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السالم عليكم

كل األحداث ترتبط أخريًا بفلسطني، فقد حولها النظام العاملي بإصداراته املختلفة منذ النظام 
االستعامري القديم وحتى اليوم، إىل محور ملا يجري يف العامل، تتشابك عندها السياسة واالقتصاد والفكر 

وغريها من العالقات البرشية.

وبالتايل تغدو لألحداث التي تسمى »املحلية« نكهة فلسطينية يدركها من يرى األمور بنظرة تكاملية، 
فالرصاع الذي يدور بني أقطاب االنتخابات األمريكية، التي يقال إنها أهم انتخابات عاملية، هو رصاع 

تشكل فلسطني إحدى ثوابته األساسية، كام إّن العقوبات التي تفرضها اإلدارة األمريكية رشقًا وغربًا عىل 
الدول العاصية لإلرادة الصهيوأمريكية هي عقوبات تتناول أواًل كل من يقف يف جبهة الحق الفلسطيني 

ومقاومة املرشوع الصهيوين.

وضمن خط العقوبات االستكباري الظامل، تندرج التقييدات الكبرية التي تفرضها مواقع التواصل 
االجتامعي، وعىل رأسها فيسبوك، عىل كل املنشورات والصفحات ذات املحتوى الفلسطيني، وصواًل إىل 

إغالق الكثري من هذه الصفحات دون مربرات قانونية، كام حدث منذ يومني، عندما أقدمت إدارة فيسبوك 
عىل إغالق صفحة »علامء من أجل فلسطني«، الناطقة باسم »امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني«، 

والتي ننرش عليها مجلتنا هذه »فلسطني يف أسبوع«.

إّن هذه اإلجراءات التعسفية املتكررة بحّق املحتوى الفلسطيني عىل موقع فيسبوك وغريه، تدعونا جميًعا 
- كام ورد يف بيان امللتقى العلاميئ حول إغالق صفحته - من أجل السعي البتكار حلول تكنولوجية تحررنا 

من أرس املواقع العاملية الخاضعة للسيطرة الصهيونية، وتتيح مساحًة حرّة لتعريف العامل برؤيتنا يف مختلف 
املسائل، وخاصة منها القضية الفلسطينية، ومقاومة سياسات هذه املواقع التي تحاول تعميم الرواية والرؤية 

الصهيونية.

والشك يف أّن تكاتف املؤمنني بعدالة القضية الفلسطينية هو من أهم العوامل التي تسمح بتوصيل رسالة 
فلسطني إىل شعوب العامل الذين يؤيدون يف معظمهم املطالب العادلة عندما يتّم تعريفهم بها.

وهنا تحرضنا املضامني الهامة التي وردت يف الرسائل املتبادلة ما بني الزعيم اإليراين السيد عيل 
خامنئي واألستاذ إسامعيل هنية، لندعو إىل تعميق هذه املواقف الوحدوية التي تقيض عىل بذور الفتنة ما 
بني صفوف األمة، والتي يعمل العدو عىل إشعالها واستغاللها لتوهني صفوفنا وتحقيق مزيد من السيطرة 

علينا.

وإذا كانت حكومة العدو مل تعلن تطبيق خطة الضم التي أعلنت عنها؛ فإن هذا ال يعني أن العدو 
قد تراجع عنها، وهذا يحملنا عىل متابعة السعي إلحباط مخططاته العدوانية املتصاعدة، حتى استعادة 

املقدسات وتحرير فلسطني، كل فلسطني بإذن الله.

                                                                          

الشيخ محمد أديب يارسجي 
عضو الحملة العاملية للعودة إىل فلسطني 
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ــة  ــة مقاوم ــب هيئ ــر مكت ــد مدي أكّ

الجــدار واالســتيطان يف بيــت لحــم 

حســن بريجيــة أن مجلــس املســتوطنات 

ــدء  ــن ب ــن ع ــة، أعل ــة الغربي يف الضف

العمــل يف بنــاء 164 وحــدة اســتيطانية 

جديــدة يف مســتوطنة »نفيــه دانيــال« 

جنــوب بيــت لحــم.

بنــاء  أنــه  بريجيــة،  وأضــاف 

عــىل مصــادر صهيونيــة، فــإن هــذا 

ــل  ــن أج ــأيت م ــتيطاين ي ــع االس التوّس

مســتوطنة  يف  جديــد  حــي  إنشــاء 

»نفيــه دانيــال« باســم حــي »نفيــه 

حســاب  عــىل  االســتيطاين،  نــوف« 

ــرض  ــديت الخ ــني يف بل أرايض املواطن

ونحالــني، وهــو مــا سيســلب العــرشات 

مــن الدومنــات الزراعيــة.

التوســع  هــذا  أن  اىل  وأشــار 

سياســة  ينــدرج ضمــن  االســتيطاين 

ضمــن  املســتوطنات  »تســمني« 

»القــدس  يســمى  مــا  مــرشوع 

الكــربى«، واســتغالاًل للوضــع الراهــن 

ــا، حيــث يســتويل  بفعــل جائحــة كورون

قــوات  وتحــت حاميــة  املســتوطنون 

االحتــالل عــىل مســاحات شاســعة مــن 

ــدة  ــة الجدي ــل السياس األرايض، يف ظ

إخــالء  إخطــارات  بتســليم  املتمثلــة 

ــل. وترحي
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ــر أعــّده مركــز القــدس  ذكــر تقري

اإلرسائيــيل  الشــأن  لدراســات 

والفلســطيني، أن أعــداد املســتوطنني 

األقــى  املســجد  اقتحمــوا  الذيــن 

حزيــران  شــهر  خــالل  املبــارك، 

تصاعــد. املنــرصم 

عــدد  أن  املركــز  وأوضــح 

املســتوطنني الذيــن اقتحمــوا األقــى 

مســتوطًنا،   1600 وصــل  بحزيــران 

بينهــم عنــارص يف جيــش االحتــالل 

يســمون  ومــا  العســكري،  بلباســهم 

املزعــوم. الهيــكل  بطــالب 

عــدد  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 

ــغ  املســتوطنني املقتحمــني لألقــى بل

ــالب  ــن “ط ــة إىل 180 م 1342، إضاف

الهيــكل«، و80 عنــرًصا مــن مخابــرات 

االحتــالل.

ومــن بــني املقتحمــني الحاخــام 

ــع  ــام ارتف ــك، في ــودا غلي ــرف يه املتط

ــح  ــادة فت ــد إع ــني، بع ــداد املقتحم أع

املســجد األقــى والــذي جــرى إغالقه 

فــريوس  تفــي  بســبب  لشــهرين 

»كورونــا«.

ــًة  ــايض جمل ــهر امل ــهد الش ــام ش ك

مــن االعتــداءات وحــاالت طــرد طالــت 

ــه  ــى، وتدنيس ــل األق ــني داخ املعتكف

املســتوطنني  قبــل  مــن  واقتحامــه 

االحتــالل. وجنــود  املتطرفــني 

يشــار إىل أن اقتحامــات املســجد 

املســتوطنني  قبــل  مــن  األقــى 

ــجد  ــد املس ــدف إىل تهوي ــة ته الصهاين

األقــى وتقســيمه زمانيًــا ومكانيًــا، 

ملحاولــة فــرض واقــعٍ جديــد وهــو 

بـــ “التدريــج”. تقاســم األقــى 

1600 مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى خالل حزيران

اإلعالن عن بناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم



الســيايس  املكتــب  رئيــس  تلقــى 

ــة املقاومــة اإلســالمية “حــامس”  لحرك

إســامعيل هنيــة، يــوم اإلثنــني 7-6-

عــيل  الســيد  مــن  رســالًة   ،2020

للثــورة  األعــىل  املرشــد  خامنئــي، 

ــالده  ــا أن ب ــه خالله ــد ل ــة، أك اإليراني

الشــعب  »دعــم  تواصــل  ســوف 

. ” لفلســطيني ا

بيــان  بحســب  الحركــة،  وقالــت 

صــادر عنهــا: “إن الســيد الخامنئــي 

إيــران  قــال لهنيــة يف الرســالة إن 

»لــن تدخــر جهــدا لدعــم الشــعب 

الفلســطيني يف اســتعادة حقوقــه ودفع 

الصهيــوين”. الكيــان  رش 

يف  جــاء  -كــام  خامنئــي  ودعــا 

»املحافظــة  رضورة  إىل  الرســالة- 

ــعب  ــني الش ــدة ب ــي والوح ــىل الوع ع

دور  لــه  ملــا  وفصائلــه؛  الفلســطيني 

مؤثــر يف إفشــال خطــط العــدو”.

وتابــع: »تيّــار املقاومــة والشــعب 

تجــاوزا  قــد  الشــجاع،  الفلســطيني 

بفضــل  العــدو،  وترغيــب  التهديــد 

والخــربة”. العقــل  منطــق 

ــوين  ــدو الصهي ــار إىل أن »الع وأش

بإســراتيجيته التوســعيّة، يحاول تضييع 

الحقــوق املرشوعــة للفلســطينيني عــرب 

ــالم،  ــة الس ــات، وخطّ ــة املفاوض خديع

ــار”. ــادي، والحص ــط االقتص والضغ

-بحســب  الرســالة  هــذه  وتــأيت 

قــد  ردًّا عــىل رســالة كان  الحركــة- 

ــبًقا،  ــي مس ــيد خامنئ ــة للس ــا هني بعثه

املخططــات  مســألة  فيهــا  تنــاول 

الصهيونيــة لضــم مســاحات واســعة 

الغربيــة. الضفــة  مــن 
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لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  بــنّي 

املســلمني، أن الســكوت عــن مخططات 

»إرسائيــل«، الســاعية لضــم مســاحات 

ــة،  ــة الغربي ــن أرايض الضف ــعة م واس

ــة”. ــو »خيان ه

وقــال االتحــاد يف بيــان، نــرشه 

عــىل موقعه اإللكــروين: “إن الســكوت 

ألراٍض  االحتــالل  اغتصــاب  عــن 

فلســطينية جديــدة خيانــة جديــدة”.

وأضــاف: »إذا نجــح هــذا االســتيالء 

االحتــاليل الجديــد، فلــن يبقــى للعــامل 

ــح  ــة، فيصب ــة أممي احــرام ألي مرجعي

هدامــة،  أكــر  فــوىض  يف  العــامل 

ــكا  ــى أمري ــة العظم ــيام أن الدول والس

تؤيــد ضــم واغتصــاب األرايض املحتلة، 

لذلــك فهــذا االغتصــاب والنهــب يهــدد 

األمــن والســالم الــدويل، فعــىل الجميع 

محاربته”.

وطالــب االتحــاد العــامل اإلســالمي 

ــع  ــاء جمي ــن إلغ ــة تتضم ــة حقيقي بوقف

ال  الــذي  االحتــالل  مــع  االتفاقــات 

يقيــم وزنــا لهــا، وال للقوانــني الدوليــة، 

ــردع”. ــة وال ــة املواجه وال يعــرف إال لغ

ــامت  ــر واملنظ ــامل الح ــا »الع ودع

»وقفــة  إىل  والقانونيــة«  األمميــة 

حقيقيــة ضــد هــذا االنتهــاك الصــارخ 

لكل القيم والقوانني الدولية”.

ــع  ــع م ــاد: »التطبي ــاف االتح وأض

االحتــالل أو التنــازل عــن أي شــرب 

فلســطني محــرم  أرض  مــن  محتــل 

األجيــال  حــق  وجرميــة يف  رشًعــا، 

ــاىل  ــه تع ــالمية، وأن الل ــة واإلس العربي

يســأل كل مــن فــرط يف ذلــك”.

السيد خامنئي في رسالة لهنية:
إيران ستواصل دعم الشعب الفلسطيني

علماء المسلمين:
السكوت عن اغتصاب االحتالل لألرض خيانة
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االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 

الصهيــوين األربعــاء 8-7-2020، منــزل 

ــاون اإلســالمي يف  ــل منظمــة التع ممث

فلســطني الســفري أحمــد الروييض، يف 

بلــدة »ســلوان« جنــوب مدينــة القــدس 

ــة. املحتل

يف  الرويــيض،  الســفري  وعــّد 

ــزل  ــام من ــة، اقتح ــات صحفي ترصيح

ممثــل ثــاين أكــرب منظمــة دوليــة بعــد 

األمــم املتحــدة »رســالة سياســية يريــد 

اإلرسائيــيل  االحتــالل  خاللهــا  مــن 

ــة  ــل يف املدين ــض العم ــه تقوي وحكومت

األحــداث  نقــل  ومنــع  املقدســة، 

الجارية فيها”.

ــع  ــاول من ــه ح ــيض أن ــد الروي وأك

قــوات االحتــالل مــن اقتحــام املنــزل، 

ــة  ــات دولي ــع جه وأجــرى اتصــاالت م

ــا  ــدس، وأطلعه ــة يف الق ــة عامل مختلف

عــىل مــا جــرى.

وقــال: “إن الصــوت الفلســطيني 

يرفــض إجــراءات االحتــالل التهويديــة 

نقــل  يف  ومســتمرون  القــدس،  يف 

الحقائــق رغــم كل اإلجراءات التعســفية 

التي متارسها سلطات االحتالل”.

يشــار إىل أن الرويــيض هــو ممثــل 

منظمــة التعــاون اإلســالمي بفلســطني، 

ــدة ســلوان، لكــن  وهــو مــن ســكان بل

مكتــب متثيــل املنظمــة، موجــود يف 

مدينــة رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة 

ــة. املحتل

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 

 ،2020-7-8 األربعــاء  الصهيــوين، 

مســؤواًل يف دائــرة األوقــاف اإلســالمية 

املحتلــة. القــدس  مبدينــة 

“إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 

رشطــة االحتــالل اعتقلــت مديــر لجنــة 

ــام  ــى، بس ــجد األق ــامر يف املس اإلع

الحــالق أثنــاء وجــوده داخــل املســجد”. 

ومل يصــدر عــن الرشطــة االحتــالل 

ــال. ــذا االعتق ــأن ه ــح بش توضي

ــو  ــالق ه ــام الح ــار إىل أن بس يش

ــة اإلعــامر  ــي للجن ــاز الفن ــس الجه رئي

يف  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  يف 

القــدس، املســؤولية عــن كل أعــامل 

الرميــم يف املســجد األقــى وقبــة 

املرشفــة. الصخــرة 

ــدس  ــاف الق ــرة أوق ــر أن دائ يذك

ــات  ــاف واملقدس ــوزارة األوق ــة ل التابع

األردن،  يف  اإلســالمية  والشــؤون 

ــجد  ــىل املس ــمي ع ــرشف الرس ــي امل ه

ــب  ــدس، مبوج ــاف الق ــى وأوق األق

القانــون الــدويل الــذي يعــد األردن 

آخــر ســلطة محليــة مرشفــة عــىل تلــك 

املقدســات قبــل احتاللهــا.

االحتالل يقتحم منزل ممثل منظمة 
»التعاون اإلسالمي«

االحتالل يعتقل مسؤواًل بدائرة »أوقاف القدس«
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الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 9 تموز 2020 

املحتلــة  القــدس  مدينــة  تواجــه 

ــة  ــتيطانية رشس ــة واس ــة تهويدي هجم

مــن االحتــالل الصهيــوين منــذ عرشات 

)رسقــة  ضــم  خطــة  يف  الســنوات، 

ــا  ــرض وقائعه ــة يف وســلب( غــري معلن

عــىل األرض، مــن تهويــد متواصــل 

ملعــامل املدينــة وتهجــري لســكانها وهــدم 

يعــزل  وجــدار  ومنشــآتها،  ملنازلهــا 

ــرة، يف ســعي  ــني جائ ــا وقوان مكوناته

ــا. ــن أهله ــة م ــغ املدين ــم لتفري دائ

وحكومتــه  االحتــالل  ويســعى 

االســتيطانية  مخططاتهــا  لتنفيــذ 

تهــدد  والتــي  الضــم  ضمــن خطــة 

بطــرد آالف املقدســيني مــن مدينــة 

القــدس املحتلــة، زيــادة يف متزيــق 

ــود  ــياق صم ــا، يف س ــة وتهويده املدين

أهلهــا وثبــات ســكانها رغــم الثمــن 

الكبــري الــذي يدفعونــه أمــام سياســات 

اإلجراميــة. االحتــالل 

يف  النائــب  يــرى  جهتــه،  مــن 

املجلــس الترشيعــي عــن مدينــة القدس 

متجــددة  نكبــة  أن  عطــون،  أحمــد 

ــكانًا  ــا وس ــدس أرًض ــق الق ــب بح ترتك

ومقدســات مل ينــُج منهــا شــجر وال 

ــوات،  ــور األم ــاء وال قب ــر وال أحي حج

ضمــن سياســة متزيــق مدينــة القــدس.

 وأضــاف عطــون أن هنــاك أحيــاء 

تــم ســلخها عــن مدينــة القــدس بســبب 

بدأهــا  التــي  الدميغرافيــة  الحــرب 

عندمــا   1973 عــام  منــذ  االحتــالل 

ســن قانــون يقــيض بــأال تزيــد كثافــة 

الســكان عــىل أكــر مــن %22، وعندما 

ــة  ــأ لخط ــراء لج ــذا اإلج ــل يف ه فش

جديــدة هــي بنــاء الجــدار، ليســلخ 

ــا  ــرية يســكن فيه ــية كب أحيــاء مقدس

أكــر مــن 125 ألــف مقــديس يحملــون 

ــن  ــر م ــة ألك ــية إضاف ــة املقدس الهوي

200 ألــف مقــديس ال يحملــون الهويــة 

ــية. املقدس

وذكــر أن هــذه األحياء التــي عزلت 

عــن عمقهــا الطبيعــي تتمثــل يف مخيم 

ــرام، وســمري  ــا وكفــر عقــب، وال قلندي

ــة،  ــد، العيزري ــة الربي ــس، وضاحي أمي

ــّدو، وقــرى غــرب القــدس  ــا، وب وقطّن

وغريهــا.

وبــنّي أن االحتــالل اســتطاع أن 

املقدســيني يف مناطــق ذات  يحــرش 

مبخيــامت،  أشــبه  ســكانية  كثافــة 

ضم غير معلن.. آالف المقدسيين يواجهون خطر التهجير
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موضحــا أن »املقــديس الــذي لديــه 

عــدة أبنــاء ال يســتطيع أن يســكنهم 

ــا يضطــر  ــة داخــل القــدس م يف غرف

للخــروج بهــم يف األحيــاء التــي خلــف 

الــذي  املقــديس  كذلــك  الجــدار، 

يهــدم بيتــه ومينــع مــن البنــاء يضطــر 

لالنتقــال خــارج الجــدار«، الفتًــا أن 

االحتــالل مهــد الطريــق لهــم مــن 

ــدم  ــراء وع ــذا اإلج ــهيل ه ــالل تس خ

مالحقتهــم.

ــالل  ــن أن االحت ــون م ــذر عط وح

ــدس مــن ســكانها،  ــغ الق يســعى لتفري

ــدد  ــرب ع ــد يف ضــخ أك ــل يجته باملقاب

مدينــة  داخــل  املســتوطنني  مــن 

القــدس، مردفــا: »االحتــالل يزاحــم 

حياتــه؛  تفاصيــل  أدق  يف  املقــديس 

هــي  املعركــة  هــذه  أن  يعلــم  ألنــه 

ــم  ــا ه ــود أبطاله ــات وصم ــة ثب معرك

يالحــق  هــو  لذلــك  القــدس،  أهــل 

اإلنســان ويغلــق عــدًدا مــن املؤسســات 

التــي لهــا وزن يف مدينــة القــدس، 

كــام نقــل بعــض املؤسســات مــن داخــل 

القــدس لخارجهــا بقــرار مــن الســلطة 

ــف”. ــع األس م

الضــم  مــرشوع  أن  إىل   ولفــت 

مل يبــدأ اليــوم إمنــا منــذ عــام 67، 

واالحتــالل ال يتعامــل بــردود الفعــل 

إمنــا ضمــن خطــط منظمــة، موضحــاً 

ــة  ــذي خــرج مــن مدين أن املقــديس ال

ــكاد ال يتعــرف عــىل مالمــح  القــدس ي

التهويــد  حجــم  بســبب  القــدس 

مدينــة  يف  املتســارع  واالســتيطان 

القــدس فهــو بــات كالغريــب يف بلــده.

وأكــد عطــون أن هنــاك خطــرًا 

ــن  ــدس، وم ــة الق ــىل مدين ــا ع حقيقيًّ

يحمــي القــدس هــم أهلهــا، وإذا نجــح 

االحتــالل يف تهجــري أهلهــا ســيطر 

فعليــا عــىل مدينــة القــدس، منبّهــاً 

البطاقــات  االحتــالل  إبــدال  أن  إىل 

املمغنطــة بالهويــات يهــدف لتحديــد 

وليحــرصه  املقــديس،  ســكن  مــكان 

فيــام بعــد بكونــه الــذي يحمــل الهويــة 

ــط. فق

وأضــاف: »بالتــايل كل مــن يســكن 

ــة،  ــة الغربي ــع للضف خــارج الجــدار يتب

أي مــا يقــدر بـــ130 ألــف مقــديس 

يكونــون  ال  بحيــث  ســلخهم  ســيتم 

حلــق  يف  وشــوكة  صعبــة  معادلــة 

التهويديــة”. االحتــالل  مخططــات 

وختــم عطــون أن أهــل القــدس ال 

يتحملــون مســؤولية التهويــد وحدهــم، 

محمــالً الجهــات الرســمية الفلســطينية 

وتخاذلــت  قــرصت  التــي  والعربيــة 

ــز  ــا وتعزي ــدس وأهله ــرصة الق ــن ن ع

ــم. صموده

 سياسة »التهجري الناعم«

بــدوره، أشــار رئيــس هيئــة مقاومــة 

وليــد عســاف  واالســتيطان  الجــدار 

إىل أن االحتــالل جــزّأ مدينــة القــدس 

ــة  ــات حديدي ــدران وبواب ــا بج وفصله

إال  خاللهــا  مــن  التنقــل  يُســمح  ال 

بتصاريــح، مــا اضطــر أكــر مــن 170 

ألــف مقــديس للســكن خــارج الجــدار.

وأوضــح أنــه ويف عــام 2018 ســّن 

ــون »القــدس الكــربى«،  ــالل قان االحت

وأخــرج حــي كفــر عقــب وحــي ضاحية 

الســالم وشــعفاط والزعيّــم عــن مدينــة 

ــة  ــس محلي ــا مجال ــكل له ــدس، وش الق

منعزلــة.

هــذه  أن  عســاف  وأضــاف 

اإلجــراءات تســتهدف تقليــص نســبة 

 ،12% لـــ   42% مــن  الفلســطينيني 

مؤكــداً أن االحتــالل يقــوم بإجــراءات 

ــحب  ــاد وس ــد وإبع ــن تهوي ــية م قاس

مقــديس  ألــف   16 طالــت  هويــات 

وعائالتهــم.

وأشــار إىل أن حكومــة االحتــالل 

ــف  ــكن خل ــذي يس ــديس ال ــت املق منع

ــات  ــاركة يف انتخاب ــن املش ــدار م الج

ــت 24  ــني ضم ــدس، يف ح ــة الق مدين

مســتوطنة للمشــاركة يف االنتخابــات 

بالرغــم أنهــم يبعــدون 8-23 كيلومــرًا 

عــن مركــز املدينــة، يف حــني تبعــد 

األحيــاء العربيــة 3-8 كيلومــرات عــن 

ــة. ــز املدين مرك

ــي  وقــال عســاف: »الراخيــص الت

متنــح للمقــديس يف مدينــة القــدس 

قليلــة جــدا وتخضــع ملعايــري كبــرية 

وإجــراءات كبــرية، ومــن يحصــل عــىل 

ــىل  ــل ع ــن يحص ــاء كم ــص للبن الرخي

ــاة”. الحي

وّجــه  االحتــالل  أن  وبــنّي 

للمقدســيني 17 ألــف أمــر هــدم، كــام 

هــدم 5 آالف مســكن وشــقة داخــل 

القــدس، مــا دفــع الفلســطينيني تحــت 

ــة تهجــري طوعــي  ضغــط الهــدم لعملي

الناعــم«  »التهجــري  سياســة  ضمــن 

التــي نفذهــا االحتــالل.

املحتلــة  القــدس  وتشــهد مدينــة 

ــق  ــالل بح ــداءات االحت ــًدا العت تصاع

املقدســيني، بهــدم عــرشات املنــازل 

بآليــات االحتــالل أو ذاتيًّــا؛ بدعــوى 

عــدم الرخيــص، وتســليم العــرشات 

إخطــارات بالهــدم، عــدا عــن مضاعفة 

االعتقــاالت للمواطنــني وإبعادهــم عــن 

ــى. ــجد األق ــة أو املس املدين

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعالم
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الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 9 تموز 2020 

كشــفت صحيفــة صهيونيــة، عــن 

اســتئناف البيــت األبيــض، األربعــاء 

خطــة  حــول  مشــاوراته   ،2020-7-8

األرايض  ورسقــة  )ســلب  الضــم 

. ) لفلســطينية ا

»جروزاليــم  صحيفــة  ونقلــت 

مســؤول  عــن  الصهيونيــة،  بوســت« 

هويتــه(،  عــن  تكشــف  )مل  أمريــي 

ــي للســالم  ــق األمري ــه: “إن الفري قول

اليــوم”. ســيجتمع 

ــس  ــري مستشــاري الرئي ــرأس كب وي

األمريــي وصهــره جاريــد كوشــنري، 

ــوث  ــا املبع ــم أيًض ــذي يض ــق ال الفري

ــط  ــرشط األوس ــاص لل ــي الخ األمري

آيف بريكوفيتــش، والســفري األمريــي 

ــان. ــد فريدم ديفي

الشــهر  نهايــة  الفريــق  وعقــد 

املــايض، مشــاورات، ولكنهــا انتهــت 

نهــايئ. قــرار  إىل  التوصــل  دون 

ونقلــت الصحيفــة عــن املســؤول 

األمريــي قولــه: “إن الفريــق األمريي 

ــد  ــن املناقشــات بع ــلة م يخطــط لسلس

ــش  ــا بريكوفيت ــام به ــي ق ــارة الت الزي

إىل إرسائيــل”.

ــم  ــأن الض ــرارا بش ــاف: إن ق وأض

ــذا الشــهر”. ــا ه ــزال ممكن ــا ي »م

ويريــد نتنياهــو ضــوًءا أخــرَض مــن 

قبــل  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 

الــرشوع يف عمليــة »الضــم«، التــي 

خطــط لهــا أن تبــدأ يف األول مــن 

ــاري. ــهر الج الش

تشــرط  األمريكيــة  اإلدارة  لكــن 

توافــق نتنياهــو ووزيــري الحــرب بينــي 

ــكنازي  ــايب أش ــة غ ــس والخارجي غانت

الضــم  عمليــة  يف  الــرشوع  قبــل 

والســلب(. )الرسقــة 

ــلب  ــة س ــة الصهيوني ــمل الخط وتش

املســتوطنات  وجميــع  األردن  غــور 

تشــري  حــني  يف  الغربيــة،  بالضفــة 

ــم«  ــطينية إىل أن »الض ــرات فلس تقدي

مــن   30% مــن  أكــر  إىل  ســيصل 

املحتلــة. الضفــة  مســاحة 

دعــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية، 

مواصلــة  إىل   ،2020-7-5 األحــد 

يف  الشــعبية  والفعاليــات  األنشــطة 

إطــار تصعيــد الفعــل الشــعبي املقــاوم 

املكفولــة  األشــكال  بــكل  لالحتــالل 

ــدة  ــار وح ــدويل ويف إط ــون ال بالقان

ميدانيــة حقيقيــة بــني مختلــف القــوى 

والفعاليــات واألطــر الشــعبية.

ــان صــادر  ــوى يف بي وشــددت الق

عنهــا، عــىل رضورة العمــل عــىل إعــادة 

بنــاء اللجان الشــعبية، ولجان الحراســة 

يف  الضاربــة  والفــرق  واألحيــاء، 

األريــاف والقــرى والبلــدات، خصوًصــا 

القتحامــات  تتعــرض  التــي  تلــك 

املســتوطنني بشــكل متواصــل، وتوســيع 

املســريات  يف  الشــعبية  املشــاركات 

والفعاليــات الشــعبية ملواجهــة االحتــالل 

بأوســع جبهــة وطنيــة ممكنــة يف إطــار 

ــطينية. ــر الفلس ــة التحري منظم

الوطنيــة  القــوى  وأكــدت 

واإلســالمية عــىل أن مــا يشــاع مــن 

ــة  ــاب حكوم ــني أقط ــة ب ــة مفتعل أزم

االحتــالل أو وجــود خالفــات مــع إدارة 

ترامــب ال تعــدو عــن كونهــا محــاوالت 

تنفيــذ مخطــط  مكشــوفة الســتمرار 

والتدريجــي. الصامــت،  الضــم 

صحيفة صهيونية: البيت األبيض يبحث خطة »الضم«

القوى الوطنية واإلسالمية تدعو لتصعيد المقاومة
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الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 9 تموز 2020 

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدمــت إدارة فيســبوك يــوم الثاثــاء 2020/7/7 عــى إغــاق صفحــة »علــاء مــن أجــل فلســطني«، 
الناطقــة باســم »امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطني«، دون أي إشــعار مســبق، وبذريعــة منشــور 
قديــم يعــود إىل ذكــرى يــوم العــودة 15 أيــار، وبعــد أن وصــل عــدد متابعــي الصفحــة إىل أكــر مــن 

14.000 متابــع.

ــع فيســبوك وغــريه،  ــوى الفلســطيني عــى موق إّن هــذه اإلجــراءات التعســفية املتكــررة بحــّق املحت
تُظهــر أّن هــذه املواقــع مــا هــي إال أداة خاضعــة للنفــوذ الصهيــوين األمريــي، وأنَّهــا ليســت مســاحة 
حــرَّة وال دميقراطيــة، بخــاف مــا تّدعــي، وخاصــًة عندمــا يتعلــق األمــر بالقضيــة اإلنســانية األعظــم 
عدالــة، والشــعب األكــر تحمــاً ألعبــاء الظلــم واالضطهــاد املــادي واملعنــوي واســتاب الحقــوق وهــو 

الشــعب الفلســطيني.

إّن »امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطني« إذ يؤكــد إميانــه مبتابعــة العمــل من أجل فلســطني 
وتآلــف األمــة عــى قضيتهــا الجامعــة العادلــة، فإنَّــه ينــادي جميــع األحــرار والرشفــاء، واملختصــني يف 
برمجــة الصفحــات االلكرتونيــة، مــن أجــل الســعي البتــكار حلــول تكنولوجيــة تحررنــا مــن أرس املواقــع 
العامليــة الخاضعــة للســيطرة الصهيونيــة، وتتيــح مســاحًة حــرّة لتعريــف العــامل برؤيتنــا يف مختلــف 

املســائل، وخاصــة منهــا القضيــة الفلســطينية.

وإىل حــني تحقيــق هــذا الهــدف، ســنقوم بإعــادة إنشــاء صفحــة جديــدة عى فيســبوك، باســم »امللتقى 
العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطني«، آملــني مــن أصدقــاء فلســطني وأعضــاء امللتقــى أن يســاهموا يف 

نرشهــا ومشــاركة منشــوراتها والكتابــة إليهــا حتــى تصــل إىل أوســع نطــاق ممكــن.

»فيسبوك«
ُيغلق صفحة الملتقى العلمائي

لتضامنه ودعمه لفلسطين
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أعلــن جهــاز األمــن الصهيــوين أنــه 

ــاح  ــد 5-7-2020 بنج ــوم االح ــق ي أطل

 ،»16 »أوفيــك  االصطناعــي  القمــر 

صهيونيــة،  إعــالم  وســائل  وذكــرت 

القمــر  أن   ،2020-7-6 اإلثنــني 

االصطناعــي يلتقــط الصــور لغــرض 

مجموعــة  إىل  وينضــم  التجســس، 

ــرى  ــة أخ ــة إرسائيلي ــامر اصطناعي أق

الفضــاء. يف 

ــن  ــادر ع ــمي ص ــان رس ــال بي وق

“إنــه  الصهيونيــة:  الفضــاء  مديريــة 

ــد  ــي عن ــر االصطناع ــم إطــالق القم ت

ــل فجــر اإلثنــني،  ــة قبي الســاعة الرابع

وفيــام  »بلامحيــم«  قاعــدة  مــن 

كان الجــو صافيًــا. وتابعــت طواقــم 

ــة إطــالق القمــر االصطناعــي  صهيوني

مــن طائــرات، إىل جانــب طواقــم يف 

ــط  ــدت يف وس ــيطرة تواج ــز الس مرك

»إرسائيــل« وقاعــدة »بلامحيــم”.

ــد  ــك 16« بع ــالق »أوفي ــأيت إط وي

أيــام قليلــة مــن انفجــارات حدثــت يف 

إيــران، واتهمــت »إرسائيــل« بالوقــوف 

ــورك  ــة »نيوي ــت صحيف ــا. ونقل وراءه

ــتخباري يف  ــدر اس ــن مص ــز«، ع تامي

أن  عــىل  تأكيــده  األوســط  الــرشق 

ــأة  ــرب املنش ــع ق ــذي وق ــار ال االنفج

هــو  نطنــز  يف  اإليرانيــة  النوويــة 

عمليــة “إرسائيليــة”.

إن  االســتخباري  املصــدر  وقــال 

هــذا  يف  اســتخدمت  »إرسائيــل« 

القــوة«،  شــديدة  »قنابــل  االنفجــار 

فيــام ادعــى أن »إرسائيــل« ليســت 

مســؤولة عــن انفجــارات أخــرى يف 

وتــرسب  الكهربــاء  توليــد  محطــات 

كيميــايئ،  مصنــع  يف  الكلــور  غــاز 

وقالــت الســلطات اإليرانيــة إنــه ناجــم 

ــل. ــن خل ع

ــإن  ــة، ف ــر إرسائيلي ــب تقاري وحس

»أوفيــك 16« هــو قمــر اصطناعــي 

لكــن  التجســس،  ألغــراض  متطــور 

ســيتم التأكــد مــن قدراتــه بعــد دخولــه 

األرضيــة  الكــرة  حــول  مســاره  إىل 

ــع أن  ــه، ويتوق ــتوى أدائ ــار مس واختب

ــدأ بإرســال صــور مــن الفضــاء يف  يب

ــام. ــون أي غض

ــل  ــك 16« دخ ــرض أن »أوفي ويف

إىل مســاره حــول الكــرة األرضيــة بعــد 

ســاعات مــن إطالقــه، بحســب وســائل 

ــة. إعــالم صهيوني

ولــدى إطــالق القمــر االصطناعــي، 

تــم تحويــل هبــوط وإقــالع الطائــرات 

املدنيــة يف مطــار بن غوريــون يف اللد 

إىل مســار شــامل ورشق املطــار، علــاًم 

ضئيلــة  املــدين  الطــريان  حركــة  أن 

ــرة بســبب انتشــار  جــدا يف هــذه الف

فــريوس كورونــا املســتجد، وقــد أبلغــت 

رشكات الطــريان بذلــك، مطلــع الشــهر 

الحــايل.

وعــّد وزيــر األمــن اإلرسائيــيل، 

إطــالق  »نجــاح  أن  غانتــس،  بينــي 

ــك 16، هــذه  القمــر االصطناعــي أوفي

الليلــة، هــو إنجــاز هائــل آخــر يحققــه 

األمنيــة  والصناعــات  األمــن  جهــاز 

عموًمــا والصناعــات الجويــة خصوًصا، 

التكنولوجــي  »إرسائيــل«  وتفــوق 

ــاس يف  ــر أس ــو حج ــتخباري ه واالس

ــا. أمنه

أول  أطلقــت  »إرسائيــل«  وكانــت 

ــر اصطناعــي ألغــراض التجســس،  قم

»أوفيــك 1«، عــام 1988، تحــت رسيــة 

ــل. ــم كام وتعتي

ا للتجسس الكيان الصهيوني يطلق قمًرا اصطناعيًّ
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الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 9 تموز 2020 

رســالة  عــن  عبــارة  الكتــاب 

ماجســتري مــن إعداد بالل محمد صالح 

رائد  الدكتــور  إشراف  ومــن  إبراهيم، 

النجــاح. جامعــة  مــن  نعيرات، 

ــرز  تناقــش هــذه الرســالة أحــد أب

مواضيــع الصـــراع بـــني الفلســـطينيني 

حــول  واملتمحــور  واإلســـرائيليني، 

والســيطرة  األرض  عــىل  الــرصاع 

عليهــا، فالفلســطينيون أصحــاب الحــق 

الشـــرعي يعانــون مــن سياســة الطــرد 

الحكومــات  ِقبَــل  مــن  والتهجــري 

اإلرسائيليــة املتعاقبة لصـــالح املشـــروع 

الغربيــة،  الضفــة  يف  االســتيطاين 

لذلــك فقــد هدفــت هــذه الدراســة 

ــات  ــى السياسـ ــوء علـ ــاء الض إىل إلق

االســتيطانية عــرب مراحــل االحتــالل 

املختلفــة لفلســطني، مــع الركيــز عــىل 

االســتيطان فـــي الضـــفة الغربيــة بعــد 

ــني  ــدت ب ــي عق ــلو الت ــات أوس اتفاقي

)1993م(. عــام  الجانبــني 

الفصــل األول مــن الدراســة يعرض 

مقدمــة الدراســة ومنهجيتها.

الفصــل الثــاين يتنــاول مفاهيــم 

ــل  ــري كمدخ ــا النظ ــة وإطاره الدراس

علمــي يحكــم التوجــه العــام للدراســة 

يك ال تنحــرف عــن مســارها وأهدافهــا 

ــا الباحــث. ــي حدده الت

دوافــع  يتنــاول  الثالــث  الفصــل 

موضــوع  يناقــش  كــام  االســتيطان، 

ــة  ــة القانوني ــن الزاويـ ــتيطان مـ االسـ

يقــيض  االســتيطان  كــون  والدوليــة 

ــطينية  ــة فلس ــام دول ــرشوع قي ــىل م ع

مــن الناحيــة الواقعيـــة والقانونيــة، 

ــة  ــة متباين ــف الدولي ــل املواق ــام جع م

ــام يخــص موضــوع االســتيطان يف  في

ــة. ــة الغربي الضف

مرحلــة  تنــاول  الرابــع  الفصــل 

ــام  ــلو ع ــاق أوس ــل اتف ــتيطان قب االس

ــا،  ــر به ــي م ــل التـ )1993م(، واملراح

ــد  ــتيطان بع ــة االس ــاول مرحل ــام تن ك

بهــا،  مــر  التــي  واملراحــل  االتفــاق 

ثــم تنـــاول السياســـات اإلرسائيليــة 

ــة  ــال الضف ــع أوص ــتيطانية لتقطي االس

الغربيــة وذلـــك مـــن خـــالل الطـــرق 

ــم  ــكرية ث ــز العس ــة والحواج االلتفافيـ

ــة  ــرصي، باإلضاف ــل العن ــدار الفص ج

داخــل  االســتيطان  سياســة  إىل 

العربيــة. الســكنية  التجمعــات 

أمــا الفصــل الخامــس تنــاول اآلثار 

مبجمــل  االســتيطان  ألحقهــا  التــي 

يف  ومـــدخالتها  السياســية  التنميــة 

ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الغربي الضف

التنميــة  عــىل  االســتيطان  تأثــري 

االقتصاديــة واالجتامعيــة فـــي الضفــة 

مــن  مهمــني  كمدخلــني  الغربيــة، 

مدخالت التنميــة السياســية ومكوناتها، 

باالضافــة الـــى تـــأثري االســتيطان عىل 

الحقــوق السياســية للفلســطينيني يف 

ــم يف  ــذات حقه ــة، وبال ــة الغربي الضف

قيـــام دولـــة فلسطينية.

خرجــت الدراســة بالعديــد مــن 

أبرزهــا: مــن  والتوصيــات  النتائــج 

أواًل: اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس 

ــتيطان  ــري االسـ ــو تأث ــا ه ــة: م للدراس

ــة السياســية  ــى التنميـ ــرائييل علـ اإلسـ

يف الضفــة الغربيــة ؟ باإلضافــة إىل 

ــت  ــرى، إذ بينـ ــة األخـ ــئلة الفرعي األس

الدراســـة أن االســتيطان يف الضفــة 

ــة مقومــات  ــة يقــيض عــىل كاف الغربي

التنميــة، وبالتــايل يقيض علـــى الحلـــم 

الفلســطيني بقيــام الدولــة الفلســطينية.

ــتوطنات  ــداد املس ــادة أع ــا: زي ثانيً

الغربيــة  الضفــة  يف  واملســتوطنني 

 .%  100 بنســبة 

االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية 
وأثره على التنمية السياسية
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باب القطانني
هــو أحــد أبــواب املســجد األقــى 

املفتوحــة، ويقــع يف الجهــة الغربيــة 

ــن  ــد م ــى، ويع ــجد األق ــاحة املس لس

األبــواب الرئيســية الهامــة والجميلــة 

املؤديــة للمســجد، ويــؤدي هــذا البــاب 

القطانــني ومنــه جــاءت  إىل ســوق 

ــاب يف  ــذا الب ــدد ه ــد ج ــميته، وق تس

ــد قــالوون عــىل  ــد الســلطان محم عه

يــد األمــري ســيف الديــن تنكــز، وهــذا 

ــد يف  ــش يوج ــالل نق ــن خ ــح م واض

أعــىل املدخــل مــن الجهــة الرشقيــة 

ــديس،  ــة عــىل ســاحة الحــرم الق املطل

والواجهــة الشــاملية للبــاب مكونــة مــن 

قــورصة مدخــل تنخفــض عــن مســتوى 

الســاحة بتســع درجــات تحيــط بهــا 

ــورصة  ــذه الق ــات، وه ــالث جه ــن ث م

ــار  ــا 7 أمت ــغ عرضه ــث يبل ــعة حي واس

وهــي  مــر،   13 وارتفاعهــا  تقريبًــا 

ــر.  ــن الحج ــة م ــف قب ــاة بنص مغط

القيســارية،  ببــاب  يعــرف  وكان 

بوابــات  وأكــرب  أجمــل  مــن  وهــو 

املســجد االقــى، وآيــة مــن فنــون 

اململوكيــة. العــامرة 

باب املطهرة
هــو أحــد أبــواب املســجد األقــى 

ــة  املفتوحــة، ويقــع يف الواجهــة الغربي

لســاحة املســجد األقــى، ويــؤدي إىل 

ولذلــك  الوضــوء(،  )مــكان  املتوضــأ 

جــدد  وقــد  املطهــرة،  ببــاب  ســمي 

ــري  ــد األم ــىل ي ــويك ع ــد اململ يف العه

أنــه  يــرى  مــن  وهنــاك  آدغيــدي، 

ــن  ــالء الدي ــري ع ــد األم ــىل ي ــدد ع ج

البصــريي.

ــاب  ــكينة أو ب ــلة والس ــاب السلس ب

النبي داود

هــو أحــد أبــواب املســجد األقــى 

ــي  ــاب النب ــا ب ــمى أيًض ــة ويس املفتوح

داود، ويقــع يف الواجهــة الغربيــة مــن 

ســاحة املســجد األقــى ضمــن الرواق 

الغــريب، ويعــد مــن األبــواب الرئيســية 

املؤديــة إىل املســجد األقــى، وهنــاك 

مــن يعتربهــام بابــني منفصلــني وليــس 

بابــاً واحــداً مبدخلــني.

ــاب  ــمى بب ــاب األول واملس ــا الب أم

السلســلة، فهو مفتــوح ويؤمــه الزائرون 

ــذا  ــمي به ــد س ــى، وق ــجد األق للمس

االســم لالعتقــاد بوجــود سلســلة كانــت 

معلقــة فيــه أو رمبــا لوجــود عالقــة مــا 

ــة السلســلة. تربطــه بقب

باب املغاربة

هــو أحــد أبــواب املســجد األقــى 

ــة  ــة الغربي ــع يف الزاوي ــة، ويق املفتوح

الجنوبيــة لســاحة املســجد األقــى، 

وســمي ببــاب املغاربــة ألنــه يوصــل 

إىل حــارة املغاربــة غــرب األقــى، 

ــاب  ــرباق، وب ــاب ال ــا بب ــرف أيًض ويع

النبــي، والبــاب مــن الواجهــة الغربيــة 

معقــود بعقــد مدبــب بســيط التكويــن.

ــت  ــام 1967 وحل ــه ع ــدم أغلب  وه

ــاب  ــمى ب ــعة، ويس ــاحة واس ــه س مكان

الــرباق نســبة لحائــط الــرباق املحــاذي 

لــه.

باب الرحمة والتوبة

مييًنــا  الرحمــة  مــزدوج،  بــاب 

ــربة  ــة يســاًرا، واســمه يرجــع ملق والتوب

ــارج،  ــن الخ ــه م ــة ل ــة املالصق الرحم

وورد أن بنــاءه وتســميته كان تشــبيًها 

وتصويــرًا ملــا ورد يف القــرآن الكريــم: 

﴿فـَـرُضَِب بَيَْنُهــْم ِبُســوٍر لـَـُه بـَـاٌب بَاِطُنُه 

ِقبَلِــِه  ِمــْن  َوظَاِهــرُُه  الرَّْحَمــُة  ِفيــِه 

ــوادي  ــإن ال ــد 13، ف ــَذاُب﴾ الحدي الَْع

الــذي وراءه يعــرف بــوادي جهنــم، 

ويعــرف أيًضــا بالبــاب الذهبــي.

أبواب المسجد األقصى المبارك



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من مدينة طولكرم عىل بعد 15 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل  بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 8100 دومنً

443 نســمة وعــام 1931 حــوايل 735 نســمة ارتفــع إىل 880 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتالل الصهيوين القرية ورشّد أهلها عام 1948.

- أقام االحتالل الصهيوين عىل أرايض القرية مستوطنتني هام: »هاكوسفش« و«مسمرييت«.
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