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٣

  شؤون سياسية

  اشتية يحمل حكومة االحتالل مسؤولية اقتحامات المستوطنين 

  ألقصىالمتكررة للمسجد ل
 

ــا – اهللا رام ــوزراء محمــد اشــتية، الحكومــة اإلســرائيلية مــسؤولية ّ حمــل– وف اقتحامــات  رئــيس ال
المــصلين، فــي انتهــاك فاضــح  المــستوطنين المتكــررة لباحــات المــسجد األقــصى المبــارك، واالعتــداء علــى

ك الممارســات الدينيــة، محــذرا مــن مخــاطر اســتمرار تلــ وممــنهج يتعــارض وحريــة العبــادة وحمايــة األمــاكن
 .ديني وتحويل الصراع إلى صراع

مدينـة رام  رئـيس الـوزراء، فـي مـستهل الجلـسة األسـبوعية لمجلـس الـوزراء التـي عقـدها فـي وأدان
من أراضيهم، ومـنعهم مـن الوصـول إلـى  اهللا، اليوم االثنين، اعتداءات المستوطنين على المزارعين وطردهم

ّلـدولي والـدول العربيـة واإلسـالمية إلـى تحمـل مـسؤولياتها لوقـف ا أشـجارهم لقطـف ثمارهـا، داعيـا المجتمـع
  ....ومستوطنيه، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا تغول االحتالل

 ٢٢/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  األقصى اقتحامات لوقف بالتحرك واليونسكو الدولي المجتمع يطالب "  حماية مركز"

 

 بـالتحرك اليونـسكو ومنظمـة الـدولي المجتمـع اإلنـسان لحقـوق "حمايـة" مركـزة طالب – صفا – غزة
 تمتـع وضـمان العبادة، ودور المقدسة األماكن وبحق األقصى للمسجد اإلسرائيلية االقتحامات لوقف الفوري

 .المقدسة األماكن وكافة المسجد في بحقوقهم المسلمين المصلين وكافة الفلسطينيين

 ينتهجهـا التـي الـصمت سياسة إزاء بشدة يأسف إنه األحد "صفا" وكالة هتلقت بيان في المركز وقال
 بالمـسجد المتعلقـة ةخاصـ المحتلـة، الفلـسطينية األراضـي فـي اإلسـرائيلية االنتهاكـات تجـاه الدولي المجتمع
 القيـادات من بدعم األقصى للمسجد الغربي الجدار في البراق حائط لباحة المستوطن آالف واقتحام األقصى

 .اإلسرائيلية واألمنية والسياسية لحكوميةا

 المـستوطنين آالف اقـتحم حيـث البـراق لباحـة المقتحمـين عدد في ًملحوظا ًازديادا رصد أنه وأضاف
 بمناسـبة ةتلمودي وشعائر طقوس ألداء األقصى، للمسجد الغربي الجدار في البراق حائط باحة األحد صباح

 واقتحـام لالحتـشاد "المزعـوم" الهيكـل مجموعـات وجهتها دعوات عدب وذلك اليهودي، "العرش" عيد يسمى ما
 .المغاربة باب من األقصى المسجد

 القـانون لقواعـد ومـستوطنيه االحتالل سلطات خروقات على الدولي المجتمع صمت استمرار وانتقد
 .العبادة ودور المقدسة األماكن بحماية والمتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية وألحكام اإلنساني الدولي



 
٤

 العالم في والمسلمين الفلسطينيين المواطنين مشاعر استفزاز على ستعمل االقتحامات هذه أن وأكد
 .المحتلة األراضي داخل االضطرابات إثارة على وتعمل

 يقـوم التي االنتهاكات هذه إلدانة الرابعة جنيف اتفاقية على والمتعاقدة السامية الدول المركز ودعا
 ألحكـام مخالفتهـا علـى االحـتالل دولـة محاسـبة علـى والعمـل االحـتالل جنـود حمايـة تحت المستوطنون بها
 .االتفاقية هذه

 المــسجد فـي يحـدث لمـا بااللتفـات اإلسـالمي التعـاون مـؤتمر ودول العربيـة الـدول جامعـة دعـا كمـا
 ودور المقدسـة ناألمـاك بحمايـة وااللتـزام المتكـررة االعتـداءات هـذه وقـف اجـل مـن والعمـل وباحته األقصى
  .العبادة

 ٢٠/١٠/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  اعتداءات

  ببسالة يتصدون واألهالي العيسوية تقتحم إسرائيلية خاصة قوات
 

 العيـسوية بلـدة الثالثـاء، ليلـة إسـرائيلية خاصـة قـوات اقتحمـت – المحتلـة القـدس – اليوم فلسطين
 .البلدة شوارع في االنتشار عقب والقوات المواطنين بين الشتباك أدى ما المحتلة، القدس شرق

 الخاصـة والقـوات الجنـود عـشرات أن الحمص أبو محمد العيسوية في المتابعة لجنة عضو وأوضح
 إلـى أدى ممـا الـسكان، وتنقـل حركـة وعرقلـوا شوارعها في وانتشروا ًمساء، العيسوية بلدة اقتحموا والشرطة

   .البلدة حياءأ في عنيفة مواجهات اندالع

 رد فيمـا بكثافـة المطاطيـة واألعيـرة الصوتية القنابل استخدمت االحتالل قوات أن الحمص أبو وذكر
 .الحارقة والزجاجات الحجارة بإلقاء الشبان

 األربعـين مـسجد محـيط فـي العيـسوية، بلـدة وسـط تمركـزت االحـتالل قـوات أن الحمص أبو وأضاف
  .الجسدي للتفتيش والفتية الشبان بإخضاع شرعت ذلك وخالل البلدة، مقبرة اقتحمت كما

  .القديمة بالقدس الواد شارع في ليلية مسيرة اليوم مساء المستوطنين مئات نظم أخرى جهة ومن

  ٢٢/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  

  

  



 
٥

  اعتداءات/ تقارير 

  "عيد العرش"ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى خالل  ٣٦٩٠
 

 .اليهودي" عيد العرش"المبارك، خالل أسبوع  المسجد األقصى ناقتحم آالف المستوطني

أسـبوع عيـد   مستوطنا اقـتحم المـسجد األقـصى خـالل٣٦٩٠وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن 
باب المغاربة والذي تـسيطر  ، عبر٢١/١٠/٢٠١٩ لغاية ١٣/١٠/٢٠١٩العرش والذي بدأ األحد الماضي 

 .حتالل المدينةسلطات االحتالل على مفاتيحه منذ ا

ًصــباحا حتــى  مــن الــساعة الــسابعة والنــصف(وأضــاف المركــز أن االقتحامــات تمــت خــالل فتــرتين 
الثانيــة مــن الواحــدة والنــصف حتــى الثانيــة  ، والفتــرة- فتــرة االقتحامــات الــصباحية-ًالحاديــة عــشر صــباحا

الـسبت، بحراسـة مـشددة مـن باسـتثناء يـومي الجمعـة و) -بعد الظهر  فترة االقتحامات-والنصف بعد الظهر
 .الخاصة وأفراد من الشرطة والمخابرات والضباط قوات االحتالل

 ًالمستوطنين تبدأ من باب المغاربة غربا، باتجاه ساحة المصلى القبلي اقتحامات وأوضح المركز أن

ور الـشمالي السير بمحاذاة الس والمرواني، ثم باتجاه السور الشرقي للمسجد، عند منطقة باب الرحمة ، ثم
 .وخروجا من باب السلسلة   باب القطانين،إلىًللمسجد، ثم جنوبا وصوال 

 وأضاف المركز أن المئات من المستوطنين أدوا صـلواتهم وطقوسـهم الدينيـة الخاصـة فـي سـاحات

القــرابين " خاصــة عنــد بــاب الرحمــة وفــي منطقــة بــاب القطــانين، وقــام أحــد المــستوطنين بإدخــال األقــصى
 صـالة بـأداءكمـا قامـت مجموعـة  وأدى صـالته بمنطقـة بـاب الرحمـة ،"  األقـصىإلـى ثمـار العـرش /النباتية

 .علنية وبصوت مرتفع، وذلك بحماية قوات االحتالل  خالل العيد وبصورةاألقصىفي ساحات " شماي"

حكومـة االحـتالل  وأوضح المركز أن من بين المقتحمـين خـالل أيـام عيـد العـرش وزيـر الزراعـة فـي
 .آفي ديختر، وعشرات الحاخامات المتطرفين ي ارئيل، ورئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيستأور

فــي ســاحات  وأضــاف المركــز أن مخــابرات االحــتالل وخــالل عيــد العــرش تعمــدت مالحقــة المــصلين
بـاب الرحمـة وسـلمت العديـد   وتـصويرهم، فيمـا منعـت القـوات المـصلين الجلـوس فـي سـاحة مـصلىاألقصى

 .بالمنطقة منهم استدعاءات للتحقيق لمجرد وجوده وصالته

أبوابــه مــن الجهــة  ولـم يقتــصر األمــر علــى اقتحامــات المــسجد األقــصى، بــل أقيمــت الــصلوات علــى
 .الواد الخارجية، ونظم المستوطنون اليوم االثنين مسيرة في شارع

، قمعـت سـلطات االحـتالل وفي مقابل تأمين اقتحامات المستوطنين لألقـصى والـصلوات علـى أبوابـه
 -المـسجد  أحـد أبـواب–عن األقصى من النـسوة والرجـال خـالل تواجـدهم عنـد بـاب السلـسلة  المبعدين رباط

أصـيبت برضـوض وارتفـاع بـضغط  وآخر االعتداء كان اليوم بـضرب الحاجـة المـسنة ام طـارق دعـور والتـي



 
٦

من جلجولية والسيدة عايدة الصيداوي مـن شابة وعد  الدم، كما اعتدي على نجلها طارق واعتقل، واعتقلت
 .مدينة القدس

وحبيـب أبـو شوشـة  وأوضح المركز أن سلطات االحتالل اعتقلت صباحا الشابين محمـد أبـو شوشـة
كمــا ابعــدت الــشاب عــالء نجيــب عــن  ً يومــا،١٥وأفرجــت عنهمــا بــشرط االبعــاد عــن القــدس القديمــة لمــدة 

 .ً يوما١٥األقصى لمدة 

حـتالل عـن الـشاب طـارق دعـور ووعـد أو كـشك مـن الـداخل الفلـسطيني بـشرط وأفرجت سـلطات اال
  .االبعاد عن القدس القديمة لمدة أسبوعين

  ٢١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

   ألف طالب مقدسي من التعليم بالمنهاج الفلسطيني١٠٠يد التهويد تحرم 
 

قدس المحتلة نحو المنظومة  تمتد يد التهويد اإلسرائيلية في ال–عمان  -نادية سعد الدين
 ألف طالب فلسطيني من التعليم بالمنهاج الفلسطيني، بعدما أقعدت زهاء ١٠٠التعليمية بمخطط حرمان 

 ألف طفل مقدسي في أتون الفقر وااللتحاق المبكر ٩٥ آالف منهم عن الدراسة، وأغرقت أكثر من ١٠
  .الفلسطينيضمن سوق العمل، وسط ضعف الدعم العربي واإلسالمي للشعب 

ًويجد قطب التعليم موقعا وازنا في مساعي االحتالل الدؤوبة للتغلغل بين مفاصل المجتمع  ً
المقدسي المقاوم، عبر خلخلة النظام التعليمي ومنع مساعي تحسينه وانتشاره، ومحاولة فرض المنهاج 

 .طالبة الحقوقيةالوعي الجمعي الوطني بالتجهيل على حساب الم” كي“اإلسرائيلي العنصري، بهدف 

 ٤٠وتسببت سياسة االحتالل لضرب العملية التعليمية الفلسطينية في إنهاء مسار التعليم الثانوي لنحو 
من إجمالي الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس شرقي القدس، بسبب جدار الفصل العنصري % 

عزل القدس عن بقية أراضي الضفة والطرق االلتفافية والحواجز العسكرية اإلسرائيلية، التي تستهدف 
  .الغربية، وتشتيت نسيجها المجتمعي وتقطيع أوصالها وطمس هويتها ومعالمها العربية اإلسالمية

 ألف طالب فلسطيني في القدس المحتلة ١٠٠"فيما يرمي المخطط اإلسرائيلي النهائي إلى تهديد 
محاوالت شطب المنهاج الفلسطيني أو تحريفه، ومحيطها بعدم تلقي التعليم وفق هويتهم الفلسطينية، إزاء 

  .، وفق وكيل وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، بصري صالح"مقابل زجهم بالمنهاج اإلسرائيلي

ويخوض الكادر التعليمي الفلسطيني في القدس المحتلة معركة شرسة ضد سلطات االحتالل لمنع 
طير بفرض المنهاج التعليمي اإلسرائيلي، السيما بعدما تمكنت من ًالمضي قدما في مخططها التهويدي الخ

 مدارس تابعة للبلدية والمعارف اإلسرائيلية، بهدف طمس الهوية الوطنية وضرب االنتماء ٦تطبيقه في 
  .العربي اإلسالمي والتدخل في تربية النشء وتوجيهه في خدمة مصالحه وأهدافه التهويدية



 
٧

 خالل تقديم المساعدات المالية للمدارس الخاصة، ومنها الكنسية وتسعى سلطات االحتالل من
من الطلبة  % ٢٠واألوقاف الشرعية والجمعيات وغيرها والتي تعود للملكية الفلسطينية وتستوعب قرابة 

ٕالمقدسيين، إلى التغلغل في جوهر الفلسفة التعليمية وادخال مفاهيمها العنصرية بين ثنايا المناهج نفسها، 
 "النكبة"ضغوط مستمرة من جانبها لتحريف المناهج الفلسطينية لجهة إلغاء كل ماله عالقة بقضايا وسط 

  . والمجازر واالنتهاكات اإلسرائيلية، لصالح فرض مزاعم الرواية اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة"النكسة"و

 العربية وحذف أي فيما تشمل السيطرة اإلسرائيلية عناصر التدخل في مناهج التعليم بالمدارس
إشارة معادية للحركة الصهيونية، ومنع تداول الكتب التي تتحدث عن الفكر اإلسالمي والمجتمع العربي في 

مكان القدس ” أورشليم“ في الخرائط الجغرافية بفلسطين، واحالل كلمة "إسرائيل"فلسطين، واستبدال اسم 
  .وني للكيان الصهي"العاصمة الموحدة واألبدية"باعتبارها 

ًويستقيم ذلك مع مسعى اعتماد المسميات العبرية بدال من العربية، للمواقع الجغرافية واألثرية، 
وطمس اآلثار العربية اإلسالمية مقابل إبراز آثار يهودية مزعومة، واختالق مسميات عبرية للكثير من 

  .المواقع العربية اإلسالمية بادعاء أنها ذات أصول عبرية مزعومة

 مدرسة تابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية ٤٢دارس التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنها أما الم
ًمن الطلبة تقريبا، فتواجه عدة صعوبات، كونها تتبع لسلطة تحت االحتالل، وال تملك  % ١٢وتستوعب 

أي سلطة فعلية داخل مدينة القدس، في ظل تضييق االحتالل عليها وسعيه للسيطرة على القطاع 
  .عليميالت

ًالقدس ما تزال تنتظر جهدا مضاعفا من أجل االنتصار للقضية "وبالنسبة للوزير صالح، فإن  ً
 بين مجلس الشؤون التربوية ألبناء ٢٩، وذلك في كلمة له خالل االجتماع المشترك الـ"الفلسطينية

حدة إلغاثة وتشغيل ، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة األمم المت٨١فلسطين في دورته الـ
  . الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة"األونروا"الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

جامعة الدول العربية إلى مخاطبة الصناديق والمؤسسات العربية، لتوفير االحتياجات "ودعا 
 خاصة على النظام التعليمي، السيما التعليمية العاجلة لها، وصد الهجوم اإلسرائيلي المتواصل ضد القدس،

  ."ما يتعلق بالمناهج الفلسطينية

وطالب بتقديم جهود إضافية في هذه المرحلة، للحفاظ على وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل 
ً وديمومتها التي تعني ديمومة قضية الالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

  .، بحسبه"ل أو التراجع عن نصرتها يعني إسقاط قضية الالجئينالتناز"
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االحتالل يستهدف المدارس الحكومية والخاصة والكادر التعليمي باالعتقال والقتل، بينما "وقال صالح إن 
ٕ، وانما في جميع أماكن الشعب "ج"يواصل عدوانه في كل مكان، وليس فقط في المناطق المسماة 

  ."الفلسطيني

 في قرية قريوت، جنوب "ج"د صالح هنا الخطوة اإلسرائيلية غير المسبوقة بتوسعة منطقة ويقص
، لتغيير قواعد تصنيف األراضي، وايجاد التواصل بين "ب"نابلس، على حساب المنطقة المصنفة 

  .ٕالمستوطنات القائمة واقامة شبكة مواصالت تربط بينها على حساب األراضي الفلسطينية المحتلة

، "ب"طرد المزارعين الفلسطينيين من منطقة " ذلك، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى ويقود
ًالخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، ومنع التواصل مع أراضيهم القريبة من منازلهم، ومصادرة زهاء 

ًبحيث تصبح خاضعة أمنيا واداريا لال) ج(دونم في تلك المنطقة، وتحويلها إلى مناطق ٧٠٠ ًحتالل، تمهيدا ًٕ
  ."لتخصيصها لصالح االستيطان

ًوتأتي الخطوة اإلسرائيلية ردا عدوانيا على قرارات الحكومة الفلسطينية بإلغاء التصنيفات القائمة  ً
ً، أي خاضعة إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية"أ"لألرض واعتبار األراضي كلها تصنيف  ً.  

بقصور المجتمع "تربين الفلسطيني، رياض المالكي، من جانبه، ندد وزير الخارجية وشؤون المغ
الدولي بهيئاته ومنظماته عن إيجاد آلية تنفيذية لقراراته المتعلقة بفلسطين، وعدم محاسبة االحتالل 

  ."والمستوطنين على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

 األمن إلى فلسطين لالطالع على الواليات المتحدة تعرقل زيارة ألعضاء مجلس"وأشار إلى أن 
األوضاع واالنتهاكات، وتفهم المطلب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية للشعب، كما تعرقل مندوبية 

  ".االحتالل اإلسرائيلي زيارة ألعضاء من الجمعية العامة لألمم المتحدة

لغربية، بما فيها القدس االحتالل يستهدف الضم الفعلي للضفة ا"وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 
المحتلة، وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية 

  ."الفلسطينية العادلة من قضية سياسية إلى مشكلة إنسانية ومشاريع اقتصادية معيشية

لتوسعية في تقويض االحتالل يستغل اإلنحياز األمريكي لمخططاته االستعمارية ا"ونوهت إلى أن 
حل الدولتين، وتعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية 

 ."في الضفة الغربية إلى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم

قانونية، يفقد النظام تخلي المجتمع الدولي واألمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية وال"واعتبرت أن 
  .، بحسبها"العالمي ما تبقى له من مصداقية

  ٢٣ص/٢٢/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 



 
٩

  شؤون مقدسية

  شرسة لهجمة يتعرض األقصى المسجد :يحذر األوقاف مجلس رئيس

 

 سـلهب العظـيم عبـد الـشيخ القـدس في اإلسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف مجلس رئيس ّحذر
 القـائم التـاريخي الوضـع تغيير نيتهم وزرائها بعض ٕواعالن المتطرفة اليمينية تاللاالح حكومة إجراءات من
 .األقصى في

 شرسـة لهجمـة يتعـرض الـشريف مالحر أن على االثنين، اليوم له تصريح في سلهب، الشيخ وشدد
 قبل من لالتغو هذا ظل في األقصى عن بالذود العالم كل في اإلسالمية األمة "وطالب وأذرعه، االحتالل من

  ".دينية حربا تشعلها ان تريد االحتالل حكومة بان مؤكدا السالح، بقوة تنفذها غاشمة حكومة

 ٢١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  فعاليات

  يرفض المساس بالوصاية الهاشمية"الحقوقيين العرب"
  

  طارق الحميدي- عمان «

اختتم اعماله في عمان أمس، مقترح تبنى اتحاد الحقوقيين العرب في اجتماعه األربعين الذي 
تشكيل لجنة لمراجعة القرارات الدولية كافة المتعلقة بجدار الفصل العنصري في فلسطين، بحسب ما قال 

  .أمين عام االتحاد المحامي علي الضمور

ًوبين الضمور الذي انتخب أمينا عاما لالتحاد خلفا لالمين العام السابق شبيب المالكي من  ً
ن اللجنة ستسعى وبعد مراجعة كافة القرارات الدولية للتعويض عن األضرار التي لحقت العراق، أ

بالفلسطينيين بسبب بناء الجدار واستعادة أراضيهم في إطار قرارات األمم المتحدة وتفعيل قرار المحكمة 
  .الدولية في الهاي الخاصة للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن الجدار العازل

، إلى أن االتحاد سيعمل على تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين المشهود لهم وأشار الضمور
بالنزاهة والخبرة في الوطن العربي لمتابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع االمانة العامة التحاد الحقوقين 

  .العرب واتحاد الحقوقيين الفلسطينيين

افة للتحديات األمنية والحقوقية التي إن القضية الفلسطينية وما يسمى صفقة القرن باإلض: وقال
تواجه أمن الخليج العربي والوطن العربي بشكل عام طغت على أعمال الجلسة، كما أن االتحاد تبنى مقترح 
الوفد الفلسطيني فيما يتعقل بالجدار العازل، في حين يدرس االتحاد عددا من المقترحات لتبنيها والسير 

  .في اجراءاتها القانونية
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 الضمور في تصريح لـ الراي، أن االتحاد يدعم الموقف الصلب والقوي لألردن تجاه وأضاف
القضية الفلسطينية، كما يدعم الوصاية التاريخية الهاشمية على األماكن المقدسة في مدينة القدس، 

  .سمؤكدا أن االتحاد يقف بحزم ضد أي قرارات أحادية قد تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القد

واعتبر، أن االجتماع االربعين الذي عقد في عمان يأتي في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد وفي 
  .ظل اوضاع عربية دقيقة يهدف الى معالجة المخاطر األمنية والقانونية التي تحيط بالمنطقة العربية

  .جتماعومن المقرر أن يصدر االتحاد في وقت الحق بيانا ختاميا يتحدث عن أهم قرارات اال

وتضمن االجتماع اجراء انتخابات المكتب الدائم لالتحاد باالضافة النتخاب الضمور الذي شغل 
ًسابقا منصب امين عام وزارة العدل وأمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وانتخب الدكتور مفيد شهاب 

ام ومحمود اسماعيل من من مصر نائبا للرئيس، وانتخب محمود داوود من العراق مساعد االمين الع
  .فلسطين مساعد ثان لالمين العام

  ٣ص/٢٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  باكديل نوري التركي األديب "القدس شاعر" رثاء في مسلم مناويل األب

 

 قلــب إلـى أنقـرة مـن بــالموت فانتقلـت القـدس نحـو تميــل كنـت باكـديل نـوري القــدس شـاعر يـا وأنـت
 .وذكراك اسمك يعيش قلبه وفي جدرانه على وهناك المبارك؛ األقصى إلى القدس،

َاليقظة القدس عين بؤبؤ في أنت القدس، شاعر يا ِ  القدس أنقرة؛ في دفينا الطاهر جسدك كان ٕوان َ
 سـاعة عقـارب دفـع القـدس أحب فمن خالصها؛ نحو ثانية تتقدم عقاربا فيك وترى تحريرها ساعة في تنظر

 ..ومساجدها وكنائسها وأزقتها وشوارعها حاتهاسا عن الهمجية الصهيونية القدم آثار غسيل

ــدس يحــب ــن هــو الق ــدس، اب ــدس تربيــه الق ــدها علــى الق ــومي بع ــديني والحــضاري الق  والثقــافي وال
 .وثائر وشاعر كأديب إبداعك كان هنا من والوطني؛

 األقـصى فـي الـساجدين المؤمنين تهاليل في اندمج وقد صوته صدى يسمع القدس اسم يذكر الذي
 وتطلـب اهللا عـرش أمـام القـدس تـذكره األرض في القدس يذكر ومن الروحية؛ القدس ثمار ويقطف مةوالقيا

 .ّوقديسيها القدس شهداء مع والغفران الرحمة له

 وبيــسان والرملــة واللــد ويافــا حيفــا بــه واعتــزازا فخــرا ّوتــصفق لــه تــرقص شــعرا، للقــدس يغنــي الــذي
 ...... وغزة وجنين اهللا امور ونابلس لحم وبيت والخليل وعكا والناصرة

 .كنت أنت كما عظيما ّفذا شاعرا اال يكون أن يمكن ال القدس له تزغرد والذي

 .قلت أنت كما القدس بوصلته ثائرا أم قائد أم كان شاعرا عظيم، إنسان كل
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 أمـا ،والقـرآن اإلنجيـل ومدينـة اهللا مدينـة النهـا القـدس واليهـودي واإلسـالمي المـسيحي العـالم يذكر
ْبعــدا فأضــفت نــتأ  والحنــين والغربــة والظلــم والحــصار والقــضية والــدموع والمعانــاة األلــم مدينــة أنهــا ّخاصــا ُ

 .والمقاومة للعودة

 العـامود وبـاب الزيـت خـان فـي القـدس فـي مغروسا أنت اليوم وأصبحت فيك مغروسة القدس كانت
 أنــت .القيامــة وكنيــسة واألقــصى القــدس وأســوار ســلوان وعــين الخليــل وبــاب االســباط وبــاب الــساهرة وبــاب
 بقلمـك تقـاوم كنت أنك فلسطين شعب سيذكرك .المجيدة ذكراك ّتخلد والقدس وأدبك ِشعرك في القدس ّخلدت

 وألهلـــك .والقديـــسين اهللا بجـــوار معـــك دائمـــا وتبقـــى عليـــك تحـــل القـــدس بركـــة .المقـــاومين ســـالح وتـــساند
 .الفلسطينيين والمسلمين المسيحيين تعازي أصدق وشعبك وأصدقائك

 مسلم منويل األب

  القدس وسالم لعدالة العالمية الشعبية الهيئة رئيس

 

  ٢١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  آراء عربية

 استثنائية تكريم جاللة الملك

 أحمد الحوراني

ّالذين أصغوا جيدا لما قاله األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب تشرفه بتسليم    ً
جاللة الملك عبد اهللا الثاني درع العمل التنموي العربي للعام ألفين وتسعة عشر يوم أول من أمس، 

تثنائية التي اخترناها لتتصدر عنوان مقالة اليوم، ذلك أن ما يعرفون المعنى والداللة المقصودة بتلك االس
قاله أبو الغيط هو مدعاة لكل أردني ولكل أردنية ألن يفاخر بقائده الذي بات يحظى بمكانة عالمية مرموقة 

ٌإننا ال نجتمع لتكريم جاللة الملك عبد اهللا الثاني، فهو غني عن التكريم وال «وهو ما عناه األمين بقوله 
ينظر جائزة من هنا أو هناك، إنما نجتمع لكي نشير بالبنان إلى إنجازه االستثنائي في مجال التنمية 

  .ونسلط الضوء على هذا اإلنجاز

لم وقع االختيار على جاللة الملك ليكون صاحب االستثناء فتقرر الجامعة العربية منحه الدرع   
اته الواضحة والمعروفة لكل متتبع لحجم الجهد لهذا العام؟ سؤال ال نحتاج للبحث في أسبابه ومبرر

السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به أو يقوده في إطار تحقيق التنمية المستدامة على نطاق عربي إذ ما 
ّانفك جاللته يطلق المبادرات والمقترحات البناءة في هذا الصدد التي تعبر عن رؤية شمولية نالت رضا 

دولي وألقت بظاللها على تدعيم أسس العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية وتقدير المجتمع العربي وال
  .ّوخلق الفرص التي تمكن المجتمعات العربية من مواجهة مشاكلها ومعالجة أزماتها على تنوعها واختالفها
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ًأبو الغيط أحسن قوال وأحسن وصفا حينما خاطب جاللة الملك بقوله   لقد استثمرتم في اإلنسان، » ً
ًان هذا خيارا استراتيجيا تبنته المملكة وتجني اليوم ثمارهوك ففي هذا القول تقدير واعتراف عربي بالمقدرة » ً

والكفاءات التي يمثلها العنصر البشري في الدولة األردنية والتي ما كانت لوال اهتمام الملك باإلنسان 
ًقادرا على استيعاب متغيرات العصر ومفرداته وتوفير السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز قدراته ومهاراته ليكون 

الجديدة األمر الذي أثبته المواطن األردني عن كفاءة وجدارة حين استطاع قلب التحديات إلى فرص وكانت 
له إسهاماته الرائدة في تحقيق التنمية والتقدم في مجتمعات عربية اعترفت بالخبرات والمعارف االستثنائية 

  .ها األردني عن غيرهواإلضافية التي يمتلك

ولئن كان هناك من وصف يمكن إطالقه على الحراك السياسي والدبلوماسي العربي المكثف الذي   
قام ويقوم به جاللة الملك على المستويين العربي والدولي، فيمكننا القول بأنه استشعار للتحديات التي 

من خالل أسس وثوابت دعا إليها جاللته تواجه األمة العربية وضرورة إيجاد آلية تحافظ على مصالحها 
من شأنها أن تضع العالقات العربية العربية على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك الذي 
يأخذ بآليات جديدة تضمن التعامل البناء مع كافة المتغيرات والتطورات التي تمر بها المنطقة العربية، وفي 

لذي يتحرك جاللته من خالله يرتكز دائما على التنسيق األردني مع الدول هذا السياق نرى إن اإلطار ا
 عربي، سوف يكون له بالغ األثر على صعيد العمل العربي -العربية كافة ذلك أن أي تنسيق أردني 

  .المشترك الذي تنتظره أية دولة عربية

 الدول العربية أجمعها، ًنحن مسرورون جدا بأن ينال قائدنا درع العمل التنموي من مؤسسة تمثل  
ًفالملك ووسط التحديات التي تعاني منها المنطقة العربية يكاد يكون القائد الوحيد الذي بقي ثابتا ومتمسكا  ً
بمواقفه ورؤاه في التوصل لحلول ناجعة لمختلف قضايا األمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية 

مع الدولي للقيام بمسؤولياته إلنهاء الصراع العربي والقدس الشريف، والتي ما فتئ يخاطب المجت
ًاإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، مضافا إلى ذلك ما يقوم به الملك على صعيد الدعوة المستمرة إليجاد 
حل سياسي لألزمة في سوريا، وجهده الحثيث في الدعوة للحوار وتعزيز مفاهيم العيش المشترك ونبذ 

ً ذلك مما يعتبر عمال حصريا ينهض به جاللته بشهادة وتقدير جامعة الدول خطاب الكراهية وما إلى ً
 .العربية

  ٤٨ ص٢٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  

  



 
١٣

  اخبار باالنجليزية

Cabinet holds Israeli government fully responsible for escalations at 
al-Aqsa mosque 

  
RAMALLAH, Monday, October 21, 2019 (WAFA) - The Palestinian cabinet, headed by 
Prime Minister Mohammad Shtayyeh, during its weekly meeting held in Ramallah, held 
the Israeli government fully responsible for Israeli police attacks on worshippers at al-Aqsa 
mosque, and the continued storming of the mosque’s compound by Israeli settlers in a 
flagrant and systematic violation that contradicts the freedom of worship and the 
protection of religious places. 
Shtayyeh warned that the Israeli escalation at al-Aqsa mosque could turn the political 
conflict into religious strife. 
He further condemned settlers 'attacks on farmers and preventing them from reaching 
their land to  harvest their olive crops, calling on the international community and Arab 
and Islamic countries to shoulder their responsibilities to stop the occupation and settlers’ 
encroachment over Palestinians lands and to ensure the international protection of the 
Palestinian people and their holy sites. 
The cabinet also discussed mechanisms for establishing a joint economic committee and a 
Saudi-Palestinian business council, which came in light of the visit of President Mahmoud 
Abbas to Saudi Arabia, in order to strengthen the historical bilateral relations between the 
two countries, especially in the economic fields. 
The cabinet reviewed efforts carried out by the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates 
at the international level, and with international organizations and the Human Rights 
Council on the issues of Palestinian prisoners in Israeli prisons, in particular the issue of 
prisoners on hunger strike. 

WAFA October 21, 2019   

*** 

Child among seven Palestinians detained by Israel 
  
JERUSALEM, Monday, October 21, 2019 (WAFA) – Israeli forces today detained at least 
seven Palestinians, including a child, from various parts of the occupied Palestinian 
territories, said the Palestine Prisoner Society (PPS). 
Israeli police rounded up five Palestinians from the vicinity of Jerusalem’s flashpoint Al-
Aqsa Mosque compound, said the PPS, apparently for being present at Bab al-Rahma 
prayer area during the provocative tour of the area by hard core Jewish fanatics. 
A 14-year-old Palestinian child was detained near an Israeli military checkpoint at the 
northern entrance of Qalqilya city, it said, adding that another Palestinian was detained in 
the southern West Bank city of Hebron, during an army raid of the area. 

WAFA October 21, 2019 
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How Israels GiladErdan is using Temple extremists as his ticket to 
power 

 
Richard Silverstein 
16 October 2019 05:58 UTC | Last update: 4 days 15 hours ago 
Religion serves as a fig leaf to conceal Israeli nationalist objectives for dominance over its 
neighbours 
The headline leapt off the page of MakorRishon, one of the right-wing Israeli dailies owned 
by Sheldon Adelson. Israel’s public security minister, GiladErdan, boasted: "Freedom of 
worship on the Temple Mount? It can happen in the next few years, a decade at most." 
He added: "Everyone must consider what he can do in the context of [Israeli] responsibility 
and authority to achieve sovereignty over our people’s holiest site, our holy Mount. This is 
what I myself do and promise to do even more in future." 
The explicit meaning of such statements is clear to all Israelis: Erdan plans to topple the 
decades-old compact between Israel and the Jordanian Jerusalem Awqaf, according to 
which the Awqaf exercised exclusive authority over Al-Aqsa Mosque, to offer the most 
extreme Israeli settlers, who seek to rebuild the Temple, total and free access to Al-Aqsa. 
Full access 
Given that it is the third holiest site in Islam, and that the Jordanian government is its 
guardian, offering full access to settlers will cause an immediate rupture within the Muslim 
world. It will threaten to resume the deadly riots which brought tens of thousands of 
Palestinians to Al-Aqsa when in July 2017 Israel installed intrusive surveillance equipment 
at the compound entrances. 
 
Erdan is banking on Israel’s budding bromance with the Gulf states, led by Saudi 
Arabia and its allies, to deflect any potential conflict with the Muslim world. Given how 
close these relations have become and the military-intelligence collaboration against their 
mutual enemy, Iran, today, the Saudis seem more than willing to abandon Palestinians.   
And with such abandonment comes a retreat from previous Muslim commitments to 
defend Al-Aqsa against Israeli encroachment or desecration. 
The Israeli government has made a cold, hard calculation that eventually it will get away 
with whatever it wishes at the holy site. Its alliance with Saudi Arabia will likely protect it 
from any charges of religious  violations.  
Palestinians will be outraged by the Israeli assaults on the sovereignty of the enclave but 
they will be left to their own devices - just as Israel wants it. 
A 'revolutionary change' 
During his tenure as minister, the trespass - or as religious Jews would say, "pilgrimage” -
 of Israeli settlers on the holy site has increased nearly four-fold to reach 40,000 
settlers annually (as of 2018), as Erdan boasted in the interview.  
 
They make their visits during the three Jewish festivals when Jews made pilgrimages to the 
Temple. The unexpressed sentiment of these visits is to restore the Temple to its former 
glory, so they can make a pilgrimage to the holy site itself, and not its ruins. 
MakorRishon also lavished praise on Erdan for criminalising all the Muslim religious 
groups who acted as defenders of the holy site including the Mourabitat, Mourabitoun, and 
the Northern Branch of the Islamic Movement.   
According to the report, removing them from the scene has greatly facilitated the ability of 
Israeli worshippers to invade the sacred space. It also noted that it was Erdan who, for the 
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first time ever, offered access to Israeli Jews to the Temple ruins on TishaB’Av and 
Jerusalem Day.   
Israeli security forces escort a group of Jewish settlers visiting the Al-Aqsa Mosque 
compound on 2 June (AFP) 
The latter, in particular, is a day when settler hooligans parade through East Jerusalem 
neighbourhoods inciting violence and hate against the Palestinian residents. 
The Jerusalem Day also falls during the Muslim holy month of Ramadan, which served as 
an even greater provocation. In the past, the "Temple Mount" had been off-limits to non-
Muslims during the closing days of Ramadan. 
Likud leadership battle 
Erdan's tenure as minister has encouraged radical Jewish extremists to expect that a 
"comprehensive revolutionary change" in status might be imminent. And he has not 
disappointed them. 
He called the current situation "distorted" and promised radical change to correct so-
called "discrimination" against Jews within the compound. The minister has gone a step 
further and promised action in the "near future". 
When asked by the reporter whether Jews would see "full freedom of worship", Erdan 
replied: "I am certain of it, God willing. It cannot be otherwise. The direction in which 
things are moving is that we will regain an ever-greater level of sovereignty over the site. 
We will meet this objective when more and more Jews make pilgrimage there. " 
Then Erdan shockingly revealed his true intent to rebuild the Temple and restore it to its 
former glory at the expense of the Muslim holy places: "The fact that Jews can now pray 
on the Temple Mount does not mean that full redemption has arrived. Because this is 
dependent on powers beyond me, I cannot predict when this will happen. But it must be an 
objective realised in the coming years, a decade at most." 
Erdan’s interview comes at a crucial juncture for his ruling Likud Party. Its longtime 
leader, Benjamin Netanyahu, is struggling to retain his position as prime minister after two 
indecisive elections. He also faces three serious corruption indictments which could force 
his resignation. Erdan, who has political ambitions, sees an opening for a leadership bid if 
Netanyahu falls.   
An Israeli policeman pushes back a Palestinian woman after Israeli forces closed the 
entrance to al-Aqsa mosque compound on 12 March (AFP) 
This interview was a carefully crafted message meant to cater to his right-wing settler base, 
who would be a major constituency in any Likud party primary for a new party leader. 
Historical fallacy 
Erdan sees the religious conflict as an extension - not the primary motivating factor - of the 
conflict. Von Clausewitz said "war is a continuation of politics by other means". In Israel, 
religious conflict is the pursuit of political supremacy by other means. 
Israelis who argue that the Israeli-Arab conflict is essentially based on religious hatred of 
Jews, or that it is a conflict for global dominance between a western religion, Judaism, and 
an eastern one, Islam, engage in a dangerous historical fallacy. 
Religion serves as a fig leaf to conceal Israeli nationalist objectives for dominance over its 
neighbours. The real goals are political-military power, control of natural resources, and  
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the land.   
Most Israeli Jews, if they care at all, consider issues like rebuilding the Temple or gaining 
sovereignty over the site to be peripheral. But these Israelis have permitted the settlers to 
drive the national agenda in these matters. 
Thus, the religious zealots have hijacked the political class and moulded it to their own 
religious-supremacist specifications. It is much easier to believe that God is on your side 
than to make difficult political compromises for the sake of peace and security. 
Politics can offer a means for two opposing sides to negotiate and resolve differences via 
compromise. Religion, however, when it is distorted in this context, is a poison that can 
breed only war and hate. 

Middle east eye16 October 2019 
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