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  ١١  .تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس •

  ١٢  قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس •

  ١٢  .الملك يشيد بدعم االتحاد األوروبي لحل الدولتين •

  ١٣  .السعود يدعو سفراء عرب لدعم الوصاية الهاشمية •

  ١٤  .يـة تؤكــد دعمهـا لمستشفـى المقاصد في القدسفلسطيـن النياب •

  ١٤  .مطلب األردن بإعادة حق األوقاف في تنظيم سياحة شرعية لألقصى •

  ١٦  .مستمرون بتأدية دورنا الديني والتاريخي بحماية المقدسات: الملك •

  ١٧  .ضد المسجد األقصى" االنتهاكات اإلسرائيلية"األردن يدين  •

ًسطينية حاضرة في كل لقاءات الملك محليا واقليميا ودولياالقضية الفل: الهباش • ً ًٕ.  ١٧  

  ١٨  .الوصاية الهاشمية على المقدسات حقيقة تاريخية ورعاية تطبيقية: جرادات •

  ١٩  .الملك يكرس كل اإلمكانيات للحفاظ على هوية القدس: الصفدي •

  ٢٠  .لن نفرط بشرف الهاشميين برعاية األقصى: الهيئات المقدسية •

  ٢١  .ممارسات االحتالل في األقصى تجر المنطقة الى صراع ديني: ردناال •

  ٢٢  .األردن مستمر بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات: الملك •

  ٢٢  .باب الرحمة مصلى ومقر كرسي اإلمام الغزالي: األوقاف •

  ٢٣  .تبحث دعم مستشفى المقاصد في القدس" فلسطين النيابية" •

  ٢٤  .قف تركيا الداعم للوصاية الهاشمية على المقدساتنثمن مو: المعشر •

  ٢٤  .ملفات سياسية شائكة".. الوطن البديل"مقولة .. ضم األغوار.. الوصاية الهاشمية على األقصى •

  ٢٦  .الوصاية الهاشمية حالت دون تنفيذ االحتالل الكثير من المخططات: داوود •

  ٢٧  .ردنية إلعادة الزخم للقضية الفلسطينيةفلسطين النيابية تثمن الجهود الدبلوماسية األ •

  ٢٧  .تأكيد الملك على حل الدولتين واحترام األماكن المقدسة •

  ٢٨  ."األقصى" تنفي حدوث حريق في المتحف اإلسالمي بـ" األوقاف" •

دعم الفلسطينيين في قيام دولتهم .. جاللته وخادم الحرمين يبحثان العالقات والمستجدات االقليمية •
  .تها القدسوعاصم

٢٨  

  ٢٩  .الفلسطيني األردنيون شركاء لنضال الشعب: الفايز •
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  ٣٠  .الوصاية الهاشمية درع حام للمقدسات اإلسالمية والمسيحية: كنعان •

  ٣٠  .اقتحام المقدسات اإلسالمية والمسيحية من اخطر االعتداءات االسرائيلية: كنعان •

  ٣٢  .اليونسكو تدعو إسرائيل لاللتزام بالحفاظ على المدينة المقدسة: لقدسالملكية لشؤون ا •
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  ٣٢  .مفتي القدس يدين منع االحتالل رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي •

  ٣٢  .االحتشاد والمرابطة في المسجد األقصى رسالة تحد لالحتالل: كمال الخطيب •

  ٣٣  ."مستقبل القدس"و" ويةالحركة الفكرية النس"نون يمنتدون يعا •

  ٣٥  ."األونروا"البرلمان األوروبي يرفض مقترح اللوبي اإلسرائيلي وقف دعم  •

  ٣٥  .ي دعم األونروايرحب باستمرار االتحاد األوروب" الوطني الفلسطيني" •

  ٣٥  .االعتدال واالستقرار في بلدنا مكننا من بناء شراكات عالمية: الملك •

  ٣٧  . في المدى المنظور"صفقة القرن"تالشي احتماالت إطالق  •

  ٣٧  .المغرب يؤكد رفضه ألي إجراءات تمس مدينة القدس •

  ٣٧  . باقية لدعم الفلسطينيين"األونروا: "الوكالة"مفوض  •

  ٣٩  .عباس يؤكد إجراء االنتخابات العامة دون تحديد موعدها.. ضفة والقدس وغزةتشمل ال •

  ٣٩  .تصعيد خطير وتجاوز للخطوط الحمراء جرائم االحتالل ضد القدس ومواطنيها:  الفلسطينيةالخارجية •

  ٤٠  .تضمن الكثير من المصالح اإلسرائيلية على المدى الطويل” صفقة القرن“: فريدمان •

 هو انحياز للحق إنماان التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته : "ران عطا اهللا حناسيادة المط •
  ٤١  ." النبيلةواإلنسانية األخالقيةوالعدالة وللقيم 

  ٤٢  .اقتحام باحات األقصى ممنهج: وزير األوقاف •

  ٤٢  .االحتالل ماض في تهويد القدس: عطون •

  ٤٣  . في القدس"أونروا"حريصون على استمرارية خدمات : الهدمي •

  ٤٤  ".الغد"مساعد وزير الخارجية األميركي في حوار مع  •
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  ٤٧  .الملك والسيسي يرفضان ممارسات اسرائيل •

  ٤٧  .أبو الغيط يطالب األوروبيين االعتراف بدولة فلسطين •

  ٤٨  .والعالمي العربي المشهدين في الفلسطينية القضية مكانة ترسيخ على نعمل: المحمود •

  ٤٩  .دن يرفض الممارسات االسرالائيلية األحاديةاالر: الرزاز •

  ٤٩  .السلطة تحذر من التحريض الواسع لليمين المتطرف •

  ٥٠  .تصريحات أردان تقود المنطقة لصراع ديني والقدس واألقصى من أهم ثوابتنا: غيث •

  ٥١  .تستنكر إخراج المصلين من ساحات باب الرحمة الفلسطينية األوقاف •

  ٥٢  . األقصى يتعرض ألكبر حملة تهويد وتقسيمالمسجد: أبو حلبية •

  ٥٣  .الطراونة يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس •

  ٥٤  .المتعلقة بالمسجد األقصى" اردان"الكسواني يحذر من خطورة تصريحات  •

  ٥٥  .اسرائيل تسعى لفرض امر واقع جديد وتتجاوز القوانين الدولية: عون •

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

  ٥٥  .من االستباحة" األقصى"الحسيني يدعو للحفاظ على قدسية  •

  ٥٦  .يقر مشروع قرار أردني يرفض إجراءات اإلحتالل في األقصى" اليونسكو" •

  ٥٧  .ية الفلسطينيةالكويت واألردن في خندق واحد للدفاع عن القض: الديحاني •

  ٥٧  .الرئيس الفنلندي يثمن دور الملك بتحقيق أمن واستقرار المنطقة •

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

  ٦٠  .لن تنجح مخططات تقسيم األقصى المبارك ولو على رقابنا •

  ٦٠  .والشامل بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيليالملك يؤكد ضرورة تحقيق السالم العادل  •

  ٦١  .الوصاية الهاشمية شكلت قوة وحماية للمقدسات: وزير األوقاف •

  ٦٢  .موقف األردن ثابت تجاه القدس وصفقة القرن: ابو يامين •

  ٦٣  ".صفقة القرن"غرينبالت يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر  •

  ٦٤  .ليونسكو بالتحرك لوقف اقتحامات األقصىيطالب المجتمع الدولي وا"  حماية مركز" •

  ٦٤  .ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلةعلى أساس حل الدولتين: الملك •

  ٦٥  .الصفدي يحذر من خطورة استمرار الجمود في العملية السلمية •

مقابل المساعدات األمريكية  وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية: المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن •
  ٦٦  .إلسرائيل

ُسلطات االحتالل تنتهك حرمة وباحات المسجد األقصى • َ.  ٦٧  

  ٦٨  .اشتية يحمل حكومة االحتالل مسؤولية اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد لألقصى •

  ٦٨  .إسرائيل تصعد انتهاكاتها للوصاية األردنية على القدس •

  ٧١  .لسطينية مستقلة عاصمتها القدسهناك حاجة لدولة ف: أوغلو •
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  ٧١  .آن األوان لوضع حد للمظلمة الفلسطينية: قيس سعيد •

  ٧٢  .القدس ذهبت إلى ما بعد الخطر ويجب حمايتها: فلسطين النيابية من أنقرة •

  ٧٢  .٢٠٢٠وزراء عرب يجددون اختيار القدس عاصمة للبيئة العربية  •

  ٧٣  ".تحامات وهدم المنازل ومصادرة األراضي لن ترهبناالقدس قدسنا والمقدسات مقدساتنا واالق" •

ًأوكرانيا تفتتح مكتبا دبلوماسيا لها في القدس المحتلة • ً.  ٧٤  

  ٧٤  .مصر تجدد التأكيد على الحل الشامل للقضية الفلسطينية •

  ٧٤  .تربوية أبناء فلسطين تحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها لألونروا •

  ٧٥  .ميركية تقاطع الشرطات المتعاونة مع االحتاللكبرى الكنائس األ •

  ٧٦  .حل الدولتين تنازل فلسطيني بضغط دولي: زملط •

  ٧٦  .االستعمار اإلسرائيلي يهدد األمن والسالم: الصفدي •

  ٧٨  .الجمعية البرلمانية اآلسيوية تعتمد مجموعة قرارات داعمة لفلسطين •

  ٨١  .تجات اإلسرائيليةالجامعة العربية تبحث تطبيق الحظر على المن •

  ٨١  .٢٣٣٤مجـلـس األمـن ينـاقـش اليـوم القـضـيــة الفلسطينية والقرار  •

  ٨٢  .تدعم انفكاك فلسطين عن االحتالل)  العربيةالجامعة( •

  ٨٢  .اإلسرائيلية المستوطنات سلع تحظر أوسلو بلدية •

  ٨٣  .إسرائيل تعمل على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية: اشتية •
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  ٨٤  .نهاية حقبة يمينية وصعود للحضور الفلسطيني.. االنتخابات اإلسرائيلية •

  ٨٦  .أسترالي يفوز بمعركة قضائية إلعادة تسجيل فلسطين كمكان لميالده على جواز السفر •

  ٨٦  ".هبة القدس واألقصى" يحيون ذكرى ٤٨تواصل اقتحام األقصى وفلسطينيو  •

  ٨٨  . حالة منع األذان باإلبراهيمي خالل أيلول٥٢ وً اقتحاما لألقصى٢٤: األوقاف •

  ٨٨  .مخابرات االحتالل ترعى مافيا الطب في القدس.. تحقيق بثته قناة عبرية •

  ٨٩  .المسجد المبارك في عين الخطر وبؤرة االستهداف: خطيب األقصى •

  ٩٠  .شهيدة مقدسية ودعوات مكثفة القتحام األقصى خالل رأس السنة العبرية: تقرير •

  ٩٢  .ً فلسطينيا قضوا في سجون االحتالل تحت التعذيب٧٣: ١٩٦٧منذ  •

  ٩٣  . متمسكون بالوصاية الهاشمية على المقدسات:ممثل بابا الفاتيكان من االقصى •

  ٩٤  .الكنائس األمريكية تحذر من االستيالء على عقارات باب الخليل في القدس •

 توسع انتهاكاتها في الطوق الشرقي للقدس منظومة القضم اإلسرائيلية: المرصد األورومتوسطي •
  ٩٥  .المحتلة

ّما وراء استهداف فيسبوك الصفحات الفلسطينية وكيف يمكن التصدي للهجمة؟ • ّ.  ٩٧  



  
  ٦ 

  ٩٩  .ألف مستوطن يدنسون ساحة البراق ومئات يقتحمون األقصى ١٠٠ •

  ١٠٠  .موت بطيء في الرملة •

  ١٠١  .من الناحية السياسية أكثر بقاع األرض حساسية –أبواب القدس القديمة  •

  ١٠٢  .طريقة لتعذيب معتقليها) ٨٠(السجون اإلسرائيلية تستخدم : مؤسسات حقوقية •

  ١٠٢  ".البراق"واستنفار عند منطقة .. القدس ثكنة عسكرية.. يعزل إسرائيل" الغفران" •

  ١٠٣  .أردان يهاجم العرب وعودة يرد عليه •

  ١٠٤  .ين مقابر يهودية تحاصر األقصى وتدر المالي •

  ١٠٦  .ّاألوقاف اإلسالمية تحذر من إشاعات على مواقع التواصل تدعم تمادي المتطرفين القتحام األقصى •

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

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

  ١٠٩  .يتحدون السجن والسجان أسرى •

  ١١٠  .و األخطرمشروع استيطاني ه.. استخالص الطاقة من النفايات شرق القدس •

  ١١٢  .للفلسطينيينوطن بديل إقامة ن يرفضون ياألردنيمن % ٩٨: استطالع •

  ١١٣  .نتنياهو يتحسب خطوات مفاجئة من ليبرمان •

  ١١٤  .على أرض الواقع تقسيم في األقصى صالة اليهود •

  ١١٦  .من هو شاعر القدس التركي نوري باكديل؟ •

  ١١٧  .ستكون شرارة النفجار سيحرق العدو ىاستمرار االعتداءات اإلسرائيلية ضد األقص •

  ١١٨  . ألف طالب مقدسي من التعليم بالمنهاج الفلسطيني١٠٠يد التهويد تحرم  •

محطة على طريق تغيير الوضع : استهداف األقصى في موسمي االنتخابات اإلسرائيلية واألعياد العبرية •
  ١٢٠  .القائم التاريخي

  ١٢٥  .العدوان المتكررحماية األقصى بين الصمود اليومي و •

  ١٢٧  . طريقة لتعذيب معتقليها الفلسطينيين٨٠سجون االحتالل تستخدم  •

  ١٢٨  .ً طفال من بداية العام٢٥٩ً فلسطينيا بينهم ٥٤٧االحتالل يشرد  •

  ١٣٠  .إسرائيل تفرج عن مصور فلسطيني يكافح للحصول على إقامة في القدس الشرقية •

  ١٣١  . رغم أشكال القمعسيدات القدس في مواجهة االحتالل •

  ١٣٢  .للحد من جرائم الحرب" إسرائيل"االنتهاكات في القدس تطهير عرقي ويجب الضغط على  •

  ١٣٣  .لمواجهة اعتداءات االحتالل" إعادة التموضع"نجاح مرابطات األقصى في  •

ً شهيدا فلسطينيا١٥االحتالل يحتجز جثامين : مركز حقوقي فلسطيني • ً.  ١٣٥  

  ١٣٦  . بعد اقتحام المستوطنين باب الرحمة والصالة فيهتوتر باألقصى •
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  ٧ 

  ١٣٨  . فلسطينيين عن باحاته٥ٕمستوطنون يقتحمون األقصى وابعاد  •

  ١٣٨  .قوات االحتالل تعتقل فتى من قرية الجديرة بالقدس •

  ١٣٩  .االحتالل يعتدي على مشاركين بوقفة منددة باعتقال سامر العربيد: القدس •

  ١٣٩  . ويؤدون صلوات وشعائر تلمودية في باحاته"األقصى"قتحمون مستوطنون ي •

  ١٤٠  .١٩٦٧ً أسيرا بعد تعرضهم للتعذيب منذ العام ٧٣استشهاد  •

  ١٤١  .جرافات االحتالل تهدم أربع حظائر في جبل المكبر •

  ١٤١  ً.االحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا •

  ١٤١  .يتمادى بانتهاك المقدساتمستوطنـون يقتـحمـون األقـصى واالحتالل  •

  ١٤٣  . في غزة٧٧شهيد فلسطيني برصاص قناصة االحتالل خالل مسيرة العودة  •
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تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات 
  في القدس

  

لة الملك ركزت مباحثات جال -  بترا–سوتشي 
عبداهللا الثاني مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، في 
مدينة سوتشي الروسية اليوم الخميس، على عالقات 

وآخر التطورات  الشراكة االستراتيجية بين البلدين،
  .اإلقليمية والدولية

وخالل مباحثات موسعة، جرى بحث آليات 
توسيع التعاون الثنائي في المجاالت كافة، خصوصا 

   .منها القتصادية والدفاعيةا

واتفق جاللة الملك والرئيس الروسي على بذل 
الجهود لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين 
البلدين في مجاالت الزراعة والسياحة الدينية والتبادل 

  .الطالبي، إضافة إلى التعاون في المجاالت الدفاعية

ها وفي بداية المباحثات الموسعة، التي حضر 
سمو األمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جاللة الملك، 
وسمو األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة 
الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي 
لجاللته، أعرب جاللة الملك عن شكره للرئيس بوتين 

على حسن الضيافة، وفرصة تبادل اآلراء حول التحديات 
  .طقتناالتي تواجه من

وقال جاللة الملك إن العالقات الدبلوماسية بين 
 عاما، وكذلك عالقتنا ٥٠شعبينا تمتد إلى أكثر من 
 عاما، مؤكدا جاللته أن ٢٠الشخصية تمتد إلى حوالي 

هذه العالقة مبنية على الصراحة والروابط األخوية بين 
  .بلدينا التي نعتز بها

قة، وأكد جاللته أهمية دور روسيا في المنط
الفتا إلى أنه دون ذلك الدور في عملية السالم أو في 

  .سوريا وغيرها لما كانت هناك فرصة إلحراز التقدم

كما قدر جاللته أهمية الدور الروسي، وقال 
نشكركم على آرائكم البناءة حول "مخاطبا الرئيس بوتين 

القضايا التي سنناقشها، وعلى دعمكم لألردن وعلى 
  ".نية في التعامل مع منطقتنااتباعكم نهج العقال

من جانبه، رحب الرئيس الروسي فالديمير 
بجاللة الملك، مؤكدا أن األردن كان دائما بالنسبة  بوتين،

  .لروسيا شريكا مهما في منطقة الشرق األوسط

وبين الرئيس بوتين أن المباحثات ستناقش 
العالقات الثنائية والقضايا الدولية، معربا عن شكره 

، "فالداي"الملك على المشاركة في فعاليات منتدى لجاللة 
  .الذي يركز على القضايا المعاصرة
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مباحثات جاللة الملك مع الرئيس بوتين، تأتي  
في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال 
مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك والتأكيد على 

القضايا المصالح األردنية، وحرص األردن على بحث 
اإلقليمية وضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق السالم 

   .واالستقرار في المنطقة

وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية، جدد جاللة  
الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم 
والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام 

 الرابع من الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط
 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش ١٩٦٧حزيران عام 

  .بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

ولفت جاللته إلى أهمية الدور الروسي بقيادة  
الرئيس بوتين في إيجاد حل للصراع الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

وأكد الرئيس الروسي أهمية الوصاية الهاشمية 
ات في القدس، وأهمية االجتماعات التي على المقدس

ستعقد بين الجانبين األردني والروسي، لما لها من أثر 
إيجابي على تعزيز العالقات الثنائية في مختلف 

  .المجاالت

وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره لدور األردن  
بقيادة جاللة الملك في تحقيق السالم واالستقرار في 

دا حرص بالده على تعزيز منطقة الشرق األوسط، مؤك
  .التعاون والتنسيق مع األردن

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون  
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 

  .والسفير األردني في موسكو

كما حضرها عن الجانب الروسي وزراء  
الخارجية والصناعة والتنمية االقتصادية، وعدد من كبار 

  .نالمسؤولي

  ٢ ص٤/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

  

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور سمو 
األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، في قصر 
الحسينية األحد، وفدا من أعضاء مجلس النواب األميركي 

  .برئاسة النائب جيسون كرو

الذي حضره سمو األمير فيصل بن وركز اللقاء، 
الحسين، على عالقات التعاون والشراكة االستراتيجية بين 

 .األردن والواليات المتحدة، وآخر التطورات اإلقليمية

وأعرب جاللة الملك عن تقدير األردن للدعم 
الذي تقدمه الواليات المتحدة في العديد من المجاالت 

إلى أهمية دور التنموية والدفاعية، مشيرا جاللته 
 .الكونغرس بهذا الخصوص

وتناول اللقاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
حيث أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية 
إلنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام 
 /دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران

 .لشرقية، وعاصمتها القدس ا١٩٦٧يونيو عام 

كما أكد جاللة الملك ضرورة خفض التصعيد 
 .وحل األزمات في المنطقة عبر الحوار

وبالنسبة لألزمة السورية، أكد جاللة الملك 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، بما يحفظ وحدة 
سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة 
لالجئين، مشددا جاللته على أهمية الحفاظ على 

 .ستقرار والتهدئة خاصة في جنوب سوريااال

وتطرق اللقاء إلى الجهود اإلقليمية والدولية في 
 .الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شمولي

وعبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بعمق العالقات 
التي تربط الواليات المتحدة مع األردن، مشيدين بدور 
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المملكة، بقيادة جاللة الملك، في تحقيق السالم 
  .االستقرار في منطقة الشرق األوسطو

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال 
  .والتنسيق ورئيس هيئة األركان المشتركة

 ١ص ٧/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

الملك يشيد بدعم االتحاد األوروبي لحل 
  الدولتين

 

استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور 
الثاني ولي العهد، في سمو األمير الحسين بن عبداهللا 

قصر الحسينية االثنين، الممثلة العليا للشؤون الخارجية 
والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي فيديريكا 

 .موغيريني

وجرى، خالل اللقاء، استعراض عالقات الشراكة 
بين األردن واالتحاد األوروبي، وآفاق توسيعها في 

 .قليمية الراهنةالمجاالت كافة، إضافة إلى التطورات اإل

وأعرب الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه 
وتم . االتحاد األوروبي، لألردن في العديد من المجاالت

التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين األردن 
واالتحاد األوروبي، حيال مختلف القضايا ذات االهتمام 

 .المشترك

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث أكد 
لملك ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سالم عادل ا

ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام 
 /دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران

، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى ١٩٦٧يونيو 
 .أهمية الدور األوروبي بهذا الخصوص

 حلول كما شدد الملك على ضرورة التوصل إلى
سياسية ألزمات المنطقة، تعيد األمن واالستقرار 

 .لشعوبها

وأنعم الملك بوسام االستقالل من الدرجة األولى 
على الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني؛ تقديرا لجهودها 

  .في تعزيز التعاون بين األردن واالتحاد األوروبي

  ٨/١٠/٢٠١٩المملكة 

* * * * *  

السعود يدعو سفراء عرب لدعم الوصاية 
  الهاشمية

  

 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى -  روما
السعود موقف األردن الدائم بدعم إقامة الدولة الفلسطينية 
ذات السيادة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا 

  .م العربيةلقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السال

جاء ذلك لقائه والنائبين سعود أبو محفوظ وأحمد 
: الرقب في منزل السفير األردني لدى روما بسفراء دول

ُالمغرب وفلسطين وعمان والعراق والسودان وموريتانيا 
  .وسفيرة جامعة الدول العربية

جاللة " الءات"ولفت السعود، خالل اللقاء، الى 
كد عليها في العديد من لقاءاته الملك عبداهللا الثاني التي أ

من الفعاليات الرسمية والشعبية بحيث اختزلت الثوابت 
األردنية المتمثلة برفض التوطين ورفض الوطن البديل 
ورفض أي تغييرات على الوضع القائم في القدس الشريف، 
إضافة الى التأكيد على استمرارية الوصاية الهاشمية على 

  .يحية في المدينة المقدسةالمقدسات اإلسالمية والمس

وأوضح السعود أن النزاعات التي تجري في 
المنطقة حرفت البوصلة عن القضية الفلسطينية، مشيرا الى 
ان االنشغال بالنزاعات والخالفات والتحالفات لن يخدم اال 

  .اسرائيل وحلفائها

ودعا سفراء الدول العربية الى ضرورة دعم موقف 
ية الهاشمية على المقدسات األردن باستمرارية الوصا

ٕاالسالمية والمسيحية بالقدس، واحياء ملف القضية 
ًالفلسطينية بهدف الوصول إلى حل عادل وشامل، مشددا 
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بذات الوقت على أن أي مساس بالوضع القانوني 
والتاريخي القائم في القدس يشكل خرقا للقانون الدولي 

  .متداد العالمًواستفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على ا

كما استعرض السعود الضغوطات التي يتعرض لها 
األردن نتيجة الثبات على مواقفه ودفاعه عن الحقوق 
العربية انطالقا من رسالته القومية والعروبية التي ارتكزت 

  .على أسس الثورة العربية الكبرى

وأكد أن كل الضغوطات واألزمات التي يتعرض لها 
ٕ واصراره لتحقيق السالم العادل األردن زادت من عزيمته

والشامل حيال القضية الفلسطينية، الفتا الى ان جميع 
مكونات الشعب األردني يلتفون خلف القيادة الهاشمية بهذا 

  .الشأن

  ٧ ص٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

فلسطيـن النيابيـة تؤكــد دعمهـا لمستشفـى 
  المقاصد في القدس

 

ين النيابية برئاسة التقت لجنة فلسط - عمان 
النائب يحيى السعود امس، وفدا من جمعية المقاصد 

  .ومستشفى المقاصد الخيري في القدس الشريف

وأكد السعود وأعضاء اللجنة عمق العالقات 
بقيادة  األردنية الفلسطينية، مشيرا الى وقوف األردن

جاللة الملك عبداهللا الثاني مع األشقاء في فلسطين 
ان مجلس النواب ممثال بلجنة فلسطين وبين . المحتلة

النيابية يقف بكل االمكانيات لدعم مستشفى المقاصد 
والوقوف إلى جانب األشقاء في فلسطين، موضحا أن 
اللجنة ستقوم بجولة على عدد من الدول اإلسالمية 
لغايات دعم األشقاء في فلسطين من خالل انشاء وقفيات 

  .متعددة ودعم المستشفى

تعرض رئيس الوفد الفلسطيني من جهته، اس
الدكتور عرفات الهدمي، ومدير عام مستشفى المقاصد 
الدكتور بسام أبو لبده، مسيرة عمل المستشفى منذ 

 ومراحل التطوير التي مر بها ١٩٦٨تأسيسه عام 
إن المستشفى اليوم :وقال الهدمي. والخدمات التي يقدمها

لف أبناء أصبح تعليميا وبعطاء متقدم، ويقدم خدمة لمخت
الشعب الفلسطيني حتى اصبح يطلق عليه مستشفى 
الشعب أو االنتفاضة لعنايته ورعاية بالمصابين بمختلف 

  .األحداث

كما تحدث الهدمي والوفد المرافق له عن أبرز 
التحديات والمعضالت التي تواجه المستشفى من الناحية 
المادية، مشيرين إلى أنه ونظرا لألحداث التي تمر بها 

، تراجع الدعم الذي يقدم ٢٠١١منطقة منذ عام ال
  .للمستشفى من عدد من الدول العربية

واشاد الوفد بالدور الكبير الذي يقوم به األردن 
بقيادة جاللة الملك والشعب األردني في الوقوف إلى 

  .جانب الشعب الفلسطيني

  ٧ ص٨/١٠/٢٠١٩ الدستور

* * * * *  

تنظيم مطلب األردن بإعادة حق األوقاف في 
  سياحة شرعية لألقصى

  

 ّداود كتاب

 الحرم القدسي الشريف - يعتبر المسجد األقصى
 معلما دينيا وتاريخيا وهو جزء من القدس القديمة -

الموقع األثري الذي تم إدراجه من قبل اليونسكو كموقع 
ورغم أن . ١٩٨١تراث عالمي بطلب من األردن منذ عام 

سلمين إال أن وضع المسجد األقصى موقع للعبادة للم
األقصى التاريخي يفرض على القائمين عليه ومن حقهم 

 -   وزارة األوقاف األردنية ومجلس األوقاف المقدسي-
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حمايته وتنظيم الزيارات كما كان الوضع قائما حتى عام 
٢٠٠٠.  

وقد شكل خالف على الموضوع توصل الجانب 
ففي . األمريكي واألردني واإلسرائيلي إلى معادلة بسيطة

 اجتمع وزير الخارجية االمريكية ٢٠١٤تشرين أول 
جون كيري ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
مع جاللة الملك عبد اهللا في عمان وتم التوصل الى 
تفاهم يقول إن األقصى مكان عبادة للمسلمين وزيارة 
لغير المسلمين، مثله مثل مسجد الملك عبداهللا األول في 

ذا حال مئات المساجد التاريخية في اسطنبول العبدلي وه
  .والقاهرة وغيرها من مدن العالم

ولكن رغم االعتراف الدولي بالوصاية الهاشمية 
 دونما الذي يشكله المسجد األقصى ١٤٤على الـ 

والتفاهم مع االحتالل حول كيفية إدارة المسجد إال أن 
ت هناك خالفات حادة ال تزال تهز أركان تلك التفاهما

وتهدد أي استقرار وهدوء مؤقت قد يتشكل بين فترة 
  .وأخرى

باب ( للمسجد األقصى عشرة أبواب أحدها
 ١٩٦٧مفاتيحه منذ  صادرت قوات االحتالل) المغاربة

اإلسرائيلية عليه منذ تشرين  وترسخت السيطرة األمنية
ففي حين هناك مشاركة مفروضة في  ٢٠٠٠أول 

عين لوزارة األوقاف الحراسة بين حراس األقصى التاب
األردنية وأفراد من الشرطة اإلسرائيلية على كافة األبواب 
يمنع حراس األقصى من االقتراب لباب المغاربة من 
الخارج وممنوعين من توجيه السياح غير المسلمين 

ورغم أن أعدادهم تتجاوز . الذين يدخلون من ذلك الباب
رعيين  يوميا إال أنهم سياح غير ش١٥٠٠ الى ١٠٠٠ال

المقتحمين للمسجد مادامهم يدخلون بدون إذن األوقاف 
  .بحراسة الشرطة والقوات الخاصة التابعة لالحتالل

ٕواذا كان من المعروف أن وحدانية تطبيق مبدأ 
إدارة شؤون المسجد األقصى تعود لألوقاف اإلسالمية 

األردنية فمن الطبيعي أن يكون موضوع زيارة غير 
سؤوليات األوقاف ومن خالل المسلمين أيضا ضمن م

مداخل متفق عليها وتوقيت متفق عليه وشروط زيارة 
متفق عليها كما هو الوضع في أي مكان ديني تاريخي 
كان كنيسة القيامة أو معبد أيا صوفيا في تركيا او المعبد 
الذهبي للسيخ في والية البنجاب الهندية ام كاتدرائية 

في تونس وهو » ةالغريب«او كنيس  نوتردام في باريس
في كل هذه األماكن يوجد . أقدم معبد يهودي في افريقيا

لمكان العبادة نظام واضح معلن ومدخل واحد وترتيب 
وقتي وفيما يتعلق باللباس متفق عليه للزوار بحيث 

  .يحترم المؤمنين وعبادتهم ويرتب األمور األخرى

لقد كان الوضع كذلك في المسجد األقصى 
النتفاضة الثانية والتي جاءت على إثر ولغاية اندالع ا

القمع الدموي اإلسرائيلي للمظاهرات االحتجاج على 
آنذاك  الزيارة االستفزازية لرئيس المعارضة اإلسرائيلية

بعد تلك المواجهات . ٢٠٠٠ أيلول ٢٨أرئيل شارون في 
قام االحتالل بالسيطرة المطلقة على باب المغاربة وتم 

عين لألوقاف األردن وتوجيه طرد حراس األقصى التاب
السياح األجانب للدخول للمسجد من خالل باب المغاربة 

  .دون اخذ اذن او التنسيق مع دائرة األوقاف

ومنذ ذلك الوقت ضعفت سيطرة دائرة األوقاف 
في القدس على أحد أهم بوابات األقصى وأصبح موضوع 

اال ان المشكلة لم . االقتحامات الشغل الشاغل للجميع
ن الذين يد فقط متعلقة بعدد من اليهود المتطرفتع

يقتحمون األقصى بل أصبح باب المغاربة المدخل الرئيس 
لغالبية السواح الذين يرغبون بزيارة األقصى بعد زيارة 

الحائط الغربي حسب تعريف الجانب (حائط البراق 
وبدال من قيام السائح األجنبي غير المسلم ). اإلسرائيلي

الباب الرئيس وهو باب المجلس من الدخول من 
والحصول على بطاقة دخول من دائرة األوقاف اإلسالمية 
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أصبح الغالبية تدخل بدون أي رقابة أو تنظيم من جانب 
  .األوقاف اإلسالمية صاحبة إدارة المسجد

هناك العديد من األجانب الذين يزورن المسجد 
األقصى عن طريق باب المغاربة بدون معرفة بخطئهم 

ولكن المسؤولية ليست . خالفتهم لما هو متعارف عليهوم
فقط على السائح بل إن كنا صريحين يجب االعتراف أنه 
تم االستسالم للوضع المفروض من قبل االحتالل وفقد 
موظفو دائرة األوقاف اإلسالمية من استرجاع حقوقهم في 
إدارة المسجد والسيطرة على كافة الزوار بغض النظر عن 

  .أهدافهمديانتهم و

ولعالج هذا األمر يجب أن يتم تمكين إدارة 
األوقاف اإلسالمية في القدس من خالل إجراء خطوات 
عملية على األرض والمبادرة بحملة وطنية إلقناع السائح 
األجنبي ضرورة احترام إرادة أصحاب الشأن واستخدام 

  .الباب الشرعي لزيارة األقصى

 البلدة قد يتطلب هذا وضع إشارات واضحة في
القديمة توضح المدخل الشرعي للسياح كما هناك ضرورة 
لوزارتي السياحة األردنية والفلسطينية العمل معا إلصدار 
بروشورات ووثائق تعطى لكل سائح أجنبي يرغب بزيارة 

. القدس معرفة أين هو المدخل الشرعي واهمية استخدامه
 كما هناك ضرورة إلصدار فيديوهات والنشر عبر وسائل
التواصل االجتماعي وبين النشطاء العالميين والكنائس 
والمؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني إلعالمهم 
بأن زيارة األقصى يجب ان تتم عبر المدخل الشرعي 

  .والوحيد لألقصى وهو باب المجلس

لقد سجل مجلس األوقاف الجديد خطوات هامة 
ومن وشجاعة في استرجاع السيطرة على باب الرحمة 

الممكن بل من الضروري أن يتم العمل على استرجاع 
شرعية األوقاف في إدارة ملف السياحة في المسجد 

ان االمر السياحي يتطلب تعاون . األقصى المبارك
وتنسيق على أعلى المستويات بين الحكومتين 

الفلسطينية واألردنية وباالساس مع صاحب الوصاية 
  .الهاشمية

طيني وجالل الملك عبداهللا لقد وقع الرئيس الفلس
 يتوفر للجانب االردني ٢٠١٣ آذار ٣١اتفاق هام بتاريخ 

اتخاذ القرارات الخاصة باألماكن اإلسالمية والمسيحية في 
القدس و للجانب الفلسطيني حق السيادة على كامل 

ان توحيد مدخل . القدس الشرقية بما فيها المقدسات
نه المدخل السائح االجنبي واعالن باب المجلس أ

الشرعي لألقصى سيلعب دورا هاما في اعادة البوصلة 
 .وترسيخ الحق ألصحابه الشرعيين

  ١٤ ص٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

مستمرون بتأدية دورنا الديني : الملك
 والتاريخي بحماية المقدسات

  

 التقى جاللة الملك عبداهللا -بترا  -  عمان
ن عبداهللا الثاني الثاني، بحضور سمو األمير الحسين ب

ولي العهد، امس األربعاء، رئيس جمهورية الشيشان في 
 .االتحاد الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد قديروف

وحمل جاللة الملك، الرئيس الشيشاني تحياته 
للرئيس الروسي فالديمير بوتين، مؤكدا جاللته عمق 
العالقات بين األردن وروسيا، والحرص على تطويرها في 

  .لمجاالتمختلف ا

وخالل اللقاء، الذي حضره سمو األمير هاشم بن 
الحسين، كبير أمناء جاللة الملك، وسمو األمير غازي 
بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية 
والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته، بحث جاللة الملك 
والرئيس الشيشاني العالقات الثنائية، ومجاالت التعاون 

شتى الميادين، بما يحقق المصالح المشتركة في 
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وتم التأكيد على عمق العالقات . للشعبين الشقيقين
 .األخوية، وبحث عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء، أن األردن 
مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية 

لقدس، من منطلق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في ا
وهنأ جاللة . الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات
سيدنا محمد «الملك، الرئيس الشيشاني بافتتاح مسجد 

بمدينة شالي في جمهورية » صلى اهللا عليه وسلم
الشيشان، الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا، ليكون معلما 
حضاريا يعكس قيم الدين اإلسالمي الحنيف القائم على 

 .تدال والتسامح والوسطيةاالع

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال 
والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، والسفير الروسي في 

 .عمان، والوفد المرافق للرئيس الشيشاني

وزار الرئيس الشيشاني، امس األربعاء، أضرحة 
المغفور لهم، بإذن اهللا، جاللة الملك الباني الحسين بن 

اللة الملك المؤسس عبداهللا بن الحسين، طالل، وج
وجاللة الملك طالل بن عبداهللا، طيب اهللا ثراهم، وقرأ 

 .الفاتحة على أرواحهم الطاهرة

ولدى وصول الرئيس الشيشاني، يرافقه سمو 
األمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جاللة الملك، إلى 
موقع األضرحة، حيته ثلة من حرس الشرف وعزف 

  .لحن الرجوع األخيرالصداحون 

وكان رئيس جمهورية الشيشان في االتحاد 
الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد قديروف، وصل إلى 

 .عمان امس األربعاء

 ١ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ضد " اإلسرائيليةاالنتهاكات" يدين األردن
  المسجد األقصى

  

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  دانت – عمان
 اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى االنتهاكات راستمرا
الحرم القدسي الشريف والتي كان آخرها تسهيل / المبارك

الشرطة اإلسرائيلية القتحامات واسعة من قبل المتطرفين 
للحرم القدسي الشريف خالل فترة األعياد اليهودية، 

 القدس وشؤون أوقافٕوالتضييق على المصلين وادارة 
  .باركالمسجد األقصى الم

 وزارة الخارجية باسمّوعبر الناطق الرسمي 
وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة عن 
رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية 
واالستفزازات غير المسؤولة، والتي تتناقض مع التزامات 
إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية المحتلة 

  .وليبموجب القانون الد

وطالب القضاة السلطات اإلسرائيلية بالوقف 
 األقصىالفوري لهذه الممارسات، واحترام حرمة المسجد 

المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي 
والقانوني القائم في الحرم الشريف، موضحا أن المسجد 

 دونما هو ١٤٤األقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 
  .ص للمسلمينمكان عبادة خال

 ١ ص١٠/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

القضية الفلسطينية حاضرة في كل : الهباش
ً واقليمياًلقاءات الملك محليا  ً ودوليإ

  

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى  - عمان
السعود وقوف األردنيين بمختلف مكوناتهم خلف 

ال للوطن (جاللة الملك عبداهللا الثاني الثالث » الءات«
  ). لبديل ال للتوطين وال لصفقة القرنا

كما أكد، خالل لقائه امس بقاضي قضاة 
فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدينية والعالقات االسالمية محمود الهباش، أهمية 



  
  ١٨ 

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  . في القدس الشريف

موقف جاللة الملك ليس بدوره، قال الهباش إن 
غريبا في الدفاع عن القدس، الفتا الى ان القضية 
الفلسطينية ومعاناة أهلها حاضرة في كل لقاءات جاللته 

  . بالمحافل المحلية واإلقليمية والدولية

واكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على 
المقدسات بالقدس، داعيا العرب الى ضرورة تنحي 

ا والتفرغ للقضية الفلسطينية ومواجهة خالفاتهم جانب
 .االحتالل االسرائيلي

 ٢ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية على المقدسات : جرادات
 حقيقة تاريخية ورعاية تطبيقية

  

عزت جرادات أمين عام المؤتمر . أكد د - عمان
اإلسالمي لبيت المقدس أهمية تحصين الوصاية الهاشمية 

قدسات في المدينة المقدسة باعتبارها حقيقة على الم
تاريخية، ورعاية تطبيقية غير قابلة للمناقشة أو المنافسة، 
فهي بمثابة الروح للجسد والقدس هي العاصمة الروحية 

  .للمملكة

وأضاف جرادات خالل الندوة االقليمية حول التراث 
الثقافي والحضاري لمدينة القدس التي عقدت مؤخرا، أن 

 القدس، طويلة وممتدة وشاقه فهي طويلة منذ وعد معركة
بلفور، وممتدة ال تنتهي بقرار ترامب المشؤوم، وهي شاقة 

 أمريكي، وهي معركة تتطلب، باإلضافة -  مع عدو صهيو
إلى تحصين الوصاية الهاشمية، دعم صمود المقدسيين، 
ًاقتصاديا وتجاريا، واستثمارا في مشاريع إسكانية، وتطويرا  ً ً

ًلبنية التحتية، وتحسبا لحزمة الخدمات االجتماعية في ا
ورفض ). التعليم والرعاية الصحية والرعاية األسرية(

التطبيع بجميع إشكاله وأمكنته، فكل نشاط تطبيعي مع 
ًالعدو الصهيوني يمثل خنجرا في جسم المدينة المقدسة، 

 المسيحي في تكثيف الوجود -  وتعزيز التضامن اإلسالمي
فلسطيني، في القدس، حيث كان ذلك الوجود العربي ال

. ًمتواصال فيها عبر تاريخها، مهما كان الغزاة والمحتلون
وكذلك تفعيل المقاطعة العربية حسب قرارات جامعة الدول 

ً، باعتبارها سالحا )١٩٥٤(ثم عام  )١٩٤٥(العربية لعام 
  .ّاقتصاديا فعاال المعركة

دوة وقال في كلمته أمام المشاركين في الن
ّاإلقليمية، نلتقي اليوم، والقدس أمام تحديات كبرى، يعبر  ُ

بأبعاده الثقافية ) المشروع الصهيوني(عنها كلمتان 
ّوالحضارية والسياسية واالقتصادية والدينية، وعندما اقر 

كان رد فعل ) قانون قومية الدولة(الكنيست اإلسرائيلي 
وليست ُنحن على طريق هيرنزل وتحقيق حلمه، : نتنياهو

ًمحاوالت االحتالل الصهيوني لتهويد القدس، ثقافيا، 
والقتحام الحرم القدسي الشريف، دينيا، ولتسويق القدس 
ًسياسيا، عاصمة إلسرائيل ليست هذه سوى أدوات لخدمة، 
ذلك المشروع بل ذلك الحلم الشرير، والذي يتمثل بمحاور 

رفة، التهجير واإلحالل، حيث القوانين المتط :ثالثة هي
ّوالضرائب الباهظة، واإلهمال المتعمد للبنية التحتية، 
والتنكيد على معيشة السكان لتخفيض نسبة السكان 
المقدسيين في المدينة المقدسة، وملء الفراغ بالمستوطنين 

  . األشرار

ّوثانيا االستيطان، حيث يحيط بالقدس، ويشوه 
صل لت) القدس الكبرى(معالمها العمرانية، وتوسعة حدود 

من مساحة الضفة الغربية المحتلة، %) ١٥(مساحتها إلى 
   .وتستوعب المزيد من المستوطنات والمستوطنين

أخيرا االستالب الثقافي، حيث إظهار البلدة و
عناوين وأسماء شوارع ومؤسسات، : القديمة بطابع عبراني

مع طمس المعالم الثقافية العربية الضاربة في أعماق تاريخ 
أحسن (دسة وصفها المقدسي في كتابه المدينة المق

بثيابها حجر ال ترى : (ًقائال) التقاسيم في معرفة األقاليم
أحسن منه، وال اتقن من بنائها، وال أطيب من العيش فيها، 

  ).وال أنظف من أسواقها، وال أكبر من مسجدها
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ّولئن لقن هرتزل يهود : واختتم جرادات كلمته قائال
دون القدس، وال قدس دون الهيكل بأن ال إسرائيل : العالم

وال قدس دون  فإننا نقول للعالم ال دولة دون القدس
األقصى فالقدس إليها القلوب تهفو، ولها العقول تذهب، 
ولها األرواح تفدى، ولها األشعار تهدى، هي القدس هي 

 .التي اعشق

 ٢ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

ت للحفاظ الملك يكرس كل اإلمكانيا: الصفدي
  على هوية القدس

  

 ترأس وزير الخارجية وشؤون -  بترا –مدريد 
 الخميس مع الممثل األعلى يومالمغتربين أيمن الصفدي 

للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني المنتدى اإلقليمي الرابع لالتحاد من أجل 

سبانيا جوسي المتوسط الذي استضافه وزير خارجية ا
بوريل، الذي سيتولى قريبا موقع الممثل األعلى للسياسة 

 .الخارجية في االتحاد األوروبي

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

سسات المجتمع المدني المنظمات والهيئات اإلقليمية ومؤ
  .والمؤسسات الممولة لمشاريع االتحاد في منطقة المتوسط

 ومما جاء في كلمة وزير الخارجية

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

 جسور التواصل التاريخي، نلتقي اليوم في منتدانا من
 .اإلقليمي الرابع لالتحاد من أجل المتوسط

أصحاب المعالي والسعادة، سعى منتدانا ... <<
لإلسهام في تعزيز التنمية البشرية وترسيخ التكامل 
اإلقليمي، ويسير على طريق صحيحة إذ يركز في الفترة 

ز ثقافة الحوار، واحترام القادمة على تحقيق السالم وتعزي
اآلخر، ورفض خطاب الكراهية والتمييز والتطرف بكل 
أشكاله، ويجعل من حفز التنمية االقتصادية وتمكين المرأة 

 .ٕوالشباب، وايجاد فرص العمل أولويات في المرحلة القادمة

وهي حق  .تفرضها مصالحنا المشتركة هذه أهداف
 .لشعوبنا

ات والصراعات التي لكن تحقيقها يتطلب حل األزم
  .تعصف بالشرق األوسط تحديدا

ال يمكن تحقيق التنمية االقتصادية في ظل احتالل 
  .غاشم للدولة الفلسطينية

وال يمكن إيجاد فرص العمل في دول أحالتها 
األجندات الكبيرة والمطامع ساحات للصراعات اإلقليمية 
والدولية، على حساب شعوبها، ودحر خطاب الكراهية 

سخ اإلرهابي سبيله إنهاء القهر، وتحقيق المساواة، والم
 .وضمان حق الشعوب في الكرامة والمدرسة والعيادة

االحتالل اإلسرائيلي ظلم وشر وخرق واضح لكل القوانين 
  .الدولية

أمن المنطقة ومستقبل شعوبها، كل شعوبها، 
يتطلب أن يزول، ليتحقق السالم الشامل والعادل، على 

ين، الذي يضمن حق الفلسطينيين في أساس حل الدولت
الحرية والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على 

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

  .العربية

وحده السالم العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة 
طيني يضمن أمن إسرائيل، وحق كل شعوب للشعب الفلس

المنطقة في مستقبل يسوده األمل ال اليأس، والرخاء ال 
  .الحرمان، والطمأنينة ال الخوف
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أما المستوطنات الالشرعية، والحصار الالإنساني، 
وضم األراضي الالقانوني، ومحاوالت تغيير الهوية العربية 

اإلسالمية واإلسالمية والمسيحية في القدس ومقدساتها 
والمسيحية، التي يكرس الوصي عليها، جاللة الملك عبداهللا 
الثاني ابن الحسين كل إمكانيات المملكة لحمايتها والحفاظ 
على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، ويؤكد أنها 
ًيجب أن تبقى رمزا للسالم، ومحاوالت تصفية األونروا، 

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

وستبقى المملكة األردنية الهاشمية شريكا يعتمد 
عليه في كل جهود محاربة اإلرهاب، والتصدي لخطاب 

  .الكراهية والتمييز والتطرف أيا كان مصدره أو هدفه

ُمنتدانا منبر هام من منابر العمل المتعدد األطراف 
نهجا ثابتا في عالقاتنا الدولية، وال بد  هالذي يجب تقويت

من االستمرار في توفير كل سبل النجاح له، وخريطة 
 عكست ٢٠١٧ّالطريق التي كنا اعتمدنا في كانون الثاني 

  .إرادتنا المشتركة في ذلك

أشكر الحكومة اإلسبانية على حسن االستضافة، 
 .اوأثمن جهد األمانة العامة لالتحاد في تسييرها أعمالن

ًوسيستمر األردن بوصفه رئيسا مشاركا، ببذل كل جهد 
 .ممكن لتعزيز عملنا المشترك لما فيه خير شعوب المنطقة

  .>>...أشكرك مرة أخرى فيديريكا

وسيعقد وزير الخارجية وشؤون هذا ... <<
المغتربين ايمن الصفدي والممثل األعلى للشؤون الخارجية 

 فيديريكا موغريني في والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي
 .نهاية االجتماع مؤتمرا صحفيا مشتركا

  ١ ص١١/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لن نفرط بشرف الهاشميين : الهيئات المقدسية
 برعاية األقصى

  

لتأثير على موقف  - أنس صويلح -عمان 
سنرصد  الملك تجاه األقصى واهم من يعول عليه

  والمكاشفةالشفافيةر أط ضمن انتهاكات االحتالل

التصريحات والعنتريات غير المسؤولة تسوق نحو صراع 
أمتنا لن ترضخ أو تستكين إزاء المس  ديني ال نتمناه

  .بعقيدتها ورمز عزتها وكرامتها

اصدر مجلس االوقاف والهيئة االسالمية العليا 
ودار االفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي القضاة ودائرة 

االقصى المبارك بيانا اوقاف القدس وشؤون المسجد 
بشأن تصريحات ما يعرف بوزير االمن الداخلي  امس

لدولة االحتالل اإلسرائيلي جلعاد اردان الخاص بالمسجد 
الحرم القدسي الشريف رفض فيه / االقصى المبارك

المزايدات والتصريحات االعالمية والدعائية المتطرفة 
لقدسي الحرم ا/ والتحريضية ضد المسجد األقصى المبارك

الشريف في اآلونة االخيرة االمر الذي دفع كافة الهيئات 
والمرجعيات االسالمية في بيت المقدس لتكثيف 
اجتماعاتها واتصاالتها للخروج بتقييم شامل للموقف إزاء 
هذه الهجمة الشرسة التي تطال المسجد االقصى 

الحرم القدسي الشريف والتي كان أخطرها تلك /المبارك
لعبثية التي تكررت على لسان آردان، والتي المهاترات ا

تؤكد بشكل قطعي سعيه الدؤوب الستهداف المسجد 
االقصى المبارك من بوابة الوضع التاريخي والديني القائم 
في المسجد االقصى المبارك منذ أمد بعيد، بإحداث وضع 
تمرر فيه صلوات المتطرفين اليهود داخل ساحات 

  .در اهللالمسجد االقصى المبارك ال ق

وقال البيان ان أداء اجهزة الشرطة وقوات االمن 
المؤتمرة بأوامر هذا المتطرف اردان، والتي باتت تشكل 
رأس الحربة في المشروع التهويدي بكل تصرفاتها 
وسلوكها على ابواب المسجد االقصى المبارك وداخل 
ساحاته الشريفة وحتى في مصلياته وعلى رأسها مصلى 

 تعطيل متعمد لكافة مشاريع إعمار باب الرحمة، مع
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ًالمسجد والتي باتت تشكل تهديدا ألبنيته التاريخية، في 
 ليس اال ،استهتار بمشاعر ماليين المسلمين حول العالم

   دليال على خطورة هذه التصريحات

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

ما يتعلق بالمسجد االقصى المبارك هو ان كل  •
تحت متابعتنا الحثيثة في رصد أي انتهاك او 
تجاوز، والتي لطالما كانت وستبقى محكومة 
ًضمن اطر الشفافية والمكاشفة، بعيدا عن 
المزايدات التي ال تخدم سوى مخططات 
المتطرفين واالحتالل واذرعه ومنظماته والقائمين 

  .عليها

سالمية من هذه التصريحات تحذر الهيئات اال •
والعنتريات غير المسؤولة التي تسوق المنطقة 
والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني ال نتمناه، 
فأي مساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء 
وتعال على حقوق الشعوب واالمم والتي لن 
تجلب معها اال الخراب والدمار لكل من تحدثه 

ًنفسه بأن وعدا باطال أو  مجرد حلم واه او خرافة ً
بالية قد تحقق له مطامع استعمارية احتاللية 
مغلفة بغطاء ديني في بيت المقدس والمسجد 
االقصى المبارك، فسيبقى المسجد االقصى 
ًالمبارك مسجدا اسالميا رغم تصريحات مسؤول  ً
عابر سيمضي كما مضى من قبله من أعدائه 

  .الحاقدين

متنا العربية واهم من يظن ان مواقف شعوب أ •
واالسالمية تبنى على منطق القوة والهيمنة 
والترهيب، فهذه االمة الخالدة التي تعهد اهللا 
بحفظها لن ترضخ ولن تستكين حركتها ان 
مست بعقيدتها رمز عزتها وكرامتها والذي يشكل 

ًالمسجد االقصى المبارك حيزا من هذه العقيدة 
  .الراسخة

 موقف جاللة واهم من يعول على التأثير على •
الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا 
ورعاه وموقف اسرته الهاشمية االردنية الكبيرة 
من المسجد االقصى المبارك فهذا االرث 
ًالتاريخي الذي حمله الهاشميون جيال بعد جيل 
لهو شرف على جبينهم فلن تجد فينا من يفرط 
بهذا الشرف وسيبقى المسجد االقصى تحت 

  .اية هاشمية عربية اصيلةوص

ال مكان للمساومات بالحديث عن ثوابت الدين  •
االسالمي الحنيف التي رسخت عالقة هذه االمة 
بمقدساتها وفي مقدمتها المسجد االقصى 
ًالمبارك الذي نزلت آياته قرآنا يتلى حتى يرث 
ًاهللا االرض وما عليها مسجدا اسالميا بكل  ً

حتها وفي ساحاته ومصلياته فوق االرض وت
 دونم ١٤٤فضائه الشريف، بمساحته البالغة 

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

  .رباني

تشد الهيئات والمرجعيات الدينية على ايدي  •
االقصى المبارك المرابطين في ساحات المسجد 

وعلى مداخله من حراسه الشرفاء ومن ابناء 
االرض المباركة الذين ينوبون عن أمتهم، فاثبتوا 
ًثبتكم اهللا وجعل من وقفاتكم المباركة نبراسا 
يعرف به الحق والعدل، وتعرفون به في موقف 
عظيم ال ينفع معه مال وببنون اال من أتى اهللا 

 .بقلب سليم

 ١ ص١٣/١٠/٢٠١٩الدستور 
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ممارسات االحتالل في األقصى تجر : االردن
 المنطقة الى صراع ديني

  

أكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات  - وطن
االسالمية األردني عبد الناصر أبو البصل، رفض بالده 
المطلق لما ورد من تصريحات وزير األمن الداخلي 
 وبعض مسؤولي سلطات االحتالل المتعلقة بالمسجد

 .االقصى المبارك

واعتبر الوزير أبو البصل في بيان صحفي اليوم 
األحد، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة 
لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة الى 
صراعات دينية ال تنتهي وال نريدها وال نريد أن تصل 
المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في 

 .لعالما

وأكد أن األوقاف األردنية تتابع اعتداء السلطة 
القائمة باالحتالل على المسجد األقصى، والذي بات أشبه 
ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة 
االحتالل من محاوالت تغيير الوضع التاريخي القائم 
وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف 

داء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين هو اعت
 .وحدهم في هذه البقعة المباركة بنص القرآن الكريم

وشدد على أن قوى االحتالل لن تستطيع أن 
ّتغير من الوضع القائم فيه، فسنن اهللا تعالى في ذلك 

 .عبر األزمان تؤكد أن االحتالل الى زوال

وقال الوزير األردني، إن المسلمين ال ينسون 
لحظة ان المسجد االقصى المبارك حق مقدس لهم فهو 
مسرى رسولنا صلى اهللا عليه وسلم وأحد أقدس ثالثة 
مساجد للمسلمين وأن قدسية معراج الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم ال يقل قدسية عن مهبط الوحي وأن حمايته 

 .فريضة

  ١ ص١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 
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يني والتاريخي األردن مستمر بدوره الد: الملك
  في حماية المقدسات

  

الملك عبد اهللا الثاني   قال جاللة– بترا –عمان 
أن العمل جار لوضع خطة تنموية للنهوض باالقتصاد 
ًالوطني، وأكد جاللته خالل حضوره جانبا من ندوة حول 

الوطني األردني، أن أولويتنا هي النهوض بالوضع األمن 
  .ائنا وبناتنااالقتصادي، وتأمين فرص عمل ألبن

ولفت جاللته إلى أن العمل جار على وضع خطة 
  .تنموية للنهوض باالقتصاد الوطني

وشدد جاللة الملك على ضرورة تشجيع 
االستثمار المحلي والعربي واألجنبي، من خالل تقديم كل 
التسهيالت الممكنة، مؤكدا جاللته ضرورة العمل على 

  .خاصتطوير العالقة بين القطاعين العام وال

وأكد جاللة الملك أهمية دعم األشقاء 
الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام 
دولتهم المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع 

 وعاصمتها القدس الشرقية، على ١٩٦٧من حزيران عام 
أساس حل الدولتين، مشددا جاللته على أن األردن 

يني والتاريخي في حماية مستمر بتأدية دوره الد
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق 

  .>>...الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

  ٢ ص١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 
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باب الرحمة مصلى ومقر كرسي : األوقاف
 اإلمام الغزالي

  

 أكدت وزارة األوقاف - عمان - زايد الدخيل
 أن باب الرحمة في المسجد والمقدسات اإلسالمية أمس،

سيبقى مصلى ومقر كرسي اإلمام “األقصى الشريف 
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ً، وفقا للناطق باسمها حسام ”الغزالي ومكتبة وقف
  .الحياري

إن االحتالل ” الغد“وقال الحياري في تصريح لـ 
، ”ال يملك أي سلطة على المسجد األقصى“االسرائيلي 

 الرئيسية باب الرحمة أحد أهم المكونات“مشيرا إلى أن 
للمسجد االقصى الذي تظله الوصاية الهاشمية ما يؤكد 

  .”عدم امتالك االحتالل أي سلطة على مكونات المسجد

وكان وزير األمن الداخلي لالحتالل جلعاد آردن 
ال تمتلك أي حجة قانونية لمنع باب “قال، إن اسرائيل 

عدم قدرة “، مشيرا الى ”الرحمة من أن يصبح مسجدا
. ”على مر السنوات على إغالق بوابة الرحمةاسرائيل و

ومنذ افتتاح باب الرحمة وعودة الصالة إلى المكان كما 
 عاما بفعل ١٦كان سابقا بعد إغالق دام أكثر من 

انتهاكات االحتالل، يصر المقدسيون على رفض 
المحاوالت والمراوغات اإلسرائيلية إلعادة إغالقه، أو حتى 

  .تغيير وجهة استخدامه

ار الحياري الى ان الوزارة تؤكد باستمرار واش
دعمها المطلق لمجلس أوقاف القدس وللعاملين فيه من 

  .الحراس واألئمة وكافة الموظفين والعاملين

وكان وزير االوقاف عبدالناصر ابو البصل، دان 
التدخل االسرائيلي في “في تصريحات صحفية سابقة 

ا وسافرا مصلى باب الرحمة واعتبر ذلك انتهاكا صارخ
للقوانين واألعراف الدولية واإلنسانية وقرارات منظمة األمم 

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

وأخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اول من 
وأغلقته ” باب الرحمة“أمس، المصلين من باحة مصلى 

هم، ونشر عناصرها الكثيفة في أحياء القدس أمام
ًالمحتلة، تزامنا مع شن حملة واسعة من االعتقاالت التي 

، وسط ”فتح“طالت محافظ القدس وكوادر من حركة 

تنديد فلسطيني بانتهاكات االحتالل المتواصلة بحق 
  .المقدسات الدينية

  ٥ ص١٦/١٠/٢٠١٩الغد 
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 مستشفى تبحث دعم" فلسطين النيابية"
 المقاصد في القدس

 

بحثت لجنة فلسطين النيابية آلية دعم مستشفى 
المقاصد الخيري في القدس الشريف خالل االجتماع الذي 
عقدته اليوم الثالثاء برئاسة النائب المحامي يحيى 
السعود مع نقيب األطباء الدكتور علي العبوس وأعضاء 

  .لجنة مناصرة القدس في النقابة

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

  .شح االمكانيات

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

  .فلسطين النيابية

د أن اللجنة تتطلع إلى دعم المستشفى من وأك
قبل نقابة األطباء االردنيين لما عرف عنها من مواقف 

  .مساندة للقضية الفلسطينية

وثمن السعود مواقف النقابة اإليجابية وسرعة 
التجاوب مع دعوة اللجنة لدعم المستشفى، منوها إلى 
أنه تم االتفاق على عقد سلسلة لقاءات أخرى لتحديد 

  . محددة للبناء عليهارؤية

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

  .األردنية
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نواب كما أكد دعم النقابة وبالتعاون مع مجلس ال
ٕممثال بلجنة فلسطين النيابية للمستشفى وادخال المعدات 

  .واألجهزة الطبية من خالل الهيئة الخيرية الهاشمية

وأشار إلى أن النقابة تدعم وتشكل غطاء قانونيا 
للجنة القدس في النقابة لجمع الدعم المالي من الداخل 

  .والخارج لصالح مستشفى المقاصد

 ١٦/١٠/٢٠١٩عمون 
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نثمن موقف تركيا الداعم للوصاية : المعشر
  الهاشمية على المقدسات

 

 التقى نائب رئيس الوزراء - بترا – عمان
الدكتور رجائي المعشر، أمس األربعاء، في رئاسة 
الوزراء، وفدا برلمانيا تركيا، يمثل جمعية الصداقة 

 . التركية- البرلمانية األردنية

ذي حضره وزير وأكد المعشر، خالل اللقاء ال
الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، 
متانة العالقات التاريخية التي تجمع األردن وتركيا، 
وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف 
المجاالت، مشيرا إلى أهمية الدور المناط بلجان الصداقة 

 .البرلمانية في تدعيم العالقات وتوسيع آفاقها

ر إلى مجاالت التعاون والتنسيق الدائم بين وأشا
البلدين ودورهما في تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة 
ومحاربة التطرف واإلرهاب، باإلضافة إلى جهودهما في 
استقبال الالجئين السوريين وتقديم الدعم اإلنساني 

 .واإلغاثي لهم

وأكد نائب رئيس الوزراء على مواقف األردن، 
لة الملك عبداهللا الثاني، تجاه مختلف القضايا بقيادة جال

اإلقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم 

الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه العادلة 
والمشروعة بقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من 

، مثمنا في هذا اإلطار موقف تركيا ١٩٦٧حزيران عام 
لى المقدسات اإلسالمية الداعم للوصاية الهاشمية ع

 .>>...والمسيحية في القدس

بدورها، أكدت رئيسة الوفد البرلماني .. .<<
التركي النائب هوليا نرجيس، تقدير بالدها للسياسة 
الخارجية التي يتبعها األردن، بقيادة جاللة الملك، حيال 
مختلف القضايا في ظل الوضع المضطرب الذي يسود 

 .المنطقة

 الوفد المرافق بحضور السفير وأشارت وأعضاء
ّالتركي في عمان، إلى مستوى التنسيق والعالقات التي 
تجمع بين قيادتي البلدين، مؤكدة أن األردن يعد من 
الدول الصديقة لتركيا، والتي تحرص على إدامة التواصل 

لح الثنائية والتعاون معها، لكل ما من شأنه خدمة المصا
  .والقضايا اإلقليمية
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ضم .. الوصاية الهاشمية على األقصى
ملفات  "..الوطن البديل"مقولة .. األغوار

 سياسية شائكة
  

ِ لم تمض مفاصل –  عمان–نادية سعد الدين 
في وتيرة واحدة طيلة   اإلسرائيلية– المعاهدة األردنية

األعوام الخمسة والعشرين الماضية من عمر عقدها 
 نظير مواقف إسرائيلية متعنتة تجاوزت أطر التسعيني،

بنودها القانونية النافذة صوب االلتفاف حولها، وهو 
ّاألمر الذي غلف العالقة الثنائية بأجواء التوتر حد 
ًالقطيعة الدبلوماسية، حينا، ما يبعث بالقلق على مصير 

  .اتفاق السالم بين الطرفين
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 وتتقدم ملفات سياسية معتبرة واجهة المشهد
الخالفي الثنائي؛ أهمها الوصاية الهاشمية التاريخية على 
المسجد األقصى المبارك، وانتهاكات االحتالل المتواترة 
ضد المقدسات الدينية وبحق أهالي القدس المحتلة، 
ًفضال عن توجهه الحديث لضم األغوار، في ظل مساعيه 

، وتدمير عملية السالم، ”حل الدولتين“الحثيثة لتقويض 
ًناورة، مؤخرا، بشأن أراضي الغمر والباقورة األردنية، والم

بينما تسببت حادثة السفارة اإلسرائيلية بعمان، قبل 
  .ًعامين تقريبا، في تدهور العالقة بين الجانبين

” صفقة القرن“وال يبتعد مضمون ما تسرب من 
األميركية عن المنظور اإلسرائيلي تجاه منطقة األغوار 

سطيني المستقبلي، وهو األمر الذي وطبيعة الكيان الفل
ًأكد األردن رفضه المطلق له، مشددا على إقامة دولة 

، ١٩٦٧) يونيو(فلسطينية مستقلة وفق حدود حزيران 
وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية الالجئين 

ً، تزامنا مع ١٩٤الفلسطينيين وفق القرار الدولي 
تشغيل مناهضته للمساعي المضادة لوجود وكالة غوث و

، وسط مناداته بضرورة ”األونروا“الالجئين الفلسطينيين 
ضمان استمرارية عملها وتقديم خدماتها لنحو مليوني 
الجئ فلسطيني بالمملكة، من إجمالي زهاء خمسة 

  .ماليين الجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمس

ويبدو أن الدعم األردني الثابت والمتواصل 
تلف المنابر والمحافل الدولية للقضية الفلسطينية عبر مخ

ال يحظى باالستحسان اإلسرائيلي، حيث تسعى سلطات 
االحتالل، من خالل أذرعها الدبلوماسية واإلعالمية، 
لضرب الجهود األردنية المناصرة للشعب الفلسطيني، أو 
على األقل لعرقلتها، ولكن دونما فائدة، أمام العالقة 

  . الفلسطينية المتينة–األردنية 

ويكشف السلوك اإلسرائيلي العدائي عن مواطن 
ربكة وقلق متنام من تبعات فتور العالقة مع المملكة 

ًوقد بدا هذا القلق مضاعفا، في . على كيانها المحتل

الفترة األخيرة، إزاء أصوات، على قلتها، صادرة عن التيار 
اليساري الليبرالي، تدعو الحكومة اإلسرائيلية إلنقاذ اتفاق 

م مع األردن، كما قال يوسي بيلين الذي شغل مهام السال
والحكومات اإلسرائيلية، معتبرين ” الكنيست“عديدة في 

أن العالقات الثنائية في أسوأ أحوالها، ما يعكس غياب 
مظاهر االحتفاء المشترك بالذكرى السنوية لتوقيع 
المعاهدة، بعدما عمقت التصرفات اإلسرائيلية الفجوة بين 

  .الجانبين

ٕواذا كان بيلين يقر بأن استمرار اتفاق السالم 
 اإلسرائيلي يخدم الجانب اإلسرائيلي بصورة –األردني 

أكبر؛ فإن السفير اإلسرائيلي السابق في مصر، إسحاق 
ليفانون، يرى ضرورة وقف التدهور في العالقات مع 

إنقاذ المعاهدة التي تشكل أهمية “األردن صوب 
، والتي ”حقق المصالح المتبادلةاستراتيجية إسرائيلية، وت

  .تعود بالفائدة الكبيرة على الجانب اإلسرائيلي

فيما يوجه رئيس الموساد اإلسرائيلي األسبق، 
إفراييم هليفي، االتهام المباشر للحكومة اإلسرائيلية 
ًبتوتير العالقة مع األردن، متوقفا عند إعالن رئيسها 

ن وشمال البحر بنيامين نتنياهو عن نيته بضم غور األرد
الميت والمستوطنات للسيادة اإلسرائيلية، وهو األمر الذي 
ًرفضه األردن، لما يشكل عمليا تهديدا إلقامة الدولة  ً

ً، وتحديدا ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 
 اإلسرائيلية المجمدة منذ –ًمسبقا للمفاوضات الفلسطينية 

  .أعوام

لية المضادة لسياسة ًوبعيدا عن اآلراء اإلسرائي
ُالكيان الصهيوني، والتي لم تصب جوهر مواقفه المعادية، 

صورة تجميلية لوجه “بحيث ال تخرج عن كونها مجرد 
، وفق قول مطلق االستيطان في ”االحتالل القبيح

األراضي المحتلة والرئيس اإلسرائيلي الراحل شمعون 
 بيريز، فإن اإلجراءات اإلسرائيلية التي تمس بنود
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المعاهدة، وتقوض مساعي إحالل السالم واالستقرار في 
  .المنطقة، قد ألحقت الضرر بالعالقة مع المملكة

فقد تسببت انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة 
ضد المقدسات الدينية في القدس المحتلة، السيما 
المسجد األقصى المبارك، في تصعيد التوتر بين الجانبين 

ً بما يشكل مساسا بالمادة التاسعة  اإلسرائيلي،-األردني
 منها، على ٢من المعاهدة التي تنص صراحة، في البند 

تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة األردنية “أن 
الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس، 
وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل 

  .”ي التاريخي في هذه األماكنأولوية كبرى للدور األردن

ًبيد أن الحفريات اإلسرائيلية الكثيفة، مؤخرا، 
أسفل المسجد األقصى وبمحيطه، والتي تغير من معالمه 
وتهدد أركانه، والمردفة بمساعي طمس الهوية العربية 

لجنة المسجد أألقصى المبارك “اإلسالمية، وعرقلة عمل 
 األوقاف والشؤون التابعة لوزارة” وقبة الصخرة المشرفة

ًوالمقدسات اإلسالمية، فضال عن االعتداءات المتواترة 
على حراس المسجد، وهم موظفون مدرجون ضمن 
هيكلية الوزارة، قادت إلى توتر العالقة الثنائية لما يشكل 
ذلك من خرق فاضح التفاق السالم، ومساس واضح 
بالرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات 

لدينية في القدس المحتلة، والتي تم التأكيد عليها ضمن ا
المعاهدة، ومن ثم االتفاقية التي أبرمت بين جاللة الملك 
عبداهللا الثاني والرئيس محمود عباس، في عمان عام 

ً، مثلما يتم إقرارها دوما في القمم العربية ٢٠١٣
  .واإلسالمية

محمد : إال أن حادثة مقتل المواطنين األردنيين
 ٥٨(والطبيب بشار الحمارنة ) ً عاما١٧(الجواودة 

، على يد حارس األمن في السفارة اإلسرائيلية )ًعاما
، وحفاوة ٢٠١٧من العام ) يوليو(بعمان، في تموز 

االستقبال التي حظي بها من نتنياهو عند عودته للكيان 

ًاإلسرائيلي، أضر كثيرا بالعالقة مع المملكة، وأسفر عن 
وبعد أن وافقت عمان . ي عالقات الجانبينأزمة عميقة ف

على استقبال سفير إسرائيلي جديد، جاء إعالن نتنياهو 
بضم غور األردن في حال انتخابه، ما أثار ردود فعل 

  .أردنية غاضبة

كما أن توطين الالجئين الفلسطينيين حيثما 
يتواجدون يعد بالنسبة للمنظور اإلسرائيلي العنصري 

ً يتم الحقا مع الجانب الفلسطيني، أساس أي اتفاق سالم
مما يشكل ركيزة لتلك المقوالت الصهيونية التي تنادي 

ً، وهو األمر المرفوض مطلقا من األردن ”بالوطن البديل“
ًوفلسطين، لما يشكل نسفا لعملية السالم المنشودة، 

 –ًومساسا بالمادة الثامنة من المعاهدة األردنية 
جئين والنازحين، مثلما يتسبب اإلسرائيلية والمتعلقة بالال

 .في تدهور العالقة بين الجانبين

 ٨ ص٢٧/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية حالت دون تنفيذ : داوود
 االحتالل الكثير من المخططات

 

قال وزير االوقاف  -  رامي عصفور–السلط  
والشؤون والمقدسات االسالمية االسبق الدكتور هايل عبد 

وود، ان الوصاية الهاشمية على مدينة القدس الحفيظ دا
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ذات مضامين وأبعاد 
سياسية ودينية، خاصة للجانب الفلسطيني الذي يرى أن 
الوصاية الهاشمية حالت دون أن ينفذ االحتالل اإلسرائيلي 

  .الكثير من المخططات التي تستهدف تغيير الوضع الحالي

الل اللقاء الحواري الذي أقامته وتحدث داوود خ
جمعية تنمية الديمقراطية االردنية مساء أمس في مجمع 

القدس بين : الهيئات الثقافية في مدينة السلط بعنوان
الماضي والحاضر، عن سرد تاريخي لمدينة القدس وآثارها 
شاهدة على ذلك الى االن، وعن العهدة العمرية واهميتها 

دينة التي عرفت بها على مر للقدس، واوضح اسماء الم
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السنوات؛ فقد عرفت بأسماء أورسالم ومدينة ايليا، كما 
تحدث عن القصور األموية التي كانت مقرا إلدارة الدولة 
األموية خالل فترة الخالفة األموية في مدينة القدس، 
وتطرق الى فترة حكم العثمانيين الذي استمر ما يقارب 

 ١٩١٧ للقدس في العام  سنة الى ان دخل اإلنجليز٤٠٠
الذي قسم األراضي الفلسطينية بين  ا بوعد بلفور،ؤووجا

ودور الجيش  ١٩٤٨الفلسطينيين واليهود، ومرورا بحرب 
والذي دافع فيها الجيش  ١٩٦٨االردني فيها وحرب 

االردني عن الثرى الفلسطيني وقدم دروسا تاريخيه قوية في 
وكان في بداية  البسالة والشجاعة باعتراف اليهود بذلك

اللقاء رحب رئيس جمعية تنمية الديمقراطية نضال الدباس 
بالحضور، قائال ان مدينة القدس هي أول القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين، وهي مهبط الرساالت ومسرح النبوات 
وزهرة المدائن، وموضع أنظار البشر منذ فجر التاريخ إلى 

: الجليل أنس بن مالكأن تقام القيامة، مضيفا ان الصحابي 
ًإن الجنة تحن شوقا إلى ‹وفي وصفه لمدينة القدس قال  ّ

بيت المقدس، وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس، 
مشيرا الى ان تاريخ الوصاية الهاشمية ‹ ُوهي صرة األرض

على المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس 
 وعرب للشريف ومقدساتها منذ مبايعة مسؤولين فلسطينيين

  . ١٩٢٤الحسين بن علي في العام 

وتطرق الى الدور األردني الهاشمي في الحفاظ 
على المسجد األقصى المبارك وحماية مقدساته ومراحل 
اإلعمار الهاشمية الطويلة والمستمرة الى يومنا هذا على 

  .الرغم من الظروف السياسية الصعبة والمعقدة

داخالت من وجرى في نهاية اللقاء نقاش وم
الحضور حول مكانة القدس لدى المسلمين والمسيحيين 
حيث اكدوا أننا جميعا كأمة عربية مطلوب منا حماية هذه 
المدينة ال بل الواجب علينا ان نقوم بتسويق القضية 
الفلسطينية كقضية عربية من خالل مشروع عربي إسالمي 

  .لٕلتحرير القدس واعادتها مدينة عربية خالية من االحتال

 ١٣ ص٢٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

فلسطين النيابية تثمن الجهود الدبلوماسية 
  األردنية إلعادة الزخم للقضية الفلسطينية

 

ثمنت لجنة فلسطين النيابية  - بترا - عمان
الدبلوماسية األردنية التي يقودها جاللة الملك عبداهللا 

جميع الثاني إلعادة الزخم إلى القضية الفلسطينية في 
  .المحافل الدولية واالقليمية

ودعا رئيس اللجنة النائب يحيى السعود خالل 
اجتماع اليوم االثنين، منظمات حقوق اإلنسان لالطالع 
على االنتهاكات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ضد األسرى في سجونها، والسيما األسيرين األردنيين 

ًضال عن اعتداءاتها عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، ف
  .الصارخة على الشعب الفلسطيني األعزل

إن لجنة فلسطين على : وقال النائب أحمد الرقب
ًتماس مباشر مع القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استعادة 
أرض الباقورة والغمر تعتبر صفعة سياسية لالحتالل 

 .اإلسرائيلي

 ٧ ص٢٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

حل الدولتين واحترام األماكن تأكيد الملك على 
  المقدسة

 

 تناول التقرير الشهري الصادر عن -عمان 
تأكيد جاللة  دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس اإلثنين،

الملك عبد اهللا الثاني على أن حل الدولتين هو الحل 
الحقيقي الوحيد وفق القانون الدولي وقرارات األمم 

ة الفلسطينية ُالمتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدول
المستقلة القابلة للحياة، ذات السيادة، على خطوط الرابع 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران عام 
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وتضمن التقرير تشديد جاللته على أنه ما من 
شيء يستطيع أن يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه 
الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير، وأن استمرار 

اإلسرائيلي مأساة أخالقية عالمية، فال يمكن ألي االحتالل 
ُاحتالل أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ 

  .شعب أو آماله أو حقوقه

ًواشتمل التقرير أيضا تأكيد جاللته على احترام 
األماكن المقدسة ورفض أية محاوالت لتغيير الوضع 

مدينه القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية لل
المقدسة، وأن األراضي المقدسة التي هي مهد األديان 
 السماويه الثالث ال يجب أن تبقى تحت االحتالل أو مكانا
للفصل العنصري والنزوح القسري والعنف وانعدام الثقة، 
ودعوات جاللته إلى تضافر الجهود والعمل الجماعي 
الذي من شأنه إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي حتى 

  .قق السالم واالستقرار االقليمي والعالمييتح

واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي 
، انتهاكاته المعهودة في األرضي ٢٠١٩خالل أيلول 

الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في 
  .>>...لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية تحد

  ٢ ص٢٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 تنفي حدوث حريق في المتحف "األوقاف"
  "األقصى" اإلسالمي بـ

 

 نفت وزارة األوقاف -  عمان - زايد الدخيل
والشؤون والمقدسات اإلسالمية على لسان ناطقها 

وقوع حريق بالمتحف “اإلعالمي حسام الحياري، 
، مشيرا الى أنه ”االسالمي في المسجد األقصى المبارك

اقلته وسائل اعالم فلسطينية عن وقوع ال صحة لما تن“
  .”حريق في المتحف

ونشرت الوزارة على حسابها على موقع التواصل 
، فيديو من داخل المتحف االسالمي ”تويتر“االجتماعي 

  .يظهر سير العمل بشكل طبيعي” األقصى” بـ

وبين الحياري أن مديرية الدفاع المدني األردني 
لمسجد المبارك، على دربت موظفي أقسام اإلطفاء في ا

التعامل مع الحوادث المختلفة والحرائق على وجه التحديد 
هذا “، الفتا الى أن ”األقصى“التي قد تقع داخل حرم 

البرنامج التدريبي جاء تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك 
عبداهللا الثاني لتوفير أعلى درجة من السالمة داخل 

  .”المسجد األقصى المبارك

الدفاع المدني األردني أنهى العام وأشار الى ان 
تركيب نظام اإلطفاء في المسجد األقصى “الماضي 

والمقدسات اإلسالمية في القدس الشريف، بهدف التأكد 
، مبينا انه تم إجراء ”من توفر متطلبات السالمة العامة

  .تجربة نظام اإلطفاء والتأكد من جاهزيته للعمل

ية ميدانية وأضاف، إنه تم أيضا عقد دورة تدريب
لطواقم اإلطفاء في المسجد تلقوا خاللها تطبيقات عملية 
على عمليات مكافحة الحريق واستخدام معدات اإلطفاء 
وكيفية تفقدها وتفقد األنظمة التلقائية بهدف حماية 

  .أرواح المصلين وزوار المسجد

  ٢ص ٢٩/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

جاللته وخادم الحرمين يبحثان العالقات 
دعم الفلسطينيين في .. لمستجدات االقليميةوا

  قيام دولتهم وعاصمتها القدس

  

ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا  -  بترا- الرياض
الثاني، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية 

اض اليوم الشقيقة، في الديوان الملكي السعودي في الري
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الثالثاء، على العالقات األخوية الراسخة بين البلدين، 
 .والمستجدات اإلقليمية الراهنة

وخالل اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة 
مبادرة مستقبل االستثمار "جاللته في أعمال منتدى 

، الذي ينظمه صندوق االستثمارات العامة "٢٠١٩
الملك وخادم السعودي في دورته الثالثة، أكد جاللة 

الحرمين الشريفين عمق العالقات األردنية السعودية 
المتينة، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف 

 .>>...المجاالت

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة وفي ... <<
مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية 

م العادلة دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقه
والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع 

 وعاصمتها القدس الشرقية، على ١٩٦٧من حزيران عام 
 .أساس حل الدولتين

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق 

ملك الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار جاللة ال
للسياسات واإلعالم الدكتور كمال الناصر، ووزير 
التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون 
االقتصادية الدكتور محمد العسعس، والسفير األردني في 

 .السعودية علي الكايد

كما حضره عن الجانب السعودي سمو األمير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 

ير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وسمو األم
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، وسمو األمير فيصل بن فرحان بن 
عبداهللا وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس 

  .الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

  ٢ ص٣٠/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 يون شركاء لنضال الشعباألردن: الفايز
 الفلسطيني

  

قال رئيس مجلس  - إسالم النسور-السلط  
نستذكر بفخر دور االردن «االعيان العين فيصل الفايز 

وقيادته الهاشمية بالدفاع عن فلسطين ومقدساتها ومنذ 
النكبة استمرت القضية الفلسطينية في مقدمة االولويات 

  .«ًدفاعا عن ثرى فلسطين

الفايز خالل الندوة التي نظمتها واضاف العين 
عمادة شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان 
القدس في عيون االردنيين رغم الصعوبات االقتصادية 
فقد استمر ارتباطنا بفلسطين وشعبها فلم نتخل عن 
رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية لرعاية 

ا وقدمنا اشكال ًالفلسطينيين منذ تقاسمنا رغيف الخبز مع
  .الدعم المادي والمعنوي لهم

وأشار إلى أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني مازال 
ًيجوب العالم دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وما زال 
االردنيون على العهد خلف جاللته شركاء لنضال الشعب 
الفلسطيني في كفاحه المجيد الستعادة حقوقه ووطنه 

الت هذه المواقف السند الحقيقي المغتصب وكانت وال ز
للشعب الفلسطيني وتالحمت بين االردنيين والفلسطينيين 
وكسرت كافة المؤامرات ومحاوالت النيل من مواقف 

  .االردن

وتحدث مفتي المملكة الدكتور محمد الخاليلة 
عن الشرعية الدينية والتاريخية للقدس والمقدسات، حيث 

د تاريخية يمتزج أكد أن الحديث عن القدس ذو ابعا
بالواقع الذي نعيشه اليوم فالقدس منذ فجر التاريخ كانت 
محور الصراع في العالم وبدات العالقة بها في عهد 
النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم في رحلة االسراء 
والمعراج فكان الربط بين المسجد الحرام والمسجد االقصى 

ن عليه منذ فجر الدعوة قبل الهجرة إلى المدينة وكا
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ً شهرا وهذا يربط ١٦السالم في صالته يتجه إلى االقصى 
ًالمسلمين عقائديا وتاريخيا بالمسجد االقصى المبارك  ً

  .يكون للقدس شرعية ربانية فكانت الحكمة الربانية أن

للجنة الملكية لشؤون اوأشار االمين العام 
القدس االستاذ عبد اهللا كنعان في حديثه عن الرعاية 

 للقدس والمقدسات اننا نعمل لتبقى القدس الهاشمية
الشغل الشاغل للجميع في قلوبهم ووجدانهم وان 
ًاالستعمار االسرائيلي يستهدفنا جميعا وال يكتفي بالقدس 
بل يستهدف امتنا وثرواتنا العربية وأن االردن خط الدفاع 
االول عن القدس وعن ثروات األمة وان واجب الجميع 

 لتبقى القدس للعرب والمسلمين دعم االردن ومساندته
  .ًجميعا

وتحدث الدكتور كامل أبو جابر عن القدس 
ًبوصلة السالم العالمي، مؤكدا على مكانتها ودور االردن 

  .في رعايتها والحفاظ عليها

وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور 
عبداهللا سرور الزعبي أكد في بداية الندوة ان الوصاية 

لى القدس والمقدسات في القدس الشريف الهاشمية ع
ًشرعية مستذكرا دور جامعة البلقاء التطبيقية في اعادة 
بناء منبر صالح الدين االيوبي ونقله إلى القدس 

  .الشريف

  ٣ ص٣١/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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الوصاية الهاشمية درع حام للمقدسات : كنعان
 حيةاإلسالمية والمسي

  

 اكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون - عمان
إن الوصاية الهاشمية اليوم تعد : القدس عبداهللا كنعان

ًدرعا حاميا للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين،  ً
في وقت تصاعدت فيه االعتداءات اإلسرائيلية من 
اقتحامات للمقدسات وسحب للهويات واعتقال وجرف 

 واستمرار بناء المستعمرات والبؤر لألراض وهدم للبيوت
 .االستيطانية

وعرض كنعان في محاضرة نظمها المركز 
التابع لكنيسة الراعي " الخيمة"المجتمعي المسكوني 

الصالح اللوثرية في عمان أخيرا، بدعوة من األب سامر 
عازر راعي الكنيسة وأدارها الدكتور سلمان البدور، الدور 

ًسالمية والمسيحية، مبينا أن الهاشمي تجاه المقدسات اإل
االعمار هو جانب واحد لعدة جوانب سياسية واقتصادية 

وثقافية واجتماعية تقوم بها الوصاية الهاشمية على 
 .مدار التاريخ

وشملت المحاضرة عرضا وثائقيا قدمه الدكتور 
نصر الشقيرات وفراس عليان وسوسن الكيالني من 

تعريف بالمقدسات اللجنة الملكية لشؤون القدس تضمن 
اإلسالمية والمسيحية، واستعراض لنماذج من الوثائق 
التاريخية والسياسية والقانونية التي تؤكد الوصاية 

 .الهاشمية

واشتملت المحاضرة على استعراض لدور وجهود 
اللجنة المتمثل بإصدار تقرير يومي يوزع على أكثر من 

 إلى ً ألف عنوان إلكتروني محليا ودوليا، إضافة٢٠٠
ً كتابا وكتيبا في المجاالت ٦٠منشورات زاد عددها على  ً

 آالف عنوان، ٥المعنية بالقدس ومكتبة تحوي أكثر من 
والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتقديم أوراق عمل 

 .وبحوث علمية مختصة بالقدس
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  ٣ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اقتحام المقدسات اإلسالمية والمسيحية : كنعان
 من اخطر االعتداءات االسرائيلية

  

قال أمين عام اللجنة الملكية  – بترا – عمان
لشؤون القدس عبداهللا كنعان إن أخطر االعتداءات 
ًاإلسرائيلية وأكثرها ضراوة وتهديدا للهوية الحضارية 
لمدينة القدس؛ اقتحام المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

لمبارك المسجد األقصى ا"في القدس وعلى رأسها 
، بذريعة الدين واالحتفال " دونما١٤٤بمساحته الكلية 

 .باألعياد

) بترا(وأضاف كنعان اليوم لوكالة األنباء األردنية 
إن التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان وزير "

، والتي أشار فيها "جلعاد اردان"األمن الداخلي االسرائيلي 
لسيادة على أن األمور في القدس تتجه نحو السيطرة وا

المكان، أي السيطرة على المسجد األقصى المبارك، وان 
إسرائيل ستغير الوضع القائم في القدس تظهر للعالم كله 

األمن (عنصرية اسرائيل وتدلل على أن نظرية األمن 
االسرائيلية ال تجلب سوى التأزيم والقلق ) االقليمي

ًوالكراهية والحقد التي تترجمها أيضا في مناهجها 
 ."التعليمية

وبين أن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع 
الدعوة لتكثيف االقتحامات اليومية ألعداد كبيرة من 
المتطرفين اليهود، الذين يقودهم في معظم األحيان 
حاخامات وأعضاء كنيست وتحرسهم قوات االحتالل 
والشرطة الخاصة، ليتمكنوا من فرض التقسيم الزماني 

قصى من دون حق أو مراعاة والمكاني للمسجد األ
  . لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم

ًوالالفت أن هذه االنتهاكات تجد تأييدا من 
، )جماعات الهيكل المزعوم(المنظمات اليهودية المتطرفة 

التي تستغلها في أحياء مناسباتهم وأعيادهم الدينية 
 ، وخالل)ُعيد العرش أو سوكوت(ًالكثيرة، ومنها مؤخرا 

هذا األسبوع لبى دعوة المنظمات المتطرفة آالف 
  . المتطرفين فاقتحموا المسجد األقصى المبارك

وأوضح أن اسرائيل استغلت على مدى تاريخ 
احتاللها لفلسطين والقدس مناسبة هذا العيد للقيام 
بالعديد من اإلجراءات التهويدية، منها زيادة حجم 

ارج إلى ارض عمليات تهريب ونقل المستعمرين من الخ
ُم وعشية عيد العرش نقل ١٩٤٧فلسطين، ففي عام 

 . الف مستعمر في سفينتين١٦حوالي 

وأضاف أن من ابرز اإلجراءات االستفزازية التي 
في عيدهم " السلطة القائمة باالحتالل"قامت بها إسرائيل 

هذا العام إغالق المسجد األقصى أمام أهالي القدس، 
لشريف، متناسية أن مثل هذا وكذلك الحرم اإلبراهيمي ا

 . اندالع انتفاضة األقصى٢٠٠٠ اإلجراء قد سبب عام

وأشار إلى أن اللجنة تؤكد أن المزاعم االسرائيلية 
الباطلة في المسجد االقصى المبارك والتي ترفضها قرارات 
الشرعية الدولية وباألخص منظمة اليونسكو التي أكدت 

هم، وتتنافس مع أن المسجد االقصى ملك للمسلمين وحد
ما توصل إليه علماء آثار وتاريخ ومنهم اسرائيليون 
وغربيون ممن استمرت ابحاثهم ودراساتهم لسنوات 
ًطويلة، وخلصت نتائجها بما اليدع مجاال للشك بأنه ال 
يوجد أي أثر سواء للهيكل المزعوم أو لغيره مما له عالقة 

 .باليهود تحت األقصى أو بجواره أو حوله

نعان أن هذا التأكيد تدعمه قرارات لجنة وبين ك
التراث العالمي في اليونسكو التي تضم كبار علماء 
وخبراء اآلثار في العالم، وتستشير في تقاريرها وقراراتها 
ًعددا من المنظمات الدولية ذات االختصاص بالثقافة 
والتراث العالمي مؤكدا إن تصريحات الوزير االسرائيلي 

ا استفزاز لمشاعر حوالي مليار في حقيقته) اردان(
مليون عربي مسلم ) ٣٤٠(مليون مسلم، و) ٨٠٠(و
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ومسيحي يشكل المسجد االقصى المبارك بالنسبة لهم 
التنازل عنها مهما بلغت  عقيدة وتاريخ ال يمكن

  . التضحيات وكان الثمن

ًوقال ان اللجنة تؤكد وقوف الشعب األردني صفا 
حبة الوصاية الدينية ًواحدا خلف قيادته الهاشمية صا

والتاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
القدس، وتتمسك بمطالبات جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
بالزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة 

 .بفلسطين والقدس

واكدت اللجنة أحقية وزارة األوقاف والشؤون 
 والقانونية في االشراف والمقدسات اإلسالمية التاريخية

ًعلى المقدسات في القدس وادارتها، استنادا الى قرارات 
الشرعية الدولية واالتفاقيات الدولية بما فيها اعالن 
واشنطن واتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 

١٩٩٤. 

 ١ ص١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اليونسكو تدعو : الملكية لشؤون القدس
  لاللتزام بالحفاظ على المدينة المقدسةإسرائيل 

ت اللجنة الملكية لشؤون ّ حي–  بترا– عمان
منظمة االمم المتحدة للتربية لالقدس، المجلس التنفيذي 

م ٢٠٧(على إصدار القرار رقم ) اليونسكو(والعلوم والثقافة 
، والذي يدعو إسرائيل الى االلتزام ٢٠١٩لعام ) ٣٨/ ت

صادرة حول القدس ومقدساتها ، ال”اليونسكو“بقرارات 
ًاإلسالمية والمسيحية، حفاظا على تراثها وهويتها، والتي 

تنتهج إسرائيل سياسة تهويدها، ومحو هذا التراث اإلنساني 
وكل ذلك يجري مخالفة لقرارات الشرعية الدولية واليونسكو 

  .الخاصة بهذا التراث

 اللجنة في بيان صحفي لها امس، من وتأملت
، اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ ”اليونسكو” لعامة لـالمديرة ا

قرارات المجلس التنفيذي، ومن بينها اإلسراع في إيفاد بعثة 
للرصد التفاعلي إلى القدس، وتعيين ممثل دائم ” اليونسكو“

القوة (فيها لرصد االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية 
  .على التراث العالمي الذي تمثله القدس) المحتلة

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

 الى النهر، ومن حق دعاة السالم التساؤل لماذا لم البحر
تتخذ عقوبات رادعة إلسرائيل في تحديها لقرارات المجتمع 

  .الدولي

وبين أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
عبداهللا كنعان، انه من منطلق الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتأييد المجتمع الدولي 

الوصاية تؤكد تمسكها بحماية المقدسات اإلسالمية لهذه 
والمسيحية، والعمل المتواصل والدائم لحفظ هذا التراث 
ٕوايقاف هذا االعتداء اإلسرائيلي اليومي عليه، ومطالبة 
المجتمع الدولي والدول المؤثرة بوضع حد العتداءات 

 .على القدس ومقدساتها) القوة المحتلة(إسرائيل 

  ٢ ص١٨/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *
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مفتي القدس يدين منع االحتالل رفع األذان 
 في المسجد اإلبراهيمي

  

 دان المفتي العام للقدس والديار -  بترا–ام اهللا ر
الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
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محمد حسين، قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق 
ف في مدينة الخليل ليومين المسجد اإلبراهيمي الشري

  .أمام المصلين المسلمين، بحجة األعياد اليهودية

وبين الشيخ حسين في تصريح صحفي اليوم 
االثنين أن هذا القرار يشكل عدوانا وجريمة نكراء لحرمان 
المسلمين من أداء الصلوة في المسجد، مقابل تركه 
ًمباحا أمام المستوطنين ألداء طقوسهم الدينية، وأن 
ُاألديان السماوية تحرم المس باألماكن المقدسة 

  .المخصصة للعبادة وتؤكد حرمتها

وشدد على ضرورة التوقف عن هذه االعتداءات 
التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، 
ًرافضا المبررات التي تسوقها سلطات االحتالل التخاذ مثل 

الف الشرائع هذه القرارات التعسفية الجائرة، بصورة تخ
والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق التي تحمي حرية 

  . العبادة، والوصول إلى أماكنها

وندد الشيخ حسين باالنتهاكات واالعتداءات 
المتكررة والمتصاعدة التي تمارسها سلطات االحتالل، 
وقطعان المستوطنين ضد المسجد األقصى المبارك من 

المصلين، وحراسه خالل استباحته واالعتداء على 
ًالمرابطين فيه، محمال سلطات االحتالل عواقب هذه 

  .الممارسات

  ١/١٠/٢٠١٩ بترا

* * * * *  

االحتشاد والمرابطة في المسجد : كمال الخطيب
  األقصى رسالة تحد لالحتالل

 

دعا الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة 
لة اإلسالمية في الداخل، إلى تنسيق كافة الجهود ومواص

الحشد الدائم والمرابطة في المسجد األقصى، وتوجيه 
رسالة قوية للمستوطنين وحكومة االحتالل المتطرفة من 

 .خلفهم بأن األقصى دونه دماؤنا وأرواحنا

وأكد الخطيب في تصريح صحفي، على أن 
المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة يقومون بواجبهم 

دفاع عنه في كل تجاه المسجد األقصى، وهم مستعدون لل
 .وقت، فهم لم ينسوا العهد والوفاء لمسجدهم

وصرح الخطيب، بأن ما يشهده المسجد األقصى 
من اقتحامات واعتداءات تصاعد في اآلونة األخيرة بفعل 

 .عدة عوامل منها حظر الحركة اإلسالمية

االحتالل تعمد منع الحركة اإلسالمية "وقال إن 
اتها، وكل ذلك ساهم في ٕواخراجها عن القانون وحل جمعي

 ".تعزيز الهجمة االستيطانية على المسجد األقصى

واعتبر بأن الحالة العربية الرسمية الساعية 
للتطبيع مع االحتالل ساهمت أيضا في ما يشهده األقصى 

  .من جرأة غير مسبوقة على اقتحامه وتدنيسه

  ١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" كة الفكرية النسويةالحر"نون يمنتدون يعا
  "مستقبل القدس"و

  

عقدت أول من أمس،  -  أحمد الطراونة-عمان 
 في قاعة ١٩ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 

الحركة «النشاطات بارض المعارض، ندوة فكرية حول 
آمال القرامي من  .شاركت فيها د» الفكرية النسوية

 الندوة الباحثة ٕلينا جزراوي من األردن، وادارة .تونس، ود
  .خديجة حباشنة

وناقشت أستاذة اإلنسانيات في كلية اآلداب 
آمال القرامي الحركة  .والفنون بجامعة منوبة في تونس د

النسوية التونسية، ودور هذه الحركة في النهضة 
العربية، وفكرة النسوية متسائلة عن إمكانية وجود حركة 

ي يمكن من نسوية عربية بالمفهوم العلمي الدقيق الذ
التعمق في دراستها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
الحركات النسوية في الغرب التي خضعت لمراجعات 



  
  ٣٤ 

تناولت الموجة األولى فالثانية فالثالثة، ودرست آفاق ما 
بعد النسوية، مشيرة إلى أن هناك في العالم العربي 

  .تيارات، لكنها ال تمثل كتلة منسجمة ومتآلفة

امي عن آليات االستبعاد والتغيب وتساءلت القر
عن الذاكرة الجمعية العربية، ولماذا تجد النساء صعوبة 
االعتراف بها وبثقافتها، واالعتراف بدورها السياسي، 
مؤكدة ان النضاالت النسوية العربية في سياقات إيجاد 
حركة نسوية عربية واضحة المعالم، وانه البد ان يكون 

 القيم التي تسمح بإرساء هنالك حراك من أجل إحالل
مجتمعات يطيب االستقرار فيها، وتجاوز الطرح القائم 

  .على الثنائية المتضادة؛ رجل في مقابل امرأة

لينا الجزراوي أن صورة . من جانبها قالت د
المرأة الماضية لم تخضع لتغيير جوهري في الذاكرة 

ي العربية، وأن المتخيل العربي ما يزال يحتفظ بما انطبع ف
ذاكرته عن المرأة، ويعيد إنتاجه اليوم بشكل حداثي، من 

  .ّخالل خلق قوالب قيمية أنثوية

أن الطرح النسوي ما يزال يخضع «واضافت 
ألحكام المجتمع وتقاليده، مما يوضح سلبية الفكر العربي 
تجاه التغييرات الجذرية، وان الخطاب النسوي العربي 

لمية والعقلية في المعاصر نفسه يفتقر إلى األدلة الع
  .مواجهة ما يحاصره من خطاب آخر

وناقشت الحباشنة العديد من الجوانب المتعلقة 
بخطاب الحركة الفكرية النسوية وطرحت العديد من 
األسئلة التي جاءت لتثير النقاش وتحفز الحوار للوقوف 
. على أهمية هذه الحركة في سياقات البناء والنهضة

ية في الوطن العربي لكن مضيفة أن هنالك حركة نسو
الحركات الرديكالية أسهمت في تقهقر هذه الحركة إال انه 

  .ورغم ذلك ستبقى الحركة النسوية موجودة

  «واقع القدس ومستقبلها«ندوة 

وفي الندوة الثانية التي أقيمت في قاعة 
» واقع القدس ومستقبلها«: النشاطات تحت عنوان

 الشلبي، وأدار جمال .محمد غوشة، ود .وتحدث فيها د
الندوة الكاتب عامر طهبوب، ناقش المتحدثون واقع 
المدينة المقدسة وما يحاك لها، وتناول المتحدثون 

  .سيناريوهات مستقبل المدينة

وقال طهبوب أن القدس ليست اآلن في خطر 
. ١٩٤٨ٕفقط وانما القدس كانت تضيع منذ ما قبل عام 

  .وقد وصلت األمور اآلن إلى خواتيمها

ضاف طهبوب أن القضية الفلسطينية اآلن وأ
تعيش في هذه اللحظات اسوأ مراحلها التاريخية وهي 
ًقضية شائكة وان هنالك خبثا ولؤما في التعامل مع هذه  ً
القضية من قبل دول العالم، وان االوضاع التي تعيشها 
القدس االن هي نتاج قرارات اتخذتها هذه الدول تجاه 

  .القدس

جمال الشلبي تاريخ العالقة بين  .من جانبه قرأ د
األنظمة العربية والقدس أو فلسطين بما فيها القدس، 
والعالقة بين دول العالم والقضية الفلسطينية، مستحضرا 
أهم المفاصل التاريخية التي أجهضت القوة العربية 

  .وتراجع الجيوش العربية للحفاظ على الدولة القطرية

طينية والقدس وأضاف الشلبي أن القضية الفلس
ٕال تأتي من أهميتها الدينية فقط وانما ألنه ارض عربية 
خالصة، مضيفا أن هنالك تحوال في كيفية التفكير 
السياسي العربي حيث يغيب عنه الواقع وبالتالي أصبح 
ًهنالك عدو أخر غير إسرائيل، وان هنالك غزال واضحا من  ً

  .لعديد األنظمة العربية إليجاد عالقات مع إسرائي

محمد غوشه تاريخ القدس  .من جهته عرض د
من خالل دراسات المستشرقين وكيف تحولت هذه 
الدراسات إلى تأكيد ما جاء في التوراة من أساطير 
يهودية، وهذا ما يمهد للتغلغل اليهودي في ارض 

  .فلسطين

وأضاف غوشه أن الدارسين العرب في بدايات 
ين بصورة تؤكد القرن العشرين بدأؤا يكتبون تاريخ فلسط



  
  ٣٥ 

قوة الدارسين الفلسطينيين في مواجهة ما كتب من 
 .دراسات تؤكد حضور األسطورة اليهودية

 ١٥ ص٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  

  

  

  

  

البرلمان األوروبي يرفض مقترح اللوبي 
 "األونروا"اإلسرائيلي وقف دعم 

  

 رفضت لجنة الموازنة في -  وكاالت- بروكسيل
باألغلبية، مقترح قطع مساعدات البرلمان األوروبي 

  .)أونروا(االتحاد األوروبي عن وكالة 

وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي المسيحي 
قدموا للجنة األوروبية، األسبوع الماضي، مقترحا يقضي 

 مليون يورو من مساعدات االتحاد ١٠٠بالحجز على 
  .للوكالة، بحجة وجود فساد في إدارة المساعدات

ية، السفير المناوب في بعثة وقال عادل عط
قمنا بجهود دبلوماسية «: فلسطين باالتحاد االوروبي

بهذا يكون . كبيرة على مدار اسبوعين السقاط المقترح
  .»رائيلي قد لحقت به هزيمةاللوبي االس

  ١ص ٢/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يرحب باستمرار االتحاد " الوطني الفلسطيني"
 األوروبي دعم األونروا

  

رحب المجلس الوطني  -  كمال زكارنة-عمان 
الفلسطيني، بقرار االتحاد االوروبي استمرار تقديم الدعم 

  .«األونروا«لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وقال المجلس في بيان أصدره رئيسه سليم 
الزعنون، إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان األوروبي 

لمحافظين اليمينية، يعبر عن برفض اقتراح من كتلة ا
التزام االتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار 

 لحين حل قضيتهم ٣٠٢دورها وفقا لقرار انشأها رقم 
  .١٩٤وفقا للقرار 

وثمن المجلس الوطني التبرعات المالية الكبيرة 
التي يقدمها االتحاد األوروبي لوكالة االونروا لتمكينها 

  .دماتها التعليمية والصحية، وغيرهامن تقديم خ

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان االوروبي قد 
أسقطت عصر اليوم مقترحا من الحزب الديموقراطي 
المسيحي يدعو الى الحجز على نصف المساعدات التي 

  .يقدمها االتحاد االوروبي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين

  ٩ص ٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االعتدال واالستقرار في بلدنا مكننا من : الملك
  بناء شراكات عالمية

  

أطلق جاللة الملك عبداهللا  - نيفين عبد الهادي
الثاني من مدينة سوتشي الروسية وتحديدا خالل 

للحوار، نهج عمل » فالداي«مشاركته في أعمال منتدى 
سياسي يقود نحو التنمية والنمو الشامل، في ظل فترة 

 العالم على جمرة من األحداث يقبض بها على
ّواالضطرابات التي تعد في معظمها األسوأ بتاريخ غالبية 
الدول، حيث أكد جاللته أنه من التحديات تتوافر الفرص، 
لذا على الجميع السعي لتحقيق نظام عالمي إيجابي 

  .جديد

بكلمات حاسمة بها الكثير من العمق، قال 
 منطقة الشرق إن التعقيد االستراتيجي في(جاللته 

األوسط يفرض تحديات ولكنه يوفر فرصا في الوقت ذاته، 
لذا فعلينا دور في السعي لتحقيق نظام عالمي إيجابي 
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هذه هي رؤية األردن (، مؤكدا جاللته أن )جديد
المستقبلية للنمو الشامل والمستدام، على الرغم من 

، ليضع أمام إحدى قوى العالم هذا )االضطرابات اإلقليمية
النهج العبقري، ليكون حالة سياسية جديدة تدفع باتجاه 
ّالتطوير الذي يقود للتطور الحقيقي، والذي يعود على 

  .الجميع بانعكاسات عملية

» فالداي«جاللته أكد في كلمته خالل منتدى 
نهج االعتدال واالستقرار في بلدنا، وشبابنا (للحوار، أن 

بناء شراكات في ّالطموح والمنفتح على العالم مكننا من 
، لتبدو بذلك الصورة مكتملة، بأن )جميع أنحاء العالم

االعتدال واالستقرار ليست كلمات تقال على المنابر وفي 
المناسبات، إنما هي نهج عمل وفقا لجاللته، وطريق 
نجاح يقود للصالح الذي يطمح به العالم ويسعى 
لتحقيقه، وذلك يكون باإلصرار والعمل الجاد النتزاع 
الفرص من التحديات، ففي تأكيدات جاللته على نهج 
ّاالعتدال واالستقرار، يؤشر جاللته بشكل واضح على 
مشاكل المنطقة بتأكيدات على أنها قضايا عالمية وليست 

يجمعنا مع (إقليمية فحسب، حيث يؤكد جاللته أنه 
شركائنا حرص مشترك على حل األزمات في الشرق 

كله المتطرفون، واألزمة األوسط، فالتهديد الذي يش
السورية، وقبل كل شيء، استمرار إنكار حق قيام الدولة 

  .)الفلسطينية، كلها قضايا عالمية وليست إقليمية فحسب

وبتفصيل دقيق، تحدث جاللة الملك عن األزمة 
السورية، والتطرف واإلرهاب، ليصل إلى القضية 

 مدخال للحديث عن» األمل«المركزية، جاعال من كلمة 
لن تتمتع (القضية الفلسطينية، بتجديد التأكيد أنه 

منطقتنا باألمن واالستقرار حتى ينتهي الصراع الفلسطيني 
ولن يتحقق ذلك دون حل الدولتين، الذي . اإلسرائيلي

يحقق السالم الحقيقي وينهي الصراع وفقا للقانون 
الدولي وقرارات األمم المتحدة، وبما يفضي إلى قيام 

سطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة الدولة الفل

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
، )القدس الشرقية، تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

أحد الثوابت األردنية، التي يجدد جاللته تأكيدها، انطالقا 
من أهميتها، إضافة لكونها المدخل الجاد للنظام العالمي 

  .ّالجديد الذي وجه به جاللتهاإليجابي 

وتناول جاللته أهمية حماية القدس واألماكن 
المقدسة واإلرث اإلسالمي والمسيحي التاريخي فيها، 

من خالل الوصاية الهاشمية «مؤكدا أن األردن يعمل 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، للحفاظ على السلم 

دول والحد من التوتر، لكن تقع على عاتق جميع ال
المسؤولية في المحافظة على إرث المدينة المقدسة 

، رسائل ملكية مهمة »لتكون مدينة تجمعنا ورمزا للسالم
وأساسية لكل من يرغب ويسعى لغد تنموي ينعم به 
الجميع بمنظومة سالم وأمن وتنمية وعدالة، وذلك لن 

  .ّيكون إال بجعل العدل عنوانا ليومنا ولقادم أيامنا

 الذي استضاف األردن أول منتدى فالداي،
، وتناول في ٢٠٠٩مؤتمراته في الشرق األوسط عام 

ذلك الحين قضايا المنطقة ومستقبلها، ورغم مرور عشرة 
ّأعوام على ذلك التاريخ، إال أن كثيرا من التحديات ال تزال 
تدور في فلك البقاء، واالستمرارية، بل أن بعضها ازداد 

ن، وبعد هذه السنين العشر تعقيدا، ليأتي جاللة الملك اآل
ليعيد التأكيد ان التحديات موجودة، لكن يمكن بمحددات 
واضحة وضعها جاللته الوصول لنظام عالمي جديد 

في دورته السادسة عشرة، «ايجابي، سيما وأن المنتدى 
فجر الشرق والنظام «جاء هذا العام تحت عنوان 

  .«السياسي العالمي

ر عالمي وأمام الملك، وكعادته وضع على منب
إحدى أهم قوى العالم، نهج عمل مختلفا، يتسم بالكثير 
من العبقرية، والذكاء، في جعل العالم أكثر نماء، 
واستقرارا، واضعا التجربة األردنية مثاال يحتذى في خلق 
ّالفرصة من التحدي، بنى من خاللها قوة خاصة به 



  
  ٣٧ 

جعلت من مكانته سياسيا واقتصاديا األكبر بين دول 
المنطقة، رغم عيشه في دائرة حرجة تحيط به من كل 

  .الجهات

  ٣ص ٥/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

 في "صفقة القرن"تالشي احتماالت إطالق 
 المدى المنظور

  

 شكك مصدر مطلع في -القدس المحتلة 
التي وعدت » صفقة القرن«واشنطن، باحتمال إطالق 

ناسبات متتابعة إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب في م
  .٢٠١٩إطالقها قبل نهاية عام 

ويقول المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه وكان 
في صياغة خطة السالم » بصفة استشارية«قد ساهم 
إن تعقيدات «في اشهرها األولى ) صفقة القرن(األميركية 

الوضع السياسي واالرباكات التي نراها في إدارة الرئيس 
شأن محاوالت الديمقراطيين ترمب نتيجة الجدل الدائر ب

لعزله، في مجلس النواب على االقل، وتزامن ذلك مع 
أزمة سياسية إسرائيلية شالة، وغموض حول قدرة 
اإلسرائيليين على تشكيل حكومة، أو االتجاه النتخابات 
ثالثة، وكم من الوقت سيمر قبل أن تكون هناك حكومة 

قة صف(إسرائيلية مفوضة، يجعل من فرضية اطالقها 
  .«ًقبل نهاية هذا العام أمرا صعبا للغاية) القرن

في البداية كانت هناك ثقة «ويضيف المصدر 
بأن إطالق خطة السالم األميركية سيستقبل إيجابا من 
الدول العربية الحليفة للواليات المتحدة، ولكن التطورات 

في (السياسية خالل االثني عشر شهرا الماضية، هنا 
 وفي إسرائيل والدول العربية الحليفة، )الواليات المتحدة

وتفاقم األزمة مع إيران، انعكس سلبا على خطة السالم، 

وأبعد احتمال إطالقها وقدرة األطراف على قبولها 
  .«وتنفيذها

  ٦ص ٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  

المغرب يؤكد رفضه ألي إجراءات تمس مدينة 
 القدس

  

 أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين
العثماني، رفض المملكة المغربية القاطع لما يعرف 

، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، "صفقة القرن"بـ
 .مشيرا إلى أن القدس خط أحمر

وأضاف العثماني، خالل خطاب جماهيري له في 
مدينة أغادير جنوب المملكة، أن جميع 

ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق األمر  المغرب مكونات
برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس لإلدارة 
األميركية والمجتمع الدولي، أو الدبلوماسية الوطنية 

 .وجميع القوى السياسية المغربية

لشعب وشدد على أن المغرب ال يزال مع ا
ومحاولة تصفية " صفقة القرن"الفلسطيني، وحكاية 

القضية الفلسطينية مرفوضة، وال تنازل عن القدس 
 .عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة

 ٦/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 باقية لدعم "األونروا: "الوكالة"مفوض 
 الفلسطينيين

  

 وضح المفوض -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
كالة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين العام لو

 دول أعلنت ٣هناك «ّبير كرينبول، إلى أن » األونروا«
ًأنها ستجمد مؤقتا مساهماتها في انتظار نتائج  ّ ّ
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ّ، بعد حملة ادعاءات إسرائيلية بدأت قبل أشهر، »التحقيق
ّتشمل تورط إدارة الوكالة في عدد من االنتهاكات لتحقيق 

  .ّيةمكاسب شخص

خالل الفترة ذاتها، كانت لدينا «ّولفت إلى أن 
ّلذلك أعتقد أن على الجميع أن يضعوا .  جهة مانحة٢٤

ّأنني «وأعلن في حديث صحافي، . »األمور في نصابها
ًأرفض من دون تحفظ االدعاءات الموجهة ضدي مباشرة،  ّ ّ ّ
ّألن عملية التحقيق جارية وقد تعاونت منذ البداية مع  ّ

جامعة الدول «ّأنني كنت في «وذكر . »ّليةهذه العم
ًأخيرا، حيث التقيت وزراء الخارجية ونواب وزراء » العربية

الخارجية، وسط كثير من االهتمام والتركيز على 
التقينا خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة . »األونروا«

ّممثلي مجموعة واسعة من البلدان، والجميع يركزون  ّ
  .«ّت التي نقوم بهاعلى تقديم الخدما

ّوركز كرينبول على أن  أحد أفضل المؤشرات «ّ
ّعلى ذلك هو أننا فتحنا السنة الدراسية لـ ً ألفا من ٥٣٠ّ

ّالفتيان والفتيات الفلسطينيين في الوقت المحدد هذا 
ًأصبح ذلك في السنوات األخيرة موضوعا كبيرا . الصيف ً

ًللغاية، ألن ذلك يمثل دوما تحديا من الن ً ّ   .«ّاحية الماليةّ

من الطبيعي للغاية أن تواجه أي «ّورأى أن 
ّمنظمة تهتم بمواضيع كالتي نهتم بها، ومن وقت إلى  ّّ ّ
ّآخر شكاوى، وهناك آليات للتعامل معها، والتحقيق الذي 

  .«يجري حاليا مستقل ضمن منظومة األمم المتحدة

ّوأكد أن  واجهت جوالت غير مسبوقة » األونروا«ّ
ديات والضغوط خالل العام ونصف العام من التح
بدأت بقرار الواليات المتحدة األميركية خفض . الماضي

 مليون دوالر من تمويلها للمنظمة، وجرى خفض ٣٠٠
لذلك فقدنا كامل مبلغ .  مليون دوالر ُأخرى هذا العام٦٠

ّ مليون دوالر اعتادت الواليات المتحدة تقديمه حتى ٣٦٠
، نجحنا ٢٠١٨في عام «ّأن وأشار إلى . »٢٠١٧عام 

 دولة مختلفة ومن مؤسسات، ٤٣في تعبئة التمويل من 

. »وكانت هناك زيادة في المساهمات؛ هذا غير مسبوق
  .«األونروا باقية لدعم الفلسطينيين«ّوجزم أن 

وقال مركز حقوقي فلسطيني، أمس السبت، إن 
 فلسطينيا استشهدوا؛ جراء اعتداء الجيش ٣٢٦

 قطاع غزة منذ انطالق مسيرات العودة اإلسرائيلي على
مركز الميزان «وأضاف . على حدود غزة منذ آذار الماضي

: ، في بيان وصل األناضول نسخة منه»لحقوق اإلنسان
 ٩٢٤٣ فلسطينيا، بينهم ٤٦٠ ألف و١٨كما أصيب «

 ١٨٤ طفل، و ٢٠٠٠أصيبوا بالرصاص الحي، منهم 
  .«سيدة

المشاركين واستنكر المركز، استمرار استهداف 
في مسيرات العودة السلمية، واستخدام قوات الجيش 
اإلسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة، السيما تجاه األطفال 
والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية 

استمرار صمت المجتمع الدولي «وأكد أن . والصحافيين
ًيا ًوتحلله من التزاماته القانونية شكل عامال تشجيع
. »لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من المالحقة

للتحرك العاجل لوقف «ودعا المركز، المجتمع الدولي 
االنتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء الحصانة 
التي تتمتع بها قواتها وقادتها، ومالحقة كل من يشتبه 

  .«ي أي من االنتهاكات الجسيمةبضلوعه ف

في موضوع آخر، جرفت طواقم بلدية االحتالل 
 دونما زراعية في منطقة ٢٢في القدس، أمس السبت، 

وأفادت . كريمزان شمال غرب بيت جاال بمحافظة بيت لحم
بأن جرافات بلدية الحتالل في » وفا«الوكالة الرسمية 

جار  دونما مزروعة بأش٢٢القدس، جرفت ما مساحته 
الكرمة والزيتون واللوزيات، في منطقة كريمزان شمال 
غرب بيت جاال تعود للمواطن ناصر عبد ربه، الذي لم 
. يكن متواجدا فترة التجريف وتفاجأ صباح أمس بذلك

وأضافت انه تم أيضا هدم مغارة كان يتخذها عبد ربه 
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مسكنا له في تصديه لسياسة االحتالل خوفا من 
ض، الفتا الى ان عائلة عبد ربه تتخذ االستيالء على األر

  .١٩٦٧من المغارة مسكنا لها منذ العام 

إلى ذلك، فتحت زوارق االحتالل، صباح أمس 
السبت، النار صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع 

وقالت لجان الصيادين ان زوارق االحتالل اطلقت .غزة
النار صوب مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال 

رب بيت الهيا في حدود ثالثة اميال بحرية، دون وقوع غ
وتنفذ زوارق االحتالل اعتداءات . اصابات او أضرار

ار واالعتقاالت متواصلة في البحر تشمل اطالق الن
  .ومصادرة المراكب

  ٢٠ص ٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عباس يؤكد .. تشمل الضفة والقدس وغزة
  ديد موعدهاإجراء االنتخابات العامة دون تح

 

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصرار 
القيادة الفلسطينية على إجراء االنتخابات العامة في كل 
المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة وقطاع 

 .غزة، دون أن يحدد موعدا لذلك

وأضاف عباس خالل كلمة مقتضبة له في بداية 
ي مقر الرئاسة اجتماع القيادة الفلسطينية المنعقد ف

بمدينة رام اهللا األحد أن الموقف الفلسطيني من دفع 
 .رواتب األسرى والشهداء ثابت وال تراجع عنه

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في خطابه باألمم 
المتحدة الشهر الماضي أنه سيدعو إلى انتخابات عامة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى 

 .رام اهللا

أعلنت حركة  حينها  تعقيبا على دعوة عباسو
استعدادها لالنتخابات ) حماس(المقاومة اإلسالمية 

العامة الشاملة التي تتضمن االنتخابات الرئاسية 

- والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، ودعت الحركة 

 إلى التوافق على خطوات إنجاح هذه -في بيان
 .االنتخابات لمواجهة التحديات الخطيرة

بمغادرة مربع "وطالبت الرئيس الفلسطيني 
، والتحلل من "التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره

اتفاق أوسلو، والتوافق وطنيا على إستراتيجية شاملة 
لمواجهة مشاريع االحتالل المدعومة أميركيا لتصفية 

 .القضية الفلسطينية في ما يعرف بصفقة القرن

  لجان مع االحتالل

آخر، قال المتحدث باسم حركة حماس في تطور 
حازم قاسم إن تصريحات الرئيس محمود عباس عن 
تشكيل لجان مشتركة مع االحتالل لتفعيل االتفاقيات 
السابقة، يؤكد أن قراراته السابقة بوقف التعامل 
باالتفاقات الموقعة، هي مجرد حديث إعالمي، يفتقد 

 .الجدية

سلوك  هذا ال- في بيان صحفي - ووصف قاسم 
من قيادة السلطة بقمة االستهتار بالشعب الفلسطيني، 

العام الرافض لعالقة السلطة الرأي وأنه محاولة للتالعب ب
 .باالحتالل

حماس أن السلطة تثبت   وأضاف المتحدث باسم
في كل مرة انعدام اإلرادة في مواجهة االحتالل وسياسته، 
مشيرا إلى ما سماه عجزها عن التخلي عن مصالحها 
الحزبية والشخصية الضيقة، التي قال إنها تناقض 

 .المصلحة الوطنية العليا

  ٧/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

جرائم االحتالل ضد :  الفلسطينيةالخارجية
القدس ومواطنيها تصعيد خطير وتجاوز 

  للخطوط الحمراء
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إن " قالت وزارة الخارجية والمغتربين -رام اهللا 
تشفى المطلع في مدينة القدس اقتحام قوات االحتالل لمس

المحتلة، وعناصر من شرطة االحتالل لمصلى باب 
الرحمة بالمسجد األقصى المبارك يشكالن تصعيدا خطيرا 
وتجاوزا فجا لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافا متعمدا 

  ".لكرامة االنسان وحقه في الحياة والعبادة

وأشارت الوزارة في بيان، صدر اليوم االثنين، 
أن هذه االقتحامات المتكررة تعتبر استهزاء بمبادئ "لى إ

ٕحقوق االنسان، وامعانا في التمرد على القانون الدولي 
ورفض مبادئه، وكذلك على الشرعية الدولية، وقراراتها، 

  ".، واالعالن العالمي لحقوق االنسان"جينيف"واتفاقيات 

في إطار "وقالت إن هذا التصعيد الخطير يندرج 
حتالل على القدس المحتلة ومواطنيها ومقومات تغول اال

وجودهم الوطني واالنساني فيها، وحلقة بشعة في 
عمليات أسرلة وتهويد القدس وعمليات التطهير العرقي 

  ".المتواصلة لمواطنيها

أن صمت المجتمع الدولي واكتفائه "وأكدت 
ببيانات اإلدانة الشكلية لهذه الجرائم المتواصلة يشجع 

حتالل على تعميق استفرادها العنيف بشعبنا سلطات اال
، "ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها االستعمارية التوسعية

أن المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي  مشددة على
وقت مضى بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، 
والتحرك الفعلي والجاد لحماية فرص تحقيق السالم على 

  .أساس حل الدولتين

  ٧/١٠/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

 تضمن الكثير من "صفقة القرن": فريدمان
  المصالح اإلسرائيلية على المدى الطويل

 

 كشف السفير –  وكاالت- القدس المحتلة
” صفقة القرن“األميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن 

تضمن كثيرا من مصالح إسرائيل على المدى الطويل، وأن 
فاعلة حتى اآلن هو أحد عدم وجود حكومة إسرائيلية 

  .أسباب تأجيلها

وأكد فريدمان في تصريحات نشرها موقع القناة 
العبرية السابعة، أن إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، تفضل وجود حكومة إسرائيلية قوية وفاعلة 
لالستجابة لخطة السالم، وأنها رفضت نشر الخطة قبل، 

ظرا لعدم وجود حكومة أو خالل االنتخابات اإلسرائيلية، ن
يمكن النقاش معها حول الخطة والقضايا التي تخدم 

  .مصلحة إسرائيل والواليات المتحدة على المدى الطويل

وأوضح فريدمان أن إدارة ترامب ال تفضل أحدا 
على آخر ليكون في الحكومة اإلسرائيلية، وأن هذا األمر 

تريد يخص الناخب اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن ال 
  .التأثير أو التدخل في االنتخابات

خطة السالم بحاجة لمناقشتها في جو “وقال إن 
سياسي رصين وشامل، ألنها تنطوي على الكثير من 

  .”المصالح اإلسرائيلية طويلة األجل

وكان المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط، 
جيسون غرينبالت، قال أن اإلدارة األميركية ال يمكنها أن 

قبل االنتخابات ” صفقة القرن“شر الجزء السياسي من تن
  .اإلسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل

الخطة االقتصادية مثيرة، وأعتقد “وأضاف إن 
أنها يمكن أن تظهر للفلسطينيين، واألردن، ومصر، 

ضرورة انخراط “، مؤكدا ”ولبنان، ما يمكن أن يحدث
يض في جهود السلطة الفلسطينية مع إدارة البيت األب
، ”صفقة القرن“الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لتحقيق 

  .”إذا لم يكن هناك سالم كامل، فلن يحدث شيء“: وقال

وكان من المنتظر أن تعلن إدارة ترامب عن 
الشق السياسي من الخطة األميركية لحل الصراع 

عقب ” صفقة القرن” اإلسرائيلي والمعروفة بـ-الفلسطيني
اإلسرائيلية، إال أن فشل رئيس الوزراء االنتخابات 
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اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتالف حكومي 
عقب االنتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي، 

  .آخر اإلعالن

وحول االعتراف األميركي بالسيادة اإلسرائيلية 
ٕعلى الضفة وامكانية أن تضيع تل أبيب هذه الفرصة، 

سوف يضيع إذا لم يكن هناك “: شدد فريدمان قائال
وبخصوص وعود رئيس الوزراء اإلسرائيلي .”حكومة

المؤقت، بنيامين نتنياهو، بضم غور األردن في حال 
شكل حكومة، رأى فريدمان أن هذه الخطوة ال تحول دون 
إيجاد حل سياسي، مستدركا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من 

 سيساهم المناقشة لفهم الهدف من هذه الخطوة، وكيف
  .ضم الغور بأمن إسرائيل، حسب قوله

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل 
” عدم اعتداء“كاتس أمس أنه يشجع على إبرام اتفاقات 

مع دول الخليج العربي كمقدمة التفاقات سالم محتملة 
  .في المستقبل

وتمتنع دول الخليج العربي عن إبرام اتفاقات 
لعبرية بسبب االحتالل اإلسرائيلي سالم مع الدولة ا

لألراضي الفلسطينية، لكن المخاوف المشتركة من إيران 
وكتب وزير .باتت تقرب بين الطرفين في السنوات األخيرة

لقد قمت مؤخرا “الخارجية عبر حسابه على تويتر 
بتشجيع مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقات عدم اعتداء مع 

  . ”اليات المتحدةدول الخليج العربي بدعم من الو

ستضع هذه الخطوة التاريخية حدا “وأضاف 
للنزاع وتسمح بالتعاون المدني حتى يتم توقيع اتفاقات 

وبحسب كاتس، فقد ناقش المقترح مع عدد من .”سالم
وزراء الخارجية العرب لم يكشف هوياتهم، باإلضافة إلى 
المبعوث السابق للرئيس ترامب، جيسون غرينبالت أثناء 

 اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة أواخر حضوره
  ). سبتمبر(أيلول 

ورفض متحدث باسم كاتس تقديم مزيد من 
الذي التفاصيل في الوقت الحالي، ولم يتضح مدى التقدم 

  .أحرزه المقترح حتى اللحظة

  ٢٧ص ٧/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

ان التضامن مع : "سيادة المطران عطا اهللا حنا
 هو انحياز إنمالسطيني في محنته الشعب الف

 واإلنسانية األخالقيةللحق والعدالة وللقيم 
 "النبيلة

  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 لدى استقباله صباح األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

اليوم وفدا من منظمة حقوق اإلنسان في جنيف بأن 
 قرارا ٧٢حو  ن١٩٤٨األمم المتحدة اعتمدت منذ عام 

يتعلق بالقضية الفلسطينية لم يطبق منها قرار واحد حتى 
  .هذه الساعة

وقال سيادته بأننا نطالب كافة دعاة الدفاع عن 
حقوق اإلنسان في عالمنا بالتضامن مع القضية 

 إلى إضافةالفلسطينية التي لها بعد إنساني حقوقي 
سطين  نعتقد بأن التضامن مع فلأننا كما األخرى أبعادها

 هو انحياز للحق والعدالة وللقيم اإلنسانية إنماوشعبها 
  . النبيلةواألخالقية

من المؤسف ان تكون هنالك قرارات متعلقة 
 إهمالهابالقضية الفلسطينية في األمم المتحدة والتي يتم 
 األرضوال تتم متابعتها كما يجب، ولهذا فإننا نرى على 

ستهدافه لشعبنا بأن االحتالل ممعن في قمعه وظلمه وا
 إنساني وبسبب انعدام وجود أو أخالقي وازع أيدون 

المسائلة على الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني 
  .الذي يناضل ويكافح من اجل الحرية



  
  ٤٢ 

الفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات التي 
تستهدفهم ولن يقبلوا بتصفية قضيتهم وما يسمى بصفقة 

 في عقول وعلى إالست موجودة القرن هي في الواقع لي
 وفي األبيض البيت أروقة من يخططون لها في أوراق

 قضية عرفها وأنبل بهدف تصفية اعدل األماكنغيره من 
  .التاريخ اإلنساني الحديث

وضع سيادته الوفد في صورة ما يحدث في 
 األسرى أوضاعمدينة القدس كما تحدث سيادته عن 

 األسيرما تعرض له والمعتقلين في سجون االحتالل و
  .سامر عربيد من تنكيل

كما تحدث سيادته عن استهداف المقدسات 
 في مدينة القدس وضرورة التصدي لهذه واألوقاف

السياسة االحتاللية الممنهجة التي هدفها هو تصفية 
  .الوجود الفلسطيني في عاصمتنا الروحية والوطنية

 األسئلة سيادته على عدد من أجاب
  . مدينة القدسأحوالوقدم للوفد تقريرا عن واالستفسارات 

  ٨/١٠/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

  اقتحام باحات األقصى ممنهج: وزير األوقاف

  

قال وزير األوقاف  -  أنس صويلح- عمان 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو 

يل البصل ان استباحة وزير الزراعة اإلسرائيلي يوري ارئ
باحات المسجد األقصى برفقة مستوطنين متطرفين امس 

من التدخل في الوقف » سلسلة ممنهجة«جاء ضمن 
  .اإلسالمي في األقصى

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ان 
هي سلسة ممنهجة  اقتحامات المسجد األقصى المبارك

من سلطة االحتالل في التدخل في الوقف االسالمي في 
بارك وهذا أمر مرفوض جملة المسجد االقصى الم

  .وتفصيال

وقال ان العمل الذي تقوم به سلطة االحتالل 
يتضمن استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم، خاصة مع 
زيادة وتيرة االقتحامات بدعم من شرطة االحتالل 

  .ومشاركة شخصيات سياسية مثل احد الوزراء

ابو البصل ان إدارة المسجد االقصى منوطة  وأكد
ئرة االوقاف االسالمية في القدس المحتلة، مؤكدا عدم بدا

جواز ألي كان التدخل في مكان العبادة المخصص 
للمسلمين، مؤكدا تقديم الدعم الكامل الدارة األوقاف 
االسالمية في القدس ومع مجلس االوقاف في ظل 

  .غطرسة سلطات االحتالل

وكان وزير زراعة سلطات االحتالل ارئيل اقتحم 
 من المستوطنين باحات األقصى من ٣٠٠ نحو يرافقه

عيد «جهة باب المغاربة بمناسبة ما يعرف عند اليهود بـ 
، واعتدت قوات االحتالل على مرابطين ومرابطات »الغفران

  .قرب باب الرحمة

وتشهد مدينة القدس المحتلة خالل المناسبات 
اليهودية اقتحامات واسعة للمسجد األقصى ومحيطه، 

رع وطرقات في البلدة القديمة، وتكثيفا لوجود ٕواغالق شوا
قوات االحتالل، في الطرق المؤدية إلى حائط البراق 

 .ومحيطه، إلى جانب رصد ومراقبة حركة المقدسيين

  ١ ص٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  االحتالل ماض في تهويد القدس: عطون

 

 قال عضو المجلس التشريعي عن – القدس
ن االحتالل اإلسرائيلي لديه خطط القدس، أحمد عطون، إ

 .واضحة تجاه المدينة المحتلة

وكالة "ونوه عطون في تصريح صحفي تلقته 
اليوم األربعاء، إلى أن االحتالل يستثمر " سند لألنباء

  .انشغال األمة العربية واإلسالمية



  
  ٤٣ 

وأضاف أن االحتالل يرى في هذه الظروف 
يذ مخططاته ًفرصة سانحة أمامه والوقت مناسب جدا لتنف

  .التهويدية

الذين يتصدون لمثل هذه "وشدد على أن 
ّالهجمات هم أهل القدس هم من يعول عليهم بالدرجة 

  ".األولى في الدفاع عنها

المقدسيون يمثلون رأس الحربة في هذا : "وأردف
الوقت الذي تعتبر فيه القدس وحيدة أمام سياسة 

  ".التهويد

ليهم أن رسالتي ألهل القدس بأن ع: "وتابع
ًيدركوا أن المعركة التي تدور حاليا في القدس هي معركة 
صمود ووجود، فهم السد المنيع المتبقي في هذه األمة 

  ".أمام سياسة التهويد

ًنرفع الصوت عاليا ونهيب بأهلنا في : "واستطرد
ًالقدس تحديدا وفي الضفة عامة بضرورة التحرك العاجل 

 والعمل على إفشال لنصره القدس والتصدي للمستوطنين،
  ".مخططات االحتالل

وأكد عطون على ضرورة التصدي بكل 
اإلمكانيات المتاحة لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم 
على المقدسات اإلسالمية في القدس، من خالل الرباط 

  .في ساحات األقصى والصمود أمام انتهاكات االحتالل

ولفت النظر إلى أنه من الوضع الطبيعي أن 
لدى السلطة خطة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدينة يكون 

القدس، وتعزيز صمود أهلنا أمام الهجمة المسعورة من 
  .قبل االحتالل

وطالب العالمين العربي واإلسالمي بضرورة 
مؤازرة أهل القدس الذين يقدمون كل غال ونفيس للدفاع 

  .عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية

على المقدسيين هل القدس هي حكر : "وتساءل
فقط؟ وهل مطلوب منهم فقط الدفاع عن شرف األمة 

  ".ومقدساتها؟

وأوضح النائب في المجلس التشريعي، أن 
اقتحامات االحتالل ليست حالة فردية يقوم بها بعض 
المستوطنين، فالعدد تزايد من بضع عشرات إلى مئات 

  .يقتحمون برفقة شخصيات صهيونية بارزة

ًح تدريجيا في فرض تقسيم ورأى أن االحتالل نج
مكاني وزماني على المقدسات اإلسالمية والقدس 

ومؤشرات ذلك ما يشهده مصلى باب الرحمة ومسجد "
  ".البراق المرافق لباب المغاربة

واعتبر أنه من الضروري أن تقابل أعداد 
المستوطنين المتزايدة بأعداد أكبر في الرباط والصمود في 

أجل منع تنفيذ مخططات ساحات المسجد األقصى من 
  .االحتالل في القدس

 ٩/١٠/٢٠١٩ سند لألنباء وكالة

* * * * *  

حريصون على استمرارية خدمات : الهدمي
  في القدس" أونروا"

 

 قـــــال وزيـــــر شـــــؤون القـــــدس فـــــادي –القـــــدس 
الهــدمي، إن هنــاك حــرص فلــسطيني علــى تعزيــز مكانــة 

تها فــي القــدس، والحفــاظ علــى اســتمرارية خــدما" األونــروا"
ووجودهـــا رغـــم ممارســـات االحـــتالل اإلســـرائيلي والقـــرارات 

 .األميركية المجحفة

جــاء ذلــك خــالل لقائــه مــع مــدير عمليــات وكالــة 
في الضفة الغربية غـوين لـويس، " األونروا"الغوث الدولية 
  .اليوم األربعاء

وتطرق الهدمي إلى الوضع المالي الصعب الـذي 
ر األميركـي بوقـف الـدعم إثـر القـرا" األونـروا"تمر به وكالة 

  .المالي لها

تعبيــــر عــــن الــــسياسة "ووصــــف هــــذا القــــرار بـــــ 
المنحــازة إلســرائيل والهادفــة إلنهــاء القــضية الفلـــسطينية 

  ".عامة، وقضية الالجئين خاصة



  
  ٤٤ 

وأوضـــح أن الهجمـــات اإلســـرائيلية علـــى مدينـــة 
ــائال : ًالقــدس تهــدف لمحاربــة الوجــود الفلــسطيني فيهــا، ق

لمطلع ومداهمة قـسم أمـراض الـسرطان اقتحام مستشفى ا"
ــــصارخ لكــــل األعــــراف والمواثيــــق  فيــــه، هــــو االنتهــــاك ال

  ".الدولية

ــــصاعد اقتحامــــات المــــسجد   ــــى ت ــــا أشــــار إل كم
  .األقصى المبارك ومالحقة حراسه والمصلين

وبين وزير شؤون القدس أن قطـع الكهربـاء مـن 
" كهربــاء"شـركة الكهربــاء اإلســرائيلية علــى منــاطق امتيــاز 

ــــادة م ــــى القي ــــضغط عل ــــدس، هــــي وســــيلة لل حافظــــة الق
  .الفلسطينية

مــن جانبهــا، أكــدت لــويس اســتمرار وكالــة الغــوث 
بأداء رسالتها ومهامها رغم كـل التحـديات التـي تواجههـا، 

  .خاصة في مدينة القدس

" األونــروا"وأشــارت إلــى اإلجــراءات التــي اتخــذتها 
لتفعيــــل وتطــــوير أوضــــاع مدارســــها فــــي القــــدس، وعــــن 

مجهــا المتعــددة التــي مــن شــأنها زيــادة ثقــة الالجئــين برا
  .بمؤسساتها

  ٩/١٠/٢٠١٩ سند لألنباء وكالة

* * * * *  

مساعد وزير الخارجية األميركي في حوار مع 
 "الغد"

  تغريد الرشق: أجرت الحوار

 تعيد تصريحات أدلى بها، في مقابلة –واشنطن 
ايا ، أحد أبرز السياسيين المعنيين بقض"الغد"خاصة لـ

الشرق األوسط في اإلدارة األميركية، إلى األذهان ما 
قالته رئيسة وزراء الكيان اإلسرائيلي السابقة جولدا مائير 
غداة جريمة إحراق المسجد األقصى المبارك قبل خمسة 

  .عقود من اآلن

مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق 
في " دالغ"األدنى ديفيد شينكر، الذي كان يتحدث إلى 

مكتبه بوزارة الخارجية األميركية األسبوع الماضي، رد 
على سؤال حول نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة 

توقعت حدوث انفجار للوضع في "بقوله إن أميركا 
، إال أنها "المنطقة واندالع سلسلة من االنتفاضات

من قبل العالم أجمع على هذا " الباردة"تفاجأت بردة الفعل 
  .القرار

وكانت أميركا نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة 
، حيث تم نقلها من تل أبيب ٢٠١٨) مايو( أيار ١٤في 

 ٦إلى القدس تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب في 
وتزامن نقل السفارة مع . ٢٠١٧) ديسمبر(كانون األول 

احتالل (ذكرى احتفال إسرائيل بذكرى إعادة توحيد القدس 
  ).القدس الشرقية

وجاءت إجابة شينكر على هذا السؤال، مطابقة 
لما قالته مائير قبل أكثر من خمسين عاما، عندما أقدم 
متطرف إسرائيلي على جريمة إحراق المسجد األقصى 

 حينها قالت .١٩٦٩) أغسطس( آب ٢١المبارك، في 
لم أنم ليلتها "مائير تعليقا على رد الفعل على الجريمة 

عرب سيدخلون إسرائيل أفواجا وأنا أتخيل كيف أن ال
أفواجا؛ من كل حدب وصوب، لكني عندما طلع الصباح 
ولم يحدث شيء أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء 

  ".فهذه أمة نائمة

إلى ذلك، أكد المسؤول األميركي الرفيع على أنه 
ال وجود لما يسمى بالوطن البديل، وان األردن هو ليس 

بالنسبة لإلدارة " غ منهأمر مفرو"فلسطين وأن هذا 
  .األميركية

وفيما اقر بأن األردن يمر بعملية إصالح 
اقتصادي صعبة جدا، أشاد بأداء األردن في هذا الصدد، 
معتبرا انه يستحق الكثير من الثقة والتقدير اللتزامه 
بتعهداته تجاه اإلصالح االقتصادي، كما كشف عن أن 

ساعدة المملكة، الواليات المتحدة تنظر في طرق أخرى لم
عن طريق مبادرات للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل 



  
  ٤٥ 

من خالل مشاريع معينة، هذا إلى جانب المساعدات 
  .االقتصادية السنوية

يذكر أن األردن والواليات المتحدة وقعا في شباط 
، على مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات ٢٠١٨) فبراير(

 دوالر في  مليار١.٢٧٥( مليار دوالر ٦.٣٧٥بقيمة 
 وتنتهي في السنة ٢٠١٨بدأت بالسنة المالية ) السنة

، وبينما عبر المسؤول األميركي عن ٢٠٢٢المالية 
رغبته بالقيام بزيارة السلطة الفلسطينية، أكد ان السياسة 
األميركية لم تتغير بخصوص عملية السالم والرؤية 
بخصوص الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفيما أشار إلى انه 

، "صفقة القرن"لم يطلع على خطة السالم أو ما يسمى بـ 
  .بين أن الكثيرين في الحكومة األميركية، لم يطلعوا عليها

اما بخصوص تصريحات جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الصحفية األخيرة حول ان كانت سياسة نتنياهو 
هي ضم الضفة الغربية وتأثير ذلك على العالقة األردنية 

، رأى شينكر أن الملك يمثل الشعب األردني اإلسرائيلية
وانه يهمه ما يفكر به شعبه، كما عبر عن تفهم بالده 

  .لقلق الملك بهذا الخصوص

 وتاليا جزء من نص الحوار

 ركز جاللة الملك عبداهللا للثاني في خطابه :س
بالجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الفائت، على 

ل الدولة الواحدة، وشدد المسألة الفلسطينية، وانتقد ح
على أهمية حل الدولتين في الصراع العربي اإلسرائيلي، 
ما تعليقكم؟ ما رأيكم بحل الدولتين؟ هل تعتقدون انه 

  تالشى من األفق للتوصل إلى حل؟

حسب علمي فان السياسة األميركية لم تتغير 
بخصوص عملية السالم والرؤية بخصوص الفلسطينيين 

كنني لم اطلع على خطة السالم، كما هو واإلسرائيليين، ول
الحال مع العالم بأسره، فهذه المبادرة لم يطلع عليها 

  .الكثيرون في الحكومة األميركية، لذا ال استطيع التعليق

دعنا نتحدث عن أمور حصلت على أرض : س
الواقع، مثل نقل السفارة إلى القدس واالعتراف بسيادة 

زعجا األردن بالطبع ودول إسرائيل على الجوالن، أمران أ
  وشعوب عربية أخرى، ماذا تقولون عن هذه الخطوات؟

نقل السفارة هو أمر تم وفقا للقانون األميركي، 
قانون يعود إلدارة الرئيس السابق بيل كلينتون وهو أمر 
وافق عليه كل رئيس واقره الكونغرس، نقل السفارة إلى 

ت الوضع القدس ال يغير بأي حال من األحوال ترتيبا
النهائي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وال يضر بالنتيجة 
النهائية وال يغير النتيجة النهائية أو الترتيبات النهائية 
المتعلقة بالقدس على اإلطالق، كان هناك توقعات بأنه 
لو تم نقل السفارة إلى القدس فان هذا سيؤدي إلى 

لرابعة أو انفجار الوضع، وانه سيؤدي إلى االنتفاضة ا
الخامسة أو السادسة وان الوضع سيكون غير مسيطر 
عليه، لكن القرار قوبل بتثاؤب جماعي من قبل العالم 

  .اجمع، باستثناء ربما أوروبا

اعتقد أن اإلسرائيليين والفلسطينيين ان أرادوا 
الوصول إلى اتفاقية ما يزال المجال متاحا أمامهم لفعل 

  ..... شيءذلك، هذا ال يمنع أو يضر بأي

األردن صاحب مصلحة عليا فيما يخص :س
القضية الفلسطينية، لدينا أطول حدود مع إسرائيل ومع 
الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأكبر عدد من الالجئين 
الفلسطينيين، وقضايا المياه، كما أن جاللة الملك عبداهللا 
الثاني هو الوصي على األماكن المقدسة في القدس؟ إال 

 أن هناك تهديدا لهذه الوصاية لو ضمت إسرائيل تعتقد
  أجزاء من الضفة الغربية؟

نحن جميعا نحترم الدور الخاص لألردن، 
ٕالمنصوص عليه في اتفاقية السالم بين األردن واسرائيل 
بخصوص األماكن المقدسة في القدس، إذا لم تحترم 
إسرائيل هذا الدور الخاص فان هذا األمر لن يكون متسقا 

  .....تفاقية السالممع ا



  
  ٤٦ 

الملك في مقابلة له مع محطة ام اس ان : س
بي سي األميركية خالل وجوده في نيويورك الجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة الشهر الماضي، قال إنه 
في حال كانت سياسة نتنياهو هي ضم الضفة الغربية 
فان هذا سيكون له تأثير كبير على العالقة األردنية 

رائيلية وعلى العالقة المصرية اإلسرائيلية ألننا اإلس
الدولتان الوحيدتان اللتان لديهما اتفاقية سالم مع 

  إسرائيل ما رأيك بذلك؟ 

ليس سرا أن اتفاقية السالم ليست ذات قبول 
شعبي على نطاق واسع لدى الشعبين األردني والمصري، 
والقضية الفلسطينية هي مسألة مثيرة للشجون لدى 

 .ب األردنيالشع

كحكومة أميركية، وبما ان الملك تحدث عن : س
ذلك، أال تقلقون ان تؤثر مثل هذه السياسات اإلسرائيلية 
على اتفاقيتي السالم مع إسرائيل، ألنه من المؤكد ان 
استمرارية العالقات اإلسرائيلية األردنية والمصرية أمر ذو 

  أهمية لديكم؟

ي ويهمه ما اعتقد ان الملك يمثل الشعب األردن
يفكر به شعبه، وهو كان شجاعا في عالقته مع إسرائيل، 
ومثال على ذلك هو اتفاقية الغاز الوطنية فهي غير 
شعبية ولكنها مجدية اقتصاديا وتدعم اتفاقية السالم بين 

الملك قلق، . الدولتين الجارتين والعالقات االقتصادية
 .فهذه اللغة مثيرة للقلق بالنسبة له

  تم تتفهمون قلقه؟إذا ان: س

نعم فالقضية الفلسطينية ذات صدى كبير لدى 
 .الشعب األردني

هناك الكثير من اإلشاعات واألقوال عن ما : س
  يسمى بالوطن البديل؟

ال وجود لما يسمى بالوطن البديل، األردن هو 
 .ليس فلسطين وهذا أمر مفروغ منه

ولكن حديث اإلسرائيليين عن ضم أراض : س
لفلسطينيون لو تم االستيالء على فأين سيذهب ا

  أراضيهم؟

ال استطيع التعليق على ما تقوله الحكومة 
اإلدارة األميركية، وزير الخارجية األميركي . اإلسرائيلية

يقدرون ويدعمون األردن، وليست سياسة الواليات 
األردن هو ثاني أكبر . المتحدة أن األردن هي فلسطين
يركية في العالم، وهذا متلقي للمساعدات الخارجية األم

يؤشر على أهمية األردن بالنسبة للواليات المتحدة، لدينا 
عالقة ثنائية وثيقة جدا، نحن على تواصل مستمر ولدينا 

  .....تعاون ممتاز بخصوص نطاق واسع من القضايا

ماذا تقولون عن عالقتكم بالسلطة : س
  الفلسطينية؟

 .لم اذهب إلى هناك بعد

  ب؟أال تنوي الذها: س

السلطة الفلسطينية هي جزء من اختصاصي، 
 ١٧ دولة و١٨لدي في قسم الشرق األدنى في الوزارة، 

سفارة ألنه ال توجد لنا سفارة في إيران، لدينا سفارتان 
لليمن ولليبيا ولكنهما موجودتان في تونس وفي الرياض، 
ولدينا كيانان اثنان احدهم السلطة الفلسطينية والصحراء 

ا إنا أتطلع قدما لزيارة السلطة، حسب ما الغربية، لذ
اعرف فان المسؤولين الفلسطينيين ال يلتقون حاليا 
بالمسئولين األميركيين، وهذا سيكون اختيارهم، ولكن من 

  .المؤكد إنني مستعد للذهاب

قبل ان أصبح مسؤوال حكوميا، كتبت كتابا عن 
السياسة الفلسطينية وأمضيت وقتا طويال في الضفة 

 .ية وغزةالغرب

  إذا أنت تنوي زيارة السلطة الفلسطينية؟: س

 .نعم

هل تؤمن بأن إرضاء الناس اقتصاديا : س
  سيفيدهم ما يجعلهم يوافقون على خطة معينة للسالم؟



  
  ٤٧ 

ال تستطيع وال يجب ان ترفض خطة ما قبل 
رؤيتها، اعتقد ان هذا مجرد حكم مسبق فهم ال يعرفون 

ها ويقولون ال نحب ما يوجد بالخطة، ربما ينظرون إلي
هذا أو هذا األمر غير مقبول، ولكنهم ال يستطيعون قول 
ذلك قبل أن يرونها، ربما يكون بها عناصر تستطيعون 

  ....العيش معها أو ربما تريدون المزيد

  ٦ ص١٠/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 الملك والسيسي يرفضان ممارسات اسرائيل
 

اتفق جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، خالل مباحثاتهما في 
القاهرة اليوم االثنين، على مواصلة العمل لتعزيز التعاون 

 لتحقيق االزدهار االقتصادي بين البلدين الشقيقين
 .المشترك

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

 .شتى الميادين

وأكد جاللة الملك والرئيس المصري، خالل 
لتاريخية بين المباحثات، اعتزازهما بعمق العالقات ا

األردن ومصر، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور 
بينهما حيال مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما 

  .يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية

وشدد جاللة الملك والرئيس المصري على أهمية 
دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء 

 .جه األمة العربيةالتحديات التي توا

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

وعة األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشر
في إقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك ١٩٦٧حزيران عام 
 .وفق حل الدولتين ومبادرة السالم العربية

كما تم التأكيد على رفض األردن ومصر 
للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، والتي 

فلسطينيين، ما أفضت مؤخرا إلى هدم عشرات المنازل لل
  .يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات االستيطانية

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين ومدير المخابرات العامه ومستشار جاللة الملك 

 .لالتصال والتنسيق، والسفير االردني في القاهرة

كما حضرها عن الجانب المصري وزير ... <<
ابرات العامة، ومدير مكتب رئيس الخارجية، ورئيس المخ

الجمهورية، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة 
 .>>...الجمهورية

 ١١/١٠/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

أبو الغيط يطالب األوروبيين االعتراف بدولة 
  فلسطين

 

 طالب األمين العام لجامعة – وفا – برشلونة
ة االعتراف بدول الدول العربية أحمد أبو الغيط، األوروبيين

 ١٩٦٧فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
 .القدس الشرقية وعاصمتها

أبو الغيط في كلمته أمام المنتدى اإلقليمي  وأكد
الذي انطلقت أعماله،  الرابع لالتحاد من أجل المتوسط،

 اليوم الخميس، في برشلونة، أن االعتراف بدولة فلسطين

لوقف الهجمة أصبح مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى 
الفلسطينية واألسس التي  الشرسة على محددات القضية

 .ُيمكن أن يقوم عليها الحل



  
  ٤٨ 

قضية العرب "إن القضية الفلسطينية  وقال
يفتقدون أي  ما تزال دون حل، والفلسطينيون" المركزية

أفق سياسي يمنحهم الثقة في أن المستقبل سيكون 
 .أفضل

اجعا أن السنوات الماضية شهدت تر وأضاف
التأثير  خطيرا على صعيد إمكانية حل هذا النزاع ذي

البالغ على األمن واالستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن 
ُيشكك في حل الدولتين دون أن يطرح بديال  هناك من

استمرار الوضع  آخر كما أن هناك من يروج إلمكانية
القائم، بل شرعنته عبر إجراءات باطلة لتقنين االحتالل 

  .وضع يرفضه كافة األمم المحبة للسالم والعدالة وهو

 ١٣/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 القضية مكانة ترسيخ على نعمل: المحمود
 والعالمي العربي المشهدين في الفلسطينية

  

 أكد وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية -رام اهللا 
يوسف المحمود، على أن الوزارة تعمل على استعادة 

 مكانة القضية الفلسطينية في المشهدين العربي وترسيخ
والعالمي، ووضع قانون إعالم موحد، وتوحيد لغة 
الخطاب، معلنا عن تنظيم دورات مكثفة على أيدي خبراء 
إعالميين فلسطينيين وعرب وعالميين للعاملين في 

  .اإلذاعات ومحطات التلفزة المحلية

بشكل وأشار المحمود إلى أن وزارة اإلعالم تسير 
حثيث نحو تطوير وتحديث آليات عملها وسبل أدائها، 
وتتطلع إلى االرتقاء بالمشهد اإلعالمي الوطني الذي 

  .يجب أن يأخذ مكانته الطبيعية بشكل دائم

جاء ذلك خالل لقاء نظمته وزارة اإلعالم في 
مدينة نابلس مع أصحاب ومسؤولي المحطات المسموعة 

مال الضفة الغربية، والمرئية المحلية في محافظات ش
بحضور الوكيل المساعد عبد الجابر عبد الفتاح، ومدير 

عام الفروع سائد موافي، ومدير عام المطبوعات والنشر، 
ومديرة المرئي والمسموع رمان أبو الرب، ومدير مكتب 
الوزارة في نابلس ناصر جوابرة، ومدراء الوزارة في 

  .المحافظات

مل على وضع تع وأضاف المحمود، أن الوزارة
قانون إعالم موحد وقطعت مرحلة ال بأس بها، في الوقت 
الذي تسعى فيه إلى توحيد لغة الخطاب وما يتصل 
ًبالمصطلح استنادا إلى أسس وقواعد تتناسب مع الحالة 
الفلسطينية، والى جانب ذلك العمل على استعادة القضية 
الفلسطينية مكانتها في المشهدين العربي والعالمي من 

  .تضمن تنفيذ ذلك خالل وضع خطط

وشدد وكيل وزارة اإلعالم على أن اإلعالم 
الخاص هو جزء من اإلعالم الوطني ولعب وما زال يلعب 
ًدورا مهما ويتحمل مسؤولياته الوطنية في ظل الحالة  ً
الكفاحية التي يعيشها شعبنا العربي الفلسطيني في 

وتحقيق مواجهة االحتالل، وذلك على طريق نيل الحرية 
  .االستقالل

وقال المحمود إن الوزارة تولي أهمية بالغة من 
أجل ضمان التواصل والتشاركية على قاعدة اللقاء 
المستمر والعمل المتكامل بين كافة أطراف المشهد 
ًاإلعالمي، مشددا على ان هذا اللقاء جزء من هذه 
العملية ويشكل فاتحة لسلسلة لقاءات مقبلة، وأعلن بأن 

اإلعالم بصدد تنظيم دورات مكثفة على أيدي خبراء وزارة 
إعالميين فلسطينيين وعرب وعالميين للزمالء في 
اإلذاعات ومحطات التلفزة المحلية خالل األسابيع القليلة 

  .القادمة

وحث المحمود أصحاب ومسؤولي المؤسسات 
اإلعالمية الذين تأخروا في تصويب أوضاعهم على إنهاء 

ر الجاري، وهي نهاية مهلة الثالثة ذلك قبل نهاية الشه
التي منحها مجلس الوزراء، وقبل ذلك كانت وزارة  أشهر

  .اإلعالم قد منحت نفس المدة



  
  ٤٩ 

وتقدم الحضور بمداخالت وأسئلة تركزت حول 
األوضاع القانونية والمهنية المتصلة بوسائل اإلعالم في 
ظل نقاش وحوار متكامل أفضى إلى االتفاق على ضرورة 

ًرية التواصل واللقاء نظرا للفائدة التي لمسها استمرا
  .الجميع

وكان مدير وزارة اإلعالم في نابلس افتتح اللقاء 
ًورحب بالحضور مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه 
الملتقيات التي من شأنها إيجاد التكامل وتأسيس التعاون 

  .والشراكات المطلوبة في هذا اإلطار

عد عبد الجبار ومن ناحيته أجاب الوكيل المسا
عبد الفتاح على أسئلة المشاركين، وشدد على حرص 
الوزارة الدائم على تقديم أفضل أداء يتيح االزدهار والتقدم 

  .لكافة المؤسسات اإلعالمية

كما شدد مدير عام المطبوعات والنشر سفيان 
خليفة على دور إدارته في التواصل مع المؤسسات 

لمرئية المحلية فيما اإلعالمية والمحطات المسموعة وا
يتصل بسالمة وتصويب أوضاعها وتقديم كافة التسهيالت 

  .من اجل ذلك

 ١٣/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

 اإلسرائيلية يرفض الممارسات األردن: الرزاز
  األحادية

 

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، - عمان 
س الوزراء البلغاري رئي خالل مباحثات عقدها أمس مع

 حرص األردن على تعزيز العالقات التي  بوريسوف بويكو

تجمع األردن وجمهورية بلغاريا وتطويرها في مختلف 
  .>>...المشترك المجاالت ذات االهتمام

وفيما يخص األوضاع اإلقليمية، لفت إلى ... <<
يتمتع بمناعة  أن األردن أثبت على مر السنوات أنه

حداث والتطورات التي شهدها المحيط عالية رغم كل األ

وكان قاسما مشتركا تجاه التعامل مع األزمات  الجغرافي،
الدول حيال القضايا  ونقطة وصل في الحوار بين مختلف

  .المحورية

مواقف  وجدد الرزاز التأكيد، في هذا الصدد، على
األردن حيال مختلف القضايا اإلقليمية، وفي مقدمتها 

التي هي القضية المركزية، وضرورة  القضية الفلسطينية
الحقوق العادلة  التوصل إلى حل عادل وشامل لها يضمن

والمشروعة للشعب الفلسطيني بقيام دولتهم المستقلة 
 وعاصمتها ١٩٦٧الرابع من حزيران عام  على خطوط

ًمشيرا إلى  القدس الشرقية على أساس حل الدولتين،
مارسات األحادية رفض األردن، بقيادة جاللة الملك، للم

  .بها إسرائيل وتؤدي إلى تقويض فرص السالم التي تقوم

بلغاريا ومواقفها  وأعرب عن تقدير األردن لدور
تجاه دعم التوجهات التي تفضي إلى حلول لألزمات، 

عن الحلول األحادية وغير العادلة  واالبتعاد
  .>>...والدائمة

كما أكد الرزاز ان بلغاريا تتمتع ... <<
تترأس  قية عالية في االتحاد األوروبي، وهيبمصدا

مجموعة من الهيئات األوروبية، مشيرا إلى تبادل وجهات 
فيما يتعلق بالسياسة  بين البلدين النظر والتنسيق

وعلى رأسها  الخارجية بشكل عام والقضايا اإلقليمية،
  .>>...بشكل خاص القضية الفلسطينية

 ٣ ص١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لطة تحذر من التحريض الواسع لليمين الس
  المتطرف

 

 قالت ...<< - إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 
إنها تنظر بخطورة بالغة "وزارة الخارجية والمغتربين 

لحمالت التحريض المتواصلة واسعة النطاق التي يطلقها 
 وجمعياته ومنظماته وأركانهاليمين المتطرف في إسرائيل 



  
  ٥٠ 

دمتها ما تسمى منظمات جبل االستيطانية، وفي مق
الهيكل والحاخامات المتطرفين والمدارس الدينية 
االستيطانية التي تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد 

 المبارك واستباحته األقصىالعدوان على المسجد 
  ."بالكامل

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن الحملة 
ل تتم سواء عبر شبكات التواصل االجتماعي أو من خال

ٕعديد اليافطات التي تنتشر في شوارع واحياء المتدينين 
المتطرفين وفي المستوطنات أو عبر تصريحات ومواقف 

  ."إسرائيل"معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول في 

واعتبرت دعوات إحياء شعائر المستوطنين في 
األقصى اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة المخططات 

طات االحتالل بشكل يومي للحرم القدسي التي تنفذها سل
ًالشريف، وتفسيرا ال لبس فيه وشرحا لمعاني توسيع دائرة  ً

للمشاركة في تلك " إسرائيل"الجمهور المستهدف في 
  .االقتحامات

وقالت الفصائل الفلسطينية من بينها الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين إن التصريحات التحريضية 

السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي آلفي ديختر الرئيس 
رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست ) الشاباك(

أن الفلسطينيين " افترض"اإلسرائيلي عن الليكود حين 
محاولة مكشوفة " يكدسون السالح في المسجد األقصى"

لتشويه الوجه الحضاري والديني للمسجد األقصى 
  .المبارك

 في إطار الحمالت وأكدت أن هذا التحريض يأتي
اإلسرائيلية الهادفة لخلق أجواء، تمكن قطعان 
المستوطنين من غزو المسجد األقصى، وفرض تقاسمه 
ًزمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، عمال بالخرافات  ً ً

  .التوراتية

تحريض ديختر يشكل إعالن حرب "وأضافت أن 
مفضوحة، يتوجب علينا أن يتم التصدي لها على 

ًوى الوطني والقومي والعالمي نظرا لخطورة الوضع المست
باعتراف ديختر نفسه، الذي يقر أن التغيير في الوضع 
ًالحالي للمسجد األقصى سوف يحدث انقالبا في 
األوضاع، يقود إلى وقوع مجازر تتحمل سلطات االحتالل 

  ."مسؤولياتها السياسية والقانونية واألخالقية

نية والسلطة ودعت القوى السياسية والوط
ًالفلسطينية وقيادتها إلى حسم أمرها والشروع فورا في 

  .تشكيل اللجان الشعبية لحراسة

ّوأقر ديختر الذي طالب بفتح المسجد األقصى 
ّأمام المتدينين اليهود للصالة، بوجود منظمات يهودية  ّ
: تسعى إلى تدمير المسجد األقصى، وذكر منها اثنتين

الق صاروخ مضادة للدروع، ّواحدة خططت لتدميره بإط
ّوأخرى عبر إطالق مسيرة تحمل مواد متفجرة، وأضاف أن 

ّوحذر من ". ًقنبلة يدوية في المسجد األقصى تعادل حربا"
ّأن أية عملية في المسجد األقصى من الممكن أن تؤدي 

  .إلى استهداف اليهود في أي مكان يتواجد فيه مسلمون

ّودية ضد ّودعا إلى االحتياط من عمليات يه ّ
االستخبارات وتشديد وجود "المسجد األقصى، عبر 

، الذين "االحتالل في المسجد، والحديث إلى الحاخامات
  .ّوصفهم بالوحيدين القادرين على التأثير على المتطرفين

  ١٤ص ١٤/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

تصريحات أردان تقود المنطقة لصراع : غيث
  بتناديني والقدس واألقصى من أهم ثوا

 

 أكد محافظ القدس عدنان غيث، – وفا –القدس 
على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسالمية المسجد 
األقصى المبارك بكل جزء فيه وبكل ذرة من ترابه، وقال 

إنه ال حق ألحد فيه غير المسلمين من قريب أو بعيد، "
وأنه والمدينة المقدسة من بين أهم ثوابت قضيتنا 

 ".دلة التي لن نتنازل عنهاالفلسطينية العا
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وناشد غيث في بيان صدر عن مكتبه ظهر 
اليوم األحد، أبناء شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم 

 وكل من يستطيع ٤٨المقدسيين وأهل فلسطين عام 
الوصول الزحف إلى المسجد األقصى المبارك والتصدي 
للمخططات التي تستهدف وجوده وبنيانه، والحضور 

كما ناشد . شال أي محاولة للمساس بهالدائم فيه إلف
األمتين العربية واإلسالمية أن تتولى مسؤولياتها بصورة 
جدية وأن تساند الشعب الفلسطيني في معركة المسجد 
ًاألقصى المبارك بعيدا عن بيانات الشجب واالستنكار التي 

 .ًلم تعد تجدي نفعا

 وطالب المحافظ غيث، كافة دول العالم 
لية للتدخل ووقف جميع اإلجراءات التي والمحافل الدو

اتخذتها حكومة االحتالل بعد احتالل مدينة القدس عام 
 بحق المسجد األقصى المبارك، وما تقوم به حاليا ١٩٦٧

من انتهاك لحرمة المسجد، وااللتزام باالستاتيكو المعمول 
 .به بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

ا على تصريحات ما بيان المحافظ غيث جاء رد
يسمى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، 
بتصعيد حمالت االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى 
من قبل المتطرفين اليهود خالل فترة األعياد اليهودية، 

الخطيرة وغير المسؤولة "والتي وصفها محافظ القدس بـ
، موضحا "هوتقود المنطقة إلى صراع ديني ال يحمد عقبا

أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتهويد القدس وتغيير 
معالمها ومصادرة مزيد من األراضي في عموم أنحاء 
الضفة الغربية وهدم المنشآت الفلسطينية، يأتي في 
سياق تكريس احتاللها العسكري واالستعماري االستيطاني 
وبشكل متسارع من أجل منع الشعب الفلسطيني من 

دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها إقامة 
وأشار غيث في بيانه إلى الحواجز . القدس الشرقية

االحتاللية التي أدت إلى عزل المدينة عن محيطها 
الفلسطيني، بهدف بسط السيطرة عليها وتهويدها، والتي 

ٕأصبحت أيضا مسرحا لقتل واعتقال واهانة الفلسطينيين،  ً ً
م في الحركة والوصول ألماكن عملهم وانتهاكا لحريته

 .وعبادتهم

مدينة القدس ومقدساتها، "وجاء في البيان أن 
وعلى وجه الخصوص المسجد األقصى المبارك، بات يمر 
بتحديات خطيرة للغاية وأوقات عصيبة، وأن الدعوات 
اليمينية المتطرفة القتحامه وتقسيمه في تزايد، وأن 

اق وبدعم مطلق من مسلسل التهويد ماض على قدم وس
أصحاب القرار في الحكومة اإلسرائيلية، وبدعم أمريكي 

 ".صريح، وال مباالة أوروبية، وعجز عربي مطبق

وأوضح غيث أن العاصمة المحتلة تعيش حرب 
التهويد من خالل االقتحامات واالعتقاالت ومصادرة 
األمالك وهدم البيوت والتمييز العنصري واالغتراب في 

 وأكد على أن أبناء الشعب الفلسطيني .تشتى المجاال
الذين اعتادوا على الذود عن مقدساتهم لن يدخروا جهدا 
في تعزيز وحدتهم ورص صفوفهم وحماية مقدساتهم 
ٕاإلسالمية والمسيحية وصد ودحر االحتالل واقامة دولتهم 

  .المستقلة بعاصمتها األبدية القدس الشرقية

  ١٤/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

تستنكر إخراج المصلين  الفلسطينية األوقاف
  من ساحات باب الرحمة

 

 استنكرت وزارة األوقاف والشؤون – صفا –رام اهللا 
الدينية االثنين، ما يتعرض له المسجد األقصى من تدنيس 
واسع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية، بحجة األعياد 

اليوم على ٕاليهودية وغير األعياد، واقدام سلطات االحتالل 
 .إخراج المصلين من ساحات مصلى باب الرحمة

أن باب " صفا"وأوضحت الوزارة في بيان وصل 
الرحمة مستهدف بشدة في محاولة من قبل االحتالل إلعادة 

 .إغالقه بعدما نجح المقدسيون من إعادة الصالة فيه
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وأكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب أن هذه 
ٕقصى ووجوده، واسالميته، االقتحامات تستهدف المسجد األ

خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز االنتهاكات 
اليومية االستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية 

 .السيطرة عليه، وتهويده

وبين أن هذه االقتحامات وازدياد وتيرتها تتزامن 
" جلعاد أردان"مع تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 

لمرفوضة والتي تدعو لتغيير الطابع في المسجد البغيضة وا
 .األقصى

وقال أبو الرب إن االحتالل يستغل األعياد 
اليهودية والمناسبات الدينية لتنفيذ مخططاته، كذريعة 

ويصل "لتكثيف االقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه 
األمر إلى إغالق الطرق المؤدية إليه لتأمين دخول 

 ".ل إقامة صلواتهم التلموديةالمتطرفين من أج

وشدد على أن ما يجري تجاه المسجد األقصى 
ٕوأركانه، يتطلب دورا عربيا واسالميا للتحرك العاجل، من  ً

 .أجل حمايته

ودعا وكيل وزارة األوقاف أبناء شعبنا الفلسطيني، 
وكل من يستطيع الوصول الزحف إلى المسجد األقصى 

ستهدف وجوده والتواجد المبارك والتصدي للمخططات التي ت
  .الدائم فيه إلفشال أي محاولة للمساس به

 ١٤/١٠/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية 

* * * * *  

المسجد األقصى يتعرض ألكبر : أبو حلبية
  حملة تهويد وتقسيم

 

رئيس لجنة القدس واألقصى في  قال – رام اهللا
 المجلس التشريعي الفلسطيني أن المسجد األقصى

لة تقسيم وتهويد بشعة، وتغيير الوضع القائم يتعرض لحم
خالل تسهيل اقتحام  التاريخي في القدس، من

المستوطنين لباحات المسجد األقصى المبارك وتدنيسه، 
حراس األقصى من االقتراب صوب أحد من  ومنع

األقصى  المستوطنين الصهاينة داخل ساحات المسجد
ة لتأمين المبارك، وتوفير عناصر من الشرطة الصهيوني

  .األقصى المبارك من المستوطنين المدنسين لساحات

وحذر النائب أبو حلبية خالل مؤتمر صحفي 
قادة الصهاينة  عقده بمقر المجلس التشريعي من دعوات

لالقتحامات الجماعية " أمناء الهيكل"وجماعات ما يسمى 
األقصى المبارك، ومحاولة تمهيد الطريق لهدم  للمسجد

الهيكل المزعوم على  ٕالمبارك واقامةالمسجد األقصى 
  .أنقاضه

واعتبر االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على 
جزء ال يتجزأ من المسجد  مصلى باب الرحمة الذي هو

 األقصى المبارك، حيث تحاول قوات االحتالل الصهيونية
االلتفاف على منجز الجماهير المقدسية التي فتحت 

ول إلى المصلى باألحذية بالدخ مصلى باب الرحمة، وتقوم
  .وتقوم بتفريغه من أثاثه

وأكد أبو حلبية أن هذه التغيرات الكبرى التي 
ًمستغال االنشغاالت  يحاول االحتالل فرضها على األقصى

 اإلقليمية لن يستطيع تحقيقها إذا ما حضرت في مواجهته
ٕاإلرادة الجماهيرية المقدسية والفلسطينية، وان االحتالل 

حكومة مستقرة لهو أعجز عن أن  عن تشكيلالذي يعجز 
  .يفرض حقائق جديدة في المسجد األقصى المبارك

وأشار إلى أن المسجد األقصى المبارك هو كل ال 
جزء من المسجد  ٕيتجزأ، وان مصلى باب الرحمة هو

ٕاألقصى المبارك، وان محاوالت االحتالل الصهيوني 
تحت منجز الجماهير المقدسية التي ف لاللتفاف على

المصلى  مصلى باب الرحمة رغم أنف االحتالل باقتحام
باألحذية وتفريغه من أثاثه للتأكيد على عدم االعتراف به 

في عزيمة المقدسيين وسيواصلون  كمصلى، لن يؤثر
رباطهم في المصلى ليقطعوا الطريق على الصهاينة في 

  .مخططاتهم بالتقسيم المكاني للمسجد األقصى المبارك
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رجعيات اإلسالمية في القدس بضرورة وناشد الم
في الدعوة إلى  ٌأن يكون لها موقف موحد حاسم وعاجل

  .الرباط والنفير على مدى أيام العدوان المقبلة

كما ناشد الشعوب العربية واإلسالمية بإعالن 
عالمية لالنتصار   جمعة١٨/١٠/٢٠١٩الجمعة المقبلة 

وف لألقصى، ورفض مخططات تقسيمه وتهويده، وللوق
  .ٕواخواننا في القدس إلى جانب أهلنا

ودعا أبو حلبية خالل مؤتمره فصائل المقاومة 
األقصى في حسابات  الفلسطينية إلى أخذ العدوان على

الرد والردع، فهي مقاومة تتوجه إلى القدس وتحريرها 
بوصلتها، وال أقل من أن يدرك المحتل أن تماديه  باعتباره

ّضد األقصى لن يمر بال رد ّ.  

كما دعا البرلمانات العربية واإلسالمية أن يكون 
لها حضور قوي في توجيه حكوماتها لنصرة القدس 
 وأهلها، بكل السبل المتاحة، وال أقل من إنشاء وتفعيل
صناديق خاصة لدعم القدس وأهلها بشكل مستمر، 

بحشودات قوية  ودعوة الجماهير اإلسالمية للخروج
لة للصهاينة بأن وداعمة للقدس وأهلها توصل رسا

  .القدس في قلب العالم العربي واإلسالمي

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التعاون 
والتنسيق األمني مع إسرائيل ووقف مالحقة المقاومين 
حتى يقوموا بدورهم في مجاهدة ومقاومة العدو 

  .الصهيوني

وطالب المملكة األردنية الهاشمية بوصايتها 
األقصى بالقيام بالدور المنوط بها الدينية والتاريخية على 

للدفاع عن هذا المسجد المبارك بقوة ومواجهة العدوان 
اإلسرائيلي المتواصل على المسجد األقصى المبارك 

الدول العربية  وحاضنته مدينة القدس، وعلى جامعة
ومنظمة التعاون اإلسالمي بدولهما مساندة المملكة 

 والدعاوى على الهاشمية في تحريك القضايا األردنية

المحافل والمحاكم  العدو اإلسرائيلي وقادته ومغتصبيه في
  .الدولية

   ١٤/١٠/٢٠١٩ نيا الوطند

* * * * *  

الطراونة يدعو برلمانات العالم للضغط على 
 حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس

  

دعا رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد  - بلغراد
الطراونة، برلمانات البرلماني العربي المهندس عاطف 

العالم إلى الضغط على حكومات بلدانهم لرفض أي 
  .توجهات ونوايا لنقل سفاراتهم إلى القدس

حديث الطراونة، جاء في كلمة له بأعمال 
 لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد في ١٤١االجتماع 

العاصمة الصربية بلغراد، مطالبا برلمانات العالم أيضا 
 وأصحاب األرض، والضغط عبر باالنحياز إلى حق

حكومات بلدانهم على حكومة االحتالل اإلسرائيلي كي 
تكف عن طغيانها وممارساتها الوحشية في األراضي 

  .الفلسطينية

وفي االجتماع الذي يبحث في تعزيز القانون 
إن تعزيز األمن : الدولي والتعاون اإلقليمي، قال الطراونة

لقانون الدولي وتدعيم والسلم الدوليين وتحقيق أهداف ا
وتنظيمات  قيمه ومبادئه تصطدم اليوم بعوائق من دول

وكيانات ال تجيد سوى الحديث بلغة القوة والمال واإلرهاب 
  .ورفض اآلخر

لقد برهنت التجارب أن المؤسسات : واضاف
والتنظيمات المنبثقة عن األمم المتحدة، بقيت عاجزة عن 

إلزامية قراراتها على الدول تنفيذ قراراتها، وال تملك األثر ب
الخارجة عن إطار الشرعية الدولية وعلى رأسها دولة 
االحتالل اإلسرائيلي، يساندها في نهجها المستمر بالتمرد 

ٌوالفلتان، انحياز واضح من اإلدارة األميركية ٌ.  
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ولفت إلى أن الحديث عن اإلسهامات البرلمانية 
ٌيمي، مهمة في تعزيز القانون الدولي والتعاون اإلقل

شاقة، ال نرى في نهايتها على المدى القريب بارقة أمل، 
فاضحة،  ما دام العالم يغمض عينيه عن ممارسات

ًويحدق في أخرى أقل أهمية وأقل ضررا ويكيل بمكيالين، 
فإما أن نكون جادين في طرح الحلول والخطوات التي 
تضع الجميع على سكة القانون الدولي، أو ال حاجة وال 

  .وى من تضييع الوقتجد

أتحدث بمرارة عن واقع منطقتنا : وتابع الطراونة
في الشرق األوسط، حيث الشعوب ما زالت تكتوي بنيران 
ًاالقتتال، وحيث األجيال ترى في المستقبل ظالما وقاطرة  ً
تدوس أحالمهم وآمالهم بالعيش مثل غيرهم بأمن 

مير واستقرار وطمأنينة، وحيث ال تزال فلسطين تنادي ض
العالم، فإن االحتالل اإلسرائيلي بقي يضرب بعرض 
الحائط كل مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية 
ًالدولية، متوسعا في االستيطان، مستهدفا األطفال  ً
ًوالشيوخ والنساء، زاجا بهم في السجون والمعتقالت، بل 
ُإن كل ما يتحرك في أرض فلسطين بشرا وشجرا، عرضة  ً ً

هات البنادق والدبابات والمجنزرات التي للرصاص وفو
وقال . تطوق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

إننا في األردن وحيث نرتبط بمعاهدة سالم مع : الطراونة
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، نرى اليوم أن هذا السالم 
ٌمعرض للتهديد، في ظل التعدي الصارخ على بنوده، 

  .بخاصة في ملف القدس

ُواذ كنا في األردن بقيادة جاللة : وتابع بالقول ٕ
الملك عبد اهللا الثاني وعلى الدوام داعمين لكل مسارات 
تعزيز التعاون اإلقليمي، ملتزمين بمبادئ القانون الدولي، 
ًمستقبلين ماليين الالجئين، منخرطين باكرا في ركب 
الدول المحاربة لإلرهاب، فإننا نحذر من مغبة الصمت 

 عن جرائم وممارسات االحتالل التي من شأنها الدولي

تغذية روافد التطرف في المنطقة، مؤكدا أهمية الدفع بحل 
ًالدولتين خيارا آمنا لتحقيق األمن واالستقرار ً.  

ًوطالب في ختام حديثه بمراجعة شاملة .. .<<
  .في هيكلة وبنية المنظمات والهيئات الدولية

الجيوسياسية وكان الطراونة قد ترأس المجموعة 
العربية في اجتماع رؤساء البرلمانات اآلسيوية واجتماع 
رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة من أجل 
بلورة موقف برلماني مشترك لدى تصويت االتحاد على 

  . قرار البند الطارئ

ويضم الوفد البرلماني الذي يترأسه الطراونة، 
حمد النجار، والنواب العين كمال ناصر و العين الدكتور م

خالد البكار رئيس اللجنة المالية المقرر للجنة السلم 
واألمن الدوليين في االتحاد البرلماني الدولي، والنائب 
وفاء بني مصطفى نائب الرئيس للجنة الدائمة للتنمية 
المستدامة والتجارة والتمويل في االتحاد البرلماني الدولي، 

ائب عبد المنعم العودات ورئيس اللجنة القانونية الن
والنائب رجا الصرايرة، وأمين عام مجلس النواب فراس 
العدوان ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد 

 .الرحيم الواكد

 ٦ ص١٥/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" اردان"الكسواني يحذر من خطورة تصريحات 
  المتعلقة بالمسجد األقصى

 في مدينة حذر مدير المسجد األقصى المبارك
القدس المحتلة الشيخ عمر الكسواني من خطورة 
تصريحات وزير األمن الداخلي لالحتالل االسرائيلي جلعاد 
أردان المتعلقة بالمسجد االقصى واستباحته، ومن 
محاوالت العمل على تغيير الوضع القائم في الحرم 

  .القدسي الشريف



  
  ٥٥ 

وقال الكسواني في بيان له اليوم االثنين، إن 
وات الجماعات االستيطانية المتطرفة بتكثيف اقتحامات دع

ّاألقصى أصبحت تشكل كابوسا للمقدسيين حيث تحولت  ُ ً
المدينة إلى ثكنة عسكرية، وفرض اجراءات مشددة على 
من يدخل األقصى، بهدف تفريغ المسجد وافساح المجال 

  .للمستوطنين ليمارسوا استفزازاتهم وعربدتهم في باحاته

 ١٥/١٠/٢٠١٩عمون 

* * * * *  

اسرائيل تسعى لفرض امر واقع جديد : عون
  وتتجاوز القوانين الدولية

 

ان اسرائيل " قال الرئيس اللبناني ميشال عون
ًتسعى لفرض أمر واقع جديد، بدءا بتهويد القدس، مرورا  ً
ًبسياسة االستيطان والتشريعات العنصرية، وصوال الى 

ا، وتأييد ضم نقض حرمة الحدود الدولية المعترف به
ٍأراض تم احتاللها بالقوة كمرتفعات الجوالن وهذا تجاوز 

ّفاضح لكل القوانين الدولية، ومؤشر خطير لما يحضر ّ."  

وفي افتتاحه مؤتمر عن الشرق ومشكالته عقد 
ان الحروب الساخنة انحسرت الى " في بيروت اليوم قال

حد ما، ولكن تداعياتها مستمرة، واألخطر هو مخططات 
تثمار نتائجها، فالمطلوب كما تدل المؤشرات تفتيت اس

ًالمشرق طائفيا ومذهبيا وعرقيا وجغرافيا تمهيدا إلرساء  ً ً ً ً
ٕتحالفات على أسس عنصرية، مذهبية واثنية، تتماشى 

ُمع ما يرسم للمنطقة والذي صار يعرف باسم  صفقة "ُ
  "".القرن

 ١٥/١٠/٢٠١٩المدينة 

* * * * *  

زهر سبل مواجهة الهباش يبحث مع شيخ األ
  التصعيد اإلسرائيلي في القدس المحتلة

 

 بحث قاضي قضاة فلسطين – وفا –القاهرة 
محمود الهباش، مع اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور 

أحمد الطيب، آخر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين، 
بما فيها مدينة القدس المحتلة، والمسجد األقصى 

التصعيد الذي تمارسه دولة المبارك، وسبل مواجهة 
 .االحتالل اإلسرائيلي

، عقب اللقاء "وفا"وقال الهباش في تصريح، لــ 
الذي عقد في مقر األزهر، بالعاصمة المصرية القاهرة، 
أمس الثالثاء، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة 
ومندوبها الدائم في الجامعة العربية دياب اللوح، إنه أطلع 

على خطورة ما تقوم به إسرائيل في اإلمام األكبر 
، وحجزها لألموال الفلسطينية األمر "األقصى"و" القدس"

الذي يفاقم معاناة شعبنا، مؤكدا إصرار الرئيس محمود 
عباس على دفع مخصصات أسر الشهداء واألسرى 

 .كاملة

واستعرض جهود القيادة الدبلوماسية إلفشال ما 
يرا إلى خطورة ما المزعومة، مش" صفقة القرن"تسمى بـ 

" األقصى"يقوم به المستوطنون من صلوات تلمودية في 
وما يشكله من خطورة على المسجد، ويزيد من توتر 

 .األوضاع داخل فلسطين وخارجها

وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل هو بمثابة 
ٍإعالن حرب، وتعد صارخ على اإلسالم والمسلمين، 

 االحتالل، ما يتطلب أننا في مواجهة مفتوحة مع"مضيفا 
 ".ٕدعما عربيا واسالميا مساندا لقرارات القيادة

ونقل الهباش تحيات الرئيس محمود عباس 
والقيادة الفلسطينية لشيخ األزهر، مهنئا إياه بعودته 

  .سالما عقب إجراء فحوصات طبية

  ١٦/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

" األقصى"الحسيني يدعو للحفاظ على قدسية 
 من االستباحة

 



  
  ٥٦ 

حذر ...  <<- إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة 
شؤون القدس عدنان الحسيني، من تداعيات توالي 
الهجمات الشرسة التي ينفذها المستوطنون، بحماية 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المسجد األقصى 

ن والمقدسيين من الدخول إليه، المبارك، ومنع المصلي
  .والصالة فيه

، إن أمسوقال الحسيني في بيان صحفي، 
الهيكل "االحتالل يسمح للمستوطنين وطالب من منظمات 

وناشطين من منظمات استيطانية، من اقتحام " المزعوم
ٕ المبارك وتدنيسه واقامة شعائرهم األقصىباحات المسجد 

  .لعرش اليهوديالتلمودية، بحجة االحتفال بعيد ا

من اقتحامات " األقصى"واعتبر أن ما يحدث في 
وانتهاكات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية من 
شرطة االحتالل، واالعتداء على المصلين والمرابطين 
هناك، يستدعي مزيدا من الرباط والتواجد لحماية المكان، 
والحفاظ على قدسيته من االستباحة، محذرا من خطورة 

أنصارها إلى الصعود إلى ما " منظمات الهيكل"دعوة 
ٕواقامة صلوات تلمودية في ساحات " جبل الهيكل"يسمى بـ

  .>>...الحرم

  ١٨ ص١٦/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

يقر مشروع قرار أردني يرفض " اليونسكو"
 إجراءات اإلحتالل في األقصى

 

قال الناطق الرسمي باسم وزارة  –عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن 
 ـالمجلس التنفيذي لليونسكو، أقر اليوم خالل دورته ال

، وباإلجماع، مشروع قرار حول مدينة القدس ٢٠٧
 .وأسوارها

جاء   الذي،همية تبني هذا القرارواكد القضاة ا
بالتنسيق بين المملكة ودولة  نتيجة جهد دبلوماسي أردني

 .فلسطين والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة
 وأشار الى أن القرار يؤكد على جميع المكتسبات السابقة

 .التي تم تثبيتها في ملف القدس

 وأوضح الناطق الرسمي أن القرار وملحقه يؤكد
على جميع عناصر الموقف األردني إزاء البلدة القديمة 
للقدس وأسوارها، بما فيها األماكن المقدسة اإلسالمية 
والمسيحية، وان القرار أعاد التأكيد على رفض االنتهاكات 
واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه االماكن 

تها كما يطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكا .التاريخية
ٕواجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد 

الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة / األقصى المبارك
كما يؤكد القرار وملحقه على  .القديمة للقدس واسوارها

بطالن جميع االجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع 
رات المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرا

اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت 
جميعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة 
باإلحتالل، في وقف أعمال الحفر واقامة األنفاق و كل 
األعمال غير القانونية والمدانة األخرى في القدس 

  .وفق قواعد القانون الدولي الشرقية

رورة اإلسراع واضاف القضاة ان القرار طالب بض
في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس 

كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما  لرصد
ًيدعو أيضا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو 
إلى القدس لرصد جميع اإلنتهاكات التي ترتكبها سلطات 

 .االحتالل اإلسرائيلي

 السفارة األردنية في هذا وألقى القائم بأعمال
باريس كلمة خالل االجتماع أكد فيها أن القدس الشرقية 
أرض فلسطينية محتلة وتتحمل إسرائيل السلطة القائمة 
باالحتالل مسؤوليات الحفاظ على الوضع التاريخي 



  
  ٥٧ 

ان االردن انطالقا من   كما أكد.والقانوني القائم فيها
ت اإلسالمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسا

والمسيحية سيواصل القيام بدوره لحماية ورعاية 
  .المقدسات

 ١٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

الكويت واألردن في خندق واحد : الديحاني
  للدفاع عن القضية الفلسطينية

  

 أكدت لجنة فلسطين النيابية، على لسان - عمان 
ين رئيسها يحيى السعود، عمق العالقات األخوية الراسخة ب

األردن والكويت والحرص على توطيدها في مختلف 
  ".الصادقة" ًالمجاالت، واصفا إياها بـ

وأشاد السعود، خالل لقاء اللجنة اليوم األربعاء 
بالسفير الكويتي لدى عمان عزيز الديحاني، بمواقف 
الكويت المشرفة والداعمة لألردن وللقضية الفلسطينية، ال 

غوث وتشغيل الالجئين سيما دعمها الموصول لوكالة 
في ظل الظروف الصعبة التي تمر ) األونروا(الفلسطينيين 

  .بها بعد إلغاء الدعم األميركي لها

وشدد على أن العالقات تاريخية ومتجذرة وعصية 
ًعلى أي محاوالت للنيل منها او تعكير صفوها، الفتا الى 
ردة الفعل األردنية سواء الرسمية او الشعبية الرافضة 

وقال إن العالقات أكبر بكثير من ان تمس بسبب .كلذل
هتافات ال تعبر عن محبة األردنيين لألشقاء الكويتيين، 
مضيفا اننا اليوم احوج من أي وقت مضى للتكاتف 
والتعاضد للدفاع عن قضايانا العربية وبالذات القضية 
الفلسطينية ودعم صمود أهلنا في القدس في ظل المؤامرات 

 تصفيتها وحرف بوصلة العرب للدفاع التي تهدف الى
ًعنها، مستشهدا في الوقت ذاته بمواقف الكويت اميرا  ً

ًوحكومة وبرلمانا وشعبا للدفاع عن فلسطين ً.  

وقدم السعود في مستهل اللقاء التهاني ألمير دولة 
الكويت سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بمناسبة 

لعافية وللكويت وشعبها ًالشفاء، متمنيا له موفور الصحة وا
  .الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار

بدورهم، أكد النواب إبراهيم أبو السيد واحمد الرقب 
ونواف الزيود ومحمد الظهراوي ومحمود الطيطي ان الكويت 
لها الصدارة على المستويات كافة في الدفاع عن القضية 

ًجميعا الفلسطينية ولها مكانة عند الهاشميين واالردنيين 
وما يجمعنا أعظم بكثير من هتافات خرجت عن فئة او نفر 
ًمحدود فالشعب األردني يهتف جميعا بمحبة الكويت ويقدر 

  .مواقفه األخوية الصادقة تجاه األردن

من جهته، قال الديحاني ان فلسطين تعنينا 
ًجميعا، ونحن واألردن في خندق واحد للدفاع عن القضية 

لكويتي واألردني متطابق بهذا الشأن الفلسطينية والموقف ا
ويصدح في جميع المحافل اإلقليمية والدولية بصوت واحد، 

ستبقى داعمة لفلسطين ومع الصوت "ًمضيفا ان الكويت 
  ".الذي ينادي بعدم التطبيع

لن يتوقف، " االونروا" وأكد ان الدعم الكويتي لـ
ًئال وستبقى القضية الفلسطينية على رأس سلم أولوياتنا، قا

لن ننسى الفلسطينيين واالردنيين الذين ساهموا في نهضة 
  .الكويت

وفيما يتعلق بالحدث األخير، شدد الديحاني على 
ان العالقات األخوية والمتينة بين الكويت واألردن راسخة 
ًوصلبة ال تتوقف عند أي هتافات او أصوات، مؤكدا ان 
المواقف الرسمية والشعبية رسمت لوحة جميلة عن 

ان أي "العالقات واطارها ما ذكره جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ومن هنا ننطلق في عالقاتنا " إساءة للكويت هي إساءة لنا

 .المميزة التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين

 ٥ ص١٧/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الرئيس الفنلندي يثمن دور الملك بتحقيق أمن 
  واستقرار المنطقة



  
  ٥٨ 

  

بل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أمس استق
الجمعة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي 
الذي نقل له رسالة من جاللة الملك عبداهللا الثاني 
تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التعاون في 
اطار الشراكة مع االتحاد االوروبي الذي ترأسه فنلندا 

  .حاليا

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

  .بين الحضارات والثقافات

وجرى خالل اللقاء استعراض آفاق التعاون بين 
وأجرى الصفدي ووزير  .ين والتطورات االقليميةالبلد

الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو محادثات استعرضت 
فرص زيادة التعاون في المجاالت االقتصادية والسياحية 
والتعليمية بين البلدين اللذين بدأت عالقاتهما 

  .١٩٥٩الدبلوماسية في العام 

عملية التشاور  واتفق الوزيران على مأسسة
اسي بين البلدين وتكليف فريقي عمل من الوزارتين السي

لتحديد قطاعات التعاون المتاحة والتنسيق مع الوزارات 
الفنية لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة التبادل 

  .التجاري والتعاون االستثماري والسياحي والتعليمي

واستعرض الوزيران المستجدات االقليمية  
ة بالقضية الفلسطينية واألزمة وخصوصا تلك المرتبط

  .السورية والجهود المشتركة لمحاربة اإلرهاب

وثمن الصفدي موقف فنلندا الداعم لحل الدولتين 
ودعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

  ).األنروا(

وأكد الصفدي خطورة اإلجراءات االسرائيلية 
ون الدولي األحادية الالشرعية التي تمثل خرقا للقان

وتقوض حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
وعاصمتها القدس الشرقية وبالتالي فرص تحقيق السالم 
الشامل والدائم، وشدد على أهمية الموقف االوروبي في 

وأكد الوزير . الجهود السلمية في هذه المرحلة الخطرة
دي تثمين بالده لدور المملكة وجهودها في تحقيق الفنلن

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

وشارك الصفدي متحدثا رئيسا في منتدى 
هلسنكي للسياسات حيث تحدث حول مواقف األردن من 

مها القضية الفلسطينية التطورات االقليمية وف ي مقد
 .واألزمة السورية والجهد المشترك لمحاربة اإلرهاب

  ٢ ص١٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

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

 

حذرت شخصيات فلسطينية من خطورة 
تصريحات أدلى بها القائد العسكري الصهيوني السابق 
وعضو حزب أزرق أبيض، ميكي ليفي، ودعا فيها إلى 
تجريد عشرات آالف المقدسيين من حقهم في اإلقامة، 

 .وسلخ أحياء فلسطينية عن مدينة القدس

ما كشف : "وقال الكاتب المقدسي، راسم عبيدات
عنه ميكي ليفي، ودعوته إلى فرض عقوبات جماعية، 

رج في وتضييق الخناق على أهالي بلدة العيسوية يند
ّإطار مخطط سياسي متكامل، فليفي يعبر عن عقلية 
عنصرية متطرفة تنظر إلى الشعب الفلسطيني باعتبارهم 
ًقنبلة ديمغرافية تشكل خطرا على يهودية الدولة، وعلى 

 ".نقاء القدس كعاصمة لما يسمى دولة االحتالل

ّشهدنا بعد الهبات الشعبية : "وتابع عبيدات
ّذ هبة الشهيد الفتى محمد أبو المتالحقة في القدس من

، العديد من المشاريع التي ٢٠١٤خضير منتصف 
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طرحت لتعديل الواقع الديموغرافي في المدينة، لكي 
تنسجم مع قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، باعتبار 
القدس عاصمة لدولة االحتالل، فيما كان هناك العديد من 

ينية داخل حدود خطط الفصل والتخلي عن األحياء الفلسط
ما يعرف ببلدية القدس، منها خطة الوزير وعضو 
الكنيست السابق حاييم رامون، ومن بعده خطط لحاييم 
هيرتسوغ زعيم حزب العمل السابق، وزئيف اليكن 
ّالليكودي وزير ما يسمى شؤون القدس، وكلها تصب في 
كيفية الحفاظ على ميزان ديموغرافي مختل في المدينة 

 ".ها وتشريعها كعاصمة لدولة االحتاللبهدف أسرلت

وأشار إلى أن بعض الخطط كانت تهدف إلى 
ُتوسيع حدود ما يسمى بلدية القدس لكي تصبح "

 في المائة من مساحة الضفة الغربية ١٠مساحتها 
المحتلة، وضم الكتل االستيطانية الكبرى من جنوب غرب 

 ألف ١٥٠القدس إلى شمال شرقها، وهذا يعني ضم 
طن إليها، على أن يترافق ذلك مع إخراج أكثر من مستو
 ألف مواطن مقدسي من سكان البلدات والقرى ١٠٠

 ".الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري

وأكد عبيدات أن هذه المخططات الصهيونية 
الرامية إلى تغيير المشهد في مدينة القدس تشمل 

 تحت االستيطان، واألنفاق التي تبني مدينة كاملة
القطار (القدس، والسيطرة على فضاء المدينة من خالل 

، وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني في "التلفريك) "الطائر
المدينة أمام مخاطر جدية وحقيقية على وجوده، ويجب 
مواجهة المخططات بدعم إقامة مشاريع إسكانية في 
المدينة، ومساعدة المقدسيين في الحصول على رخص 

ء من تكاليفها، والتوجه إلى المؤسسات بناء بدفع جز
ٕالدولية والى كل أصدقاء الشعب الفلسطيني لفضح دولة 
االحتالل وسياستها العنصرية التي تصل إلى حد التطهير 

 .العرقي بحق الشعب الفلسطيني

من جهته، قال الناشط المقدسي من مخيم 
، ٢٠٠٤في عام : "شعفاط وسط القدس خضر الدبس

تالل بناء جدار الفصل العنصري حول أقرت حكومة االح
مخيم شعفاط، وسبق ذلك العديد من االقتحامات للمخيم، 
وترافق ذلك مع اعتقال العشرات من أبناء المخيم الذي 

ما دفع العديد من قادة االحتالل . أصبح شعلة مقاومة
إلى المطالبة بعزل المخيم عن القدس، وبعدها أقرت 

، رغم إثباتنا أنه ال يوجد الحكومة بناء الجدار العنصري
ٍدواع أمنية كما يدعون، وانه لعزل القدس وتهويدها، 
وخلق واقع ديموغرافي لمصلحة المستوطنين فيها، 

 ".وتسهيل اقتحام المسجد األقصى فيما بعد

نجاح االحتالل في عزل "ولفت الدبس إلى أن 
 ٩٥ ألف نسمة، ١٠٠مخيم شعفاط الذي يسكنه نحو 

يحملون بطاقة الهوية الزرقاء، دفعته في المائة منهم 
إلى التفكير في عزل مناطق أخرى من خالل تعزيز البناء 
ٕاالستيطاني، واقامة شوارع استيطانية، وعزل أحياء 
عربية بالكامل، وفي مناطق أخرى جرت زعزعة استقرار 
العديد من األحياء، كجبل المكبر وسلوان والعيسوية، ولم 

  ".لراية البيضاءيرفع الشعب الفلسطيني ا

ّإلى ذلك، عبر مدير مركز القدس للحقوق 
االجتماعية واالقتصادية، زياد الحموري، عن قلقه من 
تصاعد إجراءات التهويد في القدس المحتلة، وانتقالها 

العربي "إلى مرحلة استهداف الوجود الفلسطيني، وأشار لـ
تصريحات قائد شرطة االحتالل السابق "، إلى أن "الجديد

ؤكد صحة المخططات القديمة التي طرحت في عام ت
، من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها، إيهود ٢٠٠٦

أولمرت، حول إخراج خمس مناطق سكانية في محيط 
 ".القدس إلى خارج جدار الفصل العنصري

ما يجري في العيسوية من عمليات : "وأضاف
تنكيل مدروسة ومخططة، وما يقام من إنشاءات تشمل 

لجسور على حاجز قلنديا العسكري، ثم عودة الحديث ا
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عن مخيم شعفاط، والتوجه إلى عزل المزيد من األحياء 
الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري، كلها مؤشرات 

  ".على صحة تصريحات ليفي

 ١٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

لن تنجح مخططات تقسيم األقصى المبارك ولو 
  على رقابنا

 

" حماس"شدد رئيس المكتب السياسي لحركة 
إسماعيل هنية على أن القدس ستبقى جبهة وبوصلة 
الصراع المركزي مع االحتالل اإلسرائيلي، ومع من يقف 

 .معه كاإلدارة األمريكية وغيرها

حول مخططات  األقصى وقال هنية عبر فضائية
إن االحتالل يستغل : "المسجد األقصى االحتالل في

انشغال الشعوب وينفذ أخطر حلقة من حلقات األحداث و
 ".استهداف المسجد األقصى

نحن كشعب بشكل عام في :" وأضاف هنية
وخارج فلسطين نلتف حول قدسنا حاضرنا  فلسطين

مقدساتها  ومستقبلنا، وحول األمة في الدفاع عن
 ".وموروث النبوة

وأكد هنية على ضرورة الوقوف في وجه 
املة وبخطة تحرك واعية المخطط اللعين برؤية متك

 .وحكيمة وشجاعة وقوية على المستوى الفلسطيني

لستم : "ووجه حديثه ألهلنا في القدس وقال
وحدكم في هذا الميدان، ولستم وحدكم في هذه المواجهة، 

 ".وأنتم تمثلون ضمير الشعب

أهلنا  وطالب هنية أهلنا بالضفة أن يلبوا نداء
تهم، باعتبار األقصى في القدس، وأال يتأخروا في مساند

 .لالنتفاضة والمقاومة والقدس منطلقا

وشدد هنية على أن مخططات تقسيم األقصى 
ولو على رقابنا ودمنا أن : "المبارك لن تنجح، وقال

 ."يستباح األقصى وأن تتغير معالم القدس

 وطالب هنية األمة بالدفاع عن القدس وتوفير

أحرار العالم أن ًكل عوامل الصمود والثبات، داعيا دول و
اإلنسانية وفرض الحصار الدبلوماسي  يعبروا عن ضمير

 .األقصى على االحتالل ليتراجع عن مخططاته في

 "حماس"ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة 

إسماعيل هنية التحية للمرابطين في األقصى والقدس من 
ًمؤكدا لهم أننا في معركة  ٤٨أهالي القدس وأراضي الـ 

  .عركة القدس والمصيرواحدة هي م

  ١٩/١٠/٢٠١٩ موقع مدينة القدس

* * * * *  

الملك يؤكد ضرورة تحقيق السالم العادل 
  والشامل بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

  

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني  –  بترا– عمان
بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي 

من أعضاء مجلس النواب ًالعهد، اليوم السبت، وفدا 
  .األميركي برئاسة رئيس المجلس نانسي بيلوسي

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

  .اإلقليمية

ه وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء، الذي حضر
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 ضرورة 
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لعادل والدائم والشامل على أساس حل تحقيق السالم ا
الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

 وعاصمتها ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .القدس الشرقية

وفيما يتصل باألزمة السورية، أكد جاللة الملك 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ وحدة 

 عودة طوعية وآمنة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن
  .لالجئين

وتطرق اللقاء إلى الجهود اإلقليمية والدولية في 
  .الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شمولي

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد، جهود األردن بقيادة 
جاللة الملك، من أجل تحقيق السالم واالستقرار في 

  .المنطقة، مشيدين بحكمة جاللته

ى رؤى جاللة وأكدوا حرصهم على االستماع إل
الملك، حيال ما يجري في المنطقة والعالم، معربين 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، 
نسيق، ومستشار ومستشار جاللة الملك لالتصال والت

 .جاللة الملك للسياسات واإلعالم

  ٦ ص٢٠/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الوصاية الهاشمية شكلت قوة : وزير األوقاف
  وحماية للمقدسات

 

 افتتح وزير األوقاف والشؤون -بترا  -  عمان
والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل 

ين األردنيين فعاليات المؤتمر الخامس لجمعية المذيع
امس » القدس في الخطاب اإلعالمي والسياسي«بعنوان 

  .والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان

إن المؤتمر يشكل دعما لوزارة : وقال ابو البصل
األوقاف ولجهودها في القدس والمسجد األقصى المبارك، 
مشيرا إلى ضرورة أن تكون القدس والمقدسات جزءا من 

وأضاف أن النظرة للقدس في .ب اإلعالمي دائماالخطا
البداية نظرة دينية، استنادا إلى ما جاء في القرآن الكريم، 
مؤكدا أن المحافظة على المسجد األقصى المبارك ال يقل 
عن المحافظة على المسجد الحرام والمسجد النبوي 

  .الشريفين

وقال أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
م وما زال مستمرا في تقديم الدعم للمسجد الثاني قد

األقصى المبارك وهذا يبرز من خالل دائرة أوقاف القدس 
  .والعاملين بها

وأشار إلى أن السلطة القائمة باالحتالل تسعى 
إلى تغيير الواقع في المسجد األقصى المبارك بحيث يتم 

  .تقسيمه مكانيا وزمانيا، مؤكدا رفض األردن المطلق لذلك

 أن هناك تناميا في االقتحامات للمسجد وقال
األقصى من قبل سلطة االحتالل والمتطرفين، وهذا يتطلب 
وقوفا عربيا واسالميا مع األردن لمواجهة تلك األعمال 

  .المرفوضة

وأكد ضرورة إيجاد خطة شاملة تنطلق من الواقع 
قائمة على خطاب موحد في الحديث عن أن مسألة 

دينية وضرورة وحدة الكلمة المسجد األقصى المبارك 
العربية واإلسالمية، ورفض الروايات التلمودية، وعدم ترك 

وأشار إلى .بحجج واهية» المسجد األقصى«المكان فارغ 
أن الوصاية الهاشمية شكلت قوة وحماية للمقدسات 

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

بدوره أكد رئيس جمعية المذيعين األردنيين محمد 
المؤتمر اإلعالمي الخامس  لعضايلة دور الجمعية فيا

الذي تقيمه الجمعية، موضحا بأن مؤتمرات وندوات 
  .الجمعية ال تكاد تحيد عن القدس الشريف
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وأضاف ان هذا المؤتمر يأتي في ظل ضغوطات 
تمارس على االردن في ظل مواقفه الراسخة من القضية 

المسيحية، الفلسطينية والقدس بمقدساتها اإلسالمية و
مؤكدا أن تحطيم الصفقات والمؤامرات ال يتم اال من خالل 

  .تحقيق الوحدة الوطنية وااللتفاف خلف القيادة الهاشمية

وعلى هامش أعمال المؤتمر افتتح ابو البصل 
معرض الصور الذي يتحدث عن القدس والمسجد 
األقصى المبارك والذي اقامته مديرية التوجيه المعنوي 

  .الجيش العربي - المسلحة األردنيةفي القوات 

وناقش المؤتمر خالل جلساته القدس في 
اإلعالم المرئي والمسموع األردني قدمها اإلعالمي جرير 
مرقة، فيما تحدث الصحفي حيدر المجالي عن القدس في 

  .الصحافة األردنية المكتوبة وااللكترونية

وتحدث أمين عام وزارة االوقاف المهندس 
بادي عن التراث الثقافي والحضاري للقدس عبداهللا الع

والدور األردني في الحفاظ عليه، كما تحدث الدكتور 
  .لقدس في الخطاب السياسي األردنيغازي ربابعة عن ا

 ٢ص ٢٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

موقف األردن ثابت تجاه القدس : ابو يامين
 وصفقة القرن

  

قال وزير الدولة  -  ايهاب مجاهد - عمان
ان التحديات التي «لشؤون القانونية مبارك ابو يامين ل

تمر بها المنطقة العربية تجعلنا نتوحد كحقوقيين 
وكحكومات ومؤسسات مجتمع مدني لوضع رؤية موحدة 

  .تالمس الجوانب القانونية التي تمر بها المنطقة العربية

وأضاف خالل افتتاح االجتماع االربعين التحاد 
االردن يعتبر القضية الفلسطينية الحقوقين العرب، ان 

قضية وطنية اردنية وأن موقف االردن ثابت تجاه القدس 

، وأن االردن على استعداد لتقديم كافة »صفقة القرن»و
  .وسائل الدعم لصالح القضايا العربية العادلة

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

قيب المحامين مازن ارشيدات ومن جانبه قال ن
بان المتضرر االكبر من وجود مما يسمى صفقة القرن 

  ليس االردن وفلسطين وحدهما بل االمة العربية باسرها

وطالب ارشيدات بدعم منظمات المجتع العربي 
الحقوقية لتشكل جبهة قانونية في مواجهة المخاطر 

  .والتحديات التي تواجه االمة العربية

قاومة الباسلة التي يخوضها الشعب واكد ان الم
الفلسطيني استطاعت وقف صفقة القرن، مطالبا بمساندة 

  .قانونية للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

من جانبه، قال أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب 
شبيب المالكي ان هذا االجتماع الذي ينعقد في ظل 

األمنية اوضاع عربية دقيقة يهدف الى معالجة المخاطر 
والقانونية التي تحيط بالمنطقة العربية، مؤكدا ان القضية 
الفلسطينية هي محور الصراعات التي تعاني منها 

  .المنطقة برمتها

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

  .العربي

مين العام التحاد واكد رئيس الوفد الفلسطيني، األ
الحقوقيين الفلسطينيين، محمد اسماعيل، أن مشاركة 
فلسطين في هذا االجتماع فعالة، مشيرا الى ان الوفد 
الفلسطيني سيقدم ورقة عمل يشرح فيها تطورات اوضاع 
 القضية الفلسطينية وموقف القيادة الفلسطينية الشجاع

  .في التصدي لصفقة القرن

الفلسطيني سيقدم وكشف اسماعيل أن الوفد 
اقتراحا بانشاء لجنة قانونية من اتحاد الحقوقيين العرب 
لتفعيل قرار المحكمة الدولية في الهاي الخاصة للمطالبة 
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كما ان الوفد سيقدم .باالضرار الناتجة عن الجدار العازل
عددا من المقترحات على الحقوقيين العرب للتحرك 

جهة صفقة قانونيا لدعم الموقف الفلسطيني في موا
  .القرن

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

  .المؤامرات التي يحيكها الكيان الصهيوني اشكال

يسة أن االحتالل الصهيوني أبشع وأكد النوا
االحتالالت على وجه البشرية وهو المصدر الرئيسي 
للخالفات العربية التي أدت الى انقسامات على 
المستويين الرسمي والشعبي، مطالبا بتوحيد الجهود 
لمواجهة هذا العدو وتشكيل جبهة قانونية للتصدي 

صدره التي يواجهها الشعب الفلسطيني ب» صفقة القرن»لـ
  .العاري

ويشارك في االجتماع وفود من أكثر من خمس 
عشرة دولة عربية يناقشون فيها على مدى يوم ايجاد 

، اضافة »صفقة القرن«رؤية حقوقية عربية لمواجهة 
الى التحديات األمنية والحقوقية التي تواجه أمن الخليج 

  .العربي

واكد المشاركون في االجتماع ان القضية 
الطماع الصهيونية في المنطقة هي أساس الفلسطينية وا

كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، مطالبين 
الحكومات العربية بتوحيد كلمتها وتجاوز الخالفات البينية 

  .للتصدي الي تحديات والمخاطر القادمة في المنطقة

  ٢ص ٢٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

غرينبالت يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر 
  "ة القرنصفق"

 

جيروزالم " ذكرت صحيفة –القدس المحتلة 
اإلسرائيلية، اليوم األحد، أن المبعوث األميركي " بوست

الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط جيسون 
غرينبالت، قرر التعجيل باستقالته لتصبح نافذة في األول 
ًمن الشهر المقبل بعد أن أرجأ هذه الخطوة للمضي قدما 

والتي تأجل نشرها بسبب " صفقة القرن"سالم في عملية ال
 .عدم تشكيل حكومة إسرائيلية

سبتمبر / وكان غرينبالت أعلن في أيلول
الماضي نيته االستقالة ألسباب تتعلق بأسرته، لكنه 
أوضح أنه سيواصل مهمته حتى نشر الخطة التي كان 

 .من المقرر أن تتم عقب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

يفة، فإنه منذ إجراء االنتخابات وبحسب الصح
سبتمبر، لم / اإلسرائيلية في السابع عشر من أيلول

. يتحقق أي تقدم في محادثات تشكيل حكومة وحدة
وستنتهي مساء يوم األربعاء المهلة الخاصة بتكليف 
بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن تنقل 

 -ب أزرقالمهمة إلى منافسه بيني غانتس زعيم حز
 . أسابيع لمحاولة تشكيل الحكومة٤أبيض لمدة 

ًووفقا للصحيفة، فإنه سيكون آخر يوم 
نوفمبر المقبل، / لغرينبالت في األول من تشرين الثاني

ًوبعد ذلك سيبحث عن عمل في القطاع الخاص، مشيرة 
إلى أنه عرض على اإلدارة األميركية المساعدة بشأن 

كن لن يبقى في الحكومة خطة السالم في حال نشرها ول
 .بعد اآلن

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

 .السالم

وسيزور كوشنير إلى جانب المسؤولين في 
الخارجية األميركية آفي بيركوفيتش وبراين هوك، 
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، األسبوع المقبل إلجراء محادثات مع نتنياهو "إسرائيل"
 .وغانتس

ويعد غرينبالت المهندس الرئيس في إعداد خطة 
التي طار انتظار نشرها، وكان له " صفقة القرن"السالم 

تأثير في قرارات الرئيس األميركي دونالد ترامب كنقل 
على " إسرائيل"السفارة إلى القدس واالعتراف بسيادة 

الن، وتغيير مصطلحات سياسية أميركية تتعلق الجو
واالستيطان مثل وصف المستوطنات بأنها " إسرائيل"بـ

مدن وأحياء، باإلضافة إلى تغييره مصطلح أراضي محتلة 
إلى أراض متنازع عليها، وانتقاداته لألونروا ولقضية 

إلى فلسطينيين " الالجئين"الالجئين وتغيير مصطلح 
 .جئينيعيشون في مخيمات الال

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

  ٢٠/١٠/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  

يطالب المجتمع الدولي "  حمايةمركز"
  واليونسكو بالتحرك لوقف اقتحامات األقصى

 

لحقوق اإلنسان " حماية" طالبة مركز –غزة 
مة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف المجتمع الدولي ومنظ

االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى وبحق األماكن 
المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة 
المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد وكافة األماكن 

 .المقدسة

األحد " صفا"وقال المركز في بيان تلقته وكالة 
اسة الصمت التي ينتهجها إنه يأسف بشدة إزاء سي

المجتمع الدولي تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، خاصة المتعلقة بالمسجد األقصى 
واقتحام آالف المستوطن لباحة حائط البراق في الجدار 

الغربي للمسجد األقصى بدعم من القيادات الحكومية 
 .والسياسية واألمنية اإلسرائيلية

ًأضاف أنه رصد ازديادا ملحوظا في عدد و ً
المقتحمين لباحة البراق حيث اقتحم آالف المستوطنين 
صباح األحد باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد 
األقصى، ألداء طقوس وشعائر تلمودية بمناسبة ما 

اليهودي، وذلك بعد دعوات وجهتها " العرش"يسمى عيد 
لالحتشاد واقتحام المسجد " المزعوم"مجموعات الهيكل 

 .األقصى من باب المغاربة

وانتقد استمرار صمت المجتمع الدولي على 
خروقات سلطات االحتالل ومستوطنيه لقواعد القانون 
الدولي اإلنساني وألحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة 

 .بحماية األماكن المقدسة ودور العبادة

ى استفزاز وأكد أن هذه االقتحامات ستعمل عل
مشاعر المواطنين الفلسطينيين والمسلمين في العالم 

 .وتعمل على إثارة االضطرابات داخل األراضي المحتلة

ودعا المركز الدول السامية والمتعاقدة على 
اتفاقية جنيف الرابعة إلدانة هذه االنتهاكات التي يقوم 
بها المستوطنون تحت حماية جنود االحتالل والعمل على 

ة دولة االحتالل على مخالفتها ألحكام هذه محاسب
 .االتفاقية

كما دعا جامعة الدول العربية ودول مؤتمر 
التعاون اإلسالمي بااللتفات لما يحدث في المسجد 
األقصى وباحته والعمل من اجل وقف هذه االعتداءات 

  .المتكررة وااللتزام بحماية األماكن المقدسة ودور العبادة

  ٢٠/١٠/٢٠١٩لسطينية صفا وكالة الصحافة الف

* * * * *  

ضرورة دعم األشقاء الفلسطينيين  :الملك
إلقامة دولتهم المستقلة على أساس حل 

  الدولتين
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جاللة الملك عبداهللا   تسلم–  بترا-  عمان
لعام » درع العمل التنموي العربي«الثاني، امس األحد، 

 ، الذي منحته جامعة الدول العربية لجاللته تقديرا٢٠١٩
لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في األردن، ودوره في 

  .دعم القضايا العربية

وسلم الدرع لجاللة الملك، األمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، خالل لقائه به في قصر 

  .الحسينية

ويمنح الدرع لشخصيات قيادية وريادية عربية 
ي مجال لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة ف

التنمية المستدامة، بهدف تسليط الضوء على النماذج 
  .الملهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي

وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء، عن تقديره 
لجهود ومبادرات الجامعة العربية في تسليط الضوء على 
المنجزات التنموية في البلدان العربية، وعلى دعمها 

  .ب لمسيرة األردن التنمويةودعم األشقاء العر

كما أكد جاللته أن العمل العربي المشترك 
لتحقيق التنمية وخلق الفرص، هو السبيل الوحيد 
للنهوض بالواقع العربي ومعالجة األزمات التي تواجه 

  .المجتمعات العربية

وتم خالل اللقاء، بحث آخر التطورات على 
ة الملك أهمية الساحتين العربية واإلقليمية، حيث أكد جالل

تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية، مشيرا إلى دور 
جامعة الدول العربية في الحفاظ على التنسيق العربي 

  .حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وفي هذا الصدد، أكد جاللة الملك ضرورة دعم 
األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة 

 قيام دولتهم المستقلة وذات السيادة الكاملة على في
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 

  .الشرقية، على أساس حل الدولتين

وبخصوص األزمة السورية، جرى التأكيد على 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ وحدة 
سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة 

  ...لالجئين

بدوره، قال األمين العام لجامعة الدول العربية 
إننا ال نجتمع اليوم لتكريم جاللة الملك : أحمد أبو الغيط

ٌعبداهللا الثاني، فهو غني عن التكريم وال ينتظر جائزة من 
ٕهنا أو هناك، وانما نجتمع لكي نشير بالبنان إلى إنجازه 
ا االستثنائي في مجال التنمية ونسلط الضوء على هذ

  ...اإلنجاز

إننا باختصار أمام قائد مبتكر ألمة مبتكرة 
  .وواعدة

ال يفوتني، ونحن في معرض الحديث "وأضاف 
عن التنمية أن أسجل كذلك ما يعرف الجميع من أن هذا 

ًأعرف شخصيا كم يؤمن . ًالملك هو أيضا لرجل مواقف
  .بالقضايا العربية وباألمن القومي العربي

ة له في مرتبة العقيدة فلسطين والقدس بالنسب
واإليمان، مواقفه ال تقبل المزايدة، وهو يعبر عنها بكل 

  ...صدق وشجاعة للقريب والبعيد، للعدو والصديق

ًشكرا لكل ما قدمتموه، وتقدموه، لبالدكم وللعرب 
  .ًجميعا

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ستشار ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، وم

جاللة الملك للسياسات واإلعالم، والسفير األردني في 
القاهرة، مندوب األردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، 

  .مين العام لجامعة الدول العربيةوالوفد المرافق لأل

  ٣ ص٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الصفدي يحذر من خطورة استمرار الجمود في 
 العملية السلمية
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استقبل وزير  - فين عبد الهادي ني- عمان
الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي امس وزير 
الدولة في وزارة الخارجية االتحادية االلمانية نلز انين 
وبحث معه العالقات الثنائية والقضايا االقليمية وفي 

  .مقدمتها القضية الفلسطينية واألزمة السورية

رار العمل وأكد الصفدي والوزير األلماني استم 
على تعزيز التعاون الثنائي وبحثا خطوات البناء على 
مخرجات لقاء القمة الذي جمع جاللة الملك عبداهللا 
الثاني والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل لزيادة التعاون 

  .االقتصادي واالستثماري والدفاعي

وخالل بحثهما التطورات المرتبطة بالقضية 
من خطورة استمرار حال ّالفلسطينية حذر الصفدي 

الجمود في العملية السلمية خصوصا في ضوء اإلجراءات 
اإلسرائيلية االحادية التي تقوض فرص تحقيق السالم 
وفق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق 

  .السالم الشامل

وثمن الصفدي موقف ألمانيا الداعم لحل 
اثة وتشغيل الدولتين ودعمها لوكالة األمم المتحدة إلغ

التي أسهم الدعم األلماني ) األنروا(الالجئين الفلسطينيين 
في مواجهة أزمتها المالية والتأكيد على أهمية استمرار 

  .دورها

واستعرض الصفدي وأنين التطورات في األزمة 
السورية وسبل تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل 
، سياسي لها ومعالجة ما أنتجته األزمة من تبعات

خصوصا في ما يتعلق بقضية اللجوء التي أكد الصفدي 
أنها مسؤولية دولية يجب أن تترجم برامج مستمرة 
لمساعدة الالجئين ومشاركة الدول المستضيفة لتحمل 

  .أعبائها

  ٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

وقف بناء : المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن
مقابل  المستوطنات في الضفة الغربية

 مساعدات األمريكية إلسرائيلال
  

المرشحة للرئاسة األمريكية  قالت – واشنطن
في قضية جعل " منفتحة"السيناتورة إليزابيث وارن إنها 

مع شرط  الحكومة المساعدات إلسرائيل مشروطة بموافقة
  .لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

وردت وارن، التي تتصدر قائمة المرشحين 
ُ للرئاسة عندما سئلت عن موقفها من الديمقراطيين

في الوقت الحالي، يقول : "االستيطان والمساعدات
نتنياهو إنه سيعمل على زيادة المستوطنات، ولكن هذا ال 

  ."يدفعنا في اتجاه حل الدولتين

وأكدت أن السياسة الرسمية للواليات المتحدة 
إذا كانت إسرائيل تتحرك : "هي دعم حل الدولتين، وقالت

  ". االتجاه المعاكس، فكل شيء مطروح على الطاولةفي

كل شيء : "وكررت وارن تعليقها عدة مرات
  ".مطروح على الطاولة

وقد تراجعت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ّعن انتقاد المستوطنات اإلسرائيلية، كما وقع ترامب، الذي 
حصل على دعم كبير لحملته االنتخابية من ممولين 

لى أمر تنفيذي يعترف بمرتفعات الجوالن يهود، ع
السورية إلسرائيل بعد أن تم بناء بعض المستوطنات في 

  .المنطقة المحتلة على اسمه

وانتقد بعض المرشحين الديمقراطيين، بما فيهم 
وارن والسيناتور بيرني ساندرز بناء المستوطنات وكذلك 
معاملة حكومة الكيان اإلسرائيلي للمتظاهرين 

  .نيينالفلسطي

وقال ساندرز في تغريدة نشرها العام الماضي 
حق لجميع الناس االحتجاج من أجل مستقبل "إنه 
  ".أفضل
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في الوقت نفسه، ال يزال الوضع في : "وأضاف
غزة يمثل كارثة إنسانية، يتعين على الواليات المتحدة أن 
ًتلعب دورا أكثر ايجابية في إنهاء الحصار المفروض 

  ."لفلسطينيينعلى غزة ومساعدة ا

 ٢١/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

  

ُسلطات االحتالل تنتهك حرمة وباحات المسجد  َ
  األقصى

 

 أكد الدكتور حنا عيسى، أمين عام –رام اهللا 
الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن 
الحملة الشرسة التي تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

لدينية اإلسرائيلية المتطرفة ضد باحات والمجموعات ا
المسجد األقصى والمصلين في هذه األوقات تحمل دالالت 
واضحة تؤكد ارتفاع االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية 
الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خالل 
تبديل تركيبها السكاني، حتى يتم تنفيذ المشروع 

العربي فيها  إلى إلغاء الوجود يؤدياالستيطاني بها الذي 
  .فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس

، "دنيا الوطن"وأضاف عيسى، في تصريح وصل 
ان هذا المسلك غير شرعي ألن االستعمار االستيطاني 
الذي تمارسه إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة 
بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند 

لمسلمين واليهود ال يمكن القبول، بأن المسيحيين وا
يتعارض ويتناقض مع قواعد  تكون يهودية فقط، وكل ذلك

القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع االستعمار 
االستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على األرض 

  .واإلنسان

إن ما يجري هذه األيام في مدينة القدس : وقال
د األقصى ال يكفي المحتلة وباألخص في باحات المسج

ٕردع إسرائيل بالدعوة اللفظية إلى وقف تجاوزاتها وانما 
تردعها من  البد إن تفرض عليها عقوبات دولية

االستمرار في عدوانها المتواصل على ارض القدس وعلى 
المواطن الفلسطيني بها، وعن التطاول على مقدسات 
المسلمين والمسيحيين بالقدس من خالل عملها على 

ها وهو أجراء ال يقره قانون وتعاقب عليه كل تهويد
  .التشريعات الدولية

ًإنه يبدو واضحا أن : ًوأضاف عيسى قائال
إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة 
القدس من خالل التغيير المنهجي المدروس لمعالمها أو 
بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على األرض والمقدسات 

 جديد على األرض، يبيح التوصل إلى ًتأسيسا لواقع
تسوية تستثني مدينة القدس، وهذا بكل تأكيد لن يكتب 
له النجاح ألن الشعب الفلسطيني ال يمكنه أن يقايض 
هذه المدينة والثوابت األخرى بما فيها حق العودة في أية 
تسوية مطروحة، ألن القدس تمثل قلب الصراع الذي ال 

   .وعي لهذه القضيةينتهي إال بحل واقعي وموض

ان ما تفعله إسرائيل في القدس من : وأكمل
تهويد لها يمثل جريمة دولية في حق اإلنسانية وعلى 
األسرة الدولية إحالة كل المسئولين في إسرائيل عن ذلك 
إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي 
بسبب تخطيطهم للقضاء على قدسية القدس بالنسبة 

يانات السماوية الثالث الن في هذا التطاول مساس للد
ًمباشر في هذه الديانات، ويشكل ذلك عدوانا واضحا على  ً
حق وحرية اإلنسان كما يمثل جريمة تستوجب المحاكمة 

   .والعقاب

إنه وعلى ضوء : ًواختتم الدكتور عيسى قائال
ذلك، فان جميع المخططات التي تقوم بها إسرائيل في 

لقانون القوة،   المحتلة باطلة، وتستندمدينة القدس
ًواعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني وسيادته على  ً
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ًأرضه، وتمثل انتهاكا فاضحا للشرعية الدولية والقانون  ً
  .الدولي

   ٢١/١٠/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

  

اشتية يحمل حكومة االحتالل مسؤولية 
اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد 

  لألقصى

 

ّ حمل رئيس الوزراء محمد – وفا –اهللا  رام
اقتحامات  اشتية، الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية

المستوطنين المتكررة لباحات المسجد األقصى المبارك، 
المصلين، في انتهاك فاضح وممنهج  واالعتداء على

الدينية، محذرا  يتعارض وحرية العبادة وحماية األماكن
مارسات وتحويل الصراع إلى من مخاطر استمرار تلك الم

 .ديني صراع

رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة  وأدان
مدينة رام اهللا،  األسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها في

اليوم االثنين، اعتداءات المستوطنين على المزارعين 
من أراضيهم، ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم  وطردهم

 والدول العربية الدولي لقطف ثمارها، داعيا المجتمع
 ّواإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف تغول االحتالل

ومستوطنيه، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا 
  .>>...ومقدساتنا

 ٢٢/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

إسرائيل تصعد انتهاكاتها للوصاية األردنية 
  على القدس

  

، "مفتاح السالم" - ّعمان - محمود الشرعان
الوصف الذي أطلقه الموقعون على معاهدة السالم هذا 

 /األردنية اإلسرائيلية لمدينة القدس المحتلة في أكتوبر
، لكن المدينة ومقدساتها التي ١٩٩٤تشرين األول 

نصت المعاهدة على خضوعها إلشراف األردن عرفت 
فصوال لم تتوقف من االنتهاكات، وال تزال مستمرة حتى 

  .اليوم

ءات اإلسرائيلية على القدس وتنوعت االعتدا
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية؛ من االستيطان، إلى 
ٕاالقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين، واغالق 
المسجد األقصى ومنع الصالة فيه، وأعمال الحفريات 
أسفل الحرم القدسي، وصوال للمخططات الساعية 

  .لتقسيمه زمانيا ومكانيا

 من معاهدة السالم وتضمنت المادة التاسعة
، "وادي عربة"األردنية اإلسرائيلية المعروفة اختصارا بـ

بشأن األماكن ذات األهمية التاريخية والدينية، ثالث نقاط 
  :رئيسية

سيمنح كل طرف الطرف اآلخر حرية : أوال• 
  .دخول األماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية

وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع : ثانيا• 
عالن واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص إ

للمملكة األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية 
المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع 
النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور األردني 

  .التاريخي في هذه األماكن

ر سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز الحوا: ثالثا• 
بين األديان التوحيدية الثالثة بهدف بناء تفاهم ديني 

  .والتزام أخالقي وحرية العبادة والتسامح والسالم

إال أن الجهات األردنية الرسمية والشعبية ترصد 
بشكل متواصل انتهاكات الجانب اإلسرائيلي اللتزاماته في 

  .المعاهدة في ما يتعلق بالقدس

مذبحة "سرائيل فبعد توقيعها بعامين، ارتكبت إ
 ٢٥، بعد اندالع انتفاضة فلسطينية في "األقصى الثانية
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، بعد إقدام االحتالل على فتح نفق ١٩٩٦أيلول  /سبتمبر
  . فلسطينيا٦٣أسفل المسجد األقصى، واستشهد فيها 

وبعد أربعة أعوام، اندلعت شرارة االنتفاضة 
الفلسطينية الثانية من وسط المسجد األقصى بعد 

 من رئيس الوزراء األسبق أريئيل شارون، ومع اقتحامه
بداية األلفية الثالثة سعت دولة االحتالل إلى تكثيف 
مخططاتها الساعية لتقسيم المسجد األقصى بين 

  .المسلمين واليهود

وتعتبر وزارة األوقاف والمقدسات اإلسالمية 
األردنية الجهة المسؤولة عن ملف القدس والمقدسات 

  .حيةاإلسالمية والمسي

ويتمثل الدور األردني باألقصى والمقدسات في 
إدارة المسجد األقصى ورعايته : أربعة مجاالت رئيسية

ٕواعماره، والمسؤولية عن توثيق وادارة وصيانة األوقاف  ٕ
اإلسالمية في القدس، والقضاء الشرعي في القدس 
بأكمله، وتنظيم عمل الكنائس العربية والكنيسة 

  .األرثوذكسية في القدس

ومؤخرا برزت مخاوف أردنية وفلسطينية من 
سحب الوصاية األردنية على المقدسات اإلسالمية 

  .والمسيحية لصالح جهات عربية

وحول االنتهاكات اإلسرائيلية على المسجد 
األقصى، يقول وزير األوقاف األردني عبد الناصر أبو 
البصل إن الوزارة ترصد االعتداءات المتواصلة بحق 

  .قصى والمدينة المقدسةالمسجد األ

خالل حديثه مع الجزيرة -ويدعو أبو البصل 
ّ إلعادة النظر في الفتوى السابقة التي تحرم زيارة -نت

القدس في ظل وجود االحتالل، خاصة أن ظروف الفتوى 
السابقة تغيرت، واليوم االحتالل يستغل فراغ المسجد 

ناك األقصى من المصلين والزوار من أجل تغيير الواقع ه
  .من خالل االقتحامات والتقسيم الزماني والمكاني

ويضيف الوزير أن زيارة المسجد األقصى وعدم 
إفراغه من المصلين والزوار وسيلة للحد من تغول 
االحتالل على المسجد، وبالتالي تفويت الفرصة على 

ضرورة دعم صمود المقدسيين والعمل "االحتالل، مؤكدا 
ُتمعيا وعلى كافة الصعد وعدم على تقويتهم اقتصاديا ومج

  ".تركهم وحدهم في وجه االحتالل

وحسب الوزير أبو البصل، فإن إدارة األوقاف 
اإلسالمية هي الوصي الوحيد على المسجد األقصى 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس شرعيا 

  .وقانونيا وتاريخيا

ويبين أن المقدسيين والسلطات الفلسطينية أيدوا 
اية الهاشمية على المسجد األقصى عبر السنوات، الوص

 عندما أيد الرئيس الفلسطيني ٢٠١٣وكان آخرها عام 
  .محمود عباس ذلك

وحول محاوالت بعض الجهات النيل من الوصاية 
الهاشمية على المقدسات، يؤكد أنه ال يمكن ألي جهة 
إسالمية أن تأخذ هذه الوصاية من األردن ألنها واقع 

ي، وألنها مرجع شرعي وقانوني من تاريخي وفعل
  .الناحيتين الدينية والسياسية

ويحذر الوزير من أن تؤول الوصاية على 
المقدسات لغير إدارة األوقاف اإلسالمية كي ال يحدث ما 
ال يحمد عقباه من صراع ديني حول المسجد األقصى، 
وهو ما تعمل األوقاف عليه برفضها التقسيم المكاني 

  .دوالزماني للمسج

لكن النائب في البرلمان األردني والخبير في 
سلسلة "شؤون القدس سعود أبو محفوظ اعتبر أن هناك 

تراجعات لوزارة األوقاف مكنت المتطرفين الصهاينة من 
تصعيد التجاوزات، وتحقيق مكاسب جديدة، تجاوزوا فيه 
الصالة العلنية داخل المسجد األقصى إلى ممارسة 

  .لموديةطقوسهم وأساطيرهم الت

  ٢٠١٥اتفاق 
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تشرين  / أكتوبر٢٤ٕووقع األردن واسرائيل في 
 اتفاقا فرعيا حول المسجد األقصى برعاية ٢٠١٥األول 

  :أميركية، تضمن البنود المعلنة التالية

لألردن كما " الدور الخاص" "إسرائيل"تحترم  -١
الدور "ورد في اتفاقية السالم بين الطرفين، و

  ".لثانيالتاريخي للملك عبد اهللا ا

إسرائيل ستستمر في تطبيق سياستها الثابتة  -٢
في ما يخص العبادة الدينية في المسجد 
األقصى بما فيها الحقيقة األساسية بأن 

غير "، وبأن "المسلمين هم من يصلون"
  ".المسلمين هم من يزورون

إسرائيل ترفض تقسيم المسجد األقصى،  -٣
  .وترفض أي محاولة للقول بغير ذلك

ب بالتنسيق المتزايد بين السلطات إسرائيل ترح -٤
التأكد "ٕاإلسرائيلية وادارة األوقاف، بما في ذلك 

ّمن أن الزوار والعباد يبدون االنضباط 
ًويحترمون قداسة المكان انطالقا من 

  ".مسؤوليات كل منهم

موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على  -٥
تغطية مصورة على " بتوفير"اقتراح األردن 

 ساعة لكل المواقع داخل المسجد ٢٤مدار 
ًشامال وشفافا"ًاألقصى، مما يوفر سجال  لما " ً

يحصل فيه، وهذا قد يثبط كل من يحاول 
  .تشويه قداسة المكان

وكشف تقرير لمؤسسة القدس الدولية عن أن 
المنعطف األخطر نحو شروع اليهود في " يعد ٢٠١٠عام 

، حيث "قصىبناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط األ
افتتح كنيس الخراب، وهو أكبر كنيس في البلدة القديمة، 

  ".وال يبعد غير أمتار قليلة عن المسجد

ويقول الخبير في شؤون القدس زياد بحيص 
العدوان الواسع على القدس عنوانه العريض السيطرة "

على األرض واإلحالل الديموغرافي والتهويد الديني 
  ".والثقافي للمدينة

بحيص للجزيرة نت أن مشروع تهويد ويضيف 
األقصى تقوم عليه كتلة نشطة من المتطرفين الصهاينة، 

، وشهدت الكتلة "جماعات الهيكل"  يصطلح على تسميتها
تصاعدا تدريجيا في نفوذها البرلماني من نائبين عام 

 نائبا في الكنيست الحالي، ومن انعدام ١٧ إلى ٢٠٠٣
 وزيرا في حكومة ١٤وم الوزن الحكومي إلى أن تمتلك الي

  .تسيير األعمال الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو

ومع صعودها، تبنت مشروع التقسيم الزماني "
والمكاني باعتباره المشروع المرحلي الذي يتناسب مع 
الواقع الذي وجدته، لكنها ما تزال تتطلع في النهاية إلى 

  .يث بحيص، وفق حد"اإلحالل التام للهيكل مكان األقصى

  تراجع الدور األردني

وادي "ّويتحدث بحيص عن تراجع شكلته اتفاقية 
في تعريف الدور األردني، إذ يفصلها على " عربة 
إسرائيل ستعطي "األولى أنها نصت على أن : جبهتين

أولوية عالية للدور التاريخي األردني في األماكن 
ية ، وذلك في أي اتفاق نهائي، فجعلت االتفاق"المقدسة

  .كيان االحتالل في موقع األصيل الذي يقرر األدوار

 فكان - حسب بحيص -أما التراجع الثاني 
تحجيم تلك المجاالت األربعة لتتعلق باألماكن المقدسة 

  .فقط، بعد أن كانت تشمل النقاط األربع

وحول محاوالت سحب الوالية على المقدسات في 
ردني في القدس من األردن، فيرى بحيص أن الدور األ

ُالقدس والمقدسات ليس منحة من أحد حتى يسحب، فهو  ً
  .دور نشأ عبر تطورات تاريخية فرضته كأمر واقع

محاوالت استبداله ال تعدو كونها "ويتابع أن 
مناورات مضرة، فإذا كانت وقائع احتالل القدس تاريخيا 
قد جعلت الدور األردني في المقدسات حاضرا باعتباره 

ًأمرا واقعا،  ٍفأي دور آخر لن يتمتع بهذه الخصوصية، ً
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ًوسيكون مشروطا بالموافقة الصهيونية، وبالتالي فإن أي 
ٍطرح الستبدال الدور األردني بدور تركي أو سعودي أو 

  ".غيره سيعزز القبضة اإلسرائيلية على المقدسات

ووسط المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتغيير 
في ضغوطه لمنع أي الواقع في القدس، يستمر األردن 

مساس بالوضع في المدينة والمقدسات فيها، لكن هذا 
الفعل األردني الرسمي المسنود شعبيا وفلسطينيا يواجه 
اليوم بمحاوالت من جهات عربية للدخول على ملف 
القدس، وسط صمت يفسره مراقبون بأنه تعبير عن 

  .إسرائيلي" رضى"

  ٢٣/١٠/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

اك حاجة لدولة فلسطينية مستقلة هن: أوغلو
  عاصمتها القدس

 

 قال وزير الخارجية التركي مولود – وكاالت
تشاووش أوغلو، إن هناك حاجة إلى دولة فلسطينية 
مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش مع 

 .ًجنبا إلى جنب بسالم" إسرائيل"

وأشار الوزير التركي في كلمة له، خالل اجتماع 
 لحركة عدم ١٨ة وزارية، على هامش القمة الـلجن

االنحياز في العاصمة األذرية باكو، إلى أن حركة عدم 
االنحياز تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في 

ّوبين أن القضية الفلسطينية تمر . الحرية وتقرير مصيره
  بأصعب مراحل تاريخها

وأكد تشاووش أوغلو، على أهمية دعم حركة 
ًالفتا إلى أن التطورات األخيرة . نحياز لفلسطينعدم اال

في الميدان ال تبعث على المزيد من األمل للتوصل إلى 
 .حل عادل ودائم

وقال تشاووش أوغلو، إن تدمير المنازل 
الفلسطينية، واالعتقاالت التعسفية والهجمات المنتظمة 

من قبل المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل 
  .ات يومية في المناطق المحتلةأصبحت ممارس

وبينما تستعد الواليات المتحدة لطرح "وأردف 
خطة سالم، أشدد على الحاجة إلى دولة فلسطينية 
ًمستقلة ذات سيادة تعيش في سالم جنبا إلى جنب مع 

، حيث تكون الجزء الشرقي من مدينة القدس "إسرائيل"
  ".١٩٦٧عاصمتها، على أساس حدود عام 

لدعم الشعب "أوغلو، على أنه وشدد تشاووش 
الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي أن يعارض 

  ".إضعاف حل الدولتين" إسرائيل"محاوالت 

وأردف أن اعتراف المجتمع الدولي بأسره بالدولة 
ودعا الوزير .الفلسطينية أمر ال بد منه لتحقيق سالم دائم

التركي جميع األعضاء الذين ال يعترفون بالدولة 
  .سطينية إلى االعتراف بهاالفل

وحول وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
، قال تشاووش أوغلو، "األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

 ٣من المهم أن يتم تجديد والية األونروا الحالية لمدة "
/ سنوات في الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر

 ٥.٤حرمان ال يمكننا "وتابع ". تشرين الثاني المقبل
  ".مليون الجئ من حقوقهم األساسية

رغم الصعوبات "وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنه 
المستمرة، تستحق األونروا دعمنا السياسي والمالي 

  ".المستمر

 ماليين ١٠كما وعدنا، قمنا بتحويل "وأردف 
، ستواصل تركيا في تقديم ٢٠١٩دوالر إلى األونروا لعام 

من معاناة الفلسطينيين في أفضل ما يمكنها للتخفيف 
  ".قطاع غزة

  ٢٣/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

آن األوان لوضع حد للمظلمة : قيس سعيد
  الفلسطينية
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رئيس الجمهورية التونسية قيس  قال – تونس
فلسطين ليست قطعة أرض مقسمة في : "ّسعيد، إن

سجالت الملكية، بل ستبقى في وجدان كل األحرار 
هم، وما هو منقوش في الصدور لن منقوشة في صدور

  ".تقدر على فسخه القوة والصفقات

ّوأكد رئيس الجمهورية، في كلمته التي ألقاها 
 أكتوبر ٢٣في مجلس نواب الشعب اليوم األربعاء 

ّ بعد تأدية اليمين الدستورية، أن هذا الموقف ٢٠١٩
ليس موقفا ضد اليهود الذين حمتهم تونس حين كانوا 

  . موقف ضد االحتالل والعنصريةمالحقين بل هو

ّوشدد قيس سعيد على أنه آن األوان لوضع ": ّ
  ".ّحد للمظلمة الفلسطينية التي تتواصل ألكثر من قرن

  ٢٣/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

القدس ذهبت إلى : فلسطين النيابية من أنقرة
  ما بعد الخطر ويجب حمايتها

 

ين النيابية برئاسة شاركت لجنة فلسط - عمان
النائب المحامي يحيى السعود في المؤتمر الثالث 
لالئتالف النقابي العالمي لدعم القدس وفلسطين الذي 
انطلقت أعماله أمس االول الثالثاء، في العاصمة التركية 

بمشاركة » ًكلنا معا من أجل القدس«أنقرة تحت شعار 
  . دولة٤٦ شخص يمثلون ٥٠٠نحو 

سعود في كلمة بالجلسة االفتتاحية وقال النائب ال
القدس ذهبت إلى ما بعد الخطر، حيث «للمؤتمر، إن 

تدنس جحافل االحتالل األقصى يوميا أفرادا وجماعات 
على مرأى ومسمع منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع 

  .الدولي، واألمم المتحدة

ودعا السعود المشاركين في المؤتمر الى تكثيف 
قدس وحمايتها والحفاظ على الوضع الجهود للدفاع عن ال

ًالقانوني والتاريخي القائم فيها، مشددا على ان فلسطين 

لن تستسلم ولن تفلح أي مساع لتحويل القضية 
ٕالفلسطينية لمسألة تاريخية وايجاد وطن بديل 

  .للفلسطينيين

تهدد مستقبل » صفقة القرن«وأضاف، ان 
بكافة القضية الفلسطينية ما يتوجب علينا افشالها 

ترصد » فلسطين النيابية«السبل، مشيرا الى ان 
 سجداالنتهاكات اليومية لالحتالل اإلسرائيلي في الم

األقصى وما يمارس يوميا من إقامة طقوس وصلوات 
  .تلمودية

لطالما هناك رجال من «وافاد السعود، بانه 
فلسطين واألقصى يقفون بوجه االحتالل والمستوطنين لن 

ً، داعيا جميع »ن حلم في أجنداتهميكون ذلك أكثر م
النقابات إلى المشاركة في المؤتمر لتحريك الشارع لرفض 

والعمل على تشكيل لجنة فلسطين في » صفقة القرن«
  .برلمانات دولهم

من جهته، القى عضو اللجنة النائب سعود أبو 
محفوظ خالل الجلسة األولى للمؤتمر محاضرة عن تاريخ 

ه في ظل االحتالل، الفتا الى انها مدينة القدس وما تعاني
تتعرض ألبشع عمليات تهويد وأكبر هجمات واقتحامات 

 .تدنس قدسيته

  ٧ ص٢٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

وزراء عرب يجددون اختيار القدس عاصمة 
  ٢٠٢٠للبيئة العربية 

 

الوزراء العرب  جدد – وكاالت – القاهرة
مات اختيار المسؤولون عن شؤون البيئة للدول والمنظ

عاصمة للبيئة العربية للعام "مدينة القدس المحتلة 
٢٠٢٠."  

وحث المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال 
 اليوم الخميس، تلك المنظمات المعنية على ٣١دورته الـ 

إثارة السياسات اإلسرائيلية في البيئة العربية أمام المؤتمرات 
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دولية المعنية، لفضح  والاإلقليميةواالجتماعات والندوات 
ممارساته الممنهجة والتخريبية للبيئة في األراضي العربية 

  .المحتلة

وثمن المجلس في بيانه، جهود الدول العربية في 
دعم الوضع البيئي في فلسطين، داعيا الدول العربية إلى 
توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات في فلسطين، وتنفيذ 

ي األراضي المحتلة، ومساعدتها مشاريع لحماية البيئة ف
كما أشاد  .على االنضمام لالتفاقيات البيئية الدولية

في دراسة " الهيئة العربية للطاقة الذرية"المجلس بجهود 
اآلثار المحتملة للمفاعالت الحدودية والعابرة للحدود على 
المنطقة العربية، وحثها على االستمرار في رصد المخاطر 

  .مفاعالتالناتجة عن هذه ال

وأشار في هذا اإلطار إلى خطورة تأثير مفاعلي 
اإليراني على المنطقة العربية " بوشهر"اإلسرائيلي و" ديمونة"

وبيئتها، وكذلك متابعة عملية رصد التلوث اإلشعاعي في 
وتأثيراتها على المنطقة " إسرائيل"المناطق الحدودية مع 

  .العربية

دينة القدس م"وقرر المجلس اإلبقاء على اختيار 
، مبينا أنه أحيط علما "٢٠٢٠عاصمة للبيئة العربية للعام 

بما قامت به فلسطين من أنشطة وفعاليات في اختيار 
  ...مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام الحالي

وكان مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن 
شؤون البيئة قد أعلن في وقت سابق اليوم تشكيل مكتبه 

  . الجديد للعامين المقبلينالتنفيذي

  ٢٤/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

القدس قدسنا والمقدسات مقدساتنا "
 األراضيواالقتحامات وهدم المنازل ومصادرة 

 "لن ترهبنا
 

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 صباح اليوم بأن مدينة األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

س ستبقى عاصمتنا الروحية والوطنية كأبناء للشعب القد
 مقدساتنا المسيحية ألهمالفلسطيني الواحد وحاضنة 

، فالقدس قدسنا والمقدسات مقدساتنا واإلسالمية
 لن ترهبنا، األراضيواالقتحامات وهدم المنازل ومصادرة 

 ألرضنافنحن صامدون في وطننا ثابتون في انتماءنا 
  . المباركة والمقدسةاألرضة هذه وجذورنا عميقة في ترب

 إالان االجراءات االحتاللية الظالمة لن تجعلنا 
 صمودا وتشبثا وانتماء بوطننا وارتباطا بثوابتنا أكثر

وتعلقنا بقضيتنا الوطنية العادلة التي هي قضيتنا 
كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وهي قضية كافة 

  . في عالمنااألحرار

 الواقع العربي الذي نلحظه يؤسفنا ويحزننا هذا
، حيث الالمباالة حول ما يحدث في القدس أمامناونراه 

  .من استهداف لمقدساتها وعقاراتها

نتسائل لماذا هذا التقصير تجاه مدينة القدس، 
هذا التقصير الذي تستثمره السلطات االحتاللية على 

 وتعمل ليال ونهارا على تمرير مشاريعها وبرامجها األرض
  . وسياساتها الظالمة بحق مدينتنا وشعبنااتهاوأجند

لماذا هذه الالمباالة العربية تجاه ما يحدث في 
 بأن األوقاتالقدس وقد كان العرب يتغنون في وقت من 

القدس هي عروس عروبتهم ولماذا يتنصل البعض من 
مسؤولياته تجاه ما يحدث في القدس بشكل خاص وما 

  .ل عاميحدث بحق القضية الفلسطينية بشك

لن نألوا جهدا من تذكير العرب بواجباتهم تجاه 
القدس ولكن قبل ان نذكر العرب وغيرهم بواجباتهم يجب 

 أكثر كفلسطينيين بأننا يجب ان نكون أنفسناان نذكر 
ُلحمة ووحدة وتعاضدا الن وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا 
عن القدس وفي دفاعنا عن القضية الفلسطينية التي هي 

  . الحديثاإلنسانيقضية عرفها التاريخ اعدل 

قبل ان نطالب العرب بأن يتضامنوا معنا يجب 
 وان نلفظ أنفسناعلينا نحن كفلسطينيين ان نتضامن مع 
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االنقسامات والتصدعات الداخلية وغيرها من المظاهر 
  .أعداءنا إالالسلبية التي ال يستفيد منها 

نرفض سياسات االحتالل بحق مدينة القدس 
 ضيوف في مدينتنا إلى نتحول كمقدسيين فلسطينيين ولن

 لن نكون عابري سبيل في عاصمتنا الروحية إنناكما 
  .والوطنية

  ٢٤/١٠/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

ًأوكرانيا تفتتح مكتبا دبلوماسيا لها في القدس  ً
  المحتلة

 

 أعلنت الحكومة األوكرانية، أنها –بيت لحم 
ًماسيا لها لتطوير االبتكار واالستثمار ًستفتح مكتبا دبلو

 .في مدينة القدس المحتلة

ًوفقا للحكومة سيكون المكتب الجديد تمثيال  ً
ًدبلوماسيا لألوكرانيين وسيتم إضافته إلى المؤسسات 

 .الموجودة في السفارة األوكرانية في إسرائيل

وبدوره، رحب وزير الخارجية اإلسرائيلية، 
الحكومة األوكرانية اعتزامها فتح يسرائيل كاتس، بإعالن 

 .مكتب لتطوير االبتكار واالستثمار في القدس المحتلة

أهنئ الحكومة األوكرانية على "وقال كاتس 
إعالنها الرسمي اليوم بافتتاح مكتب لتطوير االبتكار 

ًالمكتب سيكون جزءا "ً، مؤكدا أن "واالستثمار في القدس
 ."من السفارة األوكرانية في إسرائيل

نتيجة زيارة "وأكد كاتس أن افتتاح المكتب هو 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو لكييف هذا 
الصيف، وهو تعبير قوي عن العالقات السياسية القوية 
بين البلدين، وكذلك التزام الطرفين بمواصلة التقدم في 
جميع المجاالت، مع التركيز على التعاون االقتصادي، 

  ". عالم االبتكار والتكنولوجيا والهايتكبما في ذلك

 ٢٥/١٠/٢٠١٩وكالة معا اإلخبارية 

* * * * *  

  

  

 للقضية الشامل الحل على التأكيد تجدد مصر
 الفلسطينية

  

 جددت جمهورية مصر العربية أهمية –باكو
التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم 

 مبادرة السالم على األسس والمرجعيات الدولية، تكون
  .العربية أساسها

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري 
 لرؤساء الدول والحكومات األعضاء ١٨ خالل القمة الـ

في حركة عدم االنحياز المنعقدة حاليا في العاصمة 
األذربيجانية باكو، على ضرورة البدء الفوري في العملية 

  .السياسية

  ٢٦/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

تربوية ابناء فلسطين يحث الدول المانحة على 
 تسديد التزاماتها لالونروا

  

حث مجلس الشؤون التربوية ألبناء  - لقاهرةا
فلسطين الدول المانحة على تسديد التزاماتها لوكالة األمم 

في » األونروا«المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ٕ، وامكانية التمويل طويل األمد لبرامج المواعيد المحددة

الوكالة وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم 
الخدمات المطلوبة، وضرورة مواصلة العمل على توسيع 
قاعدة المتبرعين من الدول والمنظمات المختلفة وزيادة 
موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة، وعدم 

عباء إضافية على مجتمع الالجئين والدول إلقاء أي أ
العربية المضيفة حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها 

  .على أفضل وجه
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 لمجلس ٨١جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ
في مقر األمانة العامة » الشؤون التربوية ألبناء فلسطين«

لجامعة الدول العربية أمس األول برئاسة وكيل وزارة التربية 
التعليم الفلسطيني بصري صالح، ومشاركة األمين العام و

المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة 
بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، ومشاركة مصر، 

  .واألردن، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

ضرورة أن يتم التواصل بين قطاع «وأكد المجلس 
راضي العربية المحتلة باألمانة العامة لجامعة فلسطين واأل

في جدة ) البنك اإلسالمي للتنمية(الدول العربية مع 
بالتنسيق مع إدارة فلسطين والقدس بمنظمة التعاون 
اإلسالمي، بشأن توفير منح دراسية لمراحل البكالوريوس 

  .والدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين

ضرورة رفع «كة من جهتها، أكدت الوفود المشار
معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية 
المحتلة جراء العدوان اإلسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه 
وحقوقه وتحسين مستوى العملية التربوية، والمساعدة في 
تخفيف اآلثار المدمرة على العملية التعليمية التعلمية في 

 ومواصلة إسرائيل بناء ظل الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة
جدار الفصل العنصري واستمرار االستيطان وعنف 

  .المستوطنين وارتفاع حدته في فلسطين

ضرورة دعم التعليم في «وشددت الوفود على 
مدينة القدس المحتلة، خاصة في ظل استهداف سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي لتهويد المدينة وتهجير أهلها والعمل 

ًا الطلبة، وأيضا مدى تأثيرات الخطة على تجهيل أبنائه
على مستوى التعليم ) األونروا(االستراتيجية للتعليم في 

وتوصيات خاصة لألزمة المالية التي تعاني منها األونروا 
وتأثيرها السلبي على الخدمات التعليمية ألبناء الشعب 
الفلسطيني من الالجئين في مناطق عملياتها الخمس، 

خدمات، وكذا البرامج الجديدة لألونروا إضافة إلى باقي ال
والتي تدخل في إطار تفعيل العملية التربوية للطلبة من 

 .أبناء الالجئين

 ٣ ص٢٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

كبرى الكنائس األميريكة تقاطع الشركات 
  المتعاونة مع االحتالل

  

أشاد التجمع الوطني  -القدس المحتلة 
دسة بقرار المجلس التنفيذي المسيحي في األراضي المق

ُللكنائس األسقفية بتبني قرار منصف وانساني بمقاطعة 
الشركات الدولية المتورطة باستثمارات تدعم االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي العربية الفلسطينية وخاصة شركتي 

  .موتوروال وكاتربرل

ًويأتي هذا القرا ر انسجاما مع قرارات مماثلة تم 
 الكنيسة اللوثرية والكنيسة المشيخية اتخاذها من قبل

األمريكية والكنيسة الميثودية وكنيسة المسيح المتحدة 
ًتضامنا مع بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية التي 
تكافح من أجل ابطال صفقة تسريب عقارات باب الخليل 

  .في القدس

وقال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني 
قدسة أن القرار ينص على منع المسيحي في األراضي الم

الكنيسة األسقفية من المساهمة في أي استثمار يساهم 
في حرمان الشعب الفلسطيني من أي من حقوقه 
اإلنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 
وقطاع غزة، وانه قد تم تمرير القرار بأغلبية مطلقة 

ِوبدون أي جدال يذكر مما يؤكد على قوة الت أييد للموقف ُ
 .الفلسطيني بين الكنائس األسقفية

 ٥ ص٢٦/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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حل الدولتين تنازل فلسطيني بضغط : زملط
  دولي

 

 قال حسام زملط السفير الفلسطيني في –برلين 
 .لندن ان حل الدولتين يعتبر تنازال فلسطينيا عن حقوقه

بة وأكد زملط خالل نقاش في مؤتمر دولي بمناس
ًأوال هناك إعتقاد " عام على سقوط جدار برلين، ٣٠

 الحقيقة أنه .فلسطيني خاطئ أن حل الدولتين هو مطلب
 مطلب دولي وتنازل فلسطيني، مشيرا إلى ان تصميم

إسرائيل على قتل حل الدولتين بما فيها حق العودة 
القضية الفلسطينية بل سقوط  لالجئين ال يعني انتهاء

 ".ذي أقره وفرضه عليناالنظام الدولي ال

وأشار زملط إلى ان كل الصراعات في العالم تم 
حلها إال قضية الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع 

  .إلسرائيلالدولي بعدم الرضوخ 

 ٢٦/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

االستعمار اإلسرائيلي يهدد األمن : الصفدي
  والسالم

  

 أيمن دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين
الصفدي دول حركة عدم االنحياز إلى إطالق جهد حقيقي 

  .إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي سبيال وحيدا لتحقيق السالم

وشدد على أهمية اعتماد مقاربات جديدة لحل 
األزمة السورية تقدم مصالح سوريا وشعبها على صراع 
األجندات، واعتبر العمل الجماعي المنطلق من احترام 

  .دولي ضمان تحقيق األمن واالستقرار الدوليالقانون ال

وأكد الصفدي في كلمة في القمة الثامنة عشر 
لدول عدم االنحياز التي يحضرها مندوبا عن جاللة الملك 
عبداهللا الثاني ضرورة اعتماد منهجية شمولية في محاربة 
اإلرهاب الذي ال ينتمي إلى حضارة أو دين، الفتا إلى أن 

ي مبادرة مكملة لجهود المملكة اجتماعات العقبة ه
  .محاربة اإلرهاب وثقافة الكراهية

أتشرف بأن أمثل المملكة األردنية "وقال الصفدي 
ًالهاشمية في هذه القمة الهامة، مندوبا عن صاحب 
الجاللة الهاشمية، الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 

  .حفظه اهللا

أحمل إليك، فخامة الرئيس علييف، تحيات 
، وتهانيه لفخامتك بذكرى استقالل بلدكم الشقيق جاللته

 لقمة دول حركة عدم ١٨وبتولي رئاسة الدورة الـ 
  .االنحياز

. وأنقل للقمة الكريمة تمنيات جاللته بالنجاح
والشكر جزيله لجمهورية فنزويال على رئاستها للدورة 

  ".السابقة

 ٢٨ شاركت المملكة ١٩٥٥في العام "وقال 
ًة عدم االنحياز عمال جماعيا ينشد دولة في إطالق حرك ً

  .الحرية والعدالة والتوازن في العالقات الدولية

 عاما على انطالق الحركة، ما تزال ٦٤وبعد 
مبادئ باندونغ العشرة التي تبنتها، والتي جسدت هذه 
األهداف، وأكدت التمسك بالقانون الدولي والعمل متعدد 

  .المشتركةاألطراف، ضرورة قصوى لتجاوز تحدياتنا 

وحده العمل الجماعي المنطلق "وشدد الصفدي 
من احترام القانون الدولي يستطيع أن يترجم مبادئ 

  .ًالحركة واقعا تنعم به كل شعوبنا

من غير هذا العمل الجماعي، ومن غير احترام 
القانون الدولي وحق كل الشعوب في العيش بحرية 

ظلم وكرامة، لن يستطيع مجتمعنا الدولي إنهاء ال
والصراعات والحروب، ودحر اإلرهاب ألظالمي والقضاء 



  
  ٧٧ 

على الجريمة المنظمة ومواجهة تبعات اللجوء والنزوح 
  ."التي شردت الماليين

وقفت حركتنا ضد "وقال وزير الخارجية 
ًاالستعمار ورفضته شرا وظلما وعدوانا واستباحة لحق  ً ً

  .الشعوب في الحرية وتقرير المصير

 اإلسرائيلي لدولة فلسطين ما بيد أن االستعمار
يزال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويهدد األمن والسلم 

  .الدوليين

يجب أن تقف حركتنا في وجه هذا االحتالل 
ًالغاشم، وتطلق فعال حقيقيا ينهي هذا الشر وهذا الباطل ً.  

اختار الفلسطينيون وكل العرب "وأضاف الصفدي 
في احتاللها الالشرعي واختارت إسرائيل أن تمعن . السالم

  ".لذلك يستمر الصراع. والالقانوني والالإنساني

لن تنعم منطقتنا بالسالم الشامل والدائم "وزاد 
من دون زوال االحتالل، وحل الصراع على أساس حل 
الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من 

، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، ١٩٦٧ان حزير
  .وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية

 ١٢٠. حركتنا هي ثاني أكب تجمع دولي: "وقال
دولة عضوة فيها تجمع على حق الفلسطينيين في الحرية 

  .والدولة والكرامة

ًلكن إجماعنا على السالم يصطدم يوميا 
: ية أحادية تقتل فرص تحقيق السالمبإجراءات إسرائيل

استيطان غير شرعي، ومصادرة لألراضي، ومحاوالت 
عبثية لطمس الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية 

  ".للقدس ومقدساتها

القدس، كما يؤكد جاللة الملك "وأكد الصفدي أن 
عبداهللا الثاني ابن الحسين، الوصي على مقدساتها 

  .فتاح السالماإلسالمية والمسيحية، هي م

االحتالل اإلسرائيلي ومحاوالته تغيير الوضع 
القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة ومقدساتها 

  .جعل مدينة السالم ساحة للقهر والحرمان

محاوالت حرمان الالجئ "وشدد الصفدي على أن 
الفلسطيني من حقه في العيش و بكرامة ومن حقه في 

استهداف األنروا، انتهاك فاضح التعليم والعالج، عبر 
لمبادئ الحركة يجب أن نتصدى له، عبر تلبية احتياجات 
االنروا المالية، والحفاظ على واليتها ودورها إلى حين حل 
قضية الالجئين، وفق القانون الدولي، وبما يلبي حق 
الالجئين في العودة والتعويض في سياق حل شامل 

  ".للصراع على أساس حل الدولتين

هذه هي المنهجية التي تتبناها اجتماعات "وقال 
العقبة، التي أطلقها جاللة الملك عبداهللا الثاني جهدا 
مكمال لجهود المملكة التي تحارب ثقافة الكراهية، وتجذر 
ًثقافة السالم والحوار بين األديان، تجسيدا لرسالة اإلسالم 
، السمحة وقيم السالم والمحبة واحترام اآلخر التي يحمل
  .ّمثل رسالة عمان، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام العالمي

اعتمدنا مبادئ باندونغ قبل "وقال وزير الخارجية 
ًأكثر من ستة عقود منطلقا لمواجهة تحدياتنا المشتركة 

  . وقتذاك

ًهذه المبادئ وترجمتها فعال جادا ملموسا هو  ً ً
  . سبيل مواجهة أزماتنا اآلن أيضا

قيمنا المشتركة، وتؤكد ذاك أنها مبادئ تعكس 
حقيقة أن احترام القانون الدولي والتعاون والعمل متعدد 
األطراف هم ضمان حقوقنا وأمننا الجماعي وسبيل رخائنا 

  .وازدهار دولنا

أشكركم فخامة الرئيس على حسن "وختم 
نتمنى لكم التوفيق في رئاسة . الضيافة وطيب االستقبال

ياز، التي نثق بأنها الدورة الحالية لحركة عدم االنح
  ".ٕستزداد، بقيادتكم وبحكمتكم، فاعلية وانجازا



  
  ٧٨ 

إلى ذلك أجرى وزير الخارجية محادثات حول 
تعزيز العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية مع وزير 
خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف وعدد من وزراء 

 لحركة عدم ١٨الخارجية والمسؤولين في القمة الـ 
 .االنحياز

  ٣ ص٢٧/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

الجمعية البرلمانية اآلسيوية تعتمد مجموعة 
  قرارات داعمة لفلسطين

 

أقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية 
اآلسيوية، في اجتماعه اليوم األحد، بمدينة ريزا التركية، 
: مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان

 ".وية الثابت للشعب الفلسطينيدعم البرلمانات اآلسي"

ودعت القرارات المقرة، جميع أعضاء الجمعية 
ً برلمانا من قارة ٤٤البرلمانية اآلسيوية البالغ عددهم 

أسيا، لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية 
في األمم المتحدة، وأكدت دعم نضال الشعب الفلسطيني 

تحرير أرضه في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، حتى 
  .ٕواقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وأدانت تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بضم 
منطقة األغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت 
والمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، في 
انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق 

ا، خاصة قرار مجلس األمن رقم األمم المتحدة وقراراته
  .٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤

وأكدت ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، 

صفقة القرن "ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات 
التي ال تلتزم بتلك القرارات، مشددة على أنه ال " األمريكية

تقرار في منطقة الشرق األوسط، إال سالم وال أمن وال اس

ٕبإنهاء االحتالل واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها مدينة 
، وحل ١٩٦٧القدس على حدود الرابع من حزيران عام 

، وطالبت األمم المتحدة ١٩٤قضية الالجئين وفقا للقرار 
بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء االحتالل 

 الفلسطيني من تقرير مصيره اإلسرائيلي وتمكين الشعب
  .على أرضه

ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو 
بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع 
عنها التزاما بقرارات مجلس األمن الدولي المشار إليها 

 آب ٤٧٨في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 
 مم المتحدة رقم، وقرار الجمعية العامة لأل١٩٨٠

"A/ES-10/L.22 " الذي اعتبر ٢٠١٧ديسمبر ،
ٍاالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بأنه باطل والغ، 
وطالب جميع الدول األعضاء االمتناع عن إنشاء بعثات 
دبلوماسية فيها، معبرا عن إدانته لنقل السفارة األمريكية 
من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك 

لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها  تهاكا وتجاهالان
  .وقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

قرارات المجلس التنفيذي، السياسيات  ورفضت
واإلجراءات االحتاللية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات 
الشرعية الدولية التي يمارسها الكيان الصهيوني لتغيير 

ثقافية والدينية، والديمغرافية ألرض المالمح التاريخية، وال
فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية بشكل عام والمسجد األقصى بشكل 
خاص، كما رفضت قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم 
ًالمسجد األقصى زمانيا ومكانيا؛ والذي يشكل اعتداء  ّ ً ً

لشعائر الدينية التي صارخا على حرية العبادة وممارسة ا
نصت عليها مواثيق حقوق اإلنسان، وبروتوكول جنيف 

األعمال ) ٥٣( الذي حظرت مادته ١٩٧٧األول لسنة 
  .العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة
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وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة 
الشعائر الدينية اإلسالمية في المسجد األقصى المبارك 

لة للمسلمين وحدهم، وال يجوز هي حقوق طبيعية ومكفو
لالحتالل اإلسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، 
والسماح للمستوطنين والمتطرفين من االعتداء على 

  .حرمة هذه المقدسات واقتحامها

وأدنت الهجمات اإلسرائيلية على المسجد 
األقصى والحفر والتعدي على جميع األماكن المقدسة 

  .ية في األراضي الفلسطينية المحتلةاإلسالمية والمسيح

كما أدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي 
تهدد السلم واألمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال 
اإلرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان التي 
ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلية والمستوطنون في 

اية الدولية للشعب فلسطين، مطالبة بتوفير الحم
-A/Es"الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 

10/L.23 " واتفاقيات جنيف ٢٠١٨حزيران ١١بتاريخ ،
  .ذات لصلة

وأكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة 
المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 

، على األراضي الفلسطينية ١٩٤٩أغسطس / آب ١٢
  .لمحتلة، بما في ذلك القدسا

وعبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها 
ٕوادانتها لقرار اإلدارة األميركية وقف إسهاماتها المالية 
لوكالة األونروا، وكافة المحاوالت والقرارات والبدائل التي 
تمس مكانة ودور وكالة األونروا التي أنشأها قرار األمم 

ودعت جميع دول العالم ، ١٩٤٩ لعام ٣٠٢المتحدة رقم 
خاصة األعضاء في هذه الجمعية دعم ميزانية األونروا 
وحمايتها، وحشد الدعم لتجديد تفويضها، لتتمكن من 

 ماليين الجئ فلسطيني حتى ٦القيام بالتزاماتها لنحو 
  .١٩٤حل قضيتهم وفقا للقرار األممي رقم 

وشجعت القرارات جميع أعضاء المجتمع الدولي 
لبة إسرائيل باإلفراج الفوري عن جميع للضغط ومطا

المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان 
ٕالفلسطيني، وادانة فشل الكنيست اإلسرائيلية في الرد 
على لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أنشأها االتحاد 
البرلماني الدولي بشأن المعتقلين في سجون االحتالل 

 االتحاد البرلماني الدولي في كما هو واضح في اجتماعي
؛ وتفكيك كل ٢٠١٨سانت بطرسبرغ وفي جنيف في آذار 

المستوطنات غير الشرعية وكذلك الجدار الفاصل بأكمله 
  .ّووضع حد لمصادرة األراضي الفلسطينية

واعتبرت القرارات أن جميع التدابير واإلجراءات  
 ذلك التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في

االستيالء على األراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير 
الوضع القانوني للقدس، باطلة وليس لها أي تأثير 

  .قانوني على وضعها األصلي

كما أدانت بشدة استمرار إسرائيل في بناء 
ّمستوطنات متحدية القانون الدولي المطبق، وال سيما  ّ

/ ون األول  الصادر في كان٢٣٣٤قرار مجلس األمن رقم 
؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب ٢٠١٦ديسمبر 

ّالفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة واالحتجاج ضد 
ٕاالحتالل األجنبي ألراضيه؛ واعاقتها الجهود الدولية 

  .الرامية إلى تحقيق سالم عادل ودائم في المنطقة

وعبرت عن بالغ قلقها بشأن القمع والظلم، 
ستمر الممارس ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك العنف الم

وال سيما النساء واألطفال، في األراضي الفلسطينية 
المحتلة في ظل االحتالل اإلسرائيلي بما في ذلك القدس 

  .الشرقية، وفي الجوالن السوري الذي تحتله إسرائيل

ودعت جميع أعضاء الجمعية البرلمانية 
قليمية اآلسيوية واألمم المتحدة وكافة المنظمات اإل

والدولية المعنية، وال سيما مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التصدي، 
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بموجب ميثاق األمم المتحدة ونظام روما األساسي، 
للجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب التي ترتكبها 

  .إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السالم واألمن الدوليين

 أدانت إغالق البعثة الدبلوماسية لمنظمة كما
التحرير الفلسطينية في واشنطن كرد على عضوية 

  .فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية

وأشادت باإلجراءات التي اتخذها االتحاد 
األوروبي بعدم شراء أي منتجات يتم إنتاجها في 
المستوطنات القائمة في األراضي المحتلة، ودعت دول 

ات األعضاء في الجمعية البرلمانية اآلسيوية إلى البرلمان
التصرف بطريقة مماثلة والتأكيد على الدعم الكامل لحركة 

  .المقاطعة الدولية ضد االحتالل اإلسرائيلي

ورفض المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية 
األسيوية جميع القرارات غير القانونية التي اتخذها 

يد القدس وقانون الوالء الكنيست اإلسرائيلية مثل تهو
ٕللمواطنة، وانكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب 
الفلسطيني في األراضي المحتلة، وقانون القومية 

وسرقة أموال / ووقف تمويل دولة فلسطين/اليهودية، 
المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء 

ذين والجرحى وعائالت األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ال
 ٨٩هم ضحايا االحتالل، األمر الذي ينتهك المادتين 

  . من اتفاقية جنيف٩٨و

وأكدت القرارات أن التنمية واالستثمار وتحسين 
ُمستوى المعيشة هي حقوق حرم منها الشعب الفلسطيني 

 عاما حتى اآلن، بسبب استمرار االحتالل ٥٢على مدار 
تالل، لكي ّاإلسرائيلي، وال بد أوال من إنهاء ذلك االح

يتحرر االقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني 
من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية واالقتصادية، 
واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن االبتزاز 

  .والمساواة

كما دعت المجتمع الدولي إلى اإليفاء بتعهداته 
 التي ٕبإعادة بناء البنية التحتية واعادة تأهيل سكان غزة

دمرتها القوات اإلسرائيلية ودعم االقتصاد الفلسطيني في 
وشددت القرارات على مسؤولية المجتمع .فلسطين المحتلة

الدولي في دعم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة 
ومجلس حقوق اإلنسان والجمعية البرلمانية اآلسيوية 

  .ّت الصلة بالحالة في فلسطين، ال سيما في القدسذا

وجددت التأكيد على أن طريق السالم واالستقرار 
ًواالزدهار في منطقة الشرق األوسط يمر أوال بإنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل 

دي بهدف إضفاء الشرعية على السياسي بالحل االقتصا
ومن المقرر .ٕاالحتالل والتعايش معه، واطالة أمده

المصادقة على هذه القرارات في شهر كانون األول 
البرلمانية   للجمعية١٢المقبل، أثناء انعقاد الدورة 

وشارك في االجتماع .اآلسيوية بمدينة إسطنبول التركية
مر حمايل، وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة ع

ومشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر األعرج، 
  .وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى

وكان حمايل، استعرض في مداخلته، أما أعضاء 
المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية اآلسيوية، الجرائم 
واالنتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأرضه 

 أهمية توفير الحماية الدولية وشدد على.ومقدساته
للشعب الفلسطيني من االعتداءات اليومية التي تمارسها 

وكان آخرها ما يتعرض له المزارعون في  دولة االحتالل
  .حقول الزيتون

وتطرق حمايل إلى الهجمة التي تتعرض لها 
وكالة األونروا من قبل اإلدارة األمريكية، داعيا إلى 

اهدة على معاناة الالجئين كونها الش الحفاظ عليها،
  .ومأساتهم الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما
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وطالب البرلمانيين بالعمل مع حكوماتهم لحشد 
 لعام ٣٠٢الدعم لتمديد واليتها حسب قرار إنشائها 

، ومضاعفة الدعم المالي لها حتى تتمكن من ١٩٤٩
القيام بدورها تجاه الالجئين، الذين ينتظرون حل قضيتهم 

  .١٩٤ للقرار وفقا

  ٢٧/١٠/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  

الجامعة العربية تبحث تطبيق الحظر على 
  المنتجات اإلسرائيلية

 

 بحثت الجامعة العربية مبادئ وأحكام –القاهرة 
المقاطعة العربية المقررة من خالل تطبيق الحظر على 
ٕمنتجات إسرائيل وادراج شركات على الئحة المقاطعة وانذار  ٕ

فع شركات أخرى من الئحة الحظر الستجابتها ألحكام أو ر
  . المقاطعة

جاء ذلك خالل أعمال مؤتمر ضباط اتصال 
 الذي عقد ٩٣المكاتب اإلقليمية لمقاطعة إسرائيل في دورته 

  .اليوم بمقر الجامعة العربية

كما تابع المؤتمر أعمال مكاتب المقاطعة اإلقليمية 
التعاون والتبادل فيما بالدول العربية وتعزيز التنسيق و

بينها، إضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة 
ٕ من خالل رصد أنشطتها وانجازاتها BDSالدولية إلسرائيل 

التي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني 
ٕفي نضاله العادل إلنهاء االحتالل واقامة دولته المستقلة 

  .وعاصمتها القدس الشريف

 ٢٧/١٠/٢٠١٩بناء األردنية بترا وكالة األ

* * * * *  

مجـلـس األمـن ينـاقـش اليـوم القـضـيــة 
 ٢٣٣٤الفلسطينية والقرار 

  

يعقد مجلس  - خاص بالدستور- األمم المتحدة  
األمن الدولي اليوم االثنين مناقشته المفتوحة الفصلية حول 

القضية الفلسطينية ومن المرجح أن يطلع المنسق الخاص 
لية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف لعم

  .المجلس على آخر المستجدات على األرض

ويعقد مجلس االمن جلسة بشأن فلسطين مرة كل 
ُشهر تكون احداها فصلية مفتوحة يسمح للدول خارج 

  .اعضاء مجلس االمن بالمشاركة فيها

وكانت رئيسة دائرة الشؤون السياسية وبناء 
 ٥ روزماري ديكارلو قد زارت في الفترة من السالم االممية،

 تشرين االول الجاري كال من االردن ولبنان ١١إلى 
  .واسرائيل وقدمت احاطة للمجلس حول الزيارة عند عودتها

وسيناقش المجلس اليوم االثنين، خالل الكلمات 
 المؤرخ كانون ٢٣٣٤التي يلقيها االعضاء تنفيذ القرار 

يطان وعملية المصالحة بين  الخاص باالست٢٠١٦ األول
الفلسطينيين والتحديات اإلنسانية المستمرة في غزة وحل 
الدولتين باالضافة الى أهمية تصويت الجمعية العامة في 
الشهر المقبل لتجديد والية وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

  .)األونروا(

ول بعض اعضاء مجلس على صعيد متصل، يحا
االمن طرح فكرة تنظيم زيارة للمجلس لمنطقة الشرق 

  .االوسط الظهار التزام المجلس بحل القضية

العضو غير الدائم (وكانت جنوب أفريقيا 
قد اقترحت في الشهر الماضي إيفاد بعثة صغيرة ) بالمجلس

تابعة لمجلس األمن إلى المنطقة تتألف من األعضاء الذين 
  . االنضماميرغبون في

كما اقترحت روسيا والكويت من قبل بعثة كاملة 
للمجلس في المنطقة، اال أن الواليات المتحدة قد تعارض 
مثل هذا االجراء ال سيما بعد الموقف الذي اعلنت عنه 

كرافت التي قالت في اول  السفيرة االميركية الجديدة، كيلي
 اجتماع لها حول فلسطين في المجلس في العشرين من

لن يكون إلسرائيل صديق أفضل من كيلي «الشهر الماضي 
  .«كرافت
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  ١ ص٢٨/١٠/٢٠١٩الدستور

* * * * *  

تدعم انفكاك فلسطين عن )  العربيةالجامعة(
 االحتالل

  

أكدت  -  وكاالت –  كامل إبراهيم-عواصم 
الجامعة العربية دعمها لتوجه دولة فلسطين باالنفكاك 

التفاقيات والبروتوكوالت ٕعن االحتالل، واعادة النظر في ا
القوة القائمة (االقتصادية الموقعة مع تل أبيب 

  .)باالحتالل

 لضباط اتصال المكاتب ٩٣ وأوضح المؤتمر الـ
، في ختام أعماله »إسرائيل«اإلقليمية العربية لمقاطعة 

أمس أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين 
المي، باتجاه تطوير األمانة العامة، ومنظمة التعاون اإلس

آليات المقاطعة اإلسالمية، وتكاملها مع المقاطعة العربية 
وطالب المؤتمر بعدم الرضوخ ألية ضغوط تحاول .والدولية

منع تداول أسماء الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق 
 .اإلنسان والواردة في القائمة السوداء

ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين 
األمانة العامة ومختلف الجهات المتضامنة والداعمة 
لحقوق الشعب الفلسطيني، والمؤمنة بمبادئ القانون 
الدولي لتدعيم وتوسيع المقاطعة باعتبارها أداة ضغط 
اقتصادية في نطاق الحرص على التصدي لمخططات 
االحتالل وممارساته العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ 

لدولي وقرارات الشرعية الدولية إلنهاء أحكام القانون ا
 .االحتالل

رياض  .وكان وزير الخارجية والمغتربين د
المالكي اكد ان دولة فلسطين ستتوجه الى التحكيم 
الدولي في حال اقدمت اسرائيل على تنفيذ تهديداتها فيما 
يتعلق بمنع االستيراد، مشيرا الى ان برتوكول باريس 

  .ذلكاالقتصادي يكفل لفلسطين 

صوت «واوضح المالكي في حديث إلذاعة 
الرسمية، أمس، ان هناك خطوات سيتم » فلسطين

اتخاذها في حال نفذت اسرائيل التهديدات االقتصادية 
ابرزها اللجوء الى محكمة التحكيم الدولية التي اصبحت 
فلسطين عضوا فيها، كما سيتم التوجه الى عدد من 

نسان ومحكمة العدل الدول منها فرنسا ومجلس حقوق اال
الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة وجميع المحافل 
الدولية ليتم فضح اسرائيل واجبارها على التراجع عن مثل 
هذه الخطوات التهديدية التي قامت بها ولوضع المجتمع 

  .الدولي امام مسؤولياته حيال مثل هذه القضية

ات واعرب المالكي عن اعتقاده بأن هذه التهديد
واهية وتهدف الى اجبارنا عن التراجع عن هذه الخطوات 
باالنفكاك االقتصادي عن االحتالل، مردفا لن نتراجع او 
نتنازل بل سنواجه بكل االمكانيات وعلى جميع 

  .>>...المستويات لحماية حقوقنا

  ٨ ص٢٩/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 المستوطنات سلع تحظر أوسلو بلدية
 اإلسرائيلية

  

 انضمت بلدية أوسلو إلى خمس - وفا –و أوسل
بلديات أخرى في النرويج إلى مقاطعة سلع المستوطنات 

  .اإلسرائيلية، في خطوة تاريخية من مجلس بلدية المدينة

ويعد الحظر المفروض على البضائع من 
المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية في األرض 

ًتمد حديثا ًالفلسطينية المحتلة جزءا من البرنامج المع
 الذي وافق عليه مجلس مدينة ٢٠٢٣-٢٠١٩لألعوام 

 بقيادة اليسار االشتراكي، ،ًأوسلو الذي تم انتخابه مؤخرا
  .وأحزاب العمل واألخضر

ودعا خبير األمم المتحدة المستقل المعني 
مايكل لينك، إلى   بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية
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توطنات فرض حظر دولي على جميع منتجات المس
  .اإلسرائيلية، كخطوة نحو إنهاء االحتالل غير الشرعي

وتعهد مجلس مدينة أوسلو في برنامجه الجديد، 
التحقيق في نطاق العمل بلوائح المشتريات لعدم تداول 
السلع والخدمات المنتجة في األراضي المحتلة النتهاكها 
القانون الدولي من قبل الشركات العاملة بموجب إذن من 

تالل، مؤكدا أنه ال يميز بالحظر المفروض على االح
المنتجات والخدمات االستيطانية بين الشركات اإلسرائيلية 

  .والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية

وقال زعيم حزب اليسار االشتراكي لمدينة 
إن الشعب الفلسطيني، الذي يتعين عليه التعامل " :أوسلو

ي ألرضه كل يوم، يستحق مع االحتالل غير الشرع
االهتمام والدعم الدوليين، إنها مسؤولية عالمية مشتركة 
للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان 
والقانون الدولي، أنا فخور بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ 
اآلن خطوات لمنع السلع والخدمات التي تشتريها المدينة 

ن أو أراض من دولة االحتالل غير القانوني لفلسطي
  ".أخرى

 ٣٠/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

إسرائيل تعمل على تدمير فرص إقامة : اشتية
  الدولة الفلسطينية

 

 استقبل رئيس الوزراء محمد – وفا –رام اهللا 
اشتية، اليوم األربعاء، في مكتبه بمدينة رام اهللا، وفدا 

من الحزبين رفيع المستوى من سياسيين استراليين 

الرئيسيين هناك، برئاسة رئيس الوزراء األسترالي األسبق 
جون وينستون هوارد، وحضور الممثل األسترالي في 

 .فلسطين مارك بايلي

إن إسرائيل بانتهاكاتها المستمرة : "وقال اشتية
للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة تعمل على تدمير 

ل تهويد القدس، فرص إقامة الدولة الفلسطينية، من خال
ومصادرة وضم األراضي، باإلضافة إلى التوسع 

 ".االستيطاني، واستمرار عزلها لقطاع غزة

وأوضح رئيس الوزراء أن العملية السياسية لم 
ٕ عاما، وقد حان الوقت إلنشاء وانفاذ ٢٥تؤت ثمارها منذ  ً

أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية، داعيا 
المجتمع الدولي إلى المساهمة بدعم استراليا كجزء من 

التوجه لبديل عن المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها 
 .خالل األعوام الماضية

في ظل سعي إسرائيل إلفشال حل : "وتابع اشتية
الدولتين، علينا االنتقال من الثنائي إلى المتعدد، بعقد 
مؤتمر دولي يضم كل األطراف ويركز على حل القضايا 

ية، ويعتمد على القانون الدولي وقرارات األمم السياس
المتحدة كمرجعية لعملية سياسية يكون لها إطار زمني 

 ".محدد

من جانبه، أكد هوارد ع موقف بالده الداعم لحل 
الدولتين، وحرصها على سالم عادل وشامل في المنطقة، 

  .تعيش في ظله كل دول الجوار

٣١/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  
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نهاية حقبة يمينية .. االنتخابات اإلسرائيلية
  وصعود للحضور الفلسطيني

 

 خلصت ورقة سياسات –عمان  - تيسير النعيمات
 الجامعة األردنية، –صادرة عن مركز الدراسات االستراتيجية 

إلى ان أهم مؤشرات االنتخابات اإلسرائيلية، نهاية الحقبة 
 وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليمينية التي قادها، رئيس

واستمرت أكثر من عشرة أعوام، وصعود الحضور 
الفلسطيني في المشهد السياسي اإلسرائيلي، سواء في 

  .المشاركة السياسية أو المعارضة

وقالت الورقة، التي صدرت عن ندوة أقامها المركز 
نتائج، سيناريوهات، : االنتخابات اإلسرائيلية“بعنوان 

تمنح المشاركة السياسية الفلسطينية مشروع ” ، سـ”وبدائل
السالم الموعود والذي يبشر به الرئيس األميركي، دونالد 

ًفرصا إضافية وقوية للنجاح والقبول ) صفقة القرن(ترمب، 
  .”بين الفلسطينيين والعرب

وأوصت الدول العربية بشكل عام، واألردن 
لقانونية وفلسطين بشكل خاص، بضرورة تفعيل المتابعة ا

والسياسية واإلعالمية لألعمال والتحركات اإلسرائيلية، 
ًوخاصة االستيطان، فضال عن دعم وتعزيز األداء السياسي 

  .٤٨ عرب –والعام للفلسطينيين اإلسرائيليين 

كما أظهرت االنتخابات حسب ما جاء في الورقة 
التنوع واالختالف المعقدين في إسرائيل بين االثنيات 

 واللغات واالتجاهات السياسية والمصالح والقوميات
والطبقات االجتماعية واالقتصادية، كما أظهرت التأثير 
المتباين لليهود خارج إسرائيل، فقد ظهرت لوبيات يهودية 

مثل جي ستريت ” إيباك“جديدة في الغرب أقل قوة من 

، ويدعم حل الدولتين ”إيباك“الذي يقف الى يسار 
  .والتسوية

ابات، المجلس اإلسرائيلي األميركي وبينت االنتخ
يقوده الملياردير اليهودي ” إيباك“على يمين ) إياك(

شيلدوناديلسون ويحمل أجندة يمينية متشددة، وتؤشر 
االنتخابات إلى التحوالت والتفاعالت السياسية واالجتماعية 

  .في اإلقليم والعالم

ويرى المشاركون في الندوة أن االنتخابات 
قد تصلح لمالحظة مأزق اليمين السياسي “اإلسرائيلية 

والقوميات واألصوليات التي بدأت في الصعود منذ 
تسعينيات القرن الماضي، ثم حققت انتصارات سياسية 

، فيما أظهر النظام ”وانتخابية في أنحاء مختلفة من العالم
كفاءة في إدارة التنوع “السياسي واالجتماعي اإلسرائيلي 

قرار السياسي وقدرة اإلسرائيليين على واالختالفات، واالست
إنجاح حياتهم السياسية، برغم اختالفهم العميق فيما بينهم، 

  .”ومواصلة التقدم االقتصادي والمعيشي

  االنتخابات االسرائيلية والقضية الفلسطينية

واعتبرت الورقة ان ال مؤشرات ايجابية لتقدم 
ى صعيد ال تبدو فرص للتقدم اإليجابي عل“عملية السالم 

القضية الفلسطينية أو صفقة القرن، إذ تكاد تتفق األحزاب 
والكتل السياسية اإلسرائيلية على الموقف من القضية 
الفلسطينية، وربما يكون هذا الموقف العدائي للفلسطينيين 

، مشيرة إلى أن الشأن ”أكثر ما يجمع بين اإلسرائيليين
ن لم يتعرض له أحد م“الفلسطيني وحل الدولتين 

المرشحين، كما جرت حملة عدائية للفلسطينيين 
  .”٤٨ عرب –اإلسرائيليين 

ال يبدو المشهد الفلسطيني في انقسامه “واكدت 
وظروفه الصعبة مشجعا على تقدم إيجابي، حيث أظهر 
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من الفلسطينيين ال يثقون % ٧٥استطالع للرأي بأن 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وربما يكون أسوأ ما 

بالمشهد الفلسطيني أن الوضع القائم تحول مع الزمن لحق 
إلى مصلحة للنخب الفلسطينية سواء في حماس أو السلطة 
الوطنية، وقد تكون مستعدة على نحو خفي للدفاع عن هذا 

  .”الواقع ومقاومة تغييره

نحو حكم ذاتي لكيانات “ورجحت لجوء اسرائيل 
كزها المناطق وفيدراليات فلسطينية معزولة ومتعددة يكون مر

ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية مثل غزة، فيما 
تبحث إسرائيل عن هيئة تمنح جواز سفر فلسطيني حتى ال 
تمنح هي لهم هذا الجواز، مخافة أن يمكنهم من الحصول 

  .”على حقوق قانونية

ال يبدو ثمة مجال لمسار “وفيما أكدت الورقة أنه 
، أوضحت ” والعودة والقدسإيجابي على صعيد الالجئين

يبدو مجال لعقد صفقة القرن في حل إقليمي يتجاوز “
ًاألردن ومصر، ويبدو المشهد العربي أيضا مشتتا 

  .”ومتباينا

  االنتخابات اإلسرائيلية والسياسة الخارجية األردنية

وقالت الورقة، إن نتنياهو كان قد طرح في الحملة 
لغربية الواقعة في االنتخابية مشروع ضم أراضي الضفة ا

وادي األردن، وأبدى األردن معارضة قوية للمشروع، مشيرة 
إلى أن جاللة الملك عبداهللا الثاني قال إن ذلك سيؤثر على 
ٕالعالقات األردنية اإلسرائيلية، واضافة إلى ذلك فإن السياسة 
األردنية في القضية الفلسطينية والعالقة مع إسرائيل تواجه 

ات واألسئلة الكبرى التي يبدو أنها لم مجموعة من التحدي
تتأثر كثيرا باالنتخابات اإلسرائيلية، مثل المسجد األقصى 
المبارك، والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، ومصير أكثر من مليون الجئ 
فلسطيني في األردن ال يحملون الرقم الوطني األردني، 

ي أو الواقعي للضفة الغربية على وتأثير الوضع النهائ
األردن، وفي الوقت نفسه فإن األردن يواجه هذه التحديات 

  .بال تحالف أو غطاء إقليمي أو عربي

وبينت الورقة أن األردن يحتاج إلى اجتراح سياسة 
واقعية تمكنه من إدارة مصالحه وقيمه والتزاماته السياسية 

مل ضده، لكن في ظل ظروف ومعطيات يغلب عليها أنها تع
يمكن العمل على بناء وصيانة التحالف والتعاون األردني 
الفلسطيني، وتوظيف األفق السياسي واإلعالمي المؤيد أو 
المتفهم لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء 
دولتهم، واجتذاب التأييد والتضامن العربي والدولي للتضامن 

االتجاهات مع األردن وفلسطين ودعمهما في مواجهة 
الصهيونية المتطرفة واليمينية، وبالطبع تعزيز التحالف مع 
فلسطينيي إسرائيل والقوى اإلسرائيلية المؤيدة للسالم 

  .والمعارضة لتننياهو واليمين اإلسرائيلي

 ١٧وكانت الورقة قالت إن اإلسرائيليين أعادوا في 
الحالي انتخاب ممثليهم في البرلمان ) سبتمبر(أيلول 

، بعدما أظهرت نتائج االنتخابات التي أجريت في )يستالكن(
الماضي، عدم قدرة أي من األحزاب ) ابريل(نيسان 

السياسية تشكيل حكومة تحظى بأغلبية أعضاء 
، ولكن إعادة االنتخابات لم تأت بنتائج حاسمة )الكنيست(

ًلصالح حزب سياسي، ولم تكن مختلفة كثيرا عن سابقتها، 
ًسياسي بعد االنتخابات يبدو معقدا وما يزال المشهد ال
  .ويحتمل مسارات عدة

وقالت الورقة إن االحتماالت المنطقية لتشكيل 
ليكود إضافة (حكومة بقيادة تنياهو : الحكومة تبدو كما يلي

، حكومة بقيادة )الى الجماعات اليمينية واألصولية الدينية
هانتس بالتحالف مع الكتل السياسية الوسطية واليسارية 
والفلسطينية، حكومة بالتناوب بين الكتلتين الرئيسيتين 

، وربما )ليكود بقيادة نتنياهو وأزرق أبيض بقيادة هانتس(
تفشل محاوالت تشكيل الحكومة أو تفشل بعد فترة وجيزة من 

  .تشكيلها ويذهب اإلسرائيليون إلى انتخابات ثالثة لهذا العام

  ٥ ص١/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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رالي يفوز بمعركة قضائية إلعادة تسجيل أست
  فلسطين كمكان لميالده على جواز السفر

 

 قضت محكمة أسترالية بحق المـواطن - واشنطن
ًفـــي تـــسجيل فلـــسطين رســـميا )  عامـــا٧٩(إبرهـــارد فرانـــك 
  .كمكان لوالدته

وخـــسرت الحكومـــة األســـترالية فـــي هـــذه الـــدعوى 
ـــسطين فـــي ـــة اســـم فل  العـــام القـــضائية، بعـــد قيامهـــا بإزال

  .الماضي من طلب جواز السفر الذي قدمه فرانك

ًأن فرانك يهتم جـدا  "سي اس سي"وذكرت محطة 
بتراثه، وهو نجل لمهاجر ألماني إلى الشرق األوسط، وقد 

  . في فلسطين١٩٤٠ولد في عام 

ــي  ــاريخ ف ــب الت ــة مــن كت ــال فرانــك وســط مكتب وق
ي طـــوال حيـــاتي، أخبرنـــ: "منزلـــه الكـــائن بمرتفعـــات أديليـــد

ـــدت فـــي فلـــسطين، ولـــدي شـــهادة مـــيالد  ـــدي أننـــي ول وال
بعنـــوان حكومـــة فلـــسطين تـــذكر اننـــي ولـــدت فـــي يافـــا، 

  ".فلسطين

وحـصل فرانــك علــى الجنــسية األســترالية فــي عــام 
، ولكنــه عنــدما ذهــب لتجديــد ســفره األســترالي فــي ١٩٥٢

دم عنــدما وجــد أنــه تــم تــسجيل مكــان  ــالعــام الماضــي، ص ُ
، علــى الــرغم مــن أنــه ذكــر "ددغيــر محــ"مــيالده علــى أنــه 

  .مدينة يافا القديمة في فلسطين على طلباته السابقة

" حكومة فلسطين"وال تعترف الحكومة األسترالية بـ
كما أنها ال تعتـرف بأراضـي الـضفة الغربيـة المحتلـة وغـزة 

 الــذي اســتولي اإلســرائيليكدولــة، ولكنهــا تعتــرف بالكيــان 
  .على مدينة يافا

ات ســفره العديــدة، التــي يعــود وأظهــر فرانــك جــواز
، وجميعهـــا تـــذكر مدينـــة يافـــا ١٩٧٤تاريخهـــا إلـــى عـــام 

  .كمكان لوالدته

ـــى  ـــدة فرانـــك األلمـــان إل ـــد ووال وقـــد تـــم جلـــب وال
معـسكر اعتقــال مـدني فــي أسـتراليا خــالل الحـرب العالميــة 
الثانيــة، حيــث أمــضوا ســت ســنوات فــي االعتقــال حتــى تــم 

وا بعـد ذلـك اإلقامـة ، وقرر١٩٤٧إطالق سراحهم في عام 
  .في البالد

ًوكان فرانك غاضبا للغاية عنـدما اكتـشف أنـه تـم 
تغييـر مكــان والدتــه فــي طلــب جــواز ســفره العــام الماضــي، 

  .ورفع دعوى أمام لجنة حقوق اإلنسان

وقـــد حاولــــت اللجنـــة التوســــط بينـــه وبــــين وزارة 
الــشؤون الخارجيــة والتجــارة، التــي تــدير عمليــات جــوازات 

ً الوســاطة حــال وســطا يتــضمن أثنــاءقتــرح فرانــك الــسفر، وا ً
" فلــسطين تحــت االنتــداب البريطــاني"  مكــان مــيالده إدراج

ولكــن الــوزارة رفــضت عرضــه بحجــة أن سياســة الحكومــة 
هي عـدم االعتـراف بدولـة فلـسطين، وبعـد ذلـك تـم تحويـل 

  .القضية إلى محكمة فيدرالية

ولــــم يــــتم مــــنح فرانــــك أي تعويــــضات أو رســــوم 
ة، ولكنــه تمكــن مــن تــسجيل مكــان والدتــه الرســمي قانونيــ

ــــائق الحكوميــــة باســــم  ــــسطين تحــــت "علــــى الوث يافــــا، فل
  ."االنتداب البريطاني

  ٢/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

 يحيون ٤٨تواصل اقتحام األقصى وفلسطينيو 
 "هبة القدس واألقصى"ذكرى 
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 اقتحم عشرات –  وكاالت- فلسطين المحتلة
اح أمس الثالثاء، ساحات المسجد المستوطنين صب

  .األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة

 مستوطنا وثالثة ٧٤ّوأفادت مصادر محلية، أن 
عناصر من مخابرات االحتالل اقتحموا ساحات األقصى، 
ٍوتجولوا فيها بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات االحتالل 

ثاء، وكشفت وسائل إعالم عبرية، أمس الثال اإلسرائيلي
ً نفقا ١٧أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أعلن عن اكتشاف 

الجدار األمني «قرب السياج مع قطاع غزة منذ إنشاء 
  . »الذكي

أن قوات جيش «العبرية، » كان«وقالت قناة 
ً نفقا ١٧االحتالل ووحدات الهندسة اكتشفوا أكثر من 

ًهجوميا يجتاز السياج الفاصل منذ الشروع في إقامة 
  .« اإللكتروني على السياج الفاصل مع قطاع غزةالجدار

 أمس الثالثاء، الذكرى ٤٨وأحيى فلسطينيو 
 لالنتفاضة الثانية وهبة القدس واألقصى والتي ١٩الـ

اندلعت شرارتها األولى عقب اقتحام رئيس الحكومة 
  .للمسجد األقصى» أرئيل شارون«السابق 

وانطلقت صباح أمس من قرية جت المثلث 
 لهبة القدس ١٩ إحياء مراسيم الذكرى الـ فعاليات

  . واألقصى، من أمام ضريح الشهيد رامي غرة

وزار ضريح الشهيد غرة في جت وفد لجنة 
المتابعة ونواب من القائمة المشتركة وقيادات وكوادر 
الحركات واألحزاب السياسية، باإلضافة إلى رئيس مجلس 

وضع و. جت المحلي ورؤساء سلطات محلية من المثلث
المشاركون أكاليل الزهور على ضريح الشهيد وقرأوا 

  . الفاتحة على روحه

كما تمت زيارة أضرحة الشهداء في أم الفحم 
ومعاوية والناصرة وكفرمندا وسخنين وعرابة وتوجت 
الفعاليات بالمسيرة المركزية التي احتضنتها بلدة كفركنا 

  .قرب النصب التذكاري

ة دعت إلى أوسع وكانت لجنة المتابعة العربي
 التي ١٣مشاركة فعاليات في إحياء الذكرى الشهداء الـ 

الذين استشهدوا برصاص الشرطة وبقرارات عليا من 
  .االحتالل

 تحل علينا، ١٩إن الذكرى الـ «وقالت المتابعة 
في الوقت الذي يتزايد فيه التآمر على قضية الشعب 

صفقة «الفلسطيني، لتصفيتها ضمن مخطط ما يسمى 
بقيادة الحكومة اإلسرائيلية وربيبتها اإلدارة » لقرنا

األميركية، وأنظمة وجهات تريد التخلص بأي شكل من 
  .«قضية شعب بأسره، في طريق زحفها نحو التطبيع

في موضوع آخر، أطلق مختصون وباحثون 
 بعنوان ٦٧ونشطاء الحملة الوطنية لمفقودي فلسطين 

لضوء عليهم بهدف تسليط ا« حملة مفقودي فلسطين «
وفتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة البحث عنهم، ومعرفة 

  .مكان تواجدهم ومعرفة عائالتهم مصير حياة أبنائهم

وقال المنسق العام لحملة مفقودين فلسطين عام 
 المستشار العقيد اكرم محمود جوده نائب مدير ١٩٦٧

الدائرة القانونية لجمعية المتقاعدين العسكريين في 
، أن )٦٧حملة مفقودي فلسطين (لجنوبية، المحافظات ا

 ناجم عن ما مرت به ٦٧موضوع مفقودي فلسطين 
القضية الفلسطينية من بطش المحتل، وتهجير قسري 
خالفا للقانون الدولي االنساني، وما نصت عليه مواثيق 
حقوق اإلنسان باتفاقية جنيف، موضحا أن إخفاء 

ًقا معلومات بشكل مقصود عن شخص مفقود يشكل خر
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأن من حق عائلتهم 
معرفة مصير أبنائها المفقودين، وذلك وفق االلتزامات 

  .القانونية

وأضاف أن الحملة تهدف الى تسليط الضوء 
 وفتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة ٦٧على المفقودين عام 

البحث عنهم، ومعرفة مكان تواجدهم ومعرفة عائالتهم 
.  أبنائهم، لحرصهم الوطني على هذه الملفمصير حياة
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أننا بدانا فور انطالق الحملة بتشكيل لجان «وأوضح 
تتنوع مهامها منها المجلس االستشاري واللجان 
اإلعالمية، واللجان القانونية، ولجنة المفقودين والتوثيق، 
واللجنة االجتماعية والدعم النفسي، والتي بدأت عملها 

اصل مع عائلة المفقودين لمعرفة الفعلي من خالل التو
أسماء المفقودين، وكيف تم فقدانهم، والمدلوالت 

  .«الخارجيه لهم، واإلبالغ بشكل رسمي من قبل عائلتهم

وأشار الى ان منسقي الحملة بدأوا بالتواصل مع 
مؤسسات الصليب األحمر، والمؤسسات االنسانيه 

فة والحقوقيه للمطالبة بضرورة الوقوف بجانبهم لمعر
وأكد جودة . ، وفتح ملفهم مرة أخرى٦٧مكان مفقودي 

أن عائالت المفقودين بدأوا بالتواصل مع لجنة التوثيق 
وتقديم بالغات رسمية، مع وجود بعض الشهود الحية 

  .التي تقدم أدلة

 لم يكن لديه ٦٧وأوضح أن ملف مفقودي 
أهمية كبرى مقارنة بملفات األسرى والشهداء والجرحى، 

ن وجود العديد من القوانين الدولية التي تؤكد بالرغم م
حق اإلنسان في معرفة مكان تواجده، و معرفة 

وطالب جودة بضرورة تسليط . المعلومات الكاملة عنها
ٕالضوء على قضية مفقودي فلسطين وابراز معاناة ذوي 

ل الدعم المفقودين، وتوثيق أسباب فقدانهم، وتقديم سب
  .النفسي لعائالتهم

 ٢٠ ص٢/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 حالة منع ٥٢ً اقتحاما لألقصى و٢٤: األوقاف
  األذان باإلبراهيمي خالل أيلول

 

وزارة األوقـاف والـشؤون الدينيـة،  قالـت –رام اهللا 
ــى  فــي تقريرهــا الــشهري عــن االعتــداءات اإلســرائيلية عل

ً اقتحامـــا، واإلبراهيمـــي ٢٤المـــسجد األقـــصى التـــي بلغـــت 
سـبتمبر / ً وقتـا، إن شـهر أيلـول٥٢فيـه منـع األذان  الذي

مسبوقة على المسجدين، بلغت  الماضي، شهد حملة غير
 ذروتهـا فـي المـسجد اإلبراهيمـي مـن تـدنيس لـه مـن قبـل

ــــة  ــــيس دول ــــل رئ رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية، ومــــن قب
ــع ذلــك مــن ــا تب ــدة القديمــة،  االحــتالل، وم إغالقــات للبل

  المنطقــة لثكنــةومحيطهــا، وتنكيــل بــالمواطنين، وتحويــل

عــسكرية، ومنــع أهــل البيــت مــن التجــول والتنقــل بحريــة، 
بالتنقـل واالحتفـاالت، والغنـاء  وسمح لسوائب المـستوطنين

  .والرقص على آالم شعبنا

وشــهد هــذا الــشهر تعــالي أصــوات التطــرف خــالل 
قبـــل وزراء وأعـــضاء  االقتحـــام المـــشؤوم لنتنيـــاهو، مـــن

وتحــالف اليمــين ) شــاس(و) الليكــود(كنيــست مــن أحــزاب 
توجهــوا إلــى رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، مطــالبين  الــذين

الـسوق اليهـودي فــي  الـسماح ببنـاء حـي يهـودي بمجمـع
جئنــا إلــى "الخليــل، وتــصريحات لنتنيــاهو التــي قــال بهــا 

مـــن أجـــل إعـــالن االنتـــصار، لقـــد اعتقـــدوا أنهـــم  الخليــل
، ًمريـرا، عـدنا إلـى الخليـل سـيقتلعونا، لكـنهم أخطـؤوا خطـأ

 عــدنا إلــى الكــنس والمــدارس الدينيــة، عــدنا إلــى الحــرم

ســنبقى فــي الخليــل " ًهــذا انتــصارنا، ومعلنــا .. اإلبراهيمــي
ًأمورا أخرى في ذات الوقت، مثل كيفية  لألبد، ونحن نعالج

واســــتعادة الحقــــوق  الوصـــول إلــــى الحــــرم اإلبراهيمـــي،
  ".التاريخية على الممتلكات اليهودية

  ٣/١٠/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

مخابرات االحتالل .. تحقيق بثته قناة عبرية
  ترعى مافيا الطب في القدس

  

ّ كشف تحقيق إسرائيلي مصور، –القدس المحتلة 
النقاب عن حصول أشخاص ال يحملون أي مؤهالت طبية، 

، لفتح فروع "تل أبيب"ًرخصا رسمية من وزارة الصحة في 
  .رعاية طبية في القدس
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ي نشرته القناة العبرية الثانية، وذكر التحقيق الذ
بعضهم سائقو سيارات وشاحنات، " ُاألطباء الجدد"أن 

يعملون في الفروع التي تحصل على تمويل مؤسسة التأمين 
  ".اإلسرائيلية"

وتجبي سلطات االحتالل أموال تلك المؤسسة من 
  .الفلسطينيين في القدس المحتلة

طباء ولفت التحقيق إلى أن هذه المراكز سمحت أل
ال يحملون شهادات مزاولة مهنة الطب بالعمل لديها، 

  .واستخدام أختام أطباء آخرين، والمتاجرة باألدوية

صندوق " (كوبات حوليم"ّوبين التحقيق أن عيادات 
  .التي يفترض أن تقدم العالج، تسودها الفوضى) المرضى

ونبه إلى أن صحفية تقمصت شخصية طبيبة ال 
كوبات "نة، وتقدمت للعمل في مراكز تملك شهادة مزاولة مه

  .، فنجحت في الحصول على وظيفة طبيب"حوليم

حصلت " الصحفية الطبيبة"وأشار التحقيق إلى أن 
ًعلى موافقة مشغلي هذه المراكز الذين ال يملكون أيضا أي 
مؤهالت طبية، وقد حصلوا على تراخيص لفتحها من أجهزة 

  .المخابرات اإلسرائيلية

ً العبرية، عن طبيبة قولها إن عددا ونقلت القناة
ُ، ويقصد "العالم السفلي"من مشغلي العيادات ينتمون لـ 

ٕبهذا التعبير أنهم رجال في عصابات المافيا، وان معظم 
ًاألطباء ال يجرؤون على الحديث علنا عن بعض منتحلي 

  .مهنة الطب

ّوصرحت طبيبة أخرى بأن بعض الزبائن يطلبون 
 ووضعهم الطبي ال يؤهلهم للحصول أدوية فيها مخدرات،

عليها، إال أن مشغل العيادة يطلب مساعدتهم في نيل ما 
ٕيريدون، واذا لم ينفذ الطبيب تعليمات مشغل العيادة يتم 

  .طرده

 دقائق ١٠ويوثق التحقيق الذي تبلغ مدته 
محادثات هاتفية تتقدم فيها الصحفية التي انتحلت صفة 

ز طبية، وتبلغ أصحابها أنها ٍطبيبة بطلبات للعمل في مراك
رسبت في امتحانات مزاولة المهنة، إال أنهم يمنحونها 

الفرصة للحضور إلى مقابلة عمل، ويوافق بعضهم على 
  .تشغيلها

ويبلغ عدد الفلسطينيين في القدس الذين يدفعون 
 ألف نسمة، ٣٣٠" اإلسرائيلي"رسوم التأمين الصحي 
" مؤحيدت"و" تكالللي" مراكز؛ ٤يتلقون عالجهم في 

  ".لؤميت"و" مكابي"و

كوبات "والمراكز المذكورة تابعة لصندوق المرضى 
  ".حوليم

ويوضح التحقيق، أن وزارة الصحة في حكومة 
، سمحت بتشغيل الفروع "العتبارات أمنية"االحتالل، و

التابعة لهذه المراكز عبر مقاولين، غالبيتهم بدون أي 
  .تأهيل علمي متعلق باإلدارة الصحية

 أطباء ١٠ووفق معطيات القناة العبرية، فإن 
 يعملون في كفر عقب، وجبل المكبر، وبيت صفافا، ومناطق

أخرى في القدس، دون أن يملكوا شهادة مزاولة  فلسطينية
 أطباء يدعون أنهم متخصصين ٤مهنة الطب، إضافة إلى 

  .وهم ليسوا كذلك

يذكر أن سلطات االحتالل تستخدم التأمين الصحي 
ة ضغط على أبناء القدس، إذ تم حرمان كثير منهم من ورق

  .الحصول عليه بسبب نشاطاتهم أو أبنائهم ضد االحتالل

كما يجري حرمان أي فلسطيني من القدس ال 
التي تعترف بها بلدية االحتالل " حدود المدينة"يسكن في 

  . دوالر سنويا١٠٠٠من التأمين الذي تتجاوز قيمة رسومه 

  ٥/١٠/٢٠١٩يني لالعالم المركز الفلسط

* * * * *  

المسجد المبارك في عين : خطيب األقصى
 الخطر وبؤرة االستهداف

استشهد شاب  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة  
وأصيب عدد من الفلسطينيين، أمس برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي جراء قمع المسيرات األسبوعية على طول حدود 

وكسر الحصار للجمعة الـ قطاع غزة ضمن مسيرات العودة 
  .«المصالحة خيارنا« والتي تحمل اسم ٧٧
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وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن الشهيد عالء نزار 
 ١٩ عام من شرق جباليا، وتم نقل ٢٨عايش حمدان 

 بالرصاص الحي من قبل قوات ٥اصابة مختلفة منها 
االحتالل اإلسرائيلي جراء قمع قوات االحتالل لتلك 

  .المسيرات

افد اآلالف من الفلسطينيين للحدود للمشاركة وتو
في المسيرة األسبوعية، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا 

  .لمسيرات العودة وكسر الحصار

من ناحية ثانية أم المسجد األقصى المبارك نحو 
 ألف مصل في ظل انتشار مكثف لقوات االحتالل ٥٠

يمة وفي اإلسرائيلي على أبواب المسجد ومدينة القدس القد
شوارعها وازقتها المؤدية الى المسجد، فيما حلقت مروحية 
لشرطة االحتالل في سماء األقصى وشوهد العشرات من 
القوات الخاصة على سطح قبة الصخرة المشرفة في باب 

  .مخفر الشرطة على أهبة االستعداد بعد خروج المصلين

بدوره قال خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
عكرمة صبري في خطبة الجمعة امس ان المسجد الدكتور 

األقصى المبارك بات في عين الخطر وبؤرة االستهداف 
ًوخاصة في موسم االنتخابات واالعياد اليهودية، مشددا 
ًعلى أن المسجد األقصى الزال مستهدفا وفي بؤرة الخطر 
ًويتعرض يوميا لالقتحامات واالستفزازات المتكررة وبخاصة 

  .عرف باألعياد اليهوديةفي أيام ما ي

وحمل الشيخ صبري الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 
مسؤولية هذا االستهداف وهذه االقتحامات االستفزازية 
ًمؤكدا بأن حق المسلمين في المسجد األقصى المبارك 

ًحقنا شرعي قائم الى يوم «ً دونما وقال ١٤٤بكامل مساحته 
  .« لليهود باألقصىالدين بقرار من رب العالمين وال عالقة

وقال لقد سمعنا العديد من التصريحات الممجوجة 
والمرفوضة من زعماء المستوطنين وجماعات الهيكل 
المزعوم، نؤكد ان المسجد األقصى اسمى واعز واعلى من 
ان يقبل القسمة او الشراكة وان تلك االقتحامات المرفوضة 

 وستبقى والتي تتم بقوة السالح ال تكسبهم أي حق باألقصى

السيادة على المسجد األقصى للمسلمين وحدهم، وسيبقى 
  .ًباب الرحمة مفتوحا ولن يغلق بإذن اهللا

واستنكر الشيخ عكرمة قيام حكومة وشرطة 
ٕاالحتالل باعتقال وابعاد المصلين والموظفين والحراس 
والسدنة عن المسجد األقصى، وسجن شباب المسجد 

ءات واالستفزازات والتنكيل ًاألقصى مؤكدا ان كل هذه االجرا
  .لن تثني المسلمين عن إعمار األقصى والدفاع عنه

ٕوندد باستهداف القدس وعروبتها واسالميتها 
وعمليات التهويد التي يقوم بها االحتالل والمستوطنون، 

ودعا . ًمؤكدا ان القدس كانت وستبقى عربية إسالمية
لنسيج خطيب األقصى الى ضرورة المحافظة على الحياة وا

االجتماعي واالقتصادي والعمل في القدس وخاصة داخل 
أسواق البلدة القديمة ذات األسواق التاريخية العثمانية 

ندعو التجار الى مواصلة فتح محالتهم «: القديمة، وقال
التجارية الى ما بعد صالة العشاء على األقل، لتستمر 

ى ان ًالحياة في شوارع القدس القديمة وأزقتها، مؤكدا عل
استمرار فتح محالتكم يؤدي الى تشجيع المواطنين 
ًالمقدسيين على التسوق مساء من البلدة القديمة بدال من 

  .«ًالتسوق من خارج المدينة، فال تبقى مهجورة ليال

  ٦ص ٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

شهيدة مقدسية ودعوات مكثفة القتحام : تقرير
  األقصى خالل رأس السنة العبرية

 

ت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة أصدر
القدس والمقدسات تقريرها الشهري لالنتهاكات اإلسرائيلية 

سبتمبر / بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر أيلول
م، حيث استشهدت المواطنة نايفة محمد كعابنة ٢٠١٩

ًعاما على حاجز قلنديا شمال القدس، بعد تعرضها ) ٥٠(
 في قدمها وظلت تنزف حتى ٕإلطالق نار واصابتها بجروح

 .استشهدت بعد أن رفض االحتالل تقديم العالج لها

 :االنتهاكات بحق المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة
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شرعت أعداد كبيرة من عصابات المستوطنين، 
باستباحة المسجد األقصى المبارك، وتدنيسه باقتحامات 

وات مكثفة استفزازية، وتأتي هذه االقتحامات استجابة لدع
المزعوم لجمهور " منظمات الهيكل"التحاد ما يسمى 

المستوطنين بالمشاركة في اقتحامات جماعية وواسعة 
للمسجد األقصى المبارك مع بدء موسم األعياد اليهودية، 

 .ورأس السنة العبرية

ولفتت هذه الجماعات المتطرفة، في دعواتها 
تماعي، إلى عبر مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل االج

مشاركة قادة االحتالل واألحزاب الصهيونية وعشرات رجال 
، "جماعات الهيكل"وكبار أعضاء " حاخامات"الدين الـ

الكنيست في اقتحامات األقصى، "وعدد من أعضاء 
مشيرة إلى تفاهمات مع شرطة االحتالل لتسهيل هذه 
االقتحامات وتنفيذ فعاليات وصلوات داخل المسجد خالل 

 .د اليهوديةاألعيا

هاجمت قوات االحتالل المصلين واعتدت عليهم 
بالضرب في مسجد األربعين الكبير ببلدة العيسوية وسط 
القدس المحتلة، كما ألقت قنابل غازية سامة مسيلة 
للدموع، وأصيب عدد كبير من المصلين من كبار السن 

 .باختناقات حادة

وصادرت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في 
، تحرسها قوة عسكرية معززة، بضائع من باعة القدس

البسطات في منطقة باب األسباط بالمدينة، كما حررت 
 .ًأيضا مخالفات مالية لعدد من أصحاب هذه البسطات

واقتحمت قوات االحتالل حي الصوانة، شرق 
البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وداهم 

 فادي عرفات الهدمي، أفرادها منزل وزير شؤون القدس،
ً عاما، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وقبل ٤٣

 .انسحابهم، اعتقل جنود االحتالل الوزير واقتادوه معهم
 .وأفرج عنه في وقت الحق

ودهمت قوات االحتالل منزل محافظ مدينة 
ً عاما، وأجروا ٤٦القدس في سلوان، عدنان غيث، 

 انسحابهم، قاموا وقبل. أعمال عبث وتفتيش بالمنزل
ًبتسليم أفراد عائلته بالغا باسمه لمراجعة مخابرات 

، في القدس "المسكوبية"االحتالل في مركز تحقيق 
  .الغربية

 :جرائم الهدم والتجريف

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي 
ًمنزال سكنيا قيد اإلنشاء، في حي الطور، شرق البلدة  ً

لقدس الشرقية المحتلة، يعود للمواطن القديمة من مدينة ا
 .عيسى خليل، بذريعة البناء دون ترخيص

وانهار السور الجنوبي لمقبرة باب الرحمة 
المالصقة للسور الشرقي للمسجد األقصى المبارك بفعل 

وقد حضر . تضخم جذور األشجار المالصقة للسور
موظفون من سلطة الطبيعة والمباني الخطيرة في بلدية 

للمكان بعد انهيار السور، ورفضوا قيام لجنة القدس 
 .رعاية المقابر بترميم السور أو االقتراب منه

ومنعت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل، لجنة اإلعمار التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية 
في القدس من بناء دعامات لمنع سقوط الحائط المهدد 

صى من جهة باب باالنهيار عند مدخل المسجد األق
 .السلسلة

وهدمت قوات االحتالل، خيمة التضامن التي 
نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس ونشطاء 
ضد الجدار واالستيطان، احتجاجا على إقامة بؤرة 

 .ًاستيطانية جديدة على جبل المنطار شرقا

وهدمت طواقم وجرافات تابعة لبلدية االحتالل في 
للخيول في " بركسات "٤ة عسكرية، القدس، تحرسها قو

 .حي العين ببلدة سلوان

وهدمت جرافات تابعة لقوات االحتالل منزال، 
وغرفتين زراعيتين، وأسوارا، وجرفت شارعا في قرية 
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الولجة جنوب القدس المحتلة تعود للمواطن نعيم 
 .عدم الترخيص"الرويضي، بحجة 

وهدمت جرافات عسكرية إسرائيلية بنايتين قيد 
إلنشاء برأس البستان في بلدة العيزرية شرق مدينة ا

 .القدس المحتلة، بزعم قربهما من جدار الفصل العنصري

، منزله بيده "جميل هزاع مسالمة"وهدم المواطن 
في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 
المبارك، بضغط من بلدية االحتالل في القدس والتي 

 . بذريعة عدم الترخيصأخطرته بهدم المنزل

وهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزال في بلدة 
الطور بمدينة القدس المحتلة يعود للمواطن محمد احمد 

 .أبو الهوى بحجة عدم الترخيص

وهدمت عائلة المواطن المقدسي مأمون جالجل 
منشأتها التجارية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب 

فسها، بضغط من بلدية المسجد األقصى المبارك بن
 .االحتالل في القدس

وكانت بلدية االحتالل قد أجبرت المقدسي 
 .جالجل على هدم منشأته بحجة البناء دون ترخيص

وأصدرت محكمة االحتالل قرارا بإخالء عائلة 
فلسطينية من منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد 
 األقصى المبارك، وقد تم اإلعالن عن المنزل كممتلكات
ُغائبة في أواخر الثمانينات، ونقل لصالح الصندوق 

 .القومي اليهودي

ووزعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي 
في القدس، إخطارات هدم في بلدة العيسوية، 
واستدعاءات لمراجعات لبلدية االحتالل، تحت ذريعة 

 .البناء دون ترخيص

وقد قامت بتصوير المنشآت السكنية وأخذ 
سات كاملة، ويذكر أن المنشآت معظمها مأهول القيا

 .بالسكان

 :إجراءات التهويد في المدينة

أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ملحمة في 
 ١٥بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك لمدة 

 .ًيوما

وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على 
ة جبل المنطار في بادية القدس شرق بلدة السواحر

حيث قامت مجموعة من المستوطنين بوضع . الشرقية
كرفانات وبراميل مياه على جبل المنطار،وحاول عدد من 

في منطقة شرق السواحرة " كونتينر"المستوطنين وضع 
، إال أن تصدي أهالي البلدة "كيدار"جنوب مستوطنة 

 .والبدو في هذه المنطقة حال دون ذلك

الحتالل وأعلنت وزارة المواصالت وبلدية ا
 ٦٠اإلسرائيلي بالقدس أنها ستقوم بتنفيذ توسيع شارع 

من خالل شركة موريا ) شارع اإلنفاق جنوبي القدس(
 .اإلسرائيلية

ووفق اليافطة التي وضعت بالقرب من مكان 
تنفيذ األشغال فان األعمال الجارية ستشمل إقامة نفقين 
إضافة إلى مسار للمواصالت العامة على أن ينتهي 

وقد بدأت جرافات إسرائيلية . ٢٠٢٢ل في كانون أول العم
بأعمال التوسعة والتجريف في المنطقة قبل النفق األول 
ًمن جهة القدس تزامنا مع أعمال أخرى من الجهة 
المقابلة بعد حاجز النفق العسكري وقبل النفق المؤدي 

  .إلى القدس

 ٥/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًطينيا قضوا في سجون  فلس٧٣: ١٩٦٧منذ 
  االحتالل تحت التعذيب

 

ّبينت إحصائية نشرها نادي األسير الفلسطيني، 
 ١٩٦٧أنه منذ احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

 فلسطينيا نتيجة تعرضهم للتعذيب خالل اعتقالهم ٧٣قتل 
  .والتحقيق معهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي



  
  ٩٣ 

الل باستخدام واتهم نادي األسير سلطات االحت
أساليب متعددة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين جسديا "

ونفسيا، كأداة لالنتقام منهم وسلب إنسانيتهم، والضغط 
عليهم من أجل الحصول على اعترافات خالل فترة 

  "التحقيق

من المعتقلين % ٩٥وأشار البيان إلى أن 
يتعرضون للتعذيب، وذلك منذ لحظة االعتقال، ويمتد ذلك 

 . التحقيق، وحتى بعد نقلهم للمعتقالت العامةفي

ولفت نادي األسير إلى أن احتجاز المعتقلين في 
زنازين العزل االنفرادي، وفي ظروف قاسية وقاهرة، 
واإلهمال الطبي، وعمليات القمع الجماعي للمعتقالت، 

 .تندرج جميعها ضمن مفهوم التعذيب

 وأوضح البيان أن جيش االحتالل يمارس أساليب
التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقل منذ اللحظة 
األولى العتقاله، حيث يتعرض المعتقل للضرب بأعقاب 
البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، وفي بعض 

ويمارس .الحاالت يطلق النار على المعتقلين بشكل مباشر
المحققون أساليب تعذيب نفسية وجسدية بحق 

م عن طريق جلسات تحقيق كالحرمان من النو"المعتقلين، 
 ساعة يوميا، وتقييد المعتقل أثناء ٢٠مستمرة تصل إلى 

فترة التحقيق، وشد القيود لمنع الدورة الدموية من 
الوصول لليدين، والضرب والصفع والركل واإلساءة 

  .، بحسب البيان"اللفظية واإلذالل المتعمد

ُيهدد المعتقل باعتقال "وأضاف نادي األسير أنه 
فراد أسرته، أو التهديد باالعتداء الجنسي عليه أو أحد أ

أحد أفراد أسرته، أو التهديد بهدم المنازل وبالقتل، 
الحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من 
االستحمام أو تغيير المالبس أليام أو أسابيع، والتعرض 
للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل 

  ".الشتم والتهديد وغيرهامتواصل، واإلهانات و

وتطرق البيان بوجه خاص إلى حالة المعتقل 
سامر العربيد، الذي يعاني من فقدان للوعي ويعاني من 
كسور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في 
كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي شديد، إثر تعرضه 

في مدينة " المسكوبية"للتحقيق العسكري في مركز تحقيق 
  .القدس

/  أيلول٢٥كان االحتالل قد اعتقل العربيد في و
سبتمبر الماضي من منزله في مدينة رام اهللا وخضع 
لتحقيق عسكري، تسبب في تدهور حالته الصحية، ما 

عين " هداسا"استدعى نقله بحالة حرجة إلى مستشفى 
  .كارم

 ٥/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مسكون مت: ممثل بابا الفاتيكان من االقصى
  بالوصاية الهاشمية على المقدسات

 

مجموعة من رجال الدين  زارت - القدس المحتلة
الحرم القدسي  /الفرنسيسكان الـمسجد األقصى الـمبارك

الشريف برئاسة الكاردينال ساندي ممثال لقداسة بابا 
ًوعقدت المجموعة لقاء مع مدير عام أوقاف  .الفاتيكان

الـمبارك ونائب رئيس القدس وشؤون الـمسجد األقصى 
مجلس األوقاف الشيخ عزام الخطيب التميمي ومع 
مجلس األوقاف، ومدير الـمسجد األقصى الـمبارك، 

  .ومدراء األوقاف وشخصيات مقدسية

ًوقد نشرت أوقاف القدس بيانا ختاميا مشتركا 
أكد فيه المشاركون تمسكهم بمبادئ العهدة العمرية التي 

مية الـمسيحية على قاعدة أن أرست شكل العالقة اإلسال
المسجد األقصى الـمبارك للمسلمين وحدهم، مثلما أن 
كنيسة القيامة للمسيحيين وحدهم، وهي القاعدة التي 
وضعها الخليفة العادل عمر بن الخطاب حينما دخل 



  
  ٩٤ 

الـمدينة الـمقدسة ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة 
  . فصلى خارجها حيث يقع اليوم مسجد عمر

 اكدوا تمسكهم بالوصاية الهاشمية لجاللة كما
الملك عبد اهللا الثاني على الـمقدسات اإلسالمية 

الحرم  /والـمسيحية بما فيها الـمسجد األقصى الـمبارك
القدسي الشريف وكنيسة القيامة، وأن هذه الوصاية 
امتداد لجهود السالطين والخلفاء الـمسلمين الذين حافظوا 

حية والنسيج االجتماعي الـمسيحي على الـمقدسات الـمسي
بما فيها كنائس ومجتمع الفرنسيسكان الـمستمر بأداء 
دور هام في حراسة األماكن المقدسة في القدس الشريف 

  . مئة عام٨٠٠منذ قرابة 

يهدف للتأكيد على أسس  وبينوا ان اللقاء
التعايش اإلسالمي الـمسيحي ودعم الحفاظ على الوضع 

 الـمقدسات اإلسالمية والـمسيحية في التاريخي القائم في
  .مدينة القدس

وعبر المشاركون عن اعتزازهم بنموذج العيش 
السلمي الـمشترك اإلسالمي والـمسيحي الذي تمثل في 

ً عام وال يزال مستمرا حتى ١٤٠٠مدينة القدس منذ 
  .اليوم

واستذكروا ببالغ الشجب واألسف فترات الحروب 
 بيوت العبادة والـمتعبدين ّواالعتداءات التي تمـت ضد

وسكان الـمدينة الـمقدسة األبرياء، محذرين من أن أي 
اعتداء على الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في 
الـمدينة الـمقدسة له عواقب وخيمة على السالم والعيش 
الـمشترك بين أتباع الديانات السماوية ليس فقط في 

  .القدس بل في أرجاء الـمعمورة

واكدو على ان القدس الشريف عاصمة دولة 
فلسطين وذلك بحسب القانون الدولي وقرارات األمم 

  .الـمتحدة وحق الفلسطينيين في تقرير الـمصير

  ٣ ص٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الكنائس األمريكية تحذر من االستيالء على 
  عقارات باب الخليل في القدس

 كبار أعرب - وكاالت - فلسطين المحتلة
رؤساء الكنائس األمريكية، عن قلقهم العميق، إزاء 
الوضع الراهن، في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في 

وشددوا، في رسالة إلى رئيس الحكومة . القدس المحتلة
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن دعمهم لتعزيز صمود 
ّالعنصر المسيحي المكون للهوية المقدسية، ومواجهة 

، والتي »عطيرت كوهانيم«منظمة االستيطانية المسماة ال
 .تسعى لالستيالء على عقارات مسيحية بالمدينة المقدسة

كما أكد رؤساء الكنائس، أن أعمال هذه 
الجمعية االستيطانية، ال تهم مسيحيي األرض المقدسة 
فحسب، بل إنها سبب قلق مسيحي عالمي، ألنها تهدد 

 .ة المسيحية في القدسالوصول إلى األماكن المقدس

وأشاروا إلى أن الكنائس العالمية أجمع، سوف 
تعاني من فقدان عقارات باب الخليل، كما طالبوا بدعم 
توجه بطريركية القدس للروم األرثوذكس، لحماية عقارات 
باب الخليل، ومنح وضع خاص للحي المسيحي بالبلدة 

ن ّالقديمة، بهدف الحفاظ على العنصر المسيحي المكو
لهوية مدينة القدس، وحمايته من أولئك الذين يقوضون 

  .االنسجام الديني في المدينة المقدسة

، تدعي »عطيرت كوهانيم«يشار إلى أن جمعية 
شراء العقارات، في منطقة باب الخليل التاريخية في 

واتهمت أوساط مسيحية مسؤولين في . القدس المحتلة
قارات إلى منظمات الكنيسة األرثوذكسية، بتسريب هذه الع

  .استيطانية مقابل مبالغ مالية

 حزيران ١٢ورفضت المحكمة اإلسرائيلية، في 
العام الماضي، االلتماس الذي تقدمت به الكنيسة 

عطيرت «األرثوذكسية، وصدقت على استيالء جمعية 
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ٍعلى ثالثة مبان أثرية تقع بالبلدة القديمة، بعد » كوهانيم
  .ًعاما١٤خالف دام 

باب «اني األثرية الثالثة في منطقة والمب
 طوابق، وفندق ٤المكون من » بترا«فندق : ، هي»الخليل

»وهما يطالن على ساحة بوابة يافا عند مدخل »إمب ،
المدينة القديمة، والمبنى الثالث، منزل يقع بشارع 

  .في الحي اإلسالمي بالقدس المحتلة» المعظمية«

اماتهم وجدد المستوطنون صباح أمس اقتح
وأفاد شهود عيان أن عشرات . للمسجد األقصى المبارك

المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى على شكل 
مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات 

 مستوطن األقصى خالل ١٠٠االحتالل، واستباح حوالي 
  . فترة االقتحامات الصباحية

اب كما اقتحم أفراد من شرطة االحتالل مصلى ب
الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم، وتجولوا في 

  .المكان بطريقة استفزازية؛ وذلك بحجة التفتيش

واقتحمت قوات االحتالل، أمس االحد، بلدة 
  . العيسوية وأزالت يافطة للشهيد المقدسي فادي علون

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة 
ت وسط البلدة، في العيسوية أن قوات االحتالل اقتحم

وحاصرت مسجد األربعين ثم اعتلت سطحه وأزالت صورة 
الشهيد علون، علقت على أحد جدران المسجد، في 

  .الذكرى الرابعة الستشهاده برصاص االحتالل

إلى ذلك، شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة 

قال عدد من الشبان، فيما الغربية المحتلة، تخللها اعت
أصيب العشرات بحاالت اختناق جراء مواجهات اندلعت 

 .في بلدة عزون قضاء قلقيلية

وهاجم مستوطنون أمس األحد، قرية قيرة شمال 
وأعطب . محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية

 مركبة وخطوا شعارات عنصرية ١٣المستوطنون إطارات 

و لقتل العرب والثأر ععلى جدران المنازل والمركبات تد
  .منهم

  ١ ص٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

منظومة القضم : المرصد األورومتوسطي
اإلسرائيلية توسع انتهاكاتها في الطوق 

  الشرقي للقدس المحتلة

 

غزة ـ رام اهللا ـ قال المرصد األورومتوسطي 
لحقوق اإلنسان، إن السلطات اإلسرائيلية استمرت في 

 السكان الفلسطينيين في مدينة القدس انتهاكها لحقوق
أيلول الماضي، تنفيذا لتوجيهات / خالل شهر سبتمبر

المستوى السياسي اإلسرائيلي، وفي ظل صمت دولي 
تجاه االنتهاكات المتكررة في المدينة، التي قال إنها تمهد 

  ".التطهير العرقي"، بما في ذلك "جرائم حرب"الرتكاب 

في تقريره الشهري وقال المرصد ومقره جنيف، 
الذي يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس، 

نسخة منه، إنه رصد خالل شهر " القدس العربي"وتلقت 
 انتهاكا إسرائيليا ضد الفلسطينيين ٣٧٦سبتمبر الماضي 

وممتلكاتهم، الفتا إلى أن تلك االنتهاكات كانت موزعة 
  .ً نمطا من انتهاكات حقوق اإلنسان١٦على 

ّوفق تقرير األورومتوسطي، تمثل أخطر و
جديدة " بؤرة استيطانية"االنتهاكات اإلسرائيلية في إنشاء

في بادية السواحرة شرق القدس تحت حماية قوات 
 ٨٥٠ دونما يعيش فيها ٤٧٠االحتالل، ما يعني مصادرة 

 تجمعا بدويا، وتكريس الوجود ١٨ًفلسطينيا ضمن 
تغيير الطابع الديمغرافي االستيطاني والخطط اإلسرائيلية ل

  .للمدينة
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وأوضح أنه مقابل تعزيز االستيطان بالبؤرة 
ّالجديدة والوحدات االستيطانية، نفذت القوات اإلسرائيلية 
خالل الشهر الماضي، ثماني عمليات هدم وتوزيع 
إخطارات لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، 

ر مالكه على ّترتب عليها هدم خمسة منازل، أحدها أجب
هدمه منزله ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، 
ومنشأة تجارية هدمت ذاتيا، وأربع بركسات خيول، إلى 
جانب توزيع المزيد من اإلخطارات لهدم منازل ومنشآت 

  .جديدة، بحسب التقرير

من القضاء اإلسرائيلي " ًتواطؤا"كما رصد التقرير 
درته محكمة مع المستوى السياسي، عبر قرار أص

إسرائيلية يقضي بإخالء عائلة مقدسية من منزلها، 
ً فردا، في حي وادي ١٣ شقق ويعيش فيه 4يتكون من 

 ٩٠حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى خالل
تكريس سياسة "يوما، وأكد أن ذلك يأتي في سياق 

ٕالتهجير القسري للفلسطينيين واحالل المستوطنين مكانهم 
  ".ع الديمغرافي للمدينةلتغيير الطاب

 حادث إطالق نار واعتداء ١٢ورصد التقرير 
ّمباشرا نفذتها القوات اإلسرائيلية في أحياء مدينة القدس، 

، ) عاما٥٠(أسفرت عن مقتل الفلسطينية مريم كعابنة 
  . آخرين بجروح منهم مسعفان وطفلة٢٩ٕواصابة 

كعابنة ُأعدمت ميدانيا "وأكد األورومتوسطي أنّ 
 غير قانوني، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن بشكل

ّعلى حاجز قلنديا، رغم أنها لم تشكل أي خطر على حياة 
  ".الجنود ولم تثبت المحاولة المزعومة

 عملية اقتحام ٧٧ووثق تنفيذ القوات اإلسرائيلية 
 ١١٠لبلدات وأحياء في مدينة القدس، تخللها اعتقال 

ًطفال، وأربع نساء،  ٢٢مقدسيين بينهم وزير القدس و 
ً شخصا منهم خمس نساء وطفل وأربعة ١٤واستدعاء 

حراس للمسجد األقصى إلى جانب محافظ القدس، وفرض 

 آخرين، وفرض غرامات مالية ١٠الحبس المنزلي على 
  .عليهم

ًهدفا "ًووفقا للتقرير، فقد بقي المسجد األقصى 
ة ، حيث أغلقته القوات اإلسرائيلي"للتصعيد اإلسرائيلي

 سبتمبر، بذريعة اعتقال طفل ٢٦ومنعت الصالة فيه في 
  .حاول تنفيذ عملية طعن

وأكد استمرار السلطات اإلسرائيلية بفرض القيود 
ّعلى وصول المصلين المسلمين للمسجد، وعرقلة إعماره، 
مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض 

  .أمر واقع جديد في المكان

تحام المستوطنين للمسجد ورصد التقرير اق
 يوما خالل الشهر الماضي، ٢٢األقصى على مدار 

وجرت االقتحامات في جميع األيام باستثناء أيام الجمعة 
والسبت، حيث شارك في االقتحامات لساحات المسجد 

ً مستوطنا، ترافقهم حراسات مشددة من ٢١٩٠األقصى 
الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة، ورافق ذلك 

تداءات على الموجودين في الساحات، ومحاوالت اع
  .لتأدية طقوس دينية يهودية

وذكر أن السلطات اإلسرائيلية أصدرت خالل 
 قرارا باإلبعاد عن المسجد ١٦أيلول / شهر سبتمبر
  . قرارات طالت نساء مقدسيات٦األقصى، منها 

وقال مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ي أنس جرجاوي، إن الخطط في المرصد األورومتوسط

ّاالستيطانية اإلسرائيلية تعكس توجهات رسمية لتنفيذ 
ٕعمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، واحالل 
المستوطنين اإلسرائيليين مكانهم، في عمليات إجالء 

  .جماعية مخالفة لقواعد القانون الدولي

إسرائيل ماضية في مخطط كبير لهدم "وأضاف 
نية في القدس، واالستيالء على آالف المنازل الفلسطي

المزيد من األراضي الفلسطينية ضمن مشروعها الكبير 
، مطالبا بتحرك "لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي
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رسمي من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لمواجهة 
  ".تطهير عرقي"هذه الخطط التي ترقى إلى عمليات 

وق اإلنسان وطالب المرصد األورومتوسطي لحق
السلطات اإلسرائيلية بوقف سياسـة التمييـز العنصـري بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين في إجراءات التحقيق 
والمالحقة والمحاكمة، والتراجع عن سياسة هدم ممتلكات 
الفلسطينيين ووقف مخططات تهجيرهم، واحترام حقهم في 

  .العبادة وممارسة الشعائر الدينية

متحدة إلى استحداث آليات جديدة ودعا األمم ال
لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد السكان 
ّالفلسطينيين في مدينة القدس، وتحمل مسؤولية حمايتهم 
باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قــرارات مجلـس 
األمن والجمعية العامة، وبموجـب وقوع القدس تحت 

عن الجمعية  الصادر ١٨١المسؤولية الدولية وفق القرار 
  .العامة لألمم المتحدة

 ٦/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

ما وراء استهداف فيسبوك الصفحات 
ّالفلسطينية وكيف يمكن التصدي للهجمة؟ ّ 

  

ً لم يكن متوقعا لموقع فيسبوك عند –براءة درزي  ّ
 كموقع مجاني للتواصل ٢٠٠٤فبراير  /والدته في شباط

ّاالجتماعي أنه سيتحول بعد  أعوام قليلة إلى غرفة أخبار ّ
. ضخمة يعمل فيها الماليين من المستخدمين حول العالم

هاتف ذكي واتصال باإلنترنت هو كل ما يحتاج إليه 
المستخدم ليتحول إلى مراسل ينقل بالصوت والصورة ما 
ّيحدث في أي مكان في العالم إلى كل مكان في العالم، وفي  ّ

ّاألزرق منصة مهمة لنقل ّفلسطين المحتلة، بات الموقع  ّ
الرواية الفلسطينية إلى العالم، وتسليط الضوء على حجم 
ّالجرائم اإلسرائيلية التي يرتكبها االحتالل يوميا بحق  ً
الفلسطينيين، من هدم المنازل وتشريد العائالت، والقتل بدم 
ّبارد على الحواجز وفي الطرقات، واعتقال األطفال 

ّمن االعتداءات التي يوثقها وترويعهم، وسلسلة طويلة 
شهود العيان على موقع فيسبوك لحظة ارتكابها من قبل 

  .قوات االحتالل

ّونظرا إلى أن فيسبوك بات منصة مهمة لنقل  ّ ً
ّاألخبار فإن المزيد من المستخدمين يعتمدون على الموقع 
لمتابعة األخبار، في التقرير السنوي لمعهد رويترز لدراسة 

 أكثر من نصف مستخدمي ٢٠١٦عام الصحافة الصادر 
اإلنترنت يعتمدون على وسائل التواصل االجتماعي 
ّللحصول على األخبار، وقد تصدر موقع فيسبوك القائمة 

 %١٩من مستخدمي اإلنترنت، مقابل % ٤٤حيث يعتمده 
 .يعتمدون تويتر% ١٠ّيفضلون يوتيوب، و

ًفيسبوك ينقض على المحتوى الفلسطيني متذرعا بـ  يير معا"ّ
 "المجتمع

ّتتكرر الحاالت التي يغلق فيها موقع فيسبوك 
صفحات فلسطينية، أو يحظر حسابات تعود لصحفيين 
وناشطين فلسطينيين، عالوة على تقييد قدرة عدد من 
ّالمستخدمين على البث الحي، أو حظر إظهار بعض 
ّالمنشورات؛ وفي حين ال تبين إدارة فيسبوك سبب مثل هذه 

ّكل الحاالت فهي تتذرع في بعض الحاالت اإلجراءات في  ّ
  .بمخالفة المستخدم معايير المجتمع

، أغلق فيسبوك صفحة ٢٠١٥فبراير  /ففي شباط
ّوكالة شهاب لألنباء التي تعمل من غزة، وفي 

 حظر حسابات أربعة محررين يعملون ٢٠١٦سبتمبر /أيلول
في وكالة شهاب التي يتجاوز عدد المعجبين على صفحتها 

يون؛ كذلك حظر الموقع ثالثة إداريين في شبكة قدس  مل٦
 ٥اإلخبارية التي يتجاوز عدد المعجبين على صفحتها 

ّمليون، وتمكن المحظورون من استعادة حساباتهم، 
ّباستثناء شخص واحد منهم، بعدما أقر فيسبوك بوجود خطأ 

 .في الحظر

، أغلق موقع فيسبوك ٢٠١٨مارس  /وفي آذار
والتي " صفا"وكالة الصحافة الفلسطينية الصفحة الرسمية ل

ً مليون متابع، ولم تتلق الوكالة ردا من 1.3لديها حوالي  ّ
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 أغلق ٢٠١٩مايو  /الموقع حول سبب اإلغالق، وفي أيار
 /صفحة مؤسسة القدس الدولية، واألمر ذاته واجهته شباط

  صفحة لعائلة الشهيد أحمد جرار التي أغلقها٢٠١٨فبراير 
وتطول قائمة . ى مخالفة قواعد النشرفيسبوك بدعو

ّانتهاكات فيسبوك بحق المحتوى الفلسطيني، وال يتسع  ّ
ّالمقام لذكرها، وهي موثقة على موقع صدى سوشال ضمن 
ّالتقارير الشهرية التي يصدرها المركز وتغطي إغالق 
ٕالصفحات، وحذف المنشورات والحظر المؤقت والغاء 

ّتي تتخذها مختلف مواقع النشر، وغيرها من اإلجراءات ال
التواصل االجتماعي على مستوى المحتوى الفلسطيني، وقد 

 ٣٧٠، من بينها ٢٠١٨ لعام ٥٠٠بلغ مجموع االنتهاكات 
  .ًانتهاكا من قبل موقع سبوك

، ١٩/٩/٢٠١٩وأشار مركز صدى سوشال، في 
ّإلى أن إدارة فيسبوك طورت خوارزميات جديدة وأضافت  ّ

 قائمة الحظر بدعوى انتهاك مصطلحات فلسطينية إلى
حيث حذفت إدارة موقع فيسبوك في األيام . معايير الموقع

الماضية العديد من المنشورات بسبب كلمات فلسطينية، 
وبعض هذه المنشورات يعود إلى أعوام ماضية، ومن بين 

حماس، والجهاد، وشهيد، : هذه المصطلحات المحظورة
 .والقسام، والسرايا، وحزب اهللا

 وك في خدمة االحتاللفيسب

تختلط المصالح التجارية مع االتجاهات السياسية 
ّويؤثر . ّفي الشركات متعددة الجنسية، ومنها شركة فيسبوك

إنشاء مكاتب إقليمية لهذه الشركات في المنطقة في 
 بات لفيسبوك مكتب ٢٠١٣السياسة التي تتبعها، ففي عام 

ين إدارة الشركة في دولة االحتالل، وجرت لقاءات بعد ذلك ب
  . ومسؤولين إسرائيليين بهدف تأطير هذه السياسات

إمباكت "ووفق تقرير صادر عن منظمة الفكر 
، ١٩/٩/٢٠١٩في " الدولية لسياسات حقوق اإلنسان

االلتزام بسياسات تفرضها "تضطر شركة فيسبوك إلى 
حكومات في الشرق األوسط عليها مقابل السماح لهما 

  ". خل حدود بلدانهابتقديم خدماتهما دا

ّ بين كل من لقاء جرى ٢٠١٦سبتمبر  /وفي أيلول
وزيرة القضاء آيليت شاكيد ووزير األمن الداخلي غلعاد 
إردان من جهة، ووفد من فيسبوك، وجرى االتفاق على 

ّمواجهة المحتوى الذي يحرض على "ون على التعا
  . ، وفق مسؤول حكومي إسرائيلي"اإلرهاب

قدمت، على " إسرائيل"ّوكشفت شاكيد حينها أن 
ً طلبا بخصوص محتوى ١٥٨مدى األشهر األربعة السابقة، 

من % ٩٥منشور على فيسبوك، واستجابت الشركة لـ 
  . الطلبات

لى المحتوى وقد زادت وتيرة الهجمة اإلسرائيلية ع
الفلسطيني على فيسبوك بعد اندالع انتفاضة القدس في 

، وذلك من ضمن إجراءاتها ٢٠١٥أكتوبر  /تشرين أول
 .للسيطرة على الشارع الفلسطيني

صفحة مؤسسة القدس الدولية شاهد على محاربة المحتوى 
 الفلسطيني

، استيقظ فريق عمل صفحة ٢٠/٥/٢٠١٩في 
قع فيسبوك على حذف مؤسسة القدس الدولية على مو

   .الصفحة من قبل إدارة الموقع

ًووفقا لمدير اإلعالم في مؤسسة القدس الدولية 
ّتامر عودة، فإن صفحة المؤسسة كانت أكبر صفحة مهتمة  ّ
بالشأن المقدسي، وقد تجاوز عدد متابعيها المليون من 
ًمختلف أنحاء العالم، وكانت تشهد تفاعال مع مختلف 

ظهر على الصفحة حول واقع المدينة المنشوارت التي ت
ّالمحتلة والمقدسيين والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ّ. 

ًووفق عودة، فقد أرسلت إدارة الموقع بريدا 
ًإلكترونيا إلى المشرفين على الصفحة، بالتزامن مع حذفها، 

ّال يحدد كيف خالفت " قالب جاهز"ّأما نص الرسالة فهو 
تصر األمر على حذف صفحة ولم يق. الصفحة شروط النشر

ّالموقع، بل إن فيسبوك عطل كذلك صفحات أخرى أنشأها  ّ
ّالمشرفون، منها صفحة ثقافتي مقدسية، عالوة على 
إغالق حسابي اثنين من المشرفين على صفحة مؤسسة 

  .ّالقدس الدولية
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 ٧/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

ألف مستوطن يدنسون ساحة البراق  ١٠٠
 مئات يقتحمون األقصىو

  

 اقتحم آالف -  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين، الليلة قبل الماضية وفجر وصباح أمس 
الثالثاء، باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد 
األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا 

» الغفران«وشعائر وصلوات تلمودية بمناسبة عيد 
 وذلك وسط إجراءات احتاللية مشددة قيدت اليهودي،

وتحدثت أنباء أن عدد المقتحمين . حرية تنقل المقدسيين
 مستوطن يهودي، برئاسة ١٠٠,٠٠٠قد وصل أمس إلى 

كبار الحاخامات على رأسهم الحاخام يهودا غليك، وكذلك 
  . وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أرئيل

، أن نحو )ةرسمي(وذكرت اإلذاعة العبرية العامة 
الحائط ( ألف مستوطن اقتحموا منطقة حائط البراق ١٠٠

. ، وأدوا طقوسا يهودية وتوراتية)الغربي للمسجد األقصى
وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود 
انتشرت ابتداء من فجر أمس، في مختلف أنحاء القدس 
المحتلة، خاصة في محيط الحرم القدسي الشريف وحائط 

ونصبت الحواجز على محاور الطرق بين شطري . براقال
ًالقدس المحتلة ابتداء من عصر أمس ومنعت السيارات 

  .من دخول األحياء الغربية حتى مساء اليوم غد األربعاء

 مستوطن ساحات ٢٠٠واقتحم ما يزيد عن 
واحتفلت . المسجد األقصى منذ ساعات الصباح

 في المسجد »عيد الغفران«مجموعات المستوطنين، بـ 

ًاإلبراهيمي بمدينة الخليل ليال، بالمعازف والرقص 
  .والطقوس التلمودية

ٕوفرضت شرطة االحتالل تقييدات واجراءات 
مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، ومنعت من 
الكثيرين دخول الحرم واشترط احتجاجات بطاقات الهوية 

له عند البوابات وتفتيش الحقائب واألغراض له من سمح 
وحولت شرطة االحتالل القدس القديمة . بالدخول للمسجد

إلى ثكنة عسكرية ونصبت الحواجز داخل األسواق وعلى 
  .الطرقات المؤدية إلى المسجد األقصى

وفي ظل تصعيد االقتحامات في األعياد 
اليهودية، دعت اللجان الشعبية للدفاع عن األقصى، إلى 

ع عن المسجد في التوافد إلى القدس وشد الرحال للدفا
وجه المستوطنين، خالل األعياد اليهودية التي تمتد أمس 

وقالت اللجان في بيان لها، إن . الثالثاء واليوم األربعاء
التواجد الدائم أمام المستوطنين، خالل األيام القادمة 
سيفشل مخططاتهم الرامية إلى تقسيم ساحات المسجد 

  . األقصى زمانيا ومكانيا

سنبقى األوفياء «: ن في البيانوأضافت اللجا
لمسجدنا ندافع عنه في وجه غطرسة المحتل وقطعان 
مستوطنيه، وستبقى بوصلتنا نحو القدس واألقصى، لن 

  .«نخذله ولن نتراجع حتى التحرير القريب

واستنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطينية، ما تعرض له المسجد األقصى صباح أمس، 

سع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية به، من تدنيس وا
وأكد وكيل وزارة األوقاف . بحجة األعياد اليهودية

والشؤون الدينية حسام أبو الرب في بيان صدر عن 
الوزارة، أمس أن هذه االقتحامات تستهدف استقاللية 
المسجد األقصى خاصة في ظل ممارسات أصبحت 

 انتهاكات تتجاوز االنتهاكات اليومية االستفزازية، إلى
  .ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده
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وأضاف أن الحملة اإلسرائيلية القديمة الجديدة 
القائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة األمر الواقع؛ 
لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها 

  . المستوطنين على المقدسات

ع وشدد على أن ما يجري تجاه المقدسات والمواق
ٕاإلسالمية يتطلب دورا عربيا واسالميا استثنائيا للتحرك 
العاجل من أجل حماية المسجد االقصى وباقي 

  .المقدسات

إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية، أرييه درعي، 
ويأتي القرار . قرارا بمنع السفر ألربعة مقدسيين شهرا

ضمن اإلجراءات العقابية ضد المقدسيين الناشطين في 
وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجرا، . صىالمسجد األق

حملة دهم واقتحامات في مناطق بالضفة الغربية 
المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، كما زعم 

  . االحتالل ضبط أسلحة وذخيرة

وقال جيش االحتالل في بيانه إن جنوده اعتقلوا 
 شبان خالل اقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم ٩

 األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال للتحقيق لدى
كما تم . مقاومة شعبية ضد قوات االحتالل والمستوطنين

ضبط أسلحة وذخيرة ووسائل قتالية في بلدة عزون 
  .قضاء قلقيلية، على حد زعم المتحدث العسكري

وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس، إن 
 شكال من أشكال التعذيب مع ٨٠إسرائيل تمارس 

ّجاء ذلك خالل لقاء نظمته . المعتقلين داخل سجونها
ّ، في مقرها بمدينة »ّالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان«

  . »التعذيب في السجون اإلسرائيلية«غزة، حول 

وقالت ميرفت النحال منسقة وحدة المساعدة 
القانونية، في مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في حديثها 

 شكال من ٨٠تمكن من توثيق خالل اللقاء، إن مركزها 
ُأشكال التعذيب التي تمارس بحق المعتقلين، ابتداء من 

  . لحظة التوقيف واالحتجاز

ّوبينت أن الجيش اإلسرائيلي متورط في تعذيب 
  .المعتقلين، لحظة اعتقالهم

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق 
انة في هيئة شؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فرو

التعذيب الذي يمارس بحق المعتقلين، سياسة «أن 
  . »إسرائيلية ممنهجة وجزء ثابت في التعامل معهم

كما أن آالف المعتقلين سواء الذين ال » :وأضاف
زالوا قيد االعتقال أو المفرج عنهم، يعانون من آثار 

  .»التعذيب أو من إعاقات بسببه

  ١٨ ص٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ء في الرملةموت بطي
  

حذرت هيئة  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
شؤون األسرى والمحررين امس، من تفاقم األوضاع 
الصحية لألسرى المرضى القابعين في عيادة سجن الرملة، 

يتهددهم الموت البطيء في كل «وشددت على أن المعتقلين 
 .«لحظة بفعل سياسة اإلهمال الطبي المتعمد

 أسرى مرضى ١٠ي بيان، أن وأوضحت الهيئة، ف
يقبعون في عيادة سجن الرملة، بظروف صحية معقدة 
وخطيرة للغاية، وغالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على 
كراسي متحركة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام 
باحتياجاتهم اليومية، كاالستحمام وارتداء المالبس وتناول 

ى أن ثالثة أسرى ولفتت الهيئة إل. الطعام والمسكنات
مضربين عن الطعام يقبعون في قسم للعزل داخل مشفى 
الرملة بأوضاع صحية مقلقة وخطيرة، وهم األسير أحمد 

 يوما، واألسير إسماعيل ٨٧غنام المضرب عن الطعام منذ 
 على التوالي، واألسير ٦٧علي المضرب عن الطعام لليوم 
م  يوما، ضد اعتقاله٧٠طارق قعدان، المضرب منذ 

 .اإلداري

يذكر أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، جددت، 
امس أمر االعتقال اإلداري لألسير قعدان من بلدة عرابة 
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ًجنوب جنين، لمدة ستة شهور، علما بأن األمر اإلداري 
الحالي ينتهي اليوم، ما يشير إلى تعنت سلطات االحتالل 
ورفضها تلبية مطلب األسرى المتمثل بإنهاء اعتقالهم 

إلداري، ومحاولة إليصال األسرى المضربين إلى مرحلة ا
 .ًصحية خطيرة يصعب عالجها الحقا

وأكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن األسرى 
المرضى يعانون من سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، وسط 
تواصل انعدام الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشخيص 

جات واألدوية الالزمة الحاالت المرضية، وانعدام تقديم العال
لهم، ومساومة األسرى على العالج ونقلهم بسيارة 

 .إلى المحاكم والسجون» البوسطة«

تفاقم الوضع الصحي لألسير المصاب «كما أكدت 
سامي أبو دياك، الذي يعاني من تدهور خطير جدا في 
حالته الصحية، مع معاناته من مرض السرطان في األمعاء 

بب اإلهمال الطبي المتعمد لوضعه منذ أربع سنوات، بس
الصحي، حيث بات ال يقوى على الخروج لزيارة محاميه، 
ويعتبر من أخطر الحاالت المرضية بمعتقالت االحتالل 

 .اإلسرائيلية

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات 
الحقوقية واإلنسانية والقانونية، بالتدخل الفوري والعاجل 

لمرضى القابعين في سجون االحتالل، إلنقاذ حياة األسرى ا
ٍووضع حد لسياسة المماطلة في تقديم الرعاية الطبية لهم 

 .وللمصابين واإلفراج عنهم قبل فوات األوان

وأوردت هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيانها 
قائمة بأسماء األسرى المرضى القابعين في 

  .>>...:«الرملة«

  ٨ص ٩/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

بقاع األرض  أكثر – بواب القدس القديمةأ
  ّحساسية من الناحية السياسية

  

مسلمون ومسيحيون ويهود يمرون يوميا من 
أبواب القدس القديمة في طريقهم ألداء الصالة، وأثناء 
عودتهم منها، أو لمباشرة أعمالهم اليومية في واحدة من 

  .أكثر بقاع األرض حساسية من الناحية السياسية

 ثمانية أبواب، مفتوحة في األسوار التي وللقدس
بناها السلطان العثماني سليمان القانوني حول المدينة 
القديمة في القرن السادس عشر، وواحد من تلك األبواب 

  .مغلق

، )باب العامود(وأكثر األبواب زحاما باب دمشق 
ألنه يمثل المدخل الرئيسي للمسجد األقصى وكنيسة 

) ويسمى أيضا باب الخليل(ي، ويافا القيامة والحائط الغرب
في السور الغربي في اتجاه البحر المتوسط، حيث يختلط 

  .السكان المحليون والسائحون في أسواق وأزقة حجرية

وهناك باب األسباط المنقوش عليه زوجان من 
األسود ويقع في السور الشرقي ناحية أريحا القديمة، 

ين عقب أدائهم وعادة ما يكون مزدحما بالمصلين المسلم
الصالة في المسجد األقصى، أولى القبلتين وثالث 

  .الحرمين

  "ّأمن مشدد"

ويسلك كثير من الزوار اليهود طريقا آخر 
للحائط الغربي القريب، فهم يمرون من باب المغاربة، 
وهو أقرب مدخل للحائط ويمكن منه رصد العائالت 

لوغهم سن اليهودية أثناء توجهها لالحتفال بأبنائها عند ب
 عاما، أي عندما يصبح الصبي مكلفا بأداء جميع ١٣

  .الفرائض حسب الشريعة اليهودية

ُواألمن مشدد دائما في تلك المنطقة المضطربة 
وتنظم . التي تقع في قلب الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

الشرطة اإلسرائيلية دوريات في المنطقة وتراقب ممرات 
  .البلدة القديمة بالكاميرات

وتقول إسرائيل إن القدس، التي احتلتها في 
  ".عاصمتها األبدية الموحدة"، ١٩٦٧حرب عام 
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ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية، 
حيث يوجد الحرم القدسي بالمدينة القديمة، عاصمة 
لدولتهم المستقبلية التي يسعون إلقامتها في الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة

 ٨/١٠/٢٠١٩ صحيفة بانوراما

* * * * *  

السجون اإلسرائيلية : مؤسسات حقوقية
   طريقة لتعذيب معتقليها٨٠تستخدم 

 

ّأكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن سلطات  ّ
 شكال من أشكال التعذيب مع ٨٠االحتالل تمارس 

المعتقلين داخل سجونها، وفق رصدها للممارسات 
ّوأشكال التعذيب التي تمارس بحق المعتقلين، ابتداء  من ّ

 .لحظة التوقيف واالحتجاز

ّالهيئة المستقلة "ّجاء ذلك خالل لقاء نظمته 
التعذيب في السجون "، حول "لحقوق اإلنسان

، حيث قالت منسقة وحدة المساعدة القانونية "اإلسرائيلية
لحقوق اإلنسان، ميرفت النحال، إن " الميزان"في مركز 

 .يب شكال من أشكال التعذ٨٠مركزها تمكن من توثيق 

ّوبينت نحال أن الجيش  متورط في " اإلسرائيلي"ّ
 .تعذيب المعتقلين، لحظة اعتقالهم

بدورها، قالت مديرة مركز الضمير لحقوق 
اإلنسان، هالة القيشاوي، في كلمة لها خالل اللقاء، إن 
كافة المواثيق واألعراف والقوانين الدولية، نصت على 

 .لنزاعاتحماية حقوق المدنيين والمعتقلين خالل ا

وأوضحت القيشاوي أن سلطات االحتالل 
ّاإلسرائيلية تعتقل، بشكل نسبي ومتفاوت ووفق ترجيحات، 

 فلسطينيا يوميا، بينما تفرج ٢٠ّما يقدر على األقل بـ 
هذا يعني أن معدل "ّوتابعت أن .  تقريبا٢ّعما متوسطه 

ُمن يتم اعتقاله بشكل يومي، أعلى من المفرج عنهم أو 
 ".المحررين

وطالبت بضرورة توضيح الوضع القانوني 
للمعتقلين الفلسطينيين وضرورة إتباع آليات جديدة، على 
المستويين الرسمي والشعبي، تساهم في حمايتهم من 

 .التعذيب

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق 
في هيئة شؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، 

ّء، إن كل فلسطيني مر بتجربة في كلمته خالل اللقا
ّوتابع أن . االعتقال، تعرض لنوع أو أكثر من التعذيب

 أسيرا سقطوا شهداء في ٧٣، حوالي ١٩٦٧منذ عام "
 .أقبية التحقيق اإلسرائيلية

التعذيب الذي يمارس بحق "واعتبر فروانة أن 
المعتقلين، سياسة إسرائيلية ممنهجة وجزء ثابت في 

كما أن آالف المعتقلين "ّاف أنه وأض". التعامل معهم
سواء الذين ال زالوا قيد االعتقال أو المفرج عنهم، يعانون 

 ".من آثار التعذيب أو من إعاقات بسببه

وطالب فروانة القيادة الفلسطينية بضرورة 
محكمة الجنايات الدولية، لتقديم المجرمين "التوجه لـ

تقلين، اإلسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المع
 ".للمحاكمة

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة 
فقد ) تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(شؤون األسرى 

 معتقل بينهم ٥٧٠٠وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 
معتقلون ( معتقل إداري ٥٠٠ معتقلة و٤٨ طفال و٢٣٠

 بحاجة لتدخل ٧٠٠ مريض بينهم ١٨٠٠و) بال تهمة
 .طبي عاجل

 ٩/١٠/٢٠١٩دينة القدس موقع م

* * * * *  

القدس ثكنة ..  يعزل إسرائيل"الغفران"
  "البراق"واستنفار عند منطقة .. عسكرية
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إسرائيل  عزلت – إبراهيم  كامل–قدس المحتلة ال
نفسها عن العالم الخارجي بالكامل منذ ظهر الثالثاء 

، وذلك بمناسبة يوم الغفران لدى أمسوحتى مساء 
، وقالت مصادر "الكيبور"ف باسم اليهود والمعرو

 العام أراضي ( أن الحياة شلت بالكامل فيإسرائيلية
حيث امتنع اإلسرائيليون عن استقالل سياراتهم ) ١٩٤٨

" الكنس"أو الخروج في الشوارع وفضلوا االعتكاف في 
وهم صيام على مدى هذه الساعات كما نصت على ذلك 

  .وظلوا يمارسون العبادة) التوراة(

 امتنع اإلسرائيليون عن استخدام األنوار، كما
هذا إضافة عن توقف البث في كافة المحطات التلفزيونية 
واإلذاعية الحكومية منها والخاصة وشلت بالكامل حركة 
مالحة الطيران من المناطق اإلسرائيلية إلى الخارج 
وبالعكس، وكذلك األمر مع المالحة والتنقل البحري أيضا 

 كافة المعابر البرية الدولية التي تربط إضافة إلى إغالق
  .إسرائيل بالدول المجاورة لها

تجدر اإلشارة إلى شرطة االحتالل قد حولت 
البلدة العتيقة في مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة 
عسكرية، ونصبت الحواجز داخل األسواق وعلى الطرقات 
المؤدية إلى المسجد األقصى المبارك، فيما استنفرت 

وعند أبواب المسجد ) البراق( في منطقة ساحة قواتها
  .األقصى

، المسجد أمسواقتحم عشرات المستوطنين 
األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية 

  ."يوم الغفران"قوات االحتالل، وذلك بمناسبة ما يسمى 

وأكدت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس أن 
ألقصى بحراسة الشرطة  متطرفا اقتحموا المسجد ا١٨٥"

  ."اإلسرائيلية

وكانت قد دعت جماعات يهودية إلى تنفيذ 
يوم "اقتحامات واسعة للمسجد األقصى، بمناسبة 

  ."الغفران

وكان قد اقتحم مئات المستوطنين، صباح 
الثالثاء، ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة 

تأدية بحراسة مشددة لشرطة االحتالل، فيما قام اآلالف ب
صلوات تلمودية بساحة البراق، تقدمهم وزير الزراعة، 

  .أوري أرئيل

وفتحت شرطة االحتالل باب المغاربة القتحامات 
مجموعات المستوطنين، ونشرت عناصر الوحدات 
الخاصة في ساحات الحرم، وذلك إلبعاد الفلسطينيين عن 

واعتدت . مسارات االقتحام، ولتوفير الحماية للمستوطنين
 االحتالل على عدد من المرابطين والمرابطات قرب قوات

  ."باب الرحمة"

 ٩ ص١٠/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  أردان يهاجم العرب وعودة يرد عليه

  

وزير  هاجم – كامل إبراهيم –القدس المحتلة 
داخلية كيان العدو الصهيوني جلعاد أردان، اليوم اإلثنين، 

ن وجه اتهامات ، بعد أ٤٨فلسطينيي الداخل المحتل عام 
 .للعوائل الفلسطينية بقتل بناتهم، على حد زعمه

وزعم اردان خالل المقابلة االذاعية معه على 
بأن المجتمع العربي عنيف جدا جدا " راديو القدس"اثير 

وذلك الن في ثقافته، يوجد . ألف مرة جدا جدا وزيادة –
الكثير من الخالفات التي تنتهي عندنا بدعاوي قضائية، 

  ."ناك يسحبون السكين والمسدس لحلهاوه

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

  .الحكومة والشرطة

إن الجمهور الفلسطيني جمهور ملتزم "وأضاف 
وقت ذاته الجميع للتعاون من أجل ً، داعيا في ال"بالقانون

تغيير القوانين الثقافية الحياتية داخل الوسط الفلسطيني 
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ومنع عمليات االنتقام والحد منها، وذلك بدعم من قيادة 
  .القطاع الفلسطيني

ًوردا على تلك التصريحات، قال أيمن عودة 
ًرئيس القائمة العربية المشتركة، إن أردان بدال من أن 

لية سالمة الجميع، فضل االختباء وراء يتحمل مسؤو
  .المزاعم العنصرية، والتهرب من الحقائق

 ٢٠٠٠وأشار إلى أن عدد القتلى ارتفع منذ عام 
عن مسؤولياتها في " اإلسرائيلية"بعد أن تخلت الشرطة 

  .حماية الشوارع والمناطق الفلسطينية

إن الجريمة في المجتمع الفلسطيني ليست "وقال 
افة العربية، بل هي عنصرية الحكومة، فالوزير ًنتاجا للثق

الذي يعتبرنا أعداء ويرفض حمايتنا من المنظمات 
اإلجرامية التي تحصل على الغالبية العظمى من أسلحة 
الجيش يجب أن يفهم أنه ال يوجد مجال لهذه العنصرية 

  ."٢٠١٩في عام 

من جانبه قال يوسف جبارين من القائمة 
تهرب من المسؤولية بإلقاء اللوم المشتركة، إن أردان ي

ًعلى الضحية، واصفا تصريحاته بأنها عنصرية 
  .وتشهيرية

لو كانت الشرطة تلعب دورها في "وأضاف 
مواجهة الجريمة كما هو الحال في المجتمع اليهودي، 

ً، مشيرا "لما وصلنا إلى هذا الحجم الحالي من الجريمة
  .ًاإلى أن الجناة يواصلون العمل بحرية تقريب

الثقافة المعيبة هي الثقافة العنصرية التي "وتابع 
تنظر إلى المواطنين الفلسطينيين كمواطنين من الدرجة 

  ."الثانية

  ١٠ ص٨/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  مقابر يهودية تحاصر األقصى وتدر الماليين

 

ِلم يكتف  -القدس المحتلة - جمان أبو عرفة
أهالي قرية دير  االحتالل اإلسرائيلي بتقتيل وتهجير

ٕ واقامة ١٩٤٨ياسين غرب القدس المحتلة عام 
على أراضيها، بل إنه يستعد " جفعات شاؤول"مستوطنة 

 .في األسابيع القريبة الفتتاح مقبرة يهودية تحت أرضها

التي أقامتها مؤسسة  -استغرق تشييد المقبرة 
 ٥٥ أربع سنوات، بتكلفة تقارب - كديشاه لخدمات الدفن

 ألف قبر مصنوع من ٢٥الر، حيث ستضم مليون دو
وموزع على أربعة طوابق داخل الجدران " البوليسترين"

  .يصعد إليها عبر مصاعد كهربائية

مشروعها الربحي هذا بضيق " كديشاه"تعلل 
الرأي مساحات الدفن لليهود في القدس، وتحاول إقناع 

العام بأنه مستوحى من طريقة الدفن زمن الهيكل الثاني 
  .عومالمز

  أكبر مقبرة يهودية

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

 دينية التي تضم رفات شخصيات إسرائيلية" هارهزيتيم"
وسياسية مشهورة مثل الكاتب أليعازر بن يهودا 
والحاخامين أبراهام كوك وعوبديا بيرتينورو ورئيس 

  .الوزراء األسبق مناحيم بيغن

تترامى آالف القبور في وادي قدرون المالصق 
لسور األقصى الشمالي، وتتمدد لتغطي مساحات من 

ة جنوب المسجد المبارك، وأراض في بلد" سلودحة"أرض 
رأس العامود، يفصل بينها وبين جبل الطور طريق أريحا 
القدس القديم ليستمر امتدادها على مد البصر في سفوح 

  .الجبل الشرقية والغربية

ّأرض وقفية محكرة ُ  
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تثبت سجالت المحكمة الشرعية بالقدس المحتلة 
وجود عقود إيجار تعود إلى أوائل عهد الدولة العثمانية 

يالدية، حيث قامت الدولة بتأجير  م١٥٥٩وتحديدا عام 
جزء ) مصطلح قديم يعني التأجير بشروط" (تحكير"و

بسيط من أرض وقف المدرسة الصالحية بجانب كنيسة 
الجثمانية ليتمكن الرعايا اليهود من دفن موتاهم فيهم، 

  .ُمقابل مبالغ مالية متفق عليها تدفع لمتولي الوقف

ألقصى يقرأ مدير مركز المخطوطات بالمسجد ا
رضوان عمرو للجزيرة نت من عقود اإليجار القديمة تلك، 

 ٩٦٧بموجب صورة الدفتر الخاقاني لسنة "ويقول 
هجرية، فإن اإليجار بدأ بخمس سلطانيات، ثم ارتفع 

كما أن هناك وثائق في . الحقا إلى مئة سلطانية سنويا
ذات الفترة تدل على نزاع حول قيمة اإليجار بين متولي 

ليهود، وأخرى تثبت قيام اليهود بتزييف وثائق الوقف وا
  ".تتعلق بحدود المقبرة وقيمة إيجارها

ويضيف أن اليهود كانوا زمن الدولة العثمانية 
ُطائفة قليلة ال يبدو عليهم أي طموح وينظر إليهم 
بشفقة، فسمحت لهم الدولة بدفن موتاهم ضمن ما يسمى 

عقد التحكير والذي يتضمن عدة شروط كأن يستمر 
 عاما كحد أقصى، وأن تكون األرض غير ٩٩اإليجار 

  .بها وال تدر دخال على مالكيها منتفع

  مسمار جحا

كان ذلك التحكير العثماني بمثابة مسمار جحا 
استغله اليهود لتحقيق أطماعهم في محيط األقصى، فقد 

ُ ولم يجدد بسبب ١٩٦٨انتهى التحكير طويل األمد عام 
، لكن توسع ١٩٦٧قصى عام احتالل شرق القدس واأل

بعد االحتالل مباشرة، حيث ُأغلق الطريق   المقبرة تجدد
ُالسريع الذي يمر عبر المقبرة جنوب جبل الطور، ونفذت 

  .أعمال إعادة إعمار كبرى في المقبرة

تحت مسمى   ُشكلت لجان وزارية إسرائيلية عديدة
ُرصد لها أكثر من مئة مليون " إنقاذ مقبرة جبل الزيتون"

دوالر، بهدف تهويد محيط األقصى، وترميم المقبرة 
ٕواستصالحها، واقامة مركز معلومات لها، وتركيب عشرات 

  .كاميرات المراقبة داخلها لحمايتها

  قبور وهمية

ورغم االدعاء بضيق مساحات الدفن لليهود 
داخل القدس، فإن مقبرة جبل الزيتون تحتوي على عدد 

برز شاهدها بنجمة كبير من القبور الوهمية التي ي
سداسية فوق األرض بدون أن تضم رفاتا تحتها، حتى 
ُأن شواهد قبور قديمة جلبت من الخارج ونثرت في أنحاء 

  .المقبرة لتعميم الطابع األثري عليها

ويؤكد المقدسيون أن المقبرة تتسع يوميا بشكل 
متسارع بدون وجود جنائز أو عمليات دفن، حيث يرون 

وتصب اإلسمنت داخله ومن ثم تعلوه آالت تحفر القبر 
بشاهد كتب عليه بالعبرية ووضعت فوقه حصى لإليحاء 

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

  .فلسطين

في حوش ) اما ع٦٥(يسكن محمد عويس 
ُعويس جنوب المسجد األقصى، حيث تحيط القبور 
اليهودية بالحوش من كل جانب، ويروي للجزيرة نت 

أعيش هنا منذ طفولتي وحدثتني أمي التسعينية أن "
المقبرة كانت موجودة منذ زمن لكنها كانت صغيرة، 
وتوسعت مئات األضعاف على حساب أراضي 

  ".المقدسيين

  لماذا شرق األقصى؟

يعتقد اليهود بفضل الدفن في وادي قدرون 
الحتوائه على قبور عدد من أنبياء بني ) وادي جهنم(

إسرائيل فيما يعرف بطنطور فرعون ومقبرة األنبياء، 
ولقرب الوادي من الحي اليهودي بالبلدة القديمة والجدار 
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الشرقي لجبل الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، كما 
  .الممر للمسيح المخلصيعتقدون أنه سيكون 

وتتقارب فضائل الدفن بجبل الزيتون أيضا، 
اليهود "فيذكر مركز معلومات مدينة داود االستيطانية أن 

الذين دفنوا في مقبرة جبل الزيتون سيكونون أول من 
يبعث من األموات يوم القيامة، ولن يأكل الدود أجسادهم، 

ُون ليعلن على جبل الزيت) الشوفار(ُوسينفخ بقرن الكبش 
كما كان الزوار اليهود . يوم القيامة من بين األموات

يأخذون األتربة من مقبرة جبل الزيتون لينثروها على 
قبور أحبائهم خارج فلسطين العتقادهم بأن ذلك سيجلب 

  ".بركته عليهم

  آالف الدوالرات للقبر الواحد

استغل االحتالل الجانب الديني هذا لتحقيق 
ّية بالقدس، ودر األموال للمؤسسات أطماعه االستيطان

التي تقدم خدمات دفن الموتى وعلى رأسها مؤسسة 
التي قسمت مساحات المقبرة إلى مناطق لليهود " كديشاه"

كما أن تكلفة ". األشكناز والسفرديم"الشرقيين والغربيين 
 دوالر، والتي ٢٢٥٠٠الدفن في مقبرة جبل الزيتون تصل 

 دقيقة، وكفن الدفن، وقطعة ١٥تشمل مراسم الدفن لمدة 
  .سنتيمترا  متر وعرض ستين١.٢أرض بعمق 

وفي كل ذكرى وفاة أحد الشخصيات المهمة 
المدفونة بالمقبرة، يمتلئ الجبل بمئات اليهود المتطرفين 
المتوشحين بالسواد، وتزدحم طرقات المقدسيين الحيوية 

  .المؤدية إلى أحياء الطور ورأس العامود وسلوان

تحتشد شرطة " ويس تصريحه بالقولويختم ع
االحتالل لحمايتهم ويغلقون مدخل الحوش ويمنعون 
ّدخول السيارات، كل تلك السعة لهم ونحن يضيق علينا 
في قبورنا، لقد جرفوا مقبرة مأمن اهللا وصادروا أراضي 

  ".مقبرة باب الرحمة ويهددونها حتى اآلن

  ١١/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

ّمية تحذر من إشاعات على مواقع األوقاف اإلسال
 التواصل تدعم تمادي المتطرفين القتحام األقصى

اكدت دائرة األوقاف  -  انس صويلح- عمان 
االسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك على موقفها 

الحرم القدسي / الثابت بأن المسجد األقصى المبارك
 دونما فوق األرض ١٤٤الشريف، بمساحته البالغة 

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

واكدت الدائرة رفضها القاطع ألي انتهاك من قبل 
سلطات االحتالل من شأنه تغيير الوضع التاريخي 

الحرم القدسي /والقانوني والديني للمسجد األقصى المبارك
وصاية ورعاية جاللة الشريف كمسجد اسالمي تحت 

الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، كما رفضت اقتحامات 
المتطرفين اليهود للمسجد األقصى المبارك والتي تشكل 

  .ًانتهاكا صارخا وجريمة بحق المسلمين عامة

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

  .المسجد األقصى المبارك

كما نفت الدائرة نفيا قاطعا ما ورد من اشاعات 
فحات التواصل االجتماعي الشخصية والتي عبر بعض ص

تفيد بإبالغ شرطة االحتالل موظفي دائرة األوقاف 
االسالمية أنها قررت السماح للمتطرفين اليهود أداء 
الصلوات العلنية الجماعية داخل المسجد األقصى المبارك 
وأن احتجاجات الحراس على أداء هذه الطقوس لم تجد 

 تعرف هذه الجهات موقف نفعا ولن يستمع اليها، حيث
دائرة االوقاف االسالمية وموقف المملكة األردنية 
الهاشمية حكومة وشعبا وموقف حراس المسجد األمناء 
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والمدافعين بكل ايمانهم وعزيمتهم القوية والذين 
يتعرضون لالبعاد والتنكيل، وتعرف دورهم جيدا في الدفاع 

  .عن المسجد األقصى المبارك والحفاظ عليه

كدت الدائرة بأنها وجميع موظفي وحراس وأ
الحرم القدسي الشريف /وسدنة المسجد األقصى المبارك

سيبقون خط الدفاع األول عن المسجد األقصى المبارك 
محافظين على عهدهم في الدفاع عن وحماية هذه االرث 
االسالمي النفيس تطبيقا للوصاية الهاشمية التاريخية 

 .على المسجد بإذن اهللا تعالى

 ٣ ص١٢/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

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

 

أكدت مؤسسة القدس الدولية في العاصمة 
ًاللبنانية بيروت أن المسجد األقصى المبارك بات مكشوفا 
على أسوأ عدوان منذ عقود، وأن الرباط والحراك 

  ".ُلداعم كفيل بإحباط العدوانالجماهيري ا

شهد المسجد األقصى : "وجاء في بيان للمؤسسة
ٍالمبارك خالل موسم األعياد اليهودية الحالية محاوالت 
صهيونية لفرض تغييرات كبرى في الوضع القائم فيه، 

محاولة الشرطة الصهيونية منع حراس المسجد : "منها
في القدس، األقصى المبارك بدائرة األوقاف اإلسالمية 

والتابعين لألردن من البقاء بقرب مجموعات المقتحمين، 
ٌوهو إجراء يهدف إلى تمكين المستوطنين من االستفراد 
بالمسجد األقصى المبارك، وأداء الطقوس والشعائر 
التلمودية فيه وتدنيسه، بل والعدوان على مبانيه، إذ 
سبق لحراس المسجد األقصى أن كشفوا عدة مخططات 

ٍ مواد مشتعلة وأسلحة ومتفجرات إلى داخل المسجد إدخال
األقصى المبارك، فما الذي سيضمن أمن األقصى إن 

 ".عطل دور حراس المسجد األقصى أو جزء منه؟

ولقد انعكس أثر هذا اإلجراء : "وأضاف البيان
على طبيعة التوثيق اإلعالمي لالقتحامات األخيرة، إذ 

ٍمسافات بعيدة، أصبحت معظم الصور والفيديوهات من 
ٍوأكد شهود عيان حصول صلوات وسجدات كاملة على  ٍ

 ".ثرى األقصى لم تتمكن العدسات من توثيقها

في "في بيانها، إلى أنه " القدس الدولية"ولفتت 
 أبلغت الشرطة ١٠/١٠/٢٠١٩صباح يوم الخميس 

ًالصهيونية عددا من حراس المسجد األقصى المبارك 
تهم حول أداء المقتحمين بأنها لن تستجيب الحتجاجا

الصهاينة للطقوس الدينية في األقصى، وقد رصدت 
عدسات الكاميرا عن بعد حالة واضحة ألداء الصلوات في 

  ".الساحة الشرقية لألقصى مقابل قبة الصخرة

استئناف محاوالت "وأشار بيان المؤسسة إلى 
االلتفاف على منجز الجماهير المقدسية التي فتحت 

حمة رغم أنف االحتالل باقتحام المصلى مصلى باب الر
باألحذية وتفريغه من أثاثه للتأكيد على عدم االعتراف به 

المتطرفة " ريجافيم"ًكمصلى، ليتضح الحقا أن منظمة 
وهي إحدى جماعات الهيكل تتابع قضية إغالق مصلى 
باب الرحمة في المحكمة العليا الصهيونية، وأن تحرك 

ًم متطرفوها صورا بأن الموقع ّالشرطة هذا جاء بعد أن قد
يستخدم كمصلى، وهو األمر الذي ترفضه محاكم االحتالل 

 ".ًالتي تحاول تنصيب نفسها سلطة متحكمة في األقصى

أن االحتالل الذي يعجز "وشددت المؤسسة على 
عن تشكيل حكومة مستقرة لهو أعجز عن أن يفرض 
حقائق جديدة في األقصى إذا ما حضرت في مواجهته 

 ".إلرادة الجماهيريةا

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

بحقها في القدس واألقصى ال يتزعزع، وشهدت به 
ًانتفاضة الشعوب العالمية ردا على قرار ترامب المشؤوم 
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، فال تدعوا االحتالل يوهمكم أنكم وحدكم، ٢٠١٧ في
ٕوانكم قادرون بوحدة صفكم ورباطكم على رد المحتل 

 وفي باب ٢٠١٧ًخائبا كما فعلتم في باب األسباط في 
، وها هي ساحات األقصى تدعوكم ٢٠١٩الرحمة في 

  . وتناديكم فال تيأسوا وال تقنطوا

ونخص هنا بالنداء المرجعيات اإلسالمية في 
ٌلقدس بضرورة أن يكون لها موقف موحد حاسم وعاجل ا

في الدعوة إلى الرباط والنفير على مدى أيام العدوان 
  ".المقبلة

إلى الشعوب "كما توجهت المؤسسة، في بيانها، 
العربية واإلسالمية بإعالن الجمعة المقبلة 

 جمعة عالمية لالنتصار لألقصى، ١٨/١٠/٢٠١٩
 وللوقوف إلى جانب ورفض مخططات تقسيمه وتهويده،

 ".ٕأهلنا واخواننا في القدس

في الوقت نفسه، توجهت المؤسسة إلى وسائل 
اإلعالم الفلسطينية بأن تبقي األقصى في مركز تغطيتها 
ًاألسبوع المقبل، وخصوصا في ذروة العدوان المرتقبة ما 

، ودعت وسائل "٢٠١٩-١٠ من شهر ٢٠ و١٤بين 
بر العاجل واإلثارة اإلعالم العربية بأن ال تجعل الخ

ًوالتشويق عنوانا لتغييب ثوابت األمة وأقدس مقدساتها، 
  . ّفهذا انشغال يعول عليه المحتل ويستفيد منه

وأكدت من جديد على ضرورة التركيز في 
التغطية اإلعالمية على وقائع معركة الصمود والتحدي 
ًالتي يسطرها المقدسيون منذ أكثر من نصف قرن، دعما 

ًن في طريقهم الصعب هذا ودعوة للفلسطينيين للمقدسيي
والجماهير العربية واإلسالمية إلى االنخراط في هذه 

 .المعركة إلى جانبهم، فهي معركة رابحة

فصائل المقاومة " القدس الدولية"ودعت 
الفلسطينية إلى أخذ العدوان على األقصى في حسابات 

رها الرد والردع، فهي مقاومة تتوجه إلى القدس وتحري

باعتباره بوصلتها، وال أقل من أن يدرك المحتل أن تماديه 
ّضد األقصى لن يمر بال رد ّ. 

وتوجهت إلى المملكة األردنية الهاشمية بكل 
مكوناتها بضرورة اتخاذ موقف عاجل له أبعاد عملية، 
فالمحتل بفرضه هذه التغييرات في ظل الوصاية األردنية 

 جماهير األمة بأن ما يريد جر األردن إلى فخ، بأن يوهم
ٕيحصل يتم بإقرار أو صمت أردني، واننا نقف إلى جانب  ٍ ٍ
ٍالمملكة األردنية الهاشمية في موقفها الرافض ألي تغيير 
في الوضع القائم في األقصى وسائر المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، وندعو الدول العربية واإلسالمية إلى دعم 

  .هذا الموقف وتأكيد هذا الرفض

 ١٢/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ًقريبا.. لليهود في الحرم القدسي" حرية"

  

ّصرح وزير األمن الداخلي  - القدس المحتلة 
اإلسرائيلي، غلعاد إردان، بأن سلطات االحتالل قد تتيح 

في » ّحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية«ًقريبا لليهود 
عطيات التي تشير إلى المسجد األقصى، وذلك في ظل الم

ارتفاع مستمر في عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم 
  . ٢٠١٥القدسي، منذ تولي إردان المنصب عام 

ماكور «وقال إردان في مقابلة أجراها مع صحيفة 
ذات التوجهات المؤيدة لسياسة االستيطان، » ريشون

والمحسوبة على تيار الصهيونية الدينية، ونشرتها وكالة 
، حول )الجمعة(اإلخبارية الفلسطينية، أمس » ماس«

ّإمكانية أن يتاح للمستوطنين حرية أداء شعائرهم التلمودية 
  .«ًأنا متأكد من أن ذلك سيحصل قريبا«: في القدس

األمور تتجه في القدس نحو «وأضاف إردان أن 
سنصل إلى هدفنا . استعادة السيادة والسيطرة على المكان

 من اليهود رغبتهم في زيارة جبل الهيكل عندما يبدي المزيد
ّ، وهكذا سينشأ طلب ملح وضاغط )في إشارة للحرم القدسي( ُ

  . »ًحول هذا األمر، وأتمنى أن يحصل ذلك قريبا
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عندما نصل إلى هذه المرحلة، فسنعمل «وتابع أنه 
ونضغط باتجاه تغيير الوضع القائم التاريخي في القدس، 

  . »دولية إلسرائيلوذلك مع مراعاة المصالح ال

ال أستطيع التنبؤ بالضبط متى سيحدث «: وأضاف
ذلك، ألن ذلك ال يتعلق فقط بصالحياتي، لكني أتوقع أن 
يحصل خالل السنوات القليلة المقبلة، حتى عقد من الزمن 

  .«على أبعد تقدير

واعتبر أنه ال يمكن االستناد إلى قوانين قديمة 
العليا اإلسرائيلية والجهاز ًبهذا الشأن، معتبرا أن المحكمة 

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

  .يليعلى يد جيش االحتالل اإلسرائ

وبحسب المعطيات، فإن عدد المستوطنين الذين 
 ٢٠١٥اقتحموا المسجد األقصى والحرم القدسي في عام 

 آالف مستوطن، ليرتفع العدد في عام ١٠وصل إلى 
ً شخصا، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة ١٤٦٢٦ إلى ٢٠١٦

ً مستوطنا، ٢٥٦٢٨ ووصل إلى ٢٠١٧ في المائة عام ٦٣
  . ألف مستوطن٣٥ وتجاوز عددهم العام الماضي

وخالل الفترة التي شغل فيها إردان منصب وزير 
األمن الداخلي، مارست حكومة االحتالل اإلسرائيلي شتى 
أنواع الضغوط والتحريض والمالحقة للمرابطين الذين 

  .ينشطون في األقصى

وأطلق إردان في مناسبات عدة دعوات إلى تغيير 
ل المدينة في الوضع القائم في مدينة القدس منذ احتال

، بحيث يسمح للمستوطنين ١٩٦٧عام ) حزيران(يونيو 
اليهود باقتحام المدينة المقدسة ألداء شعائرهم الدينية 

  . والصالة فيها

كما أتاح إردان للمستوطنين اقتحام األقصى، بما 
في ذلك خالل المناسبات الدينية اإلسالمية، وذلك على نحو 

وضع القائم للمدينة غير مسبوق، في محاولة لتغيير ال

، الذي »يوم القدس«المحتلة، بما في ذلك خالل ما يسمى 
يتزامن مع آخر عشرة أيام من شهر رمضان بالتزامن مع 

 .«خراب الهيكل« ذكرى ما يسمى بـ

 ٦ ص١٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  

  

 .. أسرى يتحدون السجن والسجان

 

أكد مركز أسرى  -   كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 أسرى فلسطينيين في سجون ٦فلسطين للدراسات بأن 

يلي، يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام االحتالل االسرائ
ًاحتجاجا على استمرار اعتقالهم اإلداري، بينهم أسيرة، بينما 
تصاعدت الخطورة على حياتهم وخاصة القدامى منهم 

  .ًويخشى من استشهاد ايا منهم في أي لحظة

الناطق اإلعالمي » رياض االشقر«واكد الباحث 
أكثرهم خطورة على للمركز بان أقدم األسرى المضربين و

 ٤٢(» أحمد عبد الكريم غنام«حياته األسير المريض 
ًمن مدينة الخليل، كونه كان يعانى سابقا من مرض ) عاما

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

شهره الرابع على » غنام«وقد دخل اضراب األسير 
 في مستشفى الرملة في ظروف قاسية، التوالي، ويقبع

ويعانى من هبوط بنسبة السكر في الدم، ومصاب بآالم 
حادة ومستمرة في انحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص 

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

كة الجهاد بأن القيادي في حر» األشقر«وأضاف 
من ) ًعاما٤٦(» طارق حسين قعدان«اإلسالمي األسير 

ً يوما متتالية، ٧٤مدينة جنين يواصل اضرابه المفتوح منذ 
ًرفضا لالعتقال اإلداري بحقه، وكان اعيد اعتقاله في شباط 

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

 كيلو جرام، ويعانى من صداع مستمر ودوخه ١٧وزنه 
  .واالم في كل انحاء جسده، وال يقوى على الحراك

من ) ً عاما٣٠(» اسماعيل أحمد علي«و األسير 
بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة يخوض اضراب عن الطعام 

ً يوما متتالية احتجاجا على اعتقاله االداري، وهو ٨١منذ  ً
 سنوات في سجون االحتالل واعيد ٧أسير سابق امضى 

اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم تحويله لالعتقال 
، بحالة صحية »الرملة«بع حاليا في مستشفى اإلداري ويق

صعبة، ويمنع االحتالل عائلته من زيارته منذ خوضه 
 كيلو من وزنه، ويعاني من أوجاع ١٩االضراب، وقد فقد 

في المفاصل وضعف في عضلة القلب واالم في الكلى، 
  .وزغلله في النظر وحالته الصحية صعبة

لهندي بأن األسير مصعب توفيق ا» األشقر«وبين 
من بلدة تل في مدينة نابلس، يخوض اضراب ) ً عاما٢٩(

ً يوما، بعد اصدر امر ادارى بحقه، حيث ١٩عن الطعام منذ 
انه اسير محرر اعيد اعتقاله في الرابع من شهر أيلول 

 سنوات في سجون االحتالل، ٦الجاري، وكان امضى 
  .معظمها تحت االعتقال اإلداري

» لمعاد اعتقاله كذلك يخوض األسير المحرر ا
من قرية دير أبو مشعل ) ً عاما٤٢(» أحمد عمر زهران

ً يوما، بعد ان نكث االحتالل بوعده ١٥غرب رام اهللا، منذ 
له خالل بإطالق سراحه في اكتوبر بعد ان خاض اضراب 

ً يوما متتالية، وجدد له اإلداري لمرة ٣٨عن الطعام استمر 
  .ثالثة

 ١٥ن امضى أسير سابق كا» زهران«واألسير 
ًعاما في سجون االحتالل على عدة اعتقاالت وهو متزوج 
وله أربعة أبناء، واعيد اعتقاله في شهر آذار الماضي 
وصدر بحقه قرار إداري وحين التجديد له لمرة ثانية خاض 
اضراب عن الطعام وعلقه بعد التوصل التفاق بإطالق 

وعوده سراحه في تشرين أول، اال ان االحتالل لم يوفى ب

وجدد له اإلداري مما دفعه لخوض اضراب للمرة الثانية 
  .خالل هذا االعتقال

هبه احمد «الى ان األسيرة » االشقر«وأشار 
ً، تخوض ايضا اضراب عن الطعام منذ )ً عاما٢٤(» اللبدي

ً يوما بعد اصدار امر اعتقال ادارى بحقها وهى معتقلة ١٩
ها لمعبر  خالل وصولها برفقه والدت٢٠/٨/٢٠١٩منذ 

الكرامة لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة 
  .نابلس

تعرضت لتحقيق قاس في » اللبدي«وكانت األسيرة 
، منها الحرمان من النوم لفترات طويلة، »بتاح تكفا«مركز 

ومدد االحتالل اعتقالها عدة مرات ومنع عائلتها من 
وت ً يوما على اعتقالها، وعدم ثب٣٣زيارتها، وبعد مرور 

أي تهمه بحقها، أصدرت محكمة االحتالل قرار بتحويلها 
 أشهر، ونقلت الى سجن ٥الى االعتقال اإلداري لمدة 

  .الدامون

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

تالل يرفض االستجابة لمطالبهم العادلة بتحديد زال االح
سقف العتقالهم اإلداري، كما طالب المؤسسات الحقوقية 
الدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على االحتالل إلنقاذ 
االسرى المضربين من خطر الموت، والعمل على وقف 
سياسة االعتقال اإلداري التعسفية التي تدفع األسرى 

  .ت مما يشكل خطورة على حياتهملخوض االضرابا

 ١٠ص ١٣/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

.. استخالص الطاقة من النفايات شرق القدس
  مشروع استيطاني هو األخطر

 

 وحتى اليوم، ١٩٨١ منذ العام –وفا  –القدس 
 دونم استولت ٨٠٠وسلطات االحتالل تواصل استغالل 

خان عليها من أراضي قرى العيزرية وبادية القدس وال
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األحمر كمكب للنفايات، ما يشكل تهديدا للبيئة 
الفلسطينية، ويسبب مكرهة صحية للقاطنين في تلك 

 .المناطق

اعتداءات االحتالل لم تتوقف، بل ازدادت تغوال 
ووقاحة، بعد اإلعالن الذي طرحته وزارة المالية وحماية 
البيئة اإلسرائيليتان، مؤخرا، فيما يتعلق بمناقصة لمشروع 

مة أول منشأة الستخالص الطاقة من النفايات على إقا
أراضي بادية القدس المحتلة، بتكلفة تتجاوز المليار 

 .شيكل، غير مبالية باالنتقادات الفلسطينية والدولية

وتشكل مخلفات المصانع والمنشآت القادمة من 
ميشور "والمنطقة الصناعية " معالي أدوميم"مستوطنة 

يات الخطيرة، وال أحد سوى أكبر مصدر للنفا" أدوميم
االحتالل يعرف مدى خطورتها، وفق ما أفادت به جهات 

 .فلسطينية مختصة

ويخشى الفلسطينيون من تداعيات إقامة هذا 
المشروع على المياه الجوفية وعلى الهواء والمراعي، 
كون تلك األراضي مرتعا للمواطنين الذين يعتمدون على 

 .تربية المواشي

 الصحة والبيئة في بلدية ويقول مدير قسم
 عاما ونفايات بلدية ٣٨منذ ": وفا" العيزرية عالء بصة لـ

القدس المحتلة تلقى في المكب، وتحول حاليا إلى محطة 
لترحيل النفايات، ويسعون، اليوم، لحرقها، ما يشكل خطرا 
كبيرا على الصحة، إذ يزيد من حاالت اإلصابة بمرض 

ة في العيزرية وأبو ديس السرطان، ويلوث المياه الجوفي
 .والسواحرة وعرب الجهالين، عدا تلوث المياه واألعشاب

  االحتالل يحول أراضي في الضفة إلى مكب للنفايات

من جانبه، قال الخبير البيئي جورج كرزم، إن 
االحتالل في السنوات العشر األخيرة حول أراضي في 
الضفة الغربية إلى مكب لنفاياته الصلبة، سواء في 
مكبات نفايات مفتوحة مثل األغوار، أو في منشآت 

 .ٕمعالجة النفايات الصلبة واعادة تدويرها

وأضاف كرزم، إن المشروع الذي يجري العمل به 
قديم حديث، "في العيزرية وبادية شرق القدس هو 

ويسهم في زيادة ضخ النفايات في الضفة الغربية، 
 ".ويسبب تلوثا بيئيا وصحيا في غاية الخطورة

ّونوه إلى أن االحتالل طور أيضا منشآت لتدوير 
النفايات في األغوار، ومنطقة الخليل، وطولكرم، وشرق 
القدس المحتلة، ما يشكل خطرا على المنظومة البيئية 

 .بشكل عام

وفي معرض رده عن السبب من وراء تعمد 
االحتالل نقل مكبات النفايات الصلبة ومنشآت التدوير 

ل، دولة االحتالل تسعى إلى حماية للضفة الغربية، قا
سكانها من أي مكرهة صحية على حساب الفلسطينيين، 
من خالل محاوالتها نقل المكبات بعيدا عن أماكن 

 .تواجدهم

وأوضح كرزم أن النفايات الصناعية التي لها 
ِعالقة بالتدوير ملوثة، والمنشآت التي تختص بذلك تؤثر 

ادية لألراضي المقامة سلبا على القيمة المالية واالقتص
 .عليها

ورأى أن إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية كجزء 
من مناطق المحيط للمركز اإلسرائيلي، حيث تحاول 
التخلص من نفاياتها ومنشآتها الملوثة من خالل نقلها 

  .إلى أراضي الضفة الغربية

ّوتطرق كرزم إلى نتائج التقرير الذي صدر، 
لمتحدة للتجارة والتنمية مؤخرا، عن منظمة األمم ا

كمنطقة "، بشأن استخدام إسرائيل الضفة الغربية )اونكتاد(
ومكب للنفايات الخطرة، ما يهدد صحة الشعب " تضحية

 .الفلسطيني وسالمة بيئته، وموارده الطبيعية

وبحسب تقرير آخر لمركز المعلومات اإلسرائيلي 
امة من الحمأة الس% ٦٠، فإن "بيتسليم"لحقوق اإلنسان 

الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في إسرائيل 
َتكب في األغوار الفلسطينية، كذلك جزء كبير من النفايات  ُ



  
  ١١٢ 

اإلسرائيلية يدفن في األراضي الفلسطينية بشكلها الخام، 
 .وجزء آخر يترك دون دفن

  المشروع استيطاني بامتياز

من جانبها، قالت رئيسة سلطة جودة البيئة 
، إن سلطات االحتالل استولت "وفا" ألتيرة لــعدالة ا

 دونم، حيث استهدفت ٢٠٠لصالح هذا المشروع على 
على " ميشور ادوميم"موقعا محاذيا للمنطقة الصناعية 

 دونما، ومكبا للتخلص ٣٠أراضي بادية القدس بمساحة 
 . دونما١٧٠من أو لنفايات بمساحة 

اضي وأضافت األتيرة، إن المشروع يقام على األر
الفلسطينية بالكامل، ما سيتسبب في إزالة التجمعات 

 متر ٧٠٠البدوية بالكامل من هناك، والموقع بعيد قرابة 
  .عن قرية الخان األحمر

وبينت األتيرة، أن العديد من المنشآت ال تلتزم 
بالمعايير البيئية الدولية، وال نتوقع أن تكون دولة 

ل عملها في األراضي االحتالل معنية بالمعايير البيئية خال
المحتلة، بل تهدف لتدمير حياة المواطنين، وهذا جزء من 
سياسة دولة االحتالل باستخدام األراضي الفلسطينية 

 .للتخلص من نفاياتها سواء السائلة أو الصلبة

وشددت األتيرة على أن المشروع استيطاني 
شرق " E1"بامتياز، ويقع في المنطقة المستهدفة 

ف إلى تحقيق هدف سياسي بفصل القدس القدس، ويهد
  .عن محيطها

  ١٥/١٠/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

إقامة ن يرفضون ياألردنيمن % ٩٨: استطالع
 للفلسطينيينوطن بديل 

  

خلصت دراسة استطالعية نفذها مركز   –عمان 
العام بالتعاون مع مؤسسة كونراد الرأي نماء الستطالعات 

العام األردني تصف ي الرأأديناور إلى أن األغلبية من 

العالقات السياسية بين األردن والواليات المتحدة، المملكة 
العربية السعودية، الصين، بريطانيا، تركيا، مصر، االمارات، 
المانيا، قطر، العراق، الصين، اليابان، وسوريا بانها جيدة 
جدا أو جيدة نوعا ما، فيما بينت أن أقلية تصف العالقات 

  .ران بهذا الوصفٕمع اسرائيل واي

من األردنيين يعارضون % ٨٧وكشفت الدراسة أن 
  .وجود قواعد عسكرية أجنبية في الدول العربية

الدراسة التي نفذتها نماء لالستشارات االستراتيجية 
 ١١٩٨ على عينة وطنية ممثلة من ٢٠١٨في شهر آب 

وغطت مناطق % ٢.٥±مقابلة وجاهية وبهامش خطأ 
ن األغلبية الكبرى من األردنيين المملكة كافة، كشفت أ

ترغب بتحسين العالقات السياسية مع هذه الدول باستثناء 
من % ٧٠ومن الملفت للنظر أن نحو . اسرائيل وايران

العالقات السياسة مع ” الحد من“األردنيين يريدون 
  .إسرائيل

وعزا الدكتور فارس بريزات، رئيس مجلس إدارة 
العام األردني من الرأي  نماء، التغير الجوهري في موقف

إسرائيل إلى السياسات االسرائيلية تجاه القدس وعدم تقدم 
  .عملية السالم بسبب التعنت االسرائيلي

وعلى الرغم من رغبة أغلبية األردنيين بتحسين 
العالقات السياسية مع هذه الدول، إال أنهم يبدون أكثر 

  .كرية معهاًحذرا فيما يتعلق يتحسين العالقات األمنية والعس

وبينت الدراسة أن رغبة األردنيين بتحسين 
 ١٢األمنية مع هذه الدول أقل بنحو /العالقات العسكرية

ًمثال، . نقطة مقارنة برغبتهم بتحسين العالقات السياسية
من األردنيين بتحسين العالقات السياسية مع % ٧٣يرغب 

  .األمنية /للعالقات العسكرية% ٦٣تركيا، مقارنة بنحو 

أظهرت الدراسة أن الفرق برغبة األردنيين و
بتحسين العالقات السياسيةمن جهة، والعسكرية واألمنية 
من جهة أخرى، أقل بكثير بين الحلفاء التقليديين لألردن 

مثال، . مثل الواليات المتحدة، وبريطانيا، ومصر والسعودية
بتحسين العالقات السياسية مع بريطانيا، % ٥٨يرغب 



  
  ١١٣ 

/ يرغبون بتحسين العالقات العسكرية% ٥٢ مقارنة بنحو
  .األمنية

بتحسين العالقات السياسية مع % ٦١ويرغب 
  .للعالقات العسكرية واألمنية% ٤٧الصين، مقارنة 

الحد من % ٧٠وفيما يتعلق بإسرائيل، يريد 
يريدون الحد من العالقات % ٧٣ و،العالقات السياسية

ألردنيين أن من ا% ٤٧ويعتقد. العسكرية واالمنية معها
% ١٠لألردن، مقارنة بنحو ” مهدد أمني“إسرائيل أكبر 

  .إليران% ٧للواليات المتحدة و 

وكشفت الدراسة قناعة نحو نصف األردنيين أن 
ّإذ سمى . دول الخليج هي الداعم االقتصادي األكبر لألدرن

من األردنيين بان المملكة العربية السعودية هي أكبر % ٣٠
، ودول الخليج %٧ردن، االمارات بنسبة داعم اقتصادي لأل

وحلت الواليات %. ١.٤، والكويت %٤، ثم قطر%٧عموما 
المتحدة األمريكية بالمرتبة الثانية بعد السعودية بنسبة 

  .لكل من بريطانيا والمانيا% ١، و %٢٥

إذ . أما الحليف األقرب لألردن، فكان السعودية
كانت العام السعودية بأنها الحليف األقرب و% ٢٥ذكر 

الماضي في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة بنسبة 
ّ، وبذلك حلت مكان الواليات المتحدة التي أحتلت %٢٢

وأنخفضت هذا % ٤١المرتبة األولى العام الماضي بنسبة 
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة %. ٢٢العام إلى 

لكل % ٥، و%٦وتركيا . العام الماضي% ٨.١مقارنة % ٩
  .لقطر% ٤من االمارات وفلسطين والعراق و 

وبالنسبة للخيار األول لألردنيين كشريك لألردن 
تقدمت تركيا لتحتل المركز األول بنسبة . في المستقبل

 نقاط مقارنة بالعام الماضي، تلتها ١٠متقدمة % ٢١
 نقاط، ثم ٣متراجعة نحو % ١٧.٣السعودية بنسبة 

 نقاط، ثم قطر ٦متراجعة % ١٣.٤ة الواليات المتحدة بنسب
% ٥ نقاط، ثم العراق بنسبة ٤متقدمة نحو % ٥.٤بنسبة 

 نقاط، ثم فلسطين بال تغيير، ثم االمارات ٤متقدمة نحو 
 نقاط، ثم ٣ نقاط، ثم الصين متقدمة نحو ٤متراجعة نحو 

بريطانيا متراجعة بنحو نقطيتين، ثم مصر بال تغيير، ثم 
وسيا متقدمة نحو نقطة واحدة لكل من سوريا و ر% ٢.٣

  .>>...كل منهما

وكشفت الدراسة أن األغلبية الكبرى من .. .<<
عن ” ًغير راضية إطالقا“% ٩٢العام األردني الرأي 

الطريقة التي تتعامل بها الواليات المتحدة مع الصراع 
َويحمل نحو . العربي االسرائيلي من األردنيين % ٤٤ُ

قدم في عملية السالم، فيما إسرائيل مسؤولية عدم حدوث ت
ّيحمل  ويؤيد نحو . الواليات المتحدة المسؤولية% ٣١ُ

  .حل الدولة الواحدة% ١٥حل الدولتين، و% ٤٧

من % ٨٦وعن االستقرار االقليمي، وصف 
وعزا . األردنيين المنطقة بأنها غير مستقرة وغير آمنة

للواليات المتحدة، % ٢٦منهم ذلك إلسرائيل، و% ٥٠
  .انإلير% ٧و

وفيما يتعلق بالءات الملك التي أطلقها قبل عدة 
يؤيدون موقف % ٩٨أشهر، خلص االستطالع إلى أن 

موقف % ٩٩الملك برفض تقديم تنازالت بالقدس، وأيد 
جاللة الملك بخصوص القدس الرافض لنقل السفارة 

  .االمريكية لها

كما ترفض األغلبية الكبرى من األردنيين بعض 
نتجتها بعض االحزاب االسرائيلية وتبنتها المقترحات التي ا

بعض أطراف االدارة االمريكية بخصوص حل القضية 
موقف جاللة الملك الرافض % ٩٨الفلسطينية، إذ أيد 

  .إلقامة وطن بديل للفلسطينيين في األردن

  ٤ ص١٧/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 نتنياهو يتحسب خطوات مفاجئة من ليبرمان

  

ازرق « القيادي في كتلة قال -القدس المحتلة 
عوفر » الكنيست«، عضو البرلمان االسرائيلي »ابيض -

شيلح، إنه باإلمكان تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من 
وحزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين » ابيض -ازرق «
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نتانياهو، فقط، لكنه قال إن األخير لم يتعمد تشكيل 
سابيع حكومة منذ حصوله على تكليف بذلك، قبل ثالثة أ

  . ورغم أنه تبقى أسبوعا واحدا من المهلة لتشكيلها

ولم يستبعد شيلح تقارير صحفية تحدثت عن 
 ٥٧حكومة أقلية، تستند إلى » ابيض - ازرق «تشكيل 

عضو كنيست، بينهم نواب القائمة المشتركة ويقدمون 
  .دعما من خارجها

وشدد شيلح، في مقابلة أجرتها معه إذاعة 
)١٠٣FM( لم تكن لدى نتانياهو أية «نه امس على أ

نية لتشكيل حكومة، وهو لم يبذل أي جهد أيضا في 
  .«العشرين يوما الماضية

عندما نحصل على التفويض «واضاف أنه 
لتشكيل الحكومة، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل تشكيل 
حكومة وفيما المؤسسة السياسية تعلم أن نتانياهو فشل، 

اهو في طريقه إلى وفيما يعلم الجمهور أن نتاني
  .إثر لوائح اتهام متوقعة ضده بشبهات فساد» المحكمة

كل شيء موجه ألن يكون «وتابع شيلح أن 
نتانياهو رئيس حكومة بأي شكل في اليوم الذي يمثل فيه 

وربما هو توصل إلى استنتاج بأن انتخابات . في المحكمة
سترجئ كافة اإلجراءات لعدة أشهر، ) للكنيست(ثالثة 

وربما هذا يضمن له . ه يدخل الدولة كلها إلى فوضىولكن
وهذا التفسير . البقاء رئيسا للحكومة أثناء بدء المحاكمة

  .«المنطقي الوحيد الذي أراه

نشكيل حكومة » ابيض -ازرق «وترفض كتلة 
وحدة مع كتلة اليمين، التي تضم الليكود وأحزاب اليمين 

يلح إنه وقال ش. المتدينيين -المتطرف والحريديين 
ابيض والليكود،  -ازرق «باإلمكان تشكيل حكومة تضم 

وحتى من دون أحزاب أخرى، وهذه ستكون حكومة 
هذا مستحيل بالشروط التي يضعها «وأن » مستقرة
في إشارة إلى تشكيل حكومة بمشاركة كتلة » الليكود

لن نجلس في حكومة «لكن شيلح شدد على أنه . اليمين
  .«اميواجه رئيسها الئحة اته

، »معاريف«و» اسرائيل اليوم«وذكرت صحيفتا 
امس، أن نتانياهو يتحسب خطوات مفاجئة من جانب 

، أفيغدور ليبرمان، وخاصة »اسرائيل بيتنا«رئيس حزب 
، بيني »ابيض -ازرق «من احتمال تمكن رئيس كتلة 

 -ازرق «غانتس، من تشكيل حكومة أقلية، تضم كتل 
، »سكر الديمقراطيالمع«و»  غيشر–العمل «و» ابيض

وبدعم خارجي من القائمة المشتركة، ما يعني أن حكومة 
 عضو كنيست، وأن ٥٧كهذه ستكون مدعومة من جانب 

عن التصويت » اسرائيل«يمتنع أعضاء الكنيست من 
أثناء طرح الحكومة، أو التغيب عن جلسة الكنيست، فيما 

 عضو كنيست من أحزاب ٥٥سيعارض حكومة كهذه 
  . المتدينيين -حريديين اليمين وال

وبحسب هذا السيناريو، فإنه بعد تشكيل حكومة 
أقلية كهذه بفترة قصيرة، سيتم تقديم اقتراح نزع ثقة، 

هذا االقتراح ويتم التوجه » يسرائيل بيتينو«وعندها سيؤيد 
  . إلى انتخابات ثالثة

ووفقا للصحيفتين، فإن نتانياهو يحاول منع 
  .ا على ليبرمانسيناريو كهذا ويمارس ضغوط

  ١٠ ص١٧/١٠/٢٠١٩الرأي 
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على أرض  تقسيم في األقصى " صالة اليهود"
  الواقع

ًيوما بعد يوم تتقدم الجماعات  –القدس المحتلة 
اليهودية في القدس المحتلة نحو هدفها األبرز واألول، 

" الهيكل"والذي يتمثل بهدم المسجد األقصى وبناء 
  .المزعوم مكانه

القتحامات المكثفة والتالعب بأوقات وتشكل ا
صالتهم المزعومة باألقصى، خطوة متقدمة نحو الهدف 
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األكبر، في إطار صمت عربي وفلسطيني رسمي وشعبي 
  .مطبق وغير مسبوق

المتطرفة " جماعات الهيكل"وتركز ما تسمى بـ
على استهدافها اإلستراتيجي للمسجد األقصى المبارك، 

مكانيات من الحكومة ٕحيث تعمل بتحريض ودعم وا
ًالصهيونية حيث تتسع دائرة نشاطها ونفوذها يوما بعد 

  .يوم

  

  

  تصاعد االقتحامات

مدير المسجد األقصى الدكتور عمر الكسواني، 
ّأن االقتحامات للمسجد  "المركز الفلسطيني لإلعالم"أكد لـ

، ٢٠٠٣األقصى، قائمة ومستمرة وبأعداد كبيرة منذ عام 
ّوتتسع يوما بعد يوم، مبينا أن االحتالل ّإال أنها تتزايد  ً ً

يحاول بهذه االقتحامات تغيير الواقع عبر فرض سياسة 
  .األمر الواقع من خالل هذه الجماعات المتطرفة

من أبرز الجماعات " إحياء الهيكل"وتعد جماعة 
الدينية المتطرفة التي تتربص باألقصى، وهي األكثر 

ودية المهتمة بهدم ًتطرفا، وتسعى لضم الجماعات اليه
  .األقصى في جماعة واحدة

وهناك جماعات متطرفة أخرى تسعى لتحقيق 
جماعة حراس الهيكل، وبناء الهيكل، "الهدف ذاته، وهي 

ٕواسرائيل الفتاة، وكاخ، وأمناء الهيكل، وحركة نساء من 
ٕأجل الهيكل، والتاج الكهنوتي، واعادة التاج، وجماعة 

  ".ة عائدون إلى الجبلاالستيالء على األقصى، وحرك

ُوعادة ما تصعد هذه الجماعات خالل األعياد  ً
اليهودية أنشطتها الترويجية لهدم األقصى وبناء 

، ودعواتها لتغيير الوضع القائم في المسجد، "الهيكل"
ٕواتاحة المجال لليهود ألداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية 

  .بداخله دون قيود أو شروط

ّويؤكد الكسواني أن  محاولة االحتالل عبر ّ
التحريض وقوة السالح تغيير الواقع لن يمنح الحق 

ورغم "لليهود بالمسجد األقصى المبارك، ويشير إلى أنه 
ّضعف حالة التضامن مع األقصى، إال أن هناك ثلة من 
المرابطين والحراس والمصلين الذين ال يكلون من 

  ".التصدي لهذه المجموعات اليهودية المتطرفة

ر مدير المسجد األقصى من تصاعد ويحذ
االقتحامات في الفترات القادمة للمسجد األقصى المبارك، 

- متطرفا صهيونيا اقتحموا ١١٨٠ّوأشار إلى أن نحو 

 المسجد األقصى، وهو العدد األكبر -الخميس الماضي
  .منذ سنوات طويلة

ّوحمل في الوقت ذاته حكومة االحتالل تبعات 
كن أن تشعل فتيل حرب دينية ال هذه االستباحة التي يم

  .تحمد عقباها في المسجد األقصى

ّويشير الكسواني إلى أن التحريض على اقتحام 
المسجد األقصى برنامج ممنهج من حكومة االحتالل 
ّلتغيير الواقع في داخل األقصى، مؤكدا أن االحتالل لن  ً ّ
  .ينجح في ذلك؛ فهبة باب الرحمة ليست بعيدة عما يجرى

  عالميمشروع 

الخبير في شؤون القدس خالد زبارقة، اختصر 
كل ما يجرى في المسجد األقصى المبارك : "المشهد وقال

هو مرتبط بالهدف األخير واألكبر لالحتالل والمشروع 
الصهيوني العالمي في المسجد، والذي يسعى من خالله 

  ".لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه

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

  .األقصى

  التصرف العربي والفلسطيني
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ويعبر الخبير بشؤون القدس واألقصى، عن 
من الحقيقة المرة التي يتعامل معها استيائه الشديد 

  .الفلسطينيون والعرب بواجبهم نحو المسجد األقصى

في السابق كان هناك نوع من التصدي : "وقال
لألسف . ومقاومة االحتالل والوقوف في وجه المخططات

الشديد اليوم بالرغم من أن الجميع يعلم إلى ماذا يرمي 
ا نفتقر لهذه ّاالحتالل في مخططاته، إال أننا أصبحن

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

األعمى الذي ال يرى إلى أين : "ومضى يقول
ّتريد أن توصلنا السياسيات اإلسرائيلية، إال أنه لألسف 
ٕبتنا نشهد تساوقا تاما بين أنظمة عربية واسالمية مع  ً ً

  ".االحتالل على المسجد األقصى

 األخطر من ذلك أن هناك بعض وبين أن
األكاديميين واإلعالميين والسياسيين العرب، باتوا يتبنون 

  .ّالرواية اإلسرائيلية، بل وينظرون لها، وفق قوله

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

  .واإلسالمية

ظاهرات في السابق كنا نشهد الم: "وقال
المليونية التي كانت تخرج لنصرة القدس واألقصى في كل 
شيء يحدث، والدور الشعبي الذي كنا نعتد به في 

  !".أين دور الشعوب؟: "ً، متسائال"ًالسابق، أصبح غائبا

ّويشير زبارقة إلى أن فعل االحتالل ال يستدعي 
االستغراب، بل صمت السلطة والفصائل والشعب 

 أماكن وجوده، وصمت الشعوب الفلسطيني في جميع
العربية هو ما يستدعي أشد االستغراب، وهو ما يشجع 
ًاالحتالل للمضي قدما في سلم استهدافه للمسجد 

  .األقصى

المطلوب أن نتحرك ونقرأ قراءة : "وأضاف
ٌصحيحة؛ فمطلوب التحرك الجماهيري على أعلى 

المستويات حتى ال يكون للمطبعين والصهاينة العرب دور 
ي تمرير الرواية اإلسرائيلية على الوعي العربي ف

  ".واإلسالمي
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  من هو شاعر القدس التركي نوري باكديل؟

  

 على مدار عقود، كتب عن القدس، -إسطنبول 
حبا ودفاعا، ونصرة، حتى نال عن استحقاق وجدارة لقب 

 والشاعر التركي الكبير، نوري إنه األديب.. شاعر القدس
 ٨٥باكديل، الذي وافته المنية الجمعة، عن عمر ناهز 

 .ًعاما

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

  .بالجهاز التنفسي

ّوقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه 
  .عبر تغريدة في موقع تويترفي وفاة األديب التركي 

ّوترحم أردوغان على األديب باكديل وقدم العزاء 
أترحم على شاعر القدس السيد نوري : "لمحبيه، قائال

  ".جعل اهللا مثواه الجنة.. باكديل أحد ألمع رجال األدب

ويلقب األديب التركي  لهذا لقب بشاعر القدس
بشاعر القدس؛ بسبب دفاعه المستمر عن القدس 

  .يتها العادلة منذ عقود طويلةوقض

ووري الثرى عصر السبت بعد الصالة على 
ولد باكديل عام  .جثمانه في مسجد حاجي بيرم ولي

 في والية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتخرج ١٩٣٤
  .في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول
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بدأ كتابة الشعر والمقالة في مرعش، ونشر 
 ١٩٥٤، وفي عام "طيةخدمة للديموقرا"أعماله في جريدة 

، وفي عام "حملة"وهو يدرس في الثانوية أصدر مجلة 
، وهو أيضا "نشر المجلة األدبية" أسس مؤسسة ١٩٧٢

  ".األدب"من مؤسسي مجلة 

، افتتحت وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥وفي 
المدرسة التركية األساسية للبنات في مدينة نابلس، والتي 

، "تيكا"يق والتعاون التركي أقيمت بتمويل من وكالة التنس
  ".نوري باكديل"وتحمل اسم 

وآنذاك عبر الشاعر التركي عن مشاعره المحبة 
لفلسطين، ودعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في 

  .ٕسعيه إلنهاء االحتالل واقامة دولته

" األمهات والقدس"في ديوانه  الهوية والمكان
قائال يتحول باكديل لشاعر غاضب، ويفتتح الديوان 

، ويرى أن القدس هي رمز ألي ظلم "عملي القيام بثورة"
يقع على المسلمين في أي مكان بالعالم، واهتم باكديل 
في السبعينيات بكثافة بقضية مسلمي الفلبين ودعم حق 

  .األفارقة في مواجهة االستعمار الغربي للقارة

ويرى الكاتب التركي سوافي كمال أن لكل كاتب 
كان مشروع نجيب " فالشرق الكبير"؛ قضية يدور حولها

كان هدف شاعر االستقالل التركي " جيل عاصم"فاضل، و
هي موضع " القدس"محمد عاكف آرصوي، في حين 

  .اهتمام نوري باكديل

أعماله الشعرية " األمهات والقدس"وضم ديوان 
وحركته الفكرية واألدبية على حد سواء، وقال في أحد 

، وفي بيت " أحمل ساعة يديأحمل القدس كما: "األبيات
ُامش أخي، ولتهب قوة القدس"آخر يقول  ِ."  

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 

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

ورغم رمزية باكديل الشعرية المفرطة فقد ترجم 
األكاديمي التركي حر محمود يوجر بجامعة العلوم 

القدس "الصحية التركية مقاطع من أشعاره في ديوان 
  :، يقول في بعض أبياتها"واألمهات

  ِعش جبل الطور

   يا قدسأين قبلتك

  أحمل القدس مثل ساعة في يدي

  إن لم تضبط الوقت وفق القدس

  يضيع الوقت هباء

  تتجمد

  وتعمى عينك

  تعال

  كن ُأما

  ألن األم تبني قدسا من طفل

  عندما يصبح المرء أبا

  يحيي القدس في قلبه
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 قصىاستمرار االعتداءات اإلسرائيلية ضد األ
 ستكون شرارة النفجار سيحرق العدو

 

إنه يواصل :  قالت فصائل المقاومة–رام اهللا 
َالمستوطنون اقتحام المسجد األقصى، واالعتداء على 
المرابطين والمصلين بوتيرة عالية غير ابهين بمشاعر 
الماليين من المسلمين والعرب تحت غطاء وهرولة 

حين بالقرارات وتطبيع مع بعض األنظمة العربية ومتسل
  .األمريكية الظالمة

" دنيا الوطن"وقالت الفصائل في بيان وصل 
إننا في فصائل المقاومة أمام حالة العدوان : "نسخة عنه
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المتواصل على أقصانا المبارك نؤكد أن استمرار هذه 
االعتداءات الهمجية ضد مسرى نبينا الكريم ستكون 

ي وأدواته من شرارة النفجار قادم سيحرق العدو الصهيون
  ".المستوطنين وقادتهم اإلرهابيين

نحيي جماهير شعبنا في : "وأضافت الفصائل
القدس المحتلة والضفة الثائرة وأراضينا المحتلة عام 

المرابطين والمرابطات على بوابات المسجد  وكافة" ٤٨الـ"
وبكل ثبات  األقصى الذين يدافعون عنه بصدورهم العارية

، كما ندعو أهلنا وشعبنا في القدس ٕواصرار ال مثيل لهما
إلى شد الرحال " ٤٨" والضفة وأراضينا المحتلة عام الـ

للمسجد األقصى والدفاع عنه عبر تصعيد عمليات 
المقاومة وعلى كافة محاور االشتباك لجعل العدو يحسب 

  ".ألف حساب قبل ان يفكر بتدنيس األقصى والمس فيه

يق األمني وطالبت الفصائل السلطة بوقف التنس
ورفع اليد األمنية عن المقاومة في الضفة لضرب 

  .االحتالل في كل مكان بفلسطين

نؤكد أن زيارة الوفد األمني اإلسرائيلي : وأضافت
ًإلى البحرين زيارة مرفوضة وطنيا وقوميا واسالميا، وفي  ً ًٕ
ظل االقتحامات األولى أن نعادي الصهاينة ونحاربهم 

 .وليس نستقبلهم ونرحب بهم

ندعو أبناء األمتين العربية : "وتابعت الفصائل
واإلسالمية إلى لفظ التطبيع والمطبعين والوقوف بكل قوة 
خلف شعبنا ومساندته بكل الوسائل المتاحة ليتسنى له 
مواصلة المقاومة والتصدي لكل مخططات العدو 
الصهيوني ومؤامراته التي تستهدف شعبنا وقضيتنا 

 ". للعرب والمسلمينالوطنية القضية المركزية

   ٢٠/١٠/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

 ألف طالب مقدسي من ١٠٠يد التهويد تحرم 
  التعليم بالمنهاج الفلسطيني

 

 تمتد يد التهويد –عمان  – نادية سعد الدين
اإلسرائيلية في القدس المحتلة نحو المنظومة التعليمية 

 ألف طالب فلسطيني من التعليم ١٠٠بمخطط حرمان 
 آالف منهم ١٠المنهاج الفلسطيني، بعدما أقعدت زهاء ب

 ألف طفل مقدسي في ٩٥عن الدراسة، وأغرقت أكثر من 
أتون الفقر وااللتحاق المبكر ضمن سوق العمل، وسط 

  .ضعف الدعم العربي واإلسالمي للشعب الفلسطيني

ًويجد قطب التعليم موقعا وازنا في مساعي  ً
مفاصل المجتمع المقدسي االحتالل الدؤوبة للتغلغل بين 

المقاوم، عبر خلخلة النظام التعليمي ومنع مساعي تحسينه 
وانتشاره، ومحاولة فرض المنهاج اإلسرائيلي العنصري، 

الوعي الجمعي الوطني بالتجهيل على حساب ” كي“بهدف 
  .المطالبة الحقوقية

وتسببت سياسة االحتالل لضرب العملية التعليمية 
من % ٤٠ مسار التعليم الثانوي لنحو الفلسطينية في إنهاء

إجمالي الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس شرقي 
القدس، بسبب جدار الفصل العنصري والطرق االلتفافية 
والحواجز العسكرية اإلسرائيلية، التي تستهدف عزل القدس 
عن بقية أراضي الضفة الغربية، وتشتيت نسيجها 

 هويتها ومعالمها المجتمعي وتقطيع أوصالها وطمس
  .العربية اإلسالمية

فيما يرمي المخطط اإلسرائيلي النهائي إلى تهديد 
 ألف طالب فلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها ١٠٠"

بعدم تلقي التعليم وفق هويتهم الفلسطينية، إزاء محاوالت 
شطب المنهاج الفلسطيني أو تحريفه، مقابل زجهم 

ل وزارة التربية والتعليم في ، وفق وكي"بالمنهاج اإلسرائيلي
  .السلطة الفلسطينية، بصري صالح

ويخوض الكادر التعليمي الفلسطيني في القدس 
المحتلة معركة شرسة ضد سلطات االحتالل لمنع المضي 
ًقدما في مخططها التهويدي الخطير بفرض المنهاج 

 ٦التعليمي اإلسرائيلي، السيما بعدما تمكنت من تطبيقه في 
عة للبلدية والمعارف اإلسرائيلية، بهدف طمس مدارس تاب
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الهوية الوطنية وضرب االنتماء العربي اإلسالمي والتدخل 
في تربية النشء وتوجيهه في خدمة مصالحه وأهدافه 

  .التهويدية

وتسعى سلطات االحتالل من خالل تقديم 
المساعدات المالية للمدارس الخاصة، ومنها الكنسية 

معيات وغيرها والتي تعود للملكية واألوقاف الشرعية والج
من الطلبة المقدسيين، % ٢٠الفلسطينية وتستوعب قرابة 

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

 والمجازر واالنتهاكات "النكسة" و"لنكبةا"ماله عالقة بقضايا 
اإلسرائيلية، لصالح فرض مزاعم الرواية اإلسرائيلية في 

  .فلسطين المحتلة

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

كر اإلسالمي والمجتمع العربي في فلسطين، واستبدال الف
 في الخرائط الجغرافية بفلسطين، واحالل كلمة "إسرائيل"اسم 

العاصمة الموحدة "مكان القدس باعتبارها ” أورشليم“
  . للكيان الصهيوني"واألبدية

ويستقيم ذلك مع مسعى اعتماد المسميات العبرية 
ية واألثرية، وطمس اآلثار ًبدال من العربية، للمواقع الجغراف

العربية اإلسالمية مقابل إبراز آثار يهودية مزعومة، 
واختالق مسميات عبرية للكثير من المواقع العربية 

  .اإلسالمية بادعاء أنها ذات أصول عبرية مزعومة

أما المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنها 
وعب  مدرسة تابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية وتست٤٢
ًمن الطلبة تقريبا، فتواجه عدة صعوبات، كونها تتبع % ١٢

لسلطة تحت االحتالل، وال تملك أي سلطة فعلية داخل 
مدينة القدس، في ظل تضييق االحتالل عليها وسعيه 

  .للسيطرة على القطاع التعليمي

القدس ما تزال "وبالنسبة للوزير صالح، فإن 
ًتنتظر جهدا مضاعفا من أجل االنتصار  للقضية ً

 ، وذلك في كلمة له خالل االجتماع المشترك الـ"الفلسطينية
 بين مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين في دورته ٢٩
، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة ٨١ الـ

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
 الجامعة العربية  الذي عقد في مقر"األونروا"الشرق األدنى 

  .في القاهرة

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

  ."الفلسطينية

د إضافية في هذه المرحلة، وطالب بتقديم جهو
للحفاظ على وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

 وديمومتها التي تعني ديمومة قضية "األونروا"الفلسطينيين 
التنازل أو التراجع "ًالالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن 
  .، بحسبه"عن نصرتها يعني إسقاط قضية الالجئين

ستهدف المدارس االحتالل ي"وقال صالح إن 
الحكومية والخاصة والكادر التعليمي باالعتقال والقتل، بينما 
يواصل عدوانه في كل مكان، وليس فقط في المناطق 

  ."ٕ، وانما في جميع أماكن الشعب الفلسطيني"ج"المسماة 

ويقصد صالح هنا الخطوة اإلسرائيلية غير 
 في قرية قريوت، جنوب "ج"المسبوقة بتوسعة منطقة 

، لتغيير قواعد "ب"س، على حساب المنطقة المصنفة نابل
تصنيف األراضي، وايجاد التواصل بين المستوطنات القائمة 
ٕواقامة شبكة مواصالت تربط بينها على حساب األراضي 

  .الفلسطينية المحتلة

ويقود ذلك، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى 
خاضعة ، ال"ب"طرد المزارعين الفلسطينيين من منطقة "

ًإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنع التواصل مع أراضيهم 
دونم في تلك ٧٠٠القريبة من منازلهم، ومصادرة زهاء 
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بحيث تصبح خاضعة ) ج(المنطقة، وتحويلها إلى مناطق 
ًأمنيا واداريا لالحتالل، تمهيدا لتخصيصها لصالح  ً ًٕ

  ."االستيطان

ًوتأتي الخطوة اإلسرائيلية ردا عدوانيا على  قرارات ً
الحكومة الفلسطينية بإلغاء التصنيفات القائمة لألرض 

ً، أي خاضعة إداريا وأمنيا "أ"واعتبار األراضي كلها تصنيف  ً
  .للسلطة الفلسطينية

من جانبه، ندد وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
بقصور المجتمع الدولي "الفلسطيني، رياض المالكي، 

تنفيذية لقراراته المتعلقة بهيئاته ومنظماته عن إيجاد آلية 
بفلسطين، وعدم محاسبة االحتالل والمستوطنين على 

  ."جرائمهم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

الواليات المتحدة تعرقل زيارة "وأشار إلى أن 
ألعضاء مجلس األمن إلى فلسطين لالطالع على األوضاع 

ماية واالنتهاكات، وتفهم المطلب الفلسطيني بتوفير الح
الدولية للشعب، كما تعرقل مندوبية االحتالل اإلسرائيلي 

  ".زيارة ألعضاء من الجمعية العامة لألمم المتحدة

االحتالل "وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن 
يستهدف الضم الفعلي للضفة الغربية، بما فيها القدس 
المحتلة، وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية 

جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية العادلة بالقوة من 
من قضية سياسية إلى مشكلة إنسانية ومشاريع اقتصادية 

  ."معيشية

االحتالل يستغل اإلنحياز األمريكي "ونوهت إلى أن 
لمخططاته االستعمارية التوسعية في تقويض حل الدولتين، 
وتعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين 

حويل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وت
إلى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط 

  ."استيطاني ضخم

تخلي المجتمع الدولي واألمم المتحدة "واعتبرت أن 
عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية، يفقد النظام العالمي 

  .، بحسبها"ما تبقى له من مصداقية

  ٢٣ ص٢٢/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

استهداف األقصى في موسمي االنتخابات 
ّاإلسرائيلية واألعياد العبرية ّمحطة على طريق : ّ

 ّتغيير الوضع القائم التاريخي
  

ّتتواصل االعتداءات اإلسرائيلية  – براءة درزي
على األقصى على مدار العام، ويالحظ تصاعدها بشكل 

الذي " الكنيست"موسم انتخابات : الفت في موسمين
ّتكرر مبدئيا كل أربع سنوات، وموسم األعياد العبرية ي ً ّ

ّالذي يتركز في المدة الواقعة ما بين أواخر أيلول ّ/ 
ّأكتوبر من كل عام وفق تحرك  /سبتمبر وتشرين أول ّ

وقد حضر استهداف باب الرحمة . ّالرزنامة العبرية
ّوالمنطقة الشرقية من المسجد بقوة في الموسمين، 

ّالمنطقة هي ركيزة مخطط التقسيم ّومعروف أن هذه 
. المكاني الذي يحاول المستوطنون فرضه في المسجد

ّكذلك، تكررت المشاهد التي أدى فيها المستوطنون  ّ
ّصلوات تلمودية جماعية وعلنية في األقصى، تحت 
ّحماية قوات االحتالل، في ظل تصريحات رسمية حول 

 .ألقصىاالتجاه إلى السماح للمستوطنين بالصالة في ا

ًوانطالقا من هذين العنوانين، أي استهداف باب 
ُالرحمة وأداء الصلوات التلمودية في األقصى، يطرح 

 هل االعتداءات على المسجد في المواسم :السؤال
ّاعتداءات ظرفية، أم أنها حلقة في سياق فرض وقائع  ّ
ّجديدة في األقصى تتسق مع مساعي االحتالل إلى تغيير 

 لتاريخي؟الوضع القائم ا

 "الكنيست"األقصى في موسم انتخابات 

ّ انتخابات تشريعية مبكرة في نيسان٢٠١٩عام  ّ/ 
ّأبريل، لكن جرى التصويت على حل  ٕواعادة " الكنيست"ّ

سبتمبر، وكان حضور األقصى في  /االنتخابات في أيلول
ّجولة اإلعادة أكبر وأبرز، في مشهد دعائي تصدره كل  ّ
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ئيس حكومة االحتالل، وغلعاد من بنيامين نتنياهو، ر
إردان، وزير األمن الداخلي، في محاولة الستمالة 

وكان ذلك . ّواألحزاب التي تتبنى أجندتها" منظمات المعبد"
ًبارزا تحديدا مع السماح باقتحام األقصى في أعياد  ً
المسلمين، وتصريحات إردان حول ضرورة تغيير الوضع 

اهو مع موشيه فايغلين، القائم، واالتفاق الذي أبرمه نتني
، ومن ضمنه وعود بمكتسبات لـ "هوية"زعيم حزب 

وساهم في تعزيز الهجمة على األقصى ". منظمات المعبد"
ّفي موسم االنتخابات أن فترة الدعاية االنتخابية تخللتها  ّ

ّمناسبتان عبريتان مهمتان هما  ، "يوم توحيد القدس"ّ
توطنون إلى ّ، حيث يتطلع المس"ذكرى خراب المعبد"و

 .ّاقتحام المسجد على أنه جزء من االحتفال بالمناسبتين

 إردان وتغيير الوضع القائم في األقصى

ّتوج وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل 
غلعاد إردان سنوات من الجهد الذي بذله لتعزيز فكرة 

منظمات "والوجود اليهودي في األقصى ودعم " المعبد"
ى تغيير الوضع القائم في المسجد بالدعوة إل" المعبد

وقد كرر هذه الدعوة في موسم . صراحة ومن دون مواربة
االنتخابات وفي موسم األعياد؛ فدعا في لقاء تلفزيوني 

العبرية، إلى " كيبا" مع قناة ٢٠١٩سبتمبر  /في أيلول
الوضع الحالي "ّتغيير الوضع القائم في األقصى وقال إن 

 المعبد هو أقدس مكان مجحف بحق اليهود ألن جبل
على الحكومة أن تعمل "وقال إردان إنه ". بالنسبة إليهم

مع ملك األردن والدول العربية كي يفهموا أنه من حق 
 ".اليهود الصالة في جبل المعبد

وتفاخر إردان في اللقاء بالتغيير الكبير في 
قواعد االقتحامات والتسهيالت الممنوحة للمستوطنين 

ّوقال إن . ٢٠١٥ منذ توليه منصبه عام القتحام المسجد
كان عليهم أن " منظمات المعبد"الوزراء المقربين من 

يشترطوا السماح بصالة اليهود في األقصى قبل االنضمام 

لحكومة نتنياهو، في تمهيد لمحاولة فرض هذا الشرط 
 .بعد االنتخابات المقبلة

 FMوكان إردان قال في لقاء إذاعي على راديو 

أغسطس  /، في آب"نصف الطريق"رنامج  في ب90
، ١٩٦٧ّثمة ظلم في الوضع القائم منذ عام : "٢٠١٩

يجب العمل من أجل تغييره لتمكين اليهود من الصالة في 
المسجد األقصى المكان األقدس عند الشعب اليهودي، 
ُيجب العمل من أجل الوصول إلى وضع يعطي اليهود 

توصل إلى ذلك عبر ّأحقية للصالة هناك، إال أنه يجب ال
 ."تسويات سياسية وليس بالقوة

هذه التصريحات أعاد إردان تأكيدها في مقابلة 
، إذ ١١/١٠/٢٠١٩في " ماكور ريشون"نشرتها صحيفة 

ّقال إن السلطات اإلسرائيلية قد تتيح لليهود حرية 
ّممارسة الصالة في األقصى في ظل المعطيات التي تشير 

 منذ توليه وزارة األمن إلى تصاعد أعداد المقتحمين
سنصل إلى هدفنا "ّ؛ وأشار إلى أننا 2015الداخلي عام 

عندما يبدي المزيد من اليهود رغبتهم في زيارة جبل 
ّالمعبد، وهكذا سينشأ طلب ملح وضاغط حول هذا األمر،  ُ

 ."ًوأتمنى أن يحصل ذلك قريبا

السماح للمستوطنين باقتحام األقصى في األعياد 
 ّاإلسالمية

ّضافة إلى ما شهدته االقتحامات من تطورات إ
ّمتعلقة بتحسين ظروفها، إن على مستوى تقليل وقت 
ّاالنتظار عند باب المغاربة، أو غض الشرطة نظرها عن 
ّبعض المحاوالت ألداء الصلوات التلمودية في المسجد، 

 شهدا ٢٠١٩أغسطس  /يونيو وآب /ّفإن شهري حزيران
لعالقة بين المستوى السياسي اقتحامين بارزين ارتبطا با

من جهة أخرى، " منظمات المعبد"واألمني من جهة و
وبفتح المجال أمام تحقيق المزيد من التغيير في الوضع 

 .القائم في األقصى
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سمحت سلطات االحتالل للمستوطنين باقتحام 
أو " يوم القدس" رمضان بالتزامن مع ٢٨األقصى يوم 

نة، بما فيه المسجد ّاحتالل الشطر الشرقي من المدي
وجاء قرار الشرطة بالسماح باالقتحامات . األقصى

، في حين ٢/٦/٢٠١٩ رمضان الموافق ٢٨صبيحة يوم 
 كان يقضي بعدم السماح ٢٠١٩مايو  /ّأن قرارها في أيار

وعلى . باالقتحامات على خلفية المحافظة على األمن
 عن العدد ٢٠١٩الرغم من تراجع عدد المقتحمين عام 

سجل العام الماضي والجوالت السريعة التي نفذها الم
ّالمستوطنون، إال أن قراءة الرسالة من وراء السماح 
باالقتحام ال تتوقف عند العدد والكيفية التي تمت بها 
ّاالقتحامات، بل في أن مثل هذا االقتحام هو تمهيد 
ّالقتحامات مماثلة، تصب في مصلحة المزيد من االنقالب 

ًوقد وصرح إردان معلقا . لى الوضع القائماإلسرائيلي ع ّ
ّعلى االقتحام قائال إن مهمته تتمثل في  ّ ضمان دخول "ً

، وهو لم يأمر بوقف دخول "اليهود إلى جبل المعبد بحرية
اليهود على الرغم من حدوث مواجهات مع المصلين 

ّالمسلمين، مشيرا إلى أن  ًجبل المعبد سيبقى مفتوحا في "ً
ّدخوله من أي ديانة كان، بخاصة وجه من يرغب في  ّ

 ."اليهود

ِوبالفعل، لم يمض شهران على اقتحام العشر 
األواخر من رمضان حتى سمح االحتالل باقتحام مشابه 

. ١١/٨/٢٠١٩في اليوم األول من عيد األضحى، في 
وبالنظر إلى التوقيت الذي سمحت الشرطة فيه ببدء 

تهاء االقتحام قبل حوالي نصف ساعة من موعد ان
، ومن ثم اعتماد المستوطنين "اقتحامات الفترة الصباحية"
ّبدال من الجولة الطويلة، فإن الواضح أن " مسار الهروب" ّ ً

ّاالحتالل كان حريصا على أن يتم االقتحام على أي حال  ّ ً
ّوهذا األمر أكده . ّبصرف النظر عن الكيفية التي يتم بها

نشره على رئيس حكومة االحتالل في الفيديو الذي 
ّحسابه على موقع تويتر بعد تنفيذ االقتحام قال فيه إنه 

اتخذ القرار بالسماح باالقتحام منذ يوم الخميس 
، بعدما تشاور مع رؤساء األمن في ٨/٨/٢٠١٩

ّحكومته حول كيفية تنفيذ اقتحام التاسع من آب العبري 
ّمع أنه يوم عيد إسالمي، وأشار إلى أن الخالف لم يكن  ّ

فيذ االقتحام أم ال، بل حول الطريقة الفضلى لذلك حول تن
 ."نجحنا في ذلك"مع المحافظة على األمن، وقد 

ليس الهدف من الحديث عن هذين االقتحامين 
ّتحديدا التقليل من خطر االقتحامات التي ينفذها  ّ ً
ّالمستوطنون على مدار العام، لكنها تدل على أن  ّ ّ

اعدة في األقصى، وهو ّاالحتالل لم يعد يلزم نفسه بأي ق
ّال يكتفي باالقتحامات اليومية بل يوسع دائرتها ومداها  ّ
للدخول في مجال يسمح بمزيد من التآكل في الوضع 
القائم التاريخي، عبر السماح باالقتحامات في األعياد 

ّوهذا األمر يؤسس العتداءات يستعد فيها . اإلسالمية ّ
سبيل فرض ّاالحتالل للذهاب إلى أقصى الحدود في 

 .ًالسيادة اليهودية على األقصى، والقدس عموما

 بوعود انتخابية" منظمات المعبد"األقصى لـ " يبيع"نتنياهو 

مع احتدام المعركة االنتخابية قبل انتخابات 
، استحضر نتنياهو األقصى ١٧/٩/٢٠١٩في " الكنيست"

ًفي سوق االنتخابات ليبني اتفاقا مع موشيه فايغلين، 
، ينسحب الحزب بموجبه من السباق "هوية"رئيس حزب 

منظمات "االنتخابي في مقابل مكاسب يمنحها نتنياهو لـ 
بعد االنتخابات؛ وبخروج الحزب من السباق " المعبد

يمكن " هوية"ّاالنتخابي فإن أصوات بعض ناخبي حزب 
وقد أبرم االتفاق في ". الليكود"أن تذهب إلى حزب 

، ١/٩/٢٠١٩ في ، وصادق عليه الحزب٢٩/٨/٢٠١٩
ّوقد تضمن جملة من التعهدات منها منح امتيازات خاصة  ّ

، كتحسين الخدمات والمعلومات، "منظمات المعبد"لـ 
وتقصير مدة انتظار اليهود أمام باب المغاربة، وتسهيل 
ٕاقتحاماتهم واطالة مدتها، واحضار الفتات وأدوات تعريفية  ٕ

 .خاصة بهم في األقصى
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، "المعبد"رز معتنقي فكرة ّويعد فايغلين من أب
اليهود بالصالة في األقصى، ومن " حق"ويدافع عن 

" الكنيست"، قبل انتخابات ٢/٤/٢٠١٩تصريحاته في 
ال يريد بناء "ّ، أنه ٩/٤/٢٠١٩ التي جرت في ٢١الـ

 وقد فشل في ."المعبد في عام أو عامين، بل اليوم
ن ّأبريل وعلى ما يبدو فضل الخروج م /انتخابات نيسان

السباق االنتخابي مقابل وعود من نتنياهو بتعزيز الدعم 
 ".منظمات المعبد"السياسي لـ 

 "الكنيست"ّأما نتنياهو الذي دعا إلى حل 
والذهاب إلى انتخابات جديدة للمرة الثانية في عام واحد، 

أبريل،  /ًفقد عمل جاهدا لتفادي سيناريو انتخابات نيسان
ّفي ضوء الخطر الذي ظل يهدده  في انتخابات اإلعادة ّ

فسعى إلى تحصين موقعه وضمان عدد أكبر من المقاعد 
لحزبه حتى يضمن تشكيل الحكومة من دون ابتزاز من 

، أفيغدور ليبرمان، الذي كان له "إسرائيل بيتنا"زعيم 
مايو بعد /الدور األكبر في إفشال تشكيل الحكومة في أيار
ساوق مع ّتمسكه بقانون تجنيد الحريديم ورفضه الت

 .األحزاب الدينية الرافضة للقانون

ّوعلى الرغم من وضوح ارتباط هذا االتفاق بين 
ّ، فإن ذلك ال ينفي "الكنيست"نتنياهو وفايغلين بانتخابات 

، وللوجود اليهودي "المعبد"تنامي الدعم السياسي لـفكرة 
ّوتبني " منظمات المعبد"َفي األقصى، والتساوق مع 

 .مطالبها

 ّي موسم األعياد العبريةاألقصى ف

كما في موسم االنتخابات، يتصاعد االستهداف 
ّاإلسرائيلي لألقصى في موسم األعياد العبرية الذي تتحرك 

سبتمبر حتى نهاية تشرين  /محطاته ما بين أول أيلول
ّويمكن القول إن موسم . أكتوبر وفق التقويم العبري /أول

لوعود بخصوص االنتخابات هو مجال للمرشحين لتقديم ا
توسيع مجال االعتداءات على األقصى في حين تقطف 

ّثمرة هذه الوعود، وتوسع اعتداءاتها " منظمات المعبد"
 .ّعلى المسجد برعاية رسمية

تدعو إلى اقتحامات كثيفة لألقصى " منظمات المعبد"
 والصالة فيه

ّعلى الرغم من التسهيالت التي بات 
مستوى الرسمي، المستوطنون يحظون بها برعاية ال

وارتفاع أعداد المقتحمين في السنوات األخيرة مقارنة بما 
ّكانت عليه قبل حوالي عشر سنوات، يمكن القول إن 
أعداد المقتحمين ال تزال دون طموحات هذه المنظمات، 
وليس القول هنا من باب التخفيف من حجم هذه 
ّاالقتحامات، التي تشكك بذاتها، وبصرف النظر عن حجم 

ّلكن الشاهد هنا . مشاركين فيها، اعتداء على المسجدال
ًهو أن اقتحام األقصى ال يزال محصورا في نطاق محدد،  ّ

إلى التحريض على اقتحام " منظمات المعبد"وهذا ما يدفع 
ّاألقصى بكثافة في المناسبات واألعياد العبرية ألن المزيد 
ًمن األعداد يعني مزيدا من القدرة على الضغط على 

 .لمستوى الرسمي لتحقيق المزيد من المكتسباتا

ّ ومن ضمن الدعوات منشور وزعه  ائتالف "ّ
خطيئة "ّجاء فيه أن بقاء األقصى " منظمات المعبد

في هذه : "، وجاء في المنشور"تستوجب االعتذار للرب
ّاأليام سنصلي للرب ونعتذر له عن تركنا جبل المعبد بيد 

الف أنصاره إلى تغيير هذا ، ودعا االئت"األعداء حتى اآلن
ما بين " عيد العرش"ٍالواقع عبر اقتحامات واسعة في 

٢١/١٠/٢٠١٩-١٤. 

، وهي منظمة "هار إيل"كذلك، دعت حركة شباب 
حديثة التأسيس يقوم عليها مجموعة من غالة 
ٍالمستوطنين الشباب في الضفة الغربية، إلى اقتحام واسع  ٍ

مدار اليوم،  على ١٠/١٠/٢٠١٩للمسجد األقصى في 
ّوبالفعل، نفذت ". يوم الغفران"وذلك في اليوم التالي لـ 

 ٧٥ عبر مجموعة من ١٠/١٠الحركة االقتحام يوم 
ًمستوطنا يلبسون قمصانا موحدة، وانبطح بعض متطرفي  ً
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ًالمجموعة وأدوا سجودا كامال على أرض األقصى والبعض  ً
ٍاآلخر ردد مقاطع من التوراة بصوت عال، وكانوا  ٍ ينشدون ّ

ّوكان الفتا أن المجموعة تعمدت توقيت ". سنبني المعبد" ّ ً
اقتحامها في نهاية المدة التي تفرضها الشرطة 

 ١١:٠٠ّللمقتحمين، وتعمدت البقاء إلى ما بعد الساعة 
بحماية الشرطة، للمطالبة بتمديد مدة حماية الشرطة 

 .ّالقتحامات المتطرفين

مهما بإرسال وقد استبقت هاتان المنظمتان اقتحا
ّمجموعة رسائل تحد وتهديد إلى عدد من المرابطين 
والمرابطات من المدافعين عن األقصى، كتبوا لهم فيها 

  .>>..".نحن قادمون الخميس، نتمنى أن نراكم هناك"

 

  ّاستمرار استهداف مصلى باب الرحمة... <<

 ٢٠١٩فبراير / ّمنذ هبة باب الرحمة في شباط
ّوتمكن المقدسيين من  فتح المبنى والصالة فيه، ال تزال ّ

سلطات االحتالل تحاول تقويض اإلنجاز وااللتفاف على 
االنتصار الذي عرقل مخططات التقسيم المكاني لألقصى 
ًانطالقا من المنطقة الشرقية للمسجد، التي فيها باب 

ّ وتتركز محاوالتها على تنفيذ اعتقاالت مستمرة .الرحمة
بعاد المعتقلين عن األقصى، ٕمن منطقة باب الرحمة، وا

والضغط على األردن واألوقاف الستعمال المبنى كمكاتب 
ّإدارية بدال من مصلى، عالوة على المحاوالت المستمرة  ً
ّإلفراغ باب الرحمة من األثاث الذي يدل على أنه مكان  ّ

 .ّمكرس للصالة، ال سيما السجاد والخزائن

ي وكانت هذه السياسة حاضرة بوضوح في موسم
ّاألعياد واالنتخابات على حد سواء، فقد دهمت قوات 

، وأخرجت ١٨/٨/٢٠١٩االحتالل مصلى باب الرحمة في 
القواطع الخشبية التي تفصل صفوف النساء عن الرجال، 
وخزانة األحذية، وصادرت ساعة إلكترونية لمواقيت 

عن سطحه " مصلى باب الرحمة"الصالة، وأزالت يافطة 
لى مصادرة يافطات تهنئة بعيد من الخارج، عالوة ع

 ١٠/١٠/٢٠١٩واألمر ذاته في . األضحى وتمزيقها
حيث صادرت الشرطة القواطع الخشبية وخزائن األحذية، 

 عندما دهمت المصلى باألحذية لتؤكد عدم ٦/١٠وفي 
 .اعتراف االحتالل بالمكان كمصلى

، اعتقلت شرطة االحتالل ٢٢/٨/٢٠١٩وفي 
دها مع أوالد أخيها في محيط مدلين عيسى في أثناء وجو

باب الرحمة، كذلك اعتقلت قوات االحتالل شفاء أبو 
غالية من منطقة باب الرحمة واعتدت عليها بالضرب في 

ًوقد احتجزت الشرطة كال من مدلين . أثناء اعتقالها
وفي . وشفاء للتحقيق ثم أفرجت عنهما بشرط اإلبعاد

ية ، اعتقلت شرطة االحتالل المقدس١٠/٩/٢٠١٩
ّالمسنة نفيسة خويص، ومعها السيدة فاطمة خضر، على 
. خلفية وجودهما في المنطقة الشرقية من المسجد

ّوتستمر سلطات االحتالل في هذا السلوك الذي يهدف 
إلى تفريغ المنطقة الشرقية من الوجود اإلسالمي، عبر 

اعتقال، واعتداء، وسوق إلى : ًجعل هذا الوجود مكلفا
ّفقه من محاوالت إذالل، ومن ثم اإلبعاد التحقيق بما يرا

 .ًعن األقصى، أو عن البلدة القديمة، أو القدس عموما

ّوعالوة على ذلك، ركزت الشرطة في موسم 
األعياد على توفير المجال المناسب للمستوطنين 

في منطقة باب الرحمة، وحظرت وجود " هادئة"القتحامات 
 وهو األمر المسلمين في المنطقة الشرقية من المسجد

، فيما "عيد العرش"وفي " عيد الغفران"ّالذي تكرر في 
نجح بعض الشبان في تحدي الحظر وأداء صالة الضحى 
في المنطقة المحظورة، وقد اعتقلتهم الشرطة بعد 

وكانت . ً يوما١٥خروجهم من المسجد وقررت إبعادهم 
ّمنطقة باب الرحمة مركز االقتحامات في األعياد، وركز 

ولباب الرحمة . طنون وجودهم قبالة باب الرحمةالمستو
والمنطقة الشرقية أهمية خاصة بالنسبة إلى المستوطنين 
ّإذ تعد منطلقا لمخطط التقسيم المكاني للمسجد، والمنطقة  ً ّ
الشرقية مستهدفة داخل المسجد وخارجه على حد سواء، 
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ويمكن مراجعة مخطط استهدافها في تقرير عين على 
 .١٢ األقصى الـ

 استهداف موظفي األوقاف

 اعتقلت شرطة االحتالل ١٩/٨/٢٠١٩في 
الحارس عامر السلفيتي في أثناء مناوبته الليلية، بذريعة 
ّأنه رصد ووثق اعتداء شرطة االحتالل على مصلى باب 

وفي . الرحمة وسرقة القواطع الخشبية وخزائن األحذية
 قررت محكمة االحتالل تمديد توقيف الحارس ٢٠/٨
ّثم دحرج االحتالل كرة . ٢٢/٨/٢٠١٩لفيتي حتى يوم الس

استهداف موظفي األوقاف فاستدعت مخابرات االحتالل، 
، رئيس الوحدة المسائية لحراس ٢٢/٨/٢٠١٩صباح 

المسجد األقصى أشرف أبو رميلة، وتم إصدار أمر 
 .اعتقال بحقه

لكن االحتالل لم يتوقف عند هذا الحد، بل 
 مدير عام األوقاف ٢٤/٨/٢٠١٩استدعت مخابراته في 

اإلسالمية في القدس عزام الخطيب للتحقيق معه في 
ّويعد الخطيب من أرفع المسؤولين التابعين . ّمقرها

وأصرت سلطات . للحكومة األردنية في القدس المحتلة
االحتالل على التحقيق مع الخطيب على الرغم من تدخل 

 .السفارة األردنية لدى االحتالل لمنع ذلك

دور الحراس ومنعهم من " ضبط"ي سياق وف
ّالتصدي لالقتحامات، فإن شرطة االحتالل منعت الحراس 
من االقتراب من المستوطنين في أثناء جوالت االقتحام، 
ًوكان هذا االتجاه واضحا في اقتحامات األعياد العبرية 

، "عيد العرش"ّ، واستمر في أيام "عيد الغفران"بدأ مع 
قبة سلوك المستوطنين في أثناء لمنع الحراس من مرا

 .االقتحامات وتوثيق ممارساتهم

 خالصة

ّبسط السيادة اإلسرائيلية الكاملة على األقصى  ُ
ّهو المحرك الذي يدفع السلوك اإلسرائيلي حيال المسجد، 
وهذا الهدف هو ما يسعى االحتالل إليه على مدار العام؛ 

ّلكن الجهود لتحقيقه تتكثف في موسمي االنتخا بات ّ
ّوهكذا، فإن االعتداءات المتصاعدة على . واألعياد العبرية

ّاألقصى في المواسم ليست ظرفية عابرة، بل هي محطة 
ّعلى طريق السعي إلى السيطرة على األقصى وفرض 
مزيد من التغيير في الوضع القائم التاريخي، ولتثبيت 
السيادة على المسجد لمصلحة االحتالل الذي ينظر إلى 

أرض "ّسيادة على أنها كنه السيادة على هذه ال
 .>>..."إسرائيل

 ٢٢/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

حماية األقصى بين الصمود اليومي والعدوان 
  المتكرر

  

ال أحد يدري كيف سينفجر الموقف في باحة 
المسجد األقصى الذي يشهد اقتحامات يومية غير 

حاولة للسيطرة مسبوقة من المتدينين والمستوطنين في م
  .ٕعليه واقامة مخطط الهيكل المزعوم

آرئيل (ّفجرت زيارة ) م٢٠٠٠(في سبتمبر عام 
لألقصى انتفاضة األقصى، اليوم مع زيادة ) شارون

ّالعدوان وفارق الزمان يبشر مخطط االحتالل في األقصى 
  .والقدس بانفجار الموقف

ّوثمة سؤال عن مستقبل األقصى المعرض  ّ
ني والمكاني كما جرى تقسيم الحرم للتقسيم الزما

، ما هو المطلوب؟ وما هو )م١٩٩٤(اإلبراهيمي عام 
الحل؟ رغم قتامة المشهد السياسي ودوران عجلة التطبيع 

  .العربي مع االحتالل إلى األمام

وتشير إحصائيات وزارة األوقاف الفلسطينية إلى 
شهد سلسلة اقتحامات شارك فيها ) م٢٠١٨(أن عام 

متطرف إسرائيلي، لكن العام الجاري يشهد ) ٢٩٨٠٠(
ّقفزة نوعية ومكثفة القتحامات المتدينين ووزراء ونواب 

  .كنيست تجاوز الرقم إحصائية العام الماضي بكثير



  
  ١٢٦ 

وذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن 
اإلسرائيلي والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين 

ل من شهر آب وصل اقتحموا األقصى، خالل النصف األو
  .ً مستوطنا٢٤٤٠

كما وصل عدد المستوطنين المقتحمين لألقصى 
 بقيادة المتطرف ١٧٢٩أول أيام عيد األضحى المبارك 

  ).يهودا غليك(عضو الكنيست 

وعاشت باحات المسجد األقصى أهم محطاتها 
ّقبل عامين في معركة باب األسباط عندما تذرع االحتالل 

راد تركيب كاميرات وبوابات بوقوع عملية مقاومة وأ
وأفشل .إلكترونية لمراقبة بوابات المسجد والسيطرة عليه

صمود أهالي القدس والضفة والداخل المحتل مخطط 
ّاالحتالل في معركة البوابات، وبدأ مخطط مكثف للسيطرة 

  .على المسجد وتنفيذ سلسلة اقتحامات شبه يومية

تهويد متصاعدالحديث عن تكثيف االستيطان 
ًوالتهويد يتركز اآلن في مدينة القدس والخليل أوال  ّ
وبدرجات متفاوتة في بقية مناطق الضفة وفلسطين 

  .المحتلة

يحاول االحتالل إضفاء مسحة دينية مزعومة 
على الجهات األربع المحيطة بالمسجد األقصى ليبرر 

  .أعمال التهويد والحفريات ومصادرة األراض الفلسطينية

ي األعوام الثالثة الماضية أي ويرفض االحتالل ف
مستوطنة ) ٢٤٠(تنازل أو تفكيك ألي مستوطنة من 

وتجمع منتشرة في فلسطين المحتلة، في حين كان 
الحديث خالل التسوية عن تفكيك بعضها وارد إلى حد 

  .ما

جمال عمرو الخبير في شئون القدس . ويؤكد د
أن مدينة القدس ومعها المسجد األقصى تقوم فوق رقعة 

مربع وأن االحتالل يحاول مصادرة )  كم١٢٥(تزيد عن 
ّكامل المناطق المطلة على األقصى من الجهات األربع 

  ).ّالحوض المقدس(بعد أن أسماها 

اآلن السباق بالحفريات فوق األرض : "ويضيف
ًوتحتها، ومؤخرا بدأ االحتالل إنشاء مقابر تحت األرض 

ّد سليمان ويدعوا في القدس، كل ما في البلدة القديمة ووا
ّأن كل ما ينسبوه لليهود من معالم مزعومة مقدس وال 

  ".يمكن التنازل عنه

الرئيس األمريكي سفارته ) ترمب(وبعد نقل 
ّللقدس وتشديد االحتالل أن القدس عاصمته الموحدة، 

 ألف فلسطيني ١٤٥اشتد الصراع في األقصى لطرد 
طن  ألف مستو٣٠٠يسكنون في بلدات القدس إلضافة 

  .حسب مخطط االحتالل

  حماية واجبة

ّوحول خيارات الفلسطينيين في التصدي لمخطط 
ّاالحتالل في المسجد األقصى خاصة، والقدس عامة، ثمة  ً
سلسلة خطوات يشترك فيها السياسي والمقاوم مع 

  .المواطن البسيط مهما كانت قدراته

: جمال عمرو الخبير في شئون القدس. يقول د
سطينيين البدء في تصحيح المسار قبل أن إن بإمكان الفل

  .يستيقظوا على ضياع المسجد األقصى بالكامل

أمامنا خطوة سحب االعتراف باتفاقية : "ويتابع
أوسلو برمتها والعودة لمبدأ فلسطين هي من البحر إلى 

نبدأ التعبئة الثقافية والمعنوية لنصرة األقصى ، النهر
  ".ورة التحريروالقدس ثم تعميم ثقافة وفعاليات ضر

أما غسان دغلس الخبير في شئون االستيطان 
فيؤكد أن حماية األقصى تبدأ محليا، لكنها بحاجة لدعم 

  .ٕعربي واسالمي دون توقف

أهم شيء تعزيز صمود المواطن : "ويتابع
ًالمقدسي؛ فمثال يخرج أحدهم كأسير من السجن ويجد 

  ."أمامه غرامة بأربعين ألف شيكل كما عرفت أحدهم

ويشكل رباط الفلسطينيين من  الصمود اليومي
أنحاء فلسطين كافة في باحات المسجد األقصى حالة 
دائمة يزداد فيها حضورهم عندما يحاول االحتالل 



  
  ١٢٧ 

حرمانهم من الصالة في رمضان واألعياد بزعم ممارسة 
حالة اشتباك دائمة قد تجري في أي .طقوس دينية يهودية

في مخطط تهويد أو حفريات لحظة عندما يشرع االحتالل 
ّأسفل أو حول المسجد األقصى، وهو ما شكل معضلة 
أمام جنود االحتالل وهم يواجهون محتجين يدافعون عن 

  .المكان بأجسادهم

ويدعو الخبير دغلس إلى حماية منازل 
المقدسيين المهددة بالطرد والهدم، فهي معضلة كبيرة 

ن يجد سكان أمام صمود المواطنين هناك، ومن الممكن أ
ألف منزل من جيران األقصى أنفسهم خارج القدس ) ٢٠(

  .في العراء

ويدعو عبد الهادي حنتش، الخبير في شئون 
االستيطان، إلى تكثيف المقاومة الشعبية في المسجد 
األقصى ومدينة القدس لحماية المسجد من مخطط تقسيم 

  .ًوتهويد متصاعد مؤخرا

جات داخل على غرار نجاح االحتجا: "ويتابع
األقصى ضد كاميرات وبوابات االحتالل اإللكترونية التي 
نجحت، مطلوب مواصلة االحتجاج واالعتصام الدائم 

  ".ليفهم االحتالل رسالتنا

ويدعو حنتش المؤسسات الحكومية الفلسطينية 
ُوالعربية لمتابعة قضية رفعت سابقة في المحكمة الجنائية 

ي القدس والضفة حتى ّالدولية ضد االستيطان المتركز ف
نفسها أمام ضغط دولي وال تعمل بحرية ) إسرائيل(تجد 

  .في األقصى

  ٢٣/١٠/٢٠١٩ الفلسطيني لالعالم المركز

* * * * *  

 طريقة لتعذيب ٨٠سجون االحتالل تستخدم 
  معتقليها الفلسطينيين

  

ّ أكدت مؤسسات – الت وكا- فلسطين المحتلة
 شكال ٨٠ّحقوقية فلسطينية، أن سلطات االحتالل تمارس 

من أشكال التعذيب مع المعتقلين داخل سجونها، وفق 
ّرصدها للممارسات وأشكال التعذيب التي تمارس بحق  ّ

جاء ذلك . المعتقلين، ابتداء من لحظة التوقيف واالحتجاز
، »ق اإلنسانّالهيئة المستقلة لحقو«ّخالل لقاء نظمته 

التعذيب في السجون «ّفي مقرها بمدينة غزة، حول 
، حيث قالت منسقة وحدة المساعدة القانونية »اإلسرائيلية
لحقوق اإلنسان، ميرفت النحال، إن » الميزان«في مركز 

.  شكال من أشكال التعذيب٨٠مركزها تمكن من توثيق 
ّوبينت نحال أن الجيش اإلسرائيلي متورط في تعذيب  ّ

  .لمعتقلين، لحظة اعتقالهما

بدورها، قالت مديرة مركز الضمير لحقوق 
اإلنسان، هالة القيشاوي، في كلمة لها خالل اللقاء، إن 
كافة المواثيق واألعراف والقوانين الدولية، نصت على 
. حماية حقوق المدنيين والمعتقلين خالل النزاعات

ّوأوضحت القيشاوي أن السلطات اإلسرائيلية تعتقل ، بشكل ّ
ّنسبي ومتفاوت ووفق ترجيحات، ما يقدر على األقل بـ 

.  تقريبا٢ّ فلسطينيا يوميا، بينما تفرج عما متوسطه ٢٠
هذا يعني أن معدل من يتم اعتقاله بشكل «ّوتابعت أن 

وطالبت . »ُيومي، أعلى من المفرج عنهم أو المحررين
بضرورة توضيح الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين 

ضرورة اتباع آليات جديدة، على المستويين الرسمي و
  .والشعبي، تساهم في حمايتهم من التعذيب

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق 
في هيئة شؤون األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، 
ّفي كلمته خالل اللقاء، إن كل فلسطيني مر بتجربة 

ّوتابع أن . تعذيباالعتقال، تعرض لنوع أو أكثر من ال
 أسيرا سقطوا شهداء في ٧٣، حوالي ١٩٦٧منذ عام «

التعذيب «واعتبر فروانة أن . »أقبية التحقيق اإلسرائيلية
الذي يمارس بحق المعتقلين، سياسة إسرائيلية ممنهجة 

كما أن «ّوأضاف أنه . »وجزء ثابت في التعامل معهم
قال أو آالف المعتقلين سواء الذين ال زالوا قيد االعت



  
  ١٢٨ 

المفرج عنهم، يعانون من آثار التعذيب أو من إعاقات 
  .بسببه

وسرقت مجموعة من المستوطنين صباح أمس 
األربعاء، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة 

، غرب نابلس، »شافي شمرون«داخل سياج مستوطنة 
فيما أصيب شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

  .سكريقرب حاجز برطعة الع

ووفقا لسكرتير مجلس قروي دير شرف، مراد 
ناصر، فإن عددا من المزارعين تمكنوا من الدخول إلى 
أراضيهم المعزولة خلف سياج المستوطنة بعد حصولهم 
على التصاريح الالزمة، إال أنهم تفاجأوا بأن ثمار 

  .زيتونهم قد سرقت، وأغصان األشجار جرى تكسيرها

مس األربعاء، منع وواصلت قوات االحتالل، أ
قاطفي الزيتون من أراضيهم في قرية قريوت جنوب 

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، . نابلس
غسان دغلس، إن قوات االحتالل تمنع المواطنين من 
الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، حيث 
استهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء توجههم 

وأضاف أن . في الجهة الغربية للقرية» ةبطيش«لمنطقة 
قوات االحتالل لليوم الخامس على التوالي تطرد المزارعين 
من أراضيهم، رغم أنها ال تحتاج إلى تنسيق مسبق من 

  .أجل دخولها والعمل بها

إلى ذلك، أصيب صباح أمس، شاب برصاص 
. قوات االحتالل اإلسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري

در طبية في الهالل األحمر في عرابة، بأن وأفادت مصا
، من محافظة ) عاما٣٥(الشاب عبد اهللا حسن اطحيمر 

طولكرم أصيب برصاصة بالكاحل اليسرى وأخرى في 
بالفخذ، وأن طواقم اإلسعاف نقلته إلى مستشفى الشهيد 
خليل سليمان الحكومي في جنين، لتقديم العالج الالزم له 

جز برطعة، ووصفت إصابته احتجازه على حا بعد أن تم
وتتكرر في األيام األخيرة عمليات إطالق . بالمتوسطة

النار من قبل االحتالل على المواطنين قرب الجدار 
العنصري، إذ أصيب بنفس الطريقة خمسة شبان خالل 

  .أسبوع

وهدمت جرافات االحتالل فجر أمس، منزل عائلة 
الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا شمال القدس 
المحتلة، فيما شنت قوات االحتالل حملة دهم وتفتيش 
بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من 

  .الشبان

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 شبان من مناطق مختلفة بالضفة، ٧إن جنوده واعتقلوا 

حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 
بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود المشاركة 
وذكرت جيش االحتالل أن قواته استولت على . االحتالل

عشرات اآلالف من الشواقل خالل مداهمة منازل بلدة 
  .سلواد في مدينة رام اهللا

وأفاد مركز قلنديا اإلعالمي أن قوات االحتالل 
اقتحمت مخيم قلنديا وأخلت منزل عائلة الشهيد علي 

خليفة أبو علي، قبل أن تشرع جرافات االحتالل حسن 
بهدم المنزل المكون من ثالث طوابق والواقع في شارع 
. رام اهللا القدس بالقرب من حاجز قلنديا العسكري

واستشهد خليفة على أرض مخيم قلنديا في أول أيام 
  .٢٠١١مضان المبارك مطلع آب عام شهر ر

 ٢٠ ص٢٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ّحتالل يشرد اال  ٢٥٩ بينهم ً فلسطينيا٥٤٧ُ
  من بداية العامًطفال

  

ّ شردت سلطات - عمان - نادية سعد الدين
 ٢٥٩ً فلسطينيا، بينهم ٥٤٧االحتالل اإلسرائيلي زهاء 

طفال، منذ بداية العام الحالي، بعدما هدمت منازلهم في 
الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما يفوق عدد 



  
  ١٢٩ 

تهم من المواطنين الفلسطينيين خالل العام من طرد
  .ّ بأكمله، وفق تقرير أممي٢٠١٨

وأفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
عنف “، في تقريره الشهري، بأن )أوتشا(اإلنسانية 

المستوطنين تصاعد خالل موسم قطف الزيتون، عبر 
إصابة ثالثة مزارعين فلسطينيين بجراح قرب نابلس وبيت 

ً شجرة زيتون، فضال عن ١٠٠قطع أو تخريب لحم، و
  .”سرقة الزيتون في قرى قرب مدينة نابلس

ويسعى االحتالل، مع مستوطنيه المتطرفين، 
ّلضرب أي مقومات اقتصادية فلسطينية، حيث يعد موسم  ُ ّ

) أكتوبر(قطف الزيتون، المستمر بين شهري تشرين أول 
يقوم عليها ، من أهم الدعائم التي )نوفمبر(وتشرين ثاني 

  .االقتصاد الفلسطيني

ّوقد صعدت سلطات االحتالل، أمس، من 
ّعدوانها ضد الشعب الفلسطيني، عبر توفير الحماية 
األمنية القتحام المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، 
ّوشن حملة واسعة من االعتقاالت والمداهمات في أنحاء 

  .مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

ات فلسطينية لتكثيف الرباط في وانطلقت دعو
األقصى للدفاع عنه ونصرته أمام االقتحامات الواسعة 
التي ينفذها المستوطنون في الفترة الحالية تلبية لنداءات 

، المزعوم، لمناصريها ”الهيكل“ما يسمى اتحاد منظمات 
  .من المستوطنين المتطرفين القتحام المسجد

فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات 
االحتالل عند البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار 
الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين 

  .بالضفة الغربية

وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، بأن 
الشاب يونس مؤيد أبو سعدة، من بلدة عالر شمال 
طولكرم، أصيب برصاص االحتالل ونقل إلى المشفى، 

  .إصابته بالمتوسطةحيث وصفت 

ّيأتي ذلك على وقع دعوة مقرر األمم المتحدة 
الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض 

، مايكل لينك، ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ العام 
ّالمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته “

القانونية إلرغام سلطات االحتالل على إنهاء احتاللها 
ٕ وازالة العقبات التي تحول دون حق تقرير غير القانوني

  .”المصير للفلسطينيين

ّوأضاف لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة  ّ
احتالل األراضي الفلسطينية “ًلألمم المتحدة مؤخرا، إن 

ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، لكن 
ًالمجتمع الدولي يظهر ترددا واضحا، في المطالبة  ً

  .”سرائيل على نشاطاتهابمحاسبة إ

ودعا إلى مقاطعة دولية لجميع المنتجات من 
، إلجبار الكيان أإلسرائيلي ”اإلسرائيلية“المستوطنات 

على وضع حد لـالحتالل، عبر إبرام اتفاقية دولية، تحظر 
  .استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل كامل

، ”بالقفص الحديدي“ووصف لينك االحتالل 
فتاحه في المحاسبة على األفعال بينما يكمن م

ًوالممارسات، منوها إلى أن المجتمع الدولي أصدر 
قرارات وبيانات ال تعد وال تحصى، تنتقد االحتالل “

اإلسرائيلي المستمر، فيما مضى وقت طويل لم تتسق فيه 
  ”.التصريحات مع العواقب العملية

وقدم المقرر األممي في تقريره تحليال للمادة 
 ١٩٤٩لمشتركة في اتفاقيات جنيف األربع لعام األولى ا

والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن األفعال غير 
 من ميثاق األمم المتحدة ٢٥ًالمشروعة دوليا، والمادة 

والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم 
لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك 

  .الدولية

ً عاما، وهو ٥٢الحتالل المستمر منذ ا“وقال إن 
األطول في تاريخ العالم الحديث، اصطبغ بالحصانة التي 
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تتمتع بها قوة االحتالل، والذي راهن على ضعف اإلرادة 
ّالسياسية لدى المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية 

  ”.الصناعية، إلرغامها على إنهاء االحتالل بشكل كامل

رادة السياسية لدى ورأى لينك أن ضعف اإل
الدول الغربية سمح لسلطات االحتالل بتفادي مواجهة 

  .”لتصرفاتها الشرسة“عواقب ملموسة 

تحرك المجتمع الدولي لتأييد “وأكد ضرورة 
ٕالقانون الدولي واجبار السلطة اإلسرائيلية على إنهاء 

  .”االحتالل وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير

ًطات االحتالل سلكنا، إذا لم تحرك سل“وأضاف 
فيتعين على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره 

  ”.المضادة إلى أن تنصاع

ووصف لينك حالة حقوق اإلنسان في قطاع غزة 
ً، مسلطا الضوء على تدهور الوضع ”بالمزرية“

االقتصادي واإلنساني واستمرار المسيرات، التي استشهد 
 جيش االحتالل  فلسطيني على يد٢٠٠خاللها أكثر من 

  .”٢٠١٨) مارس(منذ آذار 

كما لفت االنتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم 
منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات االستيطانية في 

 .الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة

 ١٥ ص٢٥/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

إسرائيل تفرج عن مصور فلسطيني يكافح 
  دس الشرقيةللحصول على إقامة في الق

 أفرجت سلطات –) ب.ف.أ (– القدس المحتلة
االحتالل اإلسرائيلية أمس عن المصور الصحفي 

 بكفالة مالية عالية بعدما "مصطفى الخاروف"الفلسطيني 
اعتقلته مدة عشرة أشهر وهددت بترحيله من مدينة 
القدس الشرقية المحتلة لرفض وزارة الداخلية منحه إقامة 

اطلق سراحه من ) ً عاما٣٣(اروف والخ .دائمة فيها
معتقل جفعون في الرملة وسط البالد، وهو مولود ألم 

انتقل من الجزائر للعيش . جزائرية وأب فلسطيني مقدسي
في القدس الشرقية المحتلة مع أسرته عندما كان عمره 

  . عاما١٢

وخالل وجوده كان يقدم طلبات للحصول على 
لسلطات اإلسرائيلية االقامة الدائمة في القدس فترفض ا

ًطلبه وتمنحه بدال من ذلك تأشيرات مؤقتة، مع إبقاء 
طلبات إقامته الدائمة قيد الدرس ضمن اجراءات وزارة 

  .الداخلية، الى أن رفضت الوزارة طلباته نهائيا

وأكدت المحامية عدي عدين من مركز الدفاع 
أفرج عن مصطفى بكفالة “لفرانس ” هموكيد“عن الفرد 
لية وبشروط، ونعمل على تقديم طلب لم شمل مالية عا

العائالت من خالل تقديم طلب رسمي جديد لوزارة 
حتى يحصل على االقامة الدائمة في مدينة ” الداخلية

  .القدس الشرقية

إن “وكانت منظمة العفو الدولي قالت في بيان 
المصور الصحفي مصطفى الخاروف محتجز تعسفا منذ 

ن جفعون بالرملة بوسط بداية العام الحالي في سج
وجاء اعتقاله بعدما رفضت وزارة الداخلية . إسرائيل

” دواع أمنية“اإلسرائيلية طلبه لجمع شمل األسرة بزعم 
، وأمرت بترحيله ”االنتماء إلى حماس“بما في ذلك 

الفوري إلى األردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في 
  .”اإلقامة، وسيظل عديم الجنسية

ن إسرائيليتان في السابق قرار وأيدت محكمتا
الترحيل، وحالت االلتماسات التي قدمت للمحكمة العليا 

والقت قضيته اهتماما محليا  .اإلسرائيلية دون تنفيذ القرار
ودوليا واسعا، واعتبرت منظمة العفو الدولية في وقت 

  .سابق إبعاده عن زوجته وابنته انتهاكا للقانون الدولي

يني للتنمية والحريات وأطلق المركز الفلسط
الماضي حملة ) يونيو(في حزيران ) مدى(اإلعالمية 

ٕإلكترونية لمنع إبعاد مصطفى واطالق سراحه من سجون 
 .االحتالل
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 ١٥ ص٢٥/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

سيدات القدس في مواجهة االحتالل رغم 
  أشكال القمع

 

 تتعرض – جويحان دياال – القدس المحتلة
ة في مدينة القدس تتعرض منذ سنوات المرأة الفلسطيني

طويلة العتداءات وانتهاكات واعتقاالت من قبل سلطات 
. االحتالل فيما يحتفل العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي

وتتعرض المرأة المقدسية للتهجير من بيتها تارة، وتشريد 
كما تحرم من الوصول إلى . أسرتها بعد هدم منزلها
صر على حقها في العبادة فيه المسجد األقصى ألنها ت

  .وحمايته رباطا من اعتداءات االحتالل ومستوطنيه

تقول عضو المجلس االستشاري لحركة فتح 
إن المرأة الفلسطينية هي عنوان األنوثة، "جهاد أبو زنيد 

 وأم الشهداء، األسرىفهي األم والزوجة واألخت، وهي أم 
 اإلعالميةووهي الشهيدة واألسيرة، والمعلمة والطبيبة 

وهي درة .. والمهندسة والمحافظ والقاضي والمحامية
  ".التاج

": الحياة الجديدة"وتضيف أبو زنيد في حديث لـ
 الفلسطينية شاركت منذ سنوات طويلة في النضال المرأة"

إلى جانب الرجال للدفاع عن أرضها ومقدساتها، 
وتعرضت لالعتداء واالعتقال والضرب، هي من استمرت 

  ".ركة لدفاع عن مقدساتهافي المع

وحيت أبو زنيد، نساء القدس على تواجدهن 
المستمر في الصفوف األمامية في الوقفات والتظاهرات 
في وجه المحتل، كما حيت النساء اللواتي يبعن النعنع 

على الطرقات في شوارع " الميرامية"والبقدونس والزعتر، و
  .القدس ويتعرضن لالنتهاك ومصادرة بضاعتهن

 األقصىورها قالت المبعدة عن المسجد بد
في ذكرى يوم المرأة العالمي : "المبارك هنادي الحلواني

 الفلسطينية تطالب بحرياتها في العبادة المرأةمازالت 
 المبارك والعيش األقصىوالصالة في رحاب المسجد 

 المقدسية تعاني من ويالت المرأةبكرامة وحرية وال زالت 
  ". والقمع بكل الطرق والوسائلاالحتالل من اعتقاالت

اليوم المرأة الفلسطينية التي : "وتضيف الحلواني
) اهللا أكبر( المبارك تقول كلمة األقصىتقف في المسجد 

أمام مجموعات االقتحامات من قبل المتطرفين اليهود، 
 المسجد ويسمح للمتطرفين أبوابوتطرد المرأة خارج 

تتعرض لالعتداء  للمستوطنينباقتحامه، وخالل تصديها 
  ".واالعتقال والشتائم النابية البذيئة

 في العالم امرأةووجهت الحلواني رسالة، إلى كل 
 المقدسية وتطالب بحريتها المرأةان تقف إلى جانب 

  .اإلسرائيليوتحريرها من سلطات االحتالل 

يأتي يوم : "أما الناشطة أسماء شيوخي فتقول
 التحقيق بعد ان تم  في غرفوأنا) اليوم األحد(المرأة 

 األقصى عن المسجد األبعاد ورقة أيامتسليمي قبل 
  ". أيام على ان يتم استكمال التحقيق معي٧المبارك لمدة 

أقطن في بلدة سلوان ومنزلي محاط "وتضيف، 
ً مرارا وتكرارا من تلالعتداءابالبؤر االستيطانية، وتعرضت  ً

هودية قبل المتطرفين اليهود خالل أيام األعياد الي
 الفلسطينية تتعرض للعنف المرأةوتوضح أن ". وغيرها

اللفظي والجسدي بشكل مستمر من قبل سلطات االحتالل 
 األسيرات، حيث عشرات بالمرأة اهتمام أوٍدون رادع 
 األسيرةآخرهن ..  داخل سجون االحتاللالفلسطينيات

  . هبة اللبدي المضربة عن الطعاماألردنية

 المرأة إلهام نعمان، إن بدورها قالت المرابطة
الفلسطينية تتعرض يوميا لالنتهاكات من قبل سلطات 
االحتالل، وعشرات النساء من مدينة القدس هجرت من 

  .منازلها بعد قيام سلطات االحتالل بهدم منزلها

وتضيف، أنه يجب االهتمام والعمل على دعم 
 الفلسطينية في مدينة القدس وفي وجه المرأةصمود 
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المراكز "الحتالل فيها، إذ تعمل ما تسمى مخططات ا
 التابعة لبلدية االحتالل على استقطاب "الجماهيرية

المقدسيات لتحقيق اختراق لالحتالل من هذا الجانب، 
  .وهذا سيكون له تأثير سلبي يجب التصدي له

 ٢٨/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

االنتهاكات في القدس تطهير عرقي ويجب 
  للحد من جرائم الحرب" إسرائيل "الضغط على

 

قال رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق 
ّاإلنسان رامي عبده إن السلطات اإلسرائيلية تواصل بال 
هوادة عمليات هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في 
القدس وتستهدف العائالت وتعتقل األطفال وتتعمد 
ترويعهم كجزء من نمط منهجي معتمد لتهجير 

 .سطينيين بالقوة من المدينة المحتلةالفل

وقال عبده خالل كلمة أمام البرلمان البرازيلي 
خالل جلسة استماع عقدها البرلمان بشأن أوضاع حقوق 

على الرغم من اعتماد "اإلنسان في األراضي الفلسطينية 
) ٢٣٣٤(مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم 

ّأكد عدم شرعية ، والذي ٢٠١٦في أواخر ديسمبر 
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

تواصل بناء " إسرائيل"ّبما فيها شرقي القدس، إال أن 
المستوطنات بشكل غير قانوني، وهو ما يعد جريمة حرب 

 ".بموجب القانون الدولي

كجزء من عمل المرصد "وأضاف عبده أنه و
 يعمل المرصد منذ أكثر األورومتوسطي في مناطق النزاع،

ٍمن عام على إصدار تقرير شهرٍي يرصد ويحلل  ٍ
االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس، وال أبالغ إذا 
ُقلت أننا صدمنا من تصاعد أعداد وأشكال االنتهاكات في 

ٍالمدينة خالل اإلثني عشر شهرا الماضية بشكل ممنهج ً" ،
سرائيلية قسوة ضد ًمشيرا إلى أن إحدى أكثر السياسات اإل

الفلسطينيين هدم منازلهم ومؤسساتهم ضمن خطط 
مسبقة ترمي إلى طردهم من مدينة القدس عن طريق 
حرمانهم من تصاريح البناء ومواصلة هدم منازلهم 
ًومتاجرهم ومؤسساتهم استنادا إلى قوانين عنصرية 

 .ٕواجراءات تعسفية

ّوتطرق رئيس المرصد األورومتوسطي خالل 
ول حالة حقوق اإلنسان في األراضي كلمته ح

الفلسطينية، إلى الواقع المرعب لألطفال في القدس بفعل 
الهجمات اإلسرائيلية واالقتحامات الليلية التي تستهدف 

 .منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة

على الرغم من أن انتهاكات "وقال عبده 
فئات، ضد الفلسطينيين التي تؤثر على جميع ال" إسرائيل"

إال أن األطفال ال يزالون األكثر عرضة للخطر، مع 
تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية ضدهم، إذ يتعرضون إلى 
ًمستويات غير مقبولة من العنف يوميا، في طريقهم إلى 
ٕالمدرسة واليها، وأثناء المدرسة، وفي منازلهم على فراش 

  ". نومهم

 واستعرض عبده أمام نواب البرلمان البرازيلي
معاناة خمسة آالف أسير فلسطيني في السجون 

ً امرأة، الفتا إلى أن ٣٨ طفل و٢١٠اإلسرائيلية بينهم 
ً٪ من هؤالء األسرى معتقلون إداريا ضمن نظام يتيح ١٠

للسلطات اإلسرائيلية إلقاء القبض على األشخاص 
واحتجازهم دون أي تهمة أو محاكمة لفترات طويلة، 

 .و معرفة التهم الموجهة إليهمودون إمكانية االستئناف أ

وأشار عبده إلى أن عشرات األسرى أنهوا 
ًاألسبوع الماضي إضرابا عن الطعام دام شهرا تقريبا  ًً
احتجاجا على وجود أجهزة تشويش للهواتف المحمولة، 
ًموضحا أن معظم المعتقلين في مختلف السجون اشتكوا 
من صداع شديد نتيجة تشغيل تلك األجهزة، لكن 

سلطات اإلسرائيلية تجاهلت اآلثار السلبية لألجهزة على ال
 .>>....صحة السجناء
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" إسرائيل"ّوأوضح أن سوء معاملة ... <<
للفلسطينيين، بمن فيهم السجناء، واستخدام التعذيب 
ضدهم محظور بموجب االتفاقيات واالتفاقيات الدولية، إذ 

، وكذلك البروتوكول ١٩٤٩تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 
ً، عددا من المواد التي تحظر ١٩٧٧األول والثاني لعام 

بشكل صارم المعاملة القاسية واالعتداء على الكرامة 
  .اإلنسانية

ّيذكر أن رئيس األورومتوسطي أجرى على 
هامش زيارته لقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ 
البرازيلي، والتقى رئيس لجنة حقوق اإلنسان في 

كات حقوق اإلنسان في المجلس، واستعرض معه انتها
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، واإلجراءات 
اإلسرائيلية في مدينة القدس على وجه الخصوص، 
ودعاه إلى عقد جلسة عامة لمجلس الشيوخ لمناقشة 
تلك االنتهاكات، والبحث في سبل الضغط على السلطات 

  .اإلسرائيلية لوقفها

  ٢٨/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" إعادة التموضع"نجاح مرابطات األقصى في 
  لمواجهة اعتداءات االحتالل

 

 )خاص موقع مدينة القدس(وسام محمد : إعداد

لم يتوقف االحتالل في استهداف عناصر حماية 
المسجد األقصى المبارك منذ عقود سبقت، وعمل بشكل 
ٕمتواصل على ضرب واخراج غالبية العناصر التي أخذت 

ماية المسجد والرباط فيه والتصدي على عاتقها ح
  .القتحامات المستوطنين

وعمل االحتالل على استهداف الحركة اإلسالمية 
في الداخل الفلسطيني المحتل من خالل قرار حظرها 

، واستهداف االنتفاضات "خارجة عن القانون"واعتبارها 
 ٢٠١٥ أكتوبر –الشعبية التي انطلقت في تشرين أول 

ًرا مميزا في تجميد اعتداءات االحتالل والتي كان لها دو ً
اإلسرائيلي بحق المسجد األقصى، باإلضافة إلى استهداف 

  .المرابطات والتضييق عليهن

 :المرابطات في المسجد األقصى المبارك

هن مجموعة من النساء اللواتي يعملن على 
حماية المسجد األقصى المبارك من اعتداءات االحتالل 

 المستوطنين، برزت أسمائهن اإلسرائيلي وعصابات
وصرن رمزا يحتذى به، في الشجاعة والصمود والدفاع 
عن األقصى، من بينهن المعلمة خديجة خويص، المعلمة 
هنادي الحلواني والمربية أم طارق الهشلمون، وغيرهن 

  .من المرابطات اللواتي توحدت عزائمهن لحماية األقصى

قوبات اتخذ االحتالل اإلسرائيلي عشرات الع
الفردية والجماعية بحق المرابطات وعائالتهن، بهدف 
ّالتضييق عليهن ومنعهن من مواصلة رسالتهن ودورهن 
في حماية أولى القبلتين، واعتمد االحتالل سياسات عدة 
ًفي استهداف المرابطات بدءا من االعتقال واالعتداء 
عليهن بالضرب حتى اإلبعاد عن المسجد األقصى، وقد 

في " المقلوبة" اإلجراءات إلى منع تناول طعام وصلت تلك
  .المسجد األقصى المبارك

 أعلن وزير الحرب اإلسرائيلي ٢٠١٥-٩-٩في 
" المرابطين"موشيه يعلون عن قرار حظر نشاط 

في المسجد األقصى المبارك واعتبارهم " المرابطات"و
وجاء هذا القرار بحجة أن . كجمعيات غير مشروعة

طات يثيرون ويفتعلون المشاكل خالل المرابطين والمراب
  .اقتحامات المستوطنين للساحات المسجد األقصى

وقبل هذا القرار وبعده، يواصل االحتالل 
اإلسرائيلي استهداف المرابطات ويمنعهن من دخول 
ٕاألقصى للصالة والتدريس واالعتكاف والمرابطة، وان 
 كانت إجراءاته قد تصاعدت بعد القرار، إال أن ذلك لم
يمنع المرابطات من مواصلة رباطهن في األقصى أو في 

  .أقرب نقطة إليه
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ونجحن المرابطات في تصدير قضية المسجد 
األقصى إلى العالم العربي واإلسالمي والدولي من خالل 
صوتهم وحراكهم اإلعالمي والميداني وتعرضهن 
العتداءات االحتالل المتواصلة، ونجحن في كل محطة 

اعية في المواجهة والتصدي لالحتالل بتقديم صورة إبد
اإلسرائيلي بطرق إبداعية، ال سيما في المحطات الفاصلة 
كهبتي باب األسباط وباب الرحمة، وفي حمالت إعالمية 

  .عديدة تؤكد حق األمة في المسجد األقصى

ويعتمد االحتالل اإلسرائيلي سياسة اإلبعاد عن 
األعياد المسجد األقصى المبارك التي يتبعها قبيل 

والمناسبات اليهودية، بهدف التفرد بالمسجد األقصى 
المبارك واقتحامه بحرية، وفي هذه المرحلة، يحرصن 
المرابطات على الرباط عند أبواب المسجد األقصى 

  .المبارك

وخالل األيام القليلة الماضية، اعتقل االحتالل 
فتاة فلسطينية من سكان منطقة جلجولية في الداخل 

، من أمام المسجد ١٩٤٨ي المحتل منذ العام الفلسطين
ّاألقصى المبارك من جهة باب السلسلة، وحولتها إلى أحد 
مراكزها للتحقيق معها، كما اعتدت بالضرب على 
المرابطات في باب السلسلة قرب المسجد األقصى، وتم 
نقل السيدة أم طارق دعور من سكان عكا بالداخل 

مر داخل البلدة القديمة المحتل، إلى عيادة الهالل األح
بالقدس المحتلة بعد ارتطام رأسها بالحائط نتيجة 

  .االعتداء عليها

ًواعتقل االحتالل أيضا السيدة المقدسية المبعدة 
ّعايدة الصيداوي من أمام باب السلسلة، وسلم أم محمد 
الشيوخي أمر استدعاء للتحقيق معها، وهي من سكان 

  .القدس المحتلة

هداف، تقول المرابطة خديجة وفي سياق االست
ّكنت أسكن بلدة الطور المطلة مباشرة على : "خويص ُ

ُالمسجد األقصى المبارك، حيث يظهر للرائي األقصى 

ًبكامل مساحته خاصة الشرقية منه، لكن حاليا أعيش في 
ٕبيت بعيد نوعا ما عن المسجد األقصى المبارك، وان كان  ً

ّيعتبر جزءا من المدينة المقدسة،  ُ ّإال أن الجدار قد شق ُ ّ
 ".َالطريق وفصل البلدة عن مدينة القدس

ِصرت مضطرة للسكن في هذه البلدة ؛ : "وتضيف َ ُ
َألن زوجي ممنوع من دخول مدينة القدس، وال يسمح له  ُ ٌ ّ
حتى بالحصول على هوية مقدسية مؤقتة وال حتى ورقة 
ّإقامة وال ورقة تصريح لدخول القدس مع أن زوجته 

  ".قادسة يحملون وثيقة إقامة مقدسيةوأبناءه م

ًّأخرج يوميا من بيتي البعيد، : "وتتابع خويص
ًالذي يتطلب حتى أصل للقدس وقتا مضاعفا أضعافا  ً َ ُ
ُكثيرة ومشقة وجهدا كبيرين، أخرج لعملي من السادسة  ً
ُصباحا ألصل بعد الثامنة للقدس، وأعود عند الثالثة  ً

ّخرج مجددا لألقصى أو ّ ثم أ،َللبيت ألنجز أعمال البيت ُ
  ".ّبواباته لصالتي المغرب والعشاء

بدوره يقول األستاذ أيمن زيدان نائب مدير عام 
إن نجاح المرابطات بالصمود : "مؤسسة القدس الدولية

المرن الذي يواصل التصدي والدفاع بالرغم من المالحقة 
ًواإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك، فضال عن قدرة 

 في امتصاص إجراءات االحتالل ومواصلة المرابطات
التصدي العتداءات المستوطنين بفاعلية من خالل الرباط 
عند باب السلسلة ونقل المواجهة خارج المسجد في 

  ".صورة من المقاومة المبدعة

المرابطات نموذج فريد للمقاومة :" ويضيف زيدان
الشعبية، استطعن بصمودهن والخبرة المتراكمة في 

ًالحتالل أن يتبوأن موقعا متقدما في التصدي معاندة ا ً
الستباحة وتهويد المسجد األقصى المبارك من خالل 

 ".االقتحامات وانتهاك حرمة األقصى

هذا ما حدث بالفعل أن :" وختم زيدان بالقول
خلق هذا الصمود نقاشا في جنيف وأمريكيا الالتينية من 

خير الذي خالل حراك المركز األرومتوسطي في تقريره األ
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تناول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة 
  ".ووصفه بـ تطهير عرقي

هكذا تحاول المرابطات في المسجد األقصى 
المبارك الحفاظ على األمانة التي يحملنها، يرابطن في 

عند أبوابه، عند باب السلسلة، باب حطة، ... األقصى
وطنين من عند أقرب نقطة إليه لمنع عصابات المست

  .التفرد في المسجد األقصى المبارك

  ٢٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يحتجز : مركز حقوقي فلسطيني
ً شهيدا فلسطينيا١٥جثامين  ً  

  

 أفاد مركز حقوقي - عمان - نادية سعد الدين
فلسطيني بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما تزال تحتجز 

ًطينيا من قطاع غزة، بينهم ً شهيدا فلس١٥جثامين 
طفالن، وترفض تسليمهم لذويهم، بينما واصلت عدوانها، 
ّأمس، بشن حملة واسعة من المداهمات واالعتقاالت في 

  .أنحاء مختلفة من األراضي المحتلة

وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان الفلسطيني 
ًالشهداء المحتجزة جثامينهم قضوا جميعا منذ بدء “إن 

 العودة الشعبية السلمية على طول الحدود مسيرات
  .”٢٠١٨) مارس(الشرقية لقطاع غزة في آذار 

سلطات االحتالل سلمت األربعاء “وأضاف أن 
الماضي جثمان الطفل الفلسطيني عماد شاهين، من 
مخيم النصيرات لالجئين الفلسطينيين وسط القطاع، بعد 

  .”طلب من مراكز حقوقية

رائيلية المتواصلة بحق باالنتهاكات اإلس“وندد 
ً، معربا عن ”المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة

غير “استهجانه لسياسة احتجاز جثامين الشهداء 
ّتنتهك الحقوق األساسية للمتوفي “كونها ” اإلنسانية ّ

وعائلته وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه في شكل من 
  .”أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي

المجتمع الدولي “ّطالب المركز الحقوقي و
بالتدخل العاجل والفاعل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية 
والضغط على سلطات االحتالل لإلفراج عن باقي 
الجثامين المحتجزة وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة األخيرة 
عليهم ودفنهم بطريقة الئقة تتناسب ومعتقداتهم الدينية 

  .”والثقافية

لى أن ما يسمى المحكمة العليا ويشار إ
اإلسرائيلية في القدس المحتلة وافقت، في شهر أيلول 

الماضي، على طلب النيابة العامة والجيش ) سبتمبر(
والشرطة في الكيان اإلسرائيلي باستمرار احتجاز جثامين 
شبان فلسطينيين كانوا استشهدوا في مواجهات مع قوات 

ضفة الغربية وقطاع االحتالل في أحداث متفرقة في ال
  .غزة

 آذار ٣٠وكانت مسيرات العودة قد انطلقت في 
 للمطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي ٢٠١٨) مارس(

 ٢٠٠٧المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 
  .وللتأكيد على حق عودة الالجئين الفلسطينيين

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة؛ فقد 
 سيدة، ١٢ طفال و٦١بينهم ً فلسطينيا، ٣١٣استشهد 

 ألف فلسطيني، ٣٤في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 
ً ألفا تلقوا العالج في المستشفيات منذ ١٨منهم أكثر من 
  .بدء المسيرات

فيما واصلت قوات االحتالل عدوانها ضد الشعب 
الفلسطيني، باعتقال فلسطينيين اثنين بالقرب من السياج 

غزة، فيما أصيب أحدهما األمني الفاصل جنوبي قطاع 
  .بنيران أسلحتها الكثيفة

ًكما اعتقلت عددا من الفلسطينيين عقب مداهمة 
منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في مناطق متفرقة 

وأفادت األنباء الفلسطينية .من الضفة الغربية المحتلة
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قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين من منازلهم “بأن 
شمالي نابلس، كما داهمت ” الشماليةعصيرة “في بلدة 

شرقي نابلس، ” روجيب“منزل أحد المواطنين، في قرية 
، ”سكاكا“ًوعاثت بداخله خرابا، واعتقلت آخرين من بلدة 

  .”قضاء سلفيت

واندلعت المواجهات العنيفة بين الشبان 
الفلسطينيين وقوات االحتالل أثناء اقتحامها مخيم 

يين، جنوبي مدينة بيت لالجئين الفلسطين” الدهيشة“
ًلحم، جنوبا، مما أسفر عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت 

  .بين صفوف المواطنين

في مدينة ” عقبة جبر“وبالتزامن؛ شهد مخيم 
ًأريحا، شرقا، مواجهات عنيفة تخللها إلقاء زجاجات 
حارقة على دوريات االحتالل، فيما اعتقلت قوات االحتالل 

في القدس ” الصوانة“داخل حي ًفتى فلسطينيا من منزله 
  .المحتلة

وفي نفس السياق؛ أخطرت سلطات االحتالل 
” الظهر“بهدم ست منشآت فلسطينية سكنية في منطقة 

شمالي غرب رام اهللا، بذريعة وقوعها ” كوبر“في بلدة 
، ”أوسلو“، وفق اتفاق ”ج“ضمن المنطقة المصنفة 

 في المائة من مساحة ٦١، التي تشكل زهاء ١٩٩٣
لضفة الغربية، وتخضع للسيطرة األمنية واإلدارية ا

اإلسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات االحتالل على أي 
  .مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها

من جانبه؛ كان ممثل السلطة الفلسطينية لدى 
األمم المتحدة، رياض منصور، قد طالب مجلس األمن 

االحتالل الدولي بضرورة االضطالع بمسؤولياته تجاه 
اإلسرائيلي، وتطبيق قرارته ذات الصلة بالقضية 

  .الفلسطينية

وقال منصور، على هامش انعقاد الجلسة 
الشهرية المفتوحة لمجلس األمن حول الشرق األوسط 

ًمجلس األمن ليس ناديا “والقضية الفلسطينية، إن 

للتسلية بل هو مسؤول عن حفظ السلم واألمن الدوليين 
مسؤولياته فيما يتعلق بتطبيق ميثاق ويجب أن يضطلع ب
  .”األمم المتحدة وقرارته

نريد من مجلس األمن أن يبعث “: وأردف قائال
برسالة قوية إلى القوة القائمة باالحتالل مفادها أن إنهاء 
ٕالصراع واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

  .”الشريف هو الحل الوحيد لتحقيق السالم

من واجب المجتمع الدولي القيام “ونوه إلى أن 
بإخضاع هؤالء الذين يزدرون القانون الدولي إلى 

  .”المساءلة وفقا لميثاق األمم المتحدة

  ٢٦ ص٣٠/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

توتر باألقصى بعد اقتحام المستوطنين باب 
  الرحمة والصالة فيه

 

 شهدت ساحات -   وكاالت- فلسطين المحتلة
 أمس األربعاء، توترا عقب أداء المسجد األقصى صباح

مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية جماعية في 
  .منطقة باب الرحمة في ساحات الحرم

وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين قاموا بأداء 
الصلوات بشكل جماعي في منطقة باب الرحمة، وواصلوا 
الصالة والهتاف خالل اقتيادهم من قبل أفراد من الشرطة 

الحتالل خارج األقصى، كما طالبت شرطة االحتالل وضباط ا
إلى ذلك، قام .من الحراس والمصلين باالبتعاد عنهم

المزعوم بتصوير » طالب ألجل الهيكل«مستوطنون من 
هؤالء هم المسؤولون «حراس األقصى واستفزازهم بالقول 

  .«عن العملية التي وقعت في األقصى قبل عامين

االحتالل حارس وفي سياق متصل أبعدت شرطة 
المسجد األقصى ايهاب أبو غزالة عن األقصى حتى اليوم 

تصوير الشرطة «الخميس، حيث اعتقل أمس األول بحجة 
  .خالل اقتحامها مصلى باب الرحمة
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ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات االحتالل أحياء 
كما .  مقدسيين بعد اقتحام منازلهم٣بلدة سلوان، واعتقلت 

خرة من مساء أمس األول فتى من اعتقلت في ساعات متأ
  .بلدة العيسوية، خالل اقتحام البلدة واالنتشار في حاراتها

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األربعاء، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، تم خاللها اعتقال عددا من الشبان 

  .زة األمنيةجرى تحويلهم للتحقيق لدى األجه

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن 
 شابا خالل مداهمات واقتحامات بالضفة، ١٩جنوده اعتقلوا 

حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 
  .المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين

وفي القدس، قالت شرطة االحتالل أن عناصرها 
شبان عقب مواجهات في شارع الواد في القدس  ٧اعتقلوا 
واعتقلت شرطة االحتالل أربعة شبان من قرية . القديمة

وقال مواطنون أن قوات كبيرة . بيت دقو، قضاء القدس
  .لالحتالل داهمت القرية

وأصيبت سيدة فلسطينية بجروح وصفت بالخطيرة، 
صباح أمس االربعاء، بعد اطالق الرصاص عليها من قبل 

عند » طعن« االحتالل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية جنود
  .الحرم اإلبراهيمي في الخليل

ان قوات » معا اإلخبارية«وافاد مراسل وكالة 
االحتالل اطلقت النار على المواطنة سهيل احمد سعيد 

من بلدة إذنا غرب الخليل، ومنعت )  عاما٣٧(سليمية 
وصول طواقم اإلسعاف وحراس الحرم االبراهيمي من ال

وأضاف ان االحتالل نقل المواطنة سليمية الى . اليها
وافاد الشيخ . في القدس» تشعاري تصيدق«مستشفى 

حفظي ابو اسنينة مدير الحرم االبراهيمي بأن سليمية 
اصيبت في قدميها، وقام جنود االحتالل باغالق محيط 

  .الحرم ومنع حركة موظفي الحرم والمواطنين

أمس، على سرقة ثمار وأقدم مستوطنون، صباح 
مئات أشجار الزيتون من اراضي قرية دير الحطب شرق 

وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في . نابلس
شمال الضفة أن االراضي تعود ملكيتها لمواطنين من قرية 
دير الحطب، مضيفا انهم تفاجئوا أمس عندما سمح لهم 

ي بالدخول إلى اراضيهم عن طريق االرتباط الفلسطين
الون «والواقعة في منطقة راس حازم المحاذية لمستوطنة 

لقطف ثمار الزيتون بسرقة وقطف مئات األشجار » موريه
  . من قبل المستوطنين

نقال عن أصحاب » معا«وأكد دغلس لوكالة 
 شجرة زيتون، قام ١٢٠األراضي ان أحد المواطنين يملك 

المستوطنون بسرقة الثمار وتقطيع مئات االشجار 
  .ميرهاوتد

إلى ذلك، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، 
لمدة شهر على جندي » الخدمة المجتمعية«حكمها بـ 

إسرائيلي، اعترف بقتل فتى فلسطيني خالل مشاركته في 
  .٢٠١٨مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في تموز 

العبرية الصادرة أمس » هآرتس«وذكرت صحيفة 
الق النار على الفتى األربعاء، أن الجندي اعترف باط

، دون إذن من قادته، وأنه ) عاما١٥(عثمان رامي حلس 
  .لم يتبع أوامر إطالق النار أو التوجيهات التي تلقاها

ًوفقا لقرار الحكم، أطلق الجندي النار على حلس 
، أثناء مظاهرة بالقرب من معبر ٢٠١٨ تموز ١٣في 

  .كارني، شرق مدينة غزة

ى الشبكات االجتماعية وفي التوثيق الذي نشر عل
الفلسطينية، يظهر حلس وهو يقف بجانب السياج مع 
العديد من النساء والشباب الذين يحملون األعالم 

وفي مرحلة ما ظهر وهو يسقط على األرض، . الفلسطينية
حيث تم إطالق النار على القسم العلوي من جسده، وتم 

  .موته بعد فترة وجيزةتحديد 

  ٢٢ص ٣١/١٠/٢٠١٩الدستور 
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 ٥ٕمستوطنون يقتحمون األقصى وابعاد 
  فلسطينيين عن باحاته

 

، مساقتحم عشرات المستوطنين صباح ا
اإلثنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة 
بحراسة مشددة من قوات االحتالل، التي واصلت فرض 
إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين وقامت بإبعاد 

 . تواجدوا بساحات الحرم للتحقيق٥استدعاء و

ومع بدء األعياد اليهودية واإلعالن عن 
االقتحامات الجماعية لساحات الحرم في أول أيام رأس 
السنة العبرية، انتشرت قوات االحتالل في القدس القديمة 
ونصبت حواجز عسكرية على الطرقات المؤدية لبوابات 

 .المسجد األقصى

صر الوحدات الخاصة في كما استنفرت عنا
ساحات األقصى وخاصة عند باب المغاربة والمصلى 

، لتوفير الحماية "باب الرحمة"القبلي ومصلى 
 .للمستوطنين خالل اقتحامهم لساحات الحرم

ومع تواصل التضييقات على الفلسطينيين 
وفرض إجراءات مشددة على دخولهم لساحات الحرم 

ّوابعاد بعضهم، خاصة الشبان، تع ّ مد عناصر من شرطة ٕ
االحتالل إلى تصوير كافة المتواجدين من الفلسطينيين 
في ساحات الحرم، وخاصة بالقرب من مسار اقتحام 

 فلسطينيين واستدعاؤهم ٥المستوطنين، حيث تم إبعاد 
 .للتحقيق

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، فقد 
 ٩٤ت لـأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة بعد أن سمح

ًمستوطنا اقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف في الفترة 
 .الصباحية بحراسة مشددة لعناصر الوحدات الخاصة

وتقدم حاخامات اقتحامات مجموعات 
المستوطنين لساحات األقصى، ونظموا جوالت استفزازية 

المزعوم، " الهيكل"في ساحاته وقدموا شروحات عن 
ودية قبالة قبة الصخرة وبعضهم قام بتأدية صلوات تلم

، قبل أن يغادروا الساحات من باب "باب الرحمة"ومصلى 
 .السلسلة

ذكر أن اآلالف من المستوطنين شاركوا حتى 
ٍساعات الفجر األولى في صلوات تلمودية وطقوس 

رأس "توراتية في ساحة البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى 
 ."السنة العبرية

 واالقتحامات وتأتي هذه الشعائر التوراتية
لألقصى والمسيرات بالقدس القديمة، استجابة لدعوات 

بتنظيم اقتحامات جماعية لألقصى " منظمات الهيكل"
خالل فترة األعياد اليهودية التي ستتواصل حتى منتصف 

 .أكتوبر المقبل /تشرين األول

  ٢٢ ص١/١٠/٢٠١٩الدستور 
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 قوات االحتالل تعتقل فتى من قرية الجديرة
  بالقدس

 

قوات االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، فتى من قرية الجديرة 

 .شمال غرب مدينة القدس المحتلة

الشبابي في القرية وليد عزام، إن  وقال الناشط
 ١٤(برجس  قوات االحتالل اعتقلت الفتى مأمون منذر

لفصل ، أثناء تواجده على مقربة من جدار ا)عاما
 إلى مركز التحقيق المعروف بـ العنصري، واقتادته

  ".عطروت"

 ١/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 
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االحتالل يعتدي على مشاركين بوقفة : القدس
  منددة باعتقال سامر العربيد

 

قوات االحتالل   اعتدت– وفا – القدس
 الثالثاء، على مشاركين في وقفة أمساإلسرائيلي، مساء 

أمام مستشفى هداسا بالقدس ضد اعتقال تضامنية 
األسير سامر العربيد، والذي يتلقى العالج هناك وهو 

 .بحالة حرجة

وأقدم جنود االحتالل، على ضرب المشاركين 
 .واعتقال اثنين بعد االعتداء عليهما بشكل وحشي

وطالب عشرات النشطاء سلطات االحتالل 
صف الشهر بإطالق سراح األسير العربيد الذي اعتقل منت

الجاري من منزله في مدينة رام اهللا وخضع لتحقيق 
 .عسكري تسبب له بفقدان للوعي وفشل كلوي يهدد حياته

وشدد النشطاء على أن العربيد بحاجة ماسة 
لعالج طبي حقيقي وليس كما تقوم به سلطات االحتالل، 

  .مطالبين بمحاكمة كل المحققين الذين اعتدوا عليه

  ٢/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 
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 ويؤدون "األقصى"مستوطنون يقتحمون 
 صلوات وشعائر تلمودية في باحاته

  

 – غزة – رام اهللا –  وكاالت- القدس المحتلة
اقتحم مستوطنون متطرفون أمس باحات المسجد األقصى 

  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة–المبارك 

المية العامة وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلس
وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، 

في رام اهللا إن االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات االحتالل 

  .اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

وأوضح أن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
 والحراسة لمجموعات االحتالل، وفرت الحماية

المستوطنين خالل جوالتها ومحاوالتها أداء صلوات 
وشعائر تلمودية في المسجد األقصى خاصة في محيط 
ُمبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من 

  .المسجد المبارك

وبين الخطيب أن االحتالل شدد من إجراءاته 
بحق المصلين من فئة الشبان، حيث قام باحتجاز 

اتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجية بطاق
  .للحرم القدسي الشريف

إلى ذلك أغلق عشرات من النشطاء الفلسطينيين 
وطلبة جامعة بيرزيت، أمس مقر الصليب األحمر الدولي 
في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، من أجل انقاذ 
 حياة األسير سامر العربيد الذي يواجه وضعا صحيا

  .خطيرا في سجون االحتالل اإلسرائيلي

وقال بيان صادر عن مجلس الطلبة في جامعة 
بيرزيت إن النشطاء أغلقوا أبواب مقر الصليب ومنعوا 
العاملين من دخوله، ونفذوا وقفة تضامنية مع األسير 

التحرك الفوري  "العربيد، تخللها رفع الفتات تطالب بـ
 العربيد، والمطالبة  إلنقاذ حياة األسير سامر"والعاجل

بضرورة قيام الصليب األحمر بزيارة األسير العربيد في 
المستشفى، والوقوف إلى جانبه للتحقيق في ظروف 

يذكر أن . التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه
 الشهر الماضي من منزله ٢٥األسير العربيد، اعتقل في 

 في مدينة رام اهللا، وخضع لتحقيق قاس، تسبب في
تدهور حالته الصحية، ويمكث اآلن في مستشفى 

  .ببلدة العيسوية بالقدس المحتلة” هداسا“

إلى ذلك قالت بلدية حلحول إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي اغلقت قبل ظهر أمس، بوابة مدخل حلحول 

  .الشمالي شمال مدينة الخليل
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وذكرت البلدية في بيان ان قوات االحتالل 
 عبور المركبات والمواطنين ذهابا اإلسرائيلي منعت حركة

  .وايابا إلى مدينة حلحلول تحت حجج أمنية

إلى ذلك تظاهر عشرات من الصحفيين أمس 
قبالة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة تنديدا باستمرار 
استهداف االحتالل للصحفيين وفرض الحصار على 

  .القطاع

وانطلق الصحفيون في مسيرة محمولة من وسط 
 إلى معبر بيت حانون شمال القطاع في مدينة غزة

تظاهرة نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
بمشاركة ” صحفيون ضد الحصار“الحصار، تحت عنوان 

ممثلي عدد من القوى الوطنية واإلسالمية ورفعت صورا 
للشهداء الصحفيين، إلى جانب شعارات تدعو لوقف 

  .استهداف الصحفيين وتطالب بحمايتهم

وفي كلماتهم أكد المتحدثون خالل التظاهرة بأن 
تشديد االحتالل في حصاره الجارف بحق سكان غزة، هو 
انتهاك للقوانين والمواثيق واألعراف الدولية، معتبرين 

  .الحصار بأنه جريمة حرب

وأشاروا إلى أن االحتالل يتعمد استهدافه 
لة للصحفيين والصحفيات العاملين في كافة الميادين العام

في فلسطين، خاصة قطاع غزة اثناء تغطية مسيرات 
العودة بهدف طمس الحقيقة وعدم نقل الرواية 
الفلسطينية الصحيحة، وفضح جرائمه المرتكبة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني أمام مرأى العالم، وطالبوا بالعمل على 
توحيد كلمة الصحفيين تحت صوت واحد لمواجهة 

ية الفلسطينية، وأهمها المخاطر التي تعصف بالقض
الحصار على القطاع وتكثيف الجهود اإلعالمية في نقل 
االحداث السياسة في فلسطين، خاصة في ظل مساعي 
االحتالل ونيته ضم الضفة وبناء المزيد من البؤر 

  .االستيطانية، وتهويد مدينة القدس

وطالبوا المنظمات الدولية بالعمل الفوري على 
ان حقوق الفلسطينيين وفق حماية الصحفيين، وضم

القرارات الدولية، وبالضغط على االحتالل للسماح في 
  .إدخال المعدات واألدوات الصحفية

  ١٩ ص٣/١٠/٢٠١٩الغد 
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ً أسيرا بعد تعرضهم للتعذيب منذ ٧٣استشهاد 
  ١٩٦٧العام 

 

 قال نادي األسير، إن سلطات االحتالل –رام اهللا 
ًذيب األسرى جسديا ونفسيا، أساليب متعددة لتع تنتهج ً

إنسانيتهم، واألهم الضغط  كأداة لالنتقام منهم وسلب
 عليهم، من أجل الحصول على اعترافات خالل فترة

من المعتقلين يتعرضون % ٩٥التحقيق، وأن ما نسبته 
االعتقال، ويمتد ذلك في التحقيق،  للتعذيب، منذ لحظة

تخذ سلطات وت ّوحتى بعد الزج بهم في السجون العامة،
  .ًاالحتالل عبر منظومة عنف شاملة، طرقا أخرى للتعذيب

 ٧٣وأوضح النادي في تقرير له، أمس، أن 
، ١٩٦٧للتعذيب، منذ العام  ًأسيرا استشهدوا بعد تعرضهم

 وخالل السنوات الست التي مضت برزت قضية األسير

 الذي استشهد في زنازين ٢٠١٣عرفات جرادات العام 
اعتقاله نتيجة تعرضه   أيام علىبعد خمسة" مجدو"

 .للتعذيب

األسير " النحشون" قتلت قوات ٢٠١٤وفي العام 
 قتلت ٢٠١٨ًجسديا، وفي العام  رائد الجعبري بعد تعذيبه

اعتقاله بعد  قوات االحتالل المعتقل ياسين السراديح لحظة
ٕتعذيبه واطالق النار عليه من نقطة الصفر، وفي نفس 

األسير عزيز عويسات بعد " شونالنح"قوات  العام قتلت
ُواثرها نقل إلى أحد " ايشل"أن عذبته في زنازين سجن  ٕ

مستشفيات االحتالل حتى تاريخ إعالن استشهاده في 
، وفي شهر أيلول من نفس العام قتلت ٢٠١٨أيار  ٢٠
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لحظة ) الريماوي(الخطيب  قوات االحتالل المعتقل محمد
 وكان آخر مناعتقاله من منزله بعد تعرضه للتعذيب، 

قتله االحتالل نتيجة التعذيب خالل التحقيق المعتقل 
 .٢٠١٩ تموز ١٦نصار طقاطقة في 

وأشار إلى أن مفهوم التعذيب ال يقتصر فقط 
خالل االعتقال  على العنف المستخدم بحق األسير

 والتحقيق، بل إن كافة اإلجراءات التنكيلية التي يواجهها

 إطار التعذيب، وأبرز األسرى داخل السجون تندرج تحت
االنفرادي، واحتجاز األسرى في ظروف  هذه األدوات العزل

الصحية،  قاسية وقاهرة ال تتوفر فيها أدنى الشروط
إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى 

ُتشكل رحلة عذاب أخرى، وفق ما  والتي" البوسطة"
تحت  يصفها األسرى، وتندرج سياسة اإلهمال الطبي

اليب العنف الجسدي والنفسي، فيه يتم قتل األسير أس
  .بشكل بطيء

  ٣/١٠/٢٠١٩األيام 
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جرافات االحتالل تهدم أربع حظائر في جبل 
  المكبر

 

 أمسهدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، 
األربعاء، أربع حظائر لألغنام في حي الصلعة بجبل 

  .المكبر جنوب شرق القدس المحتلة

 عيان بأن الحظائر تعود ملكيتها وأفاد شهود
لمواطنين من الحي، وهي مبنية منذ أكثر من ثالثين 

  .عاما

وأضاف أن االحتالل اقتحم الحي، وشرع بهدم 
  .الحظائر دون سابق إنذار، بحجة البناء دون ترخيص

 ٣/١٠/٢٠١٩األيام 
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  ً على هدم منزله ذاتياًاالحتالل يجبر مقدسيا

  

سلطات االحتالل المـواطن مفيـد  أجبرت – القدس
هـدم منزلـه فـي بيـت  علقـم مـن سـكان مخـيم شـعفاط علـى

ـــده بحجـــة البنـــاء دون  ـــة بي ـــدس المحتل ـــا شـــمال الق حنين
  .ترخيص

 الذي اإلنسانليس من السهل على : "وقال علقم
 كثيرة على بناء منزل هدمه بيده، لكن هذا مـا ًأمواالانفق 

  ".تجبرنا عليه سلطات االحتالل

 انــه قــرر هــدم المنــزل ذاتيــا إلــىير الرجــل ويــش
 المالحقة به ماديا من قبل االحـتالل، وخاصـة بعـد إليقاف

  ".ان دفعت الغرامات الباهظة

  ٣/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 
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مستوطنـون يقتـحمـون األقـصى واالحتالل 
  يتمادى بانتهاك المقدسات

 

 واصل –  وكاالت-  فلسطين المحتلة
 أمس اقتحام ساحات المسجد األقصى المستوطنون

وأفادت مصادر محلية، . المبارك، بمدينة القدس المحتلة
ّأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد األقصى 
ٍبالقدس، وتجولوا فيها، بحراسة أمنية مشددة من قبل 

  .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ّووثقت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 ٥٢ً اقتحاما للمسجد األقصى المبارك، و٢٤الفلسطينية، 

حالة منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي، خالل أيلول 
  .المضي، من قبل االحتالل اإلسرائيلي

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري، أمس 
الخميس، إن سلطات االحتالل تواصل حصارها والتدخل 

وأفادت بأن سلطات . في شؤون المسجد اإلبراهيمي
الحتالل أغلقت اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين، يوم ا

  . أيلول الماضي، بشكل كامل، بحجة األعياد اليهودية٣٠
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األمر لم يقتصر على هذا الحد بل «: وأردفت
سمحت لعدد من المستوطنين باعتالء سطح الحرم 
اإلبراهيمي، كما اعتدى جنود االحتالل على موظفي 

 مياه إلى منطقة الصحن، المسجد، إضافة الستحداث خط
وتنفيذ حفريات وتمديدات صحية بجوار الدرج األبيض 

  .«على مدخل الحرم

وبينت وزارة األوقاف أن قوات االحتالل هدمت 
مسجد األمة في منطقة خلة جبل جوهر في الخليل، 

 متر مربع، وهو في مرحلة ٢٠٠والذي تبلغ مساحته 
  .التشطيب

حتالل رفعت ونوهت األوقاف إلى أن سلطات اال
ًمن وتيرة التحريض بحق المسجد األقصى تزامنا مع 
أعياد اليهود، وكثفت جماعات الهيكل دعواتها القتحامه 

ولفتت النظر إلى أن المستوطنين اليهود . بأعداد كبيرة
حاولوا تكريس نهج االقتحامات لباحات المسجد األقصى 

  .بكل وقت

ٕكما تواصل قوات االحتالل اعتقال وابعاد 
كما منعت لجنة اإلعمار . المرابطين في المسجد األقصى

التابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس من العمل في 
األقصى لمنع سقوط الحائط المهدد باالنهيار عند باب 

  .السلسلة، ومنعت أعمال ترميم في أرضية المسجد

في موضوع آخر، قضت محكمة عسكرية 
 شهرا، على ١٨فعلي لمدة لالحتالل اإلسرائيلي السجن ال

األسيرة روان محمد عبد اهللا السمحان، من بلدة الظاهرية 
ووفقا لبيان صدر، أمس الخميس، عن نادي . في الخليل

 خالل ٢٠١٤األسير، فإن األسيرة السمحان اعتقلت عام 
زيارة شقيقها عبد اهللا السمحان المحكوم بالسجن الفعلي 

ي حينه من قبل واستمر اعتقالها ف.  عاما١٩لمدة 
 يوما حتى أفرج عنها بغرامة ١٢سلطات االحتالل لمدة 

ألف شيكل، وذلك مع مواصلة محاكمتها ) ٢٠(بقيمة 

التي استمرت خمسة أعوام، إلى أن حكم عليها قبل أيام 
  . شهرا١٨بالسجن الفعلي لمدة 

يذكر أن األسيرة السمحان هي أم ألربعة أطفال 
 رضيع يبلغ من العمر أكبرهم ثالثة أعوام، وأصغرهم

ثمانية أشهر، علما أن قرار الحكم صدر بحقها في تاريخ 
 أيلول الماضي، وهي تقبع اليوم في معتقل ٢٠

  .«الدامون«

وشنت قوات االحتالل فجر أمس الخميس حملة 
وذكر المتحدث باسم .  فلسطينيا١٣اعتقاالت طالت 

خالل ساعات الفجر اعتقل الجيش «جيش االحتالل انه 
ضلوعهم بنشاطات وأعمال « فلسطينيا، بدعوى ١٣

ًانه خالل اعمال التمشيط بحثا عن «وأضاف . »شغب
وسائل قتالية ضبط الجيش في مدينة نابلس سالحا 

  .«ونقلته إلى قوات األمن

، ٤٨وشهد الداخل الفلسطيني في أراضي الـ 
أمس الخميس، إضرابا عاما ومظاهرة قطرية ضمن 

تها لجنة المتابعة العليا، سلسلة فعاليات أخرى أقر
  .األربعاء، في مواجهة استفحال جرائم القتل

جاء هذا القرار استجابة للمطلب اآلني بوضع 
حد لجرائم القتل والتي تتصاعد تباعا، في ظل تقاعس 
مريب من قبل شرطة االحتالل اإلسرائيلية في وضع حد 

  .لها

وفي اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، 
ب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع، اتخذت في أعقا

لجنة المتابعة جملة من القرارات، بينها اإلضراب العام في 
، ويشمل المدارس ٤٨كافة البلدات العربية في فلسطين 

والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما نظمت 
  .مظاهرة قطرية في مجد الكروم

ر األمن العبرية، أن وزي» كان«وذكرت قناة 
الداخلي اإلسرائيلي، طالب بإعالن حالة الطوارئ بسبب 
ًأعمال العنف والقتل في المجتمع العربي، مضيفة أنه 
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سيعقد جلسة خاصة مع قيادة الشرطة اإلسرائيلية لبحث 
وقالت القناة، إنه من بين الخطوات . هذه المشكلة

الشرطة في الفورية المقترحة، نشر المزيد من افراد 
  .والقرى العربيةالمدن 

 ١٦ص ٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

شهيد فلسطيني برصاص قناصة االحتالل 
   في غزة٧٧خالل مسيرة العودة 

 

 استشهد -  غزة–  وكاالت- الضفة الغربية
 آخرون بنيران االحتالل اإلسرائيلي ٥فلسطيني وأصيب 

أمس خالل مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود 
الثة آخرون بينهم ناشط إسرائيلي من غزة، كما أصيب ث

شبيبة الحزب الشيوعي خالل قمع جيش االحتالل لمسيرة 
أخرى في كفر قدوم ناهضت االستيطان وطالبت بفتح 

  . عاما١٦شارع القرية المغلق منذ 

وأفادت مصادر في كفر قدوم أن مواجهات 
عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود 

البلدة تصدى لهم الشبان بالحجارة من االحتالل اقتحام 
مسافات قصيرة وأجبروهم على االنسحاب تحت غطاء 
كثيف من إطالق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما 
أدى الى وقوع إصابتان فيما أصيب شاب ثالث جراء 

  .وقوعه خالل محاولة الجنود اقتحام البلدة

وذكرت المصادر انه وللمرة الثانية خالل اقل 
بع وعشرين ساعة تقتحم قوات االحتالل بلدة كفر قدوم أر

في ساعات الليل والنهار ويطلقون طائرات موجهة لمراقبة 
تحركات الشبان ورصدهم خاصة في وقت المواجهات 

  .خالل المسيرة األسبوعية

وفي مسيرة غزة أفادت وزارة الصحة ان المواطن 
أستشهد برصاصة )  عاما٢٨(عالء نزار عايش حمدان 

  . أشخاص٥بالصدر شرق جباليا فيما أصيب 

وتوافد اآلالف من ابناء الشعب الفلسطيني عصر 
أمس إلى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع 
غزة للمشاركة في الجمعة السابعة والسبعين لمسيرات 
العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان المصالحة خيار 

  .شعبنا

الى مخيمات العودة ووصل الشباب الفلسطينيون 
في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة والبريج وسط 
القطاع اضافة الى مدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال 

  .القطاع مرددين شعارات تدعو للوحدة الوطنية

وجاءت مشاركة الشباب تلبية لدعوة من الهيئة 
العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت إلى 

نة في التظاهرات على الحدود مؤكدة أسع مشاركة ممك
  على سلميتها وطابعها الجماهيري

وانتشر العشرات من جنود االحتالل بينهم قناصة 
قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت اليات عسكرية ترابض 

  .خلف الحدود

وفي قرية كفر الثلث شرق قلقيلية في الضفة 
ق الغربية المحتلة تظاهر مزارعون من القرية ضد إغال

الطرق الزراعية المؤدية إلى حقول الزيتون فيها، وأزالوا 
عددا من الحواجز االسمنتية الضخمة التي وضعها 
االحتالل على الطرق الزراعية لمنعهم من الوصول الى 

  .حقول الزيتون

إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس ليث 
  .درويش من بلدة العيسوية بمدينة القدس

ن محمد أبو الحمص، أن وأوضح شاهد عيا
قوات االحتالل اعتقلت الشاب درويش، واعتدت عليه 

  .بالضرب المبرح خالل ذلك

ورصد شاب من بلدة العيسوية اعتقال الشاب 
ليث، وضربه وهو محتجز ومقيد من قبل عشرات الجنود، 
الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح خاصة على منطقة 

  .الرأس



  
  ١٤٤ 

 الشعبية لمواجهة إلى ذلك أكد رئيس اللجنة
 من مصانع %١٠٠الحصار النائب جمال الخضري، أن 

قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار 
اإلسرائيلي واالعتداءات المتتالية، فيما ُأغلقت المئات من 
المصانع والمتاجر أبوابها بسبب الحصار الذي أفرز هذا 

  .الوضع االقتصادي الخطير

ح صحفي صدر عنه وأشار الخضري في تصري
أمس إلى أن االحتالل يستهدف االقتصاد الفلسطيني، 
بشكل عام، ويهدف لتقويضه، خاصة القطاع الصناعي، 
حيث ما يزال يمنع دخول معظم مواد الخام الالزمة 

  .الصناعة، بحجة االستخدام المزدوج

وبين أن هذه اإلجراءات فاقمت معاناة أصحاب 
تحولت هذه المصانع إلى المصانع، والعمال والفنيين، و

هياكل حديدية بال أي فائدة، فيما سجلت خسائر 
 مليون ٧٠اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بما يفوق الـ 

دوالر شهريا، تشمل قطاعات صناعية وتجارية وزراعية 
  .وكل قطاع األعمال

وأكد أن االحتالل يفرض قيودا مشددة على 
اد، مبينا أن التصدير من غزة للخارج بهدف ضرب االقتص

هذه القيود تحد بل تمنع تصدير العديد من المنتجات، ما 
يؤثر على الدخل المفترض في حال حرية تصدير 

  .البضائع والمنتجات من غزة

وشدد على أن االنكماش االقتصادي بسبب 
الحصار والقيود االقتصادية التي يفرضها االحتالل، 

كل ينعكس على القطاعات الصناعية والتجارية بش
مباشر، وتظهر آثاره في إغالقات يومية لمحال تجارية 

  .وورش ومصانع في جميع القطاعات

هذا يهدد وينذر بتصاعد حاد أكبر في “وأضاف 
” معدالت الفقر والبطالة المرتفعة أصال وبشكل حاد

٪ من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر ٨٥(
  .)بحسب آخر تقرير للجنة الشعبية لمواجهة الحصار

وأكد الخضري ضرورة رفع الحصار بشكل كامل 
باعتباره الحل الجذري والبوابة األساسية إلنهاء معاناة 
غزة، وهو ما يتطلب جهدا دوليا كبيرا للضغط على 

  .االحتالل اإلسرائيلي لرفع الحصار

وفي سياق فلسطيني آخر قال وزير الشؤون 
المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن دولة االحتالل 

 مليون شيكل وتنقلها ٨٠٠اإلسرائيلي ستفرج عن مليار و
 ٣الى حساب السلطة الفلسطينية، وهو من أصل مبلغ 

  .مليارات شيكل للسلطة موجودة لدى إسرائيل

وذكر الشيخ في تصريح صحفي أمس أنه التقى 
أمس مع وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، وبحث 

 على تفعيل اللجان معه القضايا العالقة، وتم االتفاق
المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم غد 

  .االحد

أنه تم االتفاق على تحويل دفعه من “وأضاف 
، وفي الوقت نفسه أشار ”مستحقات السلطة المالية

الشيخ إلى بقاء الخالف قائما على رواتب عائالت 
ى االسرى والشهداء، مع إصرار الجانب الفلسطيني عل

  .حقاتهم مهما كان الثمندفع مست

 ١٥ص ٥/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ًاالحتالل يعتقل شابا من بلدة : القدس
  العيسوية

اعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية، الشاب 
، أثناء تواجده أمام بيته ) عاما٢١(عزيز عبيد  باسل

بلدة العيسوية وسط  الواقع قرب مدخل حي الشهيد في
 .القدس المحتلة

لت قوات االحتالل الشاب باسل إلى أحد ّوحو
  .مراكزها في القدس للتحقيق معه

  ٦/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٤٥ 

قوات االحتالل تقتحم مستشفى المطلع بالقدس 
  والصحة تستنكر

  

اقتحمت قوة من جنود وشرطة  -القدس 
ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، 

بالقدس " الطور" حي جبل الزيتون مستشفى المطلع في
  .المحتلة

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل اقتحمت 
المستشفى برفقة الكالب البوليسية، وانتشرت داخل بعض 
غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت 

  .عمليات تفتيش بحجة البحث عن سالح

. وفي السياق، أدانت واستنكرت وزيرة الصحة د
يلة، اقتحام قوات االحتالل لمستشفى المطلع مي الك

  .في القدس) أوغستا فكتوريا(

وقالت، إن مسلسل االعتداءات على مستشفيات 
اقتحام  القدس متواصل من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وأن

مستشفى المطلع باألسلحة والكالب البوليسية يدلل على 
أبناء مدى االستهتار الذي تتعامل به قوات االحتالل مع 

شعبنا ومرضانا ومؤسساتنا الصحية، حيث لم تجد 
إسرائيل من يردعها على المستوى الدولي، لذلك فهي 
ٕتوغل كل يوم بانتهاكاتها واجرامها الذي طال كل ما هو 

  .فلسطيني

وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية 
والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتي 

  .الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة القالعهي إحدى 

  ٦/١٠/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل مقدسي عقب التحقيق معه

 

 اعتقلت مخابرات االحتالل –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي، اليوم األحد، شابا من بلدة العيزرية شرق 

 .القدس المحتلة

وقال الناشط اإلعالمي صالح شوكة، إن 
ل اعتقلت الشاب محمد مجاهد أبو رومي مخابرات االحتال

، وذلك أثناء التحقيق معه هو وشقيقه حكم ) عاما٢٣(
في مركز التحقيق المعروف )  عاما٣٢(ابو رومي 

 ".معاليه أدميم"

وقال حكم أبو رومي، إن مخابرات االحتالل 
سلمته وشقيقه محمد، استدعاءين للتحقيق معهما، فجر 

تحام منزليهما في العيزرية يوم األربعاء الماضي، بعد اق
وتدمير محتوياته، حيث تم اإلفراج عنه بعد أن خضع 
لظروف تحقيق قاسية، فيما تم تحويل شقيقه محمد، 
الذي مر أكثر من شهرين على خطوبته، إلى سجن 

 ".عوفر

يشار إلى أن محمد وحكم مجاهد أبو رومي، 
هما أبناء عم الشهيد نسيم مكافح أبو رومي الذي ارتقى 

أغسطس / برصاص االحتالل، في منتصف شهر آب
  .الماضي، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد األقصى

  ٦/١٠/٢٠١٩سما اإلخبارية 

* * * * *  

 ألداء البراق باحة يقتحمون المستوطنين آالف
 تلمودية طقوس

  

 اقتحم آالف المستوطنين، الليلة، باحة -القدس 
د األقصى، ألداء حائط البراق في الجدار الغربي للمسج
اليهودي، " الغفران"طقوس وشعائر تلمودية لمناسبة عيد 

  .وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية تنقل المقدسيين

ومن المتوقع أن يصل عدد المقتحمين إلى 
  . مستوطن، برئاسة كبار حاخامات إسرائيل١٠٠,٠٠٠

وتشهد مدينة القدس خالل األعياد اليهودية، 
ٕمسجد االقصى ومحيطه، واغالقا اقتحامات واسعة لل

الشوارع والطرقات في البلدة القديمة، وتكثيفا للتواجد 



  
  ١٤٦ 

العسكري في الطرق المؤدية إلى حائط البراق ومحيطه، 
  .إلى جانب رصد ومراقبة حركة المقدسيين

 ٨/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

االحتالل يستولي على صهريج مياه في بلدة 
  اتا شرق القدسعن

 

 استولت قوات االحتالل -وفا  -القدس 
اإلسرائيلي، اليوم االثنين، على صهريج مياه في بلدة 

 .عناتا شرق مدينة القدس المحتلة

رئيس بلدية بلدة عناتا طه النعمان، إن  وقال
اإلنشاء تقع على  قوات االحتالل داهمت محطة غاز قيد

 واستولت على المدخل الشمالي الشرقي لبلدة عناتا،
 متر مكعب، ١٠٠مياه ضخم يقدر حجمه بـ  صهريج

ذياب، وذلك بحجة  وتعود ملكيته للمواطن المقدسي مازن
  .عدم الترخيص

 ٨/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 في القدس المحتلة ً إسرائيلياًانتهاكا ٣٧٦
  خالل أيلول

 

 اقتحم عشرات –  وكاالت- فلسطين المحتلة
ساحات المسجد األقصى من جهة باب المستوطنين، 

المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت 
فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات 
الحرم، فيما صعد االحتالل من االنتهاكات ضد 

  .الفلسطينيين والمقدسات خالل شهر أيلول الماضي

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 
 من طالب المعاهد ٤٥ مستوطنا بضمنهم ١١٧حم اقت

الدينية اليهودية ساحات المسجد األقصى، بحراسة 
ونفذت مجموعات من . مشددة لشرطة االحتالل

المستوطنين جوالت استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا 
المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية » الهيكل«شروحات عن 

باب «مصلى صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة و
  .قبل أن يغادروا المسجد من باب السلسلة» الرحمة

وواصلت شرطة االحتالل فرض إجراءات مشددة 
على دخول الفلسطينيين للمسجد، كما سلمت مخابرات 
االحتالل في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة صباح 
أمس اإلثنين، عايدة صيداوي قرارا يقضي بإبعادها عن 

  . أشهر٦ة المسجد األقصى لمد

المرصد األورومتوسطي «في السياق، رصد 
 انتهاكا إسرائيليا في مدينة ٣٧٦، »لحقوق اإلنسان

ًّالقدس المحتلة خالل أيلول الماضي، مبينا تنفيذ قوات  ُ
 عملية اقتحام لبلدات وألحياء مقدسية، ٧٧االحتالل 

  . مقدسيين١١٠ّتخللها اعتقال 

هاكات وذكر المرصد في تقرير أن أخطر االنت
ّتمثل في إنشاء مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في «

بادية السواحرة شرق القدس تحت حماية قوات االحتالل 
 دونما يعيش فيها ٤٧٠اإلسرائيلية؛ ما يعني مصادرة 

 تجمعا بدويا، وتكريس الوجود ١٨ فلسطينيا ضمن ٨٥٠
االستيطاني والخطط اإلسرائيلية لتغيير الطابع الديموغرافي 

  .«لمدينةل

 عمليات هدم ٨نفذت قوات االحتالل «: وأضاف
وتوزيع إخطارات هدم لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في 

. لألنباء» األناضول«، وفق ما أوردت وكالة »القدس
 مرة أطلقت فيها قوات االحتالل، ١٢وشملت االنتهاكات 

ٍالنار بشكل مباشر، في أحياء القدس، أسفرت عن 
 آخرين ٢٩ٕ، واصابة )ً عاما٥٠(كعابنة استشهاد، مريم 

  .بجروح منهم مسعفان وطفلة

ورصد التقرير قرارا أصدرته محكمة االحتالل، 
ويقضي بإخالء عائلة مقدسية من منزلها، الذي يتكون 

 فردا، في حي وادي حلوة ١٣ شقق، ويعيش فيه ٤من 
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.  يوما٩٠ببلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، خالل 
الحتالل تستمر بفرض القيود على سلطات ا«: وقال

ّوصول المصلين المسلمين للمسجد، وعرقلة إعماره، 
مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض 

  .«أمر واقع جديد في المكان

بوقف سياسة «وطالب المرصد سلطات االحتالل 
التمييز العنصري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في 

المالحقة والمحاكمة، والتراجع عن إجراءات التحقيق و
سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين ووقف مخططات 
تهجيرهم، واحترام حقهم في العبادة وممارسة الشعائر 

استحداث آليات «ً، داعيا األمم المتحدة إلى »الدينية
جديدة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد السكان 

  .«الفلسطينيين في مدينة القدس

ع آخر، دانت وزيرة الصحة في موضو
الفلسطينية مي الكيلة، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلية 

في القدس، مساء ) أوغستا فكتوريا(مستشفى المطلع 
  . األحد، مستخدمة كلبا بوليسيا

مسلسل االعتداءات على «وأضافت الوزيرة أن 
مستشفيات القدس متواصل من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 

ن هذه االعتداءات واالقتحامات خالل الفترة والذي كثف م
  . »الماضية

اقتحام المستشفى «وأشارت الكيلة إلى أن 
باألسلحة والكالب البوليسية يدلل على مدى االستهتار 
الذي تتعامل به قوات االحتالل مع أبناء الشعب والمرضى 

  .«والمؤسسات الصحية الفلسطينية

 مستوطن، فجر أمس ١٠٠٠واقتحم نحو 
اإلسالمي، شرقي مدينة » قبر يوسف«ثنين، مقام اال

، بمشاركة وزير إسرائيلي، )شمال القدس المحتلة(نابلس 
وعدد من جنود وضباط جيش االحتالل، وسط حماية 

  . مشددة من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي

ومن ضمن المقتحمين وزير االقتصاد في 
، ورئيس مجلس »ايلي كوهين«حكومة االحتالل 

توطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي المس
موشيه ) الكنيست(داغان، والنائب في برلمان االحتالل 

  .ارييل

الى ذلك قامت جرافات تابعة لسلطة االحتالل 
اإلسرائيلي، بجرف عشرات الدونمات بملكية خاصة 
للفلسطينيين لصالح التوسع االستيطاني في مناطق 

لة، فيما قامت مجموعات مختلفة بالضفة الغربية المحت
من المستوطنين بقطع عشرات أشجار الزيتون قرب 

  . نابلس

وجرفت قوات االحتالل نحو ثالثين دونما من 
» وعر أبو المفلفل«أراضي الفلسطينيين في منطقة 

، تمهيدا إلقامة بؤرة »خارصينا«بمحاذاة مستوطنة 
  .استيطانية جديدة قرب منطقة البقعة شرق مدينة الخليل

ما أقدم مستوطنون على قطع عشرات أشجار ك
الزيتون في قرية بورين قرب نابلس، وأفاد مواطنون، بأن 

 شجرة زيتون ٣٦قطعوا ما يقارب » يتسهار«مستوطني 
، تعود للمواطنين ناصر قادوس، »خلة الغول«في منطقة 
  . وأحمد نجار

وكما أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية 
طلبة، بعد أن أشهر حارس المختلطة، صفوفها من ال

  . السالح بوجه الطلبة» يتسهار«مستوطنة 

وفي محافظة سلفيت، جرفت آليات االحتالل 
أربعة دونمات زراعية من أراضي المواطنين في قرية 

  . من أشجار الكرمة واللوزيات٢١٠ فرخة، واقتلعت

  ١ ص٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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دان  يقو"بالكنيست"وزير إسرائيلي ونائب 
 بحماية "األقصى"لـ  اقتحامات مستوطنين

 االحتالل
  

 تقاطر مئات –عمان  - نادية سعد الدين
المستوطنين المتطرفين، أمس، بقيادة وزير يميني ونائب 

 إسرائيليين، القتحام المسجد األقصى "الكنيست"في 
المبارك وأداء صلواتهم التلمودية داخل باحاته وأمامه، ما 

باكات مع المصلين المدافعين عن أدى إلى حدوث اشت
  .األقصى والمنتفضين لحمايته

وأغلقت قوات االحتالل المسجد األقصى أثناء 
اقتحام المستوطنين، ووفرت الحماية األمنية والعسكرية 

، أو ما "الغفران"المشددة لهم إلحياء العيد اليهودي 
، وسط دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى "الكيبور"يسمى 

والرباط فيه، للدفاع عنه ضد عدوان االحتالل المسجد 
  .ومستوطنيه

ًوفرضت قوات االحتالل طوقا أمنيا على الضفة  ً
ًالغربية، وأغلقت المعابر مع قطاع غزة، بدءا من 
منتصف ليلة أول أمس، عشية االحتفاء بما يسمى العيد 
اليهودي، لتأمين اقتحامات المستوطنين تلبية لدعوة 

  .لمزعوم القتحامات واسعة ا"الهيكل"جماعات 

ونددت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
بما تعرض له المسجد األقصى من تدنيس “الفلسطينية، 

واسع لساحاته، وأداء الطقوس التلمودية به، بحجة 
األعياد اليهودية من قبل مئات المستوطنين بقيادة وزير 
الزراعة اإلسرائيلي، أوري اريئيل، والنائب اليميني 

، من "اإلسرائيلي، يهودا غليك” الكنيست“لمتطرف في ا
  ".، على شكل مجموعات متتالية"باب المغاربة"جهة 

المستوطنين “وأضافت الوزارة الفلسطينية إن 
المتطرفين نفذوا جوالت استفزازية داخل باحات المسجد، 
بحراسة مشددة من قوات االحتالل وعناصر من المخابرات 

م الحاخامات خاللها شروحات عن أإلسرائيلية، فيما قد
  .”، المزعوم”الهيكل“

وحذرت من االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة ضد 
، داعية ”المسجد األقصى، بهدف السيطرة عليه وتهويده

ٕتحرك عربي واسالمي عاجل من أجل حماية “إلى 
  .”المسجد األقصى والمقدسات الدينية

وفرضت قوات االحتالل القيود على دخول 
صلين الفلسطينيين إليه، فيما هددت المواطنين الم

ٕالفلسطينيين باعتقالهم وابعادهم في حال الوصول إلى 
، كما احتجزت هويات ”باب الرحمة“ساحة مصلى 

  .المصلين عند أبواب المسجد األقصى

المزعوم ” الهيكل“وكانت ما يسمى جماعات 
كثفت دعواتها عبر مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل 

جتماعي التابعة لها الستحثاث مناصريها من اال
المستوطنين المتطرفين لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة 
للمسجد األقصى بمناسبة العيد اليهودي، بالتنسيق مع 

  .قوات االحتالل

جامعة الدول ” حماس“من جانبها، دعت حركة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى القيام بدورهم 

 ما يجري من عدوان منظم وممنهج ضد وواجبهم تجاه
  .المسجد األقصى

وأكدت الحركة، على لسان الناطق باسمها فوزي 
العمل على تسخير مقدرات األمة لصد “برهوم، ضرورة 

هذا العدوان وفضح االحتالل اإلسرائيلي وعزله ووضع حد 
لجرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه 

  .ال التواصل والتطبيع معهٕومقدساته، وانهاء كل أشك

أبناء األمة العربية واإلسالمية، “ودعا برهوم 
ٕوأحرار العالم، إلى تشكيل أكبر حالة دعم واسناد ألهالي 
القدس المحتلة، وتعزيز صمودهم لتمكينهم من الوقوف 

  .ٕفي وجه عدوان االحتالل وافشال مخططاته
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تصعيد المستوطنين من اعتداءاتهم “واعتبر أن 
كاتهم ضد المسجد األقصى المبارك عدوان على وانتها

الشعب الفلسطيني وعلى األمة العربية واإلسالمية، 
واستباحة لقدسية المسجد األقصى ومكانته؛ بهدف 

  .تهويده وطمس هويته

هذه الجرائم المتواصلة تتطلب “وأضاف إن 
ًاستنفارا فلسطينيا قويا وفاعال، من مكونات الشعب  ً ً ً

اته كافة، في فلسطين المحتلة، وشد الفلسطيني ومستوي
الرحال إلى األقصى والرباط فيه، وعند بواباته لحمايته 

ًوالدفاع عنه، بوصفه واجبا دينيا وطنيا مقدسا ً ً ً." 

  ١٩ ص٩/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يداهم مصلى باب الرحمة ويخرج 
  القواطع الخشبية منه

 

  داهمت شرطة االحتالل– المحتلة القدس
صباح اليوم الخميس، مصلى الرحمة في " اإلسرائيلي"

المسجد األقصى وأخرجت القواطع الخشبية والخزائن 
 .الموجودة فيه

وهددت قوات االحتالل الشبان لمنعهم من 
 وقامت ،تصوير ما جرى داخل مصلى باب الرحمة

   . في هواتفهمقبالتدقي

ويشار إلى ان قوات االحتالل تواصل انتهاكاتها 
بالتزامن مع اقتحامات  تمرة في المسجد األقصىالمس

  .متواصلة لقطعان المستوطنين لباحاته بحجة األعياد

 ١٠/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

  

  

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

  باحات األقصى

  

قتحمت قوات  ا– عمان – نادية سعد الدين
ل اإلسرائيلي، أمس، مصلى باب الرحمة، في االحتال

الجهة الشرقية من المسجد األقصى المبارك، واستولت 
ّعلى قواطع خشبية، برفقة عشرات المستوطنين 
المتطرفين الذين استباحوا باحات المسجد ونفذوا جوالت 

  .استفزازية داخله

ّوقمعت قوات االحتالل احتجاجات المصلين ضد 
ًلى، وهددت عددا من الشبان تدنيس عناصرها للمص

الفلسطينيين المتواجدين في المكان باالعتقال، ومنعتهم 
من تصوير ما جرى، بعد التدقيق في هواتفهم الخلوية، 

  .الفلسطينية وفق األنباء

وشرعت قوات االحتالل بتصوير المصلى من 
ًالداخل، تزامنا مع توفير الحماية األمنية والعسكرية 

ت المستوطنين الواسعة للمسجد، ّالمشددة القتحاما
، ”الهيكل“استجابة لدعوة ما يسمى اتحاد منظمات 

  .المزعوم، إلحياء األعياد اليهودية

األنباء “ويخشى الفلسطينيون، وفق 
تكون إجراءات االحتالل في “، من أن ”الفلسطينية

مقدمة للفصل المكاني داخل ” باب الرحمة“منطقة 
نين اليهود للصالة األقصى، وتخصيص مكان للمستوط

داخله، أسوة بما حدث في المسجد اإلبراهيمي الشريف، 
بمدينة الخليل، والذي تم تقسيمه بين المسلمين 

  .”والمستوطنين

وتشهد مدينة القدس المحتلة، منذ منتصف 
الماضي، حالة من التوتر واالحتقان ) فبراير(شهر شباط 

ن فتح ّالشديدين، بعدما تمكن المصلون الفلسطينيون م
بالمسجد األقصى، والذي كان ” باب الرحمة“مصلى 
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 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود ٢٠٠٣ًمغلقا منذ العام 
  .مؤسسة غير قانونية فيه

وقد ازداد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد 
” الغفران“األقصى خالل فترة احتفائهم بما يسمى عيد 

 إلى اليهودي، حيث من المتوقع وصول اآلالف منهم
ًالمسجد خالل األيام القادمة تزامنا مع احتفاء االحتالل 

  .اليهودي) سكوت ("المظلة" أو "عيد العرش"بما يسمى 

، ”الهيكل“وكثفت قوات االحتالل ومنظمات 
المزعوم، االستعدادات الالزمة لتأمين الحماية األمنية 
للمستوطنين لتنفيذ عمليات اقتحام واسعة للمسجد 

ًا مع استهداف مسؤولي دائرة األوقاف األقصى، تزامن
اإلسالمية وحراس األقصى من خالل استدعائهم للتحقيق 

  .أو إبعادهم عن المسجد لفترات متفاوتة

ّتتوقف انتهاكات االحتالل ضد المقدسات  وال
الدينية على المسجد األقصى، إذ أفادت وزارة األوقاف 

ل أغلقت قوات االحتال“والشؤون الدينية الفلسطينية، بأن 
المسجد اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ بداية 

 أيام بشكل كامل، ومنعت رفع األذان ٧العام الحالي 
  .”ً وقتا٤٤٣

االحتالل “وأضافت األوقاف، في بيان لها، أن 
اعتدى على المسجد اإلبراهيمي من خالل استحداث تغيير 

  .>>..”. مرة٢١أو تهويد بأكثر من 

ام بأعمال حفريات أمام وقف البديري القي“ّوبين 
عند بوابة المسجد الرئيسية، وعمل تمديدات خط مياه، 
ٕوادخالها للقسم المحتل من اإلبراهيمي، فيما نصب 
المستوطنون منصات في ساحاته، ورفعوا األعالم 

  .”اإلسرائيلية واعتلوا سطحه

االحتالل مارس سياسته التعسفية “وأفاد بأن 
حرم للسيطرة عليه، عبر تغيير وتركيب والتهويدية ضد ال

ٕأقفال جديدة لغرفة العنبر، واغالق األبواب المؤدية إلى 

حديقته وساحاته الخارجية، وتركيب خزانة خاصة بشبكة 
  .”اإلنذار خلف الباب األخضر

 ١٩ ص١١/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الهيكل المزعوم تكثف استعداداتها القتحام 
  آالف المستوطنين لألقصى

 

 ذكرت القناة العبرية –فلسطين المحتلة 
السابعة، أن زيادة حادة طرأت على أعداد المقتحمين 

العبري، » يوم الغفران«اليهود للمسجد األقصى، خالل 
والذي حل األربعاء، مقارنة بذات اليوم في العام 

وأفادت القناة بأن نسبة المقتحمين لألقصى .الماضي
 ٣٦٠لمسجد األربعاء ، حيث اقتحم ا%٥٥قفزت بنسبة 

عام » يوم الغفران« اقتحموه ٢٣٢ًمستوطنا مقابل 
٢٠١٨. 

ً مستوطنا اقتحموا المسجد ١٣٦٨وقالت إن 
األقصى منذ بداية السنة العبرية الجديدة قبل عدة أيام، 

 اقتحموا المسجد في مثل هذه األيام من ١٢١٠مقارنة بـ 
 .العام الماضي

ف وتوقعت القناة السابعة، وصول آال
المستوطنين إلى المسجد األقصى خالل األيام القادمة 

أو » عيد العرش«ًتزامنا مع احتفاالت االحتالل بـ 
العبري، مشيرة إلى أن الشرطة ) سكوت(» المظلة«

  .ومنظمات الهيكل كثفت من استعداداتها لذلك

 مستوطنا، باحات المسجد األقصى ١٨٩واقتحم 
لخميس، من جهة المبارك في الفترة الصباحية أمس ا

  . باب المغاربة

وأفاد بيان دائرة األوقاف االسالمية في القدس، 
 طالبا من طلبة المعاهد ٣٠ مستوطنا و١٥٩بأن 

الدينية، اقتحموا المسجد األقصى أمس بحراسة مشددة 
  . من شرطة االحتالل اإلسرائيلي
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كما نفذ المستوطنين جوالت استفزازية في باحات 
ارك، وسط محاوالتهم أداء طقوس المسجد االقصى المب

  .تلمودية فيه، إلى أن غادروه من باب السلسلة

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

  . المسجد األقصى المبارك، واستولت على قواطع خشبية

ًافت أن شرطة االحتالل هددت عددا من وأض
الشبان المتواجدين في المكان باالعتقال، ومنعتهم من 

ويخشى .تصوير ما جرى، ودققت في هواتفهم الخلوية
الفلسطينيون من أن تكون اإلجراءات اإلسرائيلية في 
منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد 

ن اليهود للصالة األقصى، وتخصيص مكان للمستوطني
داخل المسجد على غرار ما حدث في المسجد اإلبراهيمي 
بمدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين 

   .والمستوطنين اليهود

في سياق آخر، تعمل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلية على تنفيذ مخطط جديد قدمته ما تسمى 

 ٣٦,٠٠٠، يهدف لتهجير نحو »سلطة تطوير النقب«
من العرب الفلسطينيين في القرى مسلوبة االعتراف نسمة 

بمنطقة النقب، جنوبي البالد، إلى مخيمات سكن مؤقت، 
من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات 

  .السلطوية التي ستسلبهم منازلهم وأراضيهم

وتطرح السلطات هذا المخطط بغطاء الحل 
ن أن ألهالي القرى مسلوبة االعتراف، على الرغم م

األهالي يرفضون المخطط ويطالبون باالعتراف بقراهم 
 .ويرونه ترانسفير جديد ومحاولة إلعادة نكبة النقب

  ١ ص١١/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  سياسة هدم المنازل مستمرة.. الضفة

 

أخطرت سلطات االحتالل  –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي امس، بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة 

، شرق مدينة القدس »المنطار« في المنطقة المعروفة بـ
  .المحتلة

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

  .على اراضي المنطقة

وفي السياق ذاته، أشار جعفر إلى أن قوات 
واطن خالد مشهور، بنيتها هدم الخيمة االحتالل أبلغت الم

التي يسكن فيها مع عائلته، كما اخطرت المواطن محمد 
 في ٢الهذالين بهدم بركسه القريب من مدرسة التحدي 

  .منطقة المنطار

وكانت قوات االحتالل قد هدمت في الخامس 
والعشرين من الشهر الماضي، خيمة التضامن التي 

رق مدينة القدس المحتلة نصبها أهالي بلدة السواحرة ش
ونشطاء ضد الجدار واالستيطان، احتجاجا على إقامة 

  .بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقا

وكان مستوطنون وضعوا في الخامس عشر من 
وأنابيب مياه » كرفانات«أيلول الحالي عدة بيوت متنقلة 

  .على الجبل المذكور، بغرض إقامة بؤرة استيطانية

 قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، كما هدمت
منزلين أحدهما قيد اإلنشاء، في قرية كيسان شرق مدينة 
بيت لحم، بحجة عدم الترخيص وهدمت مساكن في 
منطقة الدقيقة شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية المحتلة بزعم قربها من المستوطنات 

  .نين في المنطقةاالسرائيلية المقامة على اراضي المواط
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وقال مدير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في 
بيت لحم حسن بريجية في بيان أن قوات االحتالل 
اقتحمت القرية وهدمت منزلين، موضحا ان سلطات 

  . يوما٢٠االحتالل أخطرت بهدم المنزلين قبل 

وأشار بريجية إلى أن مواجهات اندلعت بين 
الجنود قنابل الغاز األهالي وجنود االحتالل، أطلق 

والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة 
  .واالهالي المجاورة منازلهم للمدرسة بحاالت اختناق

من جهة اخرى، داهمت شرطة االحتالل 
االسرائيلي امس، مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى 
المبارك، وأخرجت القواطع الخشبية والخزائن الموجودة 

دة الشبان الذين تواجدوا فيه ومنعتهم من فيه، مهد
  .تصوير ما جرى داخله، وقامت بالتدقيق في هواتفهم

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى الشيخ عزام الخطيب ان قوات 

 ١٥٩االحتالل اغلقت باب المغاربة كذلك عقب اقتحام 
مسجد االقصى مستوطنا متطرفا يهوديا لباحات ال

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

  .االسرائيلي

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

بية التي تفصل صفوف النساء عن الرجال، الخش
واعتقلت خمسة شبان في تصعيد وممنهج لتغير الوضع 

  .١٩٦٧القائم منذ احتالل القدس عام 

ّوتقدم عناصر منظمة يهودية متطرفة تسمى  ّ
، يقوم عليها مجموعة من غالة »حركة شباب هار إيل«

ّالمستوطنين الشباب في الضفة الغربية المحتلة اقتحموا 
لمسجد بلباس موحد ازرق اللون، استجابة لدعوات ا

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

ّوتعبئ المنظمات اليهودية المتطرفة المستوطنين  ّ
ألداء طقوس تلمودية علنية جماعية في األقصى، وتالوة 

ّرض الترانيم الدينية والقومية، إضافة إلى التع
ًللفلسطينيين في عموم البلدة القديمة وللمصلين خصوصا 

  .خالل الدخول والخروج

منظمة «وشاركت في الدعوة القتحام األقصى 
، وهي منظمة متطرفة يرأسها »العودة إلى جبل الهيكل

رفائيل موريس الذي حاول إدخال قرابين لذبحها في 
، وزوجته آفي ٢٠١٦المسجد األقصى في نيسان 

لتي شتمت النبي عليه الصالة والسالم أمام موريس ا
  .٢٠١٥ّالمرابطات على أبواب األقصى في تموز 

واستبقت هاتان المنظمتان دعوتهما القتحام 
ٍاألقصى بإرسال رسائل تحد وتهديد لمرابطين ومرابطات 
من المدافعين عن األقصى ودائمي الحضور فيه، كتبوا 

ن نراكم نحن قادمون الخميس، نتمنى أ«لهم فيها 
  .«هناك

 ٦ص ١١/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 اقتحموا باحات المسجد ًمستوطنا ١١١١
  األقصى األسبوع الماضي

 

حدشوت هار « قال موقع -فلسطين المحتلة 
 مستوطن إسرائيلي ١٠٠٠العبري، إن أكثر من » هبايت

اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس 
  . ع الماضيالمحتلة، خالل األسبو

ً مستوطنا ١١١١وأفاد الموقع العبري، بأن 
اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل األسبوع الماضي، 

  .بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي
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، »حدشوت هار هبايت«وفي السياق، ذكر موقع 
ً مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى خالل ٣٦٠أن 
إلسرائيلية، مقارنة بـ بحماية من الشرطة ا» يوم الغفران«

ّوبين تقرير . ٢٠١٧ عام ١٦٠ العام الماضي، و٢٣٠
، اإلثنين »معلومات وادي حلوة«توثيقي صدر عن مركز 

 مستوطنين وطالب يهود اقتحموا ٢٤٠٨الماضي، أن 
  .المسجد األقصى، خالل أيلول الماضي

ًووفقا للتقرير، فإن المستوطنين نفذوا 
ضي بشكل يومي، ما عدا اقتحاماتهم خالل أيلول الما

، فيما )عطلة لدى االحتالل(يومي الجمعة والسبت 
شهدت األيام األخيرة من الشهر اقتحامات واسعة لألقصى 

  .رأس السنة العبرية«في 

وذكر أن االقتحامات قادها وزير الزراعة في 
حكومة االحتالل أوري أرئيل، والعشرات من الحاخامات، 

لمين إلى األقصى، وسط تشديدات على دخول المس
ٕباحتجاز الهويات على األبواب واخراج الشبان من 
الساحات، إضافة إلى منع بعضهم من الدخول لحين 

  .انتهاء فترتي االقتحامات اليومية

عدا يومي (ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
، ناهيك عن األعياد العبرية، لسلسلة )الجمعة والسبت

توطنين وأذرع االحتالل اقتحامات وانتهاكات من قبل المس
المختلفة، وسط مواصلة شرطة االحتالل استهدافها 
لمسؤولي دائرة األوقاف اإلسالمية وحراس األقصى 
والمرابطين، من خالل استدعائهم للتحقيق أو إبعادهم 

  .عن المسجد لفترات متفاوتة

في سياق آخر، أعرب مكتب المفوض السامي 
لسطيني سامر لحقوق اإلنسان عن قلقه لتعذيب الف

العربيد أثناء التحقيق معه في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
بتهمة زرع عبوة ناسفة، أدت إلى مقتل فتاة في الضفة 

  .الغربية المحتلة

» االمن الداخلي»في موضوع آخر، أعلن وزيرو
 ٦٢٠في حكومة االحتالل غلعاد اردان انه سيتم نشر 

ى العربية في شرطيا إضافيا بشكل دائم في المدن والقر
المجتمع العربي الى التعاون مع «، داعيا ٤٨فلسطين 

  .شرطة االحتالل االسرائيلية

العبري ان اتفاقا تم بين » مكان«وذكر موقع 
الوزير اردان ورؤساء القائمة المشتركة على ان يعمل 
اردان على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في 

  . األمن واألمانالوسط العربي لتعزيز الشعور ب

وكشف الموقع عن حملة ستقوم بها شرطة 
االحتالل بعد أسبوعين تسمح للجمهور بإعادة األسلحة 
المتواجدة لديه بصورة غير قانونية الى الشرطة دون 

  . عقاب

وقال نواب في القائمة المشتركة انهم سيتعاونون 
هذه المرة مع الشرطة وسيدعون المواطنين العرب الى 

  . سلحة التي بحوزتهمإعادة األ

  ١ ص١٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يواصل حملته في بلدة : القدس
  ً مواطنا١١العيسوية ويعتقل 

 

واصلت قوات وأجهزة أمن االحتالل حمالتها 
المتكررة والمتجددة في بلدة العيسوية وسط القدس 
المحتلة، والتي بدأتها قبل أكثر من ثالثة شهور، 

 ١١فجر اليوم األحد المزيد من أبنائها طالت واعتقلت 
ّمواطنا على األقل وحولتهم إلى مراكز تابعة لها في 

 .القدس للتحقيق معهم

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

وكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة في ساعات 
الليلة الماضية وتصدى لها الشبان، في الوقت الذي 
أمطر فيه االحتالل المنطقة بالقنابل الصوتية والغازية 

  .السامة واألعيرة النارية، خاصة في حي عبيد

 ١٣/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقتحم منازل شمال نابلس ويعتقل 
  محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

 

 فجر اإلسرائيليقوات االحتالل  اعتقلت – وكاالت
اليوم االثنين، محافظ القدس اللواء عدنان غيث، وأمين 

 .سر حركة فتح في المدينة شادي مطور

وأفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل اعتدوا 
  . رب على مطور أثناء اعتقالهبالض

في السياق، اقتحمت قوات االحتالل، فجر اليوم 
االثنين، عدة منازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال 

  .نابلس

وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن قوات 
االحتالل اقتحمت البلدة وداهمت عشرات المنازل، مهددة 

ي القتحام بإطالق النار واعتقال كل من يشارك في التصد
  .المستوطنين إلقامة احتفاالت لمناسبة األعياد اليهودية

وأضاف أن جيش االحتالل يقتحم البلدة يوميا 
في محاولة لوقف تنفيذ مشروع البيدر السياحي، بحجة 
إعاقته لدخول المستوطنين إلى الموقع األثري المزمع 
إقامة احتفاالتهم فيه وسط إغالقه أمام المواطنين ومنعهم 

  .ن الوصول إلى المشروعم

  ١٤/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

 وحدة ٢٥١اقتحام باحات األقصى وقرار بناء 
 استيطانية

  

وفي  ...<< - وكاالت -فلسطين المحتلة 
سياق الحرب على األقصى، وصف أفي ديختر رئيس 
جهاز الشاباك اإلسرائيلي السابق الفلسطينيين، بأنهم 

" الح في الحرم القدسيشعب جبان، يخبئون الس"
يجب : "اإلسرائيلية" إسرائيل اليوم"وقال لصحيفة . الشريف

  ". أن نفترض وجود سالح مخبأ في الحرم القدسي

الفلسطينيون لن يتخلوا أبدا عن : "وأضاف
موضوع الحرم القدسي، فهذه وسيلتهم ووسيلة جهات في 

  .العالمين العربي واإلسالمي لمناكفة إسرائيل

ر رئيسا لجهاز الشاباك عندما نشبت وكان ديخت
، إثر اقتحام أرييل ٢٠٠٠انتفاضة األقصى األولى عام 
  . شارون الحرم القدسي الشريف

وزار مراسل الصحيفة وديختير الحرم األسبوع 
الماضي في محاولة لفهم إذا ما تغير أي شيء منذ ذلك 
. الوقت في المكان الذي يعتبر األكثر توترا في العالم

أتعرف ما هو : "ديختر الصحفي عند خروجهماوسأل 
األمر األكثر إحباطا في مسابقة ملكة جمال العالم؟ أن 

الحرم هو المكان الثاني، بعد . تكون في المرتبة الثانية
ال . هم ال يحجون إلى الحرم القدسي. مكة والمدينة

بالنسبة لهم، حقيقة أن إسرائيل . يتوجه الحجيج إلى هنا
 رافعة استثنائية، ولكن هدفهم الحقيقي احتلت الحرم هي

  .والحرم ليس سوى وسيلة .ليس هنا، بل في الصراع

يقولون بإصرار  ومع أن قادة الشرطة اإلسرائيلية
: إنه ال توجد أسلحة في الحرم، إال أن ديختر صرح علنا

أقول لك إن فرضية عملنا يجب أن تفترض وجود سالح "
". جود سالح ناريعلى الشرطة أن تتوقع و. في الحرم

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

واقتحم مستوطنون صباح أمس األحد، ساحات 
وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية . سجد األقصىالم

العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام 
ّفي رام اهللا ان عشرات المستوطنين ) بترا(الخطيب لمراسل 

ٍاقتحموا ساحات األقصى وتجولوا فيها بحراسة مشددة من 
قوات االحتالل، التي ضيقت على المصلين المسلمين 

  . الدخول لباحات الحرم القدسي الشريفومنعتهم من

ّفي موضوع آخر، أقر عنصران في شرطة 
ّاالحتالل، في تسجيل مسرب، أن هدف حمالت التفتيش 
التي تقوم بها شرطة االحتالل في العيسوية بالقدس 

، بحسب ما ذكرت صحيفة "االستفزاز فقط"الشرقية هدفها 
  .، أمس األحد"هآرتس"

ّووفقا للتسجيل الذي اط لعت عليه الصحيفة، فإن ً
هذا بشكل فاضح استفزاز "أحد العنصرين قال لآلخر 

فوافقه العنصر " لماذا نفعل ذلك عن قصد؟. بدون هدف
وبعد ". سياساتنا مضروبة من أساسها"اآلخر وقال 

ّدقائق، توجه العنصر األول إلى عنصر ثالث كان قريبا 
 هنا إلى ّلدي سؤال لك، ال يؤدي ما نفعله"منهما، وسأله 

ّ، فرد عليه "هذا هو الهدف"، فأجابه "ّمشاكل إضافية؟
". نعم"فأجابه الثاني " التسبب بمزيد من المشاكل؟"ّاألول 

وحول قذف الحجارة على عناصر الشرطة، قال أحد 
ًهذا ليس عمال تخريبيا عدائيا، إنها لعبة بالنسبة "األفراد  ً
  .ال يقذفون الحجارة لإلضرار.. إليهم

 سلطات االحتالل أمس، عن اعتزامها وأعلنت
 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات ٢٥١بناء 

وقال مدير هيئة . الدونمات من اراضي محافظة بيت لحم
مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، 

مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات "إن ما يسمى 
تيطانية، منها  وحدة اس٢٥١أقر مخططا لبناء " عصيون

االستيطاني جنوب بيت " غوش عصيون" في مجمع ١٤٦
  .شرقا" كفار الداد" وحدات في مستوطنة ١٠٥لحم، و

وفي السياق، استولت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين 

" ألون شفوت"غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة 
 الى أن قرار االستيالء طال واشار بريجية. على حسابها

) ٤(عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم 
التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل 

  .المستوطنة المذكورة

ّإلى ذلك، شنت قوات االحتالل فجر أمس، حملة 
اقتحامات واسعة في الضفة الغربية؛ ال سيما رام اهللا، 

ً مواطنا ١٦تلة؛ قبل أن تعتقل ومدينة القدس المح
. ًفلسطينيا بينهم فتاة، وتقوم بنقلهم لجهات غير معلومة

ً فلسطينيا من مدينة ١٢وطالت االعتقاالت اإلسرائيلية، 
 من بلدة العيسوية شمال ١١القدس المحتلة؛ بينهم 

  .شرقي المدينة، وآخر من حي الطور

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون األسرى 
، أمس، إن المعتقل إسماعيل علي )فلسطينية (والمحررين

يواجه وضعا صحيا صعبا وخطيرا، بعد مرور ) ً عاما٣٠(
ً يوما على إضرابه عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله ٨٢

وحسب بيان صادر عن الهيئة، ). دون تهمة(اإلداري 
يعاني األسير إسماعيل علي، من بلدة أبو ديس بالقدس، 

كما يعاني من هزال ..  القلبمن هبوط حاد في دقات
وأوجاع مزمنة في كافة أنحاء جسده، وال يستطيع تحريك 
يديه وقدميه ويحتاج الكرسي المتحرك للتنقل، وخسر من 

واعتقل إسماعيل علي في الثاني .  كغم٢٠وزنه أكثر من 
عد عشر من كانون ثان الماضي، قبل شهر واحد من مو

  .زفافه، وهو معتقل سابق أيضا

  ٢٠ ص١٤/١٠/٢٠١٩ور الدست

* * * * *  
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  "األقصى"مجموعات يهودية تنتهك 

 

 ٩٥اقتحم  - إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 
ًمستوطنا بحراسة قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة 
المسجد األقصى المبارك، أمس من باب المغاربة، في 
ظل دعوات اليمين المتطرف وجماعات الهيكل المزعوم 

تحامات خالل األعياد ووعود من كبار تكثيف االق
 الداخلي األمنالمسؤولين بما فيهم رئيس الشباك ووزير 

تغير الوضع القائم في المسجد األقصى خالل المرحلة 
  .المقبلة

وقالت األوقاف اإلسالمية في القدس ان عدد 
المشاركين في االقتحامات الصباحية بعد انتشار القوات 

ًستوطنا وطالبا وعنصر أمن  م٨٠الخاصة والشرطة بلغ  ً
ًجنبيا قسم كبير أسائحا ٢٥٤٠فيما بلغ عدد السياح 

 أجنبيةمنهم من اليهود االميركان واألوروبيين وجنسيات 
  .أخرى

وحسب األوقاف اإلسالمية تم إغالق باب 
المغاربة بعد صالة الظهر أمام االقتحامات بعد اقتحام 

 بعضهم من ً متطرفا١٥سائحا واليهود المتطرفين ١٦٨٠
  .الحاخامات

ّوقامت قوات االحتالل بخطوات استفزازية، منها 
ّالمسجد القبلي، وحول االحتالل  ّنشر قناصة على أسطح

البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى المبارك إلى ثكنة 
  عسكرية،

وأغلقت سلطات االحتالل صباح أمس جميع 
  من الشهر٢١معابر الضفة الغربية وقطاع غزة حتى 

  .الجاري بحجة األعياد

وفي الوقت الذي شنت فيه سلطات االحتالل 
حملة اعتقاالت أقدم مستوطنون،بخط شعارات عنصرية 

 المركبات إطارات ٕواعطابعلى جدران منازل المواطنين 
  .في قرية مردا شمال سلفيت

وقال شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين 
 على جدران تسللوا إلى القرية وخطوا شعارات عنصرية

 وأعطبوامنازل المواطنين، من الجهة الشمالية للقرية، 
  . مركبات وخطوا عبارات عنصرية٥ إطارات

وشن االحتالل فجر أمس، حملة دهم وتفتيش 
ًشابا بالضفة الغربية والقدس ١٩تخللها اعتقال 

المحتلتين، فيما أصيب العشرات بحاالت اختناق خالل 
تالل عقب اقتحامها لحي مواجهات اندلعت مع قوات االح

  .الطيرة في رام اهللا

وأصيب عشرات الشبان،بحاالت اختناق، جراء 
إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع خالل 

  .المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام حي الطيرة

واندلعت مواجهات على مدخل قرية سردا، خالل 
يبلغ عن انسحاب قوات االحتالل من البلدة، دون أن 

  .إصابات

 مواطنا من مدينة ١٢واعتقلت شرطة االحتالل 
القدس، وذلك خالل حملة اعتقاالت في صفوف قاصرين 
وشبان من قرية العيسوية، إذ اقتحمت قوات االحتالل 
المنازل وفتشتها وبعثرت محتوياتها خالل حملة 

  .االعتقاالت

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل 
يد بالعيسوية، أطلقت خاللها القوات قنابل في حي عب

  .الصوت واألعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والمنازل

  ١٤ ص١٤/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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االحتالل يخلي .. "األقصى"وسط اقتحامات 
 مصلى باب الرحمة

  

أخلت  -   وكاالت-  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
اح امس، المصلين من سلطات االحتالل االسرائيلي صب

باحة مصلى باب الرحمة داخل أسوار المسجد األقصى 
  .المبارك بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب إن 
شرطة االحتالل بدأت بإخالء المصلين من باحة المصلى، 

ا يهوديا متطرفا اقتحموا باحات  مستوطن٥٠موضحا ان 
المسجد األقصى منذ ساعات الصباح االولى، وسط انتشار 
مكثف لشرطة االحتالل االسرائيلي في ساحات الحرم 

  .القدسي الشريف وعلى بواباته المختلفة

واستنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية ما 
يتعرض له المسجد األقصى من تدنيس واسع لساحاته، 

 طقوس تلمودية، بحجة األعياد اليهودية وغير وأداء
االعياد، واقدام سلطات االحتالل على اخراج المصلين من 
ساحات مصلى باب الرحمة الذي يستهدف بشدة في 
محاولة من قبل االحتالل إلعادة اغالقه بعدما نجح 

  .المقدسيون من اعادة الصالة فيه

هذه وأكد وكيل وزارة االوقاف حسام ابو الرب، أن 
االقتحامات تستهدف المسجد األقصى ووجوده، واسالميته، 
خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز االنتهاكات 
اليومية االستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية 
السيطرة عليه، وتهويده، مبينا ان هذه االقتحامات وازدياد 

وضة البغيضة والمرف» اردان» وتيرتها تتزامن مع تصريحات
  .والتي تدعو لتغيير الطابع في المسجد األقصى

وقال إن االحتالل يستغل األعياد اليهودية 
والمناسبات الدينية لتنفيذ مخططاته، كذريعة لتكثيف 

ويصل األمر «االقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه 

إلى إغالق الطرق المؤدية اليه، لتأمين دخول المتطرفين 
  .«تهم التلموديةمن أجل إقامة صلوا

وشدد على أن ما يجري تجاه المسجد االقصى 
ٕواركانه، يتطلب تحركا عربيا واسالميا عاجال، من أجل 
حمايتة، داعيا أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول 
الزحف إلى المسجد األقصى المبارك والتصدي للمخططات 
التي تستهدف وجوده والتواجد الدائم فيه إلفشال أي محاولة 

  .للمساس به

في غضون ذلك اعتقلت القوات اإلسرائيلية فجر 
سيادة «امس مسؤولين فلسطينيين بسبب ممارستهما 

في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما » السلطة الفلسطينية
  .أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين

وأكد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين 
كل من محافظ القدس الفلسطينيين محمد محمود اعتقال 

. عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور
ممارسة «وقال محمود إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب 

  .«سيادة السلطة الفلسطينية في القدس

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة 
  .الفلسطينية في القدس

من جهته، اكتفى المتحدث باسم الشرطة 
تم اعتقال اثنين على  »:كي روزنفيلد بالقولاإلسرائيلية مي

  .، دون تقديم مزيد من التفاصيل»يد الشرطة وحوال للتحقيق

وأشار محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين إلى 
تمديد اعتقال كل من غيث ومطور حتى يعرضا على 

  .المحكمة

ودانت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
لمتكررة لغيث ومطور االعتقاالت ا«الفلسطينيين في بيان 

  .«بعد اقتحام منزليهما في القدس(...) 

كما اعتقلت قوات االحتالل، امس، مدير جهاز 
األمن الوقائي في القدس المحتلة العميد سعيد عطاري 

  .وخمسة شبان آخرين من باحات المسجد األقصى المبارك



  
  ١٥٨ 

وأكد شهود عيان أن عناصر شرطة االحتالل 
  . إلى أحد مراكز التحقيق في المدينةاقتادوا المعتقلين الستة

وهاجم مستوطنون وتحت تهديد السالح، امس، 
بالحجارة موظفين من مديرية زراعة قباطية، قرب بلدة سيلة 
الظهر جنوب جنين، ومنعوهم من تحديد موقع لقطف ثمار 

  .الزيتون

كما هاجم مستوطن بتهديد السالح، امس، قاطفي 
  .ق طولكرمالزيتون في قرية شوفة جنوب شر

وقال أحد الناشطين في مجال الدفاع عن األراضي 
افني «في شوفة المزارع تحسين حامد إن أحد مستوطني 

الجاثمة على أراضي القرية اقتحم مكان تواجد » حيفتس
ٕالمزارعين محمود محمد عبد الكريم دروبي واخوانه أثناء 
قطفهم للزيتون، ومنعهم تحت تهديد السالح والكالب 

 .سية من مواصلة عملهم وطردهم من األرضالبولي

  ٨ ص١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابين من بلدة العيسوية 
  بالقدس المحتلة

 

 اعتقلت قوات االحتالل – وفا –القدس 
اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، شابين في بلدة 

 .العيسوية بالقدس المحتلة

قوات االحتالل ، إن "وفا"مصادر محلية ل وقالت
 ١٧(اهللا محمود  داهمت البلدة واعتقلت الشاب نصر

، وذلك ) عاما٢٣(، والشاب محمد منير درباس )عاما
  .تواجدهما عند محيط مسجد األربعين بالبلدة أثناء

  ١٥/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

 مواطنين بينهم سيدتان عن ٧االحتالل يبعد 
  ً يوما١٥األقصى لمدة 

 

 أبعدت سلطات االحتالل – وفا –دس الق
 مواطنين بينهم سيدتان عن المسجد ٧اإلسرائيلي 

 . يوما١٥األقصى المبارك ومحيطه، لـمدة 

المحامي خالد زبارقة، إن سلطات االحتالل  وقال
االثنين، سيدتين وخمسة  كانت قد اعتقلت صباح اليوم

 مواطنين عقب زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأديته

الة فيه، وأفرجت عنهم بعد توقيفهم لعدة ساعات الص
 ١٥عن المسجد األقصى لمدة  وسلمتهم قرارات بإبعادهم

محمدي،  منتهى أمارة، ونور محاميد، ومعاذ: يوما، وهم
 وطه شواهنة، ،ومحمد عزام، وخليل أبو زين بن سعيد

  .ومحمد نزار حسن

 ١٥/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

طريقين ببلدة سلوان جنوب االحتالل يغلق 
  األقصى

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء،  أغلقت
طريقين في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك؛ 

 .بحجة األعياد اليهودية

، إن قوات االحتالل "وفا" وقالت مصادر محلية لـ
أغلقت طريق باب المغاربة من الجهة المؤدية إلى بلدة 

ريق الجثمانية المؤدية إلى حي وادي حلوة، سلوان، وط
  .ما تسبب بأزمة مرورية خانقة

  ١٥/١٠/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  
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 توسع مسار اقتحامات :الهيكل المزعوم
 األقصى ليشمل ساحات القبلي والمرواني

  

 اقتحمت –  وكاالت- فلسطين المحتلة
مجموعات من المستوطنين صباح أمس الثالثاء، ساحات 

لمسجد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ا
لشرطة االحتالل التي واصلت فرض التقييدات على دخول 
الفلسطينيين لساحات الحرم بذريعة ما يسمى عيد 

  .«سوكوت -  العرش«

 ٤٠٠وفي ثاني أيام العيد العبري اقتحم نحو 
مستوطن ساحات المسجد األقصى وسط حماية مشددة 

ة من شرطة االحتالل التي استنفرت من للوحدات الخاص
عناصرها في ساحات الحرم لتوفير الحماية للمقتحمين 
من المستوطنين والسياح األجانب، بحسب ما أفادت دائرة 

  .األوقاف اإلسالمية

ونفذت مجموعات من المستوطنين يتقدمها 
جوالت استفزازية في » الهيكل«حاخامات من منظمة 

ر االقتحام ليشمل ساحات ساحات الحرم، إذ وسعوا مسا
المسجد القبلي والمرواني، وتلقوا شروحات عن الهيكل 

وأدى مستوطنون صلوات تلمودية قبالة قبة  المزعوم
، وواصلوا مسار االقتحام »باب الرحمة«الصخرة ومصلى 

بمنطقة باب األسباط وحطة والملك فيصل وصوال إلى 
  .لسلةمنطقة باب المجلس والقطانين خروجا من باب الس

وحولت قوات االحتالل القدس القديمة لثكنة 
عسكرية، حيث نصبت الحواجز العسكرية على الطرقات 
للبلدة القديمة وداخل األسواق والطرقات المؤدية لبوابات 

  .المسجد األقصى وتخوم ساحة البراق

وانتشر عناصر من شرطة االحتالل والمخابرات 
بمالحقة من بالزي المدني في ساحات الحرم، وقاموا 

ٕتواجدوا من الفلسطينيين والمصلين وتصويرهم وابعادهم 
عن مسار االقتحامات، علما أن شرطة االحتالل اعتقلت 

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

كما تمركزت شرطة االحتالل عند أبواب المسجد 
يف الوافدين إلى األقصى األقصى، وقام عناصرها بتوق

تحمل اسم الباب «وفحص هوياتهم ثم تسلمهم بطاقات 
وتحتجز بطاقة الهوية قبل السماح «ورقم بطاقة خاصة 

  .لهم بالدخول إلى ساحات الحرم

في موضوع آخر، كشف تقرير حقوقي، النقاب 
عن تعرض األسرى الفلسطينيين في المعتقالت إلى جانب 

مليات تعذيب ممنهجة، ارتكبها المشافي االسرائيلية، لع
أطباء اسرائيليون جنبا إلى جنب مع جهاز المخابرات 

  .اإلسرائيلي الـشاباك

أطباء «جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة 
، نشر أمس )إسرائيلية غير حكومية(» لحقوق اإلنسان

وبحسب . العبرية» ٩٧٢«الثالثاء، في مجلة في مجلة 
في الكذب لم تتغير، » اكشاب«التقرير، فإن سياسة الـ 

فطوال السنين الماضية نفى قيامه بتعذيب األسرى 
الفلسطينيين، إال أن الجديد ما كشفته المعلومات الواردة 
للمنظمة، بقيام األطباء االسرائيليين بدور نشط في تعذيب 
األسرى الفلسطينيين، من خالل المشاركة في االستجواب 

  .تهم تقارير طبية كاذبةبصورة وحشية، باإلضافة إلى كتاب

 نفى الـ ١٩٩٣وأضاف التقرير، في عام 
قيامه بتعذيب األسير الفلسطيني حسن الزبيدي » شاباك«

بوحشية، وردا على تلك االتهامات، قال قائد المنطقة 
إنه ال «: الوسطى في الجيش اإلسرائيلي آنذاك يوسي بيلد

  عاما٣٠لقد خدمت «، مضيفا »يوجد تعذيب في إسرائيل
  . »في الجيش وأعرف ما أتحدث عنه

 عاما ٢٦وأشار التقرير المنظمة، إلى أنه بعد 
السابق، » شاباك«من هذه القضية، كرر نائب رئيس الـ 

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

أطباء لحقوق «وينقل التقرير عن رئيس منظمة 
وبتنحية هذه األشكال «: روشاما مارتون، قوله» اإلنسان

السخيفة من اإلنكار، كطبيب ومؤسس للمنظمة، كنت 
ًدائما منزعجا من كيفية تعاون األطباء اإلسرائيليين مع  ً

  .صناعة التعذيب في إسرائيل وتمكينها

ن وجود وثيقة طبية لجهاز المخابرات وكشف ع
حول ما إذا كان » شاباك«اإلسرائيلي، يقدمها طبيب الـ 

السجين المعني لديه أي قيود طبية عندما يتعلق األمر 
بإبقائه في عزلة، أو ما إذا كان يمكن ربطه، أو ما إذا 
كان يمكن تغطية وجهه، أو ما إذا كان يمكن إجباره على 

  . ات طويلة من الزمنالدفاع عن نفسه فتر

نفى وجود مثل هذه » شاباك«وأضاف أن الـ 
الوثيقة على اإلطالق، ولكن بعد أربع سنوات ظهرت 
ًوثيقة ثانية، تطلب من األطباء التوقيع على التعذيب وفقا 

 وأشار إلى أنه نشر .ًلعدة بنود متفق عليها مسبقا
ن الوثيقة األولى، إلى جانب وثائق أخرى، في كتاب بعنوا

حقوق اإلنسان واألخالقيات الطبية وحالة : التعذيب«
  .، لكن تم حظر بيع الكتاب في إسرائيل»إسرائيل

وكشف عن أن األطباء العاملين في جهاز األمن 
ودائرة السجون اإلسرائيلية، ليسوا » شاباك«العام الـ 

وحدهم الذين يتعاونون في تعذيب األسرى الفلسطينيين، 
ي أقسام الطوارئ في المستشفيات ولكن أيضا األطباء ف

اإلسرائيلية يتعاونون في تعذيب األسرى الفلسطينيين من 
خالل كتابتهم تقارير طبية مزيفة وفقا لمطالب جهاز 

  .الـشاباك

عدد ال يحصى من الحاالت، تعكس «وأضاف 
الفشل األخالقي والمعنوي والعملي للمؤسسة الطبية في 

 الذي يشمل -التعذيب  «وأكد أن. »إسرائيل إزاء التعذيب
 ال يزال يحدث على نطاق -القسوة العقلية والجسدية 

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

التي يوقع » شاباك«وأشار إلى أن وثيقة الـ 
عليها أطباء متعاونون معه، تسمح بحرمان األسير من 

ح للمحققين تعريض السجناء لدرجات حرارة النوم، وتتي
قصوى، وضربهم، وربطهم لساعات طويلة في أوضاع 
ٕمؤلمة، واجبارهم على الوقوف لساعات حتى تنفجر 
األوعية الموجودة في أقدامهم، وتغطية رؤوسهم لفترات 
ًطويلة من الزمن، واذاللهم جنسيا، لكسر معنوياتهم عن  ٕ

ٕمحامين، وابقائهم في طريق قطع عالقاتهم بالعائلة وال
  .عزلة حتى يفقدون عقلهم

وأضاف أن موافقة األطباء على هذه الوثيقة 
تعني أن األطباء هم الذين يشرفون على التعذيب، 

الطبي أو الرأي ويفحصون السجين المعذب، ويكتبون 
تقرير األمراض، مشددا على أن الطبيب الذي يتعاون مع 

 في هذه الصناعة صناعة التعذيب اإلسرائيلية متواطئ
وفي حال مات سجين أثناء االستجواب، يكون الطبيب 
ًشريكا في قتله، واألطباء والممرضات والطاقم الطبي 

 ويفضلون الصمت هم والقضاة الذين يعرفون ما يحدث
  .جميعهم شركاء

  ١ ص١٦/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يجبر مقدسيا على هدم أجزاء من 
  ي الحمصمنزله في حي واد

 

 أجبرت سلطات االحتالل – وفا –القدس 
اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، المواطن المقدسي محمد 
األطرش، على هدم أجزاء من منزله، في حي واد الحمص 
ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بعد 

القرب من "قرار محكمة االحتالل هدم المنزل بحجة 
 ".الجدار األمني
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ضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي وقال ع
، إن بناية األطرش مكونة من "وفا"الحمص زياد حمادة، لـ

أربعة طوابق وتسوية، وقد جرى هدم الروف والطابق 
الذي يقع أسفله، خشية من أن تهدمه جرافات االحتالل، 

 .وتحمل العائلة تكلفة الهدم

وأضاف حمادة أن محكمة االحتالل أمهلت 
 للقيام بعملية الهدم، الفتا إلى أن أمر األطرش مدة أسبوع

 .الهدم الصادر يقضي بهدم الطوابق األربعة

ويذكر أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ارتكبت 
في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي، مجزرة 

 بناية ١٦ بنايات، وتفجير أخرى من أصل ١٠بهدم 
 حي مخطرة بالهدم، تؤوي عشرات العائالت المقدسية في

  .وادي الحمص

  ١٦/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

مستوطنين يدنسون األقصى بصلواتهم  ٩٠٦
  االستفزازية

 

 تواصلت اقتحامات –  وكاالت-  فلسطين المحتلة
المستوطنين للحرم المقدسي، حيث اقتحم الحرم بعد ظهر 

 مستوطنا، بعد أن اقتحمه، صباح ٢٩٥أمس األربعاء 
 ٩٠٦ ليصل المجموع إلى  مستوطنا،٦١١أمس، 

  .مستوطنين

ّوأمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس 
 متطرف يهودي، ٦٠٠األربعاء، الحماية الكاملة ألكثر من 

خالل اقتحامهم لباحات المسجد األقصى المبارك، من جهة 
  .، بمدينة القدس المحتلة»باب المغاربة«

 ٦١١، بأن »أوقاف القدس«وأفادت مصادر في 
ًطرفا يهوديا اقتحموا باحات المسجد األقصى صباحمت ً 

حتى » باب المغاربة«أمس، على شكل مجموعات، من 
الذي شهد توزيع دعوات إلقامة صلوات » باب السلسلة«

  .تلمودية في األقصى أيام السبت

وأشارت المصادر إلى أن وزير الزراعة في حكومة 
يهودا االحتالل، أوري أرائيل، وعضو الكنيست السابق 

غليك، شاركا على رأس مجموعة مكونة من عشرات 
  .المستوطنين، في اقتحامات األقصى، أمس

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
أن المستوطنين نظموا جوالت استفزازية في باحات 

المزعوم، » الهيكل«األقصى، وسط تلقيهم شروحات عن 
  . شرطة االحتاللوأداء طقوس تلمودية بالمسجد بحماية

ٕوعزز االحتالل من تواجده واجراءاته األمنية على 
ًأبواب األقصى، وفرض قيودا على دخول المصلين 
الفلسطينيين إلى المسجد ودقق في هويات الشبان والنساء، 

وفي سياق متصل، وزع .واحتجز بعضها عند البوابات
مستوطنون من جماعات الهيكل اعالنات مطبوعة عند باب 

سلة عن نيتهم اقامة صالة توراتية عند نفس الباب السل
في تمام الساعة العاشرة » صالة موصاف«السبت القادم 

من صباح يوم السبت، كما طالبوا في البيان بفتح األقصى 
إلقتحامات اليهود أيام السبت كسائر أيام األسبوع من األحد 

  .للخميس

في سياق متصل، أفرجت سلطات االحتالل، مساء 
إسماعيل نواهضة، .  عن خطيب المسجد األقصى، دأمس،

 ١١بعد التحقيق معه، ولكن بشرط اإلبعاد عن األقصى مدة 
وكانت قد اعتقلت أجهزة أمن االحتالل . يوما بدأت أمس

 نساء، بينما ٣اإلسرائيلي نواهضة، صباحا، كما اعتقلت 
  .تتواصل اقتحامات المستوطنين للحرم المقدسي

عن محامي الدفاع عنه قوله » وفا«ونقلت وكالة 
إن قوات االحتالل اعتقلته أثناء توجهه إلى مدينة القدس 
عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق 

 في مركز للتحقيق والتوقيف في «٤غرف رقم «المعروف 
وأضاف المحامي أن . المسكوبية في القدس المحتلة

التحريض ضد «التحقيق مع خطيب األقصى يأتي بذريعة 
وأكد الشيخ نواهضة . »االحتالل في خطب الجمعة

للمحققين على أن كافة الشرائع كفلت حرية التعبير ونفى 
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، فيما أعرب »أن يكون ما ورد في خطب الجمعة تحريضا
آخرون عن خشيتهم من وجود رغبة لسلطات االحتالل، 
بالتدخل في خطب الجمعة في المسجد األقصى، من خالل 

ّوشنت قوات االحتالل فجر أمس، .الشيخ نواهضةاعتقال 
ً مواطنا فلسطينيا من ٢٠حملة اعتقاالت واسعة، طالت  ً

ْأنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بينهم 
ونقلت قوات . أسرى محررون، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم

االحتالل المعتقلين لجهات غير معلومة، بعد أن عبثت 
  .ًازلهم وصادرت أمواال منهابمحتويات من

االحتالل صباح أمس، وفق » جيش«وأفاد بيان لـ 
 ١٤العبري، بأن قواته اعتقلت » والال اإلخباري«موقع 

من الضفة الغربية، بزعم المشاركة في » ًمطلوبا«ًفلسطينيا 
ضد أهداف » عنيفة«أعمال مقاومة ومقاومة شعبية 

 ٦قوات االحتالل وفي القدس المحتلة، اعتقلت . إسرائيلية
مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرقي 

  .المدينة

 مركبة ٢٠وأعطب مستوطنون أمس، إطارات 
فلسطينية، غربي مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية، وخطوا 

. شعارات عنصرية على جدران منازل، حسب شهود عيان
 وقال ياسر عودة، أحد سكان بلدة دير عمار، لألناضول،
إن مجموعة من المستوطنين داهموا البلدة عند الساعة 

وأضاف عودة، إن .  مركبة٢٠الثالثة فجرا وأعطبوا إطارات 
 ١٥االعتداء شمل خط شعارات باللغة العبرية على نحو 

. منزال، وعدد من المركبات التي تعرضت إلعطاب إطاراتها
وأوضح أن العبارات تضمنت تهديدات بتصعيد اعتداءات 

» الموت للعرب«توطنين ضد الفلسطينيين، ومنها المس
، إلى جانب خط »شعب إسرائيل حي»و» لن ننساكم»و

ًوعادة ما تتعرض البلدات ). السداسية(نجمة داوود 
الفلسطينية والمساجد تحديدا، العتداءات عنصرية متكررة 

  .من قبل مستوطنين

وهاجم مستوطنون أمس مزارعين فلسطينيين، 
ار أشجار الزيتون، شمالي الضفة الغربية كانوا يقطفون ثم

  . المحتلة، واعتدوا عليهم بالضرب

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف االستيطان في 
، لوكالة األناضول، إن )حكومي(شمالي الضفة الغربية 

مجموعة من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون، في 
حقول بلدة بورين قرب مدينة نابلس، واعتدوا عليهم 

ّوكان نشطاء ومتضامنين أجانب نظموا حملة . ببالضر
  . أمس، لمساندة قاطفي الزيتون في بلدة بورين

وأشار دغلس، إلى أن من بين المصابين أربعة 
. متضامنين أجانب، ُأصيب أحدهم بكسور ورضوض
  .وأوضح أن المستوطنين أضرموا النار في حقول المزارعين

في كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون 
، حيث رشقوهم )جنوب(بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم 

  . بالحجارة، بحسب مصادر محلية فلسطينية

مقاومة «ومطلع تشرين أول الجاري أطلقت هيئة 
، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، »الجدار واالستيطان

بالشراكة مع مؤسسات مدنية، حملة وطنية لقطف ثمار 
تتعرض العتداءات المستوطنين الزيتون في المواقع التي 

ويبلغ عدد أشجار . اإلسرائيليين، في الضفة الغربية المحتلة
الزيتون المثمرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 

ُوتشكل مبيعات الزيتون والزيت ما .  ماليين شجرة٨.٥
٪ من الدخل القومي العام، حسب إحصائيات ١نسبته 

  .فلسطينية رسمية

  ١٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ًيستعر استعدادا القتحامات آخر أيام االحتالل 
 "عيد العرش"

  

 -   وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
افادت وزارة الحرب االسرائيلية أن حراسا امنيين قتلوا 
امس فلسطينيا كان يهاجمهم حامال سكينا عند نقطة 

  .تفتيش في الضفة الغربية المحتلة

 الوزارة في بيان إن الحراس، وهم مدنيون وقالت
يعملون لحساب هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حضوا المهاجم 

النار عليه، الفتة الى أن  على التوقف قبل ان يطلقوا
  .الحادث وقع في طولكرم شمال الضفة الغربية

في غضون ذلك استعرت سلطات االحتالل 
يوم » السيكوت» «عيد العرش«إجراءاتها آلخر أيام 

ًاالثنين المقبل، واستعدادا لالقتحامات التي يخطط لها 
اليمين المتطرف وجماعات الهيكل المزعوم بحملة واسعة 
على قناة المستوطنين السابعة ومنصات التواصل 
االجتماعي الخاصة بالمستوطنين لرفع عدد المشاركين 

  .في االقتحامات للمسجد األقصى يومي االحد واالثنين

وحيات شرطة االحتالل في سماء وحلقت مر
القدس والمسجد األقصى تراقب دخول المصلين وتحرك 
القوات من شرطة وقوات خاصة ومخابرات وخيالة ووحدة 

  .الكالب والمستعربين

في أجواء متوترة وانتشار مكثف لقوات االحتالل 
في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى وعلى ابوابه، 

مبارك األالف من المصلين من أم المسجد األقصى ال
القدس والداخل الفلسطيني والعشرات من الوفود من دول 
إسالمية مختلفة، فيما أغلقت قوات االحتالل المنطقة 
الشرقية من مقر الجندي األردني المجهول حتى باب 
المغاربة ومنعت حركة السير لتوفير الراحة واالمن لمسيرة 

  . الجمعةالمستوطنين التي تزامنت مع صالة

كذلك اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من 
باب االسباط خالل دخولهم المسجد األقصى بحجة 
رفضهم التوقف للتفتيش وتم نقلهم للتحقيق، كذلك 
استنفرت قوات االحتالل المزيد من قواتها الى المدينة 
ًالمقدسة استعدادا لمسيرة المستوطنين الثانية مساء، 

من القيود على حركة المواطنين وواصلت فرض العديد 
المقدسيين في جنوب وشرق البلدة القديمة مما احدث 
ازدحامات مرورية وحال دون وصول المئات من 

  .المصلين للمسجد األقصى المبارك

بدوره دعا خطيب المسجد األقصى المبارك 
الشيخ يوسف أبو سنينة في خطبة الجمعة أمس الى 

ين وشد الرحال للمسجد التصدي لالقتحامات وحشد المصل
األقصى والصبر، وقال لقد اختارنا اهللا للسكن في أرضه 
المبارك ولحراسة مسجده المقدس ونحن والحمد هللا 
ُثابتون متمسكون مهما كلف الثمن، فاألرض أرضنا 
ُوالمسجد مسجدنا، مهما اشتد الخناق سنبقى صابرين،  ُ
ووصف ما تعيشه القدس والمسجد األقصى بالظلم 

  .ظيمالع

على صعيد آخر أصيب العشرات من المواطنين 
جراء قمع االحتالل اإلسرائيلي مظاهرات ومسيرات الجمعة 

  .>>...في الضفة وقطاع غزة

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات ... <<
، »ال للتطبيع«مسيرة العودة وكسر الحصار، على الجمعة 

أشكال  «ًتأكيدا منها على رفض الشعب الفلسطيني كافة
  . »التطبيع السياسي واالقتصادي واإلعالمي والرياضي

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين 
بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل متضامن 
أجنبي، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة كفر 
قدوم األسبوعية السلمية شرق قلقيلية، المطالبة بفتح 

 عاما، لصالح مستوطنة ١٦رية المغلق منذ شارع الق
  .المقامة عنوة على أراضي القرية» قدوميم«
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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 
هاجمت المشاركين في المسيرة، ونصبت كمينا لهم أسفر 
ٕعن اعتقال متضامن إسباني، واصابة شاب ومتضامن 

  .آخر بجروح طفيفة خالل مالحقة جنود االحتالل لهما

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

  .اختناق

وفي ذات السياق، اعتدت قوات االحتالل على 
، ومنعتهم من قطف الزيتون مواطنين ومتطوعين أجانب

في أراضي بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية 
  .المحتلة

  ٦ ص١٩/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

االحتالل ينفذ حملة تغريم أصحاب السيارات 
  جنوب األقصى

 

شنت شرطة وحرس حدود االحتالل اليوم السبت 
جنوب المسجد األقصىـ  سلوان حملة في عدة أحياء ببلدة

 .كيل بالسكان والتضييق عليهمللتن

وشملت الحملة تحرير توقيف مركبات وتحرير 
مخالفات مالية ألصحابها، وتوزيع مخالفات على 

الطرق الرئيسية والفرعية  السيارات الواقفة على جانبي
  .علما أنه ال يوجد بديل للسكان لركن مركباتهم

 ١٩/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

مئات المستوطنين .. الفجر األولىمنذ ساعات 
  يقتحمون حائط البراق بالمسجد األقصى

 تجمع المئات من المستوطنين – المحتلة القدس
أمــام حــائط البــراق فــي المــسجد  منــذ ســاعات فجــر اليــوم،

ــد " بمناســبة األقــصى بحجــة أداء الــصلوات ــا يــسمى بعي م
 .اليهودي الذي يصادف اليوم األحد" العرش

ستوطنين بالتوافــد منــذ الــساعة وبــدأت جمــوع المــ
واقتحمــوا حــائط البــراق وقــاموا بتأديــة  الــسادسة صــباحا،
ــة ــد  .طقــوس تلمودي وكانــت مجموعــات الهيكــل المزعــوم ق

وجهــت دعــوات لالحتــشاد واقتحــام المــسجد األقــصى مــن 
 .باب المغاربة

ـــشار إلـــى ان الجماعـــات اليهوديـــة المتطرفـــة  وي
 مـن أسـبوع لباحـات تواصل اقتحامها بشكل كبير منذ أكثر

المــــسجد األقــــصى والتمركــــز أمــــام حــــائط البــــراق بحجــــة 
  .األعياد

  ٢٠/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا من المسجد األقصى 
   آخرين للتحقيق٦ويستدعي 

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل، اليوم األحد، الشاب المقدسي عالء نجيب من 

حيط مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد م
 .األقصى المبارك

ًفي الوقت نفسه، سلمت عناصر االحتالل ستة 
من الشبان المقدسيين استدعاءات لمراجعة المخابرات 

منير : عقب خروجهم من المسجد األقصى، وشملت
ٕالباسطي، وابراهيم النتشة، ومحمد شريفة، وفؤاد 

  .غيث وليث غيثالشاويش، والشقيقين 

  ٢٠/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 مبعدين ٣شرطة االحتالل تعتدي على : القدس
  عن األقصى

 

 اعتـــدت شـــرطة االحـــتالل اإلســـرائيلي، -القـــدس 
ــة مبعــدين عــن المــسجد األقــصى  ــى ثالث ــوم األحــد، عل الي
المبـــارك، لـــدى وجـــودهم عنـــد بـــاب السلـــسلة أحـــد أبـــواب 

  ".األقصى"

، بــــأن شــــرطة "وفــــا"در محليــــة لـــــوأفــــادت مــــصا
االحتالل اعتدت علـى المبعـدين نظـام أبـو رمـوز، وهنـادي 
ــــات اقتحــــام  ــــصيداوي، خــــالل عملي ــــدة ال الحلــــواني، وعاي
المــستوطنين للمـــسجد األقـــصى المبـــارك، وأجبـــرتهم علـــى 

  .>>...إخالء المكان بالقوة

  ٢٠/١٠/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ة للمستوطنيـن داخل األقصى صلوات علني
  واعتداء على المرابطين

 

 أدى مستوطنون، -  وكاالت- فلسطين المحتلة
صباح أمس األحد، صلوات علنية داخل المسجد األقصى 
المبارك، فيما طردت قوات االحتالل المبعدين عن األقصى 

  .والمرابطين على أبوابه بالقوة

ت برفقة عشرا» نعوم فيدرمان«وأدى المتطرف 
المستوطنين صالة علنية وبصوت مرتفع داخل األقصى 
أثناء وصولهم قبالة قبة الصخرة المشرفة، وردد آيات 

ورددت خلفه المجموعة المتطرفة كلها، » شماع اسرائيل«
  .هوشعنا التوراتية«ثم هتفوا بقصائد 

وشكل عشرات المستوطنين مجموعات متتالية 
ة، في اليوم واصلت اقتحام األقصى، عبر باب المغارب

، فيما انتشرت قوات االحتالل »لعيد العرش«السابع 
بأعداد كبيرة في ساحات األقصى خاصة على طول مسار 
سير المستوطنين، إضافة الى مرافقة القوات الخاصة 
والشرطة للمقتحمين، وشددت قوات االحتالل من 

إجراءاتها في محيط مصلى باب الرحمة بمالحقة 
 على عدم الجلوس في ساحة ٕالمتواجدين واجبارهم

ٕالمصلى وابعادهم عن المنطقة، إضافة الى تهديد 
  .المتواجدين باالعتقال واالبعاد عن المسجد

وعلى أبواب المسجد األقصى المبارك، أبعدت 
قوات االحتالل الخاصة المبعدين المرابطين عند باب 

 من الجهة الخارجية، -  أحد أبواب األقصى–السلسلة 
م بالدفع، فيما صدحت حناجر المبعدين واعتدت عليه

بالتكبيرات أمام عشرات المستوطنين فور انتهائهم من 
اقتحام المسجد األقصى وخروجهم من باب السلسلة وهم 

  .يؤدون الصلوات والرقصات الخاصة

وجددت جماعات الهيكل المزعوم دعواتها 
للمستوطنين بتنظيم اقتحامات واسعة لألقصى خالل األيام 

. قية لعيد العرش، واداء الصلوات داخله وعلى أبوابهالمتب
 مستوطنا ٦٥٣وأوضحت دائرة االوقاف اإلسالمية أن 

  .اقتحموا االقصى خالل فترة االقتحامات الصباحية فقط

ووفق دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، فقد 
بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا األقصى، منذ بداية 

 ٢٧٠٠لخميس الماضي، أكثر من حتى ا» عيد العرش«
  .مستوطن

إلى ذلك، قال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية 
العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس المحتلة الشيخ 

في رام اهللا، أن عمليات ) بترا(عزام الخطيب، لمراسل 
االقتحام بدأت منذ الساعة السابعة صباحا، مؤكدا ان 

 قد جددت نهاية كانت» الهيكل المزعوم«جماعات 
األسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات 
المسجد األقصى المبارك في اليوم السابع بما يسمى عيد 

  .العرش اليهودي

في الوقت ذاته، دعا نشطاء فلسطينيون عبر 
مواقع التواصل االجتماعي بضرورة صد تلك االقتحامات 
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لمسجد األقصى من خالل التواجد اليومي والمكثف في ا
  .والرباط فيه والدفاع عنه

وتوافد االف المستوطنين صباح أمس االحد الى 
حائط البراق، الحائط الغربي للمسجد االقصى المبارك 

عيد «بمدينة القدس المحتلة بمناسبة ما يسمونه 
اليهودي الذي صادف أمس االحد، بحسب » العرش

  . التقويم العبري

 العامة ان االف وقالت االذاعة االسرائيلية
المستوطنين اقتحموا حائط البراق وقاموا بتأدية طقوس 

  .تلمودية فيه

في موضوع آخر، أعلنت مؤسسات إعالمية 
ومجتمعية وحقوقية، من داخل فلسطين وخارجها، تنظيم 
حملة إعالمية لفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق 
األسرى، فيما يواصل ستة أسرى في سجون االحتالل، 

  .إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا العتقالهم اإلداري

وستنطلق الحملة ظهر يوم غد الثالثاء، وقال 
القائمون على الحملة إنها تهدف لكشف أساليب االحتالل 

كما . وأدواته اإلجرامية في قتل األسرى الفلسطينيين
تهدف لرفع مستوى الوعي حول قضية األسرى وما 

سي وجسدي على يد حكومة يتعرضون له من تعذيب نف
  .االحتالل

ودعا القائمون على الحملة لتوحيد الجهود 
اإلعالمية وتفعيل مواقع التواصل االجتماعي في كشف 

.  #األسرى يقتل  االحتالل #جرائم االحتالل على وسم
ويواجه األسرى المضربون أوضاعا صحية خطيرة، في 

إدارة ظل جملة من اإلجراءات التنكيلية التي تفرضها 
  .المعتقالت بحقهم

من مدينة )  عاما٤٢(أحمد غنام : واألسرى هم
 يوما، إسماعيل علي ٩٨دورا جنوب الخليل مضرب منذ 

من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، )  عاما٣٠(
من )  عاما٤٦( يوما، طارق قعدان ٨٨مضرب منذ 

  يوما،٨١مدينة جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 
من بلدة دير أبو مشعل في )  عاما٤٢ (أحمد زهران

 يوما، مصعب الهندي ٢٨محافظة رام اهللا، مضرب منذ 
من بلدة تل جنوب غرب نابلس، يواصل )  عاما٢٩(

 ٣٢( يوما، هبة اللبدي ٢٦إضرابه عن الطعام منذ 
  . يوما٢٣، مضربة منذ )عاما

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
بمناطق مختلفة بالضفة الغربية األحد، حملة دهم واقتحام 

المحتلة تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما واصلت 
مجموعات من المستوطنين االعتداء الفلسطينيين خالل 

  .قطف الزيتون وسرقة المحاصيل

واعتقلت قوات االحتالل، طفال وأسيرا محررا 
وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل . شرق قلقيلية

، بعد توقيفه ) عاما١٣(هد صالح شتيوي اعتقلت الطفل ف
قرب جدار الفصل العنصري في منطقة الرزازة شرق 

كما اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر . المدينة
عكرمة بنان أبو علبة، على حاجز عسكري قرب قرية 

  .النبي إلياس

إلى ذلك، يواصل قطعان من المستوطنين 
 قطف الزيتون مهاجمة أهالي القرى الفلسطينيين خالل

وسرقة المحاصيل وقطع أشجار الزيتون، إذ هاجم قطعان 
المستوطنين، أهالي قريتي برقة وبيتين شرق رام اهللا، 

  .ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون

وقالت وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية، 
 بالمئة من سكان قطاع غزة ٣٣.٨أمس األحد، إن 

اء ذلك خالل لقاء ج. يعيشون تحت خط الفقر المدقع
ّصحفي مع وكيل الوزارة بغزة غازي حمد، نظمه المركز 

  ). تديره حماس(اإلعالمي الحكومي 

وأضاف حمد، خالل اللقاء، إن نسبتي الفقر 
 ٧٥، إلى٢٠١٩والبطالة في غزة وصلتا، خالل عام 
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 بالمئة من سكان ٧٠وأوضح أن ). دون تفصيل(بالمئة 
  .ن الغذائيعانون من انعدام األمالقطاع ي

  ١ ص٢١/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى  ٣٦٩٠
  "عيد العرش"خالل 

 

 المسجد األقصى اقتحم آالف المستوطنين

 .اليهودي" عيد العرش"المبارك، خالل أسبوع 

 ٣٦٩٠وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن 
عرش أسبوع عيد ال مستوطنا اقتحم المسجد األقصى خالل

 لغاية ١٣/١٠/٢٠١٩والذي بدأ األحد الماضي 
باب المغاربة والذي تسيطر  ، عبر٢١/١٠/٢٠١٩

 .سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل المدينة

وأضاف المركز أن االقتحامات تمت خالل فترتين 
ًصباحا حتى الحادية عشر  من الساعة السابعة والنصف(

الثانية من  ، والفترة- فترة االقتحامات الصباحية-ًصباحا
 فترة - الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف بعد الظهر

باستثناء يومي الجمعة والسبت، ) -بعد الظهر االقتحامات
الخاصة وأفراد من  بحراسة مشددة من قوات االحتالل

 .الشرطة والمخابرات والضباط

المستوطنين تبدأ  اقتحامات وأوضح المركز أن
 ًربا، باتجاه ساحة المصلى القبليمن باب المغاربة غ

والمرواني، ثم باتجاه السور الشرقي للمسجد، عند منطقة 
السير بمحاذاة السور الشمالي للمسجد،   ثم،باب الرحمة

وخروجا من باب  ًثم جنوبا وصوال إلى باب القطانين،
 .السلسلة

وأضاف المركز أن المئات من المستوطنين أدوا 
 األقصى ة الخاصة في ساحاتصلواتهم وطقوسهم الديني

خاصة عند باب الرحمة وفي منطقة باب القطانين، وقام 
ثمار العرش / القرابين النباتية" أحد المستوطنين بإدخال

كما  ،وأدى صالته بمنطقة باب الرحمة" إلى األقصى
في ساحات األقصى " شماي"قامت مجموعة بأداء صالة 

وذلك بحماية علنية وبصوت مرتفع،  خالل العيد وبصورة
 .قوات االحتالل

وأوضح المركز أن من بين المقتحمين خالل أيام 
حكومة االحتالل أوري  عيد العرش وزير الزراعة في

 ارئيل، ورئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست

 .آفي ديختر، وعشرات الحاخامات المتطرفين

وأضاف المركز أن مخابرات االحتالل وخالل عيد 
في ساحات األقصى  مدت مالحقة المصلينالعرش تع

وتصويرهم، فيما منعت القوات المصلين الجلوس في 
باب الرحمة وسلمت العديد منهم  ساحة مصلى

 .بالمنطقة استدعاءات للتحقيق لمجرد وجوده وصالته

ولم يقتصر األمر على اقتحامات المسجد 
أبوابه من الجهة  األقصى، بل أقيمت الصلوات على

 ونظم المستوطنون اليوم االثنين مسيرة في الخارجية،
 .الواد شارع

وفي مقابل تأمين اقتحامات المستوطنين 
لألقصى والصلوات على أبوابه، قمعت سلطات االحتالل 

عن األقصى من النسوة والرجال خالل  المبعدين رباط
 وآخر -المسجد  أحد أبواب–تواجدهم عند باب السلسلة 

الحاجة المسنة ام طارق االعتداء كان اليوم بضرب 
أصيبت برضوض وارتفاع بضغط الدم، كما  دعور والتي

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

وأوضح المركز أن سلطات االحتالل اعتقلت 
وحبيب أبو شوشة  صباحا الشابين محمد أبو شوشة

ا بشرط االبعاد عن القدس القديمة لمدة وأفرجت عنهم
كما ابعدت الشاب عالء نجيب عن األقصى  ً يوما،١٥

 .ً يوما١٥لمدة 
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وأفرجت سلطات االحتالل عن الشاب طارق 
دعور ووعد أو كشك من الداخل الفلسطيني بشرط االبعاد 

  .عن القدس القديمة لمدة أسبوعين

  ٢١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ت خاصة إسرائيلية تقتحم العيسوية قوا
  واألهالي يتصدون ببسالة

 

قوات خاصة  اقتحمت – المحتلة القدس
 ليلة الثالثاء، بلدة العيسوية شرق القدس إسرائيلية

المحتلة، ما أدى الشتباك بين المواطنين والقوات عقب 
 .االنتشار في شوارع البلدة

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد 
بو الحمص أن عشرات الجنود والقوات الخاصة والشرطة أ

ًاقتحموا بلدة العيسوية مساء، وانتشروا في شوارعها 
 اندالع إلىوعرقلوا حركة وتنقل السكان، مما أدى 

  . مواجهات عنيفة في أحياء البلدة

وذكر أبو الحمص أن قوات االحتالل استخدمت 
فيما رد الشبان القنابل الصوتية واألعيرة المطاطية بكثافة 

 .بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة

وأضاف أبو الحمص أن قوات االحتالل تمركزت 
وسط بلدة العيسوية، في محيط مسجد األربعين كما 
اقتحمت مقبرة البلدة، وخالل ذلك شرعت بإخضاع الشبان 

  .والفتية للتفتيش الجسدي

ومن جهة أخرى نظم مئات المستوطنين مساء 
  .ة ليلية في شارع الواد بالقدس القديمةاليوم مسير

  ٢٢/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

  

  

ُاالحتالل يعتدي بالضرب على شاب ويصيب 
 آخر بحروق في العيسوية

  

قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتدت –رام اهللا 
آخر  على شاب، وأصابت مساء االثنين، بالضرب

لعيسوية في بحروق، في أعقاب اندالع مواجهات ببلدة ا
  .القدس المحتلة

، فإن قوات االحتالل، اعتدت )وفا(وحسب وكالة 
بالضرب، أثناء تواجده  على الشاب أحمد أبو رومي

طريق "بالقرب من نقطة تفتيش مفاجئة نصبتها على 
  .في البلدة" الطور

مواجهات اندلعت في محيط جامع   وأوضحت، أن
يش موسى درو األربعين، أصيب إثرها الشاب سالم

بحروق، بعد إطالق جنود االحتالل القنابل الصوتية 
  .صوب مركبته

   ٢١/١٠/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

  االحتالل يجبر مقدسي على هدم منزله بيده

 

أقدم المواطن المقدسي سلطان بشير اليوم 
منزله بيده بعد قرار من بلدية االحتالل  هدم الثالثاء على

 .اإلسرائيلي

 أفراد ٨ وعائلته المكونة من وأجبر سلطان بشير
على هدم منزلهما والجلوس في الطرقات بعد قرار بلدية 

 .االحتالل اإلسرائيلي على هدمه

هذه ضريبة الصمود في : "وقال المقدسي بشير
بناء منزلنا المتواضع  مدينة القدس، فبعد االنتهاء من

أشهر  والسكن فيها بدأت البلدية بمالحقتنا، فمنذ أربعة
أحاول ترخيصه أو إلغاء الهدم مقابل غرامة مالية وأنا 

أصدرت البلدية قرارا نهائيا لهدمه  دون جدوى، حتى
البلدية بهدمه  ذاتيا، وفي حال عدم الهدم ستقوم آليات
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ًوسأدفع التكاليف لها، مشددا على بقائه رغم ما تعرض 
 .للرباط في مدينة القدس المحتلة له

دسي سلطان ُيشار إلى أن مساحة منزل المق
من الطوب " ومنافعها غرفة" مترا ٥٠بشير ال تتجاوز 

والخشب والصاج المقوى، لكن تمت مالحقة المواطن 
 .ًمن قبل بلدية االحتالل التي قررت هدمه ذاتيا المقدسي

ُيشار إلى أن بلدية االحتالل اإلسرائيلي تالحق 
حيث سلمت  جبل المكبر المقدسيين وخاصة في قرية

لة إخطارات بالهدم أو االستدعاء للبلدية  عائ٥٠٠نحو 
  .بحجة البناء دون ترخيص

  ٢٢/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

طقوس تلمودية في القدس واستمرار اقتحامات 
  االقصى

  

  فلسطين المحتلة-  ليلى خالد الكركي- عمان 
شارك آالف المستوطنين، في وقت    - وكاالت –

طقوس ورقصات في مدينة متأخر من مساء االثنين، في 
ًكما نظم مستوطنون احتفاال في طريق الوادي، . القدس ّ

  .بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة

واقتحم مستوطنون أمس الثالثاء، باحات 
المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة 

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات . من شرطة االحتالل
ا باحات المسجد األقصى، على رأسها المستوطنين اقتحمو

، حيث »إيهودا غليك«المتطرف وعضو كنيست االحتالل 
نظموا جوالت استفزازية، وتلقوا شروحات عن الهيكل 
المزعوم، وقاموا بأداء طقوس تلمودية استفزازية وقاموا 
بجوالت مشبوهة في باحات األقصى وسط التصدي لهم 

ة من قبل المصلين بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجي
  .والمرابطين وحراس المسجد االقصى المبارك

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم 
وحراس المسجد، الذين منعوا المستوطنين من التجول 

  .بحرية في الباحات

وشنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، 
حملة اقتحامات لمنازل في قرية العيسوية تخللها اعتقال 

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل، . ن شبا٨
  .في محيط مسجد األربعين وحي عبيد

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد 
أبو الحمص، إن عشرات عناصر القوات الخاصة وشرطة 
االحتالل اقتحموا العيسوية في ساعات متأخرة من الليل، 

لسكان، مما وانتشروا في شوارعها وعرقلوا حركة وتنقل ا
أدى إلى اندالع مواجهات في أحياء القرية، وخالل ذلك 
استخدمت قوات االحتالل القنابل الصوتية والرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة 

  .والزجاجات الحارقة

كما شنت قوات االحتالل، حملة دهم وتفتيش في 
 المحتلتين تخللها مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس

اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مع جنود 
  .االحتالل في بعض المناطق

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 شبان بالضفة الغربية، حيث جرى ١٠إن جنوده اعتقلوا 

تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة 
  .في أعمال مقاومة شعبية

في محافظة بيت لحم، اعتقل جيش االحتالل 
الشاب أحمد شكري اللحام من مخيم الدهيشة، وسط 
مواجهات أطلق االحتالل خاللها رصاصه الحي والمطاطي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أوقع عدة إصابات 

كما اعتقل جنود . وحاالت اختناق في صفوف المواطنين
الشاعر من تقوع، االحتالل الشبان محمد سليمان 

  . والشقيقين حيان ورداد إبراهيم طقاطقة من أم سلمونة
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وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل 
. األسير المحرر عبد الرحمن واوي من قرية بيت سيرا

وأفاد مواطنون بأن جنود االحتالل اقتحموا منزل واوي 
كز وعبثوا بمحتوياته قبل أن يتم اعتقاله ونقله ألحد مرا

  .التوقيف

إلى ذلك، داهمت دوريات االحتالل عددا من 
أحياء مدينة الخليل واقتحمت بعض المنازل، كما هاجمت 
مجموعة من جنود االحتالل، عائلة جودة، وأطلقت قنابل 

وأفاد الناشط جمال سعيفان، أن . صوت داخل المنزل
جنود االحتالل هاجموا منزل عائلة جودة الجعبري بالقرب 

ة الرجبي، وأصابوا العائلة بجالة من الذعر من عمار
  .والخوف

وهاجم مستوطنون متطرفون يهود عدة مركبات 
فلسطينية صباح أمس الثالثاء، قرب قرية اللبن الشرقية 
على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام اهللا بالضفة 

وقالت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان . الغربية المحتلة
عدة مركبات تضررت نتيجة رشقها بالحجارة في بيان، إن 

من قبل المستوطنين جنوب اللبن الشرقية المحاذية 
وسط اعتداءات اخرى في » معالي ليفونه«لمستوطنة 

المنطقة للمستوطنين المتطرفين السيما على قاطفي 
في موضوع آخر، قال رئيس وحدة الدراسات .الزيتون

، عبد »رينهيئة شؤون األسرى والمحر«والتوثيق في 
الناصر فروانة، إن استخدام القوة المفرطة بحق 
المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، أضحى 
ًسلوكا ثابتا إلدارة المعتقالت وممارسة جماعية لجنود 

  .االحتالل، وجزءا أساسيا من معاملة المعتقلين

وأضاف المختص بشؤون األسرى، في بيان 
 معتقلين فلسطينيين صحفي، أمس الثالثاء، أن سبعة

سقطوا شهداء في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية جراء 
إصابتهم بأعيرة نارية، هذا باإلضافة إلى إصابة المئات 
من المعتقلين بإصابات مختلفة بعد إطالق النار عليهم 

مباشرة من قبل حراس السجن أو قوات القمع المدججين 
  .فةبالسالح والمزودين بأدوات القمع المختل

ّوبين فروانة أن استخدام القوة واالعتداء 
المستمر على األسرى، إنما تهدف إلى إرباك أوضاع 
ٕاألسرى واحداث حالة من الالاستقرار، كما وتهدف إلى 
المساس بالمكونات الشخصية لألسرى واالنتقام منهم، 
ٕوالحاق األذى الجسدي والنفسي والمعنوي بهم، والمس 

ٕلهم واهانتهم وصوال إلى السيطرة بكرامتهم والسعي إلذال
عليهم والتحكم في تصرفاتهم ودفعهم نحو القبول بقرارات 
وتوجيهات إدارة السجون اإلسرائيلية، وسياسة األمر 
الواقع، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة اتسعت مساحة 

  .ًوازدادت عددا واشتدت عنفا خالل السنوات األخيرة

حقهم تحت وأوضح أن استخدام القوة المفرطة ب
ذرائع مختلفة، تحظى بمباركة وتشجيع الجهات العليا في 
ّدولة االحتالل والتي شكلت لهذا الغرض قوات قمع خاصة 

نخشون ودرور وميتسادا واليماز «عرفت باسم قوات 
ً، وأن هذه القوات مدربة جيدا ومزودة بأسلحة »وغيرها

مختلفة بما فيها األسلحة النارية ذات الذخيرة الحية 
ًالقاتلة والمحرمة دوليا، وهي منتشرة في كافة السجون 

  .ومتواجدة فيها باستمرار

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
% ٨٠، أمس الثالثاء، أن نحو »األونروا«الفلسطينيين 

من اهالي قطاع غزة يعتمدون على المساعدات اإلنسانية 
بعد سنوات من الحصار والجوالت المتكررة من األعمال 

وأوضحت في بيان .والقالقل السياسية» العدائية القتالية«
أن مليون الجئ فلسطيني من مختلف المناطق يعتمدون 
 على المعونة الغذائية الفصلية من األونروا لتلبية

  .احتياجاتهم الغذائية األساسية

  ١ ص٢٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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االحتالل يهدم طابقين سكنيين في : القدس
  قلنديا

 

هدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل، ترافقها 
االحتالل  قوة عسكرية معززة، فجر اليوم األربعاء،

اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، مبنى مكونا من طابقين 
شمال القدس " قلنديا"سكنيين في محيط الحاجز العسكري 

 .المحتلة، يعودان لعائلة الشهيد علي حسن خليفة

في المدينة المقدسة "  القدسمدينة"مراسل "وقال 
بأن االحتالل هدم المبنى السكني باستثناء المحال 

 .التجارية

ونقل مراسلنا عن مصدر بمخيم قلنديا أن قوة 
كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت المخيم، وأخلت منزل 
الشهيد خليفة، قبل أن تشرع جرافاتها بعمليات هدم 

 الرئيسي وبالقرب المنزل الواقع في شارع القدس رام اهللا
 .من الحاجز العسكري

وأجبرت قوات االحتالل أصحاب المركبات 
المتواجدة في المنطقة إخالء المنطقة، إضافة إلى منع 

 .الطواقم الصحفية من تغطية عملية الهدم

يشار إلى أن الشهيد خليفة ارتقى في مخيم 
/ قلنديا في أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع آب

  .٢٠١١أغسطس عام 

   ٢٣/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يبعد سيدة مقدسية عن المسجد 
  األقصى عدة أيام

 

سلوان أن  /أفاد مركز معلومات وادي حلوة
مساء أمس إبعاد السيدة أسماء  شرطة االحتالل قررت

عن المسجد األقصى المبارك حتى " أم محمد"الشيوخي 
 .جاريالسابع والعشرين من الشهر ال

وكان االحتالل استدعى المرابطة الشيوخي 
في باب الخليل بالقدس " القشلة"للتحقيق معها بمركز 

القديمة، وفي نهايته سلمها قرار اإلبعاد علما أنها ليست 
ٕالمرة األولى التي يتم فيها اعتقال وابعاد السيدة الشيوخي 

  .عن األقصى المبارك

 ٢٣/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يواصل عزل أسير مقدسي منذ 
  )ً يوما١٩٩(

 

الصهيوني عزل " إيشل"تواصل إدارة معتقل 
من مخيم ) ً عاما٣٣(األسير إياد حسني محمد بزيع 

قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، داخل زنازين العزل 
  .االنفرادي بظروف غاية في الصعوبة

نيسان ويقبع األسير إياد داخل العزل منذ شهر 
الماضي، بذريعة إلقاء ماء ساخن على أحد السجانين 
بعد سماعه نبأ استشهاد ابن خالته محمد دار عدوان 

 .برصاص االحتالل

ويقبع األسير بزيغ حاليا داخل زنزانة ضيقة 
تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وفي كثير من األحيان 
يتعمد السجانون التنكيل به من دون أي مبرر، بضربه 

 . لساعات طويلة"بالبرش"شكل عنيف وتكبيل يديه ب

ًيذكر أن األسير خاض إضرابا عن الطعام لمدة 
ً يوما ضد عزله حتى أجبر إدارة السجون على عقد ١٧

صفقة لنقله للسجون مقابل فك إضرابه إال أنها نكثت 
 .بوعدها

ُيشار إلى أن قوات االحتالل كانت قد اعتقلت 
، وأصدرت محكمة ٢٣/١٠/٢٠١٧األسير بزيع بتاريخ 

االحتالل بحقه بعد أيام قرار اعتقال إداري مدته ستة 
أشهر، وجددت له األمر اإلداري خمس مرات متتالية، 

 شهرا في االعتقال ٢٠ليكون قد أمضى حتى اآلن 
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اإلداري، علما أنه أسير محرر كان قد اعتقل سابقا عدة 
مرات، وأمضى خاللها ما مجموعة خمس سنوات في 

  . االحتاللسجون

  ٢٣/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل طفال ووالده من العيسوية 
  بالقدس المحتلة

 

 اعتقلت قوات االحتالل – وفا –القدس 
اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، طفال ووالده من بلدة العيسوية 

 .بالقدس المحتلة

عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد  وقال
العيسوية  الحمص، إن قوات االحتالل اقتحمتأبو 

وداهمت منزل المقدسي نايف مصطفى واعتقلوه هو 
 .الخوف والبكاء التي أصابت الطفل وطفله، رغم حالة

وتتعرض بلدة العيسوية، إحدى بلدات القدس، 
لحملة اعتقاالت مستمرة، وحملة تنكيل يومية على أيدي 

  .قوات االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٤/١٠/٢٠١٩جديدة الحياة ال

* * * * *  

 أمر هدم لمنازل مأهولة ١٤٠ُاالحتالل يصدر 
  ومسجد برهط

 

 اقتحم -  وكاالت-  جنين – النقب المحتل 
في ” سلطة تطوير وتوطين البدو“موظفو ما تسمى 

بحماية العشرات ” دائرة أراضي إسرائيل”النقب المحتل و
ا  في مدينة رهط وألصقو٦من وحدات الشرطة، ضاحية 

  . أمر هدم على منازل مأهولة بالسكان١٤٠

  .وتتبع المنازل لعائلتي العتايقة والبحيري

كما ألصقت سلطات االحتالل أمر هدم على 
ً عاما، ٤٠مسجد الرباط الموجود في مكانه منذ أكثر من 

  .حسب أهالي الضاحية

بالسياق، هاجم مستوطنون امس، قاطفي 
نة جنين شمال الزيتون في أراضي بلدة يعبد غرب مدي

  .الضفة الغربية المحتلة

ًوأفاد شهود بأن مستوطنا هاجم فلسطينيين من 
عائلة عطاطرة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم 

  .قرب قرية ظهر العبد بمنطقة خربة مسعود

وأشاروا إلى أن المستوطن كان قد استولى على 
تل في المنطقة، ويرعى الماشية فيه، ويسعى إلى 

  .يالء على األرضي القريبةاالست

وبينوا أن المستوطن سرق العدة التي يستخدمها 
  .المزارعون في القطف من أراضيهم

” مابودوثان“كما هاجم مجموعة من مستوطني 
المقامة على أراضي يعبد، مزارعين كانوا يقومون بقطف 

  . ثمار الزيتون لفلسطينيين من عائلة أبو بكر

الل اإلسرائيلي الى ذلك، سلمت سلطات االحت
 ١٧(صباح امس جثمان الشهيد عماد خليل شاهين 

من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان احتجزه ) ًعاما
وأفاد مراسل . ٣/١١/٢٠١٨عقب استشهاده بتاريخ 

ًنقال عن شقيق الشهيد بأن عائلته تفاجأت ” صفا“وكالة 
. إيرز/ بتسليم جثمان الشهيد، عبر حاجز بيت حانون

تفاجأنا بوصول الشهيد، ولم “ الشهيد شاهين وقال شقيق
يتم إعالمنا بذلك، وقرار اإلفراج عن الجثمان جاء بعد 
عدة استئنافات قدمناها بالتعاون مع مركز الميزان 

  .”لحقوق اإلنسان

واستشهد الفتى شاهين بعد إطالق قوات 
االحتالل النار عليه شرق المحافظة الوسطى، حيث قالت 

إن فلسطينيا توفي “برية آنذاك، صحيفة معاريف الع
متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات الجيش اإلسرائيلي 
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التي اعتقلته قرب السياج الفاصل شرق وسط قطاع 
 ٤وكان الشهيد عماد أصيب خالل مسيرات العودة . ”غزة

  .مه في إحداهامرات، بترت أصابع قد

  ١٩ ص٢٤/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ألف ٤٠و.. ع االحتاللعشرات المصابين بقم
  "األقصى"مصل في 

  

 أصيب عشرات المواطنين بقمع –  وكاالت– غزة
 ٨٠ قوات االحتالل اإلسرائيلي فعاليات الجمعة الـ

  .لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان 
إن الطواقم الطبية تعاملت “، ”صفا“مقتضب وصل وكالة 

 بالرصاص الحي ٣١ إصابة بجراح مختلفة منها ٧٧ مع
 ٨٠بقمع قوات االحتالل اإلسرائيلي لفعاليات الجمعة الـ 

  .”لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

وأفادت بإصابة مسعف متطوع في الهالل األحمر 
الفلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم خالل 

  .يا شمال قطاع غزةعمله اإلنساني شرق مخيم جبال

ومنذ عصر أمس توافد آالف المتظاهرين، 
لمخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة بفعاليات 

  .”قادمون.. أقصانا.. أسرانا“جمعة 

ببدء توافد ” صفا“وأفاد مراسلو وكالة 
المتظاهرين للمخيمات، بالتزامن مع إطالق االحتالل 

  .لمطاط تجاههملقنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف با

 بينهم طفل بالرصاص ١٠نحو ”واصيب 
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، التي تطلقها قوات 
االحتالل بين الفينة واألخرى شرقي بلدة خزاعة جنوبي 

  .”القطاع

يذكر أن قوات االحتالل اعتدت على المشاركين 
 ٦٩في الجمعة الماضية من مسيرات العودة، إذ أصيب 

 بالرصاص الحي ٢٦جراح مختلفة، من بينهم مواطنا ب
  .شرق القطاع

بالسياق، أصيب عشرات الفلسطينيين 
والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 
أمس الجمعة، خالل قمع جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان، 

  . عاما١٦غلق منذ والمطالبة بفتح شارع القرية الم

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل قمعوا 
المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل 
للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة 
العشرات باالختناق، بينهم نساء وأطفال ومتضامنين 

  .أجانب

الى ذلك، أدى آالف المصلين صالة ظهر 
ي المسجد األقصى المبارك، وسط انتشار الجمعة، ف

  .لقوات االحتالل في محيطه وعند بواباته

 ألف ٤٠وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأداء 
ٍمصل لصالة ظهر أمس في المسجد االقصى المبارك، 
من القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية والدول 

  .العربية

يخ وتطرق خطيب المسجد األقصى المفتي الش
محمد حسين خالل خطبة الجمعة، إلى اعتداءات 
االحتالل على المسجد االقصى المبارك، واستهدافه 

وأكد أن . المتواصل للمقدسات االسالمية والمسيحية
ًالشعب سيبقى مرابطا ومحافظا على قدسه ومقدساته،  ً

  .”رغم غطرسة االحتالل“

االحتالل ال يدرك أن األقصى “وقال حسين 
اضحا من عقيدة المسلمين بعد المسجد يشكل جزءا و

  .”الحرام والمسجد النبوي، فاألقصى للمسلمين وحدهم

آن االوان أن يدرك االحتالل أن شعبنا “وأضاف 
الفلسطيني أفشل كل المخططات والمؤامرات التي تحاك 

  .”ضده، وتحطمت على صخرة صموده وثباته
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وبين حسين أن محاوالت التهويد والتصريحات 
وهم يحاولون “ من قادة االحتالل غير مسؤولة، الطائشة

أن يقدموا أنفسهم لشعبهم، بوعدهم بإقامة الهيكل 
  .”المزعوم

إجراءات االحتالل لن تزيد شعبنا اال صبرا “وقال 
وثباتا ورباطا وتصميما، على تحقيق كافة حقوقه بالحرية 
واالستقالل واقامة الدولة، والعيش بحرية وبكرامة 

  .”بأرضه

 خطيب األقصى حسين إلى وجوب شد ودعا
الرحال إلى المسجد االقصى والدفاع عنه والحفاظ عليه 

  .كالحفاظ على بيت اهللا الحرام والمسجد النبوي

وطالب لضرورة الحفاظ على العقارات والتمسك 
 .بالقدس واألقصى، وعدم التفريط وال بذرة تراب من ترابه

 ١٥ ص٢٦/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  العيسوية في شبان سبعة يعتقل االحتالل

 

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، – القدس
اليوم األحد، سبعة شبان من بلدة العيسوية بالقدس 

  .المحتلة

، إن قوات االحتالل "وفا"وقالت مصادر محلية لـ 
داهمت عددا من المنازل واعتقلت كال من، أنور سامي 

ومحمد خالد عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمود زمرد، 
ٕمحمود، واسماعيل سنقرط، ومالك محمود الشيخ، ومحمد 

  .داوود محمود

يذكر أن العيسوية تتعرض لحملة دهم واقتحام 
شبه متواصلة من قبل قوات االحتالل منذ نحو أربعة 

  .أشهر

  ٢٧/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

 قوات االحتالل تداهم العيسوية وتجبر أصحاب
  المحال على إغالقها

 

 اقتحمت قوات االحتالل – المحتلة القدس
اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، بلدة العيسوية بالقدس 

 .المحتلة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغالقها

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات 
االحتالل البلدة وتمركزت في حي الشهيد محمد عبيد، 

ب المحال التجارية على إغالقها، وفتشت وأرغمت أصحا
   .المارة وأعاقت تحركهم

اعتقلت " اإلسرائيلي"يشار إلى أن قوات االحتالل 
  مواطنين من بلدة العيسوية، حيث تتعرض٩صباح اليوم 

البلدة القتحامات شبه يومية من االحتالل منذ أربعة 
  .أشهر

 ٢٧/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

 مواطنين في القدس أحدهم ٣قل االحتالل يعت
  مصاب بالرصاص

 

 اعتقلت قوات – دياالجويحان – القدس المحتلة
 مواطنين بينهم شاب مصاب ٣االحتالل، اليوم االثنين، 

بالرصاص، بعد إطالق الجنود النار عليه قرب باب 
   .الساهرة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة

عند الساعة الثالثة، وأفاد شهود عيان بسماعهم 
إطالق نار بالقرب باب الساهرة والطريق المؤدي لباب 
حطة، حيث سارع جنود االحتالل إلغالق أبواب البلدة 

  .باب األسباط، باب الساهرة، باب العامود: القديمة منها

وأضاف الشهود أن قوات االحتالل منعت حركة 
ًالمواطنين والسكان دخوال وخروجا، مؤكدين أن هو ية ً

  .الشاب لم تعرف بعد

وأوضح سكان البلدة، ان قوات االحتالل اعتقلت 
المواطن جميل حداد بعد االعتداء عليه، واقتادته لمركز 
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شرطة االحتالل في شارع صالح الدين دون معرفة 
األسباب، فيما اعتقل مواطن آخر لحظة نقل الشاب 

 .المصاب للمشفى عبر سيارة إسعاف

تالل الشقيقين القاصرين كما اعتقلت قوات االح
  .محمد ومالك مطور، لتفرج عنهم الحقا

  ٢٩/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى 
  ونقل األسيرة اللبدي للمستشفى

 

 أغلقت شرطة - وكاالت - فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي، القدس القديمة، وذلك بعد زعمها 

شاب تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب حطة محاولة 
ودفعت شرطة . واالنسحاب من المكان، حيث اعتقل الحقا

االحتالل بتعزيزات وعناصر من شرطة حرس الحدود 
الذين قاموا بنصب الحواجز العسكرية ومطاردة شاب 
داخل أزقة القدس القديمة، حيث زعم االحتالل أنه حاول 

 اعتقاله وتحويله تنفيذ عملية طعن، حيث أعلن عن
  .لتحقيق دلى األجهزة األمنية

ووفقا لشهود عيان، سمعت أيضا أصوات 
عيارات نارية بالقرب من باب حطة دون أن يبلغ عن 

ورجح شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت . إصابات
النار على شاب قرب باب حطة وأغلقت أبواب المسجد 

  .األقصى والبلدة القديمة

م إسرائيلية أن محاولة تنفيذ وزعمت وسائل إعال
عملية الطعن كانت عند باب الساهرة أحد أبواب البلدة 

وخالل اقتحام قوات االحتالل . القديمة في القدس المحتلة
ألزقة البلدة القديمة بذريعة مالحقة الشاب الذي حاول 

حرس «تنفيذ عملية الطعن، قامت عناصر ما يسمى 
طنين، فيما تم اعتقال االعتداء على بعض الموا» الحدود

بعد االعتداء » البريد«مسن واقتياده للتحقيق بمثر شرطة 
  .عليه

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس 
االثنين، باحات المسجد األقصى المبارك من باب 
. المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، في 
ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى ٦٢بيان لها، بأن 

خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في 
باحاته بحماية أمنية مشددة، وتلقوا شروحات عن 

  . المزعوم» الهيكل«

وأوضحت أن المستوطنين أدوا خالل االقتحام 
ًطقوسا تلمودية داخل المسجد، وتحديدا في الجهة  ً

  .الشرقية منه

ًوفرضت شرطة االحتالل قيودا مشددة على 
دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني 
المحتل للمسجد األقصى، ودققت في هويات الشبان 

  .والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات

ونقلت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
فى إلى مستش)  عاما٣٢(االثنين، األسيرة هبة اللبدي 

في حيفا، بعد تدهور طرأ على وضعها » بني تسيون«
  .الصحي

وكان من المفترض أن تعقد لها أمس جلسة في 
محكمة االستئنافات العسكرية للنظر في االستئناف المقدم 

ًعلما أن األسيرة اللبدي . ضد قرار تثبيت اعتقالها اإلداري
 يوما رفضا للتعذيب الذي تعرضت له في ٣٥مضربة منذ 

قيق على مدار قرابة الشهر، وكذلك رفضا العتقالها التح
  .اإلداري المتواصل

يأتي ذلك، فيما يواصل أربعة أسرى في معتقالت 
ًاالحتالل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا العتقالهم 
اإلداري، أقدمهم األسير إسماعيل علي من بلدة أبو 

 يوما على التوالي، يليه من ٩٧ديس، والمضرب منذ 
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 يوما، ٣٧المدة األسير أحمد زهران المضرب منذ حيث 
 يوما، واألسيرة هبه ٣٥واألسير مصعب الهندي منذ 

  . يوما٣٥اللبدي منذ 

 ١٩واعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس االثنين، 
ًفلسطينيا بعد مداهمة وتفتيش منازلهم، في أنحاء متفرقة 

الت بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقد تركزت االعتقا
  .في مخيم العروب لالجئين جنوب الضفة المحتلة

وتوغلت قوات االحتالل، صباح أمس االثنين، 
ُترافقها جرافات عسكرية، بشكل محدود شمالي قطاع 

 جرافات عسكرية إسرائيلية صباح أمس ٤وخرجت . غزة
شرقي بلدة جباليا شمالي » أبو صفية«من بوابة موقع 

ّألمني، مسافة تقدر قطاع غزة، وتوغلت غرب السياج ا ُ
ً مترا، حيث قامت بعمليات تجريف في المكان ٥٠بحوالي 

  .المستهدف

وكانت قوات االحتالل قد أعلنت عن اعتقال 
السياج » تجازوه«شاب فلسطيني، صباح أمس، بعد 

األمني الفاصل وسط قطاع غزة، باتجاه األراضي 
وقالت إنها حولته لـ . ٤٨الفلسطينية المحتلة عام 

  .قيقالتح

في موضوع آخر، نفذ جيش االحتالل فجر أمس 
وقالت . مناورة واسعة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

وسائل اعالم لبنانية ان جيش االحتالل استعمل خاللها 
المدفعية الثقيلة والرشاشات، وأطلق القنابل المضيئة في 
أجواء مزارع شبعا المحتلة وذلك في ظل تحليق طائرات 

العرقوب ع في اجواء المزارع المحتلة فوق قرى استطال
  .المحاذية للخط الحدودي

  ١ ص٢٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

جرافات االحتالل تهدم منزلين وبركسا وتجرف 
  أراضي في القدس المحتلة

  

هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، 
س بركسا، وجرفت أراضي في بلدة العيسوية في القد

  .المحتلة

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد 
بتعزيزات عسكرية هدمت  أبو الحمص إن آليات االحتالل

 بركسا تعود ملكيته للمواطن لؤي منصور محمود، وجرفت

متر مربع، تعود ملكيتها  ٤٠٠أراضي تقدر مساحته 
 .حمدان للمواطن اسحق محمد مصطفى

لثالثاء، منزال كما هدمت قوات االحتالل، اليوم ا
القدس المحتلة، وأجبرت مواطنا  في حي الصوانة بمدينة

  .آخر على هدم منزله في بلدة العيسوية

وقالت مصادر محلية إن جرافات االحتالل هدمت 
المكون من طابق واحد،  ّمنزل المقدسي خالد الفحام،

  .وذلك بحجة عدم استصدار التراخيص الالزمة

االحتالل أجبرت وأضافت المصادر، أن سلطات 
العيسوية على هدم منزله  المقدسي لؤي فهمي عبيد من

  .قيد اإلنشاء ذاتيا؛ بحجة البناء دون ترخيص

  ٢٩/١٠/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

االحتالل يعـتدي على حـراس األقصى ويهدم 
 منزلين في القدس المحتلة

  

 اعتدت قوات – وكاالت – فلسطين المحتلة
اح أمس الثالثاء، على حراس االحتالل االسرائيلي صب

المسجد األقصى المبارك، عقب اقتحامها مصلى باب 
  .الرحمة داخل المسجد االقصى بمدينة القدس المحتلة

وأكد مسؤول االعالم في دائرة االوقاف العامة 
بالقدس، فراس الدبس في بيان، أن قوات االحتالل 
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اقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتقلت حارس األقصى 
 أبو غزالة، واقتادته لمركز الشرطة االسرائيلية، كما ايهاب

. اعتدت على الحراس المتواجدين بالدفع والضرب
وأضاف، أن قوات االحتالل اعتدت على الحارس أبو 

  .غزالة بالدفع خالل اعتقاله واقتياده للتحقيق

وهدمت آليات بلدية االحتالل االسرائيلي برفقة 
ي حي الصوانة بمدينة قوات معززة من شرطة االحتالل ف

القدس المحتلة منزال يعود لمواطن فلسطيني، دون سابق 
إنذار، رغم قرار المحكمة االسرائيلية القاضي بتأجيل 

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار . الهدم لمدة أسبوع
واالستيطان في حي الصوانة في بيان، ان بلدية االحتالل 

 اخر في بلدة هدمت منزال في حي الصوانة ومنزال
وشن جيش . العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص

االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم 
وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها 
اعتقال عددا من الشبان، فيما زعم االحتالل ضبط أسلحة 

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل . ووسائل قتالية
 فلسطينيا من الضفة ١٥إن جنوده اعتقلوا اإلعالم 

الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى جهاز األمن العام 
، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية »الشاباك«

كما زعم الجيش ضبط أسلحة ووسائل . ضد المستوطن
  .قتالية خالل مداهمة واقتحام عددا من المنازل

ل، فجر وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتال
َأمس الثالثاء، مواطنين، بعد إصابة أحدهما شرق رفح 

وأطلقت قوات االحتالل النار وقنابل . جنوب قطاع غزة
إضاءة بكثافة شرق رفح، قبل أن يتبين أنها اعتقلت 
شابين بعد إصابة أحدهما أثناء محاولتهما التسلل من 

  .مدينة رفح بالقرب من بوابة صوفا العسكرية

فلسطينيين، أمس، بحاالت وأصيب عشرات ال
اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خالل 
مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل، في بلدة كوبر غربي 

وأخطرت قوات االحتالل  .رام اهللا، وسط الضفة الغربية
ٍصباح أمس، بهدم ستة منازل في كوبر، وداهمت مبان 

  . ٍقيد اإلنشاء وأراض زراعية

س بلدية كوبر عزت بدوان، بأن اثنين وأفاد رئي
من المنازل التي تم إخطارها مأهولة، وأربعة قيد 
ًاإلنشاء، منوها إلى أن عددا من الجيبات العسكرية،  ً
كانت قد اقتحمت البلدة خالل ساعات الفجر قبل أن 
تنسحب إلى أطرافها، لتعاود اقتحامها ثانية، وتقوم 

سب ما جاء على بعمليات تمشيط في أراض زراعية، بح
  .موقع وكالة

وقال شهود عيان لوكالة األناضول، إن قوة 
عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة كوبر، وفتشت عددا من 

وأضاف الشهود، إن . منازلها، وأوقفت عددا من المارة
مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجيش االحتالل، 

ز استخدم خاللها الجيش الرصاص المطاطي، وقنابل الغا
  .المسيل للدموع

بدورهم رشق شبان، القوات بالحجارة، وأشعلوا 
وقال مسعفون . النار في إطارات سيارات مطاطية

ميدانيون لوكالة األناضول، إنهم قدموا العالج ميدانيا 
قهم الغاز لعشرات المصابين بحاالت اختناق إثر استنشا

  .المسيل للدموع

  ١ ص٣٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الل يقتحم منزل مرابطة مقدسية مبعدة االحت
  ًويعيث فيه خرابا

 

اقتحمت قوة من مخابرات وقوات االحتالل اليوم 
المقدسية، المرابطة عايدة  األربعاء منزل السيدة

وعاثت فيه  الصيداوي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة،
  .خرابا بعد تفتيشات استفزازية فيه
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 لمسجد األقصىا ُيذكر أن الصيداوي مبعدة عن

بقرار من االحتالل، علما أنها مالحقة ولطالما تم 
المبارك بسبب تصديها  األقصى ٕاعتقالها وابعادها عن

  .لالحتالل والمستوطنين الذين يدنسون المسجد األقصى

 ٣٠/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بعد اعتقال شابين " باب الساهرة"توتر في 
  واالعتداء عليهما

 

لت قوات االحتالل، مساء اليوم األربعاء، اعتق
القديمة في القدس المحتلة  شابين مقدسيين داخل البلدة

 من جهة باب الساهرة بعد االعتداء عليهما بالضرب

  .المبرح

وساد المنطقة توتر شديد وتجمهر واسع 
 إلىلألهالي، في حين وصلت تعزيزات من قوات االحتالل 

  .د من المواطنينالمنطقة وهددت باعتقال المزي

 ٣٠/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  اعتقال حارس األقصى سامر قباني

 

شرطة االحتالل صباح اليوم  اعتقلت – القدس
ّالخميس، أحد حراس المسجد األقصى المبارك في القدس 

  .المحتلة

وذكرت مصادر محلية أنه تم اعتقال الحارس 
 دخوله المسجد سامر قباني من منطقة باب حطة، أثناء

  .لمباشرة عمله

 ٣١/١٠/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

إسرائيل تفتتح أول مقبرة تحت األرض بالعالم 
  في القدس

 

العبري، ) كيباه( قال موقع – وكاالت –القدس 
إن إسرائيل، افتتحت أمس، أول مقبرة تحت األرض في 

 .ُالعالم بمدينة القدس، حيث تعد المقبرة األولى من نوعها

 الموقع اإلسرائيلي، أن ذلك تم على وأوضح
مشارف القدس، بحضور رئيس بلدية االحتالل في 

 .القدس، وكبار حاخامات إسرائيل، وشخصيات رفيعة

سيشمل المشروع إقامة حوالي : "وأضاف
ً مترا تحت األرض، في ٥٠ قبر على عمق ٢٤٠٠٠

 قبر للدفن من ٨٠٠٠المرحلة األولى سيتاح حوالي 
، ٢٠١٩ متاحة للدفن في نهاية العام المتوقع أن تكون

ً مترا، ١٦ كم، بعرض حوالي ١,٦وتم حفر األنفاق بطول 
 مليون ٣٠٠ويبلغ حجم االستثمار في المشروع حوالي 

  ".شيكل

  ٣١/١٠/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

��� �� �

إلى " الحوض المقدس"سيحول "... تلفريك"
  يهودي" ديزني الند"

 

لمعماري في صحيفة الكاتب المختص بنقد الفن ا
ً، مايكل كميلمان، والذي زار القدس مؤخرا "نيويورك تايمز"

، )تلفريك" (مخطط القطار الهوائي"للوقوف عن كثب على 
الذي تعتزم إقامته بلدية االحتالل لربط شرقي المدينة 

" الحوض المقدس"بغربها، وصف المشروع بأنه سيحول 
  .يهودي" ديزني الند"إلى 
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كي اليهودي ميز أن الفكرة التي الكاتب األمير
تقف من وراء هذا المشروع، هي محو الطابع الخاص 
للقدس وتأكيد هيمنة البعد اليهودي، وتوسيع سيطرة 

على أجزاء المدينة العربية، وقال في مقال " إسرائيل"
نشرته الصحيفة عن الموضوع، إن القطار يتجاهل بشكل 

ا ويمر من فوق كلي وجود قرية سلوان التي سيقام داخله
بيوتها، ويعكس التوجه العام نحو سكان المدينة العرب 
ونواحيها، وهو جزء من إستراتيجية عنيفة تهدف إلى 
اإلثقال عليهم وزيادة معاناتهم، بهدف إقصائهم عن 

  .المدينة

قطار فوق "المقال الذي جاء تحت عنوان 
، دحض االدعاء القائل إن المشروع هو بمثابة "القدس

يفي لقضية المواصالت، كما يدعي المبادرون حل وظ
إلقامته، وأورد على لسان رئيس بلدية االحتالل السابق 
وعضو الكنيست الحالي من الليكود، نير بركات، قوله إن 

هو مشروع صهيوني، يهدف جلب زوار " القطار الهوائي"
على " السيادة اليهودية"، التي ترمز إلى "مدينة داود"إلى 
  .البالد

، إلى جانب معارضة "القطار الهوائي"ير ويث
الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين يستهدف تغيير 
معالم عاصمتهم السياسية والروحية وقبلتهم األولى، 
معارضة أنصار حماية اآلثار والمعالم التاريخية في 

ً شخصا من كبار ٣٥والعالم، إذ وقع مؤخرا " إسرائيل"
ي الفن المعماري العالمي، المهندسين المعماريين ومؤرخ

على عريضة يعربون فيها عن مناهضتهم الشديدة 
  .للمشروع الذي سيغير الوجه التاريخي للقدس

الذي صادقت عليه لجنة " القطار الهوائي"مخطط 
البنى التحتية اإلسرائيلية، مطلع العام الجاري، وذلك بعد 

ة أن أقرته الحكومة اإلسرائيلية ورصدت له ميزانية أولي
 مليون شيكل، يربط جبل الزيتون بساحة ٢٠٠بقيمة 

البراق، وشرقي القدس بغربها، ويعتمد إقامة ثالث 

محطات؛ تبدأ األولى من الشطر الغربي للمدينة؛ والمحطة 
الثانية ستتوقف عند حائط البراق من جهة باب المغاربة، 
ًبمحاذاة المسجد األقصى كاشفا باحاته، وتشكل البؤرة 

في بلدة سلوان الخاصرة الجنوبية " كيدم"ية االستيطان
للمسجد األقصى، إحدى محطاته ثم يواصل إلى محطته 

  .األخيرة في قمة جبل الزيتون

 ٢٥ًووفقا للتخطيط، سيشمل المشروع بناء 
ًعامودا ضخما من اإلسمنت المسلح بارتفاع   مترا، ٢٦ً

 عربة، تكون كل عربة قادرة ٧٣فيما يتألف القطار من 
ًقل ما يصل إلى عشرة ركاب، بحيث يكون قادرا على ن

ويبلغ طول .  آالف راكب كل ساعة٣على نقل حوالي 
  . كيلومتر١.٤الخط الهوائي 

المخطط الذي جاء بعد تدشين الحدائق التوراتية 
بالقصور األموية وشبكة األنفاق بساحة البراق، لتمدد 
تحت القدس القديمة وعين سلوان، وبعد المصادقة على 

خطط إلقامة متنزه في جبل الزيتون المطل على القدس م
السياحي االستيطاني أو ما " أوميغا"القديمة، ومشروع 

، وكلها مشاريع تهدف إلى "النزول على حبل"يعرف بـ
تهويد المدينة المقدسة وتعميق السيطرة اإلسرائيلية 

المخطط يواجه بمعارضة محلية وعالمية، من باب . عليها
  .ظر العام للبلدة القديمة كمعلم تاريخيالمساس بالمن

وفي هذا السياق، يوجه كميلمان نقده 
للمخططين القائمين على تخطيط المدينة المقدسة، كونهم 
ال يأخذون بالحسبان الطبقات المختلفة لواقع القدس 
الخاص، بصفتها إحدى المدن التاريخية الهامة في 

وا باالعتبار العالم، وأن مخططي القطار الهوائي لم يأخذ
، تمثل تراثا "مدينة حجر قصيرة القامة"كون القدس 

عالميا، وأن سحر الماضي الذي تتمتع به والذي تم 
الحفاظ عليه حتى السنوات الماضية جذب، إضافة إلى 
طابعها متعدد الثقافات، إليها ماليين السياح من أرجاء 

حائط "ًالعالم، علما أن وجهة الكثير منهم لم تكن نحو 
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، ألن القدس، كما يقول، ليست )ساحة البراق" (المبكى
  .مدينة يهودية فقط

وال يقتصر نقده لمنظومة التخطيط في القدس 
على كونها تتحرك انطالقا من مصالح سياسية فقط، بل 
أن مستواها المهني، كما يقول، ال يناسب مدينة هي 
ًبمثابة أيقونة تاريخية ذات معان خاصة، محذرا من أن 

القطار "بع الخاص للقدس يتعرض لتغيير أبدي، وأن الطا
من شأنه إحداث نقطة تحول، إذ إن سحر " الهوائي

المدينة الخاص سيتبدد وتغرق في سوق سياحية رخيصة 
  .محاطة بأبراج سنغافورية، على حد تعبيره

يبدو أن االحتالل اإلسرائيلي الذي فشل في 
وق وجه تغيير وجه المدينة المقدسة، رغم ما فعله ف

األرض من تغيير في معالمها، وما يقوم به من فتح 
سراديب وأنفاق ونبش في طبقات التاريخ تحت أرضها، لم 
يجد وسيلة سوى اعتالء سمائها لحجب الرؤية، وطمس 

  .وجه القدس التاريخي العربي اإلسالمي المسيحي

  ٦/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

!"�#�$�%&� �

  ً عاما على مشهد هز العالم١٩.. ُّد الدرةالشهي

 

 ال يزال – إيهاب الريماوي – وفا –رام اهللا 
خلف )  عاما١٢(مشهد احتماء الطفل محمد جمال الدرة 

أبيه من رصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي بشارع صالح 
 عاما حاضرا في عقول وأذهان ١٩الدين في غزة، قبل 

  .أبناء شعبنا

اهدا على الجريمة التي ارتكبها العالم كله كان ش
جنود االحتالل على الهواء المباشرة، إال أن ذلك لم يمنع 
االحتالل من مواصلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، خاصة 
. األطفال في تحد سافر لكافة األعراف والقوانين الدولية
/ وكان جمال الدرة خرج في صباح الثالثين من أيلول

 في مخيم البريج بقطاع  من منزله٢٠٠٠سبتمبر عام 
غزة مع طفله محمد إلى مزاد للسيارات حتى يقتني واحدة، 
وفجأة يجد نفسه محاصرا تحت نيران جنود االحتالل 

  .اإلسرائيلي في شارع صالح الدين

تمكن جمال من االختباء خلف برميل إسمنتي، 
وأسند محمد خلفه، كان يصرخ على جنود االحتالل أن 

لنار، لم تجد صرخاته صدى، طلقة يتوقفوا عن إطالق ا

طلقتين عشرة عشرين، الرصاص يصيب البرميل والجدار 
واألرض، وفجأة يصيب الرصاص الجسم واألقدام واأليدي، 
حتى وصل البطن والحوض، ويخترق الرصاص بطن 

  .الطفل محمد ويخرج من ظهره

استشهد محمد، وأصيب والده بجروح بقي ينزف 
 هز العالم ووثق بالفيديو منها لوقت طويل، في مشهد

شارل " ثانية بعدسة مصور قناة فرانس الثانية ٦٣لمدة 
  ".أندرالن

ولد محمد في الثاني والعشرين من شهر تشرين 
، ودرس حتى الصف الخامس ١٩٨٨نوفمبر عام / ثاني

االبتدائي، وعاش في كنف أسرة بسيطة الجئة من مدينة 
ًة منزل، الحقا بعد ًالرملة، والده يعمل نجارا، ووالدته رب

استشهاده رزقت عائلته بطفل أطلقت عليه اسم محمد 
  .ًتيمنا بشقيقه

مشهد اإلعدام يصفه ضابط اإلسعاف علي 
كمية الرصاص التي أطلقها جيش االحتالل كانت : "خليل

ًكبيرة جدا، ولم تفلح محاوالت الوصول إلى محمد ووالده، 
ا وزميلي الشهيد رغم التحذيرات بخطورة المجازفة، بقينا أن
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بسام البلبيسي داخل سيارة اإلسعاف نحاول البحث عن 
: طريق آخر، لكن فجأة وضع بسام يده على قلبه، وقال

اسعفني، ثم أرخى رأسه إلى الخلف .. علي أنا تصاوبت
  ".وهو ينزف

حاول االحتالل وجهات يمينية متطرفة التنصل 
 من الجريمة، واالدعاء أن الطفل محمد قتل برصاص

موت "فلسطيني، غير أن الصحفي أندرالن أورد في كتابه 
اعتراف قائد العمليات في الجيش اإلسرائيلي جيورا " طفل

بي بي (عيالد، الذي صرح لهيئة اإلذاعة البريطانية 
، بأن ٢٠٠٠تشرين األول  /في الثالث من أكتوبر) سي

الطلقات جاءت على ما يبدو من الجنود "
 ليس الحالة الوحيدة لكنها قصة محمد".اإلسرائيليين

تصدرت الصحف والمواقع العالمية بعد توثيق الحادثة، 
ً طفال حسب الحركة العالمية ٩٤ففي نفس العام استشهد 

ً طفال، ٩٨للدفاع عن األطفال، والعام الذي يليه استشهد 
 شهيدا في عام ١٣٠، و٢٠٠٢ شهيدا في عام ١٩٢و

هاية ، وحتى ن٢٠٠٤ شهيدا في عام ١٦٢، و٢٠٠٣
 وصل عدد الشهداء األطفال ٢٠١٩سبتمبر  /شهر أيلول

  . شهداء٢١٠٣ إلى٢٠٠٠منذ نفس الشهر من عام 

استهداف جيش االحتالل لألطفال لم ينقطع 
فبراير قتل قناص الطفل / ًيوما، ففي الثامن من شباط

حمزة شتيوي شرق قطاع غزة، وفي الخامس عشر من 
و رومي من بلدة الشهر الماضي استشهد الطفل نسيم أب

العيزرية برصاص شرطة االحتالل على أبواب المسجد 
تموز العام / األقصى، وفي الثالث والعشرين من يوليو

ًعاما في مخيم  ١٥الماضي استشهد الطفل أركان مزهر 
الدهيشة جنوب بيت لحم، وفي قرية قدوم شرق قلقيلية 

يوليو من العام الجاري  /وفي الثاني عشر من شهر تموز
أصيب الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي بالرصاص الحي 
في رأسه بينما كان يلهو في فناء منزله بقرية كفر قدوم 

  .شرق قلقيلية

  ١/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

انتفاضة القدس بعد أربع سنوات على 
  : اندالعها

 

  قبل أربع سنوات من اليوم انطلقت–براءة درزي 

فاضة السكاكين، مدفوعة القدس، أو انت انتفاضة
ّتفجرها، وكانت تلك  ّبمجموعة من األسباب التي غذت

ّاالنتفاضة امتدادا لهبة القدس التي اندلعت في عام ً 

 الطفل بإحراق مستوطنين ّعلى خلفية قيام ٢٠١٤

المقدسي محمـد أبو خضير وقتله في غابات القدس فجر 
ال . رمضان من ذاك العام  من أيام شهر٢/٧/٢٠١٤
ّك في أن االحتالل واستمراره هو السبب الذي يدفعش ّ 

ّالفلسطينيين إلى العمل المقاوم، إال أن انتفاضة القدس،  ّ
ّالتحركات الفلسطينية ضد االحتالل، منذ  كعدد آخر من

اإلسرائيليين، اندلعت على  زمن البريطانيين ومن بعدهم
المسجد  خلفية االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة على

 .والمرابطين قصىاأل

 ّخلفيات انطالق انتفاضة القدس

 ّتجلت هذه االعتداءات حينها في مجموعة من

 مع ٢٠١٥أغسطس  /الخطوات التي توالت منذ آب
شرطة االحتالل لمنع  التي وضعتها" القائمة السوداء"

عدد من النساء من القدس والداخل الفلسطيني المحتل 
قرار وزير جيش ومن ثم  األقصى؛ من دخول ١٩٤٨عام 

" والمرابطات تنظيمي المرابطين"االحتالل بحظر ما أسماه 
اإلخالل بالسالمة العامة والنظام داخل "وذلك بذريعة 

ِثم لم يمض ". األقصى، والتسبب بأعمال الشغب المسجد ّ
ٍقرارا آخر في تشرين ثان شهران حتى أصدر االحتالل ً/ 

 حظر ّ يصب في السياق ذاته ومفاده٢٠١٥نوفمبر 

 الجناح الشمالي في الداخل –الحركة اإلسالمية 
 ٕالفلسطيني المحتل، وحظر التعامل معها واغالق
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المؤسسات التابعة لها؛ وهو القرار الذي كانت له 
ّنظرا إلى منع قوافل شد  ارتداداته على عمارة األقصى ً

  .ّالرحال التي تنظمها الحركة وترعاها

 ي لصورّإضافة إلى ذلك، فإن المشهد اليوم

ّاعتقال شرطة االحتالل للمرابطات واقتيادهن إلى مراكز 
المستوطنون يقتحمون المسجد بمرافقة  التحقيق فيما

ًالشرطة والقوات الخاصة شكل محركا ّ ًإضافيا لتنفيذ  ّ
العمليات أضيف إلى االقتحامات السياسية والتصريحات 

والحكومة التي " الكنيست"عن أعضاء في  الصادرة
بالمحافظة على الوضع القائم  نتنياهو" تعهدات"تناقض 

في المسجد وتشير إلى استمرار سياسة تشويه هذا 
 اقتحام وكان من بين هذه االعتداءات. الوضع وتحريفه

أوري أريئل حينذاك، ووزير " الكنيست"نفذه عضو 
ذكرى خراب "ًحاليا، يوم  الزراعة في حكومة االحتالل

في " رأس السنة العبرية"، وفي ٢٦/٧/٢٠١٥في " المعبد
 ونشره مقطع فيديو على اإلنترنت دعا فيه ١٣/٩/٢٠١٥

  .األقصى والصالة فيه المستوطنين إلى اقتحام

ّولم يتوقف التصعيد في االعتداءات عند حدود 
 على ٣١/٧/٢٠١٥األقصى، فقد أقدم مستوطنون في 

بالضفة الغربية في  نابلس حرق عائلة الدوابشة في
لجريمة إحراق محمـد أبو خضير قبل جريمة مشابهة 

ّوقد أدت الجريمة إلى استشهاد الرضيع علي . عام حوالي
الناجي الوحيد من العائلة  ومن ثم والداه فيما أصيب

 الطفل أحمد دوابشة بحروق بالغة ال تزال شاهدة على

ًنزعة اإلجرام التي تتملك المستوطنين والتي تأكدت مجددا  ّ ّ
ل على قتل ضياء التالحمة وهديل االحتال مع إقدام جنود
، وأحمد خطاطبة ٢١/٩/٢٠١٥في  الخليل الهشلمون في
  .٢٤/٩/٢٠١٥في نابلس في 

 ًلقد كان توالي تلك االعتداءات دافعا

ّللفلسطينيين في القدس والضفة لتنفيذ عمليات فردية ضد 
ّقدرة الفصائل على التحرك  ّاالحتالل في ظل عدم

 سيق مع االحتالل وانتظارواستغراق السلطة في التن

ّخالص بعيد المنال في مسار التفاوض الذي لم يقدم فيه 
والمزيد من سياسة فرض الحقائق  االحتالل سوى التعنت

ّزخما، تحدى  وشهد مسار العمليات الفردية. على األرض ً
عيون االحتالل وأعوانه، والمتعاونين معه، ومع تصعيد 

 أحكم بها رقابته على من وتيرة إجراءاته التي االحتالل
ّالعمليات لكنها لم تندثر أو  الفلسطينيين تراجعت وتيرة

من  ّتتوقف، وال يزال الفلسطينيون، بعد أربع سنوات
انطالق انتفاضة القدس، يفاجئون االحتالل بعمليات 

ّإجراءاته، وترسخ قلقه من إمكانية فقدان  ّنوعية تقفز عن
ّما، ولعل عمو ّالسيطرة على األوضاع في الضفة عملية "ً

 ّ من أهم٢٣/٨/٢٠١٩بالضفة الغربية في " عين بوبين
  .الدالالت على إمكانية ذلك

 !االحتالل يهرب من المقاومة بتصعيد االعتداءات

ّالنظر إلى األوضاع في األراضي المحتلة، ال  ّ
ّسيما تصاعد وتيرة استهداف المسجد األقصى، يؤكد أن  ّ

. ًا عارما سينفجر ال محالةًفلسطيني ًاالحتالل يبني غضبا
ّواالحتالل يصعد من  ففي األقصى الوضع يزداد خطورة،

ّاعتداءاته على المسجد وأهله، وقد سلمت الشرطة يوم 
ًوهنادي حلواني قرارا  خديجة خويص المرابطتين أمس

  . باإلبعاد عن المسجد ستة أشهر

على الوضع القائم  وبعد انقالب االحتالل
ى المزيد من االعتداءات التي يعيد ّالتاريخي يصر عل

الوضع القائم على أساسها ويعمل على فرض هذا  تعريف
سماح سلطات االحتالل  ّوكان من تجليات ذلك. التعريف

للمستوطنين باقتحام األقصى في مناسبات المسلمين 
يوم " لمناسبة ٢/٦/٢٠١٩رمضان الموافق لـ  ٢٨يومي 

ذكرى "سبة لمنا ،١١/٨/٢٠١٩، وفي "توحيد القدس
بالتزامن مع أول أيام عيد األضحى، في " خراب المعبد

ّكذلك، يستمر االحتالل . ّللقول إن يده هي العليا محاولة
ّالذي فتحه المقدسيون في  في استهداف باب الرحمة
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 ً عاما،١٦ بعدما أغلقه االحتالل ٢٠١٩فبراير  /شباط

ويحاول منع الصالة فيه، عبر حملة اعتقاالت تطال 
الشرقية من األقصى التي فيها  مرابطين في المنطقةال

  . باب الرحمة

الرحمة في  وقد اقتحم جنود االحتالل باب
المستوطنين  اقتحامات  بالتزامن مع٣٠/٩/٢٠١٩

رأس "للمسجد األقصى يومي األحد واالثنين بمناسبة 
، وكان من المشاركين في االقتحامات "العبرية السنة

وأوري  يهودا غليك، الحاخامالسابق " الكنيست"عضو 
ًالسابق الذي ال يزال محتفظا " الكنيست"أريئيل، عضو 
في حكومة االحتالل ريثما يصار إلى  بحقيبة الزراعة

تتصاعد  ّومن المتوقع أن. تشكيل حكومة جديدة
بعد حوالي " عيد العرش"االقتحامات لتصل ذروتها في 

ّيستمر  ذتأتي هذه االعتداءات في إطار أوسع إ.أسبوعين
التهويد في القدس، ومن ضمنه سياسات الطرد والتهجير 

االحتالل للتضييق على المقدسيين وحملهم  التي يعتمدها
فيها فوق  على ترك أرضهم بعد أن يصبح العيش

  . إمكانيات التحمل ومقومات الصمود

واالعتقال  ويضاف إلى ذلك الحواجز والتفتيش
، واإلطباق على قطاع ّواألسر والتحقيق، وأسرلة التعليم

ٕواسقاط األحياء المقدسية من حسابات التطوير  ّالصحة
ّاإلسكان، على الرغم من أن  في البنى التحتية ومخططات

ًوفقا  ذلك واقع على عاتق السلطة القائمة باالحتالل
للقانون الدولي، في مقابل تعزيز الوجود اليهودي في 

ّ المقدسية من االستيطاني وطرد العائالت القدس والتوسع
ّالقديمة ومحيطها، ليحل  ّمنازلهم، ال سيما في البلدة

ّالمستوطنون محلهم من دون أن ننسى الوضع 
ًفي القدس خصوصا الركود الكبير نتيجة  االقتصادي

ونظام الحواجز  سياسات االحتالل من الجدار العازل
والبوابات المرتبط به، إلى الضرائب العالية المفروضة 

ار، وتشديد استهدافهم في البلدة القديمة، مع التج على

ّالسياسات من إغالق للمحال التجارية  ما تؤدي إليه هذه ّ
فقدانها مصدر  ّوتضرر العائالت المستفيدة منها بعد

  .رزقها

ّاالنتصار على االحتالل يتحقق بمراكمة الفعل 
ما  المقاوميرفض الفلسطينيون استمرار االحتالل، وهذا

ّت المقاومة المستمرة، بصرف النظر عن ّتفسره عمليا
يعمل االحتالل على الوصول إلى بيئة  وبالمقابل،. وتيرتها

باالحتالل الذي  ّفلسطينية مدجنة تنبذ المقاومة، وترضى
يمارس سياسة من الضبط والعقاب من أهدافها جعل 

ّمكلفا مع ترسيخ فكرة مفادها أن المقاومة  العمل المقاوم ً
ّال تؤدي إلى أي ّباستثناء أنها تجر على   نتيجة،ّ ّ

 لكن المعطيات. الفلسطينيين الخسائر والعقوبات

ّالتاريخية تؤكد أن المقاومة فعل تراكمي، وأن الشعوب  ّ ّ
ّوان كان دون ذلك أثمان، إذ إن  ترفض االحتالل، حتى ٕ

للخالص  ثمن العيش تحت االحتالل أعلى من ثمن العمل
 التاريخ عن إنهاء منه؛ وقد عجز االحتالل على مدى

  .كان العكس هو الصحيح المقاومة في حين

  ١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

صالح .. في ذكرى تحريرها من الصليبيين
ً يوما حتى ١٢الدين األيوبي حاصر القدس 

 مهدت طريق "حطين"معركة .. استسلمت
 التحرير

  

يوافق الثاني من أكتوبر ذكرى تحرير مدينة 
 .م١١٨٧ائد صالح الدين األيوبي عام ى يد القالقدس عل

وكان صالح الدين األيوبي قد أقام دولة قوية من 
ٕأجل تحقيق هدفه الرئيسي وهو قتال الصليبيين واخراجهم 
من األراضي اإلسالمية، وهو ما نجح فيه بعدما دخل في 

 .سلسلة من المعارك ضدهم تمكن من تحقيق النصر فيها



  
  ١٨٤ 

 م، ١١٨٧ة حطين عام وبعد انتصاره في معرك
ووقوع ملك القدس وكبار قادة الصليبيين في األسر، 
ًسقطت المدن والقالع التي أقامها الصليبيون تباعا في 

و " قيسيارية"و" عكا"و" طبرية"أيدي صالح الدين مثل 
 "بيروت"و" يافا"و" نابلس"

ً عاما ٩٠وبعد أن ظلت مدينة القدس أكثر من 
ًن، أصبح الطريق ممهدا خاضعة تحت سيطرة الصليبيي

لصالح الدين األيوبي لدخول وتحرير المدينة التي طالما 
ًحلم بتحريرها وتحريرها، حيث قام بحصارها حصارا قويا  ً

 . من سبتمبر حتى استسلمت في النهاية٢٠من يوم الـ 

وفي الثاني من أكتوبر، طلب حكام المدينة 
ن الصلح، ودخل صالح الدين القدس في مشهد عظيم ل

 .ينساه التاريخ

وبعد دخوله القدس، قرر صالح الدين عدم الثأر 
للمذابح التي ارتكبها الصليبيون عندما احتلوا المدينة، بل 
سمح لكل صليبي أن يفتدى نفسه كما أعفى أكثر من 

 من األسرى من دفع الفدية ألنهم لم يكن معهم ٢٠٠٠
مال ليفتدوا به أنفسهم، وأطلق سراح كل شيخ وامرأة 
عجوز ومنح األرامل واليتامى والمحتاجين أمواال كل 

 .حسب حاجته

) ١١٩٣ - ١١٣٨(ويعد صالح الدين األيوبي 
أحد أعظم قادة المسلمين، حيث أسس الدولة األيوبية 

، وهزم الفرنجة في معركة حطين عام ١١٧١عام 
 .، وحرر القدس وأعادها للحكم اإلسالمي١١٨٧

ليمن والشام، وانطلقت فتوحاته العسكرية با
واستولى على دمشق وحلب والموصل بعد انتصاره على 

 وبدأ بمحاربة الصليبيين في فلسطين، .الحشاشين
فهزمهم في معركة حطين، ونجح في تحرير بيت المقدس 

قلب (وواجه القائد المسلم ريتشارد األول . من احتاللهم
 .١١٨٩ملك إنجلترا في الحرب الصليبية الثالثة ) األسد

لت كافة محاوالت الصليبيين في إعادة وفش
عام " صلح الرملة"احتالل القدس، وانتهت المعارك بتوقيع 

 الذي لم يبق في أيدي الصليبيين سوى شريط ١١٩٢
 .ساحلي ضيق يمتد بين صور ويافا

أحب صالح الدين العلم وتشجيع العلماء، وقام 
بإعمار المساجد وأصلح الري وبنى القالع واألسوار في 

 .قاهرة ودمشقال

ومات صالح الدين في مدينة دمشق السورية 
  .ودفن فيها، ويقع قبره بجوار المسجد األموي الكبير

  ٢/١٠/٢٠١٩الموجز 

* * * * *  

   على مجزرة األقصى األولىً عاما٢٩

 

ــة  باحــات المــسجد األقــصى  فــي –القــدس المحتل
م، سال الدم ١٩٩٠ أكتوبر عام ٨المبارك، وظهر االثنين 

ة، حيـث كـان ال صـوت يعلـو فـوق صـوت الرصـاص، بغزرا
ــشع  ــت نفــذت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي واحــدة مــن أب وق

  .مجازرها على مدار تاريخها األسود

ً شـهيدا، ٢٢فقد أسفرت هذه المجزرة عن ارتقـاء 
وعـــــشرات اإلصـــــابات، حينمــــــا أطلـــــق جنـــــود االحــــــتالل 

ء ٕاإلسرائيلي بوحشية وارهاب النار صوب المصلين واألبريا
  .في باحات المسجد األقصى المبارك

ًوقد القت المجزرة النكراء استنكارا واسـعا، وأعلـن  ً
ّفيها المراقبون أن القـوات اإلسـرائيلية انتهكـت المحرمـات، 

ففــــي االثنــــين .وفاقــــت بمجزرتهــــا كــــل الخطــــوط الحمــــراء
 وقبيـــــل صـــــالة الظهـــــر، حـــــاول ٨/١٠/١٩٩٠الموافـــــق 

، وضـع "ل الهيكـلأمنـاء جبـ"مستوطنو ما يـسمى بجماعـة 
حجر األساس للهيكل الثالث المزعوم في المسجد األقصى 
المبــــارك، فتــــصدى لهــــم آالف المــــصلين، فتــــدخل جنــــود 
االحتالل، وفتحوا النار عشوائيا تجاه المـصلين المعتكفـين 

ٕ مواطنـا، واصـابة ٢٢في المـسجد، مـا أدى إلـى استـشهاد 



  
  ١٨٥ 

الل  آخــرين، وأعــاق االحــت٢٧٠، واعتقــال ٢٠٠أكثــر مــن 
  .حركة سيارات اإلسعاف

الـــشرارة والحقـــد األســـودكان الخطـــر يتفـــاقم علـــى 
ــه المــسجد  ــم يكتــف االحــتالل، باحتالل المــسرى الــسليب، ل

م، ولم يكتف بإحراق أجزاء كبيرة من المـصلى ١٩٦٧عام 
 عــام - المــصلى الــرئيس فــي المــسجد األقــصى -القبلــي 
ام م، وال باالعتداء علـى المـصلين مـن متطرفيـه عـ١٩٦٩
ْ، ولـــم تـــشبعه الحفريـــات واألنفـــاق التـــي تخلخـــل ١٩٨٢

أساســــــــاته، وحــــــــاول اختراقــــــــه مــــــــرات ومــــــــرات عــــــــام 
م، وبدأت منظمات وجماعات مدعومة من ١٩٨٦/١٩٨٧

ّالمؤسسات اإلسرائيلية الرسمية تعد العـدة وتـضع الخطـط، 
وترسم المخططات، وتبرمج المراحـل، وتعلـن بوضـوح أنهـا 

يكل المزعوم على حساب المسجد ّبدأت تعد العدة لبناء اله
  .األقصى

وكانـــت يومهـــا اقتحامـــات محـــدودة لألقـــصى مـــن 
مــستوطنين وأفــراد فــي الجماعــات اليهوديــة، لكــن دعــوات 
ــــزداد  ــــة فيهــــا أخــــذت ت ــــة الراتب ــــصلوات اليهودي إلقامــــة ال
ــــى مطالبــــات لوضــــع حجــــر  وتتــــصاعد، ووصــــل الحــــد إل
 ٕاألســـاس لبنـــاء الهيكـــل داخـــل المـــسجد األقـــصى، واقامـــة
المراســــيم لــــذلك، لتكــــون الخطــــوة األولــــى لبنــــاء الهيكــــل 

  .المزعوم

وجماعتـــه مـــا يـــسمى " جرشـــون ســـلمون"وأعلـــن 
أنهــــم سيــــضعون حجــــر األســــاس " أمنــــاء جبــــل الهيكــــل"

للهيكـــل، وينظمـــون مراســـيم ذلـــك فـــي المـــسجد األقـــصى، 
بـــالتزامن مـــع عيـــد العـــرش العبـــري، وأعـــدوا العـــدة لـــذلك، 

ــذلك، حــددوا وســمحت المحكمــة الــصهيونية لهــ ــدئيا ب م مب
ـــساعة  ـــل ال ـــين ١١:٠٠الموعـــد، قب ـــن االثن  تـــشرين ٨ م

، واكفهــرت األجــواء، واستــشعر المقدســيون ١٩٩٠األول 
الخطـــر، وتنـــادوا قبـــل الموعـــد المـــذكور لحمايـــة المـــسجد 
األقــصى، باحتــشاد المــصلين داخــل المــسجد منــذ ســاعات 

  .الصباح

يــوم الجريمــةفي مــساء عيــد العــرش، كانــت أذرع 
حتالل قد وضعت خطة، لمجابهة المصلين في المـسجد اال

ــداء الغاشــم علــى المــسجد  ًاألقــصى، واتخــذت قــرارا باالعت
ــــين  األقــــصى وكــــل مــــن يحــــضر فيــــه، فــــي صــــباح االثن

  .المشهود

وقبــــل المجــــزرة بنــــصف ســــاعة، وضــــعت قــــوات 
االحتالل الحواجز العسكرية على كـل الطـرق المؤديـة إلـى 

لوصـول إلـى المكـان، لكـن المسجد األقصى، لمـنعهم مـن ا
المصلين كـانوا قـد تجمعـوا فـي المـسجد قبـل ذلـك التوقيـت 
بــساعات، فــي اســتجابة للــدعوات التــي أطلقــت مــن داخــل 

  .المسجد

إطالق الرصاص الحي، ومـا سـبقه وصـاحبه مـن 
القنابــل الــسامة، والمــسيلة للــدموع، والرصــاص المطــاطي، 

ين طفـل كل ذلك أطلق مباشرة على المصلين دون تمييز ب
 شهيدا، وجـرح أكثـر ٢٢وامرأة وشيخ، ما أدى إلى ارتقاء 

 شخـصا داخـل المـسجد ٢٧٠ منهم، كما اعتقـل ٢٠٠من 
ّوخارجه، واعتدى المحتلون على الجرحى والمعتقلين، وما 
تــزال صــور المعتقلــين، فــي صــحن قبــة الــصخرة، ومنطقــة 
ســـطح المروانـــي، شـــاهدة علـــى قـــبح االحـــتالل، طرحـــوا 

  .ّضا، وكبلوا أيديهم، وعاملوهم بامتهانالمعتقلين أر

الجمــاهير المقدســية خاصــة والفلــسطينية عامــة، 
احتشدت يومها لتدافع عـن الحـق اإلسـالمي الخـالص فـي 
ا، ورد فعـــل طبيعيـــا  المـــسجد األقـــصى، كـــان تجمعـــا عفوي ـــ
ا علــــى مخططــــات االحــــتالل اإلســــرائيلي، كانـــــت  ــــوعفوي

أيـضا مـن الـضفة الجماهير في معظمها من القدس، لكـن 
ــداخل الفلــسطيني، وســقط الــشهداء مــن  ــة، ومــن ال الغربي
ــــدماء  ــــضفة، لتمتــــزج ال ــــداخل الفلــــسطيني وال القــــدس وال
الفلــسطينية كلهــا بوحــدة مــشهد وموقــف، وتعلــي الــصرخة 

  .في وجه الظالم، دفاعا عن المسجد األقصى
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بقي جنود االحتالل فـي الـساحات، ومنعـوا إخـالء 
حى، إال بعد ست ساعات من بداية جثامين الشهداء والجر

  .المجزرة

وكانت سلطات االحتالل وزعت قبل المجزرة بأيام 
ــى  ــا تــدعو فيــه اليهــود للمــشاركة فــي مــسيرة إل قليلــة بيان

، وأعقــب ذلــك "عيــد العــرش"المــسجد األقــصى، لمناســبة 
يجـب علـى : "تصريح للمتطرف غرشـون سـلمون قـال فيـه

  ".منطقة المقدسةاليهود تجديد عالقاتهم العميقة بال

  ٨/١٠/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 قبية مذبحة على ًعاما ٦٦
  

 يصادف اليوم االثنين، الرابع عشر من – رام اهللا
كم شمال ١٩( لمذبحة قبية ٦٦ تشرين أول، الذكرى الـ

، التي نفذتها العصابات الصهيونية، )غرب رام اهللا
نا وجرح العشرات، واستشهد فيها سبعة وستون مواط

  .وقصفت ونسفت عشرات المنازل

دير "بدأت المذبحة التي وصفت آنذاك بأنها 
، ١٩٥٣أكتوبر / تشرين أول١٤مساء " ياسين جديدة

واستمرت إلى نهار اليوم التالي، جرى فيها تدمير ستة 
ًوخمسين منزال ومسجد القرية ومدرستها وخزان المياه، 

محمد حسان، فيما وكان أول شهداء القرية مصطفى 
أبيدت أسر كاملة منها أسرة عبد المنعم قادوس البالغ 

  .ً فردا١٢عدد أفرادها 

ّوجاءت أحداث هذه المذبحة عندما صعد 
االحتالل من عملياته العسكرية ضد القرى الفلسطينية 
األمامية بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع الدول العربية في 

ل وبناء جدار رعب محاولة لفرض الصلح على هذه الدو
على طول خط الهدنة وتفريغ القرى األمامية الفلسطينية 

  .من السكان

وبحسب أرشيف االحتالل، كانت التعليمات 
ٕتنفيذ هدم والحاق ضربات قصوى باألرواح بهدف ":بـ

  "تشريد سكان القرية من بيوتهم

ووفق ما سرد أهالي القرية وشهود عيان، فقد 
اكتوبر لعدوان / شرين األول ت١٤تعرضت قبية مساء يوم 

إسرائيلي وحشي نفذته وحدات من الجيش النظامي وفق 
خطة معدة مسبقا واستخدمت فيها مختلف أنواع 

  .األسلحة

 من مساء ٧.٣٠وقد تحركت في حوالي الساعة 
 جندي ٦٠٠ذلك اليوم قوة عسكرية إسرائيلية تقدر بنحو 

ربية، نحو القرية وطوقتها وعزلتها عن سائر القرى الع
وقد بدأ الهجوم بقصف مدفعي مركز وكثيف على مساكن 
القرية دون تمييز استمر حتى وصول القوة الرئيسة إلى 
تخوم القرية في حين توجهت قوات أخرى إلى القرى 
العربية المجاورة مثل شقبا وبدرس ونعلين لمشاغلتها 

  .ومنع تحرك أية نجدة نحو قبية

 حينه كما زرعت العصابات الصهيونية في
األلغام على مختلف الطرق بحيث عزلت القرية تماما وقد 
دخلتها قوات المشاة وهي تطلق النار في مختلف 
االتجاهات فتصدى لها السكان ورجال الحرس الوطني 
بقيادة محمود عبد العزيز رغم قلة عددهم وأسلحتهم 
وردوا على النيران بالمثل وظلوا يقاومون حتى نفذت 

ظمهم وقد تمكن قائد الحرس الوطني من ذخائرهم وقتل مع
الوصول إلى قرية دير قديس حيث اتصل السلكيا بالقيادة 
العسكرية األردنية في رام اهللا، طالبا النجدة والذخيرة ولكن 
النجدة العسكرية األردنية التي تحركت من قرية بدرس 
اشتبكت مع العناصر المعادية الكامنة في الطرق ولم 

  .ى قبيةتستطع الوصول إل

وفي الوقت الذي دخلت فيه قوات االقتحام  
القرية وأخذت تطلق النار من مختلف األسلحة وفي 
مختلف االتجاهات كانت وحدات المهندسين العسكرية 
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اإلسرائيلية تزرع المتفجرات حول منازل القرية وتفجرها 
على رؤوس أهلها تحت حماية المشاة الذين كانوا 

 يحاول الفرار من المنازل يطلقون النار على كل من
  .المعدة للتفجير

 نسمة ٦.٠٩٠يبلغ عدد سكان قبية اليوم 
، ٢٠١٧بحسب إحصائية جهاز اإلحصاء المركزي لعام 

 دونما، وتشتهر بزراعة ٥.١٣١فيما تبلغ مساحتها 
الزيتون والقمح، ويقتطع جدار الفصل العنصري أجزاء من 

  .أراضيها

 ١٤/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

ًاألكثر إيالما بحق ".. تشرين األول"مجازر 
 الشعب الفلسطيني

  

تمر على الشعب  - *  عبد الحميد الهمشري:إعداد
الفلسطيني في هذا الشهر من كل عام ذكرى وقوع أكثر 
المجازر الصهيونية ايالما ووحشية بحقه، حيث سمي شهر 

ى األجيال القادمة المجازر والتضحيات، ولكي ال ننسى وتنس
ما حصل في فلسطين من مجازر وبتواطؤ المستعمر الغربي 
نضع حقائق أمام القارئ العزيز حتى تبقى في الذاكرة ال 
يمحوها النسيان لتكون عالمة اإلدانة الفاضحة للديمقراطية 
الغربية، ولمن ال يعلم فإن الصهاينة أوحوا للعالم بعد 

 من ١٩١٧رين الثاني  تش٢حصولهم على وعد بلفور يوم 
بريطانيا إلى أن فلسطين أرض بال شعب لشعب بال أرض 
ولجأوا في سبيل تحقيق ادعاءاتهم إلى أسلوب الفتك بأبناء 
الشعب العربي الفلسطيني إلفراغ فلسطين من أهلها 

  ..وإلجبارهم على ترك وطنهم

ولتنفيذ هذه الخطة اإلجرامية اعتمد العدو 
 اإلرهابية المسلحة للقيام الصهيوني إنشاء العصابات

شتيرن واألرغون : بالمهمة، وأشهر هذه العصابات
والهاغاناه وهذه العصابات هي التي كونت فيما بعد ما 

  ..يعرف بجيش الدفاع الصهيوني

 وحتى ١٩٣٧وقد بلغ مجموع الشهداء منذ عام 
 شهيد، وهناك مجازر أخرى ١٣٠٠٠ حوالي ٢٠٠٤عام 

د الشهداء لم تعرف حتى اآلن وردت في القائمة لكن أعدا
  ..وهي تقدر بالعشرات

ًوندرج تاليا عرضا للمجازر التي ارتكبها العدو  ً
الصهيوني من خالل عصاباته وجيش احتالله في شهر 

  : وحتى االن١٩٤٨تشرين أول من عام 

 في يوم االثنين الثامن -  مجزرة المسجد األقصى .١
  .١٩٩٠عام ) تشرين األول(من اكتوبر 

 في العاشر من أكتوبر عام - لقيلية مذبحة ق .٢
١٩٥٣.  

 -  ١٩٨٥ أكتوبر ١١مذبحة حمامات الشط  .٣
  ).وقعت في تونس ضد فلسطينيين(

  .١٤/١٠/١٩٥٣ في –مذبحة قبية  .٤

 .١٧/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة المجدل .٥

 تشرين األول من ٢٨ في –مجزرة الصفصاف  .٦
  .١٩٤٨عام 

  .٢٨/١٠/١٩٤٨ في –مجزرة أسدود  .٧

  .١٩٤٨أكتوبر ٢٩ في –مذبحة الدوايمة  .٨

 .٢٩/١٠/١٩٤٨ في –مجزرة مجد الكروم  .٩

 .٢٩/١٠/١٩٤٨ في - مجزرة جش  .١٠

  .١٩٥٦ أكتوبر ٢٩ في -  مذبحة كفر قاسم .١١

 .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -  مجزرة سعسع .١٢

  . ٣٠/١٠/١٩٤٨ في - طبريا/ مجزرة عيلبون .١٣

  .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -  مجزرة الحولة .١٤

  .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة عرب السمنية  .١٥

  .٣٠/١٠/١٩٤٨في  -  مجزرة صالحة .١٦

  .٣١/١٠/١٩٤٨ في -  مجزرة الدير والبعثة .١٧

للتوسع العودة إلى صحيفة الدستور بتاريخ  .١٨
  .١٦ ص١٨/١٠/٢٠١٩

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

  ١٦ ص١٥/١٠/٢٠١٩الدستور 
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* * * * *  

اللجنة الشعبية تقر برنامج الذكرى : كفر قاسم
   للمجزرة٦٣

 

اسم في اجتماعها قررت اللجنة الشعبية في كفر ق 
غير العادي، مؤخرا، وبعد نقاش مستفيض لبرنامج الذكرى 

لمجزرة كفر قاسم، تنظيم سلسلة من النشاطات  ٦٣ الـ
 .والفعاليات إحياء للذكرى

وقررت اللجنة إنهاء أعمال متحف وبانوراما 
المجزرة استعدادا الستقبال الزوار من داخل المدينة 

عالم السوداء ذات العالقة وخارجها، ونشر اليافطات واأل
بالمجزرة في كل أنحاء المدينة، استعدادا الستقبال الضيوف 

 .في يوم الذكرى

كما قررت دعوة المدارس، كما في كل عام، إلى 
تخصيص أيام قبل الذكرى لتنظيم الفعاليات المختلفة 
بمناسبة ذكرى المجزرة تعزيزا للوعي وتعميقا لصلة األجيال 

 .روسهابوصية الشهداء ود

وستعقد ندوة ثقافية منوعة تسلط الضوء على 
وستنظم مسيرة الصم وثقيلي . الزوايا المختلفة للمجزرة

السمع السنوية والتي ستكون بعد صالة المغرب من يوم 
 .٢٨.١٠.٢٠١٩اإلثنين الموافق 

وتوجهت اللجنة الشعبية في كفر قاسم بدعوة 
تها الخاصة بها لألحزاب والحركات والهيئات بأن تنظم فعاليا

في ذكرى المجزرة تعزيزا للعمل الشعبي العام في هذه 
 .المناسبة

وفيما يتعلق ببرنامج يوم الذكرى، قررت اللجنة 
تنظيم المسيرة الصباحية إذ ستنطلق الساعة الثامن 
والنصف من ساحة أبي بكر الصديق في اتجاه النصب 

م ذات التذكاري، يحمل فيها المشاركون اليافطات واألعال
العالقة، ويرددون الهتافات المخلدة لذكرى الشهداء، 
والمنددة بجرائم االحتالل وانتهاكاته الوحشية لحقوق الشعب 

 .الفلسطيني في كل أماكن تواجده

أما عند النصب التذكاري فستقرأ الفاتحة والدعاء 
للشيخ عمر صرصور، كلمة رئيس البلدية المحامي عادل 

المتابعة محمد بركة، كلمة لطيف بدير، كلمة رئيس لجنة 
الطفل خليل محمد خليل : دوري، كلمة ممثل أسر الشهداء

عيسى، كلمة رئيس مجلس طلبة المدرسة الثانوية الشاملة، 
كلمة الشاب بوران لطفي عامر باللغة التركية تعريفا 
بالمجزرة للمشاركين األتراك، قراءة البرقيات ووضع أكاليل 

 .الزهور

يارة المقبرة قراءة الفاتحة والدعاء وستتم خالل ز
للشيخ عمر صرصور، كلمة الشيخ إبراهيم صرصور وكلمة 

 .لضيف يهودي في حال حضوره

إلى كل "وختمت اللجنة الشعبية نداءها بالقول 
أهلنا في بلد الشهداء، بال استثناء، ندعوكم للمشاركة 
الفاعلة في النشاطات التي ستنفذها الشعبية باسم أهلنا 

ن عن تفاصيلها تباعا، وكذا في ليعا، والتي ستعجم
النشاطات التي ستنفذها األحزاب والحركات والهيئات 
ًباسمها، وليكن حراكنا بناء من أجل ذكرى الشهداء، وتعزيزا  ّ َ

  ."لذكرى المجزرة في ذاكرة األجيال

  ١٠ ص١٧/١٠/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  

 الل المعاصرةتوسياسة االح.. مجزرة الدوايمة
  

 *فايز بصبوص الدوايمة. د 

كان يمكن أن يكون عنوان هذه المقالة مجزرة 
رة، نعم وهناك احتماالت وعناوين الدوايمة والتبعات المعاص

 من ٢٧كثيرة تعبر عن مضمون المقالة، ففي كل عام وفي 
اكتوبر يحيي الشعب الفلسطيني عامة وابناء بلدة الدوايمة 
خاصة ذكرى احدى ابشع المجازر الصهيونية والتي 
ارتكبتها عصابات وجيش االحتالل ضد ابناء بلدتنا اثناء 

هل البلدة خاشعين بين يدي حين كان كل ا. صالة الجمعة
اهللا عز وجل، فقد عملت العصابات الصهيونية خلف ستار 
الليل بمحاصرة البلدة من كافة جوانبها، وبتكتيك عسكري 
ًشامل كأنهم سيواجهون جيشا جبارا ال شعبا امنا مسالما ال  ً ً ً ً



  
  ١٨٩ 

يملك اال ما تيسر من بنادق، وسبب كل ذلك الن العصابات 
معرفة مدى بسالة ابناء الدوايمة اذا ما وقادتها تعرف حق ال

واجهتهم رجال برجل وبندقية ببندقية، مع ذلك دخلوها من 
وراء جدار الدبابات فالجدران هي سمة مالزمة للعصابات 
الصهيونية على مدار التاريخ وجدار الفصل العنصري 
وجدار شمال فلسطين المحتلة وجدار غزة والجدار المنوي 

دن كل ذلك يعبر عن تلك السمة عمله في وادي االر
  .المالزمة للصهاينة

إن الهدف الحقيقي وراء تلك المجازر هو التهجير 
القصري أو التطهير العرقي هذا بالضبط ما يحصل اليوم 
ومن خالل مراقبة عمليات التطهير العرقي التي تمارس ضد 
بدو النقب ومناطق في الجليل األعلى والمثلث، كان هدف 

ضاء على عروبة البلدة وهويتها وقتل روح المجزرة الق
المقاومة فيها حتى تتناسى مع الزمن وجودها، نقول ان 
الزمن عند ابناء كل فلسطين هو المحرك الجبار للحفاظ 
على هويتنا العربية، وها نحن نحيي ذكرى تلك المجزرة 
لنستذكر شهاء فلسطين واالردن وكل عربي استشهد على 

تنا لالعداء ان دماء شهداء ابناء ارض الرباط، وهي رسال
بلدتنا هي الرافعة الحقيقية في نضالنا للحفاظ على هويتنا 
العربية االصيلة، انهم واهمون فقد اعتقدوا ان سياسة 

 ستغير ٤٨االحتالل التي مارستها الحركة الصهيونية عام 
 عاما ما ٧٠هوية االرض، واليوم ايضا وبعد ما يربو على 

السياسات من خالل توسيع دائرة زالت تمارس نفس 
االستيطان والقضم المتدرج لالرض واهمون للمرة االلف ان 
تغير من فوق االرض ال يغير هويتها وهذا ما يعرفه العدو 

يقض » الدوايمة«الصهيوني جيدا عندما ما زال اسم البلدة 
  .مضاجع منظري الحركة الصهيونية واداتها دولة االحتالل

ل يحدث، إنها تجليات باشكال كل ذلك حدث ومازا
متعددة من تداعيات مجزرة بلدتنا وكل مجازر حرب النكبة، 
لكننا ومن على هذه االرض الطاهرة والتي نعتز بانتمائنا لها 
ووالئنا للهاشميين اصحاب رسالة الثورة العربية الكبرى 
نقول انكم لن تستطيعوا ان تنزعوا هوياتنا ولن تستطيعوا ان 

 عاملي الزمن والنسيان فرسالة بلدتنا كانت تراهنوا على
 ٧٠ومازالت وستبقى حاضرة تعيد تذكيركم انكم لن تملكوا 

ًعاما اخر الننا نؤمن بالحق والعدل وبوعد اهللا أوال 
وبالتالحم االردني الفلسطيني ثانيا والذي ينبئكم بلغة 

  .«أن أجراس العودة ال بد وأن تقرع«: واضحة

  دوايمةرئيس مجلس عشائر ال *

  ١١ص ٢١/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

َكيف حدثت ".. كفر قاسم" ..٦٣ الذكرى الــ
  المجزرة؟

 يقول المتخصصون في التاريخ –وكاالت 
الفلسطيني إن مجزرة كفر قاسم نفذت ضمن خطة تهدف 

بين " (المثلث الحدودي"إلى ترحيل فلسطينيي منطقة 
ك جزءا من  والضفة الغربية التي كانت آنذا١٩٤٨فلسطين 

التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب ) األردن
 .سكانها على غرار مذبحة دير ياسين ومجازر أخرى

 التي لم تحتمل العدد –" إسرائيل"ويؤكدون أن 
 قتلت بدم بارد –الكبير لسكان هذه المنطقة من العرب 

 ثالثة آالف فلسطيني معظمهم ممن ١٩٥٦-١٩٤٩خالل 
 بعد تهجيرهم إلى بلدان الجوار، وقد تولت حاولوا العودة

ُتنفيذ هذه المجازر وحدة خاصة بقيادة أرئيل شارون عرفت 
  ".١٠١"باسم 

وفي أجواء القتل هذه وهيمنة عقلية المجازر في 
" إسرائيل"جاءت مذبحة كفر قاسم التي نفذت " إسرائيل"

 حيث ١٩٥٦أيلول  / سبتمبر١١قبيلها كل من مجزرة يوم 
جنديا أردنيا في هجوم على معسكرهم، ثم قتلت  ٢٠قتلت 

 ٨٨ فلسطينيا بقرية حوسان في قضاء بيت لحم، و٣٩
 .آخرين في قلقيلية في نفس الشهر

 ونظائرها مما سبقها أو –ورغم أن هذه المجازر 
 تقارب في بشاعتها مجزرة كفر قاسم أو تفوقها –لحقها 

رة أعطاها أثرا؛ فإن السياق السياسي الذي حدثت فيه األخي
بعدا أكبر، وذلك لتزامنها مع أول أيام العدوان الثالثي الذي 
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على مصر، بعد أن أعلن " إسرائيل"شنته بريطانيا وفرنسا و
 .الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس

فقد استغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المسماة 
فيذ هذه انشغال العالم بحرب السويس لتن" حرس الحدود"

المجزرة البشعة، وعند تنفيذها طوقت القوات اإلسرائيلية 
البلدة من جهات ثالث بينما أبقت الجهة الشرقية نحو 
الضفة الغربية مفتوحة، مما يعكس عزم االحتالل على 

 .تهجير سكانها

 تفاصيل الحادثة

بدأت المجزرة عندما أعطت قيادة جيش االحتالل 
 حظر التجول على القرى ًاإلسرائيلي أمرا يقضي بفرض

الذي يمتد من أم الفحم شماال " المثلث الحدودي"العربية في 
 ٢٩إلى كفر قاسم جنوبا، بدءا من الخامسة مساء يوم 

 وحتى السادسة من صباح ١٩٥٦تشرين األول /أكتوبر
 .اليوم التالي

ّوكان القرار حازما إذ أرفق بقرار أمني يخول  ِ
من يتجول بعد سريان الحظر الجنود إطالق النار وقتل كل 

 حتى ولو كان خارج بيته لحظة إعالن - وليس اعتقاله- 
إنها ال تريد "منع التجول، ألن قيادة الجيش كانت تقول 

 ".التعامل مع السكان بالعواطف

ُوزعت قوات من جيش االحتالل على القرى 
من بينها كفر قاسم، وكفر برا، (الفلسطينية في المثلث 

، وكان يقودها آنذاك )لية، والطيبة، وقلنسوةوالطيرة، وجلجو
الرائد شموئيل ملينكي الذي يتلقى األوامر مباشرة من قائد 
كتيبة الجيش الموجودة على الحدود وهو المقدم يسخار 

 .شدمي

توجهت مجموعة من الجنود إلى بلدة كفر قاسم 
ُوقسمت إلى أربع فرق بحيث بقيت إحداها عند المدخل 

ُوأبلغ قائدها الضابط يهودا زشنسكي الغربي للبلدة،  " َمختار"ُ
البلدة في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول 
وطلب منه إبالغ السكان بالتزامه ابتداء من الساعة 

 .الخامسة

أخبر صرصور الضابط زشنسكي بأن هناك 
أربعمائة شخص يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد، 

ء سيمرون بسالم لدى عودتهم ولن ًفأعطاه وعدا بأن هؤال
 .يتعرض لهم أحد بسوء

ّلكن مساء ذلك اليوم شكل مرحلة مفصلية في 
تاريخ كفر قاسم والشعب الفلسطيني عامة، ففي تمام 
ّالخامسة مساء دوى صوت رصاص كثيف داخل البلدة فصم  ّ
آذان معظم سكانها، إثر إطالق الجنود النار على مجموعة 

عائدين من حقول زراعتهم في المساء من األهالي كانوا 
 شخصا وأصابوا العشرات ٤٩إلى بلدتهم، فقتلوا منهم 

بجروح بالغة، بذريعة خرق منع تجول لم يعلموا بإعالنه 
 .المفاجئ

 ٢٣كان من بين قتلى مجزرة كفر قاسم مسنون و
 امرأة، ولم ١٣ عاما، و١٧-٨طفال تتراوح أعمارهم بين 

وقد . ْذاك يتجاوز ألفي نسمةيكن عدد سكان كفر قاسم آن
 . قتيال٤٣سقط عند المدخل الغربي للبلدة وحده 

ارتبطت المجزرة بأسماء عدد من العسكريين 
اإلسرائيليين أمثال الضابط يسخار شدمي الذي استدعى 
شموئيل ملينكي وأبلغه بقرار تكليفه مهمة حراسة الحدود 

أعطى وفرض منع التجول في قرى من بينها كفر قاسم، ثم 
 .التعليمات بارتكاب المجزرة

وقد حاولت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة ديفد بن 
ُغوريون إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاسم، إذ نـشر أول خبر 

 ٦عنها في الصحف بعد أسبوع من وقوعها أي يوم 
تشرين الثاني، أما تفاصيلها فمنعت الحكومة /نوفمبر

كانون األول  /سمبر دي١٧العام إلى يوم الرأي وصولها إلى 
١٩٥٦. 

ْلكن النائبين الشيوعيين توفيق طوبي وماير فلنر  ْ
تمكنا من كشف مالبسات الحادث بعد تسللهما إلى البلدة 
الستقصاء الحقائق بشكل مباشر من الشهود والمصابين، 
ٕواعداد وثائق ليتم طرحها داخل الكنيست اإلسرائيلي، 
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 اإلعالم والسفارات ٕوارسال وثائق خاصة بالواقعة إلى وسائل
 ).البرلمان(األجنبية وكافة أعضاء الكنيست 

ُواضطرت جهودهما الحكومة إلى تشكيل لجنة 
لتقصي الحقائق والبدء في إجراء تحقيق أسفر عن محاكمة 
من اعتبرتهم الحكومة اإلسرائيلية مسؤولين مباشرين عن 
ُالمجزرة، فأجريت محاكمة صورية لهم حكم فيها على 

 عاما، وعلى جبرائيل ١٧موئيل ملينكي بالسجن الضابط ش
 عاما، وعلى الجنود ١٥دهان وشالوم عوفر بالسجن 

 .اآلخرين بالسجن لمدة ثماني سنوات

 الذي –أما قائد حرس الحدود المقدم شدمي 
 فقد تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة -أعطى األوامر بالقتل

يفة  في حديث لصح–ُّوغرم بدفع قرش واحد، وقد قال 
حين أمر جنوده " أوامر عليا" إنه نفذ –هآرتس اإلسرائيلية 
 ".احصدوهم: "بقتل المدنيين قائال

ّثم غيرت األحكام الصادرة بحق مرتكبي الجريمة،  ُ
 عاما بحق ملينكي، ١٤ُحيث خففت بعد االستئناف لتصبح 

ُثم خفضت مرة . وعشرة أعوام لدهان، وتسعة أعوام لعوفر
ا نهائيا، إذ تدخل رئيس الدولة وخفض أخرى باتجاه إلغائه

 .األحكام إلى خمسة أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان
 .١٩٦٠ِوأطلق سراح آخرهم مطلع عام 

  تخليد واعتذار

رغم مرور عشرات السنين على مجزرة كفر قاسم 
 – وكذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني عامة –فإن البلدة 

ذكرى المجزرة فعاليات ما زالت تشهد سنويا بالتزامن مع 
ًواسعة إحياء لها، تبدأ عادة بالخروج في مسيرة شعبية 
انطالقا من مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان 

، وتنتهي بزيارة مقبرة الشهداء "الفلماية"حدوثها والمسمى 
 .لقراءة الفاتحة على أرواحهم

وينظم الفلسطينيون سنويا في الذكرى مهرجانات 
وأنشئ في . نية وفعاليات تثقيفية تعرف بهاسياسية وف
 . متحف للتعريف بشهداء الواقعة٢٠٠٦البلدة عام 

 ٦٠وقد أنجزت اللجنة الشعبية إلحياء الذكرى الـ
ًمشروع توثيق نوعيا يحاكي أحداث ) ٢٠١٦عام (للمجزرة 

وشارك في تنفيذه " بانوراما الشهداء"ُالمجزرة، وقد سمي 
 كما تم إطالق صفحة خاصة .مختصون ومهندسون وخبراء

 ٦٠الذكرى الـ"على شبكات التواصل االجتماعي تحت اسم 
ً، تخليدا لتضحية " الصفحة الرسمية–لمجزرة كفر قاسم 

الشهداء ونشرا للمعلومات الدقيقة بشأن المجزرة 
 .وتفاصيلها

وبضغط من مساعي األحزاب العربية في الكنيست 
ة لالعتراف بمسؤوليتها اإلسرائيلي لدفع الحكومة اإلسرائيلي

ّعن األولى؛ قدم الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز 
 اعتذارا عن - ٢٠٠٧خالل زيارته لكفر قاسم عام  - 

 .المجزرة

 شارك خليفته الرئيس رؤوفين ٢٠١٤وفي عام 
ريفلين في مراسم إحياء ذكرى ضحاياها، فكان بذلك أول 

 .رئيس إسرائيلي يشارك في مراسمها

" الجريمة النكراء"صف ريفلين ما حدث بـوقد و
إال أنه لم يعتذر عنها معتبرا . التي تجب معالجة تداعياتها

جئت هنا اليوم كأحد "وقال ". يكفي"بيريز  أن اعتذار سلفه
أبناء الشعب اليهودي وكرئيس لدولة إسرائيل للوقوف أمام 

 ".عائالت الضحايا والمصابين للشعور بألم الذكرى معكم

القتل الخسيس في قريتكم كفر " ريفلين أن وأضاف
قاسم يعد فصال استثنائيا وأسود في تاريخ العالقات بين 

إسرائيل "واعتبر أن ". العرب واليهود الذين يعيشون هنا
اعترفت بالجريمة التي ارتكبت هنا عن حق وعدل، واعتذرت 

لقد ارتكبت : ، أنا أيضا أكرر ذلك هنا اليوم وأقول..عنها
 ".قاسية مةهنا جري

ورغم ذلك فإن أهلي بلدة كفر قاسم ما زالوا 
يريدون اعتذارا أقوى مصحوبا بتحمل الحكومة للمسؤولية 

  .األولى عما وقع في بلدتهم ولذويهم

  ٢٩/١٠/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  
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  األقصىُمبعدان يرابطان قرب باب المسجد
  مةورباط آخر في باب الرح. ."األسباط"

 

: ُواصل المبعدان عن المسجد األقصى المبارك
ٕنظام أبو رموز، وابراهيم النتشة، اليوم الثالثاء، رباطهما 

، واستثمرا ربطاهما "األسباط"قرب باب المسجد األقصى 
بتالوة القرآن الكريم وأداء الصلوات، علما أن االحتالل 

 .أبعدهما في وقت سابق عن المسجد لفترات متفاوتة

ق مشابه، واصل عدد من أبناء القدس في سيا
ُوالداخل الفلسطيني اليوم رباطهم في محيط مبنى ومصلى 
باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك رغم إجراءات 
وتشديدات االحتالل ومالحقة المصلين المرابطين في 
ُالمنطقة خالل فترة اقتحامات المستوطنين؛ يرتلون آيات 

ّمن القرآن الكريم ويصلون   . في المكانُ

 ١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

وحدة القدس والمخطوطات باألوقاف تحذر من 
  اعتداءات جديدة على األقصى

  

حذرت وحدة القدس والمخطوطات بوزارة األوقاف 
 للمسجد الفلسطينية من اعتداءات واقتحامات جديدة

جماعات صهيونية متطرفة بمناسبة ما  ستنفذها األقصى
اليهودي في العاشر من الشهر  "عيد الغفران"يسمى 

الذي يليه بخمسة " ُعيد العرش"الجاري وكذلك بمناسبة 
 .أيام

وحذرت الوحدة، في بيان لها، من مثل هذه 
 أقدس مات الصهيونية على أحداالعتداءات واالقتحا

المقدسيين أن يكونوا على  داعية اإلسالمية، المقدسات
ٍيقظة تامة وحذر كبير من تنفيذه هذه االعتداءات ٍ. 

ب الفلسطيني بكل فصائله البيان الشع وطالب
ومستوياته الثقافية واالجتماعية والسياسة أن يكونوا على 

ًمطالبا بإقامة فعاليات  .مستوى هذا التحدي الصهيوني
ًجماهيرية نصرة للمسجد األقصى، ودعما ألهالي القدس 

 .الذين يتصدون للعدو الصهيوني بكل قوة وصمود

ية وناشدت وحدة القدس أبناء األمتين العرب
واإلسالمية على المستوى الرسمي والشعبي بإعطاء 
ًالقدس واألقصى مزيدا من االهتمام ونصرتها ماديا  ً

 .ًومعنويا

 ٥/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقدسية وهبت حياتها .. فاطمة صندوقة
  لألسرى

 

 بعد عامين من هزيمة – القدس –سارة دجاني 
 عاما، ظلت ١٣بل ق  وفاتها  وحتى ١٩٦٧حزيران /يونيو

السيدة المقدسية فاطمة صندوقة سندا لألسرى 
ال تدخر وسعا في حمل   متواصلة، أربعة عقود طوال

حتى  والكفاح من أجل حقوقهم، قضيتهم ومساعدتهم
 ."أم األسرى"بـ ُعرفت وسط محيطها

، اعتقلت سلطات ١٩٦٨نيسان /في أبريل
 أحمد محمد مخيمر ضمن مجموعة من االحتالل ابنها

الشبان، واتهمتهم بتفجير عدة قنابل في تل أبيب قتل 
 .على إثرها عشرات الجنود والمستوطنين

على الشاب أحمد   حكمت سلطات االحتالل
فكان رد فعل األم ساعة النطق   المؤبد، بالسجن مخيمر

 إطالق – بحسب ما تقول ابنتها نفوذ مخيمر –بالحكم 
ها ورفاقه، باسم فلسطين والفخر بابن والهتاف زغرودة
 ".عندنا رجال تدافع عن وطنها وشرفها  الحمد"قائلة 
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هذا الهتاف العفوي لم يتحمله قضاء االحتالل 
فأمر   اإلسرائيلي، حيث استشاط القاضي حينها غضبا

 ومن هنا بدأ اهتمامها بقضية بطردها من قاعة المحكمة،
 .األسرى الذين اعتبرتهم جميعا أبناءها

أحد أزقة البلدة ولدت فاطمة صندوقة في 
، وعرفت منذ صغرها بقوة شخصيتها ١٩٢٨القديمة عام 

وجرأتها التي مكنتها من مساعدة عشرات األسرى، 
والمكافحة من أجل توفير بعض الحقوق لهم داخل 

 .سجون االحتالل

يقول األسير السابق محمود جدة للجزيرة نت 
بذلت صندوقة منذ ذلك اليوم حياتها لخدمة األسرى "

ولة تحسين ظروفهم داخل السجن، إذ لم يكن ومحا
االحتالل يسمح لهم بطهي الطعام وال القراءة والكتابة وال 

 ."زيارة الطبيب

ويضيف جدة الذي كان رفيقا لألسير أحمد 
كان االحتالل يبتز األسرى بالعمل "مخيمر في السجن، 

لصالحهم مقابل الحصول على أي خدمة طبية، وهو ما 
بعضنا حد الموت دون اللجوء إلى كنا نرفضه ليصل 

 ."الموافقة على شروط االحتالل

، وسعيا لوضع حد ١٩٦٩وفي أواخر عام 
لمعاناة األهالي في زيارة ذويهم األسرى بالسجون 
اإلسرائيلية، توجهت فاطمة صندوقة إلى مقر الصليب 
األحمر في القدس وتقدمت بطلب ليتكفلوا بمهمة تنسيق 

 .بنائهم في المعتقالتونقل األهالي لزيارة أ

وافق الصليب األحمر بشرط الحصول على 
موافقة خطية من كل رؤساء بلديات المدن الفلسطينية، 
لتتوجه مع صديقاتها وتحصل على كل تلك التواقيع 
وتساهم في توفير أول حق من حقوقهم، أال وهو التكفل 

 .بنقل أهاليهم لزيارتهم في السجون

  حقوق

تمكنت  لقرن الماضي،في منتصف سبعينيات ا
فاطمة صندوقة انتزاع حقوق أخرى من االحتالل لألسرى، 
كان أبرزها توفير مقصف لهم داخل السجن لشراء الشاي 
والقهوة بعدما حرموا منها سنوات، والسماح بدخول 

 .الطبيب لعالج األسرى

وعن دخول أول طبيب إلى السجن، تروي لنا 
نها أحمد خالل الزيارة ابنتها نفوذ أن والدتها علمت من اب

عن أسير جديد قدم إلى السجن برجل مقطوعة، لتذهب 
وتجد طبيبا وتستصدر تنسيقا من الصليب األحمر وتعود 
بعدها إلى إدارة السجون وتطلب تصريحا بدخول الطبيب، 
وعندما سألها السجانون عن عالقتها بهذا األسير 

 ."ابن شقيقتي"المصاب قالت 

نقطعوا عن عائالتهم، فكانت األسرى الذين ا أما
وتدفع لمن احتاج منهم   تزورهم حاملة الطعام لهم، فاطمة

" يما"ـ نقودا للشراء من المقصف، حتى صاروا ينادونها بـ
 .كما تروي عنها ابنتها) يا أمي(

في كل زيارة أسماء   كانت تطلب"وتضيف نفوذ 
خمسة أو ستة أسرى لزيارتهم، وتبرر للسجانين بأنهم 

إخوتها، حتى قال لها أحد السجانين يوما بعدما أوالد 
إياك أن تقولي إنه ابن شقيقتك : سجنوا مواطنا يابانيا

  ."فهذا ال يتكلم العربية حتى

باتت أمي مرجعا لألسرى وذويهم، وكلما "وتتابع 
، وتضيف "اعتقل االحتالل شابا جاءت أمه لتخبر فاطمة

مي، كانوا كل شاب يخرج من السجن كان يأتي لزيارة أ"
 ."يحبونها ويعتبرونها أمهم

الحقا عن ابنها أحمد في عملية  أفرج االحتالل
، أفرج فيها "عملية النورس"تبادل لألسرى عرفت باسم 

 أسيرا فلسطينيا مقابل جندي إسرائيلي كانت ٧٦عن 
الجبهة الشعبية قد أسرته، وحتى بعد اإلفراج عن ابنها 

 دعم األسرى ٕوابعاده إلى األردن، لم تتوقف عن
 .ومساعدتهم
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  االعتصامات

قيادة وتنظيم  على فاطمة قدرتها عرف عن
االعتصامات، فكانت تزور أمهات األسرى وتحضرهم 
لالعتصام في مقر الصليب األحمر، وتحرص على زيارة 

لتغطية اعتصاماتهم، كما  كل الصحف واإلذاعات المحلية
نا كانوا يشاركون األسرى في اإلضراب حسبما تروي ل

 .ابنتها نفوذ التي كانت تشاركها االعتصام

وكعادة االحتالل في التضييق على األسرى 
وذويهم، كان لفاطمة صندوقة وعائلتها نصيب من هذا، 
فكانت مخابرات االحتالل تستدعيها للتحقيق بين كل فترة 

 .وأخرى إلرهابها ومحاولة إيقافها عن دعم األسرى

الحتالل بهدم وكان التضييق األعظم حين أمر ا
، ١٩٦٩منزلهم في البلدة القديمة محاوال معاقبتهم عام 

ولم يستطع تنفيذ الحكم نظرا لوجود عدد من الجيران، 
كان من أصعب "تقول نفوذ . فأمر بإغالقه بالشمع األحمر

المواقف التي مرت على والدتي، حين اضطرت لترك 
يه المنزل الذي ولدت فيه وعاشت فيه ذكرياتها وأنجبت ف

 ".أوالدها

استمر االحتالل في زيارة المنزل كل يوم عدة 
مرات للتأكد من إغالقه وبقائه على حاله، حتى مرت 
السنوات وبدأت محاوالت المستوطنين االستيالء عليه بكل 
الطرق، فتقدمت بطلب لمحكمة االحتالل لفتحه، وانتزعت 

 .، وعادت إليه١٩٩٣قرارا بفتح المنزل عام 

 وأقعدها ١٩٩٧ّلذي ألم بها عام ورغم المرض ا
عن الحركة ومنعها من الكالم، استمرت فاطمة صندوقة 
ّفي حمل هم األسرى، وكانت تشارك بكرسيها المتحرك في 
اعتصامات األسرى إلى أن توفيت في السادس من 

 .٢٠٠٦تشرين األول /أكتوبر

  ١٣/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

الشريف بعثة المنتخب السعودي تزور الحرم 
  في القدس الشرقية المحتلة

  

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي  - القدس
اإلثنين الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة وذلك 
على هامش المباراة المرتقبة بينه وبين المنتخب 
الفلسطيني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 

  .٢٠٢٣ وكآس آسيا الصين ٢٠٢٢قطر 

عثة المنتخب السعودي لكرة القدم ووصلت ب
األحد إلى الضفة الغربية المحتلة في زيارة هي األولى من 

 .نوعها

وسيخوض المنتخبان عصر الثالثاء المواجهة 
على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام المالصقة 

 .لمدينة القدس

واقتصرت زيارة الوفد السعودي للحرم الشريف 
صخرة وجولة قصيرة في على الصالة في مسجد قبة ال

محيط المسجد وباحات الحرم، حيث استمع الوفد لبعض 
الشرح من مدير عام األوقاف والمقدسات اإلسالمية في 

 .القدس الشيخ عزام الخطيب

وبحسب الناطق اإلعالمي التحاد كرة القدم 
اقتصرت الزيارة للحرم على "الفلسطيني عمر الجعفري 

 ."دي دون الالعبينالطاقم اإلداري للمنتخب السعو

وقال مدير عام المسجد األقصى الشيخ عمر 
هذا وفد رياضي ليس له "الكسواني لوكالة فرانس برس 

عالقة بالسياسة، وفي زيارته شد الرحال الى المسجد 
األقصى الذي يعتبر للمسلمين في جميع أنحاء 

 ."المعمورة

(...)  شخصا ٢٢ضم الوفد حوالي " وأضاف 
 ."وا المسجدمن حقهم أن يزور
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واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس االتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والوفد الرسمي المرافق 

  .ه فور وصولهم إلى مدينة رام اهللافي مكتب

  ص ١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

الهدمي يبحث مع أبو كشك التعاون المشترك 
  لدعم مدينة القدس

 

ر شؤون القدس فادي  بحث وزي-القدس  
الهدمي، مع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك تعزيز 
التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في عدة مجاالت، 
بما في ذلك صياغة الخطط التنموية للقطاعات الحيوية 
المختلفة في مدينة القدس التي من شأنها دعم المدينة 

 .وأهلها وتعزيز ثباتهم على أرضهم

خالل استقبال أبو كشك في حرم جاء ذلك 
الجامعة الرئيس في أبو ديس الوزير الهدمي على رأس 

    .وفد من وزارة شؤون القدس

وعبر الوزير الهدمي عن اعتزازه بجامعة القدس 
ودورها الحيوي والريادي في مدينة القدس، وما تقدمه 
ألهالي المدينة في سبيل دعم صمودهم فيها، مؤكدا 

 المشترك مع الجامعة باعتبارها بيت رغبته في التعاون
الخبرة وضرورة االستفادة من خبراتها المتنوعة في 

 .المدينة

من جهته، استعرض أبو كشك تطور الجامعة 
واالنجازات التي حققتها على مختلف األصعدة، مؤكدا أن 
المسؤولية التي تضلع بها الجامعة تجاه المدينة وأهلها 

لجامعات، حيث تعمل جامعة بات يتعدى الدور التقليدي ل
القدس باعتبارها األكبر في مدينة القدس على الحفاظ 

  .على هوية المدينة وتعزيز ثبات أهلها فيها

ولفت إلى المبادرات الثقافية والمجتمعية 
المتنوعة التي تقودها الجامعة في مدينة القدس، 

كإنشائها لعدة مراكز لخدمة المجتمع المقدسي من 
قدس للتكنولوجيا واالبداع في قلب شارع ضمنها مركز ال

ٕصالح الدين في القدس، واعادة احيائها للعديد من 
المواقع التاريخية في البلدة القديمة مثل خان تنكز وحمام 
ٕالعين، واعادة تأهيل مجمع دار القنصل الذي يعد أضخم 

  .مشاريع الترميم في البلدة القديمة

وهام يشار إلى أن لجامعة القدس دور حيوي 
في قلب مدينة القدس حيث تتنوع أنشطتها هناك دعما 
للمقدسيين وتحسينا لظروفهم المعيشية الصعبة التي 
تواجههم فيها، وايمانا منها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه 

  .شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته

  ١٦/١٠/٢٠١٩فا و

* * * * *  

صوت آخر من … "المتحف الفلسطيني"
ل الفقدان والتفتيت أصوات المقاومة في ظ

 والمحو
  

فلسطين، بما  تبدو – أحمد محمد – بيرزيت
فيها من عادي واستثنائي، حاضرة في المتحف 
الفلسطيني، حاضرة بماضيها وواقعها ومستقبلها، بأرضها 

بشعبها ومبدعيه، . وتضاريسها ونباتاتها ومبانيها
بروحها التي تقاوم الطوفان، بدون أن تصاب بيأس أو 

ظهر فلسطين في المتحف، بما تعرضت له من ت. تعب
فقدان وتفتيت ومحو، وبما ردت على كل ذلك من مقاومة 
بأشكالها الظاهرة وغير الظاهرة، ومن خالل إبداعات 

  .أبنائها من رسامين وشعراء وكتاب ومفكرين

 فقدان

تحت عنوان فقدان، حيث يعاني الفلسطيني من 
خذ فقدان األرض فقدان متواصل لألرض والحياة، وحيث ات

أشكاال عديدة، تظهر في مشهد طبيعي ينكمش باستمرار 
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جراء مصادرة األراضي التي ال تتوقف، وبناء المستوطنات 
  :عليها، يقتبس المتحف من الشاعرة فدوى طوقان قولها

  كفاني أموت على أرضها"

  وأدفن فيها

  وتحت ثراها أذوب وأفنى

  ًوأبعث عشبا على أرضها

  ".…وأبعث زهره

تتعرض طوبوغرافيا فلسطين للتفتيت  فتيتت
المتواصل عبر الحواجز والجدران واألسالك الشائكة 
والطرق االلتفافية، وتقسيم األراضي إلى مناطق معزولة 
عن بعضها بعضا، يقتبس المتحف عن المفكر 

بعد إخضاع األمر : "الفلسطيني العالمي إدوارد سعيد قوله
ا نتداوله زائل، فنحن ال للتأويل والتفكيك، يتبين أن م

ٍنفوض أي جزء من العالم، كما أننا وبشكل متزايد، ال    ّ
ٍيمكننا أن نؤثر سوى على أجزاء صغيرة منه ٍ ّوبكافة . ّ

  ".األحوال نمضي

هنا يتعرض المشهد الطبيعي في فلسطين  محو
للمحو والتدمير واقتالع األشجار والنباتات والقرى 

: اتب حسين البرغوثي جاء فيهوالبلدات، مع اقتباسا للك
ُشيء في الجبل كان يقول لي كلما حدقت في الزيتون " ّ ّ

فإن   حتى لو بقيت لك سنتان للعيش،: واألودية المقمرة
هذه األرض ! ، قاوم"هناك"سنتين هنا أعمق من قرنين 

  ".لك، قاوم

وتحت عنوان مقاومة، حيث يقاوم  مقاومة
من أحد شعراء الفلسطينيون بال تعب، يقتبس المتحف 

  :المقاومة هو توفيق زياد قوله

ِإزرعوني زنبقا أحمر في الصدر" ً  

  وفي كل المداخل

  واحضنوني مرجة خضراء

  ".تبكي وتصلي وتقاتل

  

 المتحف

أقيم المتحف الفلسطيني الذي صممه مكتب 
 ٤٠المعماري األيرلندي هينغان بينغ على أرض مساحتها 

 الغربية، مطلة ًدونما، في مدينة بيرزيت وسط الضفة
ويمتزج بناء المتحف مع . على الساحل الفلسطيني

التي تتميز بها التالل ) السناسل(المدرجات المتتالية 
الفلسطينية، وتحيطه سلسلة من الحدائق، التي تضم بين 
سالسلها الحجرية مجموعة من نباتات البيئة األصلية 

المبنى الذي تبلغ مساحته حوالي  يشمل. لفلسطين
 متر مربع، صاالت عرض، والمسرح الخارجي، ٣٠٠٠

والمقهى الداخلي والخارجي، والمركز التعليمي، ومكاتب 
. للموظفين، وصالة األفالم، ومخازن للحفظ اآلمن ومرافق

" مؤسسة التعاون"وجاءت المبادرة إلنشاء المتحف من 
  .وهي مؤسسة تنموية فلسطينية

 نصف قرن على النكبة

القدس "ادلة العايدي لـوقالت مديرة المتحف ع
 ١٩٩٧إن فكرة تأسيس المتحف ظهرت سنة ".. العربي

ًتخليدا للذكرى الخمسين للنكبة، لتوثيق الكارثة التي 
شكلت نقطة تحول في تاريخ فلسطين الحديث، بعد 

من السكان الفلسطينيين من % ٦٠تهجير أكثر من 
فلسطين التاريخية، إال أن فكرة المتحف تغيرت مع 

 ولم تعد تقتصر على الحفاظ على الذاكرة وحسب، الوقت،
ًبل تسعى أيضا ليصبح المتحف مؤسسة تسعى للنهوض 
بالثقافة الفلسطينية واالحتفاء بها، من خالل سلسلة من 
المشاريع اإلبداعية والخالقة، التي تتيح لجمهور المتحف 

  . التأمل في الحاضر، وتخيل مستقبل أفضل

ًيز حضوره عالميا يسعى المتحف لتعز"وتضيف، 
ًوعربيا، تجسيدا ألهدافه في تعزيز الرواية الفلسطينية  ً
ونشرها، وتعزيز مكانة فلسطين الثقافية حول العالم، 
خاصة أن متحفنا هو متحف عابر للحدود، فمن رسالتنا 
التشبيك والوصول إلى كافة المهتمين بالشأن الفلسطيني، 
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يث االمتداد أينما وجدوا، خاصة في محيطنا العربي، ح
فرسالة المتحف باختصار ". التاريخي الثقافي والحضاري

متحفة الممارسات الثقافية الفلسطينية، من خالل "هي 
معارض ولقاءات وبرامج تكنولوجية، فهويتنا متحف عابر 
للحدود، نحاول أن نطور برامجنا خارج إطار المتحف، 
نجري نشاطات في عمان وحيفا وفي مخيمات الالجئين 

وعن التفاعل والتواصل مع الجمهور تقول ". ي لبنانف
يأتي الناس هنا كناس وليسوا مستهلكين، كما "العايدي 

في المطاعم والمقاهي ذات األسعار المرتفعة، يأتي 
اإلنسان هنا ليعيش هويته الفلسطينية بحرية، يتحرك في 

  ".المعرض والحدائق ويقوم األطفال باألنشطة

 المعرض من نقص ويعاني قلة المعروضات
الفت في المعروضات الدائمة، وهو األمر الناجم عن 

فقد . تشتت المقتنيات األثرية والتراثية والفنية الفلسطينية
استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المقتنيات 
األثرية الفلسطينية، عند احتالل الضفة الغربية وقطاع 

مقدسي، ، وسيطرتها على متحف روكفلر ال٦٧غزة عام 
إال أن المتحف يعمل على تعويض هذا النقص، من خالل 

كذلك يسعى . متحفة الممارسات الثقافية الفلسطينية
المتحف للحصول على هبات من الفنانين وأصحاب 

  .المجموعات والمقتنيات األثرية والتراثية والفنية

 تاريخوتحت عناوين عدة تعكس  األعمال الفنية
حتالل، يعرض المتحف لوحات وحياة الفلسطيني تحت اال
  ..ومعروضات فنية نذكر منها

من بين المعروضات لوحة تركيبية بعنوان  جفاف
للفنان سليمان منصور، عبارة عن عمل مؤلف " جفاف"

من مئات الكسور من الطين اليابس، تشكل في ما بينها 
، يصاحبه )لعله بورتريه ذاتي(الحدود الخارجية لجسم ما 

تغيب عن الجسم أي معالم . الزيتونتشكيل من أشجار 
ًرمزية للهوية، كالزي الفلسطيني الذي كان رمزا متكررا في  ً

ويشبه العمل فسيفساء بال لون من تراب . أعمال الفنان

ّجاف عطش، يبدو وكأنه في طور التحلل الذي تم  ِ
فالعمل من أبسط المواد، ولم يحمل . تعطيله بشكل دقيق

يا أرض متشققة جافة تنقل أي لون، فهو يتألف من بقا
لنا الخطوط العريضة ألشجار الزيتون الضخمة، ولكن 

ًوعمال آخر للفنانة رنا . الهشة المتفتتة في الوقت ذاته
تستخدم ". خريطة الطريق نحو التصفية"بشارة، بعنوان 

بشارة في هذا العمل آثار المشهد الطبيعي من خالل 
ّحمل الصبار قيمة رمزية خاصة. الصبار ً، بوصفه محددا ُ

ً، ورمزا ١٩٤٨لمواقع القرى المدمرة والممحوة عام 
تخلق بشارة في عملها التركيبي، غرفة . ًمعتمدا للصمود

وتخلق . من الصبار الذي تبدو آثاره كهياكل هشة وغريبة
. مصفوفة من الظالل على خرائط تغطي سطوح الغرفة

ّهذه الخرائط نفسها تفصل تغيرات المشهد الطبيعي 
لفلسطيني وتفتته، بتحويله إلى سلسلة من الكانتونات ا

ًوتحاكي هياكل الصبار الخرائط، معبرة عن . المعزولة
  .ّمنظر هش وممزق

ّ، للفنانين جمانة عبود "مسكونة"ويحكي عمل 
وعيسى فريج، عن الحنين واالنتماء، وعن تيه وبحث 

هذه الثيمة . مستمرين وعميقين في المشهد الطبيعي
بإعادة استكشاف عالقة مع المشهد تتردد في المتعلقة 

فيديوهات عبود ورسوماتها ولوحاتها، حيث تندمج 
الشخوص والمنظر في حيز واحد، فاألجساد األنثوية 
والغيالن والكائنات الغريبة، والبشر ليست عناصر 
منفصلة بالكامل، بل كلها أجزاء أساسية من المشهد 

 اختبار الطبيعة "مسكونة"ينقل عمل . ومن بعضها بعضا
والمكان اللذين يخاطبان حواسنا المختلفة، إال أن هذه 

المشهد الطبيعي "و" إعادة اكتشاف الطبيعة"العملية من 
ليست ذات نشوة، بل عادة ما يخيم عليها " ألرض الوطن

وينأى هذا العمل عن التمثيالت . ٌإحساس بالفقد
حددة، التاريخية ألرض الوطن ذات المفردات المرئية الم

التي يمكن إجمالها في الصورة التذكارية لألرض األم 
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ًالرزينة، بدال من ذلك، تحكي عبود عن فقدان األرض، 
عن حزننا وانفصالنا، عبر انخراط حميم مع المشهد 
الطبيعي والطبيعة، وعبر المطالبة باستعادة األرض عبر 

  .اإلصغاء وتتبع الحكايا الفلكلورية والتقاليد

 سطيني الجريحالغزال الفل

يعرض المتحف للفنانة منال محاميد، الغزال 
  .الفلسطيني المعمول من ألياف زجاجية

وتتحدث أعمال محاميد عن تاريخ إقصاء 
المشهد الطبيعي الفلسطيني، وما حاول االحتالل خلقه 
من صورة مثالية للوطن اليهودي، عبر محو القرى 
ٕواقصاء أي مظاهر تاريخية عربية من المشهد 

من خالل مجموعة أعمال تدور حول الغزال  الطبيعي،
للوهلة األولى، يبدو غزال محاميد . الفلسطيني

الفلسطيني، الذي يسمى في حديقة الحيوانات في إسرائيل 
ًغزاال إسرائيليا، كأي غزال عادي، إال أننا عند النظر عن  ً

يبدو الغزال استعارة عن . كثب نالحظ أن ساقه مبتورة
تناقضات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون رمز جديد لل
يأتي عمل " هكذا رأيت غزة"وتحت عنوان . في إسرائيل

الفنان عيسى ديبي، الذي يستكشف الحروب على قطاع 
غزة، عبر إعادة تشكيل تمثيالت شاشات القنوات 
. ًالتلفزيونية اإلخبارية، كون غزة مكانا ال يمكنه دخوله

يفة وخزينة من أشكال وتقدم مجموعته هذه شبكة مخ
العنف المرعب، الذي أصبحت مشاهدته، عن قرب أو عن 

فالفنان، المنفي، تطل . ًبعد، جزءا من واقع الفلسطينيين
عليه غزة من خالل المستطيل الزجاجي األنيق، الناقل 

، مضرجة بالدخان )التلفزيون(لمجريات العالم وأحداثه 
تقتحم الحرب كل ، ل)دون حرارة(، وباللهب )دون رائحة(

ذرة فيه، وتستنهض كل فكرة بصرية لديه، وليخرج في 
النهاية مجموعة أعماله هذه ذات الضجيج المدوي، في 

  .محاولة تحقيق معادلة بينه وبين وطنه المفقود

  حجرة العجائب

ويأتي الفنان المقدسي واألرميني األصل بينجي 
". جائبالخراب المؤقت، حجرة الع"بويدجيان، بعمل عنوانه 

ُوهنا تبرز للواجهة آثار المشهد الطبيعي المتالشي 
دراسة "ويقول بينجي بأن هذا العمل هو . وبقاياه وخرائبه

ّمفصلة لمشهد طبيعي في طور االختفاء، عبر مجموعة  ٍ ّ ُ
ّمن األغراض التي عثر عليها في وادي الشامي، الذي 

ً، الذي خصص للبناء وفقا"ًيعرف عادة بوادي القمامة ّ   لـُ
يقع الوادي بين جبل أبو غنيم ". ُمخطط القدس الكبرى"

وبيت لحم ودير مار إلياس؛ في الجزء الجنوبي من بلدية 
 .١٩٦٧ُالقدس، التي رسمت حدودها بشكل ُأحادي عام

ّ، أدى قطع األشجار في الجبل إلى بدء ١٩٩٦وفي عام 
ّعملية تغير جذري في المشهد الطبيعي هناك ّ فاألغراض . ّ

ُتسائل " الخراب المؤقت"وحات الموجودة في عمل ّوالل
حضور، / عالقتنا بالمكان، فمن جهة، هناك حالة غياب

ّحالة من العجز عن التأثير في التغيير المستمر الذي  ُ ّ
ّيحدثه االحتالل اإلسرائيلي في المشهد الطبيعي، ومن  ّ ُ
ّجهة ُأخرى، هناك أسئلة حول تعلقنا المهووس باألماكن  ٍ

ّ من خالل هذه المجموعة من المخلفات اليومية واألغراض ّ
  .الملقاة

  جائزة اآلغا خان

فاز المتحف مؤخرا بجائزة اآلغا خان التي تعنى 
وهذه المرة الرابعة التي تفوز فيها مشاريع . بالعمارة

وجاءت الجوائز الثالث . فلسطينية بجائزة اآلغا خان
السابقة عن مشاريع ترميم في عدد من المدن 

، التعاون، "رواق"سطينية القديمة قامت بها مؤسسات الفل
  ."وهيئة إعمار الخليل

  ١٨/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

  

  



  
  ١٩٩ 

المسجد األقصى : رئيس مجلس األوقاف يحذر
  يتعرض لهجمة شرسة

 

ّحذر رئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب من 

ٕومة االحتالل اليمينية المتطرفة واعالن بعض إجراءات حك
 .وزرائها نيتهم تغيير الوضع التاريخي القائم في األقصى

وشدد الشيخ سلهب، في تصريح له اليوم 
االثنين، على أن الحرم الشريف يتعرض لهجمة شرسة 

األمة اإلسالمية في كل "من االحتالل وأذرعه، وطالب 
ذا التغول من قبل العالم بالذود عن األقصى في ظل ه

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

 ٢١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّالمفتي العام يدعو إلى شد الرحال إلى األقصى 
  والدفاع عنه والحفاظ عليه

 

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
يخ محمد حسين، في خطبة صالة الجمعة باألقصى الش

وجوب شد الرحال إلى المسجد "المبارك اليوم، إلى 
األقصى والدفاع عنه والحفاظ عليه كالحفاظ على بيت اهللا 

 ".الحرام والمسجد النبوي

وطالب سماحته بضرورة الحفاظ على العقارات 
والتمسك بالقدس واألقصى، وعدم التفريط وال بذرة تراب 

 .من ترابه

واستنكر المفتي العام اعتداءات االحتالل على 
المسجد األقصى، واستهدافه المتواصل للمقدسات 

ًوأكد أن شعبنا سيبقى مرابطا . اإلسالمية والمسيحية
 ".رغم غطرسة االحتالل"ًومحافظا على قدسه ومقدساته، 

ًاالحتالل ال يدرك أن األقصى يشكل جزءا : "وقال
المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد ًواضحا من عقيدة 

 ".النبوي، فاألقصى للمسلمين وحدهم

آن األوان أن يدرك االحتالل أن شعبنا "وأضاف 
الفلسطيني أفشل كل المخططات والمؤامرات التي تحاك 

 ".ضده، وتحطمت على صخرة صموده وثباته

ولفت الشيخ حسين إلى أن محاوالت التهويد 
قادة االحتالل غير مسؤولة، والتصريحات الطائشة من 

وهم يحاولون أن يقدموا أنفسهم لشعبهم، بوعدهم بإقامة "
 ".الهيكل المزعوم

إجراءات االحتالل لن تزيد شعبنا إال صبرا : "وقال
وثباتا ورباطا وتصميما، على تحقيق كافة حقوقه بالحرية 
ٕواالستقالل واقامة الدولة، والعيش بحرية وبكرامة 

  ".بأرضه

  ٢٥/١٠/٢٠١٩ينة القدس موقع مد

* * * * *  

 المستوطنين اعتداءاتعكرمة صبري يستنكر 
 على المزارعين وحقولهم

  

استنكر الشيخ صبري االعتداءات التي يقوم بها 
المستوطنون على الحقول الفلسطينية وسرقة ثمار 

 .ٕالزيتون وسلب محاصيلها واشعال النيران فيها وقطعها

 االحتاللطات كما أدان صبري منع وعرقلة سل
اإلسرائيلي المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في خطوة 

 .لترحيلهم وتهجيرهم عنها والحيلولة دون جني أشجارهم

وأشاد الشيخ عكرمة بقيام اللجان التطوعية 
والمنظمات األهلية والشعبية والوزارات الرسمية وطالب 
المدارس والجامعات في حمالتهم لمساعدة ومؤازرة 

 لالعتداءاتعين في قطف ثمار زيتونهم والتصدي المزار
 .التي يشنها المستوطنون عليهم



  
  ٢٠٠ 

ّوشدد الدكتور عكرمة المزارعين على أهمية 
المحافظة على األراضي الزراعية والعناية بفالحتها 
وزراعتها وبخاصة شجر الزيتون المباركة واألشجار 

المثمرة األخرى لما فيه من أجر وثواب عظيم عند اهللا 
  .تعالى

  ٢٦/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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عين على القدس يسلط الضوء على سياسة 
 اإلبعاد وتفريغ األقصى

  

 سلط برنامج عين على القدس الذي -عمان 
بثه التلفزيون األردني أمس االثنين الضوء على سياسة 
االبعاد وتفريغ المسجد االقصى التي تنتهجها سلطات 

حتالل ضد الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل اال
  .خاص

وحسب عايدة الصيداوي التي تسكن في باب 
الحديد، على بعد امتار من المسجد االقصى، وتم 
استبعادها لمدة ستة أشهر بغير حق، قالت إن االحتالل 
ًاستبعدها لتواجدها بالمسجد االقصى وتحديدا في باب 

خلى عن أقصانا مهما كلف نحن ال نت"الرحمة، وأكدت 
الثمن، ونحن نتواجد ونصلي في اقرب نقطة من المسجد، 
وال بد لهؤالء الهمجيين من الفهم بان هذا المسجد لنا 

  ."وهو جزء من عقيدتنا

وقال المحامي المقدسي حمزه قطينة في حديثه 
للبرنامج، إن سياسة اإلبعاد التي ينتهجها الصهاينة 

فهي لم تفرق بين الرجال تتعدى حدود االنسانية، 
والنساء، وال حتى كبار السن واألطفال، حتى أنها في 
بعض األحيان طالت حراس المسجد وموظفين في دائرة 
أوقاف القدس وخطباء المسجد األقصى، واألعداد في 
تزايد مستمر، فاالحتالل خالل االعوام الخمس االخيرة 

ياته طور من أساليب االبعاد عن المسجد االقصى وآل
  .القانونية

وأكد أن أكثر أوامر االبعاد استبدادا واستفزازا 
القائمة "وعنجهية، هي تلك التي تم استحداثها وتسمى 

وهي قائمة يحملها شرطي إسرائيلي يقف على " السوداء
مدخل الحرم، ويمنع من شاء من الدخول بحجة أن 

  .الضابط ال يسمح له الدخول في تلك األوقات

تهداف باب الرحمة بشكل أما عن سبب اس
ًإن هنالك أطماعا لدى : خاص بعمليات االستبعاد، قال

ًالمستوطنين وسلطات االحتالل خصوصا بعد قرار مجلس 
األوقاف بفتح هذا المصلى للمصلين وألنها منطقة شرقية 

  .وبعيدة بعض الشيء عن المسجد القبلي

وفي حديثه عن الجانب القانوني، واالختصاص 
هذه القضية، بين المحامي قطينة أن كل ما القضائي في 

يخص القدس هو أمر سيادي وبالتالي فهو ال يخضع 
لسلطة المحاكم المحلية اإلسرائيلية، وعليه فال يمكن 
للمحامين الفلسطينيين الذهاب إلى محاكم االحتالل وطرح 
موضوع اإلبعاد بأيديهم، وأنما يقتصر دورهم على مواجهة 

 يتم اعتقال األشخاص وتوجيه التهم سياسة اإلبعاد عندما
إليهم، ببيان بطالنها وومطالبة المحاكم باعطائهم حقهم 

  .بالتواجد في المسجد وممارسة شعائرهم الدينية فيه

 ٩ ص٣٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ذكرى هبة القدس "انطالق فعاليات إحياء 
  العربيةطجت" من"واألقصى

  

لقت صباح يوم الثالثاء انط - ٤٨عرب 
من قرية جت المثلث فعاليات إحياء  ٠١/١٠/٢٠١٩

لهبة القدس واألقصى، من أمام ) ١٩(مراسيم الذكرى الـ 
  .ضريح الشهيد رامي غرة

وحضر لزيارة ضريح الشهيد غرة في جت وفد 
لجنة المتابعة ونواب من القائمة المشتركة وقيادات 

، باإلضافة إلى رئيس وكوادر الحركات واألحزاب السياسية
مجلس جت المحلي ورؤساء سلطات محلية من المثلث 
وعدد من ذوي الشهداء، ووضعوا أكاليل الزهور على 
 .ضريح الشهيد وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة

وتتواصل الفعاليات وزيارة األضرحة في بلدات الشهداء، 
ومهرجان ختامي في وتتوج عصر اليوم بمسيرة مركزية 

  .ة كفر كنابلد

  ١٣ص ٢/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مؤتمر يؤشر لدور األردن بحفظ األسماء 
  الجغرافية في فلسطين

  

ً مندوبا عن رئيس الوزراء -  بترا- عمان
الدكتور عمر الرزاز، افتتح وزير االقتصاد الرقمي 

الثالثاء، أعمال  ُوالريادة المهندس مثنى الغرايبة، امس
براء العرب في األسماء الجغرافية في ُالمؤتمر الثامن للخ

مبنى المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
  .ّلغرب آسيا التابع لألمم المتحدة في عمان

ُويهدف المؤتمر الذي ينظمه المركز الجغرافي 
الملكي األردني بالتعاون مع المركز اإلقليمي لتدريس 

شعبة العربية علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا وال
، ُلخبراء األسماء الجغرافية والجمعية الجغرافية األردنية

والمحافظة ، ّإلى اعتماد نمط موحد لألسماء الجغرافية
، ّعليها كإرث ثقافي عربي والحد من تغييرها واندثارها

وابراز دور االسماء الجغرافية في التنمية المستدامة على 
  .المستوى الوطني والعربي

ًإن األسماء الجغرافية تشكل إرثا : ايبةوقال الغر
ًثقافيا للشعوب وهوية كاملة للمدن والقرى والمعالم األثرية 
والدينية والتاريخية، وهي المعطيات األساسية التي 
نحتاجها لتعريف األماكن وتمييزها عن غيرها في مختلف 
أنحاء المعمورة، وأن ما يجري من تغيير لالسماء 

 االثرية االسالمية والمسيحية في الجغرافية والمواقع
ًفلسطين، وتحديدا في مدينة القدس العربية هو نوع من 
تغيير الحقائق، حيث اظهرت الدراسات التي نفذها المركز 
الجغرافي الملكي بواسطة الصور الفضائية حول الزحف 

 إلى ١٩٤٥العمراني لمدينة القدس في الفترة بين 
لمواقع التاريخية في ، التدمير الممنهج لجميع ا٢٠١٨

  .مدينة القدس العربية

ّواكد مدير عام المركز الجغرافي الملكي العميد 
الدكتور عوني الخصاونة ان هذا اللقاء العلمي ما هو اال 
دليل واضح وكبير على ما يوليه األردن من اهتمام 
باالسماء الجغرافية وايجاد بيئة تشاركية فعالة مع 

ء الجغرافية ومن مختلف المختصين في مجال االسما
مؤسساتنا الوطنية والعربية المعنية، فكان لالردن الدور 
البارز في الحفاظ على االسماء الجغرافية بفلسطين على 
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المستوى الدولي ودفاعها عن الهوية الفلسطينية في 
المحافل الدولية من خالل اجتماعات ومؤتمرات المجموعة 

  .ةالعالمية لخبراء االسماء الجغرافي

وبين أن المركز الجغرافي الملكي االردني انتج 
الخرائط والفهارس واالطالس والكتب التي تم إعدادها 
لترسخ الهوية الوطنية العربية لجميع االسماء الجغرافية 
في فلسطين، كما يشكل المؤتمر الثامن للخبراء العرب في 
 االسماء الجغرافية والذي يعقد وللمرة الثالثة على التوالي

  .ًفي عمان، حدثا مهما على مستوى الوطن العربي

وقال رئيس الجمعية األردنية لتاريخ العلوم 
إن الجمعية كانت حلما ثم : الدكتور عبد المجيد نصير

صارت فكرة لتولد بعد ذلك كجمعية لها كيانها القانوني 
  . عاما٣٠قبل 

وأضاف أنه يشارك في المؤتمر العاشر للجمعية 
 باحثا من األردن ١٤ العلوم المؤتمر األردنية لتاريخ

وسورية ومصر والجزائر ببحوث قيمة، بالتزامن مع 
إصدار الجمعية ثالثة كتب جمعت بحوثا من وقائع 

  .مؤتمراتها، وبحوثا في الحضارة العربية واإلسالمية

ُويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام 
ي مجال ُمندوبون من الدول العربية وعلماء وباحثون ف

األسماء الجغرافية لمناقشة ما يزيد عن خمسين ورقة 
  .عمل في مجال التسمية والترقيم

  ٦ ص٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ًتفاعل واسع دفاعا .. فيسبوك يحظر فلسطين
  عن الرواية

 

فيسبوك " شهد الوسم الخاص بحملة -غزة 
ٍتفاعال واسعا، وخالل وقت قياسي نجح " يحظر فلسطين ً ً

: ويقول القائمون على الحملة .اعلون عبر هاشتاجالمتف
يشطب كل ما يتعلق بفلسطين، حيث " فيسبوك"إن موقع 

 حساب شخصي ٥٠٠حذف منذ بداية العام الجاري نحو 
ينة وصفحة عامة، واعتمد خوارزمية لحذف كلمات مع

  . كلمات١٠وصل عددها 

كما تشير المصادر إلى أن فيسبوك يحظر 
ة دون أي سبب يذكر؛ في انتهاك الحسابات الفلسطيني

  .لحق الفلسطيني في نقل روايته

ًومقارنا المحتوى الفلسطيني باإلسرائيلي، كتب 
فيسبوك "الخبير والكاتب السياسي، عدنان أبو عامر، أن 

 في المائة من الطلبات ٩٠اعترف باالستجابة لـ 
اإلسرائيلية لحذف حسابات فلسطينية في حين بلغ عدد 

لتحريضية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين قرابة المنشورات ا
  ." ثانية٦٦ّ ألف منشور، بمعدل منشور واحد كل ٤٧٥

 ٥/١٠/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

اختتام معرض عمان الدولي للكتاب بتكريس 
  "القدس"شعار 

  

 اختتمت في العاصمة األردنية عمان، -عمان 
 الدولي للكتاب في اليوم السبت، فعاليات معرض عمان

" القدس عاصمة فلسطين"، بتكريس شعار ١٩ دورته الـ
للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة وزارة الثقافة، وعدد 

  .من دور النشر الفلسطينية

وأكد القائمون على المعرض رفضهم لكل 
المخططات التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، ألنها 

لبقاء على شعار القدس ستبقى عربية، مشيرين إلى أن ا
عاصمة فلسطين، رد ثقافي واضح على استهداف 

  .االحتالل المستمر للمدينة المقدسة والكل الفلسطيني

 أيام، ١٠وشارك في المعرض الذي استمر 
 دولة، بعناوين ٢٢ دار نشر عربية وأجنبية من ٣٥٠

  .متنوعة في مختلف مجاالت العلم والمعرفة
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عرض من خالل وحضرت دولة فلسطين في الم
ّمؤسسات ودور نشر، وكتاب وأكاديميين وشخصيات 
اعتبارية فلسطينية، كما جرى توقيع عدد من الروايات 

" موال شمس"واإلصدارات الفلسطينية، من بينها رواية 
لتوفيق وصفي وقعتها نيابة عنه الفنانة ميساء الخطيب 

  .لعدم تمكنه من الخروج من قطاع غزة

إن الرواية تحمل الكثير " وفا"وقالت الخطيب لـ
من المعاني اإلنسانية العميقة من خالل سرد محبك 

  .للسيرة الذاتية للكاتب

غالبية أحداث الرواية تدور في : "وأضافت
بيروت ومناطق لبنانية أخرى، لتغطي زمنا روائيا يمتد 
إلى أكثر من عقد، وتحديدا الفترة التي سبقت خروج 

ن وما تالها من أحداث، المقاومة الفلسطينية من لبنا
ِكذلك ما تواجهه نساء فلسطين من ظروف قاسية تحت 

  ".وطأة االقتالع من الوطن

من جانبه، قال صالح عباسي صاحب مكتبة كل 
إن هذا عرس ثقافي بامتياز شارك " وفا"شيء في حيفا لـ

فيه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية 
  ".المقيمة في األردن

حيته، أشار محمود النجار من مركز من نا
الناطور للدراسات واألبحاث إلى أن فلسطين حاضرة في 
اإلصدارات الفلسطينية والعربية التي تتحدث عن القضية 
الفلسطينية بجوانبها السياسية واالجتماعية والثقافية، 
مضيفا أن رفوف المعرض حملت عشرات الروايات والكتب 

ر ونثر وألدب وحتى الكتب السياسية والثقافية من شع
  .المترجمة والمذكرات

بدوره، قال أكرم البرغوثي من دار البيرق العربي 
للنشر، إنه بالرغم من عزوف الكثيرين عن القراءة نتيجة 
انتشار وسائل التواصل االجتماعي، إال أن العنوان 
الفلسطيني ال يزال يحتل مركزا مهما في عناوين 

 العربية، مطالبا بدعم الكتاب اإلصدارات الحديثة للكتب
  .الفلسطينيين ودور النشر

  ٦/١٠/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

 الهوية على للتأكيد مهم التراث: الثقافة
 شعبنا أبناء توحد التي الفلسطينية

  

 قالت وزارة الثقافة، ولمناسبة يوم - رام اهللا 
التراث الفلسطيني الذي يصادف اليوم، إن التراث مهم 

لهوية الفلسطينية التي توحد أبناء شعبنا للتأكيد على ا
  .أينما كانوا

اليوم االثنين،  الوزارة، في بيان لها وأضافت
ّيمثل يوم التراث الفلسطيني في السابع من تشرين األول "

ًمن كل عام، محطة أساسية نستنهض من خاللها التأكيد 
على عمق تاريخنا وتراثنا وهويتنا الوطنية، وعلى قدرة 

الفلسطينية في تمتين الوعي بين الماضي الثقافة 
ًوالحاضر وتكريس منهجية التأصيل لتكون أساسا لتواصل 
المعرفة وتنميتها وتطويرها، ولتؤلف امتدادا أساسيا  ً
ّلنضاالت شعبنا، مستندة إلى حقنا في التاريخ والجغرافيا، 
والحاضر والمستقبل، نستمد قدرتنا على الفعل والتأثير 

ًحفر في األرض والذاكرة عميقا بعمقِ  كنعان ٍمن حكاية ت ِ
  ."الجذر التاريخي لهذه األرض

التراث هو هويتنا الجمعية الشاملة : وتابعت
والتي تربط أبناء الشعب الفلسطيني بعضهم بعضا أينما 
وجدوا؛ في المنافي والشتات والوطن والداخل المحتل عام 

لتماسك التراث هو القوة الدافعة تجاه تعزيز ا. ١٩٤٨
الوطني الفلسطيني ووحدته، لذلك تأتي فعاليات يوم 

فهو الهوية " يوحدنا.. تراثنا"التراث هذا العام تحت عنوان 
غير المادية التي يحملها الفلسطيني معه أينما ذهب، 

التراث غير . والتي ترسم طريقه وتعزز ثباته بأرضه
ًالمادي أي الشفوي وغير الملموس لفظا واصطالحا،  ً
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ًمحسوس معنى والمتجذر حرفا وفعال وقيمة ال يمكن وال ً ً
لسياسة االحتالل أن تغير من معالمه أو مضمونه، إنه 
التاريخ والحضارة وحكاية طويلة بال نهاية عن مالمح هذا 
ًالفلسطيني وتلك الفلسطينية المتشبثان معا بأهازيج 
الجدات واألجداد، نوادرهم وأمثالهم، وما تحمله ذاكرتهم 

صص ال تنتهي عن الفلسطيني الكنعاني األول على من ق
  .هذه األرض إلى يومنا هذا

في هذا اليوم ستظل الحكاية : وقالت الوزارة
مستمرة؛ فما زالت غرزة التطريز الفلسطيني بأشكالها 
ًوألوانها تنسج سيال من الحكايات عن الماضي المستمر، 
وتشهد شجرة الزيتون على هذا الشعب وعلى أصالته 

عروبته وعدالة قضيته، فيما تضرب أقدام الشبان و
والشابات األرض في دبكة شعبية تمتد من جنوب 
فلسطين حيث النقب إلى شمالها، وتصدح أصواتهم من 
ًالبحر الميت شرقا إلى الساحل الفلسطيني غربا، وتصل  ً
أصداء دبكاتهم إلى مخيمات الالجئين أينما وجدت، 

ات الفلسطينية، كل الجغرافيا والمنافي والغربة حيث الجالي
الفلسطينية يوحدها هذا التراث الذي ينتقل من فلسطيني 

  .إلى آخر مثل انتقال الدم من الوريد إلى الوريد

وشددت على أهمية دور المثقفين والمبدعين 
والمؤسسات الرسمية والثقافية عبر كفاحهم البطولي في 

تينها الحفاظ على الرواية الفلسطينية وتمكينها وتم
وصقلها لتواجه حرب اإللغاء والمحو والسلب والنهب، 
التي يمارسها االحتالل من خالل سطوه على األرض 
ًوالتاريخ والشواهد واألسماء التي ورثناها تماما كما ترث 

َاألرض ترابها ُ.  

وأكدت الوزارة انها تولي أهمية خاصة للحفاظ 
نه على التراث بدعم وتوثيق البرامج الخاصة به، أل

شهادة تاريخية، تثبت أننا وحدنا أصحاب هذه األرض 
األصليين، ونحن أصحاب الحق، ولنا وحدنا في هذه 
البالد المضمخة بالدم المقدس، والمجبولة بفعل الفالحين 

والثوار، سيكون لنا علم ودولة خالية من عناصر 
  .االستعمار مستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 ٧/١٠/٢٠١٩  وفاوكالة األنباء الفلسطينية

* * * * *  

الدعوة إلى شد الرحال للمسجد األقصى خالل 
  األعياد اليهودية

 

 دعت اللجان الشعبية للدفاع – وفا –القدس 
عن األقصى، اليوم االثنين، إلى شد الرحال إليه للدفاع 
عنه في وجه المستوطنين المتطرفين، خالل عيد 

 ".العرش"الذي يبدأ يوم غد، ويليه عيد " الغفران"

وأكدت اللجان في بيان لها، أن التواجد الدائم 
أمام المستوطنين، خالل األيام القادمة سيفشل 

 .مخططاتهم الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا

سنبقى األوفياء لمسجدنا ندافع عنه "وأضافت، 
في وجه غطرسة المحتل وقطعان مستوطنيه، وستبقى 

خذله ولن نتراجع بوصلتنا نحو القدس واألقصى، لن ن
  ".حتى التحرير القريب إن شاء اهللا

  ٨/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 مواقف ةمعنيـون بترجم: فلسطيـن النيابية
 ًاالملك تجاه القدس واقع

  

 أكد عضو لجنة فلسطين النيابية سعود -عمان 
أبو محفوظ أن اللجنة معنية بترجمة مواقف جاللة الملك 

جاه القدس على ارض الواقع، ودعم كل عبداهللا الثاني ت
المبادرات الهادفة لتعزيز الوصاية الهاشمية على 

  . المقدسات االسالمية والمسيحية

وبين أبو محفوظ، خالل ترؤسه اجتماعا للجنة 
التحضيرية لفعاليات أيام مقدسية عقد بدار مجلس النواب 
امس، بحضور النائب احمد الرقب واللجنة التحضيرية، 

قشة سبل إنجاح الفعالية التي دعت اليها اللجنة لمنا
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بالشراكة مع وزارتي األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية والثقافة والشباب واللجنة الملكية لشؤون 
القدس وأمانة عمان الكبرى، أن األسبوع المقدسي المزمع 
عقده الشهر المقبل يهدف إلى توظيف الوسائل 

افية والتراثية في حشد التضامن االجتماعية والفنية والثق
مع القدس وأهلها، مشيرا إلى البعد العقائدي والتاريخي 
والجغرافي لمدينة القدس الذي سيتضمنه األسبوع 

  . المقدسي

بدوره، أكد الرقب أهمية الوصاية الهاشمية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية في الحفاظ على القدس 

 .ومقدساتها

 ٣ ص١٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 لالنطالق ًالسيارات تتجمع في النقب استعدادا
  نحو القدس

 

مراسل موقع بانيت  أفاد – عطاأبو ابراهيم 
في  وصحيفة بانوراما، ان القيادات والجماهير العربية

النقب، بدأت في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم 
  مفرق شوكت في النقب إلىالخميس، التوافد 

 بدء مسيرة السيارات االحتجاجية نحووذلك ل
وذلك للتوجه  اللطرون القريب من مدينة القدس، مفرق

انطلقت من عدة محاور   المسيرات التيإلىواالنضمام 
العليا  ومناطق في البالد، استجابة لقرار لجنة المتابعة

للجماهير العربية احتجاجا على الجريمة والعنف في 
  .الوسط العربي

 مفرق إلىيرات التي ستصل المس وستتوجه
تنظم   مدينة القدس حيثإلى  كنقطة التقاء، اللطرون،

  . مكتب رئيس الحكومةأماممظاهرة حاشدة ظهر اليوم 

  ١٠/١٠/٢٠١٩ صحيفة بانوراما

* * * * *  

  

  

المؤتمر اإلعالمي الخامس للمذيعين األردنيين 
القدس في الخطاب اإلعالمي " يحمل عنوان

  "...والسياسي األردني

  

عمان اليوم  عقد في غرفة تجارة - خاص
 وبرعاية معالي وزير األوقاف األستاذ الدكتور عبد

البصل حيث تناولت فعاليات المؤتمر  الناصر أبو
اإلعالمي الخامس للمذيعين األردنيين القدس في الخطاب 
اإلعالمي والسياسي األردني، من خالل أوراق ناقش فيها 

 واإلعالميين، الدور عدد من الباحثين والمختصين
 والمتعددة في متابعة المختلفةاإلعالمي عبر الوسائل 

 للهجمة الصهيونية الحقيقة، والمتابعة المقدسيةالشؤون 
القدس، وتغيير معالم تراثها   التي تحاول تهويدالشرسة
  .األصيل

وأكد المؤتمرون على الوصاية الهاشمية للقدس، 
 المحافظة على والدور المحوري والحيوي لألردن في

 فيها، هذا وقد أقيم على هامش الدينيةالقدس واألماكن 
المؤتمر معرضا للصور إقامته مديرية التوجيه المعنوي 

  .والتي تبرز دور الجيش العربي في القدس

 وواقع إلخباركما تم توزيع التقرير اليومي 
ونشرة خاصة تتعلق بالوصاية الهاشمية على  القدس

 اللجنة إعداد والمسيحية وهما من ةاإلسالميالمقدسات 
الملكية لشؤون القدس، فيما أكد المؤتمر على تعزيز 

 الدينيةالدور اإلعالمي األردني الداعم القدس واألماكن 
  .المقدسة

   ١٩/١٠/٢٠١٩وكالة نيروز 

* * * * *  
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  القدس تتعرض لحملة تهويد صهيونية شرسة

 

 نظمت رابطة الكتاب  : علي القضاة- عجلون 
فرع محافظة عجلون ومديرية الثقافة ومنتدى  /االردنيين

عيون على «عنجرة الثقافي ندوة في مقر المنتدى بعنوان 
ومحمود عواد  تحدث فيها الباحثان نواف الزرو» القدس

وادارها االكاديمي في جامعة اليرموك الدكتور عارف 
الزغول بحضور مدير الثقافة سامر فريحات ورئيس 

 االردنيين سعد الدين شهاب ورئيس فرع رابطة الكتاب
الرابطة في عجلون الدكتور رفعات الزغول وحشد من 

   .المهتمين وفاعليات مجتمعية

وقال الزرو ان القدس الشريف اولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الكريم تتعرض 
اليوم لحملة تهويد صهيونية شرسة من قبل غدة 

، الفتا الى ان القدس لنا،  باذن اهللاسرطانية ستندثر
وقال في المشهد المقدسي  .عربية الجذور والثقافة والدين

نحن اليوم امام صراع استراتيجي ووجودي بين فلسطين 
العربية االسالمية والمشروع الصهيوني، مشيرا الى اننا 

مؤكدا ان هناك مجزرة ، في اشتباك تاريخي عابر لالجيال
تكبها قوات االحتالل في القدس تهدف حضارية مفتوحة تر

الي تهديم كافة المعالم العربية واالسالمية وبناء مشهد 
صهيوني بنصوص توراتية مزيفة وتهويد الفضاء 

مشيرا الى ان االوضاع العربية ، المقدسي ايضا
والفلسطينية المتشرذمة ساهمت في ما نحن فيه من 

من مستعرضا ما تحمله صفقة القرن ، مشهد ماسوي
ابعاد ومخاطر على الواقع الفلسطيني والمقدسات 
واالوضاع العربية والتي تسعى على اسقاط فلسطين 
كقضية مركزية من الثقافة والفكر وتطويبها لصالح 
اليهود وان تبقى المنطقة العربية تحت الهيمنة 

الصهيونية واشعال الحروب والفتن الطائفية والمذهبية 
لجيوش العربية التي تهدد وتحطيم االوطان والدول وا

  .الكيان الصهيوني لصالح المشروع الصهيوني

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

وقال الباحث عواد ان صراعنا مع العدو هو 
 صراع حق مع شرذمة تحاول دائما تزوير الحقيقة

ة مزيفة، مبينا بادعاءات باطلة تقوم على اساطير ديني
ان وزير االديان الصهيوني يقول ال احد يجادل في ان 

ولكن لم يحن االوان ، هدفنا النهائي هو اقامة الهيكل
لذلك وعندما يحين الموعد البد من حدوث زلزال يهدم 

  .االقصى ليبنى الهيكل على انقاضه

واضاف نشات الفكرة الصهيونية بما في ذلك 
الشعب المختار والميثاق «اساطيرها االساسية وهي 

في البيئة غير اليهودية في القرن » وعودة المسيح
السادس عشر في اوروبا عبر حركة االصالح الديني 

 تلك االساطير جعلت اليهود امة مفضلة ،البروستانتي
على االخرين وكرست االرتباط السرمدي الدائم بين 
الشعب المختار واالرض المقدسة كما وعد اهللا وبذلك 
منحت فلسطين لليهود كارض كتبت لهم بكل زيف 

  .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 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ٢٠٧ 

  

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

 

السبت، صالة الغائب على روح  أقيمت – القدس
األديب والشاعر التركي الكبير نوري باكديل، الملقب 

 .في المسجد األقصى" شاعر القدس"بـ

مراسل األناضول أن العشرات أدوا صالة  وذكر
العصر والمغرب  عقب صالتي" باكديل"الغاب على روح 

ن اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع في المسجد األقصى، سائلي
 .رحمته

وتوفي األديب والشاعر التركي الكبير، نوري 
 .ً عاما٨٥باكديل، الجمعة، عن عمر ناهز 

ويلقب األديب التركي بشاعر القدس، بسبب 
دفاعه المستمر عن القدس وقضيتها العادلة منذ عقود 

 .طويلة

 في والية قهرمان مرعش ١٩٣٤ولد باكديل عام 
  .ركيا، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة إسطنبولجنوبي ت

وبمشاركة كبار المسؤولين األتراك، أقيمت 
، في العاصمة "باكديل"السبت صالة الجنازة على روح 

  .أنقرة

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

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

أترحم على شاعر القدس السيد نوري "وقال 
  ".جعل اهللا مثواه في الجنة.. باكديل أحد ألمع رجال األدب

  ١٩/١٠/٢٠١٩وكالة أنباء األناضول 

* * * * *  

  

  

 بمجمع "صيف القدس"افتتاح مهرجان 
 النقابات المهنية

  

عبد الهادي الفالحات قال المهندس  - عمان
نقيب المهندسين الزراعيين ان االردن هو االقرب جغرافية 
ووجدانا وتاريخا الى فلسطين وارضها وشعبها، وان 

  .فلسطين كل فلسطين موجودة في قلب كل اردني

واضاف الفالحات خالل افتتاحه مهرجان صيف 
القدس والبازار المرافق امس والذي تنظمه اللجنة الوطنية 

نقابة بالتعاون مع لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع بال
في مجمع النقابات المهنية، ان فلسطين والقدس 
واالقصى بحاجة الى كافة اشكال الدعم بالكلمة والصورة 
واالفكار الجديدة التي تدعم قضية شعبها وحقوقها 

  .المشروعة

واشاد الفالحات بالفقرات والفعاليات التي 
يف االقصى التي ترسخ القناعات تضمنها مهرجان ص

والحقائق التاريخية لدى الجيل الجديد من الشباب 
  .واالطفال بعروبة فلسطين واهلها تاريخيا

ومن جانبه شدد المهندس ياسر ابوسنينة امين 
الصندوق على ان المهرجان يشكل استمرارا لنهج اللجنة 
في تنظيم الفعاليات واالنشطة التي تهدف الى دعم 

  . الفلسطيني وقضيته العادلةالشعب

واضاف ان فعاليات صيف االقصى تضم العديد 
من الفقرات والمحاضرات الهادفة الى تأكيد حق الشعب 
الفلسطيني في ارضه وفي قدسه وفي مسرى نبيه وتركز 

  .على اجيال الشباب لزيادة الوعي

ويتضمن مهرجان االقصى الذي يستمر يومين،  
نشطة منها ندوة سياسية بعنوان العديد من الفعاليات واال

تقام مساء اليوم ) االردن سد منيع وليس جسرا للتطبيع(
االحد بمشاركة العقيد المتقاعد محمد مقابلة والباحث 

اسعد العزوني والصحفي فرج شلهوب .والمحلل السياسي



  
  ٢٠٨ 

الى جانب بازار الحرف واالشغال اليدوية والماكوالت 
لسطينية التاريخية الفلسطينية وركن للماكوالت الف

  .المشهورة الى جانب مسرح الدمى واالناشيد لالطفال

   ٢ ص٢٠/١٠/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

يستنكر اقتحام المستوطنين " العمل اإلسالمي"
  "األقصى"لـ 

  

استنكر حزب جبهة العمل  - بترا - عمان
اإلسالمي ما قام به المستوطنون اليهود من اقتحام 

رك تحت حماية من شرطة االحتالل للمسجد األقصى المبا
اليهودي، في اعتداء " ُْعيد العرش"بمناسبة ما يسمى بـ 

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

ودعا الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت 
دولي لوضع حد األمتين العربية واإلسالمية والمجتمع ال

لهذه االنتهاكات الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات في 
 .مدينة القدس المحتلة

وحول قضية األسيرة األردنية هبة اللبدي أدان 
الحزب قرار المحكمة العسكرية االبقاء على اعتقالها 

 .إداريا، وبدون أي تهمة

  ٥ ص٢٠/١٠/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ضوء على ماراثون في ألمانيا لتسليط ال
 صعوبة الحركة في فلسطين

 

 عداء من فريق الحق في ١١ اختتم - رام اهللا 
 فلسطين، مشاركتهم في ماراثون كولون، الذي - الحركة

أقيم في ألمانيا بدعم من مؤسسة التوأمة بين مدينتي 
كولون وبيت لحم، لتسليط الضوء على صعوبة حركة 

  .يليالفلسطينيين في أرضهم بسبب االحتالل اإلسرائ

 القادمين من مدن الضفة ١١ ورفع العداؤون الـ
، العلم الفلسطيني خالل ٤٨ الغربية، وأراضي الـ

  .مشاركتهم في المارثون على خط النهاية

 عدائين في سباق الماراثون الكامل ٥وشارك 
 اآلخرين في سباق النصف ٦  كيلومتر، والـ٤٢.١٩٥

ية وتحقيق ًماراثون وتمكنوا جميعا من اجتياز خط النها
  .أرقام جيدة

ويتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة الحق في 
الحركة، بمشاركته في المارثون، زيادة الوعي عن 
صعوبات التنقل التي تواجه الفلسطينيين في وطنهم 
نتيجة جدار الفصل والتوسع العنصري، والحواجز 
اإلسرائيلية، عبر مشاركتهم المستمرة في السباقات 

تمام اإلعالم العالمي فيما يتعلق بحق الدولية، لجذب اه
الفلسطينيين في التنقل والحركة بحرية ودون حواجز 

  .وقيود

وعبرت قائدة الفريق العداءة دياال إسعيد عن 
فخرها واعتزازها بهذا االنجاز الذي حققته المجموعة، 
عبر رفع العلم الفلسطيني في هذا الحدث الدولي 

  .الرياضي الهام

 ١٣ركض فريق مكون من وفي سياق متصل، 
عداء من مجموعة الحق في الحركة بالركض مسافة 

كم تتابعي انطالقا من نيويورك وصوال إلى العاصمة ٤٠٠
األميركية واشنطن، ضمن نشاط رياضي يهدف إلى 
مساندة أنشطة وجهود األونروا في خدمة الالجئين 
الفلسطينيين في مجاالت التعليم والصحة والمعونات 

  .العاجلةالغذائية 

ركضة "وأقيم هذا النشاط الذي أطلق عليه لقب 
بالشراكة مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل " القرن

التي تكافح لضمان " األونروا"الالجئين الفلسطينيين 
  .استمرار قيامها بعملها اإلنساني
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وتمكن أعضاء الفريق من إنهاء مسار الركض 
ك ونيوجرزي الذي مر من خمسة واليات هي نيويور

وديلور وبالتيمور وواشنطن، ونظموا لقاءات مع المجتمع 
المحلي الذي قدم دعم كبير وتفهم ألهمية عمل األونروا 

  .وأهمية الرياضة في إيصال هذه الرسالة

واختتمت المجموعة زيارتها بالمشاركة في 
 كم دعما ٥السباق السنوي الذي تقيمه األونروا لمسافة 

 عداء من مختلف ٦٠٠اق ما يقارب لغزة، حيث ضم السب
األعمار، وتخلله فقرات فلسطينية تراثية قدم خاللها بعض 

  .المأكوالت الفلسطينية

  ١٩/١٠/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

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

 

ميل وأنت يا شاعر القدس نوري باكديل كنت ت
نحو القدس فانتقلت بالموت من أنقرة إلى قلب القدس، 
إلى األقصى المبارك؛ وهناك على جدرانه وفي قلبه يعيش 

 .اسمك وذكراك

يا شاعر القدس، أنت في بؤبؤ عين القدس 
ٕاليقظة وان كان جسدك الطاهر دفينا في أنقرة؛ القدس  َ ِ َ
تنظر في ساعة تحريرها وترى فيك عقاربا تتقدم ثانية 

حو خالصها؛ فمن أحب القدس دفع عقارب ساعة ن
غسيل آثار القدم الصهيونية الهمجية عن ساحاتها 

 ..وشوارعها وأزقتها وكنائسها ومساجدها

يحب القدس هو ابن القدس، تربيه القدس على 
بعدها القومي والحضاري والديني والثقافي والوطني؛ من 

 .هنا كان إبداعك كأديب وشاعر وثائر

 اسم القدس يسمع صدى صوته وقد الذي يذكر
اندمج في تهاليل المؤمنين الساجدين في األقصى 
والقيامة ويقطف ثمار القدس الروحية؛ ومن يذكر القدس 

في األرض تذكره القدس أمام عرش اهللا وتطلب له 
 .ّالرحمة والغفران مع شهداء القدس وقديسيها

ّالذي يغني للقدس شعرا، ترقص له وتصفق فخرا 
ازا به حيفا ويافا واللد والرملة وبيسان والناصرة وعكا واعتز

 ......والخليل وبيت لحم ونابلس ورام اهللا وجنين وغزة

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

كل إنسان عظيم، شاعرا كان أم قائد أم ثائرا 
 .بوصلته القدس كما أنت قلت

لمسيحي واإلسالمي واليهودي يذكر العالم ا
القدس النها مدينة اهللا ومدينة اإلنجيل والقرآن، أما أنت 
ّفأضفت بعدا خاصا أنها مدينة األلم والمعاناة والدموع  ْ ُ
والقضية والحصار والظلم والغربة والحنين للعودة 

 .والمقاومة

كانت القدس مغروسة فيك وأصبحت اليوم أنت 
زيت وباب العامود وباب مغروسا في القدس في خان ال

الساهرة وباب االسباط وباب الخليل وعين سلوان وأسوار 
ّأنت خلدت القدس في . القدس واألقصى وكنيسة القيامة

ّشعرك وأدبك والقدس تخلد ذكراك المجيدة سيذكرك شعب . ِ
. فلسطين أنك كنت تقاوم بقلمك وتساند سالح المقاومين

عك بجوار اهللا بركة القدس تحل عليك وتبقى دائما م
وألهلك وأصدقائك وشعبك أصدق تعازي . والقديسين

 .المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين

رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة / األب منويل مسلم
  وسالم القدس

  ٢١/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  



  
  ٢١٠ 

 يرفض المساس بالوصاية "الحقوقيين العرب"
 الهاشمية

  

تبنى اتحاد  -  ق الحميدي طار-عمان 
الحقوقيين العرب في اجتماعه األربعين الذي اختتم 
اعماله في عمان أمس، مقترح تشكيل لجنة لمراجعة 
القرارات الدولية كافة المتعلقة بجدار الفصل العنصري في 
فلسطين، بحسب ما قال أمين عام االتحاد المحامي علي 

  .الضمور

ًعاما لالتحاد ًوبين الضمور الذي انتخب أمينا 
خلفا لالمين العام السابق شبيب المالكي من العراق، أن 
اللجنة ستسعى وبعد مراجعة كافة القرارات الدولية 
للتعويض عن األضرار التي لحقت بالفلسطينيين بسبب 
بناء الجدار واستعادة أراضيهم في إطار قرارات األمم 

لخاصة المتحدة وتفعيل قرار المحكمة الدولية في الهاي ا
  .للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن الجدار العازل

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

  .لفلسطينيينالحقوقيين ا

إن القضية الفلسطينية وما يسمى صفقة : وقال
القرن باإلضافة للتحديات األمنية والحقوقية التي 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 

د عددا من المقترحات لتبنيها والسير في اجراءاتها االتحا
  .القانونية

وأضاف الضمور في تصريح لـ الراي، أن االتحاد 
يدعم الموقف الصلب والقوي لألردن تجاه القضية 
الفلسطينية، كما يدعم الوصاية التاريخية الهاشمية على 

األماكن المقدسة في مدينة القدس، مؤكدا أن االتحاد 
ضد أي قرارات أحادية قد تؤدي إلى تغيير يقف بحزم 

  .الوضع القائم في مدينة القدس

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

 أن يصدر االتحاد في وقت الحق ومن المقرر
  .بيانا ختاميا يتحدث عن أهم قرارات االجتماع

وتضمن االجتماع اجراء انتخابات المكتب الدائم 
ًلالتحاد باالضافة النتخاب الضمور الذي شغل سابقا 
منصب امين عام وزارة العدل وأمين عام هيئة النزاهة 

 مصر ومكافحة الفساد، وانتخب الدكتور مفيد شهاب من
نائبا للرئيس، وانتخب محمود داوود من العراق مساعد 
االمين العام ومحمود اسماعيل من فلسطين مساعد ثان 

  .لالمين العام

  ٣ ص٢٢/١٠/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

حملة إلكترونية لمقاطعة الحسابات ".. قاطعهم"
  الصهيونية الناطقة بالعربية

 

مع تج  أطلقت شبكة فلسطين للحوار، أكبر–غزة 
إلكتروني فلسطيني على شبكة اإلنترنت، حملة إلكترونية 

الصهيونية الناطقة باللغة العربية  لمقاطعة الحسابات
والمغردين على  قاطعهم، دعت فيها النشطاء#تحت وسم 

 .شبكات التواصل االجتماعي للتفاعل مع الحملة

ّالقائمون على الحملة، أن من أهداف  وأعلن
شعبنا بالمعلومات  ة، وتزويد أبناءالحملة التوعية األمني

 والنصائح الالزمة لمواجهة المخاطر والتهديدات األمنية

المختلفة، وتعزيز ثقافة الشعور بالمسؤولية والحرص 
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مساعدة رجال األمن واإلبالغ  تجاه مجتمعنا، وذلك عبر
 .عن أي شبهات أو مخالفات أمنية

ّالحملة، أن اإلعالم الصهيوني باللغة  وأوضحت
رسائل أبرزها،  العربية إعالم موجه يهدف إليصال عدة

 نحن أقوياء وأنتم ضعفاء فال تفكروا بمقاومتنا، كل العالم

 .معنا وأنتم ال أحد معكم

 وتحاول صفحات االحتالل الناطقة بالعربية

التأثير على الوعي العربي وموقفه من المقاومة ونشر 
صهيوني هو ال" ّالمنسق"يعد  الرواية الصهيونية، فيما

استغالل  أحد أدوات المخابرات الصهيونية، ويعمل على
 .حاجات الفلسطينيين كمدخل لإلسقاط

: نشر تغريدة قال فيها الناشط ياسين عز الدين،
 في الوقت الذي يحارب االحتالل والسلطة المنابر"

اإلعالمية الوطنية، من العار زيارة المواقع الصهيونية 
ٕلمنسق وأدرعي وايدي كوهين وما ا الناطقة بالعربية مثل

 ."شابه

هذه مواقع ليست إخبارية وال محايدة : "وأضاف
وال موضوعية بل تديرها مخابرات االحتالل لبث السموم 

 ."واإلشاعات بيننا

االحتالل : "ًإبراهيم أبو النجا، فعلق قائال أما
ويتعمد تغييب إعالمنا عن  يسعى لنشر روايته في العالم

 واجب علينا مقاومته من خالل مقاطعة. .كافة المنابر

 ."إعالمه

التجنيد "ّموقع المجد األمني حذر مما أسماه بـ
ّمبينا أنها طريقة جديدة تنتهجها المخابرات  ،"المكشوف ً

المواطنين التواصل معها  الصهيونية، بحيث تعرض على
بشكل مباشر، وذلك بهدف تجنيدهم كمتخابرين، حيث 

، "فيسبوك"نية عبر صفحاتها في المخابرات الصهيو تعلن
المعلنة وربط المتصل بضابط  ليتم االتصال باألرقام

 .المخابرات

خالل صفحات  ّوأوضح الموقع، أن ذلك يتم من
مخصصة لهذا الغرض يتم تحديثها بشكل أسبوعي 

ًتقريبا، وعادة ما تستخدم اللغة العربية العامية في  ً
للتعاون مع  عوالمنشورات والصور والفيديوهات التي تد

صاحب الصفحة عبر إيميل أو أرقام لالتصال، يتم 
 .ممولة تمويلها بإعالنات

القائمين على تلك الصفحات هم : "ّإن: وأضاف
عمليات االستدراج والتجنيد، ولديهم  ضباط مختصون في

الفئات  معلومات حول األوضاع المادية وحاجات
فحات المستهدفة، ويتم بين الفترة واألخرى إطالق ص

 ."جديدة لذات الغرض

ّإلى أن البعض يعتقد أنه باإلمكان التذاكي  وأشار
بهدف الحصول على  على ضابط المخابرات الصهيوني

المساعدة ومن ثم قطع التواصل، دون أن يدرك أن 
ًيستدرجه إلسقاطه في وحل العمالة، محذرا من  الضابط ّ

 من شأنه في أن يساعد التفاعل مع هذه الصفحات الذي
 .على انتشارها وذيوع اسمها

اإلسرائيلي الدكتور صالح  الخبير في الشؤون
ّالنعامي، أكد أنه  لكان من  لوال حقائق الواقع المرة،"ّ

المستهجن أن ينبري المرء للتحذير من مخاطر التعاطي 
الكيان الصهيوني لتحسين قدرته على  مع مؤسسة دشنها

مؤسسة  مواصلة احتالل األراضي الفلسطينية، مثل
شؤون األراضي المحتلة في وزارة الحرب " منسق"

 .الصهيونية

ّالنعامي، إلى أن هذه المؤسسة مسؤولة  وأشار
لالحتالل عن توظيف  أمام القيادة السياسية والعسكرية

في إحكام السيطرة على الفلسطينيين " القوة الناعمة"
وشعبا، من خالل تنفيذ برامج ومخططات يتكامل  أرضا

التي تستخدمها أذرع  مع مفاعيل القوة الخشنةتأثيرها 
 .االحتالل األخرى
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على بناء  ّوأوضح أن مؤسسة المنسق تعمل
قنوات اتصال مباشر مع الجمهور الفلسطيني من خلف 

الفلسطينية الرسمية وحركات المقاومة،  ظهر المؤسسات
واقع االحتالل  عبر استغالل حاجات الناس الناجمة عن

 .والحصار

  تلك المؤسسة، تنشط في الجهد األمنيّوبين أن

واالستخباري المباشر من خالل توظيف االتصال المباشر 
يتوجهون بطلبات مساعدة عبر  بالفلسطينيين الذين

االستجابة  تحويل طلباتهم إلى جهات استخبارية تشترط
 .للطلب بتقديم معلومات أمنية

أبسط "ّاإلسرائيلي، إن  ّوأكد الخبير في الشأن
 بات احترام الذات واالنتماء الوطني تفرض عدممتطل

، "وصفحته بأي شكل من األشكال" المنسق"التعامل مع 
يشنها المحتل تتطلب تضافر  ومواجهة حرب الوعي التي
  .كل الجهود الوطنية إلفشالها

  ٢٢/١٠/٢٠١٩فلسطين أون الين 

* * * * *  

 لجوائز الجديدة للدورة الترشح باب فتح
 الثقافية فلسطين

 

عن فتح باب " مؤسسة فلسطين الدولية"أعلنت 
 -الدورة التاسعة " فلسطين الثقافية"الترشيح لجوائز 

، التي تحمل كل منها اسم علم عربي فلسطيني ٢٠٢٠
تقدمها ) $٥٠٠٠(وتبلغ قيمة كل جائزة . كبير

سنويا كمؤسسة وأحيانا بتبرع كريم من أحد " المؤسسة"
المهجر والمغترب، / منفىأبناء المقتدرين في الشتات وال

حيث سيبدأ استقبال طلبات الترشيح مع بداية تشرين 
ثاني المقبل، لنيل إحدى الجوائز الست، التي تمت 
تسميتها باسم الرواد في الحقول المختلفة، وهي لهذا 

جائزة "، و"جائزة رائد الفن التشكيلي جمال بدران: "العام
، "الرواية"وهي لهذا العام في " غسان كنفاني لألدب

جائزة فدى طوقان "، و"جائزة ناجي العلي للكاريكاتير"و
جائزة "، و"معين بسيسو:  وشاعر هذا العام–للشعر 

إدوارد سعيد في الفكر التنويري العربي المعاصر ونقد 
جائزة وليد الخطيب للتصوير "، و"الفكر االستشراقي

  ".الفوتوغرافي

 عضو وقال األستاذ الدكتور أسعد عبد الرحمن،
لمؤسسة فلسطين "مجلس األمناء والرئيس التنفيذي 

منتدى "، وعضو المجلس التنفيذي الدائم لـ "الدولية
أصبحت " جوائز فلسطين الثقافية"، أن "الجوائز العربية

موعدا ثقافيا بارزا لالحتفاء باإلبداع الشبابي العربي، 
والدفع به قدما، حيث تشرف على كل واحدة من الجوائز 

لجنة متخصصة مكونة من أكاديميين ومتخصصين الست 
في مجال الجائزة، وأن هذه اللجان يتم اختيارها من 
األسماء المعروفة على المستوى المحلي والعربي، وال 

في نتائج المسابقة وحتى في آلية " المؤسسة"تتدخل 
التقييم الفنية، مشيرا إلى أن الجوائز الست ستوزع على 

يوليو /  يقام في األول من تموزالفائزين في حفل كبير
٢٠٢٠.  

وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن هذه الجوائز 
بمسؤوليتها " مؤسسة فلسطين الدولية"نابعة من إحساس 

تجاه القضية الفلسطينية، ورغبتها في تحفيز الوعي 
الثقافي لقناعتها بالدور الذي يلعبه الحراك الثقافي في 

ير مناخ لإلبداع والتنافس االرتقاء بالفكر وباألفراد، وتوف
بين الشباب العرب الموهوبين، ما يؤدي بالنهوض 
بالمجتمع، إضافة إلى حفظ ذكرى ومسيرة كل واحد من 

  .هؤالء الرواد المبدعين

واعتبر الدكتور عبد الرحمن أن هذه الجوائز 
ًالثقافية أضحت اليوم مشروعا ثقافيا وطنيا، وحلما لعدد 

اب للفوز بها، في جو من متزايد من المبدعين الشب
التنافس الشريف، وهم الذين تستهدفهم الجوائز 

وجوائزها في تثبيت " المؤسسة"باألساس، حيث نجحت 
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األقدام وتعزيز المكانة في الوسط الثقافي العربي، وذلك 
على قاعدة ترسيخ الوعي بالحقوق الفلسطينية غير 

يين القابلة للتصرف لدى األجيال الناشئة من الفلسطين
والعرب وأنصار الحق الفلسطيني، عبر استكشاف وتغذية 
منابع اإلبداع لدى األجيال الفلسطينية الجديدة في الوطن 

  .َوالمنفى والمغترب والمهجر

للراغبين باالشتراك في أي مسابقة من 
المسابقات الست المذكورة ومعرفة الشروط، يمكنكم زيارة 

أو  pii@diaspora.orgموقع مؤسسة فلسطين الدولية
  .palestineawards.com جوائز فلسطين الثقافية

  ٢٣/١٠/٢٠١٩موقع وزارة الثقافة األردنية 

* * * * *  

قوافل "فلسطينيو الداخل يناصرون األقصى بـ 
  "المبيت

 

 منذ تقاعده – القدس المحتلة –أسيل جندي 
عن العمل قبل ست سنوات يحرص المواطن الفلسطيني 

على االنضمام لصفوف )  عاما٦٧(شحادة سنونو 
المرابطين بالمسجد األقصى وبات يتجه فجر كل يوم إلى 

  .أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ٕوبعد حظر المرابطين وانهاء وجودهم باألقصى، 
بحث سنونو عن قوافل تتجه للمسجد من قريته أبو سنان 
في الجليل األعلى بالداخل المحتل، لكن سعادته كانت 

دى اكتشافه أن قوافل شهرية تتجه من مدينة غامرة ل
طمرة بالداخل للمبيت في فنادق القدس وذلك لقضاء وقت 

  .أطول بالمسجد األقصى

وبمجرد وصول سنونو وزوجته عفيفة إلى أحد 
ُالفنادق القريبة من البلدة القديمة بالقدس لم يخف لهفته 
على الصالة في المسجد األقصى الذي غادره قبل أيام 

بين نحو خمسين شخصا آخرين قدموا مع . إلى قريتهفقط
سنونو وزوجته بالحافلة للمبيت في القدس بهدف الصالة 

بالمسجد األقصى، كان الفتا لهفته وتعلقه بالصالة في 
األقصى، وخبرته العميقة بالقدس واألقصى وارتباطه 

  .الروحي بهما

قديما كنا نمأل حافلة واحدة من خمس "دعم يقول سنونو 
رى لنتجه لألقصى، لكننا اليوم وصلنا لمرحلة تسيير ق

خمس حافالت من بلدة واحدة في الداخل الفلسطيني، 
وهذا يدل على إدراك الفلسطينيين لضرورة شد الرحال إلى 

  ".أولى القبلتين

وحول أهمية هذه الرحالت في إعمار المسجد 
ٕوانعاش أسواق البلدة القديمة بالقدس قال إنه يشهد منذ 

احتضار أسواق القدس وجلوس التجار أمام "ات على سنو
حوانيتهم دون أن يسألهم أحد عن أسعار البضائع، لكم 
مع مجيء أهالي الداخل الفلسطيني ومبيتهم يومين 

  ".تنتعش األسواق جزئيا

لو أنفق كل شخص في الحافلة مئتي "ويتابع 
شيكل ستنتعش التجارة حتما، ومن هنا تنبع أهمية تسيير 

  ".ً المبيت شهرياقوافل

ِألف المقدسيون وجه المسن سنونو وزوجته 
عفيفة التي قالت للجزيرة نت إنها تشعر بالطمأنينة في 
كافة ساحات األقصى ومصلياته وتعتبر أن توجهها 

". نعمة من اهللا"وزوجها لهذا المكان المقدس بشكل دائم 
عندما تضع إحدى بناتي أو زوجات أبنائي مولودا "وتتابع 

يدا ال بد من االنشغال معهن لكن يقول لي زوجي جد
دائما يجب أال يتعدى هذا االنشغال على واجبنا تجاه 
األقصى، كل من حولي يتفهم اآلن أنني كرست ما تبقى 
من حياتي هللا بشد الرحال للمسجد األقصى والمبيت 

  ".حوله

لألقصى رجال من مدينة طمرة وبلدتي أبو سنان 
الت للمبيت شهريا في القدس والشيخ دنون تتجه حاف

ويحرص الزوجان على التوجه مع جميع الرحالت التي 
تنظم عادة في نهاية األسبوع، باإلضافة النضمامهما 
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ُلحافالت المصلين التي تسير خالل األسبوع وتعود في 
  .اليوم نفسه

 ٣٢(يشاركه هذا الحرص أيضا جواد األعمر 
ى في القدس مع من مدينة طمرة، يبيت للمرة األول) عاما

زوجته رغم توجهه بشكل دائم للصالة باألقصى مع 
  .الحافالت اليومية القادمة من الداخل

أن نثبت "يقول األعمر إن الهدف من ذلك هو 
للعالم أن لألقصى رجاال يحمونه ويعمرونه، وأجر الصالة 
هنا مضاعف ويكفينا أن النبي محمد عليه الصالة 

  ".هذا المكانّوالسالم صلى باألنبياء في 

أما الحاجة أم محمد حجازي القادمة من مدينة 
أشعر بالحنين إلى المسجد "طمرة للغرض نفسه فتقول، 

ّاألقصى دائما ألنه محتل ال حر، وأشعر بالبركة والراحة 
فيه وعند المبيت حوله، وأقول لزوجي دائما إنه إذا كان 

ل يريد أن يغمرني بالسعادة فليصحبني للمسجد األقصى ك
إقبال يرافق هؤالء المصلين أحمد أبو الهيجا ". حين

جمعية "بمدينة طمرة في " قوافل األقصى"منسق مشروع 
الذي قال " األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية

 بعد تكفل ٢٠١٥إن الجمعية تبنت مشروع المبيت عام 
  .أهالي الخير بتمويله

ة أيام وأوضح أن تكاليف الرحلة التي تمتد لثالث
 دوالرا للشخص الواحد، ١١٤تقتصر على دفع مبلغ 

تشمل المبيت في الفندق ووجبة اإلفطار، مضيفا أن 
بعض الرحالت الشهرية يشمل مدينة الخليل أيضا تلبية 
لطلب بعض المصلين زيارة الحرم اإلبراهيمي والمبيت 

  .حوله

ال تسلم هذه الرحالت إلى األقصى من معوقات 
 الذي قال إن الشرطة –أبو الهيجا  حسب –االحتالل 

اإلسرائيلية أعاقت وصول القوافل إلى مدينة القدس 
وأحيانا منعت تحركها من مدينة طمرة قبيل انطالقها 

خاصة خالل أزمة البوابات اإللكترونية صيف عام 
٢٠١٧. 

 ٢٧/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

الصمت على ": المؤتمر الوطني الشعبي"
يلي ضد القدس شراكة في العدوان اإلسرائ

  تنفيذه

 

 استنكر المؤتمر الوطني الشعبي – وفا –القدس 
للقدس الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على المدينة 
المقدسة، والتي تطال كل ما هو فلسطيني وكل ما هو 
مقدس، معتبرا الصمت العالمي على هذا العدوان 
 االحتاللي تواطؤا وشراكة في تصفية الوجود الفلسطيني

 .في المدينة

وندد المؤتمر في بيان له اليوم الثالثاء، 
بعمليات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات 

 .االحتالل بحق الشباب المقدسي بذرائع أمنية واهية

وأكد أن من يهدد األمن الفردي والجمعي 
للمواطنين المقدسيين العزل هم جنود االحتالل وقوات 

واالستيطانية المتطرفة، وأن الشرطة والجماعات اليهودية 
تحويل القدس بشكل يومي وخاصة المسجد األقصى 
المبارك، إلى ثكنة عسكرية، ووضع األصبع على الزناد 
ٕواطالق النار على اآلمنين تحت طائلة الشبهة هو 
اإلرهاب الحقيقي الذي يجب أن تحاسب عليه إسرائيل 
بصفتها دولة احتالل إحاللي، تستفرد بالشعب 

طيني، في ظل غياب المحاسبة الدولية الجدية لهذه الفلس
 .الدولة الخارجة على القانون واألعراف الدولية

وجدد المؤتمر رفضه العتداء إسرائيل على 
المظاهر السيادية في القدس، مثل التضييق على 
القيادات والمسؤولين الفلسطينيين، والتي كان آخرها قرار 

ركة في أية نشاطات منع المحافظ عدنان غيث من المشا
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أو فعاليات سياسية أو مجتمعية، أو تقديم الدعم المالي 
للمؤسسات المقدسية من أجل االستمرار في تقديم 

 .خدماتها للمواطنين

وأشار المؤتمر إلى أن مثل هذه القرارات 
واإلجراءات تعتبر مساسا بالسيادة الفلسطينية في 

لى المدينة، القدس، وتكريسا لوجود االحتالل ووصايته ع
استنادا إلى قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب باعتبار 

 .المدينة عاصمة إلسرائيل

كما وصفه بأنه اعتداء سافر ومرفوض على 
حرية العمل السياسي في القدس والذي ضمنته اتفاقية 

 .أوسلو الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير

ل وبين المؤتمر أن إسرائيل تكون واهمة في حا
فهذه المدينة لن تكون إال "اعتبرت أن القدس عاصمتها، 

عربية فلسطينية وهي عاصمة دولتنا األبدية رغم كل 
القرارات التي تمس عروبتها وقدسيتها بالنسبة للشعب 

 ".الفلسطيني وكل العرب والمسلمين

وطالب المؤتمر في بيانه العالم الحر والعرب 
من أجل كبح جماح والمسلمين بالتحرك العاجل والفوري 

التطرف اإلسرائيلي غير المسبوق ضد القدس وقياداتها 
وأبناء شعبنا في هذه المدينة، واصفا السكوت على هذه 

 .الجرائم بأنه شراكة في تنفيذها

وأكد المؤتمر أنه سيواصل دعمه للتجمعات 
أبو "البدوية الصامدة في منطقة القدس كجبل البابا و

ن من شأنه تعزيز صمود أهالي والخان األحمر، أل" نوار
تلك التجمعات المهددة بخطر اإلبعاد والترحيل لصالح 
توسيع المستوطنات المقامة على أراضي محافظة 

 ".معاليه أدوميم"القدس، ومنها 

وشدد المؤتمر على أهمية مواصلة الدول العربية 
واإلسالمية دعمها للقدس عبر الجهات الفلسطينية 

المقدسيون من الثبات على الرسمية، حتى يتمكن 

أرضهم، ومواجهة مخطط التهجير االحتاللي الهادف 
  .لجعل المدينة ذات أغلبية يهودية

  ٣٠/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

" السباق األكبر"دعوات لمقاطعة مارثون 
  التطبيعي في القدس

 

 اللجنة الوطنية للمقاطعة دعت – رام اهللا

(BNC)  اإلسرائيلي"  األكبرالسباق"إلى مقاطعة – 
نركض بال "ّتنظمه مجموعة  ّالتطبيعي الذي الفلسطيني

ّالتطبيعية، والمقرر عقده في " حدود الثاني في   تشرين٨ّ
  .ّالقدس المحتلة

عام " نركض بال حدود"وقد انطلقت مجموعة 
ات في /ٕات واسرائيليين/ بمشاركة فلسطينيين٢٠١٤

  .ّالقدس المحتلة

 ن على المجموعة، فإنوحسب إدعاء القائمي

تفاقم العنف والعنصرية "ٍانطالقتها جاءت كنتيجة لـ 
ٍ، في إشارة إلى "٢٠١٤صيف  والتوتر في القدس منذ

 الهبة الشعبية التي انطلقت في أعقاب قتل وحرق

المستوطنين للشهيد محمد أبو خضير من بلدة شعفاط، 
العسكري واالضطهاد اإلسرائيلي  ودون أي ذكر لالحتالل

  .ّالمركب ضد شعبنا في القدس

وأكدت اللجنة، أن هذه المجموعات الشبيهة 
ّلتصور االنتهاكات الممنهجة التي يرتكبها نظام  تأتي

أبناء شعبنا في مدينة القدس،  االستعمار اإلسرائيلي بحق
ّوالمستمرة منذ عقود، على أنها محض  " وعنف توتر"ّ
الركض سوية ّانطلق منذ بضعة أعوام فقط ويمكننا حلها ب

" العنف"يتحمالن مسؤولية هذا  "الطرفان"كون 
  ".الكراهية"و

  ٣١/١٠/٢٠١٩القدس 

* * * * *  


