقر لهذه النصرة والتضامن، وهو ما يشجع االحتالل للمضي قدما

ّاألعمى الذي ال يرى إلى أين تريد أن توصلنا السياسيات اإلسرائيلية، إال أنه : "ومضى يقول  
ٕلألسف بتنا نشهد تساوقا تاما بين أنظمة عربية واسالمية مع االحتالل على المسجد األقصى ً ً."  
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ن العرب، باتوا يتبنون وبين أن األخطر من ذلك أن هناك بعض األكاديميين واإلعالميين والسياسيي  
  .ّالرواية اإلسرائيلية، بل وينظرون لها، وفق قوله

ويشير زبارقة إلى الصمت المطبق للنظام العربي الرسمي ومنها السلطة، وصمت الشعوب العربية   
  .واإلسالمية

في السابق كنا نشهد المظاهرات المليونية التي كانت تخرج لنصرة القدس واألقصى في كل : "وقال  
  !".أين دور الشعوب؟: "ً، متسائالً"شيء يحدث، والدور الشعبي الذي كنا نعتد به في السابق، أصبح غائبا

ّويشير زبارقة إلى أن فعل االحتالل ال يستدعي االستغراب، بل صمت السلطة والفصائل والشعب   
راب، وهو ما الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، وصمت الشعوب العربية هو ما يستدعي أشد االستغ

  .ًيشجع االحتالل للمضي قدما في سلم استهدافه للمسجد األقصى

ٌالمطلوب أن نتحرك ونقرأ قراءة صحيحة؛ فمطلوب التحرك الجماهيري على أعلى : "وأضاف  
المستويات حتى ال يكون للمطبعين والصهاينة العرب دور في تمرير الرواية اإلسرائيلية على الوعي العربي 

  ".واإلسالمي

  ١٩/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  من هو شاعر القدس التركي نوري باكديل؟

  "شاعر القدس نوري باكديل"

   المركز الفلسطيني لإلعالم-إسطنبول 

على مدار عقود، كتب عن القدس، حبا ودفاعا، ونصرة، حتى نال عن استحقاق وجدارة لقب شاعر 
 ٨٥لكبير، نوري باكديل، الذي وافته المنية الجمعة، عن عمر ناهز إنه األديب والشاعر التركي ا.. القدس
 .ًعاما

وتوفي شاعر القدس، في مستشفى المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة، حيث كان يتعالج فيه من   
  .التهاب بالجهاز التنفسي

وقع ّوقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة األديب التركي عبر تغريدة في م  
  .تويتر

أترحم على شاعر القدس السيد : "ّوترحم أردوغان على األديب باكديل وقدم العزاء لمحبيه، قائال  
  ".جعل اهللا مثواه الجنة.. نوري باكديل أحد ألمع رجال األدب

ويلقب األديب التركي بشاعر القدس؛ بسبب دفاعه المستمر عن القدس  لهذا لقب بشاعر القدس  
  .منذ عقود طويلةوقضيتها العادلة 
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 ١٩٣٤ولد باكديل عام  .ووري الثرى عصر السبت بعد الصالة على جثمانه في مسجد حاجي بيرم ولي
  .في والية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول

م ، وفي عا"خدمة للديموقراطية"بدأ كتابة الشعر والمقالة في مرعش، ونشر أعماله في جريدة   
نشر المجلة " أسس مؤسسة ١٩٧٢، وفي عام "حملة" وهو يدرس في الثانوية أصدر مجلة ١٩٥٤
  ".األدب"، وهو أيضا من مؤسسي مجلة "األدبية

، افتتحت وزارة التربية والتعليم المدرسة التركية األساسية للبنات في مدينة نابلس، ٢٠١٥وفي   
  ".نوري باكديل"، وتحمل اسم "تيكا" التركي والتي أقيمت بتمويل من وكالة التنسيق والتعاون

وآنذاك عبر الشاعر التركي عن مشاعره المحبة لفلسطين، ودعمه وتضامنه مع الشعب   
  .ٕالفلسطيني في سعيه إلنهاء االحتالل واقامة دولته

يتحول باكديل لشاعر غاضب، ويفتتح الديوان قائال " األمهات والقدس"في ديوانه  الهوية والمكان  
، ويرى أن القدس هي رمز ألي ظلم يقع على المسلمين في أي مكان بالعالم، واهتم "لي القيام بثورةعم"

باكديل في السبعينيات بكثافة بقضية مسلمي الفلبين ودعم حق األفارقة في مواجهة االستعمار الغربي 
  .للقارة

كان مشروع " ق الكبيرفالشر"ويرى الكاتب التركي سوافي كمال أن لكل كاتب قضية يدور حولها؛   
" القدس"كان هدف شاعر االستقالل التركي محمد عاكف آرصوي، في حين " جيل عاصم"نجيب فاضل، و

  .هي موضع اهتمام نوري باكديل

أعماله الشعرية وحركته الفكرية واألدبية على حد سواء، وقال في " األمهات والقدس"وضم ديوان   
ُامش أخي، ولتهب قوة القدس"، وفي بيت آخر يقول "اعة يديأحمل القدس كما أحمل س: "أحد األبيات ِ."  

واشتهر بأنه يأخذ معه دائما ثالث صور أثناء السفر هي صورة القدس وآلة كاتبة وحقيبة يد،   
وفي ديوانه يتناول القدس بصفتها ُأما، ومعراج النبي والمنطلق للعالم الميتافيزيقي، وكذلك قلب الحضارة 

  ".التي انكسرت رقبتها وهي تنظر إلى الغرب"ِا أنها قبلة تركيا اإلنسانية، عاد

ورغم رمزية باكديل الشعرية المفرطة فقد ترجم األكاديمي التركي حر محمود يوجر بجامعة العلوم   
  :، يقول في بعض أبياتها"القدس واألمهات"الصحية التركية مقاطع من أشعاره في ديوان 

  ِعش جبل الطور

  دسأين قبلتك يا ق

  أحمل القدس مثل ساعة في يدي

  إن لم تضبط الوقت وفق القدس

  يضيع الوقت هباء
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  تتجمد

  وتعمى عينك

  تعال

  كن ُأما

  ألن األم تبني قدسا من طفل

  عندما يصبح المرء أبا

  يحيي القدس في قلبه

 ١٩/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  فعاليات

  يين يحمل عنوان المؤتمر اإلعالمي الخامس للمذيعين األردن

  ..."القدس في الخطاب اإلعالمي والسياسي األردني"

  

 األسـتاذ األوقـاف وزيـر معـالي وبرعايـة اليـوم عمـان تجـارة غرفـة فـي عقـد: خاص اإلخبارية نيروز
 األردنيــين للمــذيعين الخــامس اإلعالمــي المــؤتمر فعاليــات تناولــت حيــث البــصل أبــو الناصــر عبــد الــدكتور
 البـــاحثين مـــن عـــدد فيهـــا نـــاقش أوراق خـــالل مـــن، األردنـــي والـــسياسي اإلعالمـــي الخطـــاب فـــي القـــدس

، المقدسـية الـشؤون متابعـة في والمتعددة المختلفة الوسائل عبر اإلعالمي الدور، واإلعالميين والمختصين
 وأكد ،األصيل تراثها معالم وتغيير، القدس تهويد تحاول التي الشرسة الصهيونية للهجمة الحقيقة والمتابعة

 القـدس علـى المحافظـة فـي لـألردن والحيـوي المحـوري والـدور، للقدس الهاشمية الوصاية على المؤتمرون
 المعنـوي التوجيـه مديريـة إقامتـه للـصور معرضـا المـؤتمر هـامش على أقيم وقد هذا، فيها الدينية واألماكن

 نــشرةو القــدس وواقــع إلخبــار اليــومي التقريــر توزيــع تــم كمــا ،القــدس فــي العربــي الجــيش دور تبــرز والتــي
 الملكيــة اللجنــة إعــداد مــن وهمــا والمــسيحية اإلســالمية المقدســات علــى الهاشــمية بالوصــاية تتعلــق خاصــة

 الدينيــة واألمــاكن القــدس الــداعم األردنــي اإلعالمــي الــدور تعزيــز علــى المــؤتمر أكــد فيمــا، القــدس لــشؤون
  .المقدسة

  ١٩/١٠/٢٠١٩وكالة نيروز 

***  

  

  



 

١٩

  بمجمع النقابات المهنية"صيف القدس"افتتاح مهرجان 

 عمان

قال المهندس عبد الهادي الفالحات نقيب المهندسين الزراعيين ان االردن هو االقرب جغرافية ووجدانا 
  .وتاريخا الى فلسطين وارضها وشعبها، وان فلسطين كل فلسطين موجودة في قلب كل اردني

رجان صيف القدس والبازار المرافق امس والذي تنظمه اللجنة واضاف الفالحات خالل افتتاحه مه
الوطنية بالنقابة بالتعاون مع لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية، ان 
فلسطين والقدس واالقصى بحاجة الى كافة اشكال الدعم بالكلمة والصورة واالفكار الجديدة التي تدعم 

  . المشروعةقضية شعبها وحقوقها

واشاد الفالحات بالفقرات والفعاليات التي تضمنها مهرجان صيف االقصى التي ترسخ القناعات 
  .والحقائق التاريخية لدى الجيل الجديد من الشباب واالطفال بعروبة فلسطين واهلها تاريخيا

را لنهج ومن جانبه شدد المهندس ياسر ابوسنينة امين الصندوق على ان المهرجان يشكل استمرا
  .اللجنة في تنظيم الفعاليات واالنشطة التي تهدف الى دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

واضاف ان فعاليات صيف االقصى تضم العديد من الفقرات والمحاضرات الهادفة الى تأكيد حق 
  .يالشعب الفلسطيني في ارضه وفي قدسه وفي مسرى نبيه وتركز على اجيال الشباب لزيادة الوع

ويتضمن مهرجان االقصى الذي يستمر يومين، العديد من الفعاليات واالنشطة منها ندوة سياسية  
تقام مساء اليوم االحد بمشاركة العقيد المتقاعد محمد ) االردن سد منيع وليس جسرا للتطبيع ( بعنوان 

بازار الحرف واالشغال اسعد العزوني والصحفي فرج شلهوب الى جانب .مقابلة والباحث والمحلل السياسي 
اليدوية والماكوالت الفلسطينية وركن للماكوالت الفلسطينية التاريخية المشهورة الى جانب مسرح الدمى 

  .واالناشيد لالطفال

   ٢ص-٢٠١٩- ١٠-٢٠الدستور 

*** 

  القدس تتعرض لحملة تهويد صهيونية شرسة

 

افظة عجلون ومديرية الثقافة فرع مح/نظمت رابطة الكتاب االردنيين   : علي القضاة-عجلون   
تحدث فيها الباحثان نواف » عيون على القدس«ومنتدى عنجرة الثقافي ندوة في مقر المنتدى بعنوان 

 ومحمود عواد وادارها االكاديمي في جامعة اليرموك الدكتور عارف الزغول بحضور مدير الثقافة  الزرو
دين شهاب ورئيس فرع الرابطة في عجلون الدكتور سامر فريحات ورئيس رابطة الكتاب االردنيين سعد ال
    .رفعات الزغول وحشد من المهتمين وفاعليات مجتمعية



 

٢٠

وقال الزرو ان القدس الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الكريم   
تا الى ان القدس الف، تتعرض اليوم لحملة تهويد صهيونية شرسة من قبل غدة سرطانية ستندثر باذن اهللا

 وقال في المشهد المقدسي نحن اليوم امام صراع استراتيجي ووجودي  .عربية الجذور والثقافة والدين، لنا
، بين فلسطين العربية االسالمية والمشروع الصهيوني، مشيرا الى اننا في اشتباك تاريخي عابر لالجيال

حتالل في القدس تهدف الي تهديم كافة المعالم مؤكدا ان هناك مجزرة حضارية مفتوحة ترتكبها قوات اال
مشيرا ، العربية واالسالمية وبناء مشهد صهيوني بنصوص توراتية مزيفة وتهويد الفضاء المقدسي ايضا

مستعرضا ما ، الى ان االوضاع العربية والفلسطينية المتشرذمة ساهمت في ما نحن فيه من مشهد ماسوي
ر على الواقع الفلسطيني والمقدسات واالوضاع العربية والتي تسعى تحمله صفقة القرن من ابعاد ومخاط

على اسقاط فلسطين كقضية مركزية من الثقافة والفكر وتطويبها لصالح اليهود وان تبقى المنطقة العربية 
تحت الهيمنة الصهيونية واشعال الحروب والفتن الطائفية والمذهبية وتحطيم االوطان والدول والجيوش 

  .التي تهدد الكيان الصهيوني لصالح المشروع الصهيونيالعربية 

 .وقال باالرادة الشعبية يمكن لنا افشال صفقة القرن التي تشكل كارثة على االمة  

 بادعاءات  وقال الباحث عواد ان صراعنا مع العدو هو صراع حق مع شرذمة تحاول دائما تزوير الحقيقة
نا ان وزير االديان الصهيوني يقول ال احد يجادل في ان هدفنا باطلة تقوم على اساطير دينية مزيفة، مبي

ولكن لم يحن االوان لذلك وعندما يحين الموعد البد من حدوث زلزال يهدم ، النهائي هو اقامة الهيكل 
  .االقصى ليبنى الهيكل على انقاضه

تار والميثاق الشعب المخ«واضاف نشات الفكرة الصهيونية بما في ذلك اساطيرها االساسية وهي   
في البيئة غير اليهودية في القرن السادس عشر في اوروبا عبر حركة االصالح الديني » وعودة المسيح
تلك االساطير جعلت اليهود امة مفضلة على االخرين وكرست االرتباط السرمدي الدائم بين ، البروستانتي 

ين لليهود كارض كتبت لهم بكل زيف الشعب المختار واالرض المقدسة كما وعد اهللا وبذلك منحت فلسط
  .وبهتان

وفي نهاية الندوه التي تخللها حوار مفتوح ونقاش استمع الحضور لقصديتين من رئيس رابطة   
 .الكتاب االردنيين سعد الدين شهاب والشاعر محمد سراج الزغول

  ٣ ص١٩/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  



 

٢١

  "األقصى"يستنكر اقتحام المستوطنين لـ " العمل اإلسالمي"

  

استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي ما قام به المستوطنون اليهود من اقتحام  - بترا - عمان
اليهودي، في " ُْعيد العرش"للمسجد األقصى المبارك تحت حماية من شرطة االحتالل بمناسبة ما يسمى بـ 

لمشاعر االمة العربية اعتداء صارخ على المسجد األقصى والوصاية األردنية على المقدسات واستفزاز 
 .واإلسالمية

ودعا الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت األمتين العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي لوضع 
 .حد لهذه االنتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة

 العسكرية االبقاء على وحول قضية األسيرة األردنية هبة اللبدي أدان الحزب قرار المحكمة
 .اعتقالها إداريا، وبدون أي تهمة

  ٥ ص٢٠/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 

  التركي" شاعر القدس"صالة الغائب على .. المسجد األقصى

 

السبت، صالة الغائب على روح األديب والشاعر التركي الكبير نـوري  أقيمت – األناضول – القدس
 .األقصىفي المسجد " شاعر القدس"باكديل، الملقب بـ

العــصر  عقــب صــالتي" باكــديل"مراســل األناضــول أن العــشرات أدوا صــالة الغــاب علــى روح  وذكــر
 .والمغرب في المسجد األقصى، سائلين اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 .ً عاما٨٥وتوفي األديب والشاعر التركي الكبير، نوري باكديل، الجمعة، عن عمر ناهز 

اعر القــدس، بــسبب دفاعــه المــستمر عــن القــدس وقــضيتها العادلــة منــذ ويلقــب األديــب التركــي بــش
 .عقود طويلة

 في والية قهرمان مرعش جنـوبي تركيـا، وتخـرج مـن كليـة الحقـوق بجامعـة ١٩٣٤ولد باكديل عام 
، في العاصـمة "باكديل"وبمشاركة كبار المسؤولين األتراك، أقيمت السبت صالة الجنازة على روح .إسطنبول

 .ّدم الـــرئيس رجـــب طيـــب أردوغـــان، تعازيـــه فـــي وفـــاة األديـــب التركـــي عبـــر تغريـــدة علـــى تـــويتروقـــ.أنقـــرة

  .ّوترحم أردوغان على األديب باكديل وقدم العزاء لمحبيه، مرفقا التغريدة بصورة له مع باكديل

جعـل اهللا مثـواه فـي .. أتـرحم علـى شـاعر القـدس الـسيد نـوري باكـديل أحـد ألمـع رجـال األدب"وقال 
  ".ةالجن

  ١٩/١٠/٢٠١٩وكالة أنباء األناضول 

*** 

 



 

٢٢

  آراء عربية

  الملك والقدس

  راكز الزعارير. د

هي أكبر المدن الفلسطينية التاريخية مساحة وسكانا وأكثر مدن العالم من حيث األهمية الدينية 
  العالم،حيث تتجه نحوها أفئدة اكثر من أربعة مليارات مؤمن من اتباع الديانات التوحيدية الثالثة في

بيت المقدس والقدس الشريف وأولى القبلتين وتسميها دولة : وتعرف بأسماء أخرى في اللغة العربية مثل
  .”أورشليم“االحتالل االسرائيلي بـ 

تعتبر القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقبلية وتعترف بذلك كل دول العالم باستثناء 
 سنة في حين ان اليبوسيين سكان ٣٠٠٠دة عاصمة لليهود منذ حكومة اسرائيل التي تعتبر القدس الموح

  . قبل الميالد٥٠٠٠فلسطين األصليين اسسوا بناء القدس في سنة 

وال تعترف األمم المتحدة والمجتمع الدولي بالقدس الموحدة عاصمة إلسرائيل وال بقرارات الضم 
  .١٩٨٠التي اعلنتها حكومات إسرائيل بشأن القدس منذ العام 

ن موقع القدس فهي بمكان القلب من الجسد على ارض فلسطين وجغرافيا هي ضمن سلسلة وع
جبال الخليل وتتوسط المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والطرف الشمالي للبحر الميت وقد نمت المدينة 

  .وتوسعت حدودها بشكل كبير على مر العصور القديمة والحديثة

 مرة ٢٥دس للتدمير واالحتالل مرات عديدة وحوصرت اكثر من خالل تاريخها الطويل تعرضت الق
 مرة في حين ان البشر استوطنوا القدس منذ سنة ٤٤ مرة وتم غزوها وفقدانها ٥٢وهوجمت اكثر من 

 قبل الميالد األمر الذي جعل من القدس احدى اقدم المدن المأهولة سكانا في العالم وهي إحدى ٤٠٠٠
م موقع تراثي عالمي له اعتبار معنوي وانساني وعقائدي مقدس على وجه اهم الحواضر العالمية واه

وقد رشحها األردن بصفته ودور الهاشميين في الوصاية على المقدسات في القدس لتدرج ضمن .االرض
  .١٩٨٢قائمة التراث العالمي المهددة وذلك منذ العام 

قيميا وليس صراع مصالح، ولذلك يعتبر الصراع العربي االسرائيلي حول القدس صراعا وجوديا و
فإن التعنت االسرائيلي والتطرف الليكودي في اسرائيل تجاه الحقوق العربية االسالمية والمسيحية في 
القدس والمدعومة من بعض القوى الدولية قنبلة موقوته وفي حال انفجارها ستجر المنطقة والعالم الى 

 ولكن ستجر العالم الى مواجهات صادمة للمجتمع عواقب وكوارث إنسانية ال تنحصر بالمنطقة فقط
وتبقى وصاية الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين هي صمام األمان للوضع الحالي في القدس .األنساني

 .والتي توجب على كل القيادات المؤثرة في العالم دعمها وتقدير هذا الدور الهاشمي العظيم

 ١٠ ص١٨/١٠/٢٠١٩الغد 

***  



 

٢٣

   كافة لتحمل مسؤولياتھم والقيام بدورھم المأمول ندعو المقدسيين

  "من اجل الحفاظ على القدس ومقدساتھا واوقافھا 
 

 قال سيادة المطران عطا � حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم ا�رثوذكس لدى لقائه –القدس     

ية التي تستھدف صباح ھذا اليوم عددا من ا�ع)ميين الفلسطينيين بأننا نرفض ا�قتحامات ا�ستفزاز

المسجد ا�قصى واولئك الذين يستھدفون ا�قصى باقتحاماتھم وممارساتھم وسياساتھم العنصرية انما ھم 

  .ذاتھم الذين يستھدفون اوقافنا المسيحية وان تعددت وسائل ا�ستھداف 

اننا نرفض التصريحات العنصرية التي تصدر من زعماء المستوطنين اولئك الذين يظنون   

لون بأن القدس لھم وليست لسواھم ونؤكد بأن مدينة القدس ستبقى المدينة المقدسة في الديانات ويقو

التوحيدية ا�براھيمية الث)ث ، ونحن نرفض السياسات ا�حت)لية الھادفة الى طمس معالم مدينة القدس 

القدس التي وتزييف تاريخھا وتغيير م)محھا ونحن كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين لن نتخلى عن 

  .نعتبرھا عاصمتنا الروحية والوطنية وحاضنة اھم مقدساتنا ا�س)مية والمسيحية 

كما ونستنكر اقدام السلطات ا�حت)لية على اعتقال وابعاد عدد من الموظفين في ا�وقاف   

ا�س)مية كما وسجن عدد من الشباب الذين يؤمون المسجد ا�قصى ونؤكد بأن كل ھذه ا�جراءات 

ا�ستفزازات والتنكيل لن يثني المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة من ان يدافعوا عن القدس و

  .ومقدساتھا وتاريخھا وتراثھا واوقافھا

ان عمليات التھويد في مدينة القدس تسير على قدم وساق ولكن وبالرغم من كل ذلك ستبقى   

اضنة لتاريخنا وتراثنا ومقدساتنا ولن نستسلم مدينة القدس مدينة فلسطينية وقبلة ل)حرار في عالمنا وح

  .لسياسات ا�حت)ل الھادفة الى فرض وقائع جديدة على ا�رض

ودعا سيادته الى ضرورة المحافظة على الحياة والنسيج ا�جتماعي وا�قتصادي والعملي في   

بلدة القديمة من القدس القدس وخاصة داخل اسواق البلدة القديمة وھي ا�سواق التاريخية التي ترتبط بال

  .وتاريخھا وھويتھا 

اننا ندعو التجار الى مواصلة فتح مح)تھم التجارية حتى ساعات المساء لتستمر الحياة في   

شوارع القدس القديمة وازقتھا مؤكدا بأن استمرار فتح ا�سواق والمح)ت التجارية حتى ساعات الليل 

 التسوق مساء من البلدة القديمة بد� من التسوق من سيؤدي الى تشجيع المواطنين المقدسيين على

خارج المدينة ، ف) يجوز ان تبقى اسواق القدس مھجورة في ساعات الليل وان يتوجه المقدسيون الى 

  .اماكن اخرى للتسوق 
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يجب اعمار البلدة القديمة من القدس واسواقھا التاريخية وترميم منازل القدس القديمة وتثبيت   

 في مدينتھم فوجود المقدسيين وبقائھم ھو الذي سيؤدي الى افشال مخططات ا�حت)ل ذلك �ن المقدسيين

  .المقدسيين يقفون في الخطوط ا�مامية دفاعا عن القدس ومقدساتھا 

� يجوز ان تترك مدينة القدس مساء للغرباء وللمستوطنين الذين يجولون ويصولون ونطالب   

 مسؤولياتھم التاريخية والروحية والوطنية من اجل ان نحافظ على قدسنا ابناء القدس كافة بأن يتحملوا

  .شامخة عزيزة قوية 

ندعو الى حل الخصومات والخ)فات بالطرق السلمية بعيدا عن ا�نتقام والعنف وجرائم القتل التي   

يل حتى يبارك � نسمع عنھا بين الفينة وا�خرى ، ونقول للتجار في اسواق القدس بأن اكتفوا بالربح القل

لكم في بيعكم وشرائكم وكونوا يدا واحدة في تقوية اقتصاد بلدنا وافتحوا دكاكينكم وشجعوا المواطنين 

  .على القدوم وتحدي كافة العقبات 

 ١٩/١٠/٢٠١٩مكتب المطران عطا هللا حنا 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

كيف يمكن األطباء اإلسرائيليون صناعة التعذيب في   ؟"شاباكال"ُ

  * روشاما مارتون. د

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

يدير مدرسة لتعليم عمالئه ومحققيه، فإن الخطة الدراسية ال بد أن ) ١(” الشاباك“إذا كان   
ويبدو أن النصوص التي يقومون بتدريسها هناك ال . ًتتضمن بكل تأكيد مساقا في كيفية صنع األكاذيب

قام بتعذيب المحتجز ” الشاباك“ً، وردا على اتهامات بأن ١٩٩٣لعام في ا. تتغير مع مرور السنين
الفلسطيني حسن الزبيدي بوحشية، قال قائد القيادة الشمالية لجيش الدفاع اإلسرائيلي في ذلك الحين، 

ً عاما ٣٠لقد خدمت لمدة . ال يوجد تعذيب في إسرائيل“: يوسي بيليد، للصحفي اإلسرائيلي غابي نيتزان
  .”ًلدفاع اإلسرائيلي وأعرف تماما ما أتحدث عنهفي جيش ا

والمحقق السابق في الجهاز، ” الشين بيت“ًوبعد ستة وعشرين عاما من ذلك، كرر نائب رئيس   
ّيتسحاق إيالن، نفس الفكرة لمقدم األخبار يعقوب إيلون على شاشة التلفزيون الوطني أثناء حديثه عن 

ًاما، تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه للتعذيب  ع٤٤سامر العربيد، وهو فلسطيني عمره 
والعربيد مشتبه بقيامه بتنظيم تفجير مميت أدى إلى مقتل فتاة إسرائيلية . ”الشاباك“على أيدي عناصر 

ورد إيالن بغضب على . في إحدى مناطق الضفة الغربية) أغسطس(مراهقة وجرح والدها وشقيقها في آب 
  .ًكان مسؤوال بطريقة ما عن حالة العربيد الصحية” كالشابا“فكرة أن 
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ًبتنحية هذه األشكال السخيفة من اإلنكار جانبا، كنت دائما    أطباء من “كطبيبة ومؤسسة لمنظمة -ًُ
في غاية االنزعاج من الكيفية التي يعاون بها األطباء اإلسرائيليون مع ”  إسرائيل-أجل حقوق اإلنسان

  .ائيل وتمكينهاصناعة التعذيب في إسر

ً، قمت بتنظيم مؤتمر دولي في تل أبيب نيابة عن منظمة ١٩٩٣) يونيو(في حزيران    أطباء بال “ُ
كان قد اكتشفها ” الشين بيت“ُوفي المؤتمر، عرضت وثيقة طبية لجهاز . ضد التعذيب في إسرائيل” حدود

شاباك عما إذا كانت لدى السجناء ُوفي الوثيقة، سئل طبيب ال. بالصدفة الصحفي اإلسرائيلي ميكال سيال
المعنيين أي موانع أو قيود طبية عندما يتعلق األمر بوضعهم في الحجز االنفرادي، أو إذا كان يمكن 

  .تقييدهم، أو تغطية وجوههم، أو ما إذا كان من الممكن إجبارهم على الوقوف لفترات طويلة من الوقت

كانت هذه مجرد . ليست هناك وثيقة“. ة من األساسوجود مثل هذه الوثيق” الشين بيت“وقد أنكر   
. َوبعد أربع سنوات، خرجت إلى النور وثيقة ثانية تشبه األولى بشكل مريب. ”ُورقة تجريبية ال تستخدم

ًوطلبت هذه الوثيقة من األطباء المصادقة على التعذيب وفقا لعدة بنود متفق عليها مسبقا ًُ َ.  

حقوق اإلنسان : التعذيب“ب النتائج األخرى، في كتاب بعنوان ُنشرت الوثيقة األولى، إلى جان  
وال يمكن العثور على هذا الكتاب في إسرائيل؛ فقد حظرت . ”واألخالقيات الطبية وحالة إسرائيل

ًوربما يكون هذا في حد ذاته دليال . ، أقدم وأكبر سلسلة متاجر لبيع الكتب في إسرائيل، بيعه”ستيماتزكي“
  .ذيب في إسرائيلآخر على وجود تع

الجمعية الطبية “إلى ” أطباء من أجل حقوق اإلنسان“بعد الكشف عن الوثيقة، التفتت منظمة   
وطلبت الجمعية الطبية اإلسرائيلية من منظمة . وطلبت منها االنضمام إلى الكفاح ضد التعذيب” اإلسرائيلية

الذين وقعوا على الوثيقة حتى ” الشين بيت“تسليمها أسماء أطباء ” أطباء من أجل حقوق اإلنسان“
  .ًيمكن التعامل معهم داخليا

ُلكنني رفضت تسليم األسماء وأبلغت محامي الجمعية الطبية اإلسرائيلية بأنني لست مهتمة   
وكان هذا يعني نزع الشرعية عن االعترافات التي . لقد أردت تغيير النظام بالكامل-بمطاردة أطباء بعينهم 
أة التعذيب، وتثقيف أعضاء الجمعية الطبية اإلسرائيلية بشأن عدم التعاون مع تم انتزاعها تحت وط

إجراءات التعذيب، وخاصة تقديم مساعدة نشطة ألولئك األطباء الذين يقومون باإلبالغ عن االشتباه في 
  .التعذيب أو االستجواب الوحشي

سجيل أقوالنا بينما لم تفعل أي راضية بمجرد ت” الجمعية الطبية اإلسرائيلية“في ذلك الوقت، كانت   
وعالوة على ذلك، فشلت المنظمة في الوفاء . من التعاون مع التعذيب” الشين بيت“شيء لمنع أطباء 

  .بالتزامها بإنشاء منتدى لألطباء لإلبالغ عن التعذيب المشتبه به

  فشل أخالقي، وأدبي، وعملي
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ون اإلسرائيلية وحدهم هم الذين يتعاونون ودائرة السج” الشين بيت“ولكن، ليس األطباء في جهاز   
ًفاألطباء في غرف الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل يكتبون آراء طبية مزيفة وفقا لمطالب . مع التعذيب

. ولنأخذ على سبيل المثال قضية نادر قمصية من مدينة بيت ساحور بالضفة الغربية. ”الشاباك“جهاز 
، وقاموا بنقله إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع ١٩٩٣) مايو ( أيار٤فقد تم اعتقاله في منزله في 

وهناك، شخص طبيب المسالك البولية في المركز وجود نزيف وتمزق في كيس . ًبعد خمسة أيام الحقا
  .الصفن

  .وشهد قمصيه بأنه تعرض للضرب أثناء استجوابه وركله في خصيتيه

سالك البولية نفسه إلجراء فحص طبي آخر بعد أن بعد عشرة أيام، تم جلب قمصية إلى طبيب الم  
كما (ًوكتب أخصائي المسالك البولية تقريرا بأثر رجعي . تلقى الطبيب مكالمة هاتفية من الجيش اإلسرائيلي

وكتب في التقرير الجديد . ، ومن دون إجراء فحص إضافي للمريض)ُلو كان قد كتب قبل يومين من ذلك
وهذه المرة، كان . ”قط على الدرج قبل يومين من وصوله إلى غرفة الطوارئًوفقا للمريض، فإنه س“أنه 

ورم دموي سطحي في منطقة كيس الصفن، مترافق مع كدمات محلية موجودة منذ ما بين “: التشخيص
واختفى تقرير أخصائي المسالك البولية األصلي، الذي كان قد . ”يومين وخمسة أيام قبل إجراء الفحص

  . األول، من ملف قمصية الطبيُكتب بعد الفحص

َيعلمنا التاريخ أن األطباء في كل مكان يستوعبون بسهولة وفعالية قيم النظام، والكثيرون منهم    
ًيصبحون خدما مخلصين للنظام كان هذا هو واقع الحال في ألمانيا النازية، والواليات المتحدة، وفي بلدان . َ

وتعكس قضية قمصية، إلى جانب عدد ال . لشيء نفسه على إسرائيلوينطبق ا. مختلفة في أميركا الالتينية
. يحصى من الحاالت، الفشل األخالقي واألدبي والعملي للمؤسسة الطبية في إسرائيل في ما يتعلق بالتعذيب

 هم الذين ينشرون اآلراء -ًبدال من األطباء- في وقت مبكر هو القرن الثامن عشر، كان فقهاء القانون 
وهكذا، .  مصحوبة باألدلة، على أنها ال توجد صلة بين التسبب في األلم والوصول إلى الحقيقةالقانونية،

ويستطيع . تم استبعاد كل من التعذيب واالعترافات المستخلصة بواسطة التسبب باأللم من الناحية القانونية
  .من التاريخوالجيش والشرطة يعرفون هذا الجزء ” الشين بيت“المرء أن يفترض فقط أن رؤساء 

 ما يزال - الذي يشمل القسوة الوحشية العقلية والجسدية على حد سواء-ومع ذلك، فإن التعذيب   
َيمارس على نطاق واسع لماذا ا؟ ألن الهدف الحقيقي من التعذيب واإلذالل هو كسر روح السجين . ُ

  .شخصيتها/ وجسده، والقضاء على شخصيته

 على فكرة النفعية التي تقول إنه ال يمكن للمرء الوصول إلى يعتمد الفهم القانوني لحظر التعذيب  
 بفكرة أن أي شيء يتسبب -ًأوال وقبل كل شيء- لكن األطباء ملتزمون . الحقيقة من خالل التسبب باأللم

  .بأذى بدني أو عقلي ألي مريض هو شأن محظور
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، وتتيح للمحققين بمنع السجين من النوم” الشين بيت“تسمح وثيقة األهلية التي يعتمدها   
ٕتعريض السجناء لدرجات حرارة قصوى، وضربهم، وتقييدهم لساعات طويلة في أوضاع مؤلمة، واجبارهم 
على الوقوف لساعات حتى تنفجر األوعية الدموية في أقدامهم، وتغطية رؤوسهم لفترات طويلة من الزمن، 

ًواذاللهم جنسيا، وكسر معنوياتهم عن طريق قطع صالتهم بالعائل ٕة والمحامين، وابقائهم في عزلة إلى أن ٕ
  .يفقدوا عقولهم

ُهو نفسه الذي يستخدم للتحقق من ” الشين بيت“ليس نموذج األهلية الطبية الذي يعتمده   
يقود السجين ” األهلية“إن هذا النوع من . أو حتى لقيادة سيارة- األهلية لالنضمام إلى القوات الجوية 

ويعرف الطبيب إلى أي نوع من العملية المنهجية لتعظيم . طبيب يعرف ذلكوال-مباشرة إلى غرفة التعذيب 
إنهم األطباء هم الذين يشرفون على التعذيب، ويفحصون . األلم واإلذالل هو الذي يعطي مصادقته عليه

  .السجين المعذب، ويكتبون الرأي الطبي أو التقارير عن الحاالت وأسبابها

والطبيب الذي يتعاون . التعذيب مثل ظل مختبئ أثناء االستجواباتيمر الرداء األبيض عبر حجرة   
ٕواذا مات سجين أثناء . مع صناعة التعذيب اإلسرائيلية هو شخص متواطئ في هذه الصناعة بالذات

كما أن األطباء، وكادر التمريض، والطاقم الطبي . ًاالستجواب، فإن هذا الطبيب يكون شريكا في قتله
  .ًون ما يحدث ويفضلون التزام الصمت، هم جميعهم شركاء متواطئون أيضاوالقضاة الذين يعرف

ويجب علينا، . وبال استثناء-يجب علينا معارضة جميع أشكال التعذيب من دون قيد أو شرط   
كمواطنين لدولة ديمقراطية، أن نرفض التعاون مع جريمة التعذيب، وبشكل خاص عندما يتعلق األمر 

  .بتواطؤ األطباء

ُيجب علينا أيضا أن ال نختبئ وراء فكرة أن التعذيب هو أحد أعراض االحتالل؛ حيث يقال لنا كما    ً
إن التعذيب هو رؤية عالمية، والتي ال يكون فيها . إن هذه الممارسة ستختفي عندما ينتهي االحتالل

ًوكان التعذيب موجودا قبل االحتالل وسيظل موجودا . لحقوق اإلنسان أي مكان أو قيمة ما لم نغير هذه ً
  .النظرة العالمية

. إن ممارسات التحقيق العنيفة والوحشية ال تفيد األمن القومي، حتى لو تم ارتكابها باسمه  
ًفالتعذيب يسبب تدميرا متصاعدا ودائم االتساع لنسيجنا االجتماعي وال يقتصر األمر أن أولئك الذين . ً

ٕ قيم األخالق والكرامة اإلنسانية والديمقراطية فحسب، وانما الرهيب يفقدون” العمل“يقومون بهذا النوع من  َ
ًوفي الواقع، كلنا جميعا- ًيخسرها أيضا أولئك الذين يظلون صامتين وغير راغبين في المعرفة  . 

طبيبة ومعالجة نفسية ونسوية ناشطة في مجال حقوق المرأة، ومؤسسة منظمة * أطباء من أجل حقوق “ِ
  .”إسرائيل- سان صاإلن

 ١٣ ص١٩/١٠/٢٠١٩الغد 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

UNESCO adopts resolution denouncing Israel’s practices in J’lem 
 
UNESCO’s Executive Board recently approved at its 207th session in Paris a draft resolution 
calling on Israel to stop its violations and unilateral actions against historic sites in Occupied 
Jerusalem. 
The resolution called on Israel to stop its unilateral and illegal violations against the Aqsa 
Mosque and within the walls of the Old City of Jerusalem. 
The resolution and its annex affirmed the illegality of all Israeli measures and practices aimed 
at changing the character and identity of the Holy City. 
UNESCO reiterated its previous 16 resolutions on Jerusalem, all of which “condemned Israel, 
as an occupying power, for its disregard for the international law through its persistence in 
carrying out excavations, tunnels construction and other illegal acts in east Jerusalem. 

The Palestinian Information Center 20/10/2019  

  

*** 

Like the Ibrahimi Mosque in Hebron 

Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque is also under threat 
 

By Kamel Hawwash 

Not a day goes by without another Israeli attack on various aspects of Palestinian life, be it 

through home demolitions, land confiscations, the abduction of youngsters in the night or 

attacks on their holy places. A good source of factual information about Israel’s attacks is 

the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 

OCHA’s most recent protection of civilians report shows that in the period 1-14 October, 

two Palestinians were killed by Israeli forces, 509 were injured, 12 Palestinian structures 

were demolished, and 191 “search and arrest” operations were carried out in the occupied 

West Bank. This is what the occupation looks and feels like for Palestinians during what 

was a relatively quiet period. 

Although OCHA does not document Israeli attacks on Palestinian holy sites specifically, 

two of these have been under attack for many years. The Ibrahimi Mosque is in Hebron 

and is also known as the Tomb of the Patriarchs; it sits in the center of the city which has 

been taken over by the Israeli occupation authorities, which now control access to the 

mosque. The local Palestinians resisted attempts by illegal settlers planted in the city after 

the 1967 war to control the mosque. The occupation authorities, though, took actual control 

of the site after a Jewish terrorist-settler massacred 29 Muslim worshippers on 25 

February 1994 before he was overpowered and killed. 

The Israeli authorities then closed the mosque and divided it into an area for Muslims and 

another for Jews. On the days of Jewish or Muslim festivals, the authorities only allow 

Jews or Muslims to pray in the mosque. 

The division of the mosque was a unilateral act by Israel, which also regularly bans the 

Muslim call for prayer, following complaints from illegal settlers that it disturbs them. On 

average, Israel bans the call around 50 times per month. 

Israel controls access to the mosque through checkpoints that also restrict their movement 

of Palestinians between the different parts of the city and allows the settlers to terrorise the 

indigenous population at will. It is usually necessary for children to be accompanied by 

international observers simply to go to and from school. 
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The occupation authorities have essentially used the Ibrahimi Mosque as a test bed for the 

big prize, Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. Israel seized control of the Noble Sanctuary when 

it captured East Jerusalem in 1967 and the Israeli flag flew for a short time over the holy 

site. The mosque was set alight in 1969, reportedly by an Australian tourist; the damage 

included the complete destruction of a 1,000-year old pulpit. 

Palestinian fears about a full Israeli takeover of Al-Aqsa are entirely justified. They 

remember the closure imposed by Israel following an attack on security forces at one of the 

mosque’s entrances, and that the state installed security gates at the main gate used by 

worshippers. Palestinians refused to accept any changes to their access rights and protested 

through peaceful prayer for two full weeks, forcing the Netanyahu government to remove 

the gates. 

This was a blatant attempt by Israel to change the status quo that has existed since 

Jerusalem and its holy sites were occupied in 1967. The agreement made then, which was 

included in the peace treaty with Jordan, recognizes the Hashemite Kingdom’s 

custodianship over the Noble Sanctuary; the Jordanian Ministry of Religious Endowments 

still oversees the day-to-day running of the mosque. The agreement recognizes the right of 

Muslims to pray at the mosque and for non-Muslims, including Jews, to visit but not to 

pray. Non-Muslim visitors used to gain entry via a ticket from the ministry, but this 

practice ended at the start of the second intifada in 2000. 

While non-Jewish visitors comply with the guidelines issued by the ministry, there has been 

an increasing trend in recent years of dozens of Jewish settlers making uncoordinated visits 

to the mosque site, protected by Israeli security forces. The numbers involved and the 

threats to pray there increase when such incursions coincide with Jewish religious festivals. 

Figures for 2018 show a record number of 33,000 settler incursions, up from 25,000 in 

2017. 

Israeli politicians regularly take part in such provocation, most infamously in 2000 when 

former Prime Minister Ariel Sharon entered the site protected by Israeli security forces. 

The resultant protests by Palestinians sparked the Second Intifada (2000-2005). 

Israel used to claim that there are no plans to change the status quo at Al-Aqsa. However, 

this has now given way to senior Israeli leaders suggesting that there is a need to do exactly 

that in order to allow Jews to pray at the Muslim holy site. 

For example, Israel’s Minister for Strategic Affairs, Gilad Erdan, suggested recently that 

the status of the holy mosque should be changed to allow Jews to pray there. “I think there 

is in an injustice in the status quo that has existed since ’67,” he told Israel’s Radio 90. “We 

need to work to change it so in the future Jews, with the help of God, can pray at the 

Temple Mount.”Erdan clarified that this should not be done unilaterally; “This needs to be 

achieved by diplomatic agreements and not by force.” Nevertheless, his remarks drew an 

immediate rebuke from the Jordanian Foreign Ministry, which warned that any changes to 

the status quo could have severe consequences. 

There has been an increase in Jewish settlers attempting to pray within the Noble 

Sanctuary, which raises tensions with Palestinians and Jordanian officials. The call by 

Jewish extremist groups to mark the recent Yom Kippur holiday there is further evidence 

of the desires of Israel to increase the number of Jewish “visitors” to Al-Aqsa. 

In January, an app that is part of an Israeli government-funded exhibition called the “The 

Western Wall Experience” makes the Dome of the Rock Mosque disappear and replaces it 

with an image of a Jewish temple when pointed towards the mosque compound. This allows 

visitors to “to pose for a souvenir photograph” in an imagined landscape where the Muslim 

holy sites have been destroyed. 
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Those intent on building the Jewish Temple on the site of Al-Aqsa have friends in high 

places, not only in Israel but also in Washington. US Ambassador to Israel David Friedman 

has been pictured, smiling beside a poster showing that proposed replacement. 

At a time when Israel is seeking to form “non-aggression pacts” with some Gulf States, its 

aggression against Al-Aqsa Mosque is being ramped up. The Zionist state could better 

spend its efforts and energy coming to a just peace deal with the Palestinians. Such a deal 

should end the occupation of Al-Aqsa Mosque, the Church of the Holy Sepulchre and the 

Western Wall. It should also confirm that Jews pray at the Western Wall, Christians pray 

at the Church of the Holy Sepulcher and Muslims pray at Al-Aqsa Mosque. The sites 

should be open to organised visits for those of all faiths and none which do not set out to 

create tension.The deal should also bring to an end to Israel’s excavations and tunneling 

under the Noble Sanctuary. Furthermore, both the Ibrahimi Mosque in Hebron and Al-

Aqsa Mosque in Jerusalem should be returned to Palestinian sovereignty and control. 

Israel’s first and most important “non-aggression pact” should be with its closest 

neighbors, the Palestinians. Once that is secured and other illegally-occupied Arab land is 

returned, there would be no need to sign pacts with non-neighboring Arab states. 

The Palestinian Information Center 20/10/2019  

***  

israel's practices  provocative  irresponsible and reprehensible" 

Jordanian foreign ministry slams Israel’s ongoing violations at Aqsa 
 

 

Jordan’s foreign ministry has strongly denounced Israel for its persistence in committing 

violations at the Aqsa Mosque and allowing Jewish settlers to desecrate its courtyards. 

In a statement, spokesman for the ministry Sufyan al-Qudat also condemned Israel for its 

restrictions on Muslim worshipers and the Jerusalem Awqaf employees and officials at the 

Aqsa Mosque and its interference in the Mosque’s affairs. 

The spokesman called such practices at the Mosque as “provocative, irresponsible, 

reprehensible and against Israel’s obligations under international law as an occupying 

power.”He demanded the Israeli authorities to immediately stop its practices and violations 

at the Aqsa Mosque and respect its Islamic sanctity and its status quo. 

He affirmed that the Aqsa Mosque compound with its 144 dunums of land is a purely 

Islamic holy site belonging to the Muslim nation alone, calling for urgent international 

action to pressure Israel in this regard and curb its violations. 

 19/10/2019 Information Center The Palestinian  

***  

Hamas blames normalization, US bias for Israeli violations at Aqsa 
 

 

The Hamas Movement has blamed some Arab regimes’ rush to normalize relations with 

Israel and the US administration’s bias against the Palestinians for the escalating 

desecration of the Aqsa Mosque by Jewish settlers.In a press release, Hamas spokesman 

Hazem Qasem said that the mass break-ins at the Aqsa Mosque by hundreds of Jewish 

settlers reflected “utter contempt for the feelings of the Arab and Muslim nations around 

the world.”The spokesman stressed that the Palestinian people, however, would continue to 

protect their holy sites through all means available and uphold their struggle until the 

removal of the occupation from their entire land. 

19/10/2019inian Information Center The Palest  

*** 
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 Palestinians pray at Aqsa Mosque amid tight restrictions40,000 
 

Aqsa Mosque in -Thousands of Palestinian worshipers performed Friday prayer at al

.Jerusalem despite tight restrictions by the Israeli occupation forces 

Aqsa - Palestinians prayed at al40,000The Palestinian Ministry of Awqaf said that about 

.Mosque on Friday 

Aqsa preacher Sheikh Yousef Abu Sneineh during his Friday sermon condemned the -Al

ian residents of violations committed by the Israeli occupation against the Palestin

and restrictions on the , arbitrary arrests, including home demolitions, Jerusalem

.Aqsa Mosque-worshipers entering al 

Abu Sneineh called on the Palestinians to visit the holy mosque regularly and intensify 

s attempts to obliterate its Palestinian and 't against Israeltheir presence there to protect i

.Islamic identity 

20/10/2019The Palestinian Information Center   
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