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  االردن والقدس

  قومية عميقة حول فلسطين ودرتها القدس في كتاب التكليف الساميدالالت وطنية و: كنعان
 

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبداهللا توفيـق كنعـان ان  قال – ابو طير  ماجدة–ّعمان 
ي بقيادته الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها مدينـة القـدس ثابـت وراسـخ ال يتغيـر، ردنالموقف األ

وصــول للتــضحيات والجهــود الهاشــمية منــذ عقــود طويلــة يــوم ضــحى المغفــور لــه الــشريف  مامتــدادوهــو 
الحسين بن علي بملكه ألجل هذه القضية، وعلى خطاه كانت مسيرة التضحية والفـداء التـي قادهـا المغفـور 

األبنــاء واألحفــاد مــن بنــي هاشــم  الملــك عبــد اهللا األول ومــن بعــده ســار قــصىلــه الملــك المؤســس شــهيد األ
ضــاف فــي تــصريح أو .خيــار، وهــي تــضحيات واضــحة للقاصــي والــداني يطــول شــرحها وتتبــع تفاصــيلهااأل
 الثاني المحلية والعالميـة يجـد أن عبد اهللا ان المطالع لمضامين خطابات ومقابالت جاللة الملك "الدستور"ـل

يـة بـضرورة إلـزام اسـرائيل ملف القضية الفلسطينية كالعادة يتصدر سلم االولويـات والجهـود المـستمرة المناد
بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتضمنة المطالبـة بحـل الـدولتين واقامـة الدولـة ) السلطة القائمة باالحتالل(

ضـاف لـذا فـإن المتـابع بدقـة لمـضامين أو . وعاصـمتها القـدس الـشرقية١٩٦٧الفلسطينية على حدود عـام 
صاونة الجديــدة يجــده يــولي االهتمــام بالملفــات الوطنيــة كتــاب التكليــف الــسامي لحكومــة الــدكتور بــشر الخــ

ًوالقومية بشكل تكاملي نظرا النعكاساتها وتداخالتها المتصلة، ففـي مقدمـة الملفـات الوطنيـة التـي تـضمنها 
ــى صــعيد الملفــات  ــة والــصحية وغيرهــا، وأمــا عل ــذكير بالتحــديات االقتــصادية واالجتماعي كتــاب التكليــف الت

د جاءت القضية الفلـسطينية وجوهرهـا مدينـة القـدس لتؤكـد بأنهـا القـضية المركزيـة التـي القومية الهامة فق
يــة تكثيــف الجهــود الدبلوماســية والــسياسية فــي متابعتهــا وبــذل كافــة اإلمكانيــات ردنيجــب علــى الحكومــة األ

ل السريع المتاحة في سبيل دعم االشقاء في فلسطين والقدس حتى نيل حقوقهم التاريخية والشرعية، والعم
على اعداد البرامج والخطط المعنية بترجمة االرادة والتوجيهات الملكية الـسامية المعنيـة بـدعم االشـقاء فـي 
فلسطين والقدس، بخاصة في هذا الوقت المقلـق الـذي يواجـه فيـه االشـقاء فـي فلـسطين واالراضـي العربيـة 

 نـسانة الوحـشية الممنهجـة التـي طالـت اإلالمحتلة جملـة مـن الـسياسات واالعتـداءات االسـرائيلية التهويديـ
 بغيـة تجاوزهـا ردنية والعالميـة لـألسـالمواألرض والشجر والحجر، األمر الذي يتطلـب المـساندة العربيـة واإل

ان اللجنـة الملكيـة : ًوخـتم كنعـان قـائال. منطقـة والعـالموالحد من آثارهـا الخطيـرة علـى األمـن والـسالم فـي ال
ية ســـالميـــادة الهاشـــمية صـــاحبة الوصـــاية التاريخيـــة علـــى المقدســـات اإللـــشؤون القـــدس تقـــف خلـــف الق

والمسيحية في مدينة القدس، وتؤكد على ما جاء في خطاب التكليف السامي تجاه القضية الفلسطينية من 
دالالت وطنية وقومية عميقة تبرهن بأن فلسطين والقدس على الدوام هي قـضيتنا األولـى مهمـا كـان الـثمن 

  .حيات، باعتبارها مفتاح السالم في المنطقة والعالموبلغت التض

  ٢ صفحة ١٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 
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  شؤون سياسية

  اتصاالت لعقد مؤتمر دولي للسالم: مندوب فلسطين في نيويورك

 

منـدوب فلـسطين الـدائم لـدى األمـم المتحـدة ريـاض منـصور، إن  قال – "الشرق األوسط" – رام اهللا
م األربعــاء، للتــشاور بــشأن المبــادرة الفلــسطينية لعقــد مــؤتمر دولــي للــسالم ًاجتماعــا عقــد فــي نيويــورك، يــو

  .مطلع العام المقبل

، أن االجتمـاع ضـم كتلـة دول عـدم االنحيـاز فـي "صـوت فلـسطين"وذكر منصور في حديث إلذاعـة 
. مقبـل دول، إضـافة إلـى كينيـا والهنـد اللتـين سـتدخالن مجلـس األمـن العـام ال٧األمم المتحدة المكونة مـن 

وأوضح منصور، أنه تم في االجتماع التشاور في جميع تفاصيل المبادرة الفلسطينية لعقد المـؤتمر الـدولي 
  .ًللسالم، على قاعدة إشراك جميع األطراف الدولية في رعاية المفاوضات، بعيدا عن االحتكار األميركي

ير لعقــد مــؤتمر دولــي وأكــد منــصور أن االجتمــاع ينــدرج فــي إطــار البــدء بخطــوات عمليــة للتحــض
  .للسالم، لحل القضية الفلسطينية برعاية األمم المتحدة وعلى قاعدة أوسع مشاركة دولية

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض عقـد مـؤتمر دولـي للـسالم، تنـتج عنـه آليـة متعـددة 
علـى صـفقة القـرن األطراف لرعايـة مفاوضـات بـين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين، وذلـك فـي خطـة جـاءت ردا 

وطلــب عبــاس، مجــددا، فــي خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم . األميركيــة، لكنهــا لــم تلــق اســتجابة دوليــة
المتحدة، الشهر الماضي، من األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيـو غـوتيريش، بـدء التحـضير مـع اللجنـة 

  .م بداية من العام المقبلالرباعية الدولية واألطراف الدولية، لعقد مؤتمر دولي للسال

وأفاد منصور، بأن اجتماعات واتصاالت مكثفة تجري مع الدول األعضاء في مجلس األمن الـدولي 
وأنـه تـم تقـديم طلـب فلـسطيني إلـى رئـيس . واألطراف الدولية، لدفع عقد مـؤتمر الـسالم مطلـع العـام المقبـل
لمـؤتمر، وتركيـز النقـاش العـام حـول المبـادرة مجلس األمن للشهر الحالي، بتكثيف المشاورات بـشأن عقـد ا

  .ٕوانضاجها الفلسطينية

ولفــت الــسفير الفلــسطيني، إلــى أن عقــد مــؤتمر دولــي مــن هــذا النــوع، يحتــاج إلــى جهــد وتحــضير 
وشـدد علـى . كبيرين، من المشاورات والتنسيق مع األطراف الدولية الفاعلة، وهو ما يتم العمـل عليـه حاليـا

فلـسطينية هـو اإلجمـاع الـدولي، وقـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة الداعمـة إلنجـاز حـل أن خيار القيادة ال
، ال تحظـى بـأي إجمـاع "صـفقة القـرن"الدولتين على األرض، فيمـا خطـة الـسالم األميركيـة المعروفـة باسـم 

  .دولي

تفاصـيل وبحسب منصور، فإن ثمة اهتماما دوليا متزايدا بالمبـادرة الفلـسطينية، علـى أن يـتم بحـث 
  .األمر خالل جلسة عامة سيعقدها مجلس األمن حول القضية الفلسطينية نهاية الشهر الحالي

  ٩/١٠/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 



 
٧

  ًالوضع الحرج في فلسطين يعكس قصورا في النظام الدولي: المالكي

 

لــة، إن الوضــع الحــرج فــي فلــسطين المحت"وزيــر الخارجيــة ريــاض المــالكي  قــال –  صــفا–رام اهللا 
يعكس إلى حد كبير أوجه القصور الخطيرة في النظـام الـدولي، بحيـث يوثـق المجتمـع الـدولي ويـدين بـشكل 

 ".خطابي، ويكتفي في الخطابات دون أي فعل حقيقي لوقف الممارسات اإلسرائيلية

يـسمح المجتمـع : "وأضاف المالكي خالل كلمته في االجتماع الوزاري لحركـة عـدم االنحيـاز الجمعـة
ولي إلســرائيل بمواصــلة هــذه الممارســات غيــر القانونيــة دون عواقــب ومــساءلة، مــا يــشجع انتهاكاتهــا الــد

  ".المستمرة للقانون ويزيد من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الوضع على األرض

بمواصـلة التـدمير المتعمـد والعملـي لحـل الـدولتين علـى حـدود عـام " إسـرائيل"وقال إن ذلك يـسمح لــ
 يقـوض أسـس وآفــاق الـسالم العـادل، ويــشمل ذلـك الـضم الفعلــي المـستمر لـألرض الفلــسطينية ، مـا١٩٦٧

  .المحتلة الذي يفتقد للشرعية القانونية وينتهك قواعد القانون الدولي

ًوأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا يـستهدف حقوقـه غيـر القابلـة للتـصرف فـي  ً
  .الحرية وحق تقرير المصير

ال يــزال االحــتالل اإلســرائيلي غيــر القــانوني المــستمر ألراضــي دولــة فلــسطين، بمــا فــي ذلــك : "قــالو
القدس، ينتهك ويهدد السيادة الفلسطينية وحقوق اإلنـسان، بمـا فـي ذلـك حـق شـعبنا فـي الـصحة والتنميـة 

  .المستدامة واالزدهار

 الــدولي، بمــا فــي ذلــك المبــادئ هــذه الممارســات تعكــس ازدراء إســرائيل المطلــق للقــانون"وتــابع أن 
  ".األساسية لميثاق األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس األمن

واســـتنكر المــــالكي، فـــي كلمتــــه، التــــبجح المـــستمر والمتعمــــد للقــــانون، ومـــا يعلنــــه المــــسؤولون 
قلـة تحقيـق االسـتقالل اإلسرائيليون منذ سنوات من معارضتهم الصريحة لحقوق الفلسطينيين، والتزامهم بعر

  .ٕوالسيادة الفلسطينية، واصرارهم على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه األهداف

بمساندة دعوتنا لمكافحة الممارسات اإلسـرائيلية بالعمـل المـشترك "وطالب دول حركة عدم االنحياز 
 تهدد تداعيات هذه الحـصانة ًحصانة إسرائيل من العقاب ال تهدد فلسطين حصرا، بل"، مضيفا أن "اإليجابي

  ".كذلك نظامنا الدولي

كما نطلـب دعمكـم لجهودنـا فـي المحافـل الدوليـة الهادفـة إلـى ضـمان مـساءلة االنتهاكـات : "وأردف
التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي فلــسطين المحتلــة وضــد الــشعب الفلــسطيني، بمــا يتعــارض والقــانون اإلنــساني 

  ".انالدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنس

التي تمثل اختبارا للنزاهة األخالقية وتصميم المجتمع الدولي على "وتطرق إلى خطورة هذه األوقات 
التمــسك بمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة والحــق غيــر القابــل لالنتهــاك لجميــع شــعوبنا فــي الــسالمة واألمــن 

  ".واالزدهار
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ــالكي  ــد الم ــدولي"وأك ــة والنظــام ال ــسطين بالتعددي ــة فل ــزام دول ــة الت ــانون، وأن تعددي ــى الق ــائم عل  الق
األطراف هي حجر الزاويـة للنظـام الـدولي المعاصـر، وروح هـذه النظـرة العالميـة التـي أدت إلـى تـشكيل هـذه 

  ".الحركة، التي نفخر ونلتزم بها

على الرغم من هـذه الظـروف، فـإن فلـسطين ملتزمـة بالحفـاظ علـى عالقـة منفتحـة : "وتابع المالكي
ع أعضاء حركة عدم االنحيـاز لـدفع جهودنـا المـشتركة فـي مواجهـة الوبـاء، بمـا فـي ذلـك وتعاونية مع جمي

  ".تبادل الخبرات والممارسات المناسبة

  ٩/١٠/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  هولندا تجدد التزامها بدعم قيام دولة فلسطينية على مبدأ حل الدولتين

 

ٕهولندا موقفها والتزامها الثابت بدعم حل الدولتين، واقامـة  جددت – دوت كوم" القدس" – أمستردام
 .١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود العام 

جــاء ذلــك خــالل جلــسة مــساءلة لــوزير الخارجيــة الهولنــدي ســتيف بلــوك ووزيــرة التجــارة الخارجيــة 
  .ديوالتعاون االنمائي سيجرد كاج، من قبل أحد نواب حزب اليمين المتطرف في البرلمان الهولن

وأكدت هولندا أن الدعم الهولندي للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية هو جزء من االلتزام الهولنـدي 
  .١٩٦٧بتحقيق حل الدولتين، يتم من خالله إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حدود عام 

راكي، يعتبـر وكان البرلمان الهولندي صوت في تموز الماضي على مشروع قرار قدمه الحزب االشـت
ــب الحكومــة الهولنديــة واالتحــاد األوروبــي باتخــاذ  ــدولي، ويطال ًخطــة الــضم اإلســرائيلية انتهاكــا للقــانون ال

  .إجراءات عقابية ضد إسرائيل إذا مضت قدما في خطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية

  ١٠/١٠/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  "المقاصة"الم نفي فلسطيني وأوروبي لربط المساعدات باست

 

السلطة الفلسطينية واالتحاد األوروبي، ربط األخيـر،  نفت – األناضول – الرجوب عوض – رام اهللا
  .تقديم المساعدات للفلسطينيين، باستالم أموال المقاصة من إسرائيل

العالقـات "وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيـان وصـل وكالـة األناضـول 
فلسطينية األوروبية مبنيـة علـى روح مـن التعـاون والـشراكة واحتـرام القـانون الـدولي، الـذي ترعـاه أوروبـا ال

  ".وتحرص على تطبيقه
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ومساء األربعاء، قال موقع والال اإلسرائيلي، إن االتحاد األوروبي أبلـغ الـرئيس الفلـسطيني محمـود 
مستمرة في رفض اسـتالم أمـوال الـضرائب التـي عباس أنه لن يقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية ما دامت 

  .تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية

ُونقل الموقع عـن دبلوماسـيين إسـرائيليين وأوربيـين، قـولهم إن هـذا الموقـف نقـل األسـبوع الماضـي 
 ورئــيس) جوزيــب بوريــل(خــالل مكالمــة هاتفيــة بــين الممثــل األعلــى للــشؤون الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي 

  .السلطة الفلسطينية

ــاطق باســم الحكومــة  ــا مــن "وأضــاف الن ــا، التــي تحــاول إســرائيل ابتزازن أمــوال المقاصــة هــي أموالن
  ".خاللها

لم تكـن فـي يـوم مـن األيـام مـشروطة بـأي متطلـب سياسـي، "وتابع ملحم أن المساعدات األوروبية 
  ".سواء من االتحاد أو الدول بشكل ثنائي

ّأي توجـه لقطـع أو تعليـق "مكتبه، فـي القـدس نفـى االتحـاد األوروبـي وفي بيان منفصل صدر عن 
  .مساعدات االتحاد األوروبي للسلطة الفلسطينية

 ٨/١٠/٢٠٢٠وكالة أنباء األناضول 

***  

  ..بعد تلميحها بالتخلي عن حل الدولتين

 ّهل غيرت فرنسا موقفها من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟

 

   ...– محتلةال  القدس–محمد محسن وتد 

نقال عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في باريس، بأن فرنسا أجـرت " معاريف"أفادت صحيفة 
تحديثات على موقفهـا مـن الـصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيني، بحيـث ال تـستبعد إمكانيـة حـل مختلـف عـن حـل 

 .الدولتين

، وهـي "ألينـت"تهـا منظمـة ُوكشف النقاب عـن بـوادر التحـول بـالموقف الفرنـسي خـالل مـداوالت أجر
 .ٕمنظمة تعنى بالترويج لتعزيز العالقات اإلستراتيجية بين أوروبا واسرائيل

لـن نجـري مفاوضـات نيابـة عـن الفلـسطينيين، "وقال السفير الفرنسي إريك دانـون خـالل المـداوالت 
نـشأت والعـودة إلـى فهذه قضية ثنائية، وعليه نقول إنه يجب األخـذ بعـين االعتبـار األوضـاع الجديـدة التـي 

 ".طاولة المفاوضات

.. دولتـان.. دولة واحـدة) هل الحل.. (ال أحد يعرف ماذا سيحدث في نهاية المطاف"وأضاف دانون 
نحن نفضل تنفيذ حل الـدولتين، لكـن هـل معنـى ذلـك أننـا ال نـستطيع الموافقـة ) ؟(مع القدس أو من دونها 

 ".ي حل يتفق عليه الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلييمكننا قبول أ. على شيء آخر؟ ال على اإلطالق
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ويالحظ أن التغيير بالموقف الفرنسي واالنحياز لإلسرائيليين أتى عقب تطبيع العالقات بين إسرائيل 
 أشــهر، لـم يكــن أحــد يتخيــل أن إســرائيل واإلمــارات والبحــرين ٦قبــل "واإلمـارات والبحــرين، حيــث قــال دانــون 

علــى الفلــسطينيين أن يأخــذوا بالحــسبان وضــعهم "، وأضــاف )اتفــاق التطبيــع" (هــامســتوقع علــى اتفاقيــة إبرا
  "....الضعيف على الساحتين الدولية والعربية

  ١٠/١٠/٢٠٢٠الجزيرة 

***  

  اعتداءات

  االحتالل يعتقل اثنين من حراس األقصى ويغلق القدس بحجة األعياد اليهودية

 

لسطينية المحتلة، أمس، تصعيدا إسـرائيليا خطيـرا، األراضي الف  شهدت– عمان – نادية سعد الدين
ٕعبــر اعتقــال قــوات االحــتالل الثنــين مــن حــراس المــسجد األقــصى المبــارك، واصــابة العديــد مــن الــشبان 

ة فالفلسطينيين خالل مواجهات عنيفـة أسـفرت عـن وقـوع االعتقـاالت أثنـاء اقتحـام أنحـاء مختلفـة مـن الـض
  .الغربية

قــوات االحــتالل اعتقلــت حارســين مــن حــراس األقــصى أثنــاء "ســالمية أن وأفــادت دائــرة األوقــاف اإل
عملهما داخل أروقة المسجد، وهما الشابان عرفات نجيب وخليـل الترهـوني، واقتادتهمـا لمركـز تحقيـق تـابع 

  ".لمخابرات االحتالل بالقدس

د اليهوديـة، وتأتي هذه االعتقاالت المتواصـلة فـي ظـل إغـالق مدينـة القـدس المحتلـة بحجـة األعيـا
، فيمـا تتواصـل اقتحامـات المـستوطنين لباحـات المـسجد األقـصى، بينمـا يـستهدف "كورونـا"وتفشي فيروس 

االحتالل حراس األقصى باالعتقال واإلبعاد والتضييق بهـدف ثنـيهم عـن دورهـم فـي حمايـة المـسجد والـدفاع 
  .عنه

لحراس والمـصلين، عـن المـسجد وكانت شرطة االحتالل قد أبعدت خالل السنوات الماضية عشرات ا
األقصى، لفترات تتفـاوت مـا بـين أسـبوع وعـدة أشـهر، بـدعوى مقاومـة اقتحامـات المـستوطنين اإلسـرائيليين 

  .للمسجد

ــدة الطــور شــرق القــدس القديمــة، وداهمــت عــدة منــازل، ونفــذت  فيمــا اقتحمــت قــوات االحــتالل بل
  ....اعتقاالت ضد عدد من المواطنين الفلسطينيين

الت االعتقاالت عددا من المواطنين من القدس المحتلة، عقب اقتحامها قرية العيسوية، كمـا وقد ط
 .شــــنت حملــــة دهــــم واعتقــــاالت فــــي بلــــدة الطــــور، شــــرقا، واعتقلــــت عــــددا مــــن المــــواطنين فــــي البلــــدة

  ... رأس العامود وسلوان لعدة ساعاتفيما واصلت قوات االحتالل، انتشارها في حي

 ١٤ة  صفح٩/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  يختطفون شابين خالل مواجهات عنيفة في العيسوية" مستعربون

 

ــة   ــوة خاصــة إســرائيلية  اختطفــت –  صــفا–المحتل ، مــساء الجمعــة، شــابين خــالل "مــستعربون"ق
 .المواجهات العنيفة في قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة

ة طفل داخل بلدة بيت حنينـا قبـل أن وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود االحتالل قاموا أيضا بمالحق
وفي سياق آخـر انـدلعت مـساء اليـوم مواجهـات بـين شـبان وقـوات  .يعتقلوه ويقتادوه إلى جهة غير معلومة

ّوذكر شهود عيان بأن قـوات االحـتالل أطلقـت القنابـل الغازيـة  .االحتالل في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
وتتعـرض  .رد الشبان بإلقـاء الحجـارة والزجاجـات الفارغـة صـوب الجنـودوالصوتية تزامنا مع اقتحامها، فيما 

أغلب البلدات المقدسية إلى اقتحامات وحمالت اعتقال يومية عدا عن حرب االستنزاف المستمرة مـن خـالل 
  .فرض الغرامات والضرائب الباهظة على سكانها؛ بغية ممارسة الضغط عليهم إلرغامهم على تركها

  ٩/١٠/٢٠٢٠لفلسطينية صفا وكالة الصحافة ا

***  

 مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سوق القطانين

ـــدس  ـــا٢٠٢٠-١٠-١٠الق ـــسبت، ســـوق القطـــانين - وف ـــوم ال ـــتحم عـــشرات المـــستوطنين، الي  اق
ُالتــاريخي والمفــضي إلــى المــسجد األقــصى المبــارك، وشــرعوا بــأداء طقــوس وشــعائر تلموديــة خاصــة بعيــد 

وقال مراسـلنا فـي المدينـة، إن  .امه، بحراسات معززة من جنود وشرطة االحتاللالعرش اليهودي في آخر اي
الـذي تغلقـه شـرطة االحـتالل، مـستغلين منـع الحركـة الـذي " بـاب القطـانين"المستوطنين أدوا طقوسهم على 

  ".كورونا"فرضته سلطات االحتالل بحجة تفشي فيروس 

  ١٠/١٠/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  ابات باستهداف االحتالل فعالية في القدسإص

  

 واالختنـاق، بالمطـاط المغلـف المعـدني بالرصـاص المـواطنين مـن عـدد أصـيب –فلسطين أون الين 
 القــدس غــرب شــمال رافــات قريــة فــي اإلســرائيلي االحــتالل قــوات مــن اســتهدافهم جــراء الــسبت، يــوم مــساء

 بالرصـاص القريـة فـي فـتح لحركـة ًمهرجانـا اسـتهدفت االحـتالل قـوات بـأن محلية، مصادر وأفادت .المحتلة
  .الشبان من عدد إلصابة أدى ما للدموع، المسيل الغاز وقنابل المعدني

  ١٠/١٠/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

  ؟٢٠١٥ما أبرز إجراءات االحتالل للقضاء على انتفاضة القدس منذ اندالعها عام 

 

ّ والــضربات التــي ٢٠١٥القـدس فــي عــام  انتفاضــة أثــر انــدالع علـى – خـاص موقــع مدينــة القــدس
ّوجهتها ألمن االحتـــالل ومستوطنيه، عملت سلطات االحـتالل علـى فـرض مجموعـة مـن اإلجـراءات القائمـة 
ــشعبية، وهــدفت هــذه  ـــة ال ــات المـقـاوم ــة عملي ــب، فــي محاول ــب والترغي ــى الترهي ــاب، وعل ــردع والعق ــى ال ّعل

ّعاقبة أي فعل مـقـاوم وكل المشاركين فيه والداعمين له، عالوة علىالمحاوالت إلى م ّ البيئة الحاضنة  ضرب ّ
 .ّللحراك الشعبي، وتخويف الفلسطينيين من االنخراط في العمل المـقـاوم

لم تكن اإلجـراءات التـي فرضـها االحـتالل جديـدة فـي معظمهـا، لكـن مـا فعلتـه الـسلطات اإلسـرائيلية 
الــضفة  ووفــق قائــد فرقــة.  ضــد الفلــسطينيين القائمــة علــى القتــل واإلرهــاب، والتنكيــلكــان تــصعيد سياســتها

أغـسطس /في آب" ميكور ريشون"في جيش االحتـــالل العميد ليئور كرملي، في مقابلة مع صحيفة  الغربية
ّ، فــإن الــسياسة القمعيــة لجــيش االحــتالل بحــق الفلــسطينيين تحولــت مــن ٢٠١٧ ّ ّ ع ّجــز العــشب إلــى اقــتال"ّ
  ".الجذور

 منازل منفذي العمليات وعائالتهم هدم

ًيعد هدم المنازل فـي القـدس مـن المعـالم الراسـخة فـي سياسـة االحـتالل، وغالبـا يـستند إلـى ذريعـة  ّ ّ
غياب الترخيص، واعتمد االحتالل هذه السياسة بعد اندالع انتفاضة القدس فعمل علـى هـدم منـازل منفـذي 

إلـى  نتنيـاهو اب ومحاولة ردع لمنع تنفيذ عمليات في المستقبل، وقد طلبالعمليات وعائالتهم، كوسيلة عق
، تسهيل إجراءات هدم منـازل ٥/١٠/٢٠١٥المنعقدة في " الكابينت"وزيرة القضاء أيليت شاكيد، في جلسة 

ّالفلسطينيين ممن ينفذون عمليات ضد االحتالل ّ، صـرح مـسؤول إسـرائيلي أن ٢٠١٨وفي عام . ّ ً منـزال ٤٥ّ
ّ تعود لمنفذي عمليات فدائية٢٠١٥دمها منذ عام ّتم ه ّ.  

 تشديد العقوبات على راشقي الحجارة

على مقترح القـانون الـذي يطالـب بفـرض عقوبـة " الكنيست "، صادق٢٠١٥نوفمبر /ٍفي تشري ثان
ًحــد أدنــى علــى راشــقي الحجــارة مــن الــشبان واألطفــال الفلــسطينيين، والــذي يتــيح أيــضا المجــال لــسحب 

الـذي أديـن برشـق الحجـارة، ويفـرض غرامـة ماليـة علـى ذوي الطفـل  الطفـل ّاجتماعيـة مـن ذويّمخصصات 
، علــى مــشروع ٢٠١٦، فــي عــام "الكنيــست" آالف شــيكل، وصــادق ١٠المــدان برشــق الحجــارة تــصل إلــى 

والهدف من هـذه اإلجـراءات . ً عاما في حال القتل أو محاولة القتل١٤دون الـ األطفال قانون يقضي بسجن
ّلمشددة ليس معاقبة األطفال وحسب، بل قتل أي حـس بـضرورة مقاومـة االحـتالل، والـضغط علـى األهـالي ا ّ ّ

ّفي نفوس أطفالهم حول ضرورة امتناعهم عن أي عمل ضد االحـتالل ألن كلفتـه سـتكون " الوعي"ّكي يبثوا 
  .باهظة
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 إطالق النار بهدف القتل

 العمليات، وعلى مـن حـاولوا تنفيـذ عمليـات، حتـى اعتمدت قوات االحتالل إطالق النار على منفذي
ّعلــى مــن اشــتبهت بنيــتهم تنفيــذ عمليــة، وكــان واضــحا أن الهــدف مــن إطــالق النــار هــو القتــل علــى الفــور  ً

ومن هـذه الحـاالت، علـى سـبيل المثـال، إعـدام الفلـسطيني عبـد الفتـاح الـشريف . وليس العرقلة أو التعطيل
 الجندي أليؤور أزاريا وهو ملقى علـى األرض جـراء إصـابته بطلـق ، برصاص٢٤/٣/٢٠١٦في  الخليل في

 .ناري

وحظيت عمليات اإلعدام الميداني بغطاء سياسي ودعم ديني، فكان نتنياهو من أول المدافعين عن 
الجنــدي أزاريــا فــدعا إلــى العفــو عنــه، فيمــا دعــا الحاخــام األكبــر يتــسحاق يوســف جنــود االحــتالل إلــى قتــل 

 من دون الخوف من القيادة والمسؤولين وأباح الحاخام العسكري إيال كريم قتـل المـصابين منفذي العمليات
ّالفلــسطينيين، وأدلــى بتــصريحات تفيــد بعــدم التعامــل مــع منفــذي العمليــات كبــشر، ووجــوب قــتلهم مــن دون  ّ

  .ٕشفقة، واطالق النار لتأكيد قتل المصابين منهم

 االعتقال اإلداري

عتقــاالت اإلداريــة بحــق الفلــسطينيين بعــد انــدالع انتفاضــة القــدس للــضغط ّصــعد االحــتالل وتيــرة اال
ًعلــيهم وتقييــد أي نــشاط مقــاوم، وهــذه االعتقــاالت تنفــذ مــن دون الئحــة اتهــام بــل اســتنادا إلــى أمــر إداري، 

األسـرى،  ووفق تقرير صـادر عـن مركـز فلـسطين لدراسـات .محاكمة ّ أشهر تمدد من دون٦ومدة االعتقال 
 ألف حالـة اعتقـال لفلـسطينيين مـن مختلـف الـشرائح منـذ انـدالع ٣٠ّ، فقد نفذ االحتالل ٥/١٠/٢٠٢٠في 

، وشملت االعتقاالت األطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن، ٢٠١٥أكتوبر /هبة القدس في تشرين أول
 .والناشطين، واإلعالميين، والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل

ــد االحــتالل ــد عم ــز وق ــر مرك ــد رصــد تقري ــدس، وق ــذ انتفاضــة الق ــال اإلداري من ــصعيد االعتق ــى ت  إل
ً قـرارا ٤١ قرار إداري صادر عـن محـاكم االحـتالل الـصورية، بمـا فـي ذلـك ٦٠٠٠فلسطين لدراسات األسرى 

 .ّ بحق أطفال قاصرين٨٥ بحق نساء، وًإداريا

 ّاستهداف األحياء بالحصار والدهم والتفتيش

ـــــ ـــــتالل ب ـــــز االح ـــــسوية، ومخـــــيمّويرك ـــــى العي ـــــاء  شكل خـــــاص عل ـــــي أحي ـــــا، وه شـــــعفاط، وحزم
 ودهـم اإلسـمنتيةٕشبه يومية، فيعتمد الحصار والحواجز واغالق مـداخل األحيـاء بالمكعبـات  مواجهات تشهد

ٕالمنازل، ال سيما في الليل، والقاء القنابل الغازية والمطاطيـة والمـسيلة للـدموع، والهـدف إرهـاق المقدسـيين 
ًوفــرض االحــتالل حــصارا مــشددا . يــاء والقــرى المــستهدفة عبــرة لغيرهــا مــن األحيــاء المقدســيةولتكــون األح ً

ــالترافق مــع حزمــا علــى ــل الغازيــة والمطاطيــة والمــسيلة للــدموع، واســتهدف  اقتحامــات ب ٕليليــة والقــاء القناب
ًبالحصار والعقاب كال من  .ر من االحتاللّوالعيسوية، وكالهما ال يزال محط استهداف مستم مخيم شعفاط ّ
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 وسـواتر ترابيـة، ونقـاط تفتـيش مـستحدثة، إسـمنتيةوأنـشأ االحـتالل حـواجز جديـدة ووضـع مكعبـات 
ــاهو بوضــع حــواجز ١٤/١٢/٢٠١٥وفــي  ــامين نتني ــيس حكومــة االحــتالل بني ــات إســمنتية أمــر رئ  فــي مئ

 .ًطنامستو ١٤ إصابة أدت إلى دهس محطات الحافالت في القدس المحتلة بعد ساعات من عملية

ّسحب الهويات المقدسية ّ 

مـن ) بطاقـات اإلقامـة الدائمـة(اتخذ االحتالل من تنفيذ العمليـات ذريعـة لـسحب الهويـات المقدسـية 
ــات ــصار إجــراءات ســحب الهوي ــى اخت ــت ســلطات االحــتالل عل ــان. المقدســيين، وعمل ــانون ث ــي ك ــاير /وف ين

محمد أبو كف، ووليـد األطـرش، : ن هممقدسيي أسرى ٤، أصدر االحتالل قرارات بسحب الهوية من ٢٠١٦
 .وعبد دويات، وبالل أبو غانم على خلفية تنفيذهم عمليات

 داءهاحتجاز جثامين الش

 بوقـــف تـــسليم جثـــامين شـــهداء انتفاضـــة القـــدس، فيمـــا صـــادق ٢٧/٣/٢٠١٦أمـــر نتنيـــاهو فـــي 
از جثــامين ّ، علــى مــشروع قــانون يوســع صــالحية ســلطات االحــتالل لجهــة احتجــ٢٠١٨، عــام "الكنيــست"

ّمنفــذي العمليـــات، وفرضـــت ســـلطات االحـــتالل قيـــودا مــشددة علـــى جنـــازات منفـــذي العمليـــات لجهـــة عـــدد  ّّ ً
ّالمــشاركين ووقــت التــشييع لمنــع تحــول هــذه الجنــازات إلــى تجمعــات تحــرض ضــد االحتـــــالل وتتعهــد بالثــأر  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

 .ّة الحاضنة للحراك الشعبيللشهداء، وللتضييق على أهالي الشهداء بما يساهم في إضعاف البيئ

ّ، فإن عدد الجثامين ٢٠٢٠أكتوبر /ووفق تقرير صادر عن مركز عبد اهللا الحوراني في تشرين أول
  .ً جثمانا٦٧ هو ٢٠١٥التي يحتجزها االحتالل منذ اندالع انتفاضة القدس في عام 

 ّتشديد المراقبة على وسائل التواصل االجتماعي

 التـي يكتبهـا المنـشوراتا على وسائل التواصـل االجتمـاعي، لمراقبـة شددت سلطات االحتالل رقابته
ّالفلسطينيون وتعبر عن تأييدهم للمـقـاومــة أو رفـضهم العتـداءات االحـتالل، أو تفيـد احتمـال تـوجههم إلـى  ّ

ًوشـكلت الـسلطات اإلسـرائيلية فريقـا خاصـا. ّتنفيذ عملية، واعتقـالهم علـى خلفيــتها إلحبـاط عمليـة محتملـة ً ّ 
ًفيمــا وجهــت تهمــا إلــى بعــض الفلــسطينيين بنــشر  فيــسبوك لمراقبــة محتــوى المنــشورات الفلــسطينية علــى

محتوى تحريضي علـى وسـائل التواصـل االجتمـاعي، والتقـى وزيـر األمـن اإلسـرائيلي، جلعـاد أردان، ووزيـرة 
سبوك للتوصل إلى ، مع مسؤولين في شركة في٢٠١٦سبتمبر /القضاء اإلسرائيلية، أييلت شاكيد، في أيلول

ومنهـــا طلبـــات بإزالـــة مـــضامين تـــشتمل علـــى عبـــارات مثـــل " ّالمحتويـــات التحريـــضية"ترتيبـــات حـــول إزالـــة 
ًوفعال، أغلق موقع فيسبوك عقب االتفاق حسابات عشرات الناشطين ". الموت لليهود"و" شهـيد"و" انتفاضة"

ّالفلسطينيين ومديري الصفحات الفلسطينية، وال تزال شركة في سبوك في حـرب علـى المحتـوى الفلـسطيني إذ ّ
ّتعمد إلى إقفال صفحات واقصاء ناشـطين ومـنعهم مـن النـشر ومـن البـث الحـي، والذريعـة  مخالفـة القواعـد "ٕ

  ."ّالمجتمعية

 سياسة العصا والجزرة
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ّ عـن خطـة أمنيـة وسياسـية ٢٠١٦أغـسطس /أعلن وزير جيش االحتـــالل أفيغدور ليبرمان في آب
ضة القـدس تقـوم علـى إقامـة حـوارات مباشـرة مكثفـة مـع شخـصيات اقتـصادية ورجـال أعمـال لمواجهة انتفا

ّوأكــاديميين فلــسطينيين عبــر منــسق شــؤون المنــاطق فــي الحكومــة اإلســرائيلية باإلضــافة إلــى إنــشاء موقــع 
التـي وفـي المقابـل، تفـرض الخطـة معاقبـة المنـاطق . ّإنترنت باللغة العربية موجه إلـى المجتمـع الفلـسطيني

المناطق التي ينكفئ شبابها عن المشاركة فـي " التسهيالت"تنطلق منها عمليات ضد االحتالل فيما تكافأ بـ 
" مهادنـة"وأخـرى خـضراء " مـشاغبة"وقسمت الخطة المناطق الفلـسطينية إلـى حمـراء . العمليات والمواجهات

  . بعدم مواجهة االحتاللًحيث تعاقب األولى وتكافأ األخرى باالمتيازات وفقا لمدى االلتزام

  ٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  ً مستوطنا يستبيحون األقصى واعتقال اثنين من حراسه وتحرير عشرات المخالفات٧٢

 

 يــومركــي فــي إســرائيل ديفيــد فريــدمان، الــسفير األمي اقــتحم – الخــاص" القــدس" مراســل – القــدس
قــرب " كهنوتيــة" االحــتالل وشــرطته، وأدى صــلوات ُ، منطقــة حــائط البــراق بحمايــة قــوات مــن جــيشالخمــيس

الحائط الجنوبي الغربي من المسجد األقصى، واستمع إلى شرح مفـصل عـن الحفريـات فـي منطقـة القـصور 
اُألموية من جماعات الهيكل المزعوم، فـي الوقـت الـذي اسـتباح فيـه عـشرات المـستوطنين سـاحات المـسجد 

  .ئيةالمبارك في الفترتين الصباحية والمسا

يـذكر أن فريــدمان مــستوطن يهــودي برتبــة ســفير للواليــات المتحــدة لــدى إلســرائيل يــسكن إحــدى ...
المستوطنات في جنوب القدس، في تجاوز لألعـراف الدبلوماسـية وللقـانون الـدولي الـذي يحظـر ذلـك، وهـو 

ــة،  ــداعمين لمــشروع الــضم اإلســرائيلي لنحــو ثلــث مــساحة الــضفة الغربيــة المحتل ويؤيــد بــشدة ُمــن أشــد ال
ــامين نتنيــاهو فــي مــشروعه شــطب  ــرئيس الــوزراء اإلســرائيلي بني ــداعمين ل المــشاريع االســتيطانية واحــد ال

  .الحقوق الوطنية الثابتة في قضايا الحل النهائي الخمس وخاصة حق العودة لالجئين والقدس

لمبـارك مـن وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطـرفين صـباح أمـس المـسجد األقـصى ا
  .باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة والقوات الخاصة اإلسرائيلية المدججة بالسالح

ً مـستوطنا اقتحمـوا المـسجد فـي الفتـرة الـصباحية، ٤٥وذكرت دائرة األوقاف اإلسـالمية بالقـدس أن 
 وحاول بعضهم وتجولوا في ساحاته وأروقته مع تركيز على المنطقة الشرقية من باب ومصلى باب الرحمة،

 عناصـر مـن المخـابرات بـشكل مـستقل وقـاموا بجولـة مختلفـة تخللهـا ٣أداء طقوس تلموديـة، كمـا اقتحمـه 
  .ًالوقوف مليا امام مسجد قبة الصخرة المشرفة

وأشارت األوقاف إلى أن الـشرطة اإلسـرائيلية علـى أبـواب المـسجد األقـصى والبلـدة القديمـة واصـلت 
، ومنـع القـاطنين خـارج البلـدة القديمـة مـن الوصـول للمـسجد والـصالة فيـه، التضييق على دخـول المـصلين
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" كورونــا"وحــررت العــشرات مــن المخالفــات للــذين وصــلوا ابوابــه بحجــة اجــراءات الطــوارئ لمواجهــة جائحــة 
  .متر١٠٠٠واالبتعاد عن المنزل اكثر من 

 ٢٧وأوضحت األوقاف اإلسالمية أن الفترة المسائية بعد صالة الظهـر مـن االقتحامـات شـارك فيهـا 
ًمـستوطنا، بعــضهم كــان يلـبس لباســا أبــيض واآلخـرون حفــاة، وعنــدما خرجـوا فــي نهايــة االقتحـام مــن بــاب  ً

حولتهـا الـسلطات ًالسلسلة قاموا بأعمال عربدة وقام بعـضهم باالنبطـاح ارضـا قـرب المدرسـة التنكزيـة التـي 
  .ثم انصرفوا باتجاه حائط البراق" مقر حرس الحدود"اإلسرائيلية الى 

 علـى التـوالي إغـالق مدينـة القـدس بـشكل كامـل والتـضييق ٢١وواصلت سلطات االحـتالل لليـوم الــ
  .من الشهر الجاري١٣حيث تم تمديد العمل بقوانين الطوارئ الى يوم  "كورونا"على سكانها، بحجة وباء 

  ٩/١٠/٢٠٢٠لقدس المقدسية ا

*** 

 غليان ومواجهات عنيفة مع االحتالل بالقدس

 نادية سعد الدين

 لم تهدأ مدينة القدس المحتلة من العدوان اإلسرائيلي منذ الساعات القليلة الماضية؛ بعدما -عمان
ّامتدت المواجهات العنيفة من بلدتي العيسوية إلى بيت حنينا، أمس، بين قوات االحتالل  والشبان ّ

الفلسطينيين، وسط اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة، ما أسفر عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت بين 
  .صفوف المواطنين، بينما تتواصل لقاءات الفصائل الفلسطينية للتحضير إلجراء االنتخابات العامة

بل الصوتية والغازية تجاه واقتحمت قوات االحتالل بلدة بيت حنينا، بالقدس المحتلة، وأطلقت القنا
ًالشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانها، كما اعتدت على أهالي البلدة ودهمت منازلهم، واعتقلت عددا  ّ

ّفيما وفرت قوات االحتالل الحماية األمنية المشددة  .من الشبان بحجة إلقاء الحجارة على دورية تابعة لها ّ
ُالقطانين التاريخي، والمفضي إلى المسجد األقصى المبارك، وأداء القتحام المستوطنين المتطرفين سوق 

، الذي يغلقه االحتالل أمام الفلسطينيين بحجة تفشي "باب القطانين"الطقوس التلمودية المزعومة على 
ً محاال تجاريا في المكان ومصادرة ٥٢، والتنكيل بالمقدسيين من أصحاب أكثر من ”كورونا“فيروس  ً

وبينما تسمح قوات االحتالل للمستوطنين بممارسة طقوسهم وتجمهراتهم في  .ّر من مرةمحتوياتهم أكث
القدس المحتلة، فإنها تشدد الخناق على المواطنين المقدسيين، وتفرض غرامات مالية باهظة عليهم، وفق 

ًعد جزءا من سياسات االحتالل العنصرية بحق المقدسيين والمصلين، ت"األنباء الفلسطينية التي اعتبرت أن  ّ
ًمخطط تفريغ األقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا ، المزعوم، "جماعات الهيكل"وقد جددت ما يسمى  ."ً

فرحة ” و"العرش "المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة االقتحامات للمسجد األقصى خالل ما يسمى بعيد 
طين والمقدسيين، ومعاقبتهم ، وطالبت السلطات اإلسرائيلية بتشديد قبضتها والتصدي للمراب”التوراة

ًوابعادهم عن القدس، التي تشهد إغالقا شامال لألسبوع الثالث على التوالي، ويستمر ألسابيع أخرى بحجة  ً ٕ
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وتتعرض أغلب البلدات المقدسية إلى اقتحامات وحمالت اعتقال  .”كورونا“األعياد اليهودية، وتفشي 
 فرض الغرامات والضرائب الباهظة على سكانها؛ بغية يومية عدا عن حرب االستنزاف المستمرة من خالل

  .ممارسة الضغط عليهم إلرغامهم على تركها

ً فلسطينيا آخرين بنيرانه ٦٦وتسببت انتهاكات االحتالل في استشهاد مواطنين اثنين وجرح ...
ت لحم،  آخرين، فيما تعتبر مناطق الخليل والقدس وبي٣٣ً مواطنا، واحتجاز ٣٤٤العدوانية، واعتقال 

  .ًاألكثر تعرضا لالنتهاكات اإلسرائيلية

  ٢٣ص/١١/١٠/٢٠٢٠الغد 

*** 

  !والمستوطنون داخل األسوار ...صالة فوق األسفلت 

 

ٍنحــو ألــف مــصل فــي رحــاب المــسجد  أدى – جويحــان ديــاال – الجديــدة  الحيــاة– القــدس المحتلــة
الغالقـات والتـشديدات فـي مدينـة القـدس  الثالثـة علـى التـوالي فـي ظـل اسـتمرارية اللجمعـةاالقصى المبارك 

فــي الوقــت الــذي منعــت ســلطات االحــتالل  .بذريعــة تزايــد أعــداد المــصابين فــي فيــروس كورونــا فــي الــبالد
ــة فــي رحــاب المــسجد االقــصى المبــارك انتــشر العــشرات مــن  المــواطنين مــن الوصــول ألداء صــالة الجمع

ــواد داخــل أســوا ــالقرب مــن شــارع ال ــدة العتيقــة وســط حراســة مــشددة مــن شــرطة المتطــرفين اليهــود ب ر البل
ونصبت شرطة االحـتالل المتـاريس الحديديـة علـى جميـع  .ًاالحتالل احتفاال بما يسمى عيد العرش اليهودي

  .وسمحت فقط لمن يقطنون داخلها بالدخول أبواب البلدة القديمة وداخل أزقتها

الة فـي الـشوارع والطرقـات بعـد مـنعهم العشرات من المواطنين الفلسطينيين في القدس للـص واضطر
ــذ نحــو ــل ســلطات االحــتالل االســرائيلي بعــد فــرض طــوق أمنــي مــشدد من ــشار ٢٢مــن قب ً يومــا بذريعــة انت

وحــذر خطيـب المــسجد االقـصى المبــارك  .ًالفيـروس فــي أحيـاء القــدس وتزامنـا مــع أعيـاد المتطــرفين اليهـود
 :مـا يحـدث فـي مجتمعنـا الفلـسطيني مستـشهدا بـالقولالشيخ محمد سليم، من القتل والتعدي والمـشاجرات ل

إن القاتل والمقتول بالنار واألصل إننا شركاء بالتعاون على الخير، وعلـى المـسلم اتقـاء الفـتن ومـن الفـتن "
 ".اشتعال النزاعات وأال يشارك المسلم في ذلك

اطنين فـي مدينـة من جهة أخرى، تواصل سلطات االحتالل تحريـر مخالفاتهـا الباهظـة بحـق المـو.. 
القــدس بحجــة عــدم االلتــزام بارتــداء الكمامــات او فــتح محالتهــا التجاريــة، او االبتعــاد مــسافات عــن محــيط 

 شــهور أزمــة ٧وتعــيش مدينــة القــدس المحتلــة منــذ أكثــر مــن .منازلهــا بذريعــة انتــشار فيــروس كورونــا
واغالقها ومنع التنقـل والتحـرك اال اقتصادية حقيقية من استمرار اغالقات المحال واألسواق وحصار القدس 

  .في األوقات الضرورية ومنها العمل والعالج في المستشفيات بمحيط القدس

  ١٠/١٠/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  اعتداءات على كنائس واستيالء على أراض وتناول مشروبات روحية

  

  الحميد الهمشري عبد •

 اليهود منذ قيام دولة االحتالل، وأتناول لم تسلم المقدسات المسيحية في فلسطين من اعتداءات
 : ١٩٦٧ًتاليا اعتداءات حصلت على تلك المقدسات منذ االحتالل بعد حرب حزيران 

ًكانـت هـذه الـسنة زاخـرة باعتـداءات سـاخنة جـدا مـن قبـل اليهـود : ١٩٦٧اعتداءات جرت في عـام  •
ضــيها حيــث اعتــدوا علــى علــى كنــائس طالتهــا بتحطــيم أبــواب عــدد منهــا وســرقة محتوياتهــا أو أرا

عــين كــارم بــأن قــاموا بتحطــيم أبوابهــا وتكــسير نوافــذها وســرقة -كنيــسة القــديس يوحنــا المعمدانيــة 
محتوياتهــا وبتغييــر أيقونــة الــسيدة العــذراء التــي تحمــل صــورة الــسيد المــسيح عليــه الــسالم بمنظــر 

، «م على أم المـسيح السال« حقير ومخجل لدرجة أنهم عرضوها في معرض تل أبيب مدونا عليها 
كما سرقوا تاج السيدة العذراء مـن كنيـسة القـديس جـورج ونزعـوا عنـه الآللـئ الثمينـة وأعـادوه بعـد 
ذلــك، وضــربوا بالقــذائف ممتلكــات الكنيــسة؛ مــا اضــطر بطريــرك الالتــين إلــى إغــالق ثــالث كنــائس 

يلهـا لثكنـة للجـيش منها، كما جرى االسـتيالء علـى الكنيـسة األرمنيـة للقـديس المخلـص وجـرى تحو
الصهيوني، وفي الـسنة ذاتهـا أقـدم بـوليس االحـتالل علـى تنـاول المـشروبات الروحيـة أثنـاء إقامـة 
ّقداس ليلة عيد المـيالد، بـشهادة المطـران الالتينـي نعمـة الـسمعان، وحـول جـيش االحـتالل كنيـسة 

ستوطنون كنيسة بئر  حي الشماعة إلى بناية سكنية، فيما اقتحم م–مار جريس للروم األرثوذكس 
يعقوب للروم األرثوذكس في نابلس، وتم ذبح رئيس الكنيسة األرشمندريت فيليمينوس ذبح النعاج، 
وال تزال جثته المحنطـة موجـودة فـي كنيـسة صـهيون للـروم األرثـوذكس فـي القـدس، واعتلـى جنـود 

 المـسيحي، بـالقرب صهاينة سطح كنيسة القيامة ودير الروم األرثوذكس، واعتدوا على رجال الـدين
ًمــن كنيــسة القــديس قــسطنطين؛ وحــاولوا الحقــا ســرقة صــليب وأيقونــة مــن ســيارة مطــران الــروم 

 .األرثوذكس المطران تيودروس في القدس

سـطا يهـود علــى كنيـسة القيامـة فـي القـدس لــيال وتمكنـوا مـن سـرقة المجــوهرات : ١٩٦٨فـي عـام  •
 .جلجثة داخل الكنيسةالموضوعة على تمثال العذراء الكائن في مكان ال

ــاج المرصــع باألحجــار : ١٩٦٩فــي عــام  • ــوا مــن ســرقة الت ــى كنيــسة القيامــة وتمكن ســطا يهــود عل
الكريمة الموضوع على رأس تمثال العذراء مريم في كنيـسة الجلجثـة وقـد شـوهد التـاج وهـو يعـرض 

 .للبيع في أسواق تل أبيب

 .وممتلكاتهتعرض دير االقباط لالعتداء على رهبانه : ١٩٧٠في عام  •

احتــل رجــال الــشرطة الــصهاينة المــسلحون بطريركيــة األقبــاط األرثــوذكس وكنائــسهم بالــدير  -
مـــا اضـــطر مطـــران الكرســـي األورشـــليمي إلـــى إلغـــاء االحتفـــاالت ) ديـــر الـــسلطان(القبطـــي 

 . وكنائسهاالبطريركيةًالدينية، وأصدر بيانا شجب فيه التعدي الصهيوني على 
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ــسي المعــروف بــالنوتردام قامــت ســلطات االحــتالل بع - ــشراء الــدير الفرن قــد صــفقة مــزورة ل
 .للرهبنة الكاثوليكية الفرنسية بصورة احتيالية

 .صادرت قوات االحتالل قطعة أرض لبطريركية الروم األرثوذكس قرب فندق الملك داود -

احتلت قوات االحتالل بأسلحتها مقر البطريركية بالقدس، مدعين أنها مجرد إجراءات أمنية  -
لحماية االحتفـاالت بعيـد القيامـة؛ مـا تـسبب فـي إلغـاء االحتفـاالت، وقـام الجنـود الـصهاينة 
بضرب رهبان دير األقباط، كما غيروا أقفال األبواب األربعة المؤدية إلـى بـاب كنيـسة الملـك 

كما عمدوا لوضـع حـواجز حديديـة أمـام أبـواب الـدير، . ميخائيل الموصل إلى ساحة القيامة
 قامــت قــوات االحــتالل بتــسليم ١٩٧٠-٣-٢٦ بــاط مــن االقتــراب منــه، وبتــاريخومنعــوا األق

مفاتيحه لألحباش الذين كانوا يقيمون فيه بعد أن سرق الجنود الصهاينة أشياء ثمينة من 
 .ممتلكاته حيث اعتدوا بالضرب على المطران فاسيليوس

  ٦ص/١٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون مقدسية

  يون دوالر  مل١.٢دعم بقيمة : اشتية

 لثالث مستشفيات مقدسية عبر الصندوق العربي
 

رئــيس الــوزراء محمــد اشــتية، اليــوم الــسبت، مــع وفــد مــن   بحــث–  وفــا٢٠٢٠-١٠-١٠رام اهللا 
مستشفيات القدس المحتلة، بحضور وزيـر شـؤون القـدس فـادي الهـدمي، تعزيـز المستـشفيات فـي القـدس 

 .ورونا، خالل لقاء في مكتبه برام اهللاوحمايتها، ودورها المهم في مواجهة فيروس ك

 ألـف دوالر، مـن الـصندوق ٢٠٠وأعلن رئـيس الـوزراء خـالل االجتمـاع، عـن دعـم قيمتـه مليـون و
ــع  ــت، بواق ــي الكوي ــا ٤٠٠العربــي ف ــة، واألوغوســتا فكتوري ــشفى المقاصــد الخيري ــف دوالر لكــل مــن مست  أل

 .، وسانت جون للعيون)المطلع(

فيات القـدس كمؤسـسات وطنيـة فـي العاصـمة المحتلـة، وسـنبقى أوفيـاء نعتز بمستش: "وقال اشتية
ــاء  ــة لكــل أبن ــسياسية، تقــدم خــدمات صــحية نوعي ــة وال ــى جانــب أهميتهــا الوطني لهــذه المؤســسات التــي إل

  ".فلسطين

أينمـا كانـت هنــاك فرصـة لـدعم مستــشفيات القـدس سنـسعى لهـا ســواء مـن خـالل اســتمرار : "وتـابع
  ". وجذب الدعم الخارجي ومساعدتها في معالجة بعض المشاكل اإلداريةالتحويالت الطبية لها،

وتقـدم مستــشفى المقاصــد بالــشكر لــرئيس الــوزراء علـى رعايتــه التفــاق يــضمن حــل األزمــة الماليــة 
لمستشفى المقاصـد الخيريـة، والتـي كانـت تهـدد اسـتمرار المستـشفى، مـن خـالل دعمـه فـي الحـصول علـى 
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شيقل يـوفر التمويـل الـالزم لعمـل المستـشفى ويرافقـه برنـامج إصـالحي لمنـع  مليون ٥٠قرض بنكي بقيمة 
  .تكرار األزمة وتراكم الديون

من جانبه، أكد الهدمي استمرار عمل اللجنـة المكلفـة مـن رئـيس الـوزراء لـدعم مستـشفى المقاصـد 
ؤسـسة الوطنيــة السـتدامة الحـل علـى المــستوى البعيـد باتخـاذ خطــوات إسـتراتيجية لـضمان اســتقرار هـذه الم

  .بالقدس

  ١٠/١٠/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  آراء عربية

  ًثالثون عاما على مجزرة األقصى والعدوان مستمر

 سري القدوة

يا اعتـادت عليـه مؤسـسات االحـتالل إسـرائيلصـبح نهجـا أ قـصىي على المـسجد األسرائيلالعدوان اإل
تهويـد  إلـى يولـ سياستها الهادفة بالدرجـة األجهزةمارس هذه األي وأجهزه مخابراته وبشكل يومي تسرائيلاإل

 المبـارك قـصىية الكاملـة عليـه، فمنـذ االعتـداء علـى المـسجد األسـرائيلٕ واحكـام الـسيطرة اإلقصىالمسجد األ
ساسـاته، وسـلطات االحـتالل تمـارس أنفـاق تحـت  مـن خـالل حفريـات األهوحرقه والمحاوالت المتكـررة لهدمـ

 أجهـزة، التـي نفـذتها قـصى الـذكري الثالثـين لمجـزرة المـسجد األي، فـاليوم هـقـصىلمسجد األعدوانها على ا
، ٢٠٠ٕ مواطنا، واصابة أكثـر مـن ٢١ استشهاد إلىدي أمخابرات االحتالل وشرطته العسكرية بدم بارد مما 

 .  آخرين٢٧٠واعتقال 

مـستوطنو مـا يـسمى  صادف يوم االثنين وقبيـل صـالة الظهـر، حـاول والذي ٨/١٠/١٩٩٠بتاريخ 
، فتـصدى لهـم قـصىبجماعة أمناء جبل الهيكل، وضع حجر األساس للهيكل الثالث المزعوم في المسجد األ

ية، وفتحــوا النــار ســرائيلآالف المــصلين وتــدخل جنــود االحــتالل المــدججين بالــسالح والــشرطة العــسكرية اإل
ليـــتم ارتكـــاب مجـــزرة جديـــدة بحـــق بـــشكل عـــشوائي تجـــاه المـــصلين المعتكفـــين والمـــدافعين عـــن المـــسجد، 

تحركـت سـلطات االحـتالل .ياألولـيمـا بعـد بمجـزرة المـسجد األقـصى  ولتعرف فقصىالمتواجدين بالمسجد األ
ي وقبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات االحتالل الحواجز العسكرية على كل الطرق سرائيلالعسكري اإل

المكان، لكن المـصلين كـانوا قـد تجمعـوا فـي  إلى وصول، لمنع المصلين من القصىالمسجد األ إلى المؤدية
 مــن داخــل المــسجد وبقــي جنــود أطلقــتالمــسجد قبــل ذلــك التوقيــت بــساعات، فــي اســتجابة للــدعوات التــي 

ـــة  ـــشهداء والجرحـــى، إال بعـــد ســـت ســـاعات مـــن بداي االحـــتالل فـــي الـــساحات، ومنعـــوا إخـــالء جثـــامين ال
 المجزرة بأيام قليلة بيانا تدعو فيه اليهود للمشاركة فـي مـسيرةوكانت سلطات االحتالل وزعت قبل .المجزرة

يجـب : ، لمناسبة عيد العرش، وأعقب ذلك تصريح للمتطرف غرشون سـلمون قـال فيـهقصىالمسجد األإلى 
دى الـي أ تحدي واضح لمـشاعر المـسلمين ممـا على اليهود تجديد عالقاتهم العميقة بالمنطقة المقدسة في



 
٢١

وتبدو هنا عقلية التطرف العنصري والفكـر القمعـي االحتاللـي . والدفاع عنهقصىسجد األتحركهم لحماية الم
جـل تنفيـذ مخططـاتهم أرهاب واستغالل الـصراع الـديني مـن ي وتلك التربية القائمة على ممارسة اإلسرائيلاإل

ية لـم تكـن وليـدة رائيلسي وسياسة القمع اإلسرائيلية العسكرية، وهذا العدوان اإلسرائيلالسائدة في العقيدة اإل
الفلـسطيني عبـر تـاريخ االحـتالل  الممـارس ضـد الـشعب رهـابالصدفة بل كانت جزء مـنظم مـن العـدوان واإل

عمال القمع والتنكيل بحـق شـعب يطالـب بحقوقـه ويطمـح بـإعالن اقامـة دولتـه أسود القائم على ممارسة األ
ول دائمـا فـرض مخططـات التـصفية واإلبـادة راضـيه التـي احتلتهـا هـذه العـصابات والتـي تحـاأعلى جزء مـن 

 الدائم لتهويده عبر مخطـط مـنظم والسعي المبارك قصىلشعب فلسطين من خالل االعتداء على المسجد األ
ية المتطرفة، حيـث تتبنـي وتعمـل علـى ممارسـة القمـع سرائيل في مراكز صنع القرار باألحزاب اإلًومعد مسبقا

ية وليـــصبح االحـــتالل امــرا واقعـــا وقائمـــا ســرائيلض وجــه النظـــر اإلوالعــدوان علـــى الــشعب الفلـــسطيني لفـــر
 فـان القـضية قـصىننـا ونحـن نستحـضر تلـك الجريمـة البـشعة التـي اسـتهدفت المـسجد األإ. باستخدام القوة

الفلسطينية وحقـوق شـعبنا فـي دولتـه المـستقلة وعاصـمتها القـدس تتعـرض للعديـد مـن مـؤامرات النيـل مـن 
داف الـصمود الفلـسطيني والنيـل تتواصل سياسة االعتقاالت والمالحقة من اجـل اسـتهالصمود الفلسطيني ول

هلنــا فـي القــدس وكـسر وحــدتهم وتـرك المجــال السـتمرار مخططــات االحـتالل الخاصــة فـي تهويــد أرادة إمـن 
بطـال الجنـود المجهـولين يؤمنـون ويـدافعون بـدا وهـؤالء األأالقدس، حيث ان للقدس رجـاال وعيونـا لـن تنـام 

  .رث المسلمين الديني والتاريخي والحضاريإقصى المبارك ويحمون عن المسجد األ

 ٧ صفحة ١٠/١٠/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اخترنا لكم

  من مكتبة اللجنة لشؤون القدس

ألهمية المعلومات المتعلقة بالقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم 
  .ن جوانب مختلفةالمؤلفات التي تتعلق بالقدس م

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

  : )المشهد الحضاري في مدينة القدس(وفيما يلي تعريف بكتاب 

 

 عمان –. سليم جمعة السوارية )/  م١٨٠٠- ١٧٥٠(الحياة االجتماعية في مدينة القدس  

  .ص٣٠٩ – . ٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزيع، دار عالم : 
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 الضوء على الحياة االجتماعية في مدينة القدس في الحقبة الواقعة بين عامي الكتابسلط 

، وذلك من خالل وثائق سجالت محكمة القدس الشرعية ) م١٨٠٠- ١٧٥٠/  هـ١٢١٥-١١٦٣(

  بما فيهاينة والعمران فيها،تحدث الكتاب عن جغرافية المدومصادر والمراجع األخرى المتاحة، وال

الحمامات كما تطرق بنية الدينية من مساجد وكنائس، ، باإلضافة إلى األوآثارأبواب، ومن أسوار 

 حياتهم وعنتهم وتقاليدهم وأوضاعهم الصحية، والترب واألضرحة والمقامات، وسكانها وعادا

  .العلمية والثقافية

***  

  كي ال ننسى

 األولى ألقصىا  لمجزرة٣٠في الذكرى الـ

  

 لمجزرة األقصى األولى، أنـه مـضى ٣٠شدد خطيب األقصى، في تصريحات صحفية، في الذكرى الـ
ً عامــا وال تــزال فــي ذاكــرة الفلــسطينيين، وال يــزال االحــتالل يرتكــب ٣٠علــى هــذه الجريمــة الكبــرى والبــشعة 

 .المجازر تلو المجازر بحق األقصى

فـي المـسجد األقـصى بطـرق أخـرى، تتمثـل فـي االقتحامـات وأكد الشيخ صبري أن المجازر مستمرة 
 .المتتالية واالعتقاالت واإلبعاد والهدم، لتفريغ المسجد من المسلمين بهدف وضع يد االحتالل عليه

هــذه المجــازر لــن تثنينــا عــن الـدفاع عــن األقــصى بكــل مــا أوتينــا مــن قــوة، "وشـدد صــبري علــى أن 
  ".ى أن يرث اهللا األرض ومن عليهاوسيبقى األقصى في سيادة المسلمين إل

ً عامـا، وقعـت المجـزرة الكبـرى والجريمـة البـشعة بحــق ٣٠وأشـار إلـى أنـه فـي مثـل هـذا اليـوم قبــل 
المصلين المسلمين في المسجد األقصى المبارك، انتهك خاللها االحتالل حرمـة المـسجد بـإطالق الرصـاص 

 .تواجدين في رحاب المسجد األقصىمن البنادق ومن الطائرة تجاه المصلين المسلمين الم

 والــــضفة ٤٨اخــــتلط الــــدم الفلــــسطيني مــــن شــــباب القــــدس واألراضــــي المحتلــــة عــــام : "وأضــــاف
غزة، ما يؤكد على أن الفلسطينيين متوحدين على قلب رجل واحد فـي الـدفاع عـن المـسجد األقـصى  وقطاع

 ".والقدس

ى، التــي ارتكبتهــا قــوات االحــتالل بحــق  لمجــزرة المــسجد األقــصى األولــ٣٠وتوافــق اليــوم الــذكرى الـــ
 .المصلين في باحات المسجد األقصى بالقدس المحتلة

ــين الموافــق  ــي يــوم االثن ــل صــالة الظهــر، حــاول مــستوطنون وضــع حجــر ٨/١٠/١٩٩٠فف  وقبي
 .األساس للهيكل الثالث المزعوم في المسجد األقصى، فتصدى لهم آالف المصلين
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تحوا النار عشوائيا تجاه المصلين المعتكفين في المـسجد، مـا أدى وتدخل حينها جنود االحتالل، وف
ٕ مواطنا، واصابة أكثر من ٢١إلى استشهاد   . آخرين٢٧٠، واعتقال ٢٠٠ً

وبقي جنود االحتالل في الساحات، ومنعوا إخالء جثامين الشهداء والجرحـى، إال بعـد سـت سـاعات 
  .من بداية المجزرة

 ٩/١٠/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اخبار باالنجليزية

King tasks Khasawneh with forming new Cabinet 

 
AMMAN — His Majesty King Abdullah has tasked Bisher Khasawneh with forming a new 

Cabinet to follow Omar Razzaz’s Cabinet, according to a Royal Court statement. 

King Abdullah accepted the resignation of Razzaz’s Cabinet on Saturday, October 3, 2020. 

Following is part of the English translation of the Letter of Designation: 

Your Excellency,Our position on the Palestinian cause is firm and clear. It is at the top of 

our priorities, and we will continue to exert all efforts towards the establishment of an 

independent Palestinian state, with East Jerusalem as its capital, on the 4 June 1967 lines, 

based on the two-state solution.We will persist in undertaking our historical responsibility 

in safeguarding Islamic and Christian holy sites in Jerusalem — in line with the Hashemite 

Custodianship — and we will continue to counter all attempts seeking to alter the historical 

and legal status quo in the city. We also reaffirm the need to provide all manner of support 

to the Palestinians.I also direct the government to prioritise work to enhance coordination 

and joint Arab action, and expand economic, trade, and investment cooperation, to serve 

shared interests and Arab causes, while also having a positive impact on Jordan. 

2020-10-8Jordan Times   

*** 

Anti-settlements group: Israel’s declaration of 130 military zones in 

West Bank affects olive harvesting 
 RAMALLAH, Saturday, October 10, 2020 (WAFA) – Israel’s declaration of 130 military 

zones in the occupied West Bank, which means they will be off limit to Palestinians, affects 

the olive harvest season for hundreds of Palestinian families, today said the Wall and 

Settlement Resistance Commission.Murad Shtawi, director of the commission in the north 

of the West Bank, accused the Israeli military and settlers in an interview on Voice of 

Palestine radio of attempting to sabotage the olive harvest season, which Palestinians 

anxiously wait for every year due to its importance to their welfare. 

He said in addition to the Israeli occupation measures, the settlers also contribute to this by 

torching olive fields or stealing the harvest under army protection. 

2020-10-10wafa   

*** 
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Injuries as occupation forces disperse rally north of Jerusalem 

 
JERUSALEM, Saturday, October 10, 2020 (WAFA) – Several Palestinians were injured 

today as Israeli occupation forces attacked a rally in the village of Rafat, to the north of 

Jerusalem, according to local sources. 

Occupation forces fired rubber-coated rounds and teargas canisters at a rally in the village 

called for by Fatah Movement, causing several minor injuries among the participants. 

2020-10-10wafa   

*** 

 

Palestinian woman performing prayers in Jerusalem harassed by Jewish 

fanatics 
JERUSALEM, Saturday, October 10, 2020 (WAFA) – A Muslim Palestinian woman who 

was banned by the Israeli occupation authorities from entering Al-Aqsa Mosque in 

Jerusalem was yesterday harassed by Jewish fanatics as she performed the Friday prayer 

on Mount of Olives overlooking the Old City of Jerusalem. 

Nafisa Khwais, 68, from the Mount of Olives neighborhood in occupied East Jerusalem, 

has been banned from entering Al-Aqsa Mosque due to her activities at the Muslim holy 

place against attempts by Jewish fanatics in collusion with the Israeli government to 

change the status quo at the Mosque. 

As a result of the ban as well as current coronavirus restrictions on movement, she is 

forced to perform the prayers near her home and away from the walled compound where 

she is seen in this picture praying at a location on Mount of Olives overlooking Al-Aqsa 

Mosque and the Old City when Jewish fanatics started to harass her as she prayed. 

2020-10-10wafa   

*** 

30 years after the Al-Aqsa massacre 

The day Israel ruthlessly killed worshipers 
 

On Monday noon 08/10/1990, the Israeli police forces committed a terrible massacre in the 

courtyards of the holy Al-Aqsa Mosque in which the sound of the bullets was deafening and 

blood spilled profusely. 

This massacre resulted in the death of 22 Palestinian worshipers, and dozens of injuries, 

when the Israeli policemen fired indiscriminately at the worshipers and innocent people in 

the courtyards of the holy Islamic site. 

The heinous massacre was met with international condemnation in which the observers 

declared that the Israeli forces had violated taboos and their massacre exceeded all red 

lines. 

On Monday, October 8, 1990, before the noon prayer, settlers of the so-called "Temple 

Mount Faithful" group attempted to lay the foundation stone for the alleged Third Temple 

in the Al-Aqsa Mosque. Thousands of worshipers confronted them and the occupation 

soldiers intervened and opened fire randomly towards the worshipers stationed in the 

Mosque which led to the death of 22 Palestinian citizens, wounding more than 200 and 

arresting 270 others. Meanwhile, the movement of ambulances was blocked by the Israeli 

occupation police. 
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The danger was exacerbating in the usurped holy site, Israel was not satisfied with its 

occupation of the Mosque in 1967 and it was not satisfied with burning large parts of the 

prayer hall -the main prayer hall in the Al-Aqsa Mosque- in 1969, and not even with the 

attack on the worshipers by Jewish extremists in 1982 or the excavations and tunnels 

weakening its foundations.  

The Israeli occupation tried to control the holy site many times especially in 1986/1987, and 

organizations and groups supported by official Israeli institutions began to prepare the 

equipment, draw up plans, program stages and clearly announce that they have begun to 

prepare for the construction of the alleged temple at the expense of Al-Aqsa Mosque. 

On that day, there were limited incursions into Al-Aqsa by Jewish settlers but calls for 

regular Jewish prayers in it began to increase and escalate. They have gone so far as to 

demand to lay the foundation stone for the Temple inside the Al-Aqsa Mosque and practice 

rituals toward that end to be the first step for the construction of the alleged Temple. 

Gershon Salmon and his so-called group Temple Mount Faithful announced that they 

would lay the foundation stone for the Temple and organize rituals for that in the Al-Aqsa 

Mosque in conjunction with Jewish feasts and prepared for the event. The Israeli court 

initially had allowed the procedure. On Monday, 08/10/1990, the atmosphere was tense, 

and the Jerusalemites sensed the danger and they called for mobilizing before the 

aforementioned date to protect the Al-Aqsa Mosque and flocked to the Mosque since the 

early morning hours. 

On the evening of that same day, the Israeli police had drawn up a plan to confront the 

worshipers at the Al-Aqsa Mosque and they decided to brutally attack anyone heading to 

the holy Islamic site on Monday morning. 

Half an hour before the massacre, the Israeli police forces set up military checkpoints on all 

roads leading to the Al-Aqsa Mosque to prevent Palestinians from reaching the place. 

Nevertheless, the worshipers had gathered in the Mosque hours before that time in 

response to the calls launched from inside the Mosque. 

The shooting of live bullets that had been preceded and accompanied by toxic bombs, tear 

gas canisters and rubber bullets, were directed at the worshipers without distinguishing 

between a child, a woman and an elderly. This led to the death of 22 Palestinian citizens, 

wounding more than 200 and 270 persons were arrested inside and outside the Mosque. 

The Israeli security forces attacked the wounded and detainees brutally. The pictures of the 

detainees in the courtyard of the Dome of the Rock and the Marwani area still bear witness 

to the ugliness of the Israeli occupation. The Israeli policemen threw the detainees to the 

ground, handcuffed and humiliated them. 

The Jerusalemite masses in particular and the Palestinians in general gathered on that day 

to defend their historic Islamic right in the Al-Aqsa Mosque. It was a spontaneous 

gathering and a natural and spontaneous reaction to the plans of the Israeli occupation. 

The masses were mostly from Jerusalem also from the West Bank and from 1948 Occupied 

Palestine. The martyrs were from all areas and Palestinian blood was spilt in defense of the 

Al-Aqsa Mosque. 

The Israeli police forces remained in the Mosque’s courtyards and prevented the bodies of 

the martyrs and the wounded from being evacuated for six hours after the beginning of the 

massacre. 

A few days before the massacre, the Israeli authorities had distributed a statement calling 

on the Jews to participate in a march to the Al-Aqsa Mosque. This was followed by a 

statement by the Jewish extremist Gershon Salmon endorsing the authorities’ call. 
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Israeli police slap Aqsa entry ban on Jerusalemite activist 
 

The Israeli occupation police on Thursday issued a decision banning Jerusalemite activist 

Aida as-Sidawi, a resident of the Old City of Jerusalem, from entering the Aqsa Mosque 

for several months. 

According to local sources, the police decision ordered Sidawi to stay away from the Aqsa 

Mosque and its vicinity for five months. 

Sidawi had been exposed to detention and banishment from Aqsa several times before, but 

such arbitrary measures did not dissuade her from defending the Islamic holy site. 

The Israeli police recently escalated their arrest and banishment campaigns against Aqsa 

employees and Jerusalemite activists, figures and citizens. 
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