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  اخبار باالنجليزية

Dozens of settlers defile Aqsa Mosque ١٤  

Shin Bet kidnaps Jerusalemite activist Aida Sidawi ١٤  
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  االردن والقدس

 والءات الملك الثالث .. بيان عمان

 ابراهيم الزعبي

ياحنه ... صباح الخير يا عمان«: ما سطر إهزوجتهرحم اهللا شاعر األردن حبيب الزيودي عند
، نعم، هو األردني ال يبدل موقفه وال يغير جلده، والمتابع »حنا ما تبدلنا ... واذا تتبدل األيام... على حنه

ً، يدرك تماما، أن هذا »فلسطين«للخطاب األردني على مدى عقود من عمر قضية العرب المركزية 
يتغير حتى في أحلك الظروف من عمر القضية، وما مورس على االردن من الخطاب، ثابت وراسخ ولم 

حين يجتمع وزراء  .ضغوطات سياسية واقتصادية، كانت كفيلة بتغيير موقفه، لكن صاحب الحق سلطان
خارجية األردن ومصر، فرنسا والمانيا، بحضور الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم، في 

التي لم تبدل موقفها يوما في كل القمم والمؤتمرات التي استضافتها، ال بد أن  «التفاقالوفاق وا«عاصمة 
يكون اجتماعهم وبيانهم، صرخة حق للضمير العالمي، والنظر بعينين ال بعين واحدة الى قضية شعب ما 

راضي يزال يرزح تحت االحتالل في القرن الحادي والعشرين، وما يمارس يوميا بحقهم من مصادرة لأل
بيان  .وسلب للممتلكات، وبناء مستوطنات غير قانونية، وتمييز صارخ حرمهم من أبسط حقوقهم األساسية

وحل الدولتين هو األساس، وهو ما ينادي به الملك في كل المحافل الدولية، فال أمن أو استقرار ... عمان
 قابلة للحياة على خطوط الرابع في الشرق األوسط،دون حل ينهي االحتالل ويجسد دولة فلسطينية مستقلة

القضية .ً وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب إسرائيل بسالم١٩٦٧من حزيران 
ًكانت في صلب مباحثات الملك والرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرا في باريس، وما جاء في ... الفلسطينية

ك المياة الراكدة في ملف القضية بيان عمان، هو استكمال لجهود دبلوماسية أردنية حثيثة لتحري
الفلسطينية، وانهاء حالة الجمود في مفاوضات السالم، واعادة األمل في استئناف محادثات جادة بين 
طرفي الصراع، وفق مرجعيات القانون الدولي بمظلة أممية، واللجنة الرباعية ومبادرة السالم العربية، من 

  .١٩٤لقضية الالجئين وفق القرار األممي أجل تحقيق السالم الشامل والحل العادل 

ال للتوطين، ال للوطن البديل، ال تنازل عن شبر من القدس الشرقية .. الءات الملك الثالث
والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، هي مصلحة أردنية 

ي منسجمة مع بيان عمان والقرارات األممية فلسطينية، وعنوان أردني ثابت في أي مفاوضات قادمة،وه
جاء في ساعة حرجة من عمر القضية الفلسطينية، ونكوص في الموقف ... بيان عمان .ذات الصلة

العربي بفعل الضغط األميركي، وهي ساعة بلغ فيها الباطل ذروته، فيما الحق في أقصى محنته،والثبات 
ن عنوان التحول، لتهيئة الظروف المواتية الستئناف األردني الفلسطيني في هذه الساعة، ربما يكو

  .مفاوضات جادة لتحقيق السالم العادل والشامل الذي تستحقه شعوب المنطقة

  ٩ص/٢٨/٩/٢٠٢٠الرأي 
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  اعداءات

 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى
 

 باحات المسجد  اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، أمس األربعاء،–فلسطين المحتلة 
  .األقصى، بمدينة القدس، بحراسة عناصر من شرطة االحتالل

المزعوم، » الهيكل«وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطنين تلقوا خالل االقتحام شروحات عن 
  .وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد

غربي للمسجد األقصى، ، في الجدار ال»المغاربة«وأشارت إلى أن االقتحامات، تمت من خالل باب 
  .بحماية شرطة االحتالل

اليهودي، الذي يلتزم فيه » يوم الغفران«وتأتي االقتحامات على الرغم من حلول ما يسمى بـ 
  .المستوطنون اليهود، منازلهم للصيام، وتتوقف خالله الحركة كليا بالدولة العبرية

يط والترخيص في اإلدارة المدنية في إلى ذلك، كشفت قناة عبرية أمس، أن اللجنة الفرعية للتخط
  .الحكومة اإلسرائيلية، صادقت على رخصة بناء مشروع الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي بالخليل

 العبرية، إن لجنة التخطيط باإلدارة المدنية في الحكومة اإلسرائيلية، أقرت خطة ٢٠وقالت القناة 
  .راهيمي في مدينة الخليلالترميمات واألعمال لصالح المعوقين في الحرم اإلب

وأوضحت، أن المشروع سيشمل إنشاء مصعد بالقرب من مبنى كهف البطاركة في الحرم 
اإلبراهيمي، باإلضافة إلى مسار وصول يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة بالصعود من ساحة انتظار 

  .السيارات إلى ساحة الموقع

قال قبل عدة أشهر أن األعمال في ولفتت إلى أن الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
، على ٢٠٢٠وكانت سلطات اإلحتالل، قد صادقت في أيار . الحرم اإلبراهيمي هي بداية الضم اإلسرائيلي

قرار إنشاء مصعد كهربائي داخل الحرم اإلبراهيمي بالخليل، دون أخذ اذن او تصريح بالعمل من بلدية 
  .الخليل حسب االتفاقات الموقعة

ل إعالم عبرية، أنه تم المصادقة على إنشاء مصعد كهربائي داخل الحرم اإلبراهيمي، وأفادت وسائ
ًبناءا على ضغط كبير من المستوطنين في الخليل والسياسيين اليمانيين، من أجل تسهيل الوصول إلى 

  .الحرم اإلبراهيمي

 هدمت، مسكنا ، ذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل)شرقي الضفة الغربية(وفي االغوار ...
، والتي »ج«وتمنع سلطات االحتالل الفلسطينيين من البناء في المناطق . في قرية الجفتلك، بذات الذريعة

 فقد تم تقسيم األراضي الفلسطينية ١٩٩٥وحسب اتفاقية أوسلو الثانية عام . تقع تحت سيطرتها الكاملة
  .«ج«و » ب»و» أ« مناطق ٣إلى ) في الضفة الغربية المحتلة(
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من جهة أخرى، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقاالت في الضفة الغربية 
  .والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين، بينهم شاب من ذوي االحتياجات الخاصة في الخليل

قدس وتواصل قوات االحتالل اعتقاالتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وال
  .المحتلة، تداهم خاللها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات االحتالل مخيم شعفاط واعتقلت ثالثة شبان من المخيم، ...
كما شنت حملة دهم وتفتيش في قرية العيسوية، واعتقلت الشاب يونس سفيان عبيد، واندلعت مواجهات 

  )وكاالت. (حتالل في البلدة التي اعتدت على الشاب يوسف عبيدبين الشبان وقوات اال

  ١ص/١/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  االحتالل يستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق

 

القــدس عــدنان  مخــابرات االحــتالل اإلســرائيلي، مــساء األربعــاء، محــافظ اســتدعت – وفــا – القــدس
 . للتحقيق معهالخميسم غيث للحضور إلى مركز المسكوبية غربي القدس يو

يذكر أن محـافظ القـدس تعـرض لالسـتدعاء والتحقيـق واالعتقـال عـشرات المـرات منـذ توليـه مهامـه 
  .كمحافظ خالل العامين الماضيين

  ١/١٠/٢٠٢٠الحياةه الجديدة 

***  

  االحتالل يهدم غرفة زراعية في بيت لحم ومحطة محروقات شمال القدس
 

يــوم فــات االحــتالل اإلســرائيلي، صــباح جرا هــدمت – طيني لإلعــالمالفلــس  المركــز–الــضفة الغربيــة 
يـستخدمها أحـد المـزارعين الفلـسطينيين ألغـراض . األربعاء  غرفة زراعية في قرية حوسان غـرب بيـت لحـم

  .الزراعة والتخزين في موقع يدعى عين البلد الزراعي، وذلك بدعوى عدم الترخيص

ــود اال ــة، إن جن ــومين الماضــيين مــن إجــراءاتهم وقــال مواطنــون مــن القري حــتالل صــعدوا خــالل الي
" بيتــار عيليــت" الواقعــة بجــوار مــستوطنة أراضــيهمالعــسكرية بحــق المــزارعين، ومنعــوهم مــن الوصــول إلــى 

  .المقامة على أراضي المواطنين

وقــال نــشطاء مـــن القريــة، إن عمليـــات المالحقــة والتــضييق متعمـــدة فــي إطـــار محــاوالت القـــوات 
ًة إجبار المواطنين ترك أراضيهم كون الوصول إليها صعب للغاية، وذلـك تمهيـدا لتـسريبها لـصالح اإلسرائيلي

  .المستوطنين

وفي ذات السياق، هـدمت جرافـات االحـتالل فجـرا، محطـة محروقـات علـى مـدخل بلـدة عناتـا شـمال 
  .شرق القدس المحتلة بدعوى عدم الترخيص
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اتها اليوميـة بحـق المـواطنين وممتلكـاتهم ومنـشآتهم فـي وتواصل قوات االحتالل انتهاكاتها واعتداء
  .مناطق متفرقة بالضفة الغربية

غ عــدد المنـازل التــي ، تـصاعدا فـي عمليــات هـدم المنــازل، حيـث بلـ٢٠٢٠وشـهد شـهر أغــسطس 
، وهــو العــدد األعلــى منــذ بدايــة العــام، فــضال عــن عــشرات المنــازل التــي أخطــر أهلهــا ًزالمنــ) ٤٤(هــدمت 
  .بالهدم

، ٢٩٢(أن منـاطق بيـت لحـم والقـدس والخليـل، األكثـر تعرضـا لالنتهاكـات اإلسـرائيلية بواقـع ب ًاعلم
  .انتهاكا على التوالي) ٢٥٤، ٢٧٩

  ٣٠/٩/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

***  

  بلدية االحتالل تخطر بهدم شقتين لشقيقين في القدس  
 

ألربعاء، شقيقين من عائلة أبو رميلة اخطارا القدس، اليوم ا ّسلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في
 .العبرية، بهدم منزليهما في القدس بحجة عدم الترخيص من البلدية

  .المسجد األقصى جنوب سلوان وقال مراسلنا ان المنزلين يقعان في حي راس العامود ببلدة

  ٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  صيداوياالحتالل يعتقل المرابطة المقدسية عايدة ال
 

ـــة ـــسطيني لإلعـــالم المركـــز – القـــدس المحتل ـــوم مخـــابرات االحـــتالل اإلســـرائيلي،  اعتقلـــت – الفل ي
األربعاء، المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي من منزلها في منطقة باب الحديـد بالبلـدة القديمـة فـي مدينـة 

  .القدس المحتلة

قتحمت منزلها، واعتقلتها بعـد تفتـيش منزلهـا وأفادت المرابطة أن قوات االحتالل يرافقها مخابراته، ا
  .في المدينة" القشلة"والتخريب في محتوياته، ونقلتها إلى مركز تحقيق 

ــي المــسجد  ــاط ف ــاد عــن مواصــلة الرب ــال واإلبع ــرارات االعتق ــصيداوي عــشرات ق ــثن الحاجــة ال ــم ت ِول
  .األقصى

مــسجد األقــصى فــي كثيــر مــن واعتقلــت قــوات االحــتالل الــصيداوي عــشرات المــرات وأبعــدتها عــن ال
ٍاألحيان ولمدد متفاوتة َ.  

 فـي أعيـاد اليهـود األقـصى وينتهج االحتالل سياسة اعتقال المـرابطين والمرابطـات لتفريـغ المـسجد 
  .التي يشهد فيها المسجد األقصى اقتحامات كثيرة من المستوطنين

ن من خـالل عمليـات االعتقـال ّوصعدت حكومة االحتالل في اآلونة األخيرة من استهدافها للمقدسيي
  .اليومية التي تطال العشرات من الشبان وال سيما المرابطين منهم
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كما ويستهدف االحتالل المقدسيين من خالل عمليات اإلبعاد التي طالت العشرات مـنهم واسـتهدفت 
  .العديد من الرموز والقيادات والمرابطين والمرابطات

ٕالممارسات القمعية إلى تفريغ مدينة القدس المحتلة واجبار وتهدف حكومة االحتالل من خالل تلك 
  .سكانها على االنتقال للعيش العمل في مناطق أخرى، وترك األقصى لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية

وتواصل قوات االحتالل اعتقاالتها اليوميـة للمـواطنين فـي منـاطق متفرقـة بالـضفة الغربيـة والقـدس 
  .لها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانهاالمحتلة، تداهم خال

فــي الــضفة الغربيــة، ارتكبــت قــوات " حمــاس"ووفــق تقريــر دوري يــصدره المكتــب اإلعالمــي لحركــة 
مواطنــا، بمــا يــشكل ضــعف عــدد المعتقلــين فــي يونيــو ) ٣٩٣(انتهاكــا، شــملت اعتقــال ) ١٦٥٥(االحــتالل 
  .الماضي

  ٣٠/٩/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

***  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في أرجاء الضفة والقدس
 

قوات االحتالل، منذ فجر اليوم الخميس، حملة اعتقـاالت واسـعة  شنت –  الرأي–فلسطين المحتلة 
 .ً شخصا٢٠بحق عدد من الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس طالت أكثر من 

يـزن أمجـد عبيـد، : "عيـسوية شـمال القـدس وهـم فلـسطينيين مـن قريـة ال٤واعتقلت قوات االحـتالل 
  ...، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها"وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري

  ١/١٠/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

***  

  ًمستوطنون يقدمون التماسا للتظاهر داخل المسجد األقصى إلحياء أعيادهم
 

االحـتالل العليـا للـسماح لهـم بالتظـاهر  محكمـة ًالتماسا إلـى اليهود قدمت مجموعة من المستوطنين
 .المسجد األقصى؛ إلحياء األعياد اليهودية الحالية داخل

ًقـدموا التماسـا للمحكـم العليـا مطـالبين بالـسماح لهـم  متطـرفين ، أن"الـصوت اليهـودي"وذكـر موقـع 
  .األقصى خالل عيد المظلة الذي يوافق يوم السبت المقبل، ولعدة أيام بالتظاهر في المسجد

  ٣٠/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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  اعتداءات/ تقارير 

  االحتالل يستغل كورونا لالستفراد باألقصى: مقدسيون
 

ـــة  ـــدس المحتل ـــز–الق ـــسطيني لإلعـــالم  المرك ـــد – الفل ـــشديد االحـــتالل  أك ـــشطاء مقدســـيون أن ت ن
إغالق البلدة القديمة فـي القـدس، ومنـع المـصلين مـن خارجهـا مـن الوصـول للمـسجد األقـصى، اإلسرائيلي 

  .يهدف لالستفراد باألقصى واستغالل جائحة كورونا وليس لمحاربة الوباء

وقال ناصر الهدمي رئـيس الهيئـة المقدسـية لمناهـضة التهويـد إن االحـتالل يـستهدف أهـل القـدس 
ألقرب للمسجد األقصى، واألسرع لنجدته، واألقدر على الرباط فيه، بعد منع مـن والبلدة القديمة لعلمه إنهم ا

  .هم خارج البلدة القديمة من الوصول إليه

وشدد الهدمي على أن االحتالل يـتحجج بكورونـا لمنـع وصـول المقدسـيين للمـسجد األقـصى، وفـي 
  .الوقت ذاته يجلب المستوطنين من كل مكان القتحامه وتدنيسه

ًهدمي إلى أن البلدة القديمة حاضنة المسجد األقصى، داعيـا أهلهـا إلعمـار األقـصى وعـدم وأشار ال
منـع "من جهته، قال الناشط المقدسـي يعقـوب أبـو عـصب إن  .ًتركه خاليا للمدنسين والمقتحمين والمعتدين

ونـا لتنفيـذ االحتالل المصلين من خارج البلدة القديمة من الوصول لألقصى، تأتي فـي سـياق اسـتغالله كور
هذا يحمل أهلنا في البلدة القديمة مسؤولية كبرى، فهم اآلن حماة األقصى : "وأضاف أبو عصب ".سياساته

ًوالمدافعون عنه قوال وفعال ً."  

ودعا نشطاء مقدسيون إلى تكثيف التواجد في األقصى وشد الرحال من البلدة القديمة إلى األقصى 
 لتهويــد األقــصى، والتــصدي لجماعـات الهيكــل التــي تحــاول تغييــر مـن أجــل التــصدي ألي محاولــة إسـرائيلية

واقع األقصى زمانيا ومكانيا .  

  ٣٠/٩/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

***  

  عصابات الهيكل تستعد الفتتاح مقر لها عند باب المغاربة لتنظيم اقتحامات األقصى
 

 المــسجد أبــواب أحــد( المغاربــة بــاب عنــد لهــا جديــد مقــر الفتتــاح المزعــوم الهيكــل عــصابات تــستعد
 سـيتم وقاعـة سـاحة في األجانب والزوار المستوطنين اقتحامات لتنظيم )االقتحامات منه تتم والذي األقصى
 .مباشر بشكل واستهدافه األقصى المسجد خنق يهدف جديد مخطط في ًقريبا، افتتاحها

 األبعـاد ثالثية وأفالم صور فيها سيعرض وقاعة ساحة افتتاح سيتم أنه الهيكل عصابات وأوضحت
 المـسجد اقتحـام قبـل اليهـودي والتـاريخ التقـويم حـسب التاريخية المراحل خالل" الهيكل"و القدس تاريخ عن

 .المغاربة باب من األقصى
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 مـستوطن ٢٠٠ نحـو تستوعب العبري العرش عيد قبل افتتاحها المنوي والقاعة المركز "إن :وقالت
 التاريخيـة الحقبـة أجواء في والسياح المقتحمين وضع بهدف 3Dو )النانو( قنيةبت تلفزيوني عرض كل في
 ."البابلية الفترة حتى هدمه وعملية والهيكل القدس مدينة تطور وعرض ،)والثاني األول الهيكل(لـ

 مـن الجنوبيـة المنطقـة تهويـد مـشاريع شـهدتها نوعيـة نقلـة هناك أن إلى الهيكل عصابات وأشارت
 خاصـة القبلـي المـسجد _ األقـصى المـسجد لجـدار المالصـقة األموية والقصور البراق وحائط يمةالقد البلدة

 ."إسرائيل مفخرة "وكنيس البراق ساحة غربي )هليبا بيت(و سلوان، في )كيدم( مركز مشروع

" أن ًمؤكـدة ،"الثالـث الهيكـل "بنـاء وهـو األسـاس الهـدف مـن تقتـرب المشاريع هذه جميع أن وبينت
 المدمجـة األفـالم وعـرض القاعـة افتتـاح بعـد أكثـر لهـا والترويج تفعيلها سيجري األقصى المسجد اتاقتحام

 ."الهدف لهذا إعدادها تم التي الوثائقية واألفالم الصور من هائل بكم والمدعمة

  

 خطـوة إن بكيـرات نـاجح الـشيخ المحتلة بالقدس اإلسالمية األوقاف عام مدير نائب قال جانبه، من
 كبيــر، بــشكل وحــصاره األقــصى المــسجد وخنــق لتهويــد خطيــرة محاولــة تــشكل" الهيكــل جماعــات "سمىتــ مــا

 لبناء ًتمهيدا محيطه، عن عزله ومحاوالت المسجد، بحق واعتداءاته االحتالل إجراءات تزداد يوم بعد ًفيوما
 .المزعوم" الهيكل"

 المغاربــة بــاب عنــد وقاعــة لمركــز المتطرفــة الجماعــات افتتــاح إن "صــحفي، تــصريح فــي وأضــاف،
ــادة لتكثيــف كــذلك، تهــدف  والمــشهد الــصورة وتغييــر األقــصى، للمــسجد المقتحمــين وعــدد االقتحامــات وزي

 االحـتالل وهـدم ومقدسـاتهم، المقدسـيين حـساب علـى يـأتي ذلـك أن "إلـى ولفت ."فيه كامل بشكل الحضاري
 ."المقتحمين المستوطنين أمام البراق حائط رقعة وتوسيع المغاربة، لحارة

 حــارة وهدمــه ١٩٦٧ عــام المقدســة المدينــة احتاللــه منــذ االحــتالل إن :ًقــائال بكيــرات الــشيخ وتــابع
 .للمنطقة جديدة ورؤية صورة تشكيل عينيه نصب وضع المغاربة باب مفاتيح على واستيالءه المغاربة

ــى عمــل االحــتالل أن وأوضــح ــر عل ــة تغيي ــة هوي ــة المنطق ــى العربي ــة إل ــ هوي ــث ة،يهودي  رصــد بحي
 .هويتها وطمس بالمنطقة مشاريعه تنفيذ ألجل الشواقل بماليين ميزانيات

 تنفيــذ أجــل مــن والقاعــات الحمايــة وســائل كــل للمــستوطنين تــوفر االحــتالل ســلطات أن إلــى وأشــار
 .بالمسجد اإلسالمي البشري العنصر ضرب بهدف لألقصى، اقتحاماتهم

 الــشعائر لنقــل ًأيــضا بــل اإلســالمية، الحــضارة لتغييــر طفقــ لــيس تخطــط" الهيكــل جماعــات "أن وأكــد
 .المقدس المكان بهذا لها قدم ٕوايجاد وداخله، األقصى محيط إلى اليهودية

 عــشرات رصــد االحــتالل أن خاصــة األقــصى، بحــق يجــري مــا وتــداعيات مخــاطر مــن بكيــرات وحــذر
  .المسجد تهويد تستهدف والتي التهويدية، المشاريع

  ٣٠/٩/٢٠٢٠دس موقع مدينة الق

***  
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  كي ال ننسى

  ذكرى تحرير القدس
  

استطاع السلطان البطل الناصر  ،)م١١٨٧الثاني من شهر تشرين األول من عام (في مثل هذا اليوم 
  . سنة من االحتالل الصليبي لها٩١صالح الدين األيوبي أن يحرر القدس ويستعيدها بعد 

تحرير بيت المقدس باستثارة الهمم في مصر والشام وكان البطل صالح الدين األيوبي قد بدأ طريقه ل
والحجاز واليمن واشتعل  حب الجهاد في قلوب المسلمين، وعلى طريق بيت المقدس، فتح صالح الدين الكثير من 
المدن التي استولى عليها الصليبيون فيما سبق مثل عكا، يافا، طبرية، صيدا، بيروت، عسقالن، الالذقية، حصون 

، بكاس، درب ساك، بغراس، صفد، سقيف، صهيون، بيت األحزان، وغيرها حتى انفتح الطريق إلى كوكب، الشغر
هـ ٥٨٣ ربيع اآلخر سنة ٢٥ثم جاءت أولى إشارات الفتح بالنصر الكبير في معركة حطين في  .بيت المقدس

أمير » أرنولد«ين بيده وفيها وقع معظم ملوك وأمراء الصليبيين في األسر، وأخذ صليبهم المقدس، وقتل صالح الد
ًالكرك ذلك الصليبي الحاقد، وفاء بنذره الذي قطعه على نفسه انتقاما من جرائمه بحق المسلمين وبحق رسول اهللا ً  .

ًأصبح الطريق ممهدا ومفتوحا إلى بيت المقدس، فنزلت جيوش » حطين«وبعد بشارة نصر  .صلى اهللا عليه وسلم ً
هـ، وكان بيت ٥٨٣ رجب عام 15يوبي على مدينة  بيت المقدس وحاصرتها في المسلمين  بقيادة صالح الدين األ

المقدس وقتها يعج بالمقاتلين الذين فروا إليه بعد هزائمهم السابقة أمام المسلمين، وقد أصبح بيت المقدس ملجأ 
أخذ  .تى الموتًكل صليبي الشام حتى بلغ عدد مقاتليه ستين ألفا، وقد قرروا الصمود في الدفاع عن المدينة ح

المسلمون في قصف المدينة بالمجانيق وحاولوا اقتحام المدينة عدة مرات، ودافع الصليبيون بشراسة، وحمي 
الوطيس بشدة، وحنق المسلمون واشتدوا في قتالهم، فلما أحس الصليبيون بقرب سقوط المدينة، خرج أميرهم 

: ً أنفسهم وأموالهم، ولكن صالح الدين رفض بشدة قائالًوطلب تسليم المدينة صلحا، نظير تأمينهم على» باليان«
مداه فرد على صالح الدين » باليان»، وبلغ اليأس بالصليبي »ال أفتحها إال عنوة، كما افتتحتموها أنتم عنوة «

ثم حرقنا إن لم تعطنا األمان رجعنا، فقتلنا كل نسائنا وأطفالنا وأسرى المسلمين ـ وكانوا أربعة آالف أسير ـ «: ًقائال
، وعندها وازن »الدور، وهدمنا قبة الصخرة والمسجد األقصى، ثم نخرج لكم بسيوفنا، نقاتل قتال من ال يرجو الحياة

 ٢٧وفي يوم الجمعة  .صالح الدين بين المصالح والمفاسد ورأى أن المصلحة في قبول الصلح مع اشتراط الفدية
ي مع لحظة حاسمة في الحروب الصليبية على بالد المسلمين هـ، كان العالم اإلسالمي بل والغرب٥٨٣رجب سنة 

هـ، أي ألكثر من ٤٩٢حيث دخل المسلمون بقيادة صالح الدين بيت المقدس، بعد أن ظل بيد الصليبيين منذ سنة 
تسعين سنة، ووقعت مشاهد مضيئة من التسامح والعفو من جانب صالح الدين بحق األسرى الصليبيين، اعترف 

 والحقيقة التي تتجلى في هذا الحدث العظيم، أن المسلمين وقتها رغم ضعفهم،  .ن الغربيون أنفسهمبها المؤرخو
وتفرقهم، وسطوة عدوهم، لم يدخل اليأس في قلوبهم، على الرغم من طول احتالل األعداء لبيت المقدس، فلم 

كية لهم بمقدسات المسلمين يعترف أي أمير أو ملك مسلم باالحتالل الصليبي لبيت المقدس، ولم يعط صك مل
   .الواقعبدعوى طول المقام والتسليم باألمر 
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ظل المسلمون في سعي حثيث لتحرير البيت، تارة يتقدمون وتارة يتعثرون، تارة ينتصرون وأخرى و
نا ينهزمون، ولكنهم واصلوا السير ولم ينقطعوا حتى تحقق المراد وتحررت البالد، وهذا هو الطريق والسبيل، إذا أرد

  .أن نحرر البالد المقدسة مرة أخرى
*****  

  ولنا كلمة

لقد ضرب القائد المسلم صالح الدين المثل في التسامح والعفو مع األعداء، ويجمع مؤرخو المرحلة على 
اإلشادة بمواقفه يوم تحرير القدس إذ سمح بخروج البطريرك اإلفرنجي األكبر بما يحمله من أموال وذخائر المساجد 

مها عند غزوه القدس، واستجاب القائد صالح الدين لرجاء أميرات ونبيالت اإلفرنج باطالق سراح رجالهن التي غن
وأعفى من الفدية المعوزين من الشيوخ والعجائز، ولم يغلق الكنائس بل سمح للحجاج المسيحيين بزيارتها، وقبل 

وفي سلوك صالح الدين عند التحرير  ".ب األسدريتشارد قل"ًذلك أحضر صالح الدين طبيبا لمعالجة القائد الصليبي 
وسار على دربه سيدنا عمر بن " صلى اهللا عليه وسلم"ٌتأكيد للنهج اإلسالمي الذي بدأ في عهد الرسول محمد 

الخطاب عندما فتح القدس سلما فخط  التي تعرف بأنها أفضل وثيقة لحقوق اإلنسان في التاريخ، " العهدة العمرية"ً
ًرن بين سلوك هؤالء القادة المسلمين وسلوك االحتالل اإلسرائيلي الذي يعتدي يوميا على البشر والحجر ولنا أن نقا

وفي هذه المناسبة فإننا نذكر بأن العديد من الطغاة والغزاة مروا على  .ًوالشجر مخالفا قرارات الشرعية الدولية

  .سيزول االحتالل كما زال من قبله المحتلون بإذن اهللالقدس، ولكنهم زالوا، وبقيت القدس وأهلها عربية صامدة، و
  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  في ذكرى ثورة البراق

  

  

  

***  
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  اخبار باالنجليزية

Dozens of settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Dozens of Jewish settlers on Wednesday desecrated the 

Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem under police protection. 

According to local sources, hordes of settlers escorted by police forces entered the Mosque 

through al-Maghariba Gate and toured its courtyards in the morning hours. 

The Israeli occupation police have continued to allow settlers to enter the Mosque despite 

the tight lockdown in the holy city as an alleged measure to contain the spread of the 

coronavirus. 

The Palestinian Information Center September 30, 2020   

***  

Shin Bet kidnaps Jerusalemite activist Aida Sidawi 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Shin Bet, Israel’s internal intelligence, on 

Wednesday kidnaped pro-Aqsa activist Aida as-Sidawi from her home in the Old City of 

Jerusalem. 

Sidawi said that Shin Bet officers escorted by police forces detained her and took her to the 

Qishla interrogation center after ransacking her home in the Old City’s Bab al-Hadid area. 

Sidawi has been summoned, arrested, banished from the Aqsa Mosque and banned from 

travel several times before because of her peaceful activities in support of the Mosque. 

The Palestinian Information Center September 30 ,2020  

***  
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