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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـالتي ترد في التقرير ليتناسبعض المقاالت أو األخبار 

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  . النظر المختلفةوجهات فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  حتوىالم
  

  االردن والقدس

  ٥  موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك •

  ٥  السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك ورؤيته للسالم العادل المبني على حل الدولتين •
  ٦  مضامين خطاب الملك كفيلة بإنهاء أطول صراع في تاريخنا الحديث: كنعان •

  

  سياسيةون شؤ

  ٨  الوصاية الهاشمية على المقدسات ودور قانوني في القدسالحفاظ على الوضع التاريخي وال •

  ٩  خطاب الرئيس أمام األمم المتحدة حمل العديد من الرسائل: أردنيون •

من إقامة  ال سالم عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني : رئيس الحكومة المغربية •
  ١٠  دولته المستقلة القابلة للحياة

يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في األمم لمتحدة في سبيل : رئيس وزراء سانت فينسنت •
  ١١  تحقيق حل الدولتين

  ١١  ضم األراضي المحتلة غير مقبول وندعم حل الدولتين: رئيس وزراء السويد •

  ١٢  ماليزيا تؤكد دعمها المطلق إلقامة الدولة الفلسطينية المسقلة •

  

  اعتداءات

  ١٣  ديدا بالضفة الغربية مخططا استيطانيا ج٥٠االحتالل ينفذ  •

  ١٤  ّاالحتالل يمنع الدخول إلى المسجد األقصى إال لسكان البلدة القديمة •

  

  فعاليات

  ١٤  المتحف الفلسطيني يفتح أبوابه من جديد أمام الجمهور •

  

  آراء عربية

  ١٦  األقصى عن ًدفاعا سالت دماء ذكرى النفق هبة •

  آراء عبرية مترجمة

ما الذي جناه اإلسرائيليون  ..ن للحرم القدسي سنة من زيارة شارو٢٠بعد  •
  ١٨  والفلسطينيون غير الدمار والضحايا طوال االنتفاضة الثانية؟
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  كي ال ننسى
  

  ٢٠  األقصى انتفاضة اندالع على عاما ٢٠ •

  اصدارات

  ٢٣  الصهيونية الرواية لمواجهة األقصى المسجد دليل إطالق •

  

  اخبار باالنجليزية

Abbas Asks UN for international Mideast conference next year ٢٥  

Malaysia says ending Israeli settlement activities is a must for peace ٢٦  

Remembering the Second Palestinian Intifada ٢٦  

NGOs call in Facebook to stop censoring Palestinian content and get 

rid of an Israeli Oversight Board member ٢٧  

Israeli police arrest Jerusalemite and his son ٢٨  

IOA displaces four Jerusalemite in Jabal Mukaber ٢٨  
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  االردن والقدس

  موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية: الملك
 

 شـكري سـامح مـصر خارجيـة وزيـري الخمـيس، أمـس الثاني، عبداهللا الملك جاللة استقبل - عمان
 سـوزانا األوسـط الـشرق فـي الـسالم لعمليـة األوروبـي لالتحـاد الخـاص والممثـل لودريـان، إيف جان وفرنسا
 .تيرستال

 االهتمـــام ذات القـــضايا مختلـــف إزاء التنـــسيق مواصـــلة أهميـــة اللقـــاء، خـــالل الملـــك، جاللـــة وأكـــد
 إلـى للتوصـل الجهـود تكثيـف وضـرورة األوسـط، الـشرق فـي الـسالم تحقيـق مـساعي رأسـها وعلى المشترك

 .المنطقة تشهدها التي لألزمات سياسية حلول

 الـصراع إنهـاء وضـرورة نية،الفلـسطي القـضية تجـاه الثابـت األردن موقف على التأكيد جاللته وجدد
 السيادة ذات المستقلة، الفلسطينية الدولة قيام يضمن بما الدولتين، حل أساس على اإلسرائيلي الفلسطيني

 وسـالم بأمن تعيش الشرقية، القدس وعاصمتها ١٩٦٧ عام حزيران من الرابع خطوط على للحياة، والقابلة
 .الخصوص بهذا األوروبي الدور أهمية إلى جاللته ًالفتا إسرائيل، جانب إلى

 فــي الــسالم لعمليــة األوروبــي لالتحــاد الخــاص والممثــل وفرنــسا مــصر خارجيــة وزيــري زيــارة وتــأتي
 والعمـل الفلسطينية، بالقضية يتعلق فيما والتشاور التنسيق مواصلة إطار في المملكة إلى األوسط، الشرق

 .الصراع إلنهاء ئيليين،واإلسرا الفلسطينيين بين المفاوضات استئناف أجل من

  "ابتر".للسياسات الملك جاللة ومستشار المغتربين، وشؤون الخارجية وزير اللقاء وحضر

  ٢ صفحة ٢٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك ورؤيته للسالم العادل المبني على حل الدولتين
 

ااهللا خيري تأكيد جاللة الملك عبداهللا الثاني لمبدأ ثمن السفير الفلسطيني في األردن عط - بترا–عمان  
حل الدولتين خيارا وحيدا إلحالل السالم العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط وحل الصراع الفلسطيني 

أن موقف جاللته يمثل ويعبر عن الموقف ) بترا(وأكد خيري في تصريح لوكالة األنباء األردنية  .اإلسرائيلي
على جميع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة ودول العالم الصديقة لالقتداء بهذا الموقف الفلسطيني، و

المبدئي والراسخ والمتجذر، والعمل على تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين إلفشال 
مسة والسبعين وقال إن ما تضمنه خطاب جاللته في الذكرى الخا .مخططات تصفية القضية الفلسطينية

لتأسيس األمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يجدد الثوابت األردنية الراسخة والمبدئية الداعمة 
والمساندة للحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، ويعبر عن موقف األردن ملكا وحكومة 

ا عادال ودائما وشامال بإقامة الدولة وشعبا، ولم يتغير إزاء القضية الفلسطينية وتحقيق السالم خيار



 
٦

 وعاصمتها ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 
وأضاف أن الشعب الفلسطيني وقيادته ينظرون بكل ارتياح لمضمون خطاب جاللته،  .القدس الشرقية

لصعبة التي تعد في غاية الدقة والخطورة والصعوبة، ويقدرون عاليا مواقف جاللته في هذه الظروف ا
مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها وأحلك ظروفها، ولكن جاللة الملك يقف بكل 
شجاعة وعنفوان وحكمة، مؤكدا أن الثوابت األردنية تتمسك بخيار الدولتين وقرارات الشرعية الدولية 

وأشاد  .ٕء الصراع وانقاذ المنطقة وشعوبها من العنف واإلرهاب وسفك الدماءومبادرة السالم العربية إلنها
خيري بنتائج اجتماعات وزراء خارجية األردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل االتحاد األوروبي في عمان 

يا، ٕالتي أكدت وفق بيان عمان مبدأ حل الدولتين ومركزية وأولوية القضية الفلسطينية عربيا واقليميا ودول
مشيرا إلى أن جاللة الملك جدد تأكيد الموقف األردني من النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي لدى استقباله 

وأضاف أن  .الوزراء، والمتمثل بمبدأ حل الدولتين وأهمية دور جاللته المركزي والمحوري في هذا المجال
 وأهمها تذكير العالم بأن الحقوق الرسائل التي أوصلها جاللته للعالم خالل خطابه تحمل دالالت كثيرة،

الفلسطينية ال يمكن تجاوزها وال يمكن تصفية القضية الفلسطينية أو تغييبها والقفز عنها، وأن جاللته لم 
ينس قضية الالجئين الفلسطينيين وأهمية استمرار دور األونروا والحفاظ على وجودها وقيامها بواجباتها 

  . لهاوالعمل على تأمين التمويل الالزم

واختتم حديثه بالقول إن هذا ما عهدناه من جاللة الملك عبداهللا الثاني السند الحقيقي والصادق 
  .والوفي لشعبنا وقضيتنا وحقوقنا العادلة

  ٢ص/٢٧/٩/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  مضامين خطاب الملك كفيلة بإنهاء أطول صراع في تاريخنا الحديث: كنعان
 

 كنعـان، توفيـق اهللا عبـد القـدس، لـشؤون الملكيـة اللجنة عام أمين قال – طير أبو ماجدة – ّعمان
 وبـشكل العـالمي والوئـام والمحبـة الـسالم قـيم ونـشر التعـاون أسس من ًانطالقا جاء الملكجاللة  خطاب إن

 .عالمنا تجتاح التي والصحية والسياسية األمنية التحديات واقع وحلل فيه رصد شمولي،

 هيئـة إلنـشاء والـسبعين الخامـسة الـسنوية بالذكرى األيام هذه في لمالعا احتفال بمناسبة، ذلك جاء
 منتــسبيها عــدد فــي ًعالميــا األولــى الــشرعية المنظمــة والدة خاللهــا اســتذكروا ،١٩٤٥ عــام المتحــدة األمــم

 .عليها المجمع قراراتها وشرعية اإلنسانية وأهدافها مبادئها وشمولية

 التـي المتشابكة التحديات لمواجهة الدولي التعاون مبدأ من االنطالق تأكيد األعمال جدول وتضمن
 وااللتـزام والنزاعـات الحـروب نـشوب ومنـع الـسالم وتعزيـز كورونـا، وجائحـة والفقـر البطالة والسيما تواجهنا
 لكافــة والتنميــة الرفاهيــة تحقيــق إلــى يــؤدي بمــا الجميــع بــين الثقــة جــسور وبنــاء الــدولي القــانون بأحكــام

 .ئاتوالف القطاعات



 
٧

 التعـاون مبـدأ تفعيـل ضـرورة علـى فـي خطابـة أكـد جاللتـه أن ،"الدسـتور"لــ حديثـه فـي كنعان وبين
 فــي جهــة مــن الــدولي التعـاون بمعنــى المتحــدة، األمــم هيئــة عليهمـا قامــت التــي بالــشرعية وااللتــزام الـدولي
 جميـع إلـزام تجـاه ًقـدما المـضي أخـرى جهـة ومـن االقتـصادية، المـشكالت وحـل كورونـا وباء مواجهة مجال

 بلــغ التـي المعقــدة، القـضايا تجــاه بـاألخص الدوليــة، الـشرعية قــرارات بتطبيـق العالقــة ذات الدوليـة األطـراف
 القـدس، مدينـة وجوهرهـا الفلسطينية القضية على ينطبق وهذا نفسها، المتحدة األمم هيئة ُعمر من عمرها
 التابعـة والمنظمـات المتحـدة األمـم هيئـة وقـرارات لجـانو وتقـارير وملفات أعمال جداول تتصدر تزال ال التي
 .لها حل أو جدوى تحقيق دون ولكن لها،

 القـدس مدينة وجوهرها الفلسطينية القضية تجاه الهاشمية بقيادته األردني الموقف ان كنعان، وأكد
 اإلسـالمية اتالمقدسـ علـى التاريخيـة الوصـاية صـاحب ذلـك أكـد وقد عنه حياد ال الدوام، على وراسخ ثابت

 هـو الـدائم الـشامل الـسالم وضـمان الـصراع إلنهـاء الوحيـد الـسبيل بـأن"  خطابه في القدس في والمسيحية
 الفلـسطينية الدولـة قيـام ضـرورة علـى أكدت التي المتحدة، األمم وقرارات الدولي للقانون ًوفقا الدولتين، حل

 حمايـة مـسؤولية أن جاللتـه ًمـشيرا الـشرقية، القـدس وعاصـمتها حزيـران، من الرابع خطوط على المستقلة،
 ودعـاة الدوليـة المنظمـات من الجميع عاتق على يقع الديني والتعايش والوئام السالم رمز باعتبارها القدس
 ".العالم في والحق والعدالة الحرية

 أن تؤكـد القـدس مدينـة وواقـع أخبـار ترصد وهي القدس لشؤون الملكية اللجنة ان ، كنعانوأضاف
 يتعـرض والـذي الحـديث، تاريخنـا فـي صـراع أطـول بإنهـاء كفيلـة مـضامين مـن جاللتـه خطـاب فـي جـاء ما

 واألسـر االعتقـال شـملت واالنتهاكـات االعتداءات من ممنهج مسلسل إلى والقدس فلسطين في أهلنا بسببه
 المبـــارك األقـــصى المـــسجد واقتحـــام الهويـــات وســـحب األراضـــي وجـــرف المنـــازل وهـــدم واإلبعـــاد والتهجيـــر
 والمنظمــات المتحــدة األمــم هيئــة مــن يتطلــب مــام والمــسيحية؛ اإلســالمية المقدســات بــاقي علــى واالعتــداء

 الغـاب شـريعة مـن ًبـدال عالمنـا فـي والـسالم األمـن ليكـون بتنفيـذها إسـرائيل ٕوالزام قراراتها تفعيل لها التابعة
 ).باالحتالل القائمة السلطة( إسرائيل بها تقوم التي والقوة

 وهـو الـدولي المجتمـع إلـى مـشروع سـؤال توجيـه العـالم فـي الـسالم دعـاة حق من أنه كنعان، وقال
 إسـرائيل تتلقـاه الـذي الالمحـدود الدعم هذا سيبقى متى ٕوالى ؟الدولي القانون فوق إسرائيل ستبقى متى إلى

 يقــف أن األوان نيـأ ألـم ؟الفلــسطيني الـشعب حـق فـي والغطرســة العنجهيـة مـن مزيــد علـى يـشجعها والـذي
  .؟والقدس فلسطين عن واالستعمار الظلم لرفع والتاريخي القانوني واجبهم أمام ومنظماته العالم

 ٣ صفحة ٢٦/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  



 
٨

  شؤون سياسية

  الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

  الوصاية الهاشمية على المقدسات ودور
 

 العربية مصر وجمهورية الهاشمية األردنية المملكة خارجية وزراء عقد – طير أبو ماجدة – ّعمان
 حـول وتـشاورهم تنـسيقهم السـتكمال َعمـان فـي اجتماعـا االتحادية ألمانيا وجمهورية الفرنسية والجمهورية

 الممثـل بحـضور والـدائم، والـشامل العادل السالم تحقيق بهدف األوسط الشرق في السالم عملية دعم سبل
 .السالم لعملية األوروبي حادلالت الخاص

 :التالي المشترك البيان االجتماع ختام في  الخارجية وزراء  وأصدر

ــا نؤكــد .١ ــدعم التزامن ــع ب ــم عــادل ســالم تحقيــق المــستهدفة الجهــود جمي  الحقــوق يلبــي وشــامل ودائ
ـــة، لألطـــراف المـــشروعة ـــى كاف ـــانون أســـاس عل ـــدولي الق ـــرارات ال ـــم وق ـــصلة ذات المتحـــدة األم  ال

  .العربية السالم مبادرة فيها بما عليها، المتفق جعياتوالمر

 الدولـة تجـسيد يـضمن الـذي الدولتين، حل أساس على اإلسرائيلي-الفلسطيني الصراع حل أن نؤكد .٢
 جنـب إلى ًجنبا لتعيش ،١٩٦٧ حزيران من الرابع خطوط على للحياة والقابلة المستقلة الفلسطينية

  .اإلقليمي واألمن والدائم الشامل السالم تحقيقل  السبيل هو وسالم، بأمن إسرائيل

 للقـانون خـرق الفلـسطينية الممتلكـات ومـصادرة وتوسـعتها المـستوطنات بنـاء أن علـى اتفاقنا نؤكد .٣
 األمـن مجلـس قـرار تطبيق إلى الصراع طرفي ندعو الصدد، هذا وفي ، الدولتين حل يقوض الدولي

  .بنوده وبجميع بالكامل ٢٣٣٤ رقم

 ضـم بتجميـد ًعلمـا نأخـذ ،٢٠٢٠ / ٧ / ٧ بتـاريخ اجتماعنـا عـن الـصادر المشترك لبيانل باإلشارة .٤
 المتحـدة العربيـة اإلمـارات دولـة بـين العالقـات تطبيـع قـرار عن اإلعالن أعقاب في فلسطينية أراض

 .دائم بشكل يوقف أن يجب الضم أن ونؤكد ٕواسرائيل

 القــدس، فــي المقدســة األمــاكن فــي القــائم والقــانوني التــاريخي  الوضــع علــى الحفــاظ أهميــة نؤكــد .٥
 .المقدسة األماكن تلك على الهاشمية والوصاية لألردن الهام والدور

 تحقيـق أسـاس هـو الـدولتين حـل أسـاس علـى اإلسـرائيلي -الفلـسطيني الـصراع حـل أن علـى نشدد .٦
 فيهـا بمـا ئيل،ٕواسـرا العربيـة الدول بين السالم اتفاقات تسهم أن أهمية على ونؤكد الشامل، السالم

 فـي إسـرائيل، مـع البحـرين ومملكة المتحدة العربية اإلمارات دولة بين ًأخيرا وقعتا اللتان االتفاقيتان
 الـشامل الـسالم يتحقـق أن أجـل مـن الـدولتين حـل أساس على اإلسرائيلي -الفلسطيني الصراع حل

 .والدائم



 
٩

 الفلـسطينيين الالجئـين وتـشغيل إلغاثـة المتحـدة األمـم لوكالة الجوهري الدور على التأكيد نعيد -٧ .٧
 واليتهـا تنفيـذ فـي  للمـضي تحتاجـه الذي والسياسي المالي الدعم توفير استمرار وضرورة )األنروا(

 .لالجئين الحيوية خدماتها وتقديم األممية القرارات وفق

 اوضـاتمف عبـر األمـل ٕواعـادة سياسـية، آفـاق ٕوايجـاد الـسالم مفاوضـات في الجمود إنهاء أن نؤكد .٨
 القـانون أسـاس علـى وفاعلة جادة مفاوضات استئناف ضرورة ونؤكد أولوية، يكونوا أن يجب جادة

 المتحـدة، األمـم مظلـة تحـت أو  الـصراع طرفي بين مباشر بشكل عليها المتفق والمرجعيات الدولي
 تفاقيــاتاال التــزام إلــى األطــراف جميــع ونــدعو الــسالم، هــذا لتحقيــق الدوليــة الرباعيــة ذلــك فــي بمــا

 الحاجـة أن تظهـر ُالمـستجد كورونـا فيروس جائحة إن .أساسها على جادة محادثات وبدء السابقة
 األطـراف جميـع ومـع معـا بالعمـل ،وسنـستمر مضى وقت أي من اآلن إلحاحا أكثر والتعاون للسالم

 والجمهوريـــة العربيــة مــصر جمهوريـــة وستواصــل المفاوضــات، هــذه اســـتئناف أجــل مــن المعنيــة
 ومــساعيهم الفاعــل انخــراطهم الهاشــمية األردنيــة والمملكــة االتحاديــة ألمانيــا وجمهوريــة رنــسيةالف

 مفاوضـات الستئناف الالزمة الظروف إيجاد المستهدفة وجهودهم المواتية الظروف لتهيئة الحميدة
  .المنطقة شعوب تستحقه الذي والشامل العادل السالم تحقيق نحو المطلوب التقدم وتحقيق جادة

  ٤ صفحة ٢٥/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 خطاب الرئيس أمام األمم المتحدة حمل العديد من الرسائل: أردنيون
  

 قالت شخصيات حزبية ووطنية أردنية، إن الرسائل التي وجهها - وفا٢٠٢٠- ٩- ٢٦عمان 
الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أعطت رؤية شاملة للموقف 

  .فلسطيني الموحد خلف قيادة منظمة التحرير، بما تمثله من شجاعة في تحدي تحالف نتنياهو ترمبال

ورغم اعتراف البعض بصعوبة المرحلة، خصوصا انسياق بعض الدول العربية وانجرارها للتطبيع، 
 كان وما زال والتعنت اإلسرائيلي األميركي، إال ان المراهنة الحقيقية تكمن بصمود الشعب الفلسطيني الذي

المدافع األول عن حقوقه وحقوق األمة العربية، مع اصراره على أن منظمة التحرير لم تفوض أحدا 
ان حكمة الرئيس "ويرى المحلل السياسي فوزي السمهوري  .للحديث أو التفاوض باسم شعبنا الفلسطيني

تي كفلتها الشرعية الدولية، عباس وشجاعته جاءتا في رفضه لتقديم اي تنازالت للحقوق الفلسطينية ال
ورضي بها الشعب الفلسطيني كحد أدنى لمطالبه المحقة، وهي دولة على حدود الرابع من حزيران 

وهذا يعني وفق السمهوري تحميل المجتمع الدولي مسؤولية تخليه عن واجباته في  ".وعاصمتها القدس
، إضافة الى ان الخطاب كان بمثابة صفعة حماية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في االستقالل والحرية

السياسية واالقتصادية على  لترمب وللعنجهية والعنصرية الصهيونية، التي مارست كافة أشكال الضغوط 
وأوضح أن دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي بمشاركة األطراف المعنية كافة  .القيادة الفلسطينية



 
١٠

النخراط في عملية سالم حقيقية على أساس القانون الدولي ابتداء من مطلع العام المقبل، بهدف ا
والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، هي الكفيلة بإنهاء االحتالل ونيل الشعب الفلسطيني حريته 

، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى ١٩٦٧واستقالله في دولته بعاصمتها القدس على حدود عام 
وأشار إلى أن أحد أهم الرسائل التي وجهها الرئيس تمثلت بأن  .١٩٤ادا للقرار رأسها قضية الالجئين استن

الدولة الفلسطينية دولة قائمة على الديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان، حيث أشار الى االنتخابات 
 التشريعية التي سيشارك فيها الفلسطينيون بكل فصائلهم وأحزابهم دون إقصاء ألحد، والتفافهم حول

ِمن جانبه، لم يخف األمين العام للحزب  .منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
صعوبة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والضغوط الهائلة " وفا"الدستوري األردني أحمد الشناق لـ

اب الرئيس محمود عباس كان دقيقا ان خط"وأكد الشناق  .التي تتعرض لها القيادتان األردنية والفلسطينية
بحيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية، والتي غابت خالل السنوات الماضية نتيجة تحكم 

  ".قوى إقليمية بالقرار الدولي

وقال الشناق إن المراهنة الرئيسية تتمثل بصمود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن تعزيز هذا 
 الوحدة وتالقي المواقف وتوحيد الجهود في خدمة القضية الرئيسية، مؤكدا تماهي الصمود يتم من خالل

  .المواقف االردنية والفلسطينة على المستويين الشعبي والرسمي

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

***  

  ال سالم عادل ودائم دون : رئيس الحكومة المغربية

 لحياةمن إقامة دولته المستقلة القابلة ل أن يتمكن الشعب الفلسطيني 

  

 قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن اإلخفاق في - وفا٢٠٢٠- ٩- ٢٦الرباط 
ٕتسوية القضية الفلسطينية واعادة اطالق عملية السالم في الشرق األوسط، يشكل مصدر قلق عميق 

القابلة للحياة للمغرب، فال سالم عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة 
  للجمعية العامة لألمم المتحدة،٧٥وأضاف العثماني في كلمته أمام الدورة الـ .وعاصمتها القدس الشريف

يوم السبت، أن المغرب يرفض بشكل قاطع كل إجراءات االحتالل التي تعمق التوتر وعدم االستقرار في 
ة المحافطة على مدينة القدس الشريف المنطقة، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس يؤكد دائما أهمي

وعلى وضعها الحالي باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية ورمزا للتعايش السلمي، وتم التأكيد على ذلك في 
  .نداء القدس الذي وقعه برعاية البابا فرانسيس العام الماضي

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

***  
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  املةيجب منح فلسطين العضوية الك: رئيس وزراء سانت فينسنت

  في األمم لمتحدة في سبيل تحقيق حل الدولتين
  

رالف   قال رئيس وزراء سانت فينسنت والجرينادين،- وفا٢٠٢٠-٩-٢٦كينجستون 
غونسالفيس، إنه يجب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة األمم المتحدة في سبيل تحقيق حل 

  .الدولتين

للجمعية العامة  ٧٥في كلمته أمام الدورة الـ ادين،وأضاف رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرين
ٕأن حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية واعادة النظر في عضويتها  يوم السبت، لألمم المتحدة،  ٕ

الكاملة في االمم المتحدة كجزء أساسي من حل الدولتين، يأتي في إطار البحث عن سالم مستدام في 
  .الشرق األوسط

ان فينسنت تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ألن حياته اليومية ما زالت مشوبة وأوضح أن س
  .ٕفي الضم غير الشرعي، ويجب منحه تقرير المصير واقامة دولته

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

***  

  ضم األراضي المحتلة غير مقبول وندعم حل الدولتين: رئيس وزراء السويد
 

السويد ستيفان لوفين، إن بالده تدعم حل  قال رئيس وزراء -  وفا٢٠٢٠-٩-٢٦ستوكهولم 
الدولتين من خالل التفاوض لتسوية الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وفق المعايير الدولية المتفق 

  .عليها بشكل يفضي إلنهاء االحتالل

 للجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم ٧٥وأضاف رئيس وزراء السويد في كلمته أمام الدورة الـ
لسبت، أن موقف بالده واالتحاد األوروبي واضح وهو رفض ضم إسرائيل األراضي المحتلة باعتبار ذلك ا

  .أمرا غير مقبول

وشدد على أن بالده تدعم المحكمة الجنائية الدولية في عملها وترفض كل ما تتعرض لها من 
  .مضايقات

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

*** 
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 ولة الفلسطينية المسقلةماليزيا تؤكد دعمها المطلق إلقامة الد

   

 أكد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين محمد ياسين دعم بالده -  وفا٢٠٢٠-٩-٢٦كوااللمبور 
  .، بعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧إلقامة دولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 

إن ماليزيا " السبت،  للجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم٧٥وقال ياسين في كلمته أمام الدورة الـ
تدعم دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك األمين العام لألمم المتحدة، واللجنة الرباعية للشرق األوسط 

  ".إليجاد مسار متفق عليه من كافة األطرف إلعادة االنخراط في اتجاه تسوية سلمية تفاوضية

في تقرير المصير، والذي يشكل نواصل دعوة المجتمع الدولي إلى دعم حق الفلسطينيين : "وأضاف
  ". عاما٧٥أحد المبادئ األساسية لألمم المتحدة عندما تم إنشاؤها قبل 

ورأى أن أحد أكثر اإلخفاقات الصارخة لألمم المتحدة هو الحالة في األرض الفلسطينية المحتلة، 
 إال أن القلة ما زالت رغم الدعوات التي ال حصر لها من قبل المجتمع الدولي منذ إنشاء األمم المتحدة،

  .تنكر إرادة األغلبية، بإخفائهم نواياهم الحقيقية تحت ستار األمن القومي ومفهوم العدالة

وشدد على ضرورة التوصل لتوافق دولي على أساس القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة؛ 
البا إسرائيل بالكف عن جميع وميثاق األمم المتحدة، من أجل أن احالل سالم دائم في الشرق األوسط، مط

أنشطتها االستيطانية غير القانونية، وسحب قواتها من األرض الفلسطينية المحتلة والدول العربية 
ٕالمحيطة بها، والسماح بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، واعادة الوضع األصلي 

  .لة المفاوضات مع فلسطينللقدس، وعليها استعادة مصداقيتها والعودة إلى طاو

هذه ليست شروط مسبقة جديدة، إنها مجرد انعكاس لسنوات من العمل الدبلوماسي : "وقال ياسين
واإلجماع الذي تم التوصل إليه على مدى عقود من المفاوضات، فلم يعد بإمكان إسرائيل أن تكون في 

  ".حالة إنكار

ة بضم المزيد من األراضي الفلسطينية، يزيد وأضاف أن تواصل إسرائيل تهديد الدولة الفلسطيني
من حرمان فلسطين من أي مظهر من مظاهر األمن أو السالم البشري، مشددا على أن موقف ماليزيا من 
هذه المسألة ال يزال واضحا وثابتا الضم غير قانوني، وينتهك ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف 

معية العامة ومجلس األمن، ويعتبر االستيالء على أي أرض عن والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الج
طريق الحرب أو القوة أمر غير مقبول وغير قانوني، وال مشروعية مطلقا بالتصرفات اإلسرائيلية اتجاه 

  .فلسطين

  ٢٦/٩/٢٠٢٠وفا 

***  
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  اعتداءات
 

  مخططا استيطانيا جديدا بالضفة الغربية٥٠االحتالل ينفذ 

 نادية سعد الدين 

 مخططا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية، ٥٠ أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن -عمان
فيما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سلطات االحتالل تواصل الضم من خالل توسيع 

  .االستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية المحتلة

سلطات “الفلسطيني، سهيل خليلية، إن ” أريج “وقال مدير وحدة مراقبة االستيطان في معهد
  .” مخططا استيطانيا خالل األسبوع الماضي٥٠االحتالل، أعلنت عن 

المخططات اإلسرائيلية تنوعت بين االستيالء على أراض “وأضاف خليلية، في تصريح أمس، أن 
جيش االحتالل لصالح ٍفلسطينية، والمصادقة على إقامة أحياء استيطانية، وتحويل أراض فلسطينية من 

  .، في الضفة الغربية المحتلة”المستوطنين، خاصة في منطقة األغوار وجنوب الخليل ومحيط نابلس

المخططات المعلنة أشبه بمخططات تدويرية، حيث يعلن عنها السياسيون “وأوضح أن 
 - عيم حزب أزرقز(اإلسرائيليون للحديث حول إنجازاتهم االستيطانية، خاصة مع اشتداد المنافسة بين 

  .”نتنياهو) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(غانتس و) أبيض بيني

الوحدات االستيطانية التي يجري الحديث عنها، تتركز في المستوطنات المقامة “وبين خليلية أن 
” غوش عتصيون”و” معاليه إدوميم“على أراضي المواطنين قرب القدس المحتلة، مثل مستوطنات 

، ومستوطنات أخرى في عدة ”أريئيل“، والتجمعات االستيطانية اإلسرائيلية األخرى، مثل اإلسرائيلية
  .”محافظات

، الفتا إلى أن ”استمرار اعتداءات المستوطنين، خاصة مع قرب موسم الزيتون“وحذر من 
  .”االحتالل، دمر آالف األشجار منذ بداية العام الحالي“

خطط الضم واإلستيطان “اطية لتحرير فلسطين أن وفي نفس السياق، أكدت الجبهة الديمقر
اإلسرائيلية لم تتوقف، حيث قررت سلطات اإلحتالل إقامة حوالي ألف وحدة استيطانية ألحقتها بخمسة 

  .”آالف استيطانية

سلطات االحتالل قررت هدم عشرات المنازل في وادي أبو الحمص، رغم أنها بنيت “وأضافت أن 
طينية، كما واصلت مصادرة أراضي المزارعين والرعاة الفلسطينيين في األغوار، بتراخيص من السلطة الفلس

ومصادرة عشرات المواقع في منطقة الخليل، وسرقة الشاحنات والجرافات، ونقلها في عمليات سطو 
  .”موصوفة إلى المستوطنات

ينية إلى السلطة الفلسط“، داعية ”ّمخطط الضم اإلسرائيلي لم يتوقف“ونوهت الجبهة إلى أن 
  .”التقدم خطوات على طريق التحلل من االلتزامات نحو االتفاقات الموقعة مع سلطات االحتالل
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، وسحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، ووقف تام ”أوسلو“باإلعالن عن إلغاء إتفاق “وطالبت 
قاطعة المنتج وكامل للتنسيق مع االحتالل، وفك االرتباط مع الغالف الجمركي مع دولة االحتالل، وم

اإلسرائيلي، واإلسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والهيئة الوطنية إلنجاز اإلستراتيجية الوطنية 
  .”للمجابهة، عمال بمخرجات اجتماع األمناء العامين في مطلع الشهر الجاري

من ّفي غضون ذلك؛ تتواصل اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، والتي 
صورها ما حدث باألمس حينما هاجمت مجموعة منهم، مزرعتي تربية دواجن في قرية قصرة جنوب 

  .المحتلة نابلس، شمال الضفة الغربية

***  

  ّاالحتالل يمنع الدخول إلى المسجد األقصى إال لسكان البلدة القديمة
 

 والوافـدين مـن الـداخل الجمعـة، المـواطنين المقدسـيين يومقوات االحتالل، منذ ساعات صباح تمنع 
 المبـارك ألداء المـسجد األقـصى إلـى، من دخول البلدة القديمة والتوجه ١٩٤٨عام  الفلسطيني المحتل منذ

 .برحابه الطاهرة صالة الجمعة

القديمــة ومحيطهــا، بــشكل خــاص، تخــضع لحــصار عــسكري مــشدد،  إن البلــدة:" وجــاء فــي التقريــر
ٍوسط إغالق كامل لمن عنوان سـكنه  ما تمنع قوات االحتالل الدخول إلى البلدة القديمة إالللبلدة القديمة، في ٍ

 ".داخلها فقط

ويــأتي ذلــك ضــمن اإلجــراءات التــي اتخــذتها ســلطات االحــتالل بذريعــة الحــد مــن انتــشار فــايروس 
  .كورونا

 ٢٥/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  فعاليات

  رالمتحف الفلسطيني يفتح أبوابه من جديد أمام الجمهو
 

 أعاد المتحف الفلسطيني فتح أبوابه أمام الجمهور بدءا من مطلع هذا الشهر، بعد –الغد -عمان 
وأعلن المتحف عن بدء استقبال الجمهور . استمر ألشهر عدة” ١٩كوفيد “إغالق احترازي بسبب جائحة 

ُطبع في “م حاليا مع االلتزام بإجراءات السالمة الصحية كافة؛ حيث يستقبل زواره لزيارة معرضه القائ
َمستملون جدد: القدس ، والمساحة التعليمية التفاعلية المرافقة للمعرض، إضافة لالستمتاع بمرافقه ”َُ

 .األخرى وحدائقه

َمستملون جدد: طبع في القدس”و ْ ّلقيمه بهاء الجعبة والقيم الضيف عبد الرحمن شبانة، هو معرض ” ُ ّ
في مؤسسة دار الطفل العربي في القدس، يبحث العالقة بين نظم بالتعاون مع متحف التراث الفلسطيني 
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المطبوعات وأهل المدينة، سواء كان محتواها سياسيا، أم تعليميا، أم ثقافيا، أم سياحيا، أم اقتصاديا، ذلك 
 .ُمن خالل تحري مهنة المستملي

ْوالمستملي قديما هو القارئ لمخطوطة الكتاب األصلية وممليها على النساخي ُ ً َُ ًن، وكان، بالتالي، وسيطا بين ْ
ًتاريخيا، لم تستقر وظيفة المستملي كناقل للمحتوى، بل تجاوزت ذلك لتتخذ بعدا . المؤلف وجمهور قرائه ُ ٍ َ ُ

 .رقابيا، وهي وظيفة قديمة اختفت كغيرها من الوظائف كنتيجة للحداثة

 من كتب وكراسات مدرسية سيعاين زائر المعرض عن قرب كليشيهات المطابع والمطبوعات التاريخية،
ٕواعالنات تجارية ومواد دعائية سياحية ودينية وصحف ومجالت سياسية وثقافية ودعوات لمناسبات 

اجتماعية ومخططات وخرائط، من المطبعة العصرية ومطبعة دار األيتام اإلسالمية في القدس، إلى جانب 
ًافة إلى االطالع واالقتراب من رواية القدس ستة تدخالت قيمية، وفيديو يوثق عمل مطبعة دار األيتام، إض

الرسامة : عبر مشاهدة كراسات ومذكرات وكليشيهات لشخصيات مقدسية كانت فاعلة في المدينة، مثل
ُفاطمة المحب، والكاتب محمود شقير، ومؤسس المطبعة العصرية، أنطون شكري لورنس ِ ُ. 

ي رواق المتحف الزجاجي تتضمن ست محطات في السياق ذاته، يرافق المعرض مساحة تعليمية مقامة ف
، التي تضم مجموعة من آالت الطباعة التي صممها ستوديو العلوم، ”كركشة في المطبعة“: تفاعلية، هي

، وهي محطة لتشجيع ”صور مغايرة”برنامج البحث والتطوير التربوي في مؤسسة عبد المحسن القطان، و
لحث الزوار على ” معرض متخيل”في المناهج الفلسطينية، واألطفال على إعادة إنتاج المواد البصرية 

، وهي المحطة التي تدعو الزوار إلى تصميم بطاقات سياحية ”رحالت”إعادة تصميم وتركيب المعرض، و
، والتي تقارب بيانات ”البيان”و” الكلمات المتقاطعة“تروج لمدنهم وقراهم الفلسطينية المفضلة، ومحطتا 

 . إبداعيةٍاالنتفاضة الست بطرق

وتهدف هذه المساحة إلى تشجيع األطفال والعائالت على التفاعل بهدف إنتاج مساهماتهم الخاصة 
ُومقوالتهم حول المعرض وثيماته، كما سيتم إنتاج كتيب تعليمي يحتوي على قصص وأنشطة مصورة يمكن 

 .للعائلة قراءتها وتطبيقها في البيت

 برامجه العامة والمعرفية والتعليمية المرافقة للمعرض، من ورش هذا ويستمر المتحف في تقديم فعاليات
فنية، وندوات ومحاضرات فكرية، وجوالت إلكترونية، وفيديوهات استكشاف المجموعات الفنية للمعرض، 

ومع فعالياته . ومدونات صوتية وغيرها، إلكترونيا، مع بعض الفعاليات التي تقام استثنائيا في المتحف
نجح المتحف في إتاحة المجال ألكبر عدد من الجمهور للمشاركة من داخل وخارج فلسطين، اإللكترونية 

وتمكن من دمج فئات جديدة في برامج المتحف من الذين كان يصعب عليهم الوصول إليه ضمن واقع 
 .االحتالل

بة متحفية ، التي قدم فيها لزواره تجر”متحفك في بيتك“وكان المتحف خالل أشهر إغالقه قد نظم حملة 
 .معرفية وتعليمية عبر منابره الرقمية، ومنصاته على مواقع التواصل االجتماعي
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يذكر أن أوقات استقبال الجمهور في المتحف الفلسطيني هي من األحد وحتى الخميس، من التاسعة 
ًصباحا وحتى الخامسة مساء، مع العلم أن هذه األوقات خاضعة للتحديث المستمر، وبإمكان الجمه ور ً

 .مراجعة الموقع اإللكتروني للمتحف لالطالع على التحديثات

ُمستملون جدد: ُِطبع في القدس“ويقام معرض  ُ َ ْ الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي : بدعم من” ُ
” نماء واستدامة: الفنون البصرية“واالجتماعي، ومؤسسة عبد المحسن القطان، عبر منحة مشروع 

  .الممول من السويد

  ٩ص/٢٧/٩/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عربية

  األقصى عن ًدفاعا سالت دماء ذكرى النفق هبة
 

 الغربــي للنفــق االحــتالل ســلطات افتتــاح يكــن لــم – لإلعــالم الفلــسطيني المركــز – المحتلــة القــدس
 للقـدس ّوفيـا يـزال مـا الفلـسطيني والـشعب الكرام، مرور ّليمر م١٩٩٦ عام المبارك، األقصى المسجد أسفل

  .واألقصى

  الـحدث شرارة

 علـى احتجاجـا ؛"النفـق ّهبـة"بــ سميت شعبية انتفاضة شرارة اندلعت ١٩٩٦ أيلول/سبتمبر ٢٥ في
  .المبارك األقصى المسجد أسفل الغربي النفق االحتالل سلطات وافتتاح حفر

 فيهــا انخرطــت التــي األوضــاع بتفجيــر ًكفــيال كــان األقــصى المــسجد أساســات تحــت النفــق افتتــاح
ــف ــسطينية، طاعــاتالق مختل ــات مــع الفل ــة الفعالي ــة، األجهــزة وخاصــة الجماهيري ــي األمني  صــعبة أحــداث ف
 مدينـة شـرقي دويكـات يوسـف مقـام داخـل إسـرائيليا جنـديا ٤٠ مـن أكثـر حـصار أبرزهـا كان ًأشهرا استمرت
 ةســيطر مــن الــسنين عــشرات بعــد داخلــه مجــددا األذان ورفــع االحــتالل ســيطرة مــن المقــام وتحريــر نــابلس،
  .عليه االحتالل

ـــوزراء رئـــيس مـــن بـــأمر النفـــق وافتـــتح ـــاهو، بنيـــامين حينهـــا اإلســـرائيلي ال  غـــضب أثـــار مـــا نتني
  .جنوبها إلى فلسطين شمال من وامتدت المحتل لمواجهة ًجميعا توحدوا الذين الفلسطينيين

 أهـالي نتـشروا االعتـداء، هذا لمواجهة بالدعوة النفق باب افتتاح فور القدس مدينة مآذن وانطلقت
  .حناجرهم من االستنكار صيحات وتعالت الشوارع، في المدينة

 لتثبيــت األخيــرة اللمــسات ُتوضــع كانــت حيــث النفــق، لموقــع وصــولهم دون االحــتالل قــوات وحالــت
  .األقصى المسجد أبواب أحد الغوانمة بباب البراق حائط يصل مدخل إلى يؤدي الذي الحديدي الباب
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  المقاومة من أشهر ٦

 آخــرون ١٦٠٠ وأصــيب الــشهداء عــشرات خاللهــا ارتقــى أشــهر ســتة الفلــسطينية الهبــة واســتمرت
  .متفاوتة بجروح

 كمـا بكثافـة، الرصـاص بـإطالق والمظـاهرات النفـق افتتـاح علـى المحتجـين االحـتالل قوات وواجهت
  .مواطنينال على النار إطالق في المستوطنين الشتراك باإلضافة والدبابات المروحيات ُاستخدمت

 نــصرة الفلــسطينيين انتفــاض فــور أبوابــه جميــع وأغلقــت األقــصى، ســاحات االحــتالل قــوات وأخلــت
  .لمقدساتهم

  متجددة مقاومة

 ومنــذ. الفلــسطينيين ذاكــرة فــي حاضــرة تــزال مــا أنهــا إال النفــق، هبــة علــى عامــا ٢٦ مــرور ورغــم
 الـذاكرة تـزال فـال األحـداث؛ شـرارة بـارك،الم األقـصى المـسجد ّشـكل ًعامـا،) ٥٠ (قبـل القـدس، مدينـة احتالل

 أبرزهـا ولعـل وتداعياتها، أحداثها، على ًشاهدا »األقصى «كان مهمة، تاريخية محطات تختزل الفلسطينية،
 الجمـاهير أفـشلت كيـف أظهـرت التـي األسـباط، بـاب وهبـة القـدس وانتفاضـة األقـصى وانتفاضـة النفـق هبة

  .االحتالل مؤامرات الصادقة

 المـسجد أعـاد ٢٠١٧ وفـي لباحاته، شارون اقتحام بعد األقصى انتفاضة اندلعت ٢٠٠٠ عام ففي
 االحـتالل سـلطات شـرعت عنـدما والمـسلمين، للعـرب وأولويـة كأهميـة الفلـسطينية القضية المبارك، األقصى

 المسجد أبواب على اإللكترونية البوابات ونصبت ومكانيا، زمانيا الشريف القدسي الحرم تقسيم إجراءات في
  .االحتالل إرادة وكسر جديد من الشعب فانتفض األقصى،

 آب مـن والعـشرين الحـادي فـي المبـارك، األقـصى المـسجد »مايكـل دينـيس «المتطـرف أحـرق ومنذ
 المـستوطنين، قطعـان بفعـل يـومي، شـبه تـدنس التـي سـاحاته، فـي اللهـب ألـسنة تخمـد لم ،)١٩٦٩ (العام

 أي فــي لالنفجــار قابلــة األمــور يبقــي الــذي األمــر االحــتالل، لقــوات ةمــشدد »أمنيــة «بحراســة المــدعومين
  .لحظة

 سياسـية، مكاسـب لتحقيـق األرض، علـى الجاريـة األحـداث اسـتغالل على االحتالل اعتاد وتاريخيا،
ــى واالســتيطان، بالتهويــد المــستهدفة بالقــدس، األمــر تعلــق إذا فكيــف اإلســتراتيجية، أهدافــه مــع تتفــق  عل
  !؟الدوام

  ٢٦/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

***  
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  آراء عبرية مترجمة

  .. سنة من زيارة شارون للحرم القدسي٢٠بعد 
 ما الذي جناه اإلسرائيليون والفلسطينيون غير الدمار والضحايا طوال االنتفاضة الثانية؟

  

  )٢٥/٩/٢٠٢٠ هآرتس (ليفي جدعون :بقلم

ــوم ــين ي ــل االثن ــدالع موعــد هــو المقب ــر النتفاضــةا ان ــا األكث ــي ًعنف ــاريخ ف  شــكلت التــي إســرائيل، ت
 وقعتـا. الثانيـة االنتفاضـة علـى سـنة ٢٠و الغفـران، يـوم حـرب علـى مرت سنة ٤٧: كثيرة لسنوات صورتها
 .ًأحدا تفاجئ ال أن يجب وكان إسرائيل على مفاجئة بصورة

 التـالي اليـوم فـي. المحبوسة النار واشتعلت الحرم، إلى شارون أريئيل صعد ٢٠٠٠ أيلول ٢٨ في
 كــاميرات أمــام الــدرة محمــد ّالغــزي الطفــل قتــل يــوم وبعــد. فلــسطينيين مــواطنين وســبعة إســرائيلي جنــدي قتــل

 تـم اهللا رام وفـي يوسـف، قبـر موقـع فـي المـوت حتى مدحت يوسف الشرطي نزف التالية األيام وفي. العالم
 االحـتالل وقمـع العنـف مـارد. نـوروزيتس وبـادين اهـاميإبر يوسـي االحتيـاط، بجنـديي الجمـاعي القتل تنفيذ

 ربما المقاومة، هذه قمع يتم أن إلى قاتلة سنوات أربع من أكثر سيستغرق األمر. القمقم من خرج الوحشي
  .مؤقتة بصورة

 والـذعر الخـوف من سنوات. واالنتحاريين المتفجرة الحافالت كابوس بمثابة الثانية االنتفاضة كانت
ــر ــاأين الكبي ــسبة. مواطنوهــا ذهــب م ــسطينيين وبالن  الــدماء وســفك الوحــشي القمــع ســنوات هــذه كانــت للفل

 تـؤد لـم التـي والتضحية القتال سنوات وكانت الجماعية، واالعتقاالت والحواجز واإلغالق والحصار الجماعي
 وأسـوأ ،األقـصى انتفاضـة قبـل كـان ممـا ًوسـوءا ًبؤسـا أكثـر وضعهم صار سنة عشرين فبعد. مكان أي إلى
  .وقسوة صعوبة أكثر وضعهم كان ١٩٤٨ كارثة وفي. مضى أي من أكثر

 الـثمن فقـط. ًهـدرا سـفكت مباحـة، كانـت ودماؤنـا دمـاؤهم: المجمـوع صـفرية لعبـة يكن لم ذلك ولكن
 معطيـات وحـسب. اإلسـرائيليون دفعـه الـذي الـثمن من بكثير أعلى كان ًدائما، الحال هي مثلما دفعوه، الذي

 ،"بتـسيلم" معطيـات وحـسب. انتحاريـة عمليـة ١٣٨و ًإسـرائيليا ًقتـيال ١٠٣٠ الفتـرة تلـك في سجل الشاباك،
 آالف ٦ وحـوالي هـدمت، منـزل ٤١٠٠ إلـى إضـافة ًشخـصا ٣١٨٩ الفلسطيني الطرف في القتلى عدد بلغ

  .اعتقالهم تم شخص

 الطـرف فـي األولـى ماأليـا وتـسجيالت والمقـاالت التقـارير إلـى البدايـة، إلـى األسـبوع هـذا فـي رجعت
 الــذين األوائــل الفلــسطينيون الثالثــة الــضحايا. األقــصى انتفاضــة إلــى تحــول مــا ســرعان الــذي الفلــسطيني،

  .ًأطفاال كانوا كريتسمان، ميكي والمصور أنا عنهم تحدثنا



 
١٩

 ابـن بـدران: عـالء: الحـرم فـي األطفـال رؤوس علـى النـار بـإطالق إسرائيل به االنتفاضة قمع بدأت
 المقاصـد، مستـشفى فـي المكثفـة العنايـة قـسم فـي احتضر سنة ١٣ ابن جودة ومحمد عينه، فقد سنة ١٢

 االنتفاضـة انـدالع علـى أيـام عـشرة وبعـد. حنينا بيت مقبرة في ودفن توفي سنة ١٥ ابن مسلماني ومجدي
 اإلسـرائيلية اإلعـالم وسـائل فـي الكتابـة تمـت بالكـاد معظمهـم وعـن. قتلـوا قـد ًفلـسطينيا ًولـدا ١٤ هناك كان
 الـدكتور المقاصـد، مستـشفى مـدير. معـدودين يزالـون مـا كـانوا الذين اليهود بالضحايا كالعادة انشغلت التي
 فيهـا ًمرطبانـا ١٦ غرفتـه فـي عـرض قـد كـان قريـع، العـالء أبـو أوسـلو اتفاقـات مهندس شقيق قريع، خالد

  .يهف يعمل الذي المستشفى في المصابين من إخراجه تم الذي الرصاص

. النهـائي موتـه ينتظـران والـداه وكـان سـريري، مـوت فـي المكثفـة العنايـة غرفـة فـي يرقد جودة كان
 فيه أطلق الذي الوقت في غنيم أبو جبل مستوطنة في الباطون صب بعد عاد باطون، خالطة سائق والده،
 الـدكتور علينـا رخصـ "سـنة؟ ١٣ ابـن ولـد هـذا أن تعـرف أنت.. إنسان هو". الحرم في ابنه رأس على النار

  .شيء كل وشاهد سبق الذي الدجاني إيهاب

ــات بعــد علــى ــار مئ ــاك، مــن األمت ــا، بيــت حــي فــي هن  الطفــل عــزاء بيــت فــي يجلــسون كــانوا حنين
 شـرقي فـي "اليابانيـة التكنولوجيـا مركـز" باسـم للحواسـيب محـل صـاحب ،وهـو سمير الثاكل والده. مسلماني
 الرصاصـة. المنـاطق سـكان علـى فـرض الـذي اإلغالق على لالحتجاج الحرم إلى ذهب ابنه إن قال القدس،
 الملكـة. فقـط عينـه فقـد فقـد. بقليـل أفـضل كـان بـدران عـالء الطفـل وقـدر. قـصيرة مـسافة من رأسه هشمت
 لــ عمليـات فيـه أجريـت الـذي القدس، شرقي في جون سان العيون مستشفى دخولها عند ابتسمت اليزابيث

  .ًطفال ١١

 للجنـود، جماعي فتك على أيام ثالثة بعد األول، تشرين ١٥ في اهللا رام في الشرطة كزمر زيارة إن
ــدفاع حــاول بأنــه لنــا قــال الــشيخ، كمــال العقيــد المركــز، قائــد. بكثيــر أكثــر مــشحونة كانــت  عــن بجــسده ال

 واختطـف طالحـائ إلـى دفعـه المركز مبنى اقتحم الذي والجمهور الرسمي، الزي يرتديان كانا اللذين الجنديين
 للــسلطة األكبـر الفـشل" هـو هـذا بـأن لنــا وقـال. الحيـاة قيـد علـى حيـين رآهمــا مـن هـو كـان. منـه الجنـديين

 تكـن لـم والجثـث الـدماء صـور مـن المـصدومة إسـرائيل. "اهللا رام ولـشرطة لـي األكبـر اإلهانة"و "الفلسطينية
  ...موراأل هذه نشر بسبب ثار كبير وغضب الشرطة قائد رواية لسماع مستعدة

 فـي الجامعـة مـن حمـران أنـور اإلسـالمي الجهاد في الناشط الطالب خرج التصفيات؛ بدأت ذلك بعد
 رصاصــة عــشرون. أجــرة ســيارة وانتظــر جانبــه، إلــى وزوجتــه يديــه فــي كتبــه االمتحــان، إنهــاء بعــد نــابلس
 فـي قتلـوا المارة من قليل غير عدد هناك. جرزيم جبل أعالي من ًمترا ٣٠ بعد على أصابته الجيش لقناصة

  ...ًفلسطينيا ًقتيال ٢٥٠ سجل األول كانون في. التصفيات هذه

 التلبــاني إسـماعيل األجــرة سـيارة ســائق أسـابيع بــضعة بعـد قتــل غـزة فــي "نتـساريم" مــستوطنة قـرب
 ولـدت بلـوط صـابرين الطفلـة. الشارع في مرت التي المستوطنين قافلة من االقتراب على لجرأته) سنة ٥٠(
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 إلـى بالوصـول لهـم للـسماح للجنـود الوالـدان فيـه توسـل الـذي الوقـت فـي الـضفة شـوارع في أجرة سيارة في
  .ذلك على يضحكون والجنود السري، بالحبل مربوطة وهي األجرة سيارة من إخراجها تم وقد. المستشفى

 ٨ ابـن انكـ. الثانيـة االنتفاضـة بدايـة منـذ قتلـوا ًفلـسطينيا ًطفـال ٦٦ صـور نشرنا ٢٠٠١ آذار في
 عـدد لـه أضـيف ذلـك بعـد. الحـين ذلـك حتى األخيرة الضحية يصبح أن قبل غرفته في يلعب ونصف سنوات
 انتخــاب تــم شـباط، ٦ فــي أسـابيع، بــضعة قبـل. فلــسطينيين ًوتحديـدا إســرائيليين اآلخـرين، األوالد مــن كبيـر

  .سرائيلإ في للحكومة ًرئيسا -ذلك بكل للحرم زيارته تسببت الذي- شارون أريئيل

  ٢٦/٩/٢٠٢٠ القدس العربي

***  

  كي ال ننسى

 األقصى انتفاضة اندالع على عاما ٢٠

  

كامب "أسبوعين من المفاوضات التي عقدت في منتجع  بعد – نوباني يامن – وفا ٢٠٢٠-٩-٢٧ اهللا رام
لراحـل ياسـر بدعوة من الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، ومشاركة الرئيس الفلسطيني الشهيد ا" ديفيد

، وبعـد عـدم التوصـل إلـى ٢٠٠٠ باراك، وفي تموز من العام أيهودعرفات، ورئيس وزراء االحتالل األسبق 
  ".انتفاضة األقصى"، اندلعت اإلسرائيليحل سلمي في الصراع مع االحتالل 

رسـم  أتهم الشهيد عرفات بعدم تقديم تنازالت من شأنها التوقيـع علـى االتفاقيـة التـي كانـت تآنذاك،
ــسطينية المــستقبلية، وشــهد عــصر الخمــيس  ــة الفل ــول ٢٨شــكل الدول ــين مــصلين ٢٠٠٠ أيل  مواجهــات ب

وشــبان غاضــبين وشــرطة االحــتالل وحــرس حــدوده وقواتــه الخاصــة، التــي اقتحمــت باحــات األقــصى لتــأمين 
انـت تلـك تدنيسه من قبل زعيم حزب الليكود المتطرف أرئيل شارون، وعدد من أعـضاء حزبـه اليمينيـين، فك

  ".انتفاضة األقصى"ُالساعات الشرارة األولى النطالق االنتفاضة الثانية والتي عرفت فيما بعد باسم 

 أيلـول، ٢٩ اليـوم الثـاني، الجمعـة وشـهد  شابا بجـروج مختلفـة،٢٠ في أحداث اليوم األول أصيب
 جـريح، والـشهداء ٣٠٠مواجهات أكثر عنفا، بعد انتهاء صالة الظهر، أسفرت عن استـشهاد سـتة شـبان و

أسامة جدة من القدس، وبالل عفانة من أبـو ديـس، وحمـد فـراح مـن أم الفحـم، ويحيـى فـرج مـن بيـت : هم
  .صفافا، وهيثم عويضة من القدس، أما الشهيد السادس فظل مجهول الهوية حتى اليوم التالي

اتــسعت رقعــة  شــامل وحــداد عــام، وإضــراب أيلــول، وهــو اليــوم الثالــث لألحــداث، عــم ٣٠ الــسبت،
 ٕواصـابة مواطنـا ١٣المواجهات لتشمل كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد 

، وكان من بين الشهداء الطفل محمد جمال الدرة بعـد أن حاصـرته النيـران اإلسـرائيلية بـين يـدي أبيـه ٦٢٣
 بـذلك رمـزا لالنتفاضـة رالمعمـورة وصـاوأمام كاميرات التلفـاز، فهـزت صـورته ضـمائر البـشر فـي كـل أرجـاء 

  .الفلسطينية في كل مكان
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 آخـرين، ٢٢٧ وأصـيب اليوم التالي، األحد، األول من تشرين األول، استشهد عشرة مـواطنين وفي
وخرجــت أولــى المظــاهرات المــساندة . واســتخدم االحــتالل فــي تلــك المواجهــات المروحيــات وصــواريخ الــالو

، فكانت مظاهرة مخيم اإلسالميةقوات االحتالل، ورفضه المساس بمقدساته للشعب الفلسطيني في تصديه ل
عين الحلوة، تالها مظاهرة حاشدة في مخيم اليرموك القريـب مـن دمـشق، لتمتـد الحقـا إلـى معظـم العواصـم 

 والغربيـة، حيـث شـهد بعـضها مـسيرات مليونيـة، وبـدأت حمـالت تبرعـات ضـخمة واإلسـالميةوالمدن العربية 
ت التلفــزة العربيــة، حيــث تــم تخــصيص أيــام مفتوحــة للتبــرع لــصالح االنتفاضــة، وخــرج عــشرات عبــر شاشــا

  .الجرحى للعالج في المستشفيات العربية

، إذ ١٩٤٨تشرين أول امتدت المواجهات إلى داخل أراضي عـام /  ذات اليوم األول من أكتوبروفي
شــتباك مــع وحــدات الــشرطة اإلســرائيلية التــي نفــذ الفلــسطينيون هنــاك إضــرابا شــامال وقــاموا باالحتجــاج واال

قـرب أم الفحـم، ليكـون شـهيد االنتفاضـة )  عاما٢١( من المشاركين وقتلت عمر أحمد جبارين ١٨اعتقلت 
وبعدها .  في الداخل، وأصابت سبعة متظاهرين بالرصاص الحي، وثالثة وخمسين بالطلقات المطاطيةألولا

 فـي  خـالل مواجهـات مـع الـشرطة اإلسـرائيلية٤٨ عام أراضي اخل مواطنا من د١٣بعدة أيام أستشهد نحو 
  .عدد من البلدات والمدن العربية، في أوسع مشاركة لفلسطينيي الداخل في التصدي لالحتالل

، استــشهد ثمانيــة مــواطنين فــي األول اليــوم الخــامس لالنتفاضــة، االثنــين الثــاني مــن تــشرين وفــي
 مــواطنين فــي الــضفة وغــزة ٩ االنتفاضــة، استــشهد أيــامء، ســادس مواجهــات فــي الــداخل، وفــي يــوم الثالثــا

  .وكفر مندا

 تأجيـل حفـل زفـاف، حيـث إعالنـات، بدأت الـصحف تنـشر ٢٠٠٠أكتوبر /  بدايات تشرين األولفي
تأجــل الكثيــر منهــا، أو تــم فــي صــمت، احترامــا لــدماء الــشهداء والجرحــى ومراعــاة للظــروف التــي يمــر بهــا 

  .شعبنا

 بعـد أن دخـال بطريـق الخطـأ إلـى إسـرائيليانتـشرين أول قتـل جنـديان /  من أكتـوبر الثاني عشرفي
مدينة رام اهللا، بأيدي الشبان الغاضـبين، وردت إسـرائيل بـشن هجمـات صـاروخية بالطـائرات العموديـة علـى 

  .بعض مقار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

نتفاضـة استـشهد الـشاب رائـد حمـودة متـأثرا بجروحـه، ، وبحلول اليوم الثامن عـشر لال١٥/١٠ في
  . في سجل شهداء االنتفاضة١٠٠مسجال الرقم 

أكتــوبر، تــم االتفــاق علــى وقــف إطــالق النــار وســحب القــوات /  الــسابع عــشر مــن تــشرين أولوفــي
عة ولكن استشهاد تس. اإلسرائيلية، وذلك خالل قمة عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري بإشراف كلينتون

تـشرين أول / مواطنين وجرح أكثر من مائة آخرين في مواجهـات عنيفـة فـي الحـادي والعـشرين مـن أكتـوبر
ّجدد المواجهات، التي ازدادت وتيرتها كما ونوعا، بانفجار سيارة مفخخة في أحد أسـواق مدينـة القـدس فـي 

  .اإلسرائيليين  ما أدى إلى مقتل عدد من ،٢/١١
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 نوعية المواجهة، فقتلت طائراته الناشط البارز في حركة فـتح حـسين  من ناحيته صعد فياالحتالل
عبيات، وذلك بتاريخ التاسع من تشرين الثاني، بعد قصف سيارته بالصواريخ في مدينـة بيـت لحـم، لتكـون 

 حيـث ، للنشطاء الميدانيين وقادة الفصائل والعمـل الـوطنياإلسرائيليةبمثابة الفاتحة في سلسلة االغتياالت 
  . أمين سر حركة فتح في مدينة طولكرم ثابت ثابت، الهدف الثاني لالغتيال بعد عبياتكان

: ، وشـملت معظـم الفـصائل الفلـسطينية وقادتهـا، وأبـرزهماإلسـرائيلية ازدادت وتيرة االغتيـاالت الحقا
لـشيخ  بالـسم بعـد محاصـرة مقـره فـي رام اهللا، واغتيـال الـزعيم الروحـي لحركـة حمـاس ااتاغتيال ياسـر عرفـ

 اغتيــال األمــين العــام للجبهــة الــشعبية أبــو علــي إلــى إضــافةأحمــد ياســين، وخلفــه عبــد العزيــز الرنتيــسي، 
  .مصطفى، ومئات النشطاء البارزين من مختلف التنظيمات

المقاتلـة معتـرك االنتفاضـة، وقـصفت ) ١٦اف (، دخلـت طـائرات الــ ٢٠٠١ أيـار ١٨ أنـه فـي يذكر
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين، مقرات للشرطة الفلسطينية في 

وجاء ذلك بعد أن نفذت عملية تفجير في مركز تجاري سـياحي بمدينـة نتانيـا الـساحلية وأسـفرت عـن مقتـل 
  . آخرينٕواصابة إسرائيليينخمسة 

الحـتالل عمليـة ، والتـي أطلـق عليهـا جـيش ا٢٠٠٢ من أبرز أحداث االنتفاضة اجتياح العـام ولعل
، ومحاصـرة مقـر ٢٠٠٢-٣-٢٩ بدخول مدينة رام اهللا في اإلسرائيلية، حيث بدأت الدبابات "السور الواقي"

، أوروبيـة غـزة واألردن ودول إلى المقاتلين الذين تحصنوا فيها ٕوابعادالشهيد الراحل عرفات، وكنيسة المهد 
  . احتالل جميع مدن الضفة الغربيةإسرائيلوأعادت فيها 

، جرى اجتياح مدينة قلقيلية، وفي اليوم التـالي اجتاحـت ٣١/٣/٢٠٠٢ ساعات فجر يوم األحد في
 اجتاحـت سـلفيت وجنـين ونـابلس، ٢٠٠٢-٤-٣ اجتاحت بيـت لحـم، وفـي ٢٠٠٢-٤-٢مدينة طولكرم، و

ذي  مخـيم جنـين، الـزرةمجـ: وارتكب االحتالل خالل االجتياحـات العديـد مـن المجـازر بحـق المـدنيين، أبرزهـا
، ودمــر االحــتالل البنــى التحتيــة وقطــع اإلســرائيليةصــمد ألكثــر مــن أســبوعين فــي وجــه آلــة القتــل والخــراب 

 حـاجز، ووصـلت ٦٠٠أوصال المدن والمناطق الجغرافية بالحواجز والـسواتر الترابيـة، التـي زاد عـددها عـن 
  .نشآت والمركباتأعداد الشهداء إلى المئات والجرحى الى اآلالف، ودمرت مئات المنازل والم

 من أشد نتائجها خرابا على الـضفة الغربيـة، بنـاء جـدار الفـصل العنـصري، والـذي يبلـغ طولـه وكان
من أراضي الضفة الغربية، خاصة في منـاطق جنـين وقلقيليـة وسـلفيت والقـدس، % ٢٣ ويلتهم   كم،٧٢٨

 كنتونـات إلـىة الغربيـة ويقـسم الـضف. مـواطن عـن أراضـيهم الزراعيـة" ٧٢٠٠٠" تجمعا سكانيا ٣٦ويفصل 
 حرمــان إلــى إضــافة أراضــي الــداخل، إلــى"  ألــف نــسمة٢٦" تجمعــا ســكانيا فلــسطينيا ١١منفــصلة، ودخــول 
 ماليين متر مكعب من المياه تقع ضمن األراضي التي ٧ بئرا من المياه الجوفية توفر ٥٠الفلسطينيين من 

  .تم االستيالء عليها

  ٢٧/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا
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  اصدارات

  الصهيونية الرواية لمواجهة األقصى المسجد دليل إطالق

 

ّ داود كتاب-دوت كوم"القدس"-القدس أصدر الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبـارك -ُ
وقبة الصخرة المشرفة واإلدارة العامة ألوقاف القدس وبالتعاون مع الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون 

الحـرم القدسـي الـشريف والـذي يـشتمل / القدس الطبعة الثانية من دليـل المـسجد األقـصى المبـارك -لدوليةا
ً معلما من معالم المـسجد تعكـس مـا أصـدرته هـذه الهيئـات عـام ١٣٦على تعريف تاريخي منقح وموثق ل 

  .المسجد من خارطة للمسجد، بحيث يعتبر هذا الدليل المعتمد رسميا لشرح تاريخ ومعالم ٢٠١٨

ًويجــري العمــل حاليــا علــى إصــدار الــدليل باإلنجليزيــة والفرنــسية ولغــات أخــرى، علمــا بــأن الطبعــة 
  .يمكن مشاهدة الدليل هنا. ٢٠١٥األولى من الدليل كانت قد صدرت بالعربية واإلنجليزية والتركية عام 

فلــسطين واألردن، وراجــع الــدليل عــشرات البــاحثين والمختــصين والشخــصيات الدينيــة والعلميــة فــي 
ويهـدف الـدليل لتمكــين الحجـاج والزائـرين والبــاحثين معرفـة وفهـم معــالم المـسجد األقـصى فــي ضـوء التــراث 
ًاإلسالمي الموثق والمنقح كما يمكنهم أيضا من الرد على شـبهات تزييـف تـاريخ المـسجد األقـصى والمعـالم 

  :يل األقصىويعتبر التعريف التالي أهم ما اشتمل عليه دل. المحيطة به

  تعريف المسجد األقصى المبارك

ويقع . الحرم القدسي الشريف هو واحد من أقدس ثالثة مواقع في اإلسالم/المسجد األقصى المبارك
وبحـسب تعريـف علمـاء الـدين المـسلمين . ّفي الجانب الجنوبي الشرقي للبلدة القديمـة المـسورة فـي القـدس

وبالتـالي، . بارك هو الحرم القدسي الشريف بأكملـه فـي القـدسومنظمة اليونسكو، فإن المسجد األقصى الم
َفــإن مــصطلحي  والمــسجد . يــشيران إلــى نفــس المكــان" والحــرم القدســي الــشريف" المــسجد األقــصى المبــارك"َ

األقــصى المبــارك هــو المــساحة واألرض، بمــا يــشمل ذلــك مــا بنــي عليهــا، المحاطــة بأســوار علــى جوانبهــا 
 م ٤٩١، وعلـى طـول )٢ م١,٠٠٠دونـم واحـد يـساوي (ً دونمـا ١٤٤ أكثـر مـن األربعة وتمتد على مـساحة

الحـرم القدسـي /ويشمل المـسجد األقـصى المبـارك. ً م جنوبا٢٨١ً م شماال، و٣١٠ً م شرقا، و٤٦٢ًغربا، و
، والمــسجد المروانــي، ومــسجد قبــة الــصخرة، ومــسجد البــراق، )الجــامع األقــصى(الــشريف المــسجد القبلــي 

  .ي، وباب الرحمةواألقصى السفل

ــات والزوايــا الــصوفية والمكاتــب  ــع الــساحات والمــصليات والمــدارس والمكتب ــا يــشمل أيــضا جمي ّكم ً
ّوالحمامات التقليدية واألسبلة واألروقة والمصاطب وأحواض وقنـوات الميـاه وكـل مـا يقـع فـوق وتحـت أرض 
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 الطـرق واألزقـة التـي تـؤدي إلـى ّوهذا يتضمن كـل. الحرم القدسي الشريف/مساحة المسجد األقصى المبارك
  .بواباته، وأسواره، بما يشمل ذلك حائط البراق الشريف

الحــرم القدســي الــشريف /ّكمــا يتــضمن أيــضا الممتلكــات الوقفيــة التابعــة للمــسجد األقــصى المبــارك
ّولحجاجــه، ومحيطــه ً دونمــا للمــسجد األقــصى المبــارك، ١٤٤داخــل وخــارج أســوار المــساحة الممتــدة علــى . ُ

ّاك المئات من الممتلكـات الوقفيـة، والتـي تـشمل أراض وعقـارات ومبـان تـم وقفهـا علـى المـسجد األقـصى هن
حجـة وقـف ووثيقـة مـسح ( هجـري ١١٥٥المبارك بحـسب وقفيـات تـم مـسحها وتجديـد اعتمادهـا فـي العـام 

  ).الوقفيات الراكبة على المسجد األقصى المبارك

   القدسأوقافمدير ورئيس 

 داخــل المــسجد إســالمي اثــر ١٣٦هنــاك "طيــب مــدير أوقــاف يقــول لـــ عمــان نــت الــشيخ عــزام الخ
 جميـع اإلسـالميةاألقصى المبارك الذي هو رمز عقيدة المسلمين فـي كافـة أنحـاء العـالم تـشمل هـذه اآلثـار 

المــسجد القبلــي وقبــة الــصخرة والمــسجد القــديم والمروانــي والرحمــة و القبــاب والمــآذن والمــصاطب والزوايــا 
 وجميــع مــا دار عليــه الــسور مــن جهاتــه األربــع والطــرق المؤديــة إليــه والبــالغ واآلبــارفية والمــدارس الــصو

وهناك شرح عن كل أثر من اآلثـار الموجـودة داخـل المـسجد توضـح مـن قـام ببنائـه  ". دونما١٤٤مساحته 
وايـة الـصحيحة دون  الرإسـالميةسواء القباب أو البوائك والمدارس وكل ما يتعلق بهذا المسجد الـذي تؤكـد 

  .تزييف أو تحري

سـنقوم بتوزيـع الـدليل علـى الـسفارات والقنـصليات والمكتبـات ودور " وقال الـشيخ عـزام لعمـان نـت 
  . المباركاألقصىاألبحاث والمؤسسات التعليمية ومن يأتي للمسجد 

 أن الــدليل المحــدث" عمــان نــت"يقــول الــشيخ عبــد العظــيم ســلهب رئــيس مجلــس أوقــاف القــدس لـــ 
الحــرم القدســي / المبــاركاألقــصىلالقــصى يــوفر بطريقــة ســهلة وسلــسلة معلومــات وصــور عــن المــسجد 

 الشيخ سلهب ضرورة توزيع الدليل للمـدارس والجامعـات وخاصـة لمـن ال يـستطيع الوصـول وأكد ."الشريف
دي مـدير يقـول المؤلـف الـرئيس للـدليل مهـدي عبـد الهـا . للتعرف على هـذا المعلـم اإلسـالمي العـاملألقصى

عام مؤسسة باسيا للدراسات أن هدف الدليل هو توثيق ونشر المعلومات من مصادرها اإلسالمية المعتمـدة 
 و تأكيد الرواية التاريخيـة العربيـة والحقـوق الفلـسطينية اإلسالميلدى المرجعيات الدينية ومجلس األوقاف 

ــى المقدســات  ــد التمــسك بالوصــاية الهاشــمية عل ــة  واإلســالميةو تأكي ــذ عهــد النهــضة العربي المــسيحية من
 والى يومنـا هـذا واإلجمـاع العربـي واإلسـالمي والـدولي علـى ذلـك والكـشف وتعريـة محـاوالت تزييـف ١٩١٥

  .وتحريف وتشوية الواقع الراهن العقدي اإلسالمي والتاريخ العربي والحقوق الوطنية الفلسطينية

صـفي الكيالنـي المـدير التنفيـذي للـصندوق الهاشـمي  وأمـا الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى مول الدليل
 ٢٠١٢تطوير هذا الدليل بدأ منذ العـام " الذي قاد ومول الدليل فيقول لـ عمان نت األقصىإلعمار المسجد 

ٕمع بدء الحملة المتطرفة ضد رواية األقصى واطالق فتاوى حث المـسلمين علـى زيـارة المـسجد بحكـم زيـارة 
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تطوير الدليل خاض في حيثياتـه وزارات األوقـاف "ويؤكد الكيالني أن . " لسجان السجين ليست تطبيعا مع ا
  ".ودور اإلفتاء في األردن وفلسطين

إن أهم ما الدليل رسم مسارات سـياحية لـإلدالء والحجـاج المـسلمين والزائـرين مـن غيـر المـسلمين "
 خـالل قـراءة تـاريخ عـشرات العلمـاء ٕبحيث يستطيع الزائر الجمع بين التعبد والتعلم واحيـاء علـوم الـدين مـن

 والفــت فيهــا أمهــات األقــصىاطب وقبــاب ص الهامــة التــي شــغلت مــواألحــداث اإلســالميةوالقــضاة والجاليــات 
الكتــب مثــل إحيــاء علــوم الــدين لإلمــام الغزالــي وتــاريخ مــشايخ القــدس مثــل عــالء الــدين البــصير والبــديري 

ســالطين األمــة اإلســالمية بالحفــاظ علــى معــالم المــسجد  خلفــاء وتماتةالخالــدي وآل غــانم عــالوة عــن اســو
تـصحيح الروايــة بخـصوص عــشرات  ".األقــصىتـزال شــاهدة علـى هــذا التـاريخ العميــق فـي  األقـصى التــي ال

األماكن واضح وظاهر فـي هـذا الـدليل خـصوصا عنـد الحـديث عـن معـالم المـستوى الـسفلي للحـرم الـشريف 
 إسالميتها التي كادت الرواية الصهيونية ان تسرق األموية والقصور مثل المسجد المرواني والباب المزدوج

  .سالمي من بناء اأصيلوأنها جزء 

 األمـــةال مكـــان إســـالمي فــي العـــالم يحفـــظ تـــاريخ وحقـــب "وخلــص الكيالنـــي بـــالقول ان يعتقـــد ان 
  ".األقصى مثل اإلسالمية

  ٢٢/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  اخبار باالنجليزية
 

Abbas Asks UN for international Mideast conference next year 
 

United Nations (United States) (AFP) - Palestinian president Mahmud Abbas appealed 

Friday to the United Nations to arrange an international conference on the peace process, 

in the wake of Gulf Arab recognition of Israel.In an address to the UN General Assembly, 

Abbas asked Secretary-General Antonio Guterres to convene the meeting "early next 

year" and bring in "all relevant parties. "The conference should have full authority to 

launch a genuine peace process based on international law," Abbas told the virtual General 

Assembly in a recorded address."It should aim to end the occupation and grant the 

Palestinian people their freedom and independence in their own state along the 1967 

borders with East Jerusalem as its capital and settle final-status issues, notably the refugee 

question," he said.Abbas made his appeal amid concerns among Palestinians of dwindling 

support in the Arab world for their decades-long campaign for an independent state. 

The United Arab Emirates and Bahrain earlier this month agreed to recognize Israel, a 

major coup for the Jewish state and diplomatic win for US President Donald Trump. 

The two Arab states, while saying they still support a Palestinian state, share concerns 
Israel and the United States about neighboring Iran.Abbas said: "It is delusional to think 

that the Palestinian people could be sidelined.""You should all know that there can be no 

peace, no security, no stability or coexistence in our region without an end to the 

occupation and without a just and comprehensive solution to the Palestinian question," he 
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said. The Palestinian Authority has refused diplomatic efforts by the Trump 

administration, saying it is biased toward Israel. 

Jordan Times 26/9/2020 

*** 

Malaysia says ending Israeli settlement activities is a must for peace 
 

KUALA LAMPUR – Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin said yesterday that in 

order to achieve lasting peace in the Middle East, Israel must cease all of its illegal 

settlement activities and withdraw from the Occupied Palestinian Territory and 

surrounding Arab countries. 

Addressing the General Debate of the 75th Session of the United Nations General Assembly 

in New York virtually, Muhyiddin said, “First, it [Israel] must cease all of its illegal 

settlement activities. Second, it must withdraw its troops from the Occupied Palestinian 

Territory and surrounding Arab states. Third, it must allow Palestinian refugees their 

right to return to their land and property.” 

“Fourth, it must restore the original status of Jerusalem and last but certainly not least, it 

must restore its credibility and revert to the negotiating table with Palestine,” he added. 

Muhyiddin pointed out that Israel continues to threaten Palestinian statehood with further 

annexation of Palestinian land, further denying Palestine any form of human security or 

peace. 

He said Malaysia's position remained clear and consistent that annexation was unlawful 

and violates the Charter of the UN, Geneva Conventions and relevant resolutions of the 

General Assembly as well as the Security Council. 

The Malaysian Prime Minister said his country supports the call of the international 

community including by the UN secretary-general, for the Middle East Quartet to find a 

mutually agreeable path for the parties to reengage towards a negotiated peaceful 

settlement. 

“We continue to call upon the international community to uphold Palestine's legitimate 

right to self-determination, which constitutes one of the very core principles of the UN 

when it was created 75 years ago,” he said. 

Wafa 26/9/2020 

*** 

Remembering the Second Palestinian Intifada 
 

RAMALLAH – On the 28th of September of the year 2000, Israel’s then opposition leader 

Ariel Sharon, heavily guarded by policemen and soldiers, stormed Al-Aqsa Mosque 

compound in occupied Jerusalem, provoking a Palestinian uprising that was later known 

as the Second Intifada or the Al-Aqsa Intafada. The uprising lasted five years and left over 

3,000 Palestinians and 1,000 Israelis killed.   

Prior to Sharon’s move, tensions had risen against the backdrop of the failed Camp David 

talks, when late Palestinian leader Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Ehud Barak 

failed to come to a peace agreement due to disagreements over the status of Jerusalem and 

the right of return for Palestinian refugees. As a result, the promised declaration of a 

Palestinian state was postponed. 

It was on the last Thursday of September when Sharon decided to visit Al-Aqsa Mosque 

accompanied by heavily armed Israeli policemen. The decision was met with widespread 

outrage by Palestinians who had just marked the anniversary of the Sabra and Shatila 

Massacre, for which Sharon was found responsible for failing to stop the bloodshed. 
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Palestinians were also deeply frustrated over the ongoing Israeli occupation, which once 

again peace talks had failed to resolve.   

The next Friday and shortly following the weekly Friday prayer, protests erupted across 

the Old City of Jerusalem. Seven Palestinians were shot dead and some 300 more injured 

by the occupation forces. In the following days, mass protests erupted across the West 

Bank and Gaza, prompting a violent response from Israeli occupation forces. A report by 

Amnesty International found that the majority of Palestinian casualties during this time 

were civilian bystanders and that 80 percent of those killed in the first month were not 

endangering the lives of Israeli occupation forces. 

On Saturday 30 September, the murder of 12-year-old Muhammad Al-Durrah by Israeli 

occupation forces as he took shelter with his father was captured on camera and sparked 

worldwide condemnation. The video showed the father and the son bending behind a 

concrete pillar as they tried to escape Israeli soldiers who had opened fire. Al-Durrah’s 

father could be seen trying to ask the soldiers to stop firing, but was met with a hail of 

Israeli gunfire that put an end to the son’s life. The footage became iconic, representing the 

oppression endured by the Palestinians. 

The months that followed witnessed more violent crackdowns, leaving hundreds of 

Palestinians dead and thousands injured. 

Upon Sharon’s election to the office of Prime Minister in early 2001, he refused to meet late 

President Arafat, and all attempts at diplomacy came to a roadblock. In 2002, Palestinian 

leaders repeated their efforts to stop the violence and arrive at a peace deal by endorsing 

the Arab Peace Initiative outlined by Saudi Arabia, yet Israel has largely ignored the 

proposal until this day. 

Wafa 27/9/2020 

*** 

NGOs call in Facebook to stop censoring Palestinian content and get rid 

of an Israeli Oversight Board member 

 
RAMALLAH – Several Palestinian and international non-governmental organizations 

(NGOs) have called on Facebook to stop censoring Palestinians and Palestine advocates 

and to get rid of an Israeli member of Facebook’s Oversight Board who has a history of 

censoring Palestinian social media content. 

“Facebook's Oversight Board was created to address Facebook's content moderation issues 

– it is intended to act as an internal Supreme Court, making ‘final and binding decisions on 

whether specific content should be allowed or removed from Facebook and Instagram’,” 

said the organizations. “But we challenge the appointment of Emi Palmor, a former 

general director of the Israeli Ministry of Justice's Cyber Unit, to the Board. The unlawful 

work of the Cyber Unit under Palmor resulted in increased takedowns of thousands of 

pieces of Palestinian content and ‘imposed severe limitations on freedom of expression and 

opinion, especially about Palestine’,” they said. 

“Facebook needs to remove hate speech – not censor Palestinians, and advocates of 

Palestinian rights, for speaking out about Palestinian experiences under occupation and 

apartheid. Members of the Oversight Board must be leaders experienced in upholding the 

rule of law and protecting human rights worldwide. Palmor's resume should immediately 

disqualify her,” said the organizations. 

The organizations, which included the Jewish Voice for Peace, Palestine Solidarity 

Campaign, 7amleh, the Palestine Institute for Public Diplomacy, and the Boycott, 

Divestment and Sanctions (BDS) movement, urged petitioners “to tell Facebook that they 
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MUST focus on removing hate speech, not censoring valid speech by Palestinians and 

Palestine advocates – and that Emi Palmor has to go.” 

Wafa 26/9/2020  

***  

Israeli police arrest Jerusalemite and his son 
 

OCCUPIED JERUSALEM - The Israeli police arrested at dawn Saturday a Jerusalemite 

citizen and his son after they raided their home in the Old City of Occupied Jerusalem. 

Local sources reported that the Israeli policemen arrested Bassem Asila and his son Malik 

after beating them in Bab al-Silsila in Occupied Jerusalem. 

In a related context, the occupation police imposed a curfew on the holy city and issued 

numerous violation tickets against Jerusalemites for using their cars especially near the 

main Jerusalem checkpoints. 

Occupied Jerusalem is witnessing a comprehensive closure that began several days ago and 

continues for weeks due to Jewish holidays and the outbreak of the corona pandemic. 

The Israeli occupation targets Jerusalemites with arrests, deportation orders and fines with 

the aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa Mosque and leaving it an easy 

prey for Israeli settlers. 

Jerusalemites are sparing no effort to stand in the way of the Israeli occupation's 

conspiracies despite all the arrests and harassment they are exposed to, deportation from 

the Al-Aqsa Mosque and Jerusalem, travel bans, and repeated raids of their homes. 

Jerusalem recently witnessed an escalation in Israeli settler groups' incursions into the Al-

Aqsa Mosque under the pretext of celebrating the Hebrew Year while tightening 

restrictions on Palestinian citizens reaching the Al-Aqsa Mosque. 

The so-called Temple Groups issued calls urging all Israeli extremists to storm Al-Aqsa by 

all possible means during the Jewish holidays. 

The Palestinian Information Center 26/9/2020 

***  

IOA displaces four Jerusalemite in Jabal Mukaber 
 

OCCUPIED JERUSALEM - The Israeli occupation authority (IOA) on Friday 

displaced several Jerusalemite families after forcing them to finish demolishing a 

house in Jabel Mukaber neighborhood. 

Waleed Abu Ad’heem, the property owner, started demolishing the house last week 

and had to finish what he started today, September 25, to avoid paying penalties 

and demolition expenses to the Israeli municipality. 

Four Jerusalemite families were living in that house, which consisted of four 

apartments and a number of retail stores leased by local residents. 

In addition to the displacement of those families, the demolition of the house 

deprived the storekeepers of their source of livelihood. 

The Palestinian Information Center 26/9/2020 

*** 
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