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صامدون
السالم عليكم

ال يختلف املشهد الفلسطيني يف أسبوٍع جديٍد عن األسبوع الذي قبله إال يف التفاصيل، وأّما املعامل األساسية 

للمشهد ذاك فثابتة، وتدور بني قطبني:

أولهام: صمود فلسطيني ال يتزعزع، أمام كل أشكال العدوان واإلجرام الصهيوين، ومتسك ال تفريط فيه بكل 

الحقوق، ومضاٌء ال تردد فيه يف تقديم أعىل التضحيات من أجل رّد العدوان والوصول إىل األهداف.

الثاين: عدوان صهيوين ال يتوقف، يستخدم كل الوسائل املجرمة، قتاًل وتدمريًا وسجًنا ورسقًة وغريها، من 

أجل تثبيت وجوده الباطل يف فلسطني.

وها هي عناوين أخبار هذا العدد من نرشتنا األسبوعية تغطي هذين القطبني، فمن جهة أوىل يتابع االحتالل 

مسلسل هدم بيوت الفلسطينيني واالستيالء عىل أراضيهم، يف مقابل تنفيذ الجديد والجديد ومن املشاريع 

االستيطانية، ومن جهة أخرى يسعى االحتالل جاهًدا لفرض سيطرته عىل املقدسات، يف الحرم اإلبراهيمي 

واملسجد األقىص، عرب االقتحامات املستمرة، والتضييق عىل الوجود الفلسطيني فيها.

إنه رصاع عىل األرض والتاريخ مًعا، يخوضه الفلسطينيون مع محتل غاصب يعلم أن ال أرض له يف فلسطني، 

وال تاريخ؛ ولكنه يعمل عىل تغطية ذلك باالحتالل والتزوير.

ويفرح هذا العدو، وال يخفي رسوره بكل تحٍد أو مصيبٍة قد تلّم بأي شعب أو بلد من بالدنا، ظنًّا منه أن هذه 

التحديات ستعيق أبناء األمة الصادقني عن متابعة مرشوعهم املركزي، تحرير فلسطني، ولذلك مل يستطع قادة 

التطرف واإلرهاب الصهيوين أن يخفوا اغتباطهم بالحدث املؤمل الذي حّل مبدينة بريوت الحبيبة إىل قلوب كل 

من يحّب فلسطني، وما سببه االنفجار يف ميناء بريوت من خسائر برشية ومادية.

لكن رشفاء هذه األمة التي أضحى الصمود سّنة ثابتة لها أمام التحديات، ردوا من كل بقاع األرض بالتعبري 

عن وحدتهم أمام اآلالم، التي هي مثن طبيعي تدفعه كل أمة تريد امليض يف تحقيق أهدافها، تحريرًا وبناًء.

وانهالت كلامت الحب من فلسطني إىل بريوت، كام من كل مدن العامل، أنَّ الجرح واحد، وأنَّ الدم واحد، 

واألمل واحد، والطريق واحدة أيًضا، وهي طريق الصمود والصرب والعمل والتضحيات، إلعادة البناء، وتجاوز 

املحن، واستعادة األرض واملقدسات.     

                                                                   

الشيخ محمد أديب يارسجي 
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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االحتــالل  ســلطات  منعــت 

الصهيــوين، رفــع األذان يف املســجد 

اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل جنــوب 

مــرة   49 املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 

الفائــت. متــوز  شــهر  خــالل 

ــل:  ــاف الخلي ــة أوق ــت مديري وقال

رفــع  منعــت  االحتــالل  قــوات  “إن 

املســجد  مــآذن  عــىل  مــن  األذان 

تســعة  متــوز،  خــالل  اإلبراهيمــي 

إزعــاج  بدعــوى  وقتًــا  وأربعــني 

القســم  يف  املوجوديــن  املســتوطنني 

املســجد”. مــن  املغتصــب 

الزمــاين  التقســيم  فــرض  وتــم 

واملــكاين عــىل املســجد اإلبراهيمــي؛ 

حيــث يســيطر االحتــالل عــىل 60% 

يســمح  وال  املســجد،  مســاحة  مــن 

بعــد  إال  بدخولــه،  للفلســطينيني 

إجــراءات أمنيــة مشــددة عــىل مداخلــه 

التــي تنتــرش عليهــا نقــاط تفتيــش، 

املعــادن. للكشــف عــن  وأجهــزة 

وتفــرض قــوات االحتــالل اإلغــالق 

اإلبراهيمــي  املســجد  عــىل  الشــامل 

اليهوديــة«؛  »األعيــاد  يف  ومحيطــه 

وتســمح للمســتوطنني بإقامــة صلواتهم 

واحتفاالتهــم دون أي عوائــق.

ومتــيض ســلطات االحتــالل قدمــا 

يف سلســلة إجــراءات تهويدية للمســجد 

ــق  ــا التصدي ــر حلقاته ــي آخ اإلبراهيم

النهــايئ عــىل مــرشوع يســهل اقتحــام 

املســتوطنني للمســجد.

اإلبراهيمــي  املســجد  ويقــع 

ــتيطاين يف  ــرشوع االس ــتهدف بامل املس

ــالل  ــة لســيطرة االحت ــة الخاضع املنطق

)خ  واملســامة  الخليــل  مــن  الكاملــة 

الســلطة  ســيطرة  نطــاق  خــارج   ،)2

الفلســطينية.
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بــنّي تقريــر أعــده مركــز “القــدس 

اإلرسائيــي  الشــأن  لدراســات 

أعــداد  تصاعــد  والفلســطيني” 

ــجد  ــوا املس ــن اقتحم ــتوطنني الذي املس

ــو/  ــارك خــالل شــهر يولي األقــىص املب

املنــرم. متــوز 

عــدد  أن  املركــز  وأوضــح 

املســتوطنني الذيــن اقتحمــوا األقــىص 

 3067 إىل  وصــل  متــوز  خــالل 

ــش  ــارص يف جي ــم عن ــتوطًنا، بينه مس

االحتــالل بلباســهم العســكري، ومــا 

املزعــوم. الهيــكل  بطــالب  يســمون 

ــدد  ــة إىل أن ع ــارت اإلحصائي وأش

ــغ  املســتوطنني املقتحمــني لألقــىص بل

2687، باإلضافــة إىل 258 مــن طــالب 

ــن  ــًرا م ــوم، و122 عن ــكل املزع الهي

ــالل. ــرات االحت مخاب

ومــن بــني املقتحمــني الحاخــام 

وبينــت  غليــك”،  “يهــودا  املتطــرف 

اإلحصائيــة ارتفــاع أعــداد املقتحمــني، 

خــالل مــا يســمى ذكــرى »خــراب 

الهيــكل”.

كــام شــهد شــهر متــوز املــايض 

جملــة مــن االعتــداءات وحــاالت الطرد 

األقــىص،  داخــل  املعتكفــني  طالــت 

ــن املســتوطنني  ــه م وتدنيســه واقتحام

املتطرفني وجنود ورشطة االحتالل.

الكبــرية،  األرقــام  هــذه  وتــأيت 

لتشــري إىل حركــة نشــطة لجامعــات 

ــتمرة  ــا املس ــوم، ودعواته ــكل املزع الهي

ــة األخــرية للتشــجيع  ــة يف اآلون واملكثف

ــرزت  ــث ب عــىل اقتحــام األقــىص، حي

جمعيــة »نســاء مــن أجــل الهيــكل« يف 

ــوز. ــة مت ــرية نهاي ــات الكب االقتحام

3067 مستوطًنا اقتحموا األقصى خالل تموز

االحتالل يمنع األذان في المسجد اإلبراهيمي 
49 وقًتا خالل تموز



وافقــت بلديــة االحتــالل بالقــدس، 

الســبت 1-8-2020، عــىل خطـّـة إلقامــة 

مجمــع تشــغيل اســتيطاين إضــايف، يف 

العيســاوية  لحــي  الرشقــي  الجانــب 

ــا. ويقــع عــىل تســعني دومنً

االحتــالل  بلديــة  رئيــس  وتعهــد 

موشــيه لييــؤن باالســتمرار يف مشــاريع 

ــة. ــة املقدس ــد املدين تهوي

قــد  االحتــالل  بلديــة  وكانــت 

ــة  ــة تهويدي ــالق خط ــن إط ــت ع أعلن

تشــتمل  املدينــة،  رشق  يف  جديــدة 

عــىل مــرشوع ضخــم إلنشــاء وادي 

فــايل(،  )الســيليكون  أو  الســيليكون 

وهــو عبــارة عــن خطــة، مبوجبهــا 

ــال  ســيتم توســيع مســاحات قطــاع امل

ــة والغــرف  واألعــامل واملحــال التجاري

الفندقيــة، بحجــم كبــري رشق القــدس، 

عــىل حســاب املنطقــة الصناعيــة التــي 

ســتدمر جميعهــا.

ويهــدف املــرشوع الــذي ســيحل 

مــكان املنطقــة الصناعيــة يف حــي 

بنــاء  إىل  القــدس(،  )رشق  الجــوز 

الفائقــة،  للتكنولوجيــا  مرشوعــات 

وأخــرى تجاريــة وفندقيــة، وســتبلغ 

بلديــة  بحســب  املــرشوع،  تكلفــة 

شــيقل  مليــار   2.1 نحــو  االحتــالل، 

)حواىل 606 ماليني دوالر(.

الخارجيــة  وزارة  أن  إىل  يشــار 

وشــؤون املغرتبــني األردنيــة دانــت، 

تصديــق ســلطات االحتــالل الصهيــوين 

عــىل املــيض قدًمــا يف بنــاء أكــر مــن 

1000 وحــدة ســكنية اســتيطانية يف 

منطقــة )E1( الواقعــة رشق القــدس 

ــة. املحتل

متكنــت عائلتــا األعــرج وخاليلــة 

تزويــر  عمليــة  أكــرب  إحبــاط  مــن 

ملكيــة أرايض مبحافظــة القــدس، بعــد 

ــر  ــة لتزوي ــف محاول ــام يف وق نجاحه

الســواحرة  منطقــة  يف  أراضيهــام 

الرشقيــة مبدينــة القــدس املحتلــة.

ومتكــن املحامــي أســعد مــزاوي 

ــاط  ــن إحب ــا«، م ــة »صف ــب وكال بحس

يف  مــداوالت  بعــد  وذلــك  العمليــة، 

محاكــم االحتــالل اســتمرت ســنوات 

طويلــة، ألرض تزيــد مســاحتها عــن 

ــة  ــواحرة الرشقي ــم يف الس 11500 دون

تقــع مبلكيــة مشــرتكة لعائلتــي األعــرج 

وخاليلــة.

االحتــالل  محكمــة  وأصــدرت 

املحتلــة،  القــدس  مبدينــة  املركزيــة 

ملكيــة  خاللــه  مــن  أكــدت  قــراًرا 

ــام  ــوت قي ــد ثب ــألرض بع ــني ل العائلت

أحــد األشــخاص مــن النــارصة بتزويــر 

ــا  ــد عليه ــة لوضــع الي أوراق يف محاول

ألهــداف مشــبوهة.

يُشــار إىل أن جــذور هــذه القضيــة 

تعــود ملنتصــف عقــد التســعينيات، وقــد 

األرض  ترسيــب  محــاوالت  أحبطــت 

املذكــورة ملــرات عديــدة ويف محــاوالت 

مختلفــة لجهــات مختلفــة.
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الخميس 16 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 6 آب 2020 

ا  االحتالل ُيقّر مشروًعا استيطانيًّ
على مساحة 90 دونًما بالقدس

إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس المحتلة
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كشــفت األمــم املتحــدة عــن أن 

ســلطات االحتــالل الصهيونيــة، هدمــت 

الضفــة  يف  مبنــًى،   30 صــادرت  أو 

خــالل  القــدس،  ورشقــي  الغربيــة 

أســبوعني.

الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وقــال 

املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســانية 

»أوتشــا« يف تقريــر: »تــم هــدم أو 

مصــادرة 30 مبًنــى ميلكــه فلســطينيون 

القــدس  ورشقــي  )ج(  املنطقــة  يف 

البنــاء  رخــص  إىل  االفتقــار  بحجــة 

التــي تصدرهــا الســلطات اإلرسائيليــة”.

ولفــت التقريــر إىل أن أحــد املباين 

التــي هدمهــا االحتــالل )يف 21 يوليــو/

ــل،  ــة الخلي متــوز( عــىل مشــارف مدين

كان مــن املقــرر اســتخدامه كمركــز 

ــة بفــريوس  إلجــراء فحوصــات اإلصاب

ــا لبلديــة الخليــل. ــا، وفًق كورون

وأضــاف »ُهــدم هــذا املبنــى وثالثة 

مبــاٍن أخــرى مبوجــب األمــر العســكري 

رقــم 1797، الــذي يتيــح إزالــة املبــاين 

غــري املرخصــة يف غضــون 96 ســاعة 

من إرسال إخطار بشأنها”.

اإلنســانية  املنظــامت  وأعربــت 

ــان -بحســب  ــوق اإلنس ــات حق ومؤسس

التقريــر- »عــن قلقهــا مــراًرا وتكــراًرا 

حيــال هــذا اإلجــراء، الــذي يحــول 

منــه  املترضريــن  األشــخاص  بــني 

وبــني اإلدالء بأقوالهــم أمــام الهيئــات 

ــري”. ــة املختصــة إىل حــد كب القضائي

االحتــالل  ســلطات  أقــرت 

 ،2020-8-4 الثالثــاء  الصهيــوين، 

االســتيالء عــىل 327 دومنـًـا من أرايض، 

مقابــل قريــة كيســان رشق بيــت لحــم، 

اســتيطانية. وحــدات  إلنشــاء 

وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة 

ــم،  ــت لح ــتيطان، يف بي ــدار واالس الج

أن  لــه،  بيــان  يف  بريجيــة،  حســن 

ــتيالء  ــرت االس ــالل أق ــلطات االحت »س

عــىل مئــات الدومنــات مــن أرايض 

 224 إلقامــة  عبيــات،  لعائلــة  تعــود 

ــتوطنة  ــيع مس ــتيطانية لتوس ــدة اس وح

ايبــي هناحــل، املقامــة عــىل أرايض 

املواطنــني رشق القريــة”.

يشــار إىل أن ســلطات االحتــالل 

دومنًــا   700 عــىل  مؤخــرًا  اســتولت 

رشق  الفرديــس  قريــة  محيــط  يف 

بيــت لحــم، كــام وتتعــرض املنطقــة 

النتهــاكات مســتمرة، وهدم »بركســات« 

لرتبيــة املــوايش.

وتعــاين مدينــة الخليــل مــن وجــود 

ــا اســتيطانيًّا  أكــر مــن خمســني موقًع

يقيــم بهــا نحــو ثالثــني ألف مســتوطن، 

يعملــون عــىل تعزيــز القبضــة الشــاملة 

عــىل املدينــة.

ــاء  ــان إنش ــان املاضي ــهد العام وش

ســت بــؤر اســتيطانية جديــدة عــىل 

يف  املصــادرة  املواطنــني  أرايض 

عــىل  وتحديــًدا  الخليــل  محافظــة 

يطــا،  نعيــم،  بنــي  »دورا،  أرايض 

ســعري”. الظاهريــة،  الســموع، 

االحتــالل  حكومــة  وتســارع 

الزمــن  االســتيطانية  واملجموعــات 

يف ســبيل وضــع يدهــا عــىل أكــرب 

قــدر ممكــن مــن األرايض، وإقامــة 

مزيــد مــن املســتوطنات وشــق الطــرق 

مســتغلة االنشــغال بفــريوس كورونــا.

االحتالل يستولي على 327 دونًما 
ويخطر بهدم 4 مساكن بالضفة

األمم المتحدة:
االحتالل هدم وصادر 30 مبنًى خالل أسبوعين
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الخميس 16 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 6 آب 2020 

ــة انفجــار مرفــأ  ــذ وقــوع حادث من

ــهدت  ــاء 4-8-2020، ش ــريوت، الثالث ب

مواقــع التواصــل االجتامعــي حمــالت 

ــع  ــة مــن جمي تضامــن وتعاطــف عفوي

أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف الداخــل 

والشــتات.

صورهــم  فلســطينيون  واســتبدل 

اللبنــاين،  للعلــم  بصــور  الشــخصية 

دعــوات  منهــم  الكثــري  وأرســل 

إىل  والوقــوف  واملــؤازرة  التضامــن 

ــة  ــه نكب ــت ب جانــب الشــعب الــذي حلّ

مســبوقة. غــري 

وتضمنــت غالبيــة املنشــورات عــىل 

مواقــع التواصــل االجتامعــي، حالــة 

تضامــن واحــدة تؤكــد أّن فلســطني 

ولبنــان قلــب واحــد، وجــرح واحــد، 

ــد. ــري واح ومص

الفصائل الفلسطينية
الفصائــل  غالبيــة  أعلنــت 

الفلســطينية تضامنهــا الواضــح مــع 

لبنــان شــعبًا وحكومــة يف مصابهــم 

الجلــل األليــم، وتقدمــت حركــة حــامس 

بخالــص التعــازي واملواســاة للشــعب 

االنفجــار. بضحايــا 

حركــة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 

»حــامس« تضامنهــا الكامــل مــع لبنــان 

ــا  ــكل م ــة؛ »ب ــة العصيب ــذه املحن يف ه

املجــاالت”. شــتى  ويف  نســتطيع، 

»لبنــان  لهــا:  بيــان  يف  وقالــت 

ــة،  ــذه املحن ــيتجاوز ه ــعبًا س ــًة وش دول

وســيهزم الحصــار والتضييــق، وســتعود 

الدولــة بــإذن اللــه أكــر قــوة ووحــدة 

ــه”. ــعبها وعزميت ــان ش بإمي

ــدد  ــاء ع ــة أّن ارتق ــدت الحرك وأكّ

ــاب  ــذا املص ــطينيني يف ه ــن الفلس م

الــدم  وحــدة  عــىل  دليــل  الجلــل 

واملصــري بــني الشــعبني الفلســطيني 

واللبنــاين.

املكتــب  رئيــس  هاتــف  بــدوره 

ــالمية  ــة اإلس ــة املقاوم ــيايس لحرك الس

»حــامس« إســامعيل هنيــة، الرئيــس 

اللبنــاين ميشــيل عــون، ورئيــس الوزراء 

ــه  ــان نبي ــس الربمل ــاب، ورئي حســان دي

بــري، وقــدم لهــم التعــازي بالشــهداء، 

ــى. ــل للجرح ــفاء العاج ــا الش متمنيً

الجهــاد  حركــة  قالــت  بدورهــا، 

اإلســالمي: “إّن بــريوت مبــا متثــل يف 

الوجــدان الفلســطيني بشــكل خــاص 

ــة  والعــريب بشــكل عــام، ســتبقى عصيّ

أمــام كل التحديــات”.

وعــربت الحركــة عــن ثقتهــا أن 

ــة  ــواه الحيّ ــاين وق ــي الشــعب اللبن وع

سيشــكل بوابــة أمــل لتجــاوز هــذه 

ــة والتعــايف مــن آثارهــا  ــة الصعب املحن

ــزًا  ــريوت رم ــل ب ــى تظ ــة؛ »حت األليم

للتحــدي  ومنــارة  ـا  ووطنيًـّ قوميًّــا 

والحريــة«. والصمــود 

فلسطين المحتلة تتضامن مع بيروت المنكوبة
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الجبهــة  أكــدت  بدورهــا 

فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة 

تضامنهــا التــام مــع لبنــان وشــعبه 

بــه جــراء  أملّــت  التــي  الكارثــة  يف 

العاجــل  الشــفاء  متمنيــة  االنفجــار، 

العــزاء  واجــب  مقدمــًة  للجرحــى، 

واملفقوديــن. الضحايــا  لعائــالت 

ــان  ــة أن لبن ــىل ثق ــا ع ــت أنه وبين

ســوف يتجــاوز هــذه املحنــة التــي 

أملـّـت بالبــالد، وســوف يســتعيد رسيًعــا 

دمــره  مــا  بنــاء  ويعيــد  عافيتــه، 

ــني. ــراح املكلوم ــم ج ــار، ويبلس االنفج

اللجــان  أعلنــت  جانبهــا  مــن 

الشــعبية الفلســطينية، يف بيــان مركــزي 

صــدر مــن القــدس، عــن تضامنهــا 

ووقوفهــا إىل جانــب الشــعب اللبنــاين، 

مبوقــف  اعتزازهــا  عــن  معــربًة 

اإلجــامع الرســمي والوطنــي والشــعبي 

الفلســطيني املتضامــن دون حــدود مــع 

ــان. لبن

لطواقــم  العــز  وقفــة  ومثّنــت 

الفلســطيني،  األحمــر  الهــالل 

الطبيــة  والطواقــم  واملستشــفيات 

ــاركت  ــي ش ــان الت ــطينية يف لبن الفلس

اإلنقــاذ. عمليــات  يف 

علــامء  تقدمت رابطــة  وبدورهــا 

فلســطني ببالــغ الحــزن واألىس بتعزيــة 

األهــل يف  جميــع  إىل  حــارة  قلبيــة 

ــاىل يف  ــه تع ــم الل ــن توفاه ــان مب لبن

ــه  ــأل الل ــل، »لنس ــادث الجل ــذا الح ه

عــز وجــل أن يرحمهــم، وأن يعجــل 

شــفاء املصابــني الجرحــى، وأن يعــوض 

لبنــان عــىل خســارتها الكبــرية خــريًا”.

ودعــت »كل أمتنــا أن تقــف مــع 

لبنــان وقفــة واحــدة، لرتمــم مــا دمرته 

ــا يظهــر التضامــن  ــة، فهن هــذه الكارث

الشــهامة  وتظهــر  األخــوة  وتظهــر 

وندعــو  األصيلــة،  العربيــة  والنخــوة 

العــامل بــأرسه أن يقــف مــع لبنــان 

ــري”. ــادث الكب ــذا الح ــوب يف ه املنك

إعالن الحداد
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 

وتنكيــس  الحــداد  األربعــاء،  أعلــن 

األعــالم ليــوم واحــد؛ تضامًنــا مــع 

الشــعب اللبنــاين الشــقيق، يف مواجهــة 

الكارثــة التــي أصابــت لبنــان.

وهاتــف نظــريه اللبنــاين العــامد 

ميشــيل عــون، معزيـًـا بضحايــا انفجــار 

تضامــن  مؤكــًدا  بــريوت،  مرفــأ 

إىل  ووقوفهــم  وشــعبها،  فلســطني 

هــذا  يف  الشــقيق،  لبنــان  جانــب 

كل  لتقديــم  واالســتعداد  املصــاب، 

املمكنــة. املســاعدة 

ــة  ــس حكوم ــه أعــرب رئي مــن جهت

ــه محمــد اشــتية عــن اســتعداد  رام الل

كاملــة  إمكانياتهــا  وضــع  حكومتــه 

اللبنانيــة،  الدولــة  تــرف  تحــت 

وإرســال طواقــم مــن الهــالل األحمــر 

الفلســطيني، والتــربع بالــدم للمســاعدة 

يف جهــود إنقــاذ املصابــني.

وقــال اشــتية، يف بيان: »مســتعدون 

لوضــع كامــل إمكانياتنــا يف لبنــان 

اللبنانيــة،  الدولــة  تــرف  تحــت 

ــان  ــا لبن ــم أي مســاعدة يحتاجه وتقدي

الحــارة  بتعازينــا  ونتقــدم  الشــقيق، 

للعائــالت الثــكىل، وأمنيــات الشــفاء 

العاجــل للجرحــى، فســالمة لبنــان مــن 

ســالمة فلســطني”.

يف  وتضامــن  وفــاء  حملــة 
غــزة

وتضامنــي  إنســاين  مشــهد  يف 

شــارك العــرشات مــن الفلســطينيني 

ــة للتــربع بالــدم  بقطــاع غــزة يف حمل

الكارثــة  عقــب  اللبنــاين  للشــعب 

املفجعــة التــي حدثــت جــراء االنفجــار، 

ــي  ــة الت ــة التضامني وشــارك يف الحمل

دعــت إليهــا بلديــة خــان يونــس، نخــب 

ــوع  ــب جم ــة، إىل جان ــية ووطني سياس

مــن املواطنــني الذيــن ســارعوا للتــربع 

بالــدم، وفــاًء للشــعب اللبنــاين الشــقيق 

الشــعب  يحتضــن  فَتــئ  مــا  الــذي 

اللجــوء  مخيــامت  يف  الفلســطيني 

ويســاند املقاومــة الفلســطينية.
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الخميس 16 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 6 آب 2020 

أكــد مركــز فلســطني لدراســات 

االحتــالل  ســلطات  بــأن  األرسى 

ــايض  ــوز امل ــهر مت ــالل ش ــت خ واصل

ــطينيني رغــم  اعتقاالتهــا بحــق الفلس

ــة  ــة جائح ــم نتيج ــدق به ــر املح الخط

املركــز)350(  رصــد  حيــث  كورونــا، 

ــاًل، و 10  ــم 42 طف ــال بينه ــة اعتق حال

نســاء وفتيــات.

ــات« يف  ــطني للدراس ــال »فلس وق

تقريــره الشــهري حــول االعتقــاالت: 

“إن قــوات االحتــالل اعتقلــت )13( 

مواطًنــا مــن قطــاع غــزة، منهــم 6 

تــم اعتقالهــم قــرب الحــدود الرشقيــة 

للقطــاع، و4 مــن الصياديــن خــالل 

قبالــة  األســامك  صيــد  يف  عملهــم 

ــم  ــوب القطــاع ، وت ــح جن شــواطئ رف

ــن  ــا م ــد 12 يوًم ــم بع ــالق رساحه اط

االعتقــال والتحقيــق”.

اختطاف النواب

اإلعالمــي  الناطــق  وأوضــح 

للمركــز الباحــث ريــاض األشــقر أن 

ــن  ــايض م ــهر امل ــد الش ــالل صع االحت

ــي  ــس الترشيع ــواب املجل ــتهداف ن اس

الفلســطيني، حيــث اختطــف 3 مــن 

ــزار  ــب » ن ــم النائ ــل، وه ــواب الخلي ن

رمضــان« بعــد مداهمــة منزلــه، وال 

يــزال رهــن االعتقــال، بينــام اختطفــت 

النائبــني الشــيخ »حاتــم ربــاح قفيشــة« 

ــود  ــف محم ــيخ »ناي ــا(، والش )60 عام

وأطلقــت  عــام(،   63( الرجــوب« 

ــق  ــد ســاعات مــن التحقي رساحهــم بع

والتهديد.

اعتقــال  االحتــالل  أعــاد  فيــام 

غيــث«  »عدنــان  القــدس  محافــظ 

ــه،  ــق مع ــه بهــدف التحق ومــدد اعتقال

وكذلــك  االعتقــال،  رهــن  يــزال  وال 

ــم  ــح إقلي ــة فت ــني رّس حرك ــل أم اعتق

ــام  ــن أم ــور« م ــادي املط ــدس »ش الق

محكمــة الصلــح يف القــدس.

اعتقال النساء واألطفال

ولفــت »األشــقر« إىل أن االحتــالل 

اســتهداف  املــايض  الشــهر  واصــل 

الفلســطينيات  والفتيــات  النســاء 

للتحقيــق،  واالســتدعاءات  باالعتقــال 

حيــث رصــد 10 حــاالت اعتقال للنســاء 

بينهــن طالبــات.

كــام اســتهدف االحتــالل باالعتقــال 

)42( قــارًصا غالبيتهــم مــن مدينــة 

القــدس، وأصغرهــم الطفــل »معــاذ 

قريــة  يف  ســنوات(   10( عويــوي« 

ــد  ــىل ي ــف ع ــذى اختط ــوية وال العيس

وحــدة مــن املســتعربني.

انتصار اإلرادة

ارسى   3 أن  إىل  األشــقر  وأشــار 

عــن  مفتوحــة  ارضابــات  خاضــوا 

ــار  ــق انتص ــتطاعوا تحقي ــام واس الطع

ــم  ــد عــىل ادارة الســجون بأمعائه جدي

حيــث  القويــة،  وإرادتهــم  الخاويــة 

علــق األســري »عــدي شــحادة« )24 

عاًمــا( مــن مخيــم الدهيشــة ببيــت 

لحــم إرضابــه الــذي اســتمر ملــدة )30( 

ــد  ــك باتفــاق يقــيض بتحدي ــا، وذل يوًم

ســقف اعتقالــه اإلداري، بينــام األســري 

 40( غنيــامت«  إبراهيــم  »فــادي 

عاًمــا(، مــن بلــدة صوريــف يف الخليــل 

ــا، وذلــك  علــق إرضابــه بعــد )29( يوًم

باتفــاق يقــيض بتحديــد ســقف اعتقاله 

اإلداري، كذلــك علّــق األســري املحامي« 

ــا(،  محمــود ســعيد الســعدي« )41 عاًم

ــوح  ــه املفت ــني، ارضاب ــم جن ــن مخي م

ــا  ــتمر 13 يوًم ــذي اس ــام ال ــن الطع ع

ــد  ــدم تجدي ــاٍق بع ــل التف ــد التوص بع

اعتقــال اإلداري مــرًة أُخــرى وإخراجــه 

إىل  وإعادتــه  العــزل  زنازيــن  مــن 

ــب. ــجن النق ــة يف س ــام العام األقس

املصدر: مركز فلسطني لدراسات األرسى

االحتالل اعتقل 350 مواطًنا خالل تموز 
بينهم 42 طفاًل و 10 نساء
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نظّــم أبنــاء الجاليــة الفلســطينية 

جانــب  إىل  النمســا  يف  والعربيــة 

ــة  ــة احتجاجي ــب وقف ــني أجان متضامن

رفًضــا لخطــة الضــم الصهيونيــة.

العلــم  املتظاهــرون  ورفــع 

الفلســطيني والفتــات منــددة بخطــوات 

االحتــالل وبدعــم الحكومــة النمســاوية 

لــه، وطالبوهــا مبراجعــة تلك السياســة.

الحــق  مؤسســه  رئيــس  ودان 

الكنســية األب يوهــان يف كلمــة لــه 

وحصارهــا  »إرسائيــل«،  سياســات 

الفلســطيني. واإلنســان  لــألرض 

مــن جهتــه، قــال املنســق العــام 

للقــوى الداعمــة لفلســطني وشــعبها 

رأفــت أبــو مــايض: »إن جميــع القــوى 

ــة  ــم القضي ــة دع ــىل مواصل ــة ع متفق

الشــعب  نيــل  حتــى  الفلســطينية، 

حقوقــه«. الفلســطيني 

التجمــع  رئيــس  ألقــى  بــدوره 

ــا  ــطيني يف النمس ــي الفلس الدميقراط

هيثــم عورتــاين كلمــة أكــد مــن خاللهــا 

عــىل أن هــذا الــرشوع يشــكل جوهــر 

“صفقــة القــرن” التصفويــة لنضــال 

الشــعب الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة، 

مطالبًــا األمــم املتحــدة بــرضورة تنفيــذ 

جميــع القــرارات ذات الصلــة بالقضيــة 

ــة للشــعب  الفلســطينية وتأمــني الحامي

الفلســطيني يف ظــل اســتمرار مسلســل 

ــق  ــة بح ــات امليداني ــرام واالعدام اإلج

الشــعب الفلســطيني.

قــال املطــران عطــا اللــه حنــا، 

للــروم  سبســطية  أســاقفة  رئيــس 

ــس 6-8-2020: “إن  ــس الخمي األرثوذك

مصــادرة مئــات الدومنــات مــن أرايض 

ــة  ــار تصفي ــدرج يف إط ــم ين ــت لح بي

القــرن،  صفقــة  ومتريــر  القضيــة، 

وإنهــاء إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية 

مســتقلة”.

وبــنّي حنــا أن االحتــالل يــرسق 

وازع  أي  »دون  الفلســطينية  األرض 

ــرج   ــامل يتف ــي، والع ــاين أو أخالق إنس

يحــرك ســاكًنا”. أن  دون 

توحيــد  رضورة  إىل  ودعــا 

الصفــوف، وإنهــاء االنقســامات، يف 

والتآمــر  الخطــرية،  الظــروف  ظــل 

عــىل القــدس وعــىل باقــي األرايض 

أقويــاء  نكــون  »يك  الفلســطينية؛ 

واملشــاريع  للمؤامــرات  تصدينــا  يف 

عدالــة  تســتهدف  التــي  املشــبوهة، 

. ” قضيتنــا

المطران حنا: مصادرة أراضي بيت لحم 
يندرج في إطار صفقة القرن

وقفة احتجاجية بالنمسا رفًضا لخطة الضم الصهيونية
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مقدمة

ــع  ــة م ــورة قوي ــل األردن بص تفاع

التحــركات الصهيونيــة لتنفيــذ خطــة 

ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، 

ــتوطنات  ــور األردن واملس ــا غ وخصوًص

للســيادة  الغربيــة  الضفــة  يف 

الصهيونيــة، وأبــدى قلًقــا واضًحــا إزاء 

املصالــح  عــىل  الخطــرة  تداعياتهــا 

األردنيــة. الوطنيــة 

ــذي يطــرح يف  والســؤال األهــم ال

ــق  ــام يتعلّ ــذه األي ــة ه ــاحة األردني الس

ــة  ــة يف مواجه ــارات األردن العملي بخي

خطــة الضــم يف حــال أقــدم الجانــب 

دفعــة  تنفيذهــا  عــىل  اإلرسائيــي 

ــه  ــا يناقش ــو م ــدّرج. وه ــدة أو بت واح

يقــرأ  الــذي  هــذا  املوقــف  تقديــر 

ــرد  ــة يف ال ــة املتاح ــارات األردني الخي

عــىل خطــة الضــم، ومــا يرتتــب عليهــا 

ــات. ــج وانعكاس ــن نتائ م

األردين  القلــق  أســباب  أوًل: 
مــن خطــة الضــم:

ينطلــق املوقــف األردين الرســمي 

الضــم  لخطــة  الرافــض  والشــعبي 

مــن  تداعياتهــا،  مــن  واملتوّجــس 

إدراك أن األردن مهــّدد بصــورة فعليــة 

ومبــارشة مــن تنفيــذ خطــة الضــم، 

ــة  ــد الخط ــن تهدي ــل ع ــورة ال تق وبص

للشــعب الفلســطيني وملســتقبل القضيــة 

الفلســطينية.

األردن الــذي يــرى يف تنفيــذ خطة 

الضــم خطــوة أوىل عــىل طريــق تنفيــذ 

مــرشوع صفقــة القــرن، يبــدي العديــد 

مــن أســباب القلــق إزاء التداعيــات 

ــذ الخطــة عــىل األردن،  ــة لتنفي املحتمل

ــا: ــأيت يف مقدمته وي

يتناقــض  الضــم  خطــة   تنفيــذ 

ــل  ــمية لح ــة الرس ــة األردني ــع الرؤي م

سياســية  تســوية  وتحقيــق  الــراع 

حــل  وفــق  الفلســطينية  للقضيــة 

ــالم. ــة للس ــادرة العربي ــني واملب الدولت

خطــة الضــم تفتــح الطريــق أمــام 

الالجئــني  توطــني  مــرشوع  طــرح 

وتنفيــذ  األردن  يف  الفلســطينيني 

خطــة الوطــن البديــل، وهــو مــا يعــّده 

الرســمي  املســتويني  عــىل  األردن 

للكيــان  وجوديًــا  تهديــًدا  والشــعبي 

 والهويــة والنظــام الســيايس األردين.

تواصــل  أي  تنهــي  الضــم  خطــة 

ــة  ــني األردن وأرايض الضف ــرايف ب جغ

الغربيــة، ومتهد لشــطب الــدور األردين 

ســواء  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه 

تعلّــق األمــر بالــدور الســيايس لــألردن 

كالعــب رئيــس يف ملفــات القضيــة 

ــن  ــي م ــدور الدين ــطينية، أم بال الفلس

حيــث اإلرشاف عــىل املقدســات يف 

ــدس. ــة الق مدين

يف  األردن  خيــارات  ثانًيــا: 
ــم: ــة الض ــع خط ــل م التعام

ــة  ــول األردن بخط ــار قب ــدو خي يب

مســتبعًدا  معهــا،  والتســاوق  الضــم 

ــف  ــة واملواق ــؤرشات القامئ ــن امل ضم

ــرار  ــات الق ــن جه ــة م ــمية املعلن الرس

يف األردن العتبــارات عديــدة. أمــام 

خياريــن  أمــام  األردن  يغــدو  ذلــك 

ــم،  ــة الض ــة خط ــيني يف مواجه رئيس

خيارات األردن في مواجهة خطة الضم الصهيونية 
ألجزاء من الضفة الغربية
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الخميس 16 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 6 آب 2020 

لــكل دوافعــه واســتحقاقاته وتداعياتــه:

مــع  التكيــف  األول:  • الخيــار 

خطــة الضــم والتعايــش مــع تداعياتهــا 

أعبــاء مواجهتهــا: وتجّنــب 

هــذا  األردن  تبنــى  حــال  ويف 

مواقــف  بإعــالن  ســيكتفي  الخيــار 

رســمية رافضــة لخطــة الضــم ومحــّذرة 

القيــام  دون  لكــن  أخطارهــا،  مــن 

بإجــراءات عمليــة ترتجــم هــذا الرفض 

إىل إجــراءات عمليــة تســهم يف إعاقــة 

ــا. ــة وتعطيله ــذ الخط تنفي

ومــن أهــم العوامــل التــي مــن 

ــامد هــذا  شــأنها أن تدفــع األردن العت

ــار: الخي

األمريــي  الرئيــس  إدارة   دعــم 

حكومــة  لتوجــه  ترامــب  دونالــد 

الضــم،  خطــة  بتنفيــذ  االحتــالل 

عــىل  ومامرســتها ضغوطًــا سياســية 

ــامل. ــىل االحت ــه ع ــوق قدرت األردن تف

ضعــف اإلســناد الشــعبي أردنيًــا 

وفلســطينيًا وعربيـًـا وإســالميًا للموقــف 

لخطــة  الرافــض  األردين  الرســمي 

ــم. الض

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــد الصعوب تزاي

األردن يف مواجهــة األزمــة االقتصادية 

بتأثــري  تفاقمــت  التــي  الصعبــة 

تداعيــات أزمــة كورونــا.

املوقــف  يف  تراجــع  حصــول 

ــم،  ــة الض ــض لخط ــطيني الراف الفلس

بحيــث تقتــر معارضتــه للخطــة عــىل 

إجــراءات  دون  اإلعالمــي  الخطــاب 

سياســية وميدانيــة عمليــة، ومــن شــأن 

مثــل هــذا املوقــف أن يضعــف املوقــف 

ــرًدا يف ســاحة  ــه منف األردين وأن يرتك

ــة. ــية للخط ــة السياس املواجه

تــردد الــدول العربيــة يف دعــم 

الرفــض األردين والفلســطيني لخطــة 

ــريب  ــاء ع ــري غط ــدم توف ــم، وع الض

خطــوات  ومواصلــة  املوقــف،  لهــذا 

ــة  ــع دول ــريب م ــمي الع ــع الرس التطبي

االحتــالل.

الــدويل،  اإلســناد  غيــاب 

األردين  للموقــف  األورويب،  بخاصــة 

للخطــة،  الرافــض  والفلســطيني 

ــف  ــة مبواق ــراف الدولي ــاء األط واكتف

خجولــة يف معارضــة خطــة الضــم.

ــة  ــة خط ــاين: مواجه ــار الث • الخي

ــالها: ــا وإفش ــعي لتعطيله ــم والس الض

ــزام األردن  ــر يف الت ــادة النظ  إع

ــن  ــل م ــة، والتحل ــدة وادي عرب مبعاه

واألمنيــة  السياســية  اســتحقاقاتها 

مــا  يــرتاوح  وبســقف  واالقتصاديــة، 

املعاهــدة  بنــود  بعــض  تعليــق  بــني 

إلغائهــا. أو  وبــني تجميدهــا 

ــاز  ــة الغ ــر يف اتفاقي ــادة النظ إع

مــع الجانــب الصهيــوين، والتجــاوب 

ــا. ــعبية بإلغائه ــب الش ــع املطال م

اســتمرار  يف  النظــر  إعــادة 

العالقــات الدبلوماســية بــني الطرفني، 

ابتــداًء مــن اســتدعاء الســفري األردين 

إىل  وصــواًل  االحتــالل،  دولــة  مــن 

قطــع العالقــات الدبلوماســية وإغــالق 

عــاّمن. يف  اإلرسائيليــة  الســفارة 

صعيــد  عــىل  دوليًــا  التحــرّك 

مــع  بالتنســيق  الدوليــة،  املنظــامت 

والعــريب،  الفلســطيني  الجانــب 

للمطالبــة مبعاقبــة »إرسائيــل« عــىل 

القانــون  تنتهــك  التــي  إجراءاتهــا 

الــدويل.

ثالًثا: التوصيات:

يف ضــوء مــا ســبق، وانطالقـًـا مــن 

إدراك أن األردن والجانــب الفلســطيني 

تســاعد  مهمــة  قــوة  أوراق  ميلــكان 

عــىل تبّنــي مواقــف قويــة يف التعامــل 

مــع خطــة الضــم وصفقــة القــرن، 

وانســجاًما مــع هــذه الرؤيــة يغــدو 

ــة: ــات التالي ــم التوصي ــا تقدي رضوريً

مجمــل  يف  النظــر   إعــادة 

ــع  ــة م ــات األردني ــات واالتفاقي العالق

االحتــالل. دولــة 

بــني  التنســيق  تعزيــز   رضورة 

عــىل  الفلســطيني،  والجانــب  األردن 

أعــىل مســتوى ممكــن، ملواجهــة خطــة 

الضــم وصفقــة القــرن.

رضورة انفتــاح األردن عــىل جميــع 

أطــراف املعادلــة الفلســطينية، والتحرّك 

الجــاّد لتشــجيع األطــراف الفلســطينية 

ــد  ــة االنقســام وتوحي عــىل تجــاوز حال

الجهــود يف مواجهــة خطــة الضــم.

الصــف  وحــدة  عــىل  الحفــاظ 

التوافــق يف  الداخــي وعــىل حالــة 

املســتويني  بــني  األردين  املوقــف 

والشــعبي. الرســمي 

الجهــود  بكافــة  األردن  قيــام 

العــريب  الصــف  لتعزيــز  املمكنــة 

ــم. ــط الّض ــة خط ــمي يف مواجه الرس

ســعى األردن للتواصــل الفعــال مــع 

كافــة القــوى الدوليــة لتبيــني مخاطــر 

الضــم، وحثهــا عــىل اتخــاذ إجــراءات 

مشــددة تجــاه الجانــب الصهيــوين.

املصدر: مركز الزيتونة للدراسات
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مســجد  هــو  األحمــر  املســجد 

اململــويك  الســلطان  بنــاه  تاريخــي 

الظاهــر بيــربس عــام 674هـــ/ 1275م 

يف مدينــة صفــد يف فلســطني املحتلــة 

.1948 عــام 

تــربز يف مدخلــه أعــامل معامريــة 

فنيــة عــىل الطــراز اململــويك منهــا 

املقرنســات، ســمي بهــذا االســم نســبًة 

املصفوفــة،  الحمــراء  حجارتــه  إىل 

ــا ولكــن  الجامــع األحمــر مــا زال قامئً

أزيلــت مئذنتــه.

يقــع املســجد يف حــارة الوطــاة إىل 

الجنــوب الغــريب مــن املدينــة وهــو 

ــد. ــدم مســاجد صف أق

وكتبــت عــىل لوحــة منقوشــة فــوق 

بوابتــه الرئيســية:

)بســم اللــه الرحمــن الرحيــم أمــر 

ــا  ــارك موالن ــع املب ــذا الجام ــاء ه بإنش

الســلطان ركــن الدنيــا والديــن ســلطان 

الكفــرة  قاتــل  واملســلمني  اإلســالم 

والفجــرة واملتمرديــن بيــربس الصالحي 

قســيم أمــري املؤمنــني وذلــك يف ســنة 

ــع وســبعني وســتامئة (. أرب

وقــد بُنــي هــذا املســجد عــىل شــكل 

قــالع ضخمــة إذ تحيــط بــه أســوار 

يبلــغ ارتفاعهــا الســبعة أمتــار وهــو 

عــىل شــكل مســتطيل طولــه 40.5 م 

بوابتــه وســط  وتقــع   28.5 وعرضــه 

الســور الشــاميل عرضهــا نحــو 3 أمتــار 

وطولهــا 7.20.

ــر  ويف وســط الصحــن توجــد الب

مدخــل  وخلفهــا  الطهــارة  وبركــة 

وكان  بابــني  مــن  مكــون  املســجد 

ــة  ــامين مدرس ــد العث ــجد يف العه املس

لتدريــس شــتى أنــواع العلــوم.

ــن  ــريًا م ــزًءا كب ــة ج أزال الصهاين

ــي. ــادي لي ــوه لن ــه وحول معامل

أربعــة  بــني  مــن  واحــد  وهــو 

ــة ال  مســاجد وثــالث كنائــس يف املدين

ــة. تــزال موصــدة منذالنكب

تحــول املســجد بعــد بنائــه إىل دار 

العلــم األوىل يف صفــد، لكنه حــّول بعد 

احتــالل “إرسائيــل” إىل متحــف لعرض 

معاملــه  ومحيــت  والفنــون  الصــور 

ــة  ــامل الخارجي ــت املع ــة، وبقي الداخلي

والقبــة،  كاملئذنــة  للعيــان  ظاهــرة 

ــة  ــجد باألبني ــارصة املس ــم مح ــد ت وق

ــة  ــه الخارجي ــي أخفــت بعــض معامل الت

ــه الحمــراء ظاهــرة  ومــا زالــت حجارت

ــاطع. ــا الس ــع لونه ــان م للعي

واليــوم تســتعمل قاعــة الصــالة 

الرئيســية يف املســجد كمرقــص وملهــى 

ليــي، كــام تعــرض املســجد إىل سلســلة 

عمليــات تدنيــس، كان آخرهــا تصويــر 

ــل ســنوات. ــم فاضــح قب فيل

ــزب  ــام ح ــن قي ــالن ع ــد اإلع وبع

كدميــا “اإلرسائيــي” بقيــادة أرييــل 

شــارون وإيهــود أوملــرت قــرر الحــزب 

تحويــل املســجد إىل مقــر انتخــايب 

للحــزب عــام 2006.

المسجد األحمر



موقعها: 
تقع إىل الشامل الرشقي من عكا عىل الحدود “الفلسطينية – اللبنانية”

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا حــوايل 26700 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931 حــوايل 339 نســمة 

ارتفــع إىل 490 نســمة عــام 1945 معظــم ســكانها مــن املســيحيني.

االحتالل الصهيوين: 
- هّجر االحتالل الصهيوين أهايل القرية من أراضيهم عام 1948.

- دّمر االحتالل بيوت القرية يف عيد امليالد عام 1951.

إقرت
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