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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر

  

 ب أواـّالغاية 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

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  لمحتوىا
  

  االردن والقدس
  

  ٥  جهود دبلوماسية اردنية متواصلة تعيد القضية الفلسطينية الى الواجهة •

  

  سياسيةون شؤ
  

  ٦  القضية الفلسطينية االمتحان األكبر لألمم المتحدة: عباس •
  ٧  حل الدولتين أساس االستقرار: قادة ورؤساء دول •
يفاء بمسؤوليته في القضاء على اإل وزير الخارجية الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي •

  ٨  نظام االحتالل
  

  اعتداءات

  ٩  جوالت استفزازية داخل األقصى وسط حراسة شرطة االحتالل •

  ١١  االحتالل يعتقل شابين من العيساوية بالقدس •

ًاالحتالل يفرض حصارا مشددا على األحياء العربية في القدس • ً  ١١  

  ١٢  اعتداءات على المواطنين جنوب القدس •

  ١٣  عائلة فلسطينية تهدم بركسات ماشية في القدس بضغط من بلدية االحتالل •

  

  تقارير
  

  ١٣  "ثالثة"واالحتالل يخشى من .. عقدان على االنتفاضة الفلسطينية الثانية •

  

  آراء عربية
  

  ١٥  الطريق الوحيد للسالم يتمثل بانتهاء االحتالل •

  فعاليات
  

  ١٧  ٌين على األقصىّانطالق اليوم األول من فعالية ندوات ع •

  

  



 
٤

  شؤون مقدسية
  

لفرض سيطرته على المسجد  الشيخ صبري يؤكد أن االحتالل يتذرع بجائحة كورونا •
  ١٩  األقصى

  

  كي ال ننسى
  

  ٢٠  األقصى انتفاضة اندالع على ًعاما ٢٠ •

  

  اخبار باالنجليزية

Israeli police arrest woman and her husband in Occupied Jerusalem ٢٣  

Settlers storm the Aqsa Mosque despite the closure ٢٣  

Aqsa employee, guard tell details of their deportation ٢٤  
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  االردن والقدس

 جهود دبلوماسية اردنية متواصلة تعيد القضية الفلسطينية الى الواجهة
 

 عبد اهللا الثاني، جهوده الحثيثة والمتواصلة  بقيادة جاللة الملك يبذل االردن - ماجدة ابو طير
ًللوقوف جنبا الى جنب مع القضية الفلسطينية على الصعيدين الدولي واالقليمي، فالمرتكزات والثوابت 

وتأخذ الثوابت األردنية  االساسية هي ذاتها ال تتغير، ولطالما تم التأكيد عليها في كافة المحافل والمناسبات
ّطينية مكانة مقدرة عند الشعب والقيادة الفلسطينية، فالمطالبات دوما بحل الدولتين بما حيال القضية الفلس

 هو السبيل الوحيد لتحقيق ١٩٦٧يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
 عملية، فقد ويعزز األردن مواقفه من القضية الفلسطينية من خالل عدة خطوات .السالم الشامل والدائم

شهدت عمان مؤخرا جهودا دبلوماسية استثنائية، اعادت القضية الفلسطينية لواجهة الحدث العربي 
 االردن   الذي جمع وزراء خارجية« عمان  « والدولي، من خالل عدة أحداث كان من ابرزها اجتماع

ستئناف عملية السالم في  بحضور ممثل االتحاد االروربي، هذا االجتماع جاء ال ومصر وفرنسا والمانيا
الشرق االوسط بعد حالة الجمود التي اصابتها ، ودعم كل الخطوات التي من شأنها ايجاد حل عادل 

 حيث اكد وزير الخارجية ايمن الصفدي موقف االردن ان ال حل اال حل الدولتين  للفضية الفلسطينية ،
مر بأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في  تأكيد أردني مست .والرجوع الى قرارات الشرعية الدولية

المنطقة، وان حل هذا الصراع ال يأتي اال من خالل العودة الى المرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السالم 
العربية التي نصت على مبدأ االرض مقابل السالم، والعودة لطاولة المفاوضات وان التعنت االسرائيلي يزيد 

أضف لذلك، ان هناك رهان عربي على الدور االوروبي وقدرته بالضغط على . من تعقيد المسأل
ًاالسرائليين، فهذا الضغط هو رسالة لوضع حد للتجاوزات واالنتهاكات التي ترتكب يوميا بحق الشعب 

  كما ان االوروبيين طالبوا بشكل صريح بأن يتم االلتزام .الفلسطيني والمقدسات االسالمية والمسيحية
وما يجب  . المدخل االساسي النهاء الصراع العربي االسرائيلي  وهما٣٣٨، ٢٤٢ري االمم المتحدة بقرا

 بايجاد آليات لفتح قنوات حتى  التأكيد عليه في هذا السياق، ان االردن رغم حالة الجمود، فهو مستمر
 تحرك اسرائيلي وان كان االنسداد هو سيد الموقف، اذ ال يمكن الحديث عن تسوية عادلة شاملة دون

الجانب   . ولكن اسرائيل لم تستجب للقرارات الدولية حقيقي، فالعرب قدموا كل ما يثبت حسن النوايا،
 في هذا الجانب ،حيث االصرار على انصافهم و تأكيد  الفلسطيني يقدر ما يبذله االردن بقيادة جاللة الملك

 .فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقيةحقهم في ايجاد صيغة تسوية عادلة تضمن لهم قيام دولة 
الفلسطينيون اليوم بأمس الحاجة الى ما يبذله االردن من وقفة الى جانبهم في ظل اضطراب المنطقة، وكل 
خطوة تبذل هي خطوة غلى طريق السالم وعدم التأجيج واراقة الدم الفلسطيني الذي يواجه المرار للبقاء 

  .واثبات الحق

  ٧ص/٢٨/٩/٢٠٢٠الدستور 
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  شؤون سياسية

  القضية الفلسطينية االمتحان األكبر لألمم المتحدة: عباس
 

 – الــرئيس الفلــسطيني محمــود عبــاس إن القــضية الفلــسطينية هــي االمتحــان األكبــر قــال – رام اهللا
  .المتحدة لألمم

   .دةجاء ذلك في كلمة للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين إلنشاء األمم المتح

تبقى قـضية فلـسطين االمتحـان األكبـر لهـذه ": وأكد عباس أهمية األمم المتحدة لقضية بالده، قائال
  ."المنظومة الدولية، ومصداقيتها وما أقرت به حقا أصيال للشعوب كافة، وال نطلب أكثر ولن نقبل بأقل

قيـق التـسوية الـسلمية ما زلنا ننتظر من األمـم المتحـدة إتمـام مـسؤوليتها الكاملـة فـي تح": وأضاف
  ."لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية

في الوقت الـذي يـشتد فيـه الهجـوم مـن سـلطة االحـتالل اإلسـرائيلي واإلدارة األمريكيـة علـى ": وتابع
  ."هذه المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية، يزداد تمسكنا بهذه المنظمة

علـى األمـم المتحـدة، لتكــون الـداعم لنـضاله المـشروع مــن وقـال إن الـشعب الفلـسطيني عقـد األمــل 
  .أجل حريته واستقالله

  ."بالعمل لنيل الحق في العضوية الكاملة في األمم المتحدة"وتعهد 

ــم  ــة العامــة لألم ــي الجمعي ــسطينية ف ــر الفل ــى حــضور منظمــة التحري ــسطيني إل ــرئيس الفل وأشــار ال
ــراف بهــا د١٩٧٤المتحــدة كمراقــب عــام  ــم االعت ــا عــام ، ث ــة مراقب ــدد مــن ٢٠١٢ول ــا لع ــضمامها الحق ، وان

  .المواثيق الدولية

طلــب الــرئيس الفلــسطيني مــن أمــين عــام األمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، الــدعوة إلــى مــؤتمر و
بهدف االنخراط في عملية سالم حقيقية على أساس القانون الـدولي والـشرعية " ٢٠٢١دولي للسالم مطلع 

  )األناضول(. "لمحددةالدولية والمرجعيات ا

  ٢٨/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 

  

  

  

  

  

  

 



 
٧

  حل الدولتين أساس االستقرار: قادة ورؤساء دول
 

 خــالل ألقوهــا كلمــات فــي العــالم، دول مــن عــدد ورؤســاء قــادة أكــد -كــوم دوت "القــدس" – نيويــورك
 العمليـة مرجعيـات وفق ولتينالد حل أن المتحدة، لألمم العامة للجمعية ٧٥الـ الدورة أعمال من الرابع اليوم

 .األوسط الشرق في االستقرار أساس العربية، السالم ومبادرة الدولية الشرعية وقرارات السلمية

 :رئيس الوزراء الكويتي

 زالـت مـا الفلـسطينية القـضية إن الـصباح، الحمد خالد صباح الشيـخ الكويت دولة وزراء رئيس قال
 .واإلسالمي العربي عالمينا في ةومحوري تاريخية مركزية بمكانة تحظى

 والثابـت المبـدئي الكويـت موقـف الجمعـة، اليـوم المتحدة، لألمم العامة الجمعية أمام كلمته في وأكد
 أجـل مـن الجهـود بـذل مواصـلة أهميـة وكـذلك المـشروعة، حقوقـه لنيـل الفلـسطيني الـشعب خيارات دعم في

 مرجعيــات وفــق والــشامل العــادل الــسالم إلــى لللوصـو محــدد زمنــي جــدول ضــمن المفاوضــات إطــالق إعـادة
 الدولـة وقيـام اإلسـرائيلي االحـتالل ٕوانهـاء العربيـة، السالم ومبادرة الدولية الشرعية وقرارات السلمية العملية

 .١٩٦٧ حزيران من الرابع قبل ما حدود على الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية

  حل الصراعاتباكستان تدعو لدور أممي فاعل في

 جرحـا تمثل فلسطين إن الجمعة، اليوم خان، عمران اإلسالمية باكستان جمهورية وزراء رئيس قال
 .اإلسرائيلي االحتالل يمارسها التي االنتهاكات كافة مواجهة في يندمل، لم داميا

 تراضـيا،اف تعقـد التـي المتحـدة، لألمـم العامـة للجمعيـة ٧٥ الـدورة أعمال خالل كلمة في خان، وأكد
 العقوبـات جـدوى عـدم علـى مـشددا اإلسـرائيلية، االسـتيطاني التوسـع ومشاريع الضم مخططات شرعية عدم

 .السالم تحقيق إمكانية في االحتالل يفرضها التي الجماعية

 قطـاع فـي سـيما ال الفلـسطينيين علـى اإلنـسانية وغيـر الـصعبة المعيشية الظروف فرض" :وأضاف
 ".االستقرار فيها انعدم التي المنطقة هذه في لسالما يجلب أن يمكن ال غزة،

 األمـن مجلس لقرارات امتثاال الدولتين، لحل األزلي بالده دعم على الباكستاني الوزراء رئيس وشدد
 فلــسطينية دولــة قيــام يكفــل بمــا دوليــا، عليــه التفــاق ا تــم مــا إطــار وفــي المتحــدة، لألمــم العامــة والجمعيــة
 تعــيش القــدس، وعاصــمتها ١٩٦٧ عــام المحتلــة األراضــي حــدود علــى سياســيا لةومــستق جغرافيــا متواصــلة

 .إسرائيل مع جنب إلى جنبا

 مـا وكل الصراعات لتسوية جماعي، بشكل العمل أجل من محفل أفضل تمثل المتحدة األمم أن وأكد
 .العالمية للمشاكل حلول وإليجاد المنصفة، التنمية ولدعم الدوليين، واألمن بالسلم يمس

 الدولتين بحل ملتزمون :األوروبي المجلس رئيس
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 األوســط الــشرق فــي الــسالم إحــالل إن : قــالرئــيس المجلــس األوروبــي شــارل ميــشيل
 .مضى وقت أي من أكثر ملحا أمرا أصبح

 بـين الـسالم قـضية أن الجمعـة، اليـوم المتحـدة، لألمـم العامـة الجمعية أمام كلمته في ميشيل، وأكد
 .الطرفين لكال المشروعة للتطلعات ًدعما تستمر، أن يجب ٕواسرائيل فلسطين

 للعمـل ًجهـدا يـدخر لـن األوروبـي االتحـاد أن إلـى ًمـشيرا الـدولتين، بحـل االلتـزام أهميـة علـى وشدد
ــى الجــانبين عــودة لتــسهيل ــة إل ــاون المفاوضــات، طاول ــشركاء مــع بالتع ــدوليين، ال ــك فــي بمــا ال ــة ذل  اللجن
 .الدولية الرباعية

 بالقــانون اللتزامنــا .ًدوليـا عليهــا المتفــق المعـايير ضــمن تفاوضـي حــل إيجــاد علـى مــلنع" :وأضـاف
 ".المتحدة األمم وقرارات الدولي

  رئيس وزراء بلغاريا

 المحتلة الفلسطينية لألراضي األحادية الضم خطط لوقف ىدع

ْبويكــو بلغاريــا جمهوريــة وزراء رئــيس قــال  ألحاديــةا الــضم خطــط تعليــق مــن بــد ال إنــه بوريــسوف ُ
 .إنسانية وكارثة أمة لمنع المحتلة الفلسطينية لألراضي

 أحادي الضم خطط تعليق إن" الجمعة، اليوم المتحدة، لألمم العامة الجمعية أمام كلمته في وأضاف
 االنتهاكـات ولتجنـب المـستمر، الوبـاء سـياق فـي إنـسانية كارثـة يمنع المحتلة الفلسطينية لألراضي الجانب

  ".الدولي والقانون اإلنسان قلحقو الجسيمة

  ٢٧/٩/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  وزير الخارجية الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي

  اإليفاء بمسؤوليته في القضاء على نظام االحتالل
 

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،المجتمع الدولي باإليفـاء  :"القدس العربي" –غزة 
ــضا ــر الــشرعي"ء علــى بمــسؤوليته فــي الق ، واســتعادة الحقــوق والحريــات "نظــام االحــتالل االســتعماري غي

 .األساسية للشعب الفلسطيني

إننـا "وقال المـالكي خـالل كلمتـه فـي مـؤتمر افتراضـي حـول التفاعـل وتـدابير بنـاء الثقـة فـي آسـيا، 
ة العادلة، وكفاحنا من نعتمد على دعم الدول األعضاء في مؤتمر السيكا، وتضامنهم مع القضية الفلسطيني

  ."أجل تحقيق الحرية واالستقالل

استعرض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في األرض الفلسطينية المحتلة، خاصـة فـي 
  .، وتداعياتها السياسية واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية غير المسبوقة"كورونا"ظل جائحة 



 
٩

تفهم كيف تبدو الحياة بالنسبة للفلـسطينيين، مـن حظـر التجـول، وأشار إلى أن شعوب العالم باتت 
ٕوتقييد الحركة، ونقـاط التفتـيش العـسكرية، واغـالق األمـاكن العامـة، وعـدم القـدرة علـى الـسفر، وهـي أمـور 

  .يعيشها شعبنا يوميا

ذ هذا الواقع العالمي الجديـد يعكـس جـزءا بـسيطا مـن التجربـة الفلـسطينية فـي المعانـاة منـ"وأضاف 
 المـستجد "كورونـا"قرابة قرن من االحتالل االستعماري اإلسرائيلي المستمر، حيث لـم يعرقـل تهديـد فيـروس 

ولــو للحظــة الــسياسات والممارســات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة ضــد الفلــسطينيين، فــي حــين تواصــل قــوات 
  ."االحتالل هدم منازلنا واالستيالء على ممتلكاتنا وأرضنا

االحــتالل تواصــل مــن خــالل مــسؤوليها، اإلدالء بتــصريحات علنيــة حــول الــضم، وذكــر أن ســلطات 
  .وخططها لتوسيع المستوطنات غير القانونية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، ووادي األردن وحولهما

وتحــدث المــالكي عــن الــضوء األخــضر الــذي تــوفره إدارة ترمــب لحكومــة االحــتالل مــن خــالل خطــة 
ـــ الــضم، أو مــا يــسمى  ــة الــسالم"ب ــر "رؤي ــسياسات والممارســات اإلســرائيلية غي ــر المــشروط لل ــدعم غي ، وال

القانونية ضد الفلسطينيين وأرضهم، والهادف إلى إنكار الحقوق الفلسطينية غير القابلـة للتـصرف، وتـدمير 
  .حل الدولتين

لتــضييق ، وااإلســرائيلي الــذي يعيــشه األســرى فــي ســجون االحــتالل "الوضــع المقلــق" إلــىوتطــرق 
عليهم من خالل منع دخول المعقمات، ومعدات التنظيف، وحرمانهم من الرعايـة الطبيـة الكافيـة، مؤكـدا أن 
ســلطات االحــتالل تــرفض المطالــب الفلــسطينية المــستمرة بــاإلفراج عــنهم، خاصــة المرضــى، وكبــار الــسن، 

  . واإلداريينواألطفالوالنساء، 

  ٢٤/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  اعتداءات

  والت استفزازية داخل األقصى وسط حراسة شرطة االحتاللج
  

 اقتحم مستوطنون صباح أمس األحد، المسجد األقصى المبارك، من -وكاالت  - فلسطين المحتلة
  .باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

بـر بـاب المغاربـة، وتجـولهم ووفرت شرطة االحتالل، الحماية الكاملة للمستوطنين، أثناء دخولهم ع
  .ًفي ساحات المسجد األقصى وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة

  .المزعوم» الهيكل«ونظم المستوطنون جوالت استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن 

ًوفرضت شرطة االحـتالل قيـودا علـى دخـول المـصلين للمـسجد األقـصى، ومنعـت دخـول المقدسـيين 
  .لدة القديمة من الصالة فيهالقاطنين خارج الب
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وشـددت شــرطة االحـتالل الخنــاق علـى أهــل القـدس، وعزلــت البلـدة القديمــة عـن محيطهــا بالكامــل، 
  .بحيث تسمح فقط لسكانها بالصالة باألقصى ضمن إجراءات وقائية

ٕولليــوم العاشــر علــى التــوالي، تواصــل ســلطات االحــتالل فــرض حــصار واغــالق مــشدد علــى مدينــة 
  .«كورونا«خل البلدة القديمة ومحيطها، بحجة الحد من تفشي فيروس القدس ومدا

ًوكانــت ســلطات االحــتالل وضــعت مكعبــات اســمنتية علــى مــداخل بعــض البلــدات بالقــدس، تمهيــدا 
ُاليهودي، حيث تعزل في كـل » عيد الغفران«ًإلغالق الشوارع والطرقات األسبوع القادم، تزامنا مع ما يسمى 

  .قدسية وتفرض حالة اشبه بمنع التجول في هذا العيدعام بلدات واحياء م

فــي المقابــل، تحــاول شــرطة االحــتالل تخفــيض أعــداد المــصلين المــسلمين بالتــدقيق فــي الهويــات 
ٕوالتفتيش واقامـة الحـواجز التـي تعيـق الحركـة فـي البلـدة القديمـة، والغرامـات التعـسفية بـدعوى عـدم ارتـداء 

  .تدونهاالكمامات حتى للمقدسيين الذين ير

إلــى ذلــك، شــنت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي حملــة مــداهمات وتفتــيش فــي منــاطق مختلفــة بالــضفة 
الغربيــة والقــدس المحتلتــين، تخللهــا اعتقــال عــدد مــن الــشبان، فيمــا انــدلعت مواجهــات فــي بعــض المنــاطق 

  .قضاء نابلس وجنين ورام اهللا

بالضفة تخللها اعتقـال عـدد مـن الـشبان جـرى وأفاد نادي األسير باقتحام االحتالل لمناطق مختلفة 
تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومـة شـعبية ضـد المـستوطنين وجنـود 

وتواصــل قــوات االحــتالل مــداهماتها واعتقاالتهــا اليوميــة للمــواطنين فــي منــاطق متفرقــة بالــضفة . االحــتالل
  . خاللها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانهاالغربية والقدس المحتلتين، تداهم

 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خالل أيلول الجاري تم ٢٨٠ونفذت قوات االحتالل ... 
ــا، فيمــا بلــغ عــدد الحــواجز الثابتــة والمؤقتــة فــي منــاطق مختلفــة مــن الــضفة ٣٩٣خاللهــا اعتقــال   مواطن

 مداهمــة، شــهدت أعمــال تفتــيش ١١٧همات منــازل المــواطنين  حــاجزا، كمــا بلغــت عــدد مــدا٣٤١والقــدس 
 .وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل

  ١٦ ص٢٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

*** 
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  االحتالل يعتقل شابين من العيساوية بالقدس
  

 اقتحــام بعــد شــابين الخمــيس، يــوم مـساء اإلســرائيلي حــتاللاال قــوات اعتقلــت – اليــن أون فلـسطين
 تعمـل أن قبـل القرية اقتحمت احتاللية قوة بأن محلية مصادر وأفادت .المحتلة القدس شمال العيسوية بلدة
   .المصري أشرف المقدسي الشاب اعتقال إلى

 الــذي لــضباطا أحــد يقــوم أن علــى إصــراره بعــد جــاء المــصري الــشاب اعتقــال بــأن المــصادر وذكــرت
 بعـد الحمـص أبـو محمـد الـشاب االحـتالل قـوات اعتقلـت الـسياق ذات وفـي .بنفـسه التعريـف علـى استوقفه
   .البلدة في منزله مداهمة

 المتكـررة، االحـتالل واقتحامات لهجمات تتعرض التي القدس، بلدات أكثر من العيسوية بلدة وتعتبر
 أهـالي االحـتالل سـلطات وتمنـع .وأطفـال نـساء بيـنهم عشراتال واعتقال السكان، على اعتداء يتخللها والتي
 المقابـل وفي ترخيص، دون البناء بحجة اإلخطارات أسبوعي بشكل وتوزع منازلهم وتهدم البناء، من البلدة

 الزيــادة مــع ليتناســب والتوســع البنــاء مــن األهــالي تمكــن التــي الهيكليــة، الخريطــة علــى المــصادقة تــرفض
 الـشرقية، حـدودها فـي العيـسوية أراضـي مـن الـدونمات مئات صادرت قد االحتالل، اتسلط وكانت .الطبيعة
  ".الكتيبة معسكر" أشهرها للجيش، معسكرات عليها وأقامت

 ويحــــرم والتنكيــــل، القمــــع مــــن ممنهجــــة انتهاكــــات لحملــــة القــــدس وبلــــدت العيــــسوية وتتعــــرض
 ًذاتيـا، منـازلهم هـدم علـى المواطنين عشرات إلجبار إضافة أراضيهم، في العمراني التوسع من الفلسطينيون

  .اإلخطارات عشرات وتسليم االحتالل، آليات قبل من أو

  ٢٤/٩/٢٠٢٠ الين أون فلسطين

***  

ًاالحتالل يفرض حصارا مشددا على األحياء العربية في القدس ً  
 

 بعـد عـصر ،اإلسـرائيليشرطة االحـتالل  فرضت – جويحان دياال –  الحياة الجديدة-المحتلة القدس
ً، حــصارا مــشددا علــى األحيــاء العربيــة فــي مدينــة القــدس بعــد وضــع األحــديــوم  علــى اإلســمنتيةالمكعبــات  ً

 .يسمى عيد الغفران اليهودي مشارف ومداخل األحياء لمنع تنقل المركبات عشية ما

الـشهر   مـن١٢/١٠شددت سلطات من إجراءاتها العسكرية منـذ أكثـر مـن أسـبوع وتـستمر حتـى  و
 .اليهود  فيروس كورونا تزامنا مع أعياد المتطرفينانتشاردم بذريعة القا

حركــة تنقــل  ســلطات االحــتالل حركــة تنقــل المــواطنين المقدســيين خــالل هــذه الفتــرة لتــسهيل وتقيـد
 المبـارك خـالل فتـرة األقـصى للمـسجد واقتحـامهم المتطرفين اليهود والتجوال في شوارع وأزقة البلـدة القديمـة

  بـسيارات بلديـةتفاجئنـا أمـسبعـد سـاعات عـصر : أحيـاء القـدس فـي مواطنـون من جهـتهم أفـادو. األعياد

االتجاهــات لتقيــد حركــة   مــن كــالاألحيــاء ووضــعها علــى مــداخل اإلســمنتيةاالحـتالل تقــوم بــإنزال المكعبــات 
 .األحياءالمواطنين ومنعهم من الخروج من 
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 االســتغالل التــي تــستخدمها ســلطاتالمواطنــون، أصــبح فيــروس كورونــا يــضاف لسلــسلة  وقــال

 .األحياء االحتالل لتقيد وتحويل القدس لسجن خانق لمنع خروج المواطنين وتنقلهم بين

القـدس   المـصابين فـيأعـداد عن فيـروس كورونـا وارتفـاع اإلعالن شهور بعد ٧منذ نحو  وتابعوا،
إطــار الحجــج الواهيــة وكــأن  فــي والمــستمرةتحولــت المدينــة لنقمــة اقتــصاديه بــسبب االغالقــات المتكــررة 

 وتواجــدهم االحتجاجيــةفــي الــشوارع والمظــاهرات  المقدســيين مــن ينــشرون الفيــروس بينمــا انتــشار اليهــود
 .لالستجمام ال ينقل العدوى  كبيرة على الشواطئبأعداد

وأكد المواطنـون أن الفيـروس موجـود ولكـن وجـوده هـو لـضرب االقتـصاد العـالمي وتـدمير المـواطن 
ً وجسديا ومادياًنفسيا ً. 

بلـدة العيـساوية،  منطقة الثوري جنوب القدس المحتلـة، بلـدة الطـور،:  هيالمغلقة األحياءأن  يذكر
 فـي الـساعات القليلـة األحياءبإغالق كافة  باهر، جبل المكبر ومن المتوقع أن تستمر قوات االحتالل صور

  .القادمة

  ٢٨/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  مواطنين جنوب القدساعتداءات على ال
  

 هـار" مـستوطنة قـرب المـواطنين سـيارات علـى بالحجـارة مـستوطنون اعتـدى  - الين أون فلسطين
   .المحتلة القدس جنوب غنيم أبو جبل أراضي على المقامة "حوما

 أبـو جبـل مـستوطنة وتعـد .المواطنين مركبات في مادية ألضرار أدى االعتداء أن عيان شهود وأفاد
ــيم ــةالمعر غن ــ( وف ــا هــارـ ب ــرى إحــدى ،)حوم ــوب المــستوطنات كب ــة القــدس، شــرقي جن ــى والمقام  آالف عل

 المـستوطنات أخطـر مـن سـاحور، وبيـت بـاهر صـور قريتـي فـي المـواطنين أراضـي مـن المسلوبة الدونمات
 الــضفة مــع الجغرافــي امتــدادها بــين فاصــل كحــد تعمــل أنهــا حيــث القــدس مدينــة مــستقبل علــى اســتراتيجيا

 العـسكرية الحواجز وتكثيف ألوصالها ًوتقطيعا ًمشددا ًحصارا الفترة هذه خالل القدس مدينة وتشهد .الغربية
  .اليهودي الغفران عيد( يسمى بما االحتفال بحجة اإلسمنتية بالمكعبات األحياء ٕواغالق

 ٢٨/٩/٢٠٢٠ الين أون فلسطين

***  
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  بلدية االحتاللعائلة فلسطينية تهدم بركسات ماشية في القدس بضغط من 
 

يـوم األحـد، حسن ومحمد جعافرة، شرعا : ينيينأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن الشقيقين الفلسط
 .جنوب شرق القدس المحتلة جبل المكبر بهدم بركسات لألغنام في حي

ٍوقال مراسلنا في القـدس ان عمليـة الهـدم جـاءت بعـد قـرار مـن بلديـة االحـتالل فـي القـدس، بحجـة 
  .دون ترخيصالبناء 

 ٢٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

  "ثالثة"واالحتالل يخشى من .. عقدان على االنتفاضة الفلسطينية الثانية
  

) سـبتمبر( أيلـول ٢٨واجه الفلسطينيون منـذ انـدالع االنتفاضـة الثانيـة فـي  - )ا ف ب( - القدس
  .، سلسلة من التحوالت، إلى جانب انقساماتهم الداخلية٢٠٠٠

، قــام زعــيم المعارضـة اليمينيــة اإلســرائيلية أريئيــل شــارون بزيــارة ٢٠٠٠) ســبتمبر( أيلــول ٢٨فـي 
  .الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، وهو موقع شديد الحساسية عند اإلسالم

ـــر  ـــة التحري ـــشاري زعـــيم منظم ـــسطينيين، واتهـــم أحـــد مست ـــشهد أول الفل ـــالي، است ـــوم الت ـــي الي وف
  . عرفات، شارون بإشعال حرب دينيةالفلسطينية ياسر

، ١٩٨٧وكانـــت االنتفاضـــة الفلـــسطينية األولـــى ضـــد االحـــتالل اإلســـرائيلي قـــد انـــدلعت فـــي العـــام 
  . بتوقيع اتفاقية أوسلو١٩٩٣وانطلقت شرارتها من أحد مخيمات الالجئين في قطاع غزة، لتنتهي في العام 

  .على أهداف إسرائيليةوتخللت االنتفاضة الثانية هجمات نفذها فلسطينيون 

  .، أصبح شارون رئيسا للوزراء في إسرائيل٢٠٠١) فبراير( وفي السادس من شباط

، ١٩٦٧، نفذ شارون أكبر هجوم إسرائيلي في الضفة الغربية منـذ العـام ٢٠٠٢) مارس(وفي آذار
  .ودمر القسم الرئيسي من مقر منظمة التحرير الفلسطينية

  .فات في غرفتين بدون كهرباءحوصر الزعيم الفلسطيني ياسر عر

  .الحقا، بدأت إسرائيل بناء جدار أمني، وعاد جيشها ليحتل الضفة الغربية بأكملها تقريبا

واستهدفت إسرائيل نشطاء فلسطينيين، واستشهد عدة قادة في حركة حماس اإلسالمية فيما اعتقل 
  .اإلسرائيلية” عمليات التصفية“آخرون كجزء من 

ــر( وفــي شــباط ــذي خلــف ياســر عرفــات، انتهــاء ٢٠٠٥ )فبراي ــاس ال ــن شــارون ومحمــود عب ، أعل
  .االنتفاضة الثانية

  . في المئة منهم من الفلسطينيين٨٠ شخص، ٤٧٠٠واستشهد خالل االنتفاضة الثانية، نحو 
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، من نفس العام، سحبت إسرائيل جميع جنودها وأخلت المستوطنين من قطاع )سبتمبر( وفي أيلول
  .غزة

ــاني فــي كــانون ال ــاير(ث ــسطينية، ٢٠٠٦) ين ــات التــشريعية الفل ، فــازت حركــة حمــاس فــي االنتخاب
  .متفوقة على منافستها حركة فتح التي يقودها عباس

  .ٍ، سيطرت حماس على الحكم في قطاع غزة بعد قتال دام مع حركة فتح٢٠٠٧) يوليو( وفي تموز

مـــؤخرا وحــدة بمعارضـــتهما وفــشلت جميـــع جهــود المـــصالحة بــين الطـــرفين، وقــد أبـــدت الحركتــان 
  .ٕالتفاقات تطبيع العالقات بين دول عربية واسرائيل

، هجوما جويا ومن ثم بريا علـى القطـاع فـي محاولـة لوقـف إطـالق ٢٠٠٨شنت إسرائيل في العام 
  .الصواريخ باتجاهها

  .٢٠١٤ و٢٠١٢وخاض الجانبان حربين في عامي 

” مــسيرات العــودة الكبــرى“، بتنظــيم ٢٠١٨) مــارس( وبــدأ الفلــسطينيون فــي قطــاع غــزة فــي آذار
ــى القطــاع، وتثبيــت حــق عــودة ٢٠٠٦األســبوعية مطــالبين برفــع الحــصار اإلســرائيلي المفــروض منــذ   عل

  .الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما

على موقف داعم ، ٢٠١٧حافظ الرئيس األميركي دونالد ترامب منذ دخوله للبيت األبيض في العام 
  .بشدة إلسرائيل

ـــانون األول  ـــي ك ـــسمبر(وف ـــات )دي ـــدس عاصـــمة إلســـرائيل متجـــاهال المطالب ـــرف ترامـــب بالق ، اعت
  .الفلسطينية في المدينة المقدسة، ومثلت خطوته أيضا خرقا لسياسة أميركية استمرت لعقود

إلـى القـدس، ووقعـت ، تم نقل السفارة األميركيـة رسـميا مـن تـل أبيـب ٢٠١٨) مايو(  أيار١٤وفي 
  . متظاهرا فلسطينيا بنيران إسرائيلية٦٠اشتباكات في قطاع غزة، حيث اسشهد نحو 

ويقــول عبــاس إن الواليــات المتحــدة لــم تعــد قــادرة علــى لعــب دورهــا التــاريخي كوســيط فــي عمليــة 
  .السالم

 ، كـــشف ترامــب خطــة مثيـــرة للجــدل للـــسالم فــي الـــشرق٢٠٢٠) ينــاير(  كــانون الثـــاني٢٨وفــي 
  .ُاألوسط، ينظر إليها على أنها منحازة إلسرائيل وتمنح الفلسطينيين دولة محدودة

، وقعت كل من اإلمـارات والبحـرين فـي البيـت األبـيض، اتفـاقيتين ٢٠٢٠) سبتمبر(  أيلول١٥وفي 
  .تاريخيتين لتطبيع العالقات مع إسرائيل

أجزاء مـن الـضفة الغربيـة المحتلـة ضم ” تعليق“وافقت إسرائيل بموجب اتفاقيتها مع اإلمارات على 
  .دون تحديد المدة

، تخلــى الفلــسطينيون عــن رئاســة مجلــس الجامعــة العربيــة فــي دورتــه )ســبتمبر(  أيلــول٢٢وفــي 
  .العربية - الحالية، احتجاجا على فشلها في اتخاذ موقف ضد االتفاقيات اإلسرائيلي
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شـباب فلـسطينين يرتـدون الكوفيـات في مخيم جنـين، شـمالي الـضفة الغربيـة المحتلـة، ترفـع صـور 
ِاستشهد هؤالء أو أسروا على يد القوات اإلسرائيلية، لكن ألوان الصور تبهت . ويحملون بنادق كالشنيكوف

  .مع مرور الوقت

 ١٩٨٧الذي شارك فـي االنتفاضـة الفلـسطينية األولـى بـين عـامي )  عاما٤٨(يقول نضال تركمان 
  .”رن بين الماضي وما أراه اليومعندما أسير في المخيم، أقا“، ١٩٩٣و

وشهد مخيم جنين حيث يسكن نضال اشتباكات عنيفة أدت إلـى حـصار إسـرائيلي للمخـيم فـي ربيـع 
ُمر وقت قـصير قبـل أن يعتقـل تركمـان الـذي فقـد اثنـين مـن أشـقائه . ، استمر ألكثر من شهر٢٠٠٢العام 

 عامـا فـي ١٧رائيليين، ليقـضي علـى إثـره في المواجهات، لدوره في هجوم أدى إلـى مقتـل سـتة مـدنيين إسـ
  .السجون اإلسرائيلية

على مدار عشرين عاما، تغيرت الحياة اليوميـة فـي شـوارع جنـين بـشكل كبيـر، لكـن بقـي هنـاك مـا 
ّيذكر بأيام االنتفاضة مثل الملصقات المنتشرة على الجـدران ومقاتـل سـابق أمـسى يبيـع العنـب علـى كرسـي 

  .متحرك

سـتندلع يومـا ” أكبـر“يد من الفلسطينيين البقاء، يرى تركمـان أن انتفاضـة ثالثـة وبينما يحاول العد
  .ما

ما زلت أحاول التعرف على بناتي ألتقرب منهن، ويعتقد من هم مثلي أن القتال يجب أن “ويضيف 
 .”يستمر ألنهم يعانون

  ٣١ ص٢٨/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

  آراء عربية

  الطريق الوحيد للسالم يتمثل بانتهاء االحتالل

  *سري القدوة

ان مواقف الرئيس محمود عباس تجاه عملية السالم كانت مواقف واضحة وثابتة وتعبر عن شعبه 
وعن مواقف فـصائله فهـو الـرئيس المنتخـب وصـاحب أول تجربـه انتخابيـه حـرة نزيـه وهـو ابـو الديمقراطيـة 

مت من اجل تحقيـق الـسالم العـالمي، وهـذا مـا عكـسه خطابـه التـاريخي فـي والحوار والسالم ومن يعمل بص
االمم المتحدة في ذكري تأسيسها حيث جاء الموقف الفلسطيني واضحا، بالرغم من الضبابيه التي يـشهدها 
الموقف السياسي برمته وجاء ليؤكد حرص فلسطين على المضي قدما في صناعة الـسالم العـادل والـشامل 

 ولكن الحقيقة واضحة هنا بان االحتالل اإلسرائيلي هو   الحقوق التاريخية لشعب الفلسطيني،والمبني على
الـذي يــرفض الـسالم ويقــف رئـيس وزراء االحــتالل اإلسـرائيلي موقــف همجـي رافــض االعتـراف باســتحقاقات 
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يني ورافـضا السالم متسمرا في بناء المستوطنات ومصادرا لألراضي، قامعا ومنتهكا حقوق اإلنـسان الفلـسط
  . إطالق سراح األسرى ومستمرا في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي أراضيهم

لقد طرح الرئيس محمود عبـاس فـي كلمتـه تـصورا كـامال ومخططـا اسـتراتيجيا واضـحا تجـاه عمليـة 
  .والمشروعة في نطاق احترام القانون الدولي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية العادلة  السالم

ٕان المشروع االمريكي الذي طرحه الرئيس ترامب ليس خطة للسالم وانما خطـة تعبـر عـن المواقـف 
اإلســرائيلية المتطرفــة وتتــرجم عمليــا وجــه النظــر االســرائيلية تجــاه الحــول االمنيــة والتــي تعــالج المــستويات 

ٕن الموقـف واإلجمـاع الـدولي، وانمـا االمنية فقط، وليس لهـا عالقـة بعمليـة الـسالم االسـتراتجي، وال تعبـر عـ
ــى مــستوي  ــة عل ــر فقــط عــن وجــه النظــر االســرائيلية تجــاه بعــض القــضايا الخاصــة والمعالجــات االمني تعب
ــرض  ــتم ف ــن ان ي ــة ال يمك ــه وبهــذه الطريق ــة وقطــاع غــزة، وان ــضفة الغربي ــي ال ــزه ف ٕاالحــتالل، واعــادة تمرك

بكـل تأكيــد وان اي عمليــة سـالم حقيقــي ال بــد وان المفاوضـات بقــوة الهيمنـة حيــث ســتكون نتائجهـا فاشــلة 
تنطلق على قاعدة مـنح الـشعب العربـي الفلـسطيني حقوقـه التاريخيـة، ودعـم قيـام الدولـة الفلـسطينية علـى 

 في نطاق مفاوضات قائمة علي الشرعية الدولية، والتفاوض الشامل بـدون ١٩٦٧حدود الرابع من حزيران 
ٕويكـون هـدف هـذه المفاوضـات اقامـة الدولـة الفلـسطينية وانهـاء االحـتالل تأجيل اي من الملفات االساسية 

، والقــدس الــشرقية ١٩٦٧القــائم، وتجــسيد اســتقالل دولــة فلــسطين، وفــق مبــدأ حــل الــدولتين علــى حــدود 
  . ١٩٤عاصمة لفلسطين وحل قضية الالجئين حسب القرار األممي 

 يؤكـد علـى الحقـوق الفلـسطينية وحرصـه إن ما طرحه الرئيس محمود عباس في كلمته امام العـالم
علــى اتمــام عمليــة الــسالم وفقــا للقــانون الــدولي حيــث جــاءت دعوتــه لألمــين العــام لألمــم المتحــدة انطونيــو 
غوتيرش بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحيات، يـأتي كـون األمـم المتحـدة عـضوا فـي 

  .عية هي القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددةاللجنة الرباعية، وبالتالي تحديد المرج

ان منظمــة التحريــر الفلــسطينية هــي الممثــل الـــشرعي والوحيــد للــشعب العربــي الفلــسطيني وهـــي 
المخولــة فــي الحــديث باســم الــشعب الفلــسطيني اينمــا تواجــد وهــي تعبــر عــن وحــدة الــشعب وطموحاتــه وان 

ي شــخص وهــي لــم تفــوض أحــد للحــديث أو التفــاوض باســم الــشعب المنظمــة تــرفض أن يتحــدث باســمها أ
ان الشعب الفلسطيني سيبقي صامدا على ارضه معبرا عن طموحاته ومجسدا وحدته وصموده  . الفلسطيني

رغما عن الحصار والعدوان الظالم واستهداف االحتالل لشعبنا وتلك المؤامرات التي تستهدف القـرار الـوطني 
وان الـشعب الفلـسطيني لـم ولـن يركـع ولـن يستـسلم، ولـن يحيـد عـن الثوابـت الوطنيـة الفلسطيني المستقل، 

  . والخطوط الوطنية الثابتة وسيمضي في طريق االنتصار برغم كل ما يتعرض له للنيل من ارادته وصموده

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير االعالم العربي في فلسطين* 

 ١٢ ص٢٨/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  
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  فعاليات

ٌانطالق اليوم األول من فعالية ندوات عين على األقصى ّ  
 

 سلـسلة ّفعاليـة ،٢٦/٩/٢٠٢٠ الـسبت، أمـس بدأت – القدس مدينة موقع خاص – الجعبري كمال
 :مؤســسات مــع بالتعــاون ،الدوليــة القــدس مؤســسة تنظمهــا التــي )األقــصى علــى ٌعــين نــدوات( محاضــرات

 )نـون( المقدسـية للمعـارف التونسية واألكاديمية لبنان، في األقصى نصرة وهيئة الجزائر، في البركة جمعية
  .المغرب في والتنمية للثقافة الرائد وجمعية تونس، في

ّالمعمقـة، المحاضـرات مـن السلـسلة تلـك تهدف  فـي والمختـصين البـاحثين مـن ٌنخبـة يقـدمها والتـي ُ
 القدس، وقع وتفصيل شرح إلى وفلسطين والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، األردن، :من القدس، ضيةق

  .بهما يتعلق وما األقصى، والمسجد

 في الغوث ابي مدين  المدير التنفيذي لمعهدكدير مراد األستاذ استهل الندوات من األول اليوم وفي
 فــي ذلــك ونــشر القــدس واقــع وتحليــل توثيــق فــي الدوليــة القــدس مؤســسة بــدور بــالتعريف النــدوة الجزائــر
 قــضية مركزيــة حــول حديثــه كــدير األســتاذ وواصــل الــسنويين، القــدس وحــال األقــصى، علــى عــين :تقريــري

 لــيس القــدس فــي الــصراع ّأن إذ والباطــل، الحــق بــين والــصراع الفلــسطينية، القــضية فــي ،المــسجد األقــصى
 .يدنسونه ومن المكان، يقدسون من بين ٌاعصر هو بل وحسب، الملكية على ًصراعا

 تطـور عـن فـي مداخلـه لـه المقدسـي، الـشأن فـي المخـتص الباحـث ابحـيص، زيـاد األسـتاذ وتحدث
 قـضية مركزيـة علـى ًمؤكـدا ،٢٠٢٠و ٢٠١٩ عـامي خـالل الـصهيوني، والتخطـيط التصور في المعبد فكرة

 ٌدليـل لهـو واإلسـالمية العربيـة األقطـار تلـفمخ مـن والحـضور المحاضـرين اجتمـاع ّوأن األمـة، لدى القدس
 .وترددها اإلسراء، سورة تقرأ دامت ما األمة، لدى ًمركزية ستبقى القدس ّأن كما ذلك، على

 ثـم ومـن القـومي، اليمـين لـصعود التاريخي المنحنى الندوة في تقديمه خالل في ابحيص زياد ّبينو
 والتصور التخطيط قلب في المعبد لفكرة ٍانزياح من ذلك نع نتج وما الصهيوني، الكيان في الديني، اليمين

 .الصهيوني واأليديولوجي الرسمي

 التخطــيط مــن مــستويات ٤ علــى الــصهيوني الكيــان فــي المعبــد فكــرة تطــور انعكــس العــام هــذا وفـي
 .الديني والمستوى األمني، والمستوى القانوني، والمستوى السياسي، المستوى وهي والقرار،

 فــسعى األسـباط، وبــاب القـدس بهبتــي الزمـاني التقـسيم محاولــة اصـطدمت الــسياسي يدالـصع فعلـى
ــشكيل االحــتالل ــزة لت ــاني، للتقــسيم بالتوجــه قف ــر المك ــد محــاوالت عب ــة تهوي ــشرقية المنطق ــاب ومــصلى ال  ب
ُجـدر ٣ب األقـصى، للمـسجد التقـسيم محـاوالت أمـام الحـال لينتهـي الرحمـة، بـاب هبة فجاءت الرحمة،  مـن ُ

 األمريكـــي الـــدعم مـــن المـــشكلة الظـــروف المعبـــد جماعـــات قـــرأت ،٢/٢٠١٩ وبعـــد الـــشعبية، قاومـــةالم
 ،)للمعبــد المعنــوي التأســيس( بمفهــوم تفكــر المعبــد جماعــات بــدأتو األقــصى، تهويــد ألجنــدات الالمــسبوق

 هـذا عـمُود األقـصى، فـي المسلمين صالة مع بالموازاة بالمعبد، الخاصة الطقوس كافة ممارسة يعني والذي



 
١٨

 هـذا وتبلـور ،٣١/٧/٢٠٢٠ اقتحـام فـي ذلـك علـى الفعلـي العمـل وبـدأ االحـتالل، حكومـة مـن ٍبدعم التوجه
 المـستوطنين، تـصوير مـن حـراس األقـصى تمنع االحتالل شرطة فباتت اليهودية، األعياد فترة خالل التغيير
 .الطقوس أداء من ومنعهم

 لــدى المعتمــد التوجــه ذات بعــدها ومــا القــرن صــفقة فــي األمريكيــة اإلدارة ّتبنــي مــع ذلــك تــصاحب
وأقـر  تقويض الدور األردنـي فـي إدارة المـسجد األقـصى، والمكاني، الزماني التقسيم فتبنت المعبد، جماعات

 ّبـأن االحـتالل قـادة بعـض ويتبجح األقصى، باحات في اليهودية اتفاق أبراهام في النص فكرة أداء الطقوس
 .نتنياهو مكتب في كتب كما جاء القرن، صفقة في باألقصى الخاص البند

 عـن االحـتالل سـلطات توقـف العـام هـذا فـي القانونيـة المـستجدات فمـن القـانوني الـصعيد علـى أما
 ممـا ذاتـه، بحـد تهمـة الـسلوك هـذا يعـد ولـم األقـصى، محـيط فـي دينيـة ًطقوسا يؤدي صهيوني أي مالحقة
 .للصهاينة ًحقا األقصى اقتحامات عتبرت غدت التي االحتالل شرطة سلوك على انعكس

 :متوازيين خطين في المعبد لفكرة الصهيوني التصور في األمني، الجانب سار

 .األقصى في اليهودية الطقوس أداء بضمان والسياسي القانوني المسار ترجمة

 .األقصى في اإلسالمية الحصرية على تقوم التي اإلسالمية األوقاف دائرة بوجود ذلك اصطدم

 إلــى دورهـا تحويــل عبـر وذلـك القــدس، فـي اإلســالمية األوقـاف دور تعريـف إلعــادة االحـتالل سـعى
 أداء توثيــق مــن األوقــاف منــع عبــر ذلــك ويــتم األقــصى، فــي ٌوجــود لهــا التــي األديــان أحــد اتبــع تــدير جهــة

 اوالت،المحــ لتلــك التــصدي فــي ًجديــة األوقــاف تكــن لــم الــشديد ولألســف األقــصى، فــي اليهوديــة الطقــوس
 .والتعتيم النفي سياسة واستخدمت

 العمليـة والخطـوات الوسـائل حـول خاللهـا األسـئلة تركـزت التي المداخالت من ٍبعدد الندوة اختتمتو
 التهويديـة مخططاتهـا فـي المعبـد جماعـات تقـدم إيقاف شأنه من ما وكل األقصى، المسجد في الرباط لدعم
  .األقصى في

  ٢٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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 شؤون مقدسية

  الشيخ صبري يؤكد أن االحتالل يتذرع بجائحة كورونا

  لفرض سيطرته على المسجد األقصى
 

 باسـتثناء للمقدسـيين االحـتالل منـع إن صـبري، عكرمـة الشيخ المبارك األقصى المسجد خطيب قال
 لفــرض كورونــا بجائحــة يتــذرع االحــتالل أن علــى دليــل األقــصى، المــسجد دخــول مــن القديمــة البلــدة ســكان

 .المبارك المسجد على سيطرته

 حريـة مـع تتعـارض االحـتالل سلطات اتخذتها التي اإلجراءات إن" :صحفي تصريح في صبري وقال
 ".العبادات

 بهـدف ًكبيـرا ًسـجنا أصـبحت القديمـة البلـدة أن إلـى القـدس في العليا اإلسالمية الهيئة رئيس ولفت
 .عليه والمستوطنين االحتالل يد ووضع األقصى، المسجد ريغوتف الفلسطينيين، من تفريغها

 للمـسجد المقتحمـين وعـدد الفلـسطينيين المـصلين عـدد بـين مقارنـة عملنـا إذا" :صبري الشيخ وقال
 ".األقصى في اليهود أطماع يؤكد وهذا ُويسر أريحية لهم المستوطنين أن نجد المستوطنين، من

 وسـواء يحـصل، لـم أم تطبيـع حـصل سـواء مـستمرة المقدسة ةبالمدين اليهود أطماع أن على وشدد
 المدينــة فـي األطمــاع لزيـادة ذريعــة العربـي التطبيــع اتخـاذ هــو يـستجد مــا فقـط ال، أم "القــرن صـفقة" ُنفـذت

 .المقدسة

 الروايــة" بـــ أمريكــا أقنعــوا مــن وهــم القــرن، صــفقة" وضــعوا مــن اإلســرائيليين أن إلــى صــبري ولفــت
 .ئفةالزا "اإلسرائيلية

 تتعلــق التــي النبويــة واألحاديــث القرآنيــة اآليــات واســترجاع تــذكرالة ضــرورة ودعــا خطيــب األقــصى
 لكل هي ٕوانما وحدهم، للفلسطينيين ليست القدس أن على داللة من تحمله وما األقصى، والمسجد بالقدس

 .العالم في المسلمين كل عنق في أمانة وهي اإلسالمية، األمة

صــحيا، الفلــسطينيين علــى حــريص أنــه يــدعي تاللاالحــ أن إلــى وأشــار   االحــتالل ســلطات أن ًمبينــا ِ
  .ٕوادارته األقصى المسجد شؤون في للتدخل كورونا جائحة تستغل

  ٢٧/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  كي ال ننسى

  األقصى انتفاضة اندالع على ًعاما ٢٠

 

 شــهد حيــث ،"األقــصى انتفاضــة" النــدالع رينالعــش الــذكرى ،االثنــين اليــوم تــصادف – الــرأي – غــزة
 حـدوده وحـرس االحـتالل وشرطة غاضبين وشبان مصلين بين مواجهات ٢٠٠٠ أيلول ٢٨ الخميس عصر
 أرئيـل المتطـرف الليكـود حـزب زعـيم قبـل مـن تدنيـسه لتـأمين األقـصى باحات اقتحمت التي الخاصة، وقواته

 .اليمينيين حزبه أعضاء من وعدد شارون،

 وعلـب بالحجـارة قـذفهم بعـد وشـرطته، االحتالل قوات من عنصرا ٢٥ األول اليوم أحداث في أصيب
 .مختلفة بجروح شابا ٢٠ نحو منهم أصيب الذين الشبان قبل من واألحذية النفايات

 عن أسفرت الظهر، صالة انتهاء بعد عنفا، أكثر مواجهات أيلول، ٢٩ الجمعة الثاني، اليوم وشهد
 ديـس، أبـو مـن عفانـة وبـالل القـدس، مـن جـدة أسـامة :هـم والشهداء جريح، ٣٠٠و شبان ستة استشهاد

 الـسادس الـشهيد أمـا القـدس، مـن عويـضة وهيـثم صـفافا، بيـت مـن فـرج ويحيـى الفحـم، أم من فراح وحمد
 .التالي اليوم حتى الهوية مجهول فظل

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

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

 .مكان كل في الفلسطينية

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

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

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

 .العربية المستشفيات في للعالج الجرحى

 نفـذ إذ ،"األخـضر الخط "داخل إلى المواجهات امتدت أول تشرين /أكتوبر من األول اليوم ذات وفي
 اعتقلـت التـي اإلسـرائيلية الـشرطة وحدات مع شتباكواال باالحتجاج وقاموا شامال إضرابا هناك الفلسطينيون

 األول االنتفاضـة شـهيد ليكـون الفحـم، أم قـرب )عامـا ٢١( جبـارين أحمـد عمـر وقتلـت المشاركين من ١٨
 وبعـدها .المطاطيـة بالطلقـات وخمـسين وثالثـة الحي، بالرصاص متظاهرين سبعة وأصابت ،٤٨ الـ بأراضي
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 مـن عـدد فـي اإلسـرائيلية الـشرطة مـع مواجهـات خـالل ٤٨ أراضـي مـن مواطنا ١٣ نحو أستشهد أيام بعدة
 .لالحتالل التصدي في الداخل لفلسطينيي مشاركة أوسع في العربية، والمدن البلدات

 فــي مــواطنين ثمانيــة استــشهد ،األول تــشرين مــن الثــاني االثنــين لالنتفاضــة، الخــامس اليــوم وفــي
 وغـزة الـضفة فـي مـواطنين ٩ استـشهد االنتفاضـة، أيـام ادسسـ الثالثـاء، يـوم وفي ،٤٨ بأراضي مواجهات

 .مندا وكفر

 حيث زفاف، حفالت تأجيل إعالنات تنشر الصحف بدأت ،٢٠٠٠ أكتوبر /األول تشرين بدايات في
 بهــا يمــر التــي للظــروف ومراعــاة والجرحــى الــشهداء لــدماء احترامــا صــمت، فــي تــم أو منهــا، الكثيــر تأجــل
 .شعبنا

 إلـى الخطـأ بطريـق دخـال أن بعـد إسـرائيليان جنـديان قتـل أول تـشرين /أكتـوبر نم عشر الثاني في
 علـى العموديـة بالطـائرات صـاروخية هجمـات بـشن إسـرائيل وردت الغاضـبين، الشبان بأيدي اهللا، رام مدينة
 .غزة وقطاع الضفة الغربية في السلطة الفلسطينية مقار بعض

 بجروحـه، متـأثرا حمـودة رائـد الـشاب استـشهد تفاضـةلالن عـشر الثامن اليوم وبحلول ،١٥/١٠ في
 .االنتفاضة شهداء سجل في ١٠٠ الرقم مسجال

 النــار إطــالق وقــف علــى وبــاراك عرفــات ياســر اتفــق أكتــوبر /أول تــشرين مــن عــشر الــسابع وفــي
 .كلينتون بإشراف المصري الشيخ شرم منتجع في عقدت قمة خالل وذلك اإلسرائيلية، القوات وسحب

 الحــادي فــي عنيفــة مواجهــات فــي آخــرين مائــة مــن أكثــر وجــرح مــواطنين تــسعة ستــشهادا ولكــن
 مفخخـة سـيارة بانفجـار ونوعـا كمـا وتيرتهـا ازدادت التي المواجهات ّجدد أول تشرين /أكتوبر من والعشرين

 .إسرائيليين عدة مقتل إلى أدى مما ٢/١١ في مدينة القدس أسواق أحد في

 حـسين حركة فـتح في البارز الناشط طائراته فقتلت المواجهة، نوعية يف صعد ناحيته من االحتالل
 لتكـون لحـم، بيـت مدينـة في بالصواريخ سيارته قصف بعد الثاني، تشرين من التاسع بتاريخ وذلك عبيات،
 حيـث الـوطني، والعمـل الفصائل وقادة الميدانيين للنشطاء اإلسرائيلية االغتياالت سلسلة في الفاتحة بمثابة

 .عبيات بعد لالغتيال الثاني الهدف ثابت، ثابت طولكرم مدينة في "فتح" حركة سر أمين نكا

 وأبــرزهم وقادتهــا، الفلــسطينية الفــصائل معظــم وشــملت ،اإلســرائيلية االغتيــاالت وتيــرة ازدادت الحقــا
 الـشيخ لحركـة حمـاس الروحـي الـزعيم واغتيـال اهللا، رام فـي مقـره محاصـرة بعـد بالـسم عرفـات ياسـر اغتيال

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

 وقــصفت االنتفاضــة، معتــرك المقاتلــة ١٦ اف ألـــ طــائرات دخلــت ،٢٠٠١ أيــار ١٨ فــي أنــه يــذكر
 مواطنين، عشرة استشهاد عن أسفر مما غزة، وقطاع الضفة الغربية من كل في الفلسطينية للشرطة مقرات
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 مقتـل عـن وأسـفرت الـساحلية نتانيـا بمدينـة سـياحي تجاري مركز في تفجير عملية نفذت أن بعد ذلك وجاء
 .آخرين ٕواصابة إسرائيليين خمسة

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

 ،أوروبيـة ودول واألردن غـزة إلـى فيهـا تحصنوا الذين المقاتلين ٕوابعاد المهد وكنيسة عرفات، ياسر الرئيس
 .الضفة الغربية مدن جميع احتالل اسرائيل فيها وأعادت

 اجتيـاح التـالي اليـوم وفـي قلقيليـة، مدينة اجتياح جرى ،٣١/٣/٢٠٠٢ األحد يوم فجر ساعات يف
 ســلفيت اجتاحــت ٣/٤/٢٠٠٢ وفــي لحــم، بيــت االحــتالل قــوات اجتاحــت ٢٠٠٢-٤-٢و طــولكرم، مدينــة
 ممخـي مجـزرة أبرزهـا المـدنيين بحـق المجازر من العديد االجتياحات خالل االحتالل وارتكب ونابلس، وجنين
 التحتية البنى االحتالل ودمر ،اإلسرائيلية والخراب القتل آلة وجه في أسبوعين من ألكثر صمد الذي جنين،
 حــاجز، ٦٠٠ عــن عــددها زاد التــي الترابيــة والــسواتر بــالحواجز الجغرافيــة والمنــاطق المــدن أوصــال وقطــع

 .والمركبات والمنشآت نازلالم مئات ودمرت ،اآلالف إلى والجرحى المئات إلى الشهداء أعداد ووصلت

 بلـغ بطول الضفة الغربية، أراضي في العنصري الجدار ببناء االنتفاضة، هذه خالل االحتالل وشرع
 والقــدس، وســلفيت وقلقيليــة جنــين منــاطق فــي خاصــة أراضــيها، مــن %٢٣ التهــام إلــى أدى مــا كــم، ٧٢٨

 كنتونــات إلــى الــضفة الغربيــة سموقــ .الزراعيــة أراضــيهم عــن مــواطن "٧٢٠٠٠" ســكانيا تجمعــا ٣٦ وفــصل
ـــصلة، ـــسمة ألـــف ٢٦" فلـــسطينيا ســـكانيا تجمعـــا ١١ وعـــزل منف  حرمـــان إلـــى إضـــافة الجـــدار، خلـــف "ن

 سـلبها التـي األراضـي ضـمن تقـع الميـاه مـن مكعـب متـر ماليـين ٧ تـوفر ارتوازيا بئرا ٥٠ من الفلسطينيين
 .الجدار

 جريحـا، ٣٢٢و ألفـا ٤٨و فلسطينيا اشهيد ٤٤١٢ ارتقى االنتفاضة من سنوات خمس مدى وعلى
  .٤٥٠٠ وجرح ومستوطنون، جنود بينهم إسرائيليا، ١٠٦٩ وقتل

  ٢٨/٩/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Israeli police arrest woman and her husband in Occupied Jerusalem 
 

The Israeli police arrested a woman and her Jerusalemite husband Al-Maqdisi after 

storming their home in Al-Issawiya town on Sunday. 

Local sources reported that the woman was arrested under the pretext of her illegal 

residence in Jerusalem, as she has a West Bank ID. 

In another context, the Israeli municipality in Occupied Jerusalem forced the two 

Jerusalemite brothers, Hassan and Muhammad Jaafara, to demolish their own sheep barn 

in Jabal Mukaber town, south of Occupied Jerusalem. 

The occupation police imposed a curfew on the holy city and issued numerous violation 

tickets against Jerusalemites for using their car 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. 

Palestinian Information Center 28-9-2020   

*** 

 

Settlers storm the Aqsa Mosque despite the closure 
 

Jewish settlers resumed their incursions into the courtyards of the Al-Aqsa Mosque in 

Occupied Jerusalem on Sunday under heavy police protection. 

Local sources reported that at least 25 settlers stormed the courtyards of the Al-Aqsa 

Mosque during the morning period.  

The Israeli police secured the storming of Jewish settler groups and some of them 

performed provocative Talmudic rituals, according to the sources.  

The Israeli police also imposed a curfew on Occupied Jerusalem and issued violation 

tickets against hundreds of Jerusalemites for driving 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. 

Palestinian Information Center 28-9-2020   
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Aqsa employee, guard tell details of their deportation 
 

 

Omran Al-Ashhab, the employee of the Endowments Department, and Heba Sarhan, a 

guard at Al-Aqsa Mosque, narrated the details and reasons for the Israeli occupation's ban 

on their entry into Al-Aqsa Mosque ten days ago. 

Ashhab said: “On Saturday 05-09-2020, we were sitting with friends and colleagues, we 

heard shouting, we went to the place of the sound in the northern door of Al-Aqsa Mosque, 

and there the (Israeli) officer was attacking the guard, Heba Sarhan, and we tried to 

prevent him but we were attacked, sprayed with gas and insulted.” 

Abuse and Deportation 

He added, “We were dragged to Al-Qishla investigation center, and we received a 

banishment decision from Al-Aqsa Mosque for a week pending the issuance of permanent 

deportation decision.” 

He continued, “After a week, (the occupation authorities) decided to deport me from Al-

Aqsa Mosque along with the employee Imad Abdeen for 3 months, Bilal Awadallah was 

deported for 4 months, and Hiba Sarhan for 5 months.” 

For her part, Sarhan said,“I was attacked and expelled from Al-Aqsa Mosque because I 

attempted to stop the occupation soldiers who tried to enter Al-Aqsa Mosque through the 

Women’s Gate and prevented them because of the sanctity of the place.” 

She continued, “I was attacked, and upon the intervention of the employees they were 

arrested and sprayed with gas, then we were taken to the Al-Qishlah investigation center 

and we stayed there until eight in the evening.” 

Sarhan explained that the occupation soldiers continue to attack Al-Aqsa guards and its 

employees to intimidate them and empty Al-Aqsa of its employees. 

 

Loving Al-Aqsa 

Sarhan concluded her speech by saying, “The love of Al-Aqsa Mosque is no less than our 

love for our children, and it is heartbreaking to see Al-Aqsa and we cannot enter it because 

of our expulsion order.” 

The Israeli occupation authorities renewed the deportation of several employees from Al-

Aqsa Mosque for various periods after they arrested and deported them earlier for a week. 

The Department of Islamic Endowments and the Affairs of the Al-Aqsa Mosque affirmed 

that the occupation police's harassment and deportation of employees, guards, and workers 

of the holy Al-Aqsa Mosque is nothing but an unjust assault and a desperate attempt to 

empty Al-Aqsa. 

The Endowment described such steps targeting the Islamic Endowments Department and 

all its employees as a desperate attempt to intimidate them and extinguish the flame of 

their devotion. 

The department also affirmed that these systematic and arbitrary measures carried out by 

the occupation police are condemned actions and will not weaken the resolve of the 

employees and guards of the holy Al-Aqsa Mosque and will not deter them from carrying 

out their duty to protect and serve the Mosque. 

Palestinian Information Center 28-9-2020   

*** 
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