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لعبة يؤديها العدو الصهيوين تشاركه فيها أدوات التطبيع العريب، تتمثل بطرح مشاريع 

صهيوينة لتحقيق املزيد من إحكام السيطرة اإلرسائيلية عىل فلسطني ومقدساتها.

وفور إعالنه عن وضع جداول زمنية لتنفيذ مخططاته تلك، تتحرك أدوات التطبيع لتطالبه 

بالرتاجع. واملطلوب من العدو - وفق ما تتطلبه اللعبة - أن يظهر بعض الرتيث يف خطواته، وهو 

يتوخى أن يحقق من هذه اللعبة هدفني أساسيني:

األول: دفع أدوات التطبيع لتقديم املزيد من التنازالت واإلعالن عن املزيد من الخطوات 

التطبيعية، وذلك مقابل تريث العدو يف تنفيذ عدوانه، وإن كان ذلك ال يرقى لدرجة الرتاجع 

عام كان بصدده.

الثاين: تحقيق املزيد من متييع وترويض الوعي العريب واإلسالمي، الستكامل تنفيذ خطوات 

صفقة القرن بكل فقراتها املتوافق عليها مع أدوات التطبيع، دون أن يواَجه ذلك بردة شعبية 

واسعة ومؤثرة.

ومن مناذج هذه اللعبة القرار الصهيوين الجديد بإغالق مصىل باب الرحمة، والذي يشكل 

جزءا من محاوالت االحتالل املتكررة للسيطرة عىل املسجد األقىص. وكذلك ما يسّمى »خطة 

الضّم«، التي تسعى بعض وسائل اإلعالم لرتويج فكرة أن االحتالل قد تراجع عنها بسبب الضغط 

الدويل، أو بسبب التحذير الذي أطلقته بعض مرجعيات التطبيع العريب.

وأمام لعبة العدو القذرة وأدواته املنهزمة، نستحرض أمرين:

األول: حقيقة أن االحتالل الصهيوين مل يرتاجع يوًما عن موقٍف اتّخذه إال بالقوة وأمام ثبات 

املقاومة وبأس املقاومني، وبالتايل فإن ما يظهره اليوم من تريث، ما هو إال لخوفه من رد فعل 

املقاومة؛ وتوسع االلتفاف الشعبي حولها، بل وحتى ما يظهره من بعض الوّد ألدوات التطبيع ما 

هو إال بسبب الخشية من أويل البأس الشديد، أما املتهافتون عىل التطبيع فهم ال يساوون عنده - 

كام عندنا - جناح بعوضة.

الثاين: وهو خطاب ألدوات التطبيع أواًل وللعدو الصهيوين ثانًيا، بأن رهانكم عىل حرف 

الوعي العريب واإلسالمي أو ترويضه ومتييعه ما هو إال وهٌم، ففي األمة ثلة قادرة ومؤثرة تعي 

بأن املعركة مع هذا العدو هي معركة وجود. ثلة ال تزيدها الخطوات املتتالية التي يقوم بها العدو 

ضمن لعبته املكشوفة؛ إال إميانًا واعتقاًدا وثباتًا يف طريق تحقيق العدالة عىل كامل األرض 

الفلسطينية.

ونحن ال ننكر أن  املطبعني بإمكاناتهم اإلعالمية املضلِّلة ورشائهم للذمم، استطاعوا أن 

يؤثروا عىل بعض ضعاف النفوس لينساقوا خلف مرشوعهم االنهزامي، إال أن جّل أبناء األمة مل 

ولن ينحرفوا عن مرشوع تحرير كامل فلسطني وإعادة الحق فيها إىل أهله.

نعم، نحن نؤمن أنَّ تحرير املسجد األقىص لن يتحقق إال بالعمل والثبات والتضحيات، 

وإذا كان دخول املسجد األقىص وعًدا قرآنًيا ال ريب فيه، فإنه وعد مرتبط بالسنن، ومرهون 

باستكامل دواعيه، وهو ينتظر الفئة التي تستحق بجهدها وعملها أن يتحقق هذا الوعد عىل 

يديها، وهاهم طالئعها عىل أبواب األقىص، ويف أكناف بيت املقدس.

 الشيخ يوسف عباس  

املنسق العام للحملة العاملية من أجل فلسطني
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رفضــت الهيئــات اإلســالمية 

املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 

قــرار محاكــم االحتــالل بإغــالق 

ــع  ــة”، التاب ــاب الرحم ــىل “ب مص

للمســجد األقــىص.

وأكــدت دائــرة قــايض القضاة، 

العليــا،  اإلســالمية  والهيئــة 

والشــؤون  األوقــاف  ومجلــس 

يف  اإلفتــاء  ودار  اإلســالمية، 

بــاب  “مصــىل  أن  القــدس، 

الرحمــة”، يُعــّد “جــزًءا ال يتجــزأ 

مــن املســجد األقــىص املبــارك، هــو 

للمســلمني وحدهــم، وال تنــازل 

عــن ذّرة تــراٍب منــه”.

الدينيــة  الهيئــات  وقالــت 

صحفــي  بيــان  يف  القــدس،  يف 

“إن   :2020-7-13 اإلثنــني  يــوم 

اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة 

املحاكــم  إىل  تلجــأ  ال  بالقــدس 

املحاكــم  هــذه  ألن  االحتالليــة 

وليســت  صالحيــة  ذات  ليســت 

ذات اختصــاص، وهــذا مــا قررتــه 

حزيــران/  شــهر  منــذ  الهيئــة 

.”1967 عــام  يونيــو 

املســجد  أن  عــىل  وشــددت 

ــع  ــن أن يخض ــمى م ــىص “أس األق

املحاكــم  ألي قــرار صــادر عــن 

أو أي  اختــالف درجاتهــا،  عــىل 

املســلمني  وان  ســيايس،  قــرار 

ال يقــرون وال يعرتفــون بهــذه 

غــر  االحتالليــة  القــرارات 

القانونيــة، وبالتــايل ال يلتزمــون 

بهــا”.

القــرارات  هــذه  أن  وأكــدت 

التــي تُصدرهــا ســلطات االحتالل 

تتعــارض مــع حريــة العبــادة كــام 

تتعــارض مــع القوانــني واألعراف 

حكومــة  محملــًة  الدوليــة، 

كاملــة  املســؤولية  االحتــالل 

عــن أي مــّس باملســجد األقــىص 

املبــارك.

أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 

ــق  ــت تغل ــالل كان ــلطات االحت س

ــة”  ــاب الرحم ــىل ب ــوة “مص بالق

منــذ العــام 2003، وذلــك ضمــن 

لتقســيم  الراميــة  جهودهــا 

املســجد األقــىص مكانًيــا وزمانًيــا، 

حيــث تهــدف إىل إقامــة “كنيــس 

يهــودي” يف مــكان املصــىل، غــر 

أن مصلــني احتشــدوا يف األقــىص 

 / شــباط  شــهر  مــن   22 يــوم 

فربايــر مــن العــام 2019، متكنــوا 

مــن فتــح املصــىل، خــالل مســرة 

تقدمهــا عــدد مــن أمئــة األقــىص 

ورجــال الديــن، رغــم التعزيــزات 

بهــا  دفعــت  التــي  العســكرية 

يف  للمــكان  االحتــالل  قــوات 

اعتقلــت  حيــث  اليــوم،  ذلــك 

عــرشات املواطنــني املقدســيني.

االحتــالل  ســلطات  وتســّهل 

املســتوطنني  اقتحــام  عمليــات 

خطــط  إطــار  يف  لألقــىص، 

املســجد  عــىل  الســيطرة 

ــة  ــٍة واضح ــيمه، يف مخالف وتقس

األمــم  منظمــة  تبنتــه  لقــرار 

والعلــوم  للرتبيــة  املتحــدة 

 18 والثقافــة )اليونســكو( يــوم 

مــن  أكتوبــر   / األول  ترشيــن 

العــام 2016، خــالل اجتــامع يف 

العاصمــة الفرنســية باريــس، نفى 

وجــود أي ارتبــاط دينــي لليهــود 

وحائــط  األقــىص  باملســجد 

ــا  الــرباق، حيــث اعتربهــام “تراثً

خالًصــا”. إســالمًيا 

املرجعيات الدينية يف القدس ترفض القرار الصهيوين 

بإغالق مصّل “باب الرحمة”
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صربي: باب الرحمة سيبقى مفتوًحا 

ومرشوع »الضّم« سُيواَجه باملقاومة 
ــربي  ــة ص ــيخ عكرم ــد الش أك

خطيــب املســجد األقــىص املبــارك 

اإلســالمية  الهيئــة  ورئيــس 

املســلمني  أن  بالقــدس،  العليــا 

واملقدســيني غــر ُملزمــني بقــرار 

بإغــالق  الصهيــوين  االحتــالل 

داخــل  الرحمــة  بــاب  مصــىل 

األقــىص. املســجد 

وقــال صــربي، يف ترصيحــات 

صحفيــة: »نحــن غــر ُملزمــني 

بالقــرار، وبــاب الرحمــة ســيبقى 

مفتوًحــا، ولــن نســمح بإغالقــه”.

أن  التأكيــد  صــربي  وجــدد 

باطلــة؛  الصهيونيــة  القــرارات 

ــة ليســت  ألن املحكمــة االحتاللي

ــن  ــس م ــاص، ولي ــة اختص صاحب

ــه  ــوع ل ــت أي موض ــأنها أن تب ش

عالقــة باملســجد األقــىص املبارك.

االحتــالل  أن  عــىل  وشــدد 

مــن  البســاط  ســحب  يحــاول 

وبســط  اإلســالمية،  األوقــاف 

ــىص،  ــجد األق ــىل املس ــيادته ع س

مســتذكًرا محاولتــه يف عام 2017، 

وكيــف هــّب املقدســيون وأعــادوا 

هّبــة  يف  اإلســالمية  الســيادة 

»رفــض البوابــات االلكرتونيــة”.

يحــاول  االحتــالل  أن  وأكــد 

كورونــا  جائحــة  بــدء  منــذ 

تدريجًيــا  الســيادة  فــرض 

خــالل  مــن  األقــىص؛  عــىل 

واالعتقــاالت  االعتــداءات 

واإلبعــاد، واالقتحامــات اليوميــة 

يهــدف  والــذي  للمســتوطنني، 

ــد عــىل  ــا لفــرض واقــع جدي منه

ــا. ــىص تدريجًي األق

أبعــد  االحتــالل  أن  وبــنّي 

خــالل شــهر واحــد فقــط 250 

مقدســيًّا عــن األقــىص، بهــدف 

تفريــغ األقــىص مــن املســلمني، 

والصــالة  الرحــال  لشــد  داعًيــا 

األقــىص. وإعــامر 

»الضغــط  صــربي:  وقــال 

يولــد االنفجــار.. والجــواب عنــد 

الجامهــر اإلســالمية يف بيــت 

ــدس،  ــت املق ــاف بي ــدس وأكن املق

ــد  ــىص وش ــامر األق ــوب إع واملطل

محاولــة  أي  وصــّد  الرحــال 

عدوانيــة”.

ويف وقــٍت ســابق مــن يــوم 

الســبت 11-7-2020، دعــا الشــيخ 

عكرمــة صــربي، ألخــذ قضيــة 

القــدس بعــني االعتبــار خــالل 

إجــراءات مقاومــة مــرشوع الضــم 

املشــاريع  ومواجهــة  الصهيــوين، 

لهــا  تتعــرض  التــي  التصفويــة 

املدينة املحتلة.

وخــالل كلمــة لــه يف امللتقــى 

ــة  ــد صفق ــدون ض ــريب )متح الع

أكــد  الضــم(،  وخطــة  القــرن 

الفلســطيني  الــكل  أن  صــربي 

ضــد خطــة ضــّم وســلب األغــوار 

الغربيــة،  بالضفــة  ومناطــق 

قضيــة  نســيان  لعــدم  داعًيــا 

القــدس التــي ُضمــت للكيــان مــن 

خــالل نقــل الســفارة األمريكيــة.

تبقــى  أن  صــربي  وطالــب 

رأس  عــىل  القــدس  قضيــة 

صفقــة  ورفــض  األولويــات، 

القــرن بــكل مكوناتهــا وباألخــص 

ــّد  ــي تع ــدس، الت ــق بالق ــا يتعل م

الفلســطينية. القضيــة  أســاس 

ومثّــن صــربي جميــع الجهــود 

ــة سياســة الضــم  ــة ملواجه املبذول

القــرن  وصفقــة  الصهيونيــة 

التــي  املشــاريع التصفويــة  وكل 

الفلســطينيني. تســتهدف 
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عــن  صــادٌر  تقريــٌر  بــنّي 

لتنســيق  األمــم  مكتــب 

»أوتشــا«،  االنســانية  الشــؤون 

الصهيونيــة  اإلجــراءات  أن 

التعســفية التــي تقــّوض الظروف 

يف  للفلســطينيني  املعيشــية 

تتوقــف،  مل  الغربيــة،  الضفــة 

وتتفاقــم، وخاصــة يف القــدس 

. لخليــل وا

وقالــت »اوتشــا« يف تقريرهــا 

ــوم الخميــس  ــهري، ي ــف الش نص

9-7-2020: “إن إرسائيــل تفــرض 

مــن  املســتويات  متعــدد  نظاًمــا 

التدابــر املاديــة واإلداريــة عــىل 

لهــم  تقييــد الفلســطينيني يف تنقُّ

ــم”. وحركته

وتابــع التقريــر »تتألــف هــذه 

التدابــر مــن العوائــق املاديــة، 

مبــا فيهــا الحواجــز، واملتطلبــات 

واإلداريــة،  البروقراطيــة 

كاســتصدار التصاريــح، وتصنيــف 

مقيَّــد  إمــا  باعتبارهــا  املناطــق 

ــا  ــا أو مغلقــة، ومنه الوصــول إليه

»مناطــق إطــالق النــار«.

وقــد أُجــري آخــر مســح شــامل 

يف املــدة الواقعــة بــني شــهرْي 

كانــون اآلِخر/ينايــر، وشــباط/

فربايــر 2020، كشــفت نتائجــه أن 

ــة  ــة الثابت ــق الدامئ ــدد العوائ ع

ــة،  ــواتر الرتابي ــز، والس )الحواج

وغرهــا(  الطــرق  وبوابــات 

بلــغ 593 عائًقــا تقطّــع أوصــال 

واملخيــامت  والبلــدات  القــرى 

وتُكبــد  الفلســطينية،  واملــدن 

الفلســطينيني املاليــني ســنويًا، 

بــدل ســاعات االلتفــاف، ووقــوًدا 

وقهــًرا وتنكيــاًل.

ــواين  ــر الكس ــيخ عم ــد الش أك

ــارك،  ــىص املب ــجد األق ــر املس مدي

يعرتفــوا  الفلســطينيني لــن  أن 

وقراراتهــا  االحتــالل  مبحاكــم 

بــاب  مصــىل  بشــأن  الخاصــة 

الرحمــة.

أن  عــىل  الكســواين  وشــدد 

بــاب الرحمــة جــزء ال يتجــزأ 

ــاحته  ــىص مبس ــجد األق ــن املس م

دومنًــا.  144 البالغــة 

األقــىص  مديــر  وحّمــل 

الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 

ــدث يف  ــد يح ــد ق ــن أي تصعي ع

حــال أقــدم عــىل اتخــاذ خطــوات 

املســجد كــام  وإجــراءات بحــق 

جــرى يف هبــة بــاب األســباط 

اإللكرتونيــة. والبوابــات 

“إن  الكســواين:  وقــال 

 1967 عــام  ومنــذ  االحتــالل 

ــد يف  ــع جدي ــرض واق ــاول ف يح

أنــه  وإظهــار  األقــىص  املســجد 

صاحــب الســيادة عليــه إرضــاًء 

للمســتوطنني وجامعــات الهيــكل 

املزعــوم”.

لشــد  الكســواين  ودعــا 

الرحــال إىل األقــىص مــن جميــع 

املناطــق الفلســطينية؛ يف الضفــة 

املحتــل،  والداخــل  والقــدس 

وتكثيــف الوجــود فيــه لحاميتــه 

املســتوطنني  اقتحامــات  مــن 

فــرض  ومحــاوالت  اليوميــة 

التقســيم الزمــاين واملــكاين فيــه.

أن  األقــىص  مديــر  وأكــد 

اقتحامــات املســتوطنني ودعــوات 

الحاخامــات املتكــررة لتدنيســه 

ــجد  ــالمية املس ــن إس ــر م ــن تغ ل

وعروبتــه، ولــن تعطــي الحــق 

لالحتــالل فيــه.

ــات  ــدت املرجعي ــبق أن أك وس

املحتلــة  القــدس  يف  الدينيــة 

أن مصــىل بــاب الرحمــة جــزء 

ال يتجــزأ مــن املســجد األقــىص 

املبــارك الــذي يخــّص املســلمني 

وحدهــم.

»أوتشا«: 593 حاجزًا عسكريًّا صهيونًيا يف القدس والضفة

الكسواين: لن نعرتف بأي إجراءات لالحتالل يف باب الرحمة
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الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ، املوافق لـ 16 متوز 2020 

العــام  األمــني  نائــب  أكــد 

لحــزب اللــه الشــيخ نعيــم قاســم 

مــن  ميتــة  القــرن  “صفقــة  أن 

لحظــة اإلعــالن عنهــا، ألنهــا مــن 

ــن  ــزء م ــا ج ــد، وألنه ــرف واح ط

مســرة الظلــم الــدويل، وبســبب 

إجــامع الشــعب الفلســطيني عــىل 

واإلجــامع  ومواجهتهــا  رفضهــا 

الــدويل تقريًبــا”، مشــدًدا “علينــا 

ــن  ــطني وم ــول فلس ــد ح أن نتح

أجلهــا، ومــن أجــل كل منطقتنــا، 

وأحــرار  العدالــة  أجــل  ومــن 

العــامل”.

جــاء  قاســم  الشــيخ  كالم 

ملتقــى  يف  ألقاهــا  كلمــة  يف 

“متحــدون ضــد صفقــة القــرن 

انعقــد  الــذي  الضــم”،  وخطــة 

ــبكة  ــرب ش ــبت 11-7-2020، ع الس

معتــربًا  اإللكــرتوين،  التواصــل 

ــذ وطــأ االحتــالل أرض  ــه “من أن

وإرشاف  برعايــة  فلســطني، 

ــذ  ــيم، ومن ــم التقس ــاين، ت بريط

ذلــك الحــني تعيــش فلســطني 

اضطــراب  واملنطقــة، يف حالــة 

وإجــرام”،  وعــدوان  وحــروب 

مشــرًا إىل أن “مقاومــة الشــعب 

الفلســطيني وتضحيــات شــهدائه 

ومجاهديــه، هــي التــي منعــت 

رســم حــدود الدولــة الغاصبــة، 

وحمــت الحــق لألجيــال، وأبقــت 

قضيــة القــدس وفلســطني حيــة، 

كــام أثبتــت الوقائــع أن إرسائيل، 

ــاء،  ــدرة البق ــا ق ــك وحده ال متل

بفعــل  محتلــة  اســتمرارها  وأن 

أمــركا  الــدويل ودعــم  الظلــم 

والــدول الكــربى لهــذا الكيــان 

يرفعــوا  أن  ومبجــرد  الغاصــب، 

إرسائيــل  دعــم  عــن  أيديهــم 

ــل، يف  ــان مفتع ــي كي ــقط، فه تس

بيئــة ليســت لهــا، ويف محيــط ال 

ينســجم معهــا وال يتحملهــا”. 

ــكالها  ــة بأش ــد أن “املقاوم وأك

هــي التــي تحمــي بقــاء فلســطني 

أجيالهــا،  ومســتقبل  ألهلهــا 

ــرع  ــا، ي ــا ومعه ــاد حوله واالتح

ويعطــل  التحريــر  معركــة 

ــوا  ــم ليس ــالل، فه ــة االحت رشعن

ــا،  ــم جميًع ــاء: “ال يقاتلونك أقوي

إال يف قــرى محصنــة أو مــن وراء 

شــديد،  بينهــم  بأســهم  جــدر، 

تحســبهم جميًعــا وقلوبهــم شــتى، 

ذلــك بأنهــم قــوم ال يعقلــون”.

وقــال: “علينــا أن نتحــد حول 

فلســطني ومــن أجلهــا، ومــن أجــل 

كل منطقتنــا، ومــن أجــل العدالــة 

ــا حــول  ــامل، فاتحادن وأحــرار الع

فلســطني أعــاق خطــط إرسائيــل 

املقاومــة  ودعــم  واملســتكربين، 

األمــل  وعــزز  واســتمراريتها، 

عطــل  واتحادنــا  بالتحريــر 

ــه  ــل ومع ــارات املحت ــل خي ويعط

أمــركا”. 

“كل  قاســم  الشــيخ  وحيــا 

الفلســطينية  الوحــدة  أشــكال 

كل  ومــع  وحــامس،  فتــح  بــني 

ــرًا  ــطينية”، مش ــل الفلس الفصائ

ــدف  ــون اله ــا يك ــه “عندم إىل أن

والســبيل  فلســطني  تحريــر 

مقاومــة االحتــالل، ال تســتطيع 

تريــد  مــا  تحقــق  أن  إرسائيــل 

الدنيــا”،  معهــا  اجتمعــت  ولــو 

مؤكــًدا “نعــم، نحــن متحــدون 

ضــد صفقــة القــرن وخطــة الضــم 

الصهيونيــة”.

الشيخ نعيم قاسم: صفقة القرن ولدت مّيتة
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دعــا رئيــس املكتــب الســيايس 

لحركــة حــامس إســامعيل هنيــة، 

إىل بنــاء اســرتاتيجية وخطــة 

شــاملة لتحقيــق الهــدف املحــوري 

ــقاط  ــو إس ــة وه ــذه املرحل يف ه

»خطــة ضــم« أجــزاء مــن الضفــة 

الغربيــة وصفقــة القــرن “الخطة 

للســالم«  املزعومــة  األمركيــة 

عــىل طريــق تحريــر كل الــرتاب 

ــطيني. ــي الفلس الوطن

وقــال هنيــة خــالل امللتقــى 

ــة  ــد صفق ــدون ض ــريب »متح الع

“إن  الضــم«:  وخطــة  القــرن 

التحالــف  عكســت  الصفقــة 

بــني  والســيايس  األيدولوجــي 

اإلدارة األمريكيــة الحاليــة وبني 

ــة  ــة اليميني ــة الصهيوني الحكوم

املتطرفــة التــي متــي يف تنفيذ 

كل املشــاريع التــي تــرضب أســس 

الفلســطينية”. القضيــة 

الضــم  »خطــة  أن  وأكــد 

القــرن تــأيت تتويجــا  وصفقــة 

القائــم  الصهيــوين  للمــرشوع 

التوســع  اســرتاتيجية  عــىل 

والتهويــد  واالســتيطان 

والتهجــر«، مؤكــًدا أن االحتــالل 

التهديــد  مصــدر  اإلرسائيــي 

وملقــدرات  الفلســطيني  للشــعب 

األمــة.

هــذا  “إن  هنيــة:  وقــال 

غايــة  حقائــق  يرســخ  املؤمتــر 

يف األهميــة أبرزهــا أن قضيــة 

فلســطني والقــدس تضــل هــي 

القضيــة املركزيــة لألمــة العربية 

واإلســالمية والجامعــة واملوحــدة 

وألحزابهــا  األمــة  لشــعوب 

ــداث  ــرت األح ــام ك ــا مه ولنخبه

وتعاظمــت امللفــات يف املنطقــة”.

ــي  ــة، فه ــة الثاني ــا الحقيق أم

هــو  الصهيــوين  »العــدو  أن 

ــد للشــعب  مصــدر ومركــز التهدي

األمــة  لشــعوب  الفلســطيني، 

ومقدراتهــا، وللقضيــة املركزيــة 

أال وهــي قضيــة فلســطني، أمــا 

الدبلوماســية  أن  هــي  الثالثــة: 

الشــعبية ال تقــل أهميــة وفعاليــة 

الرســمية”. الدبلوماســية  مــن 

جاهــزة  املقاومــة  أن  وأكــد 

للدخــول يف أي معركــة للدفــاع 

عــن أرضنــا وشــعبنا، وأن رضبــات 

املقاومــة ســتكون موجعــة للعــدو 

ومعركــة  تحــدي  أمــام  ألننــا 

ــود. ــة وج ــل معرك ــر ب مص

محــاوالت  أن  عــىل  وشــدد 

االخــرتاق الســيايس واالقتصــادي 

واألمنــي التــي يقــوم بهــا هــذا 

تســهيل  ومحاولــة  االحتــالل 

ــع  ــمى التطبي ــا يس ــرب م ــك ع ذل

املــرشوع  أن  عــىل  تأكيــد  هــو 

الصهيــوين خطــر عــىل فلســطني 

وعــىل املنطقــة بشــكل عــام.

وقــال هنيــة: »نحــن مدعــوون 

اآلن أكــر مــن أي وقــت مــى 

والكلمــة،  الصــف  وحــدة  إىل 

املــرشوع  هــذا  ومواجهــة 

الشــيطاين الصهيــوين الــذي يريد 

الفلســطينية  القضيــة  إنهــاء 

وأيًضــا التغلغــل يف أحشــاء األمــة 

وحدتهــا”. وتفتيــت 

الــوزراء  رئيــس  وكان 

اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، 

أعلــن أن عمليــة الضم ســتبدأ يف 

األول مــن متــوز/ يوليــو الجــاري، 

“إرسائيليــة”  خالفــات  ولكــن 

إىل  التوصــل  وعــدم  داخليــة 

تفاهــامت مــع اإلدارة األمريكيــة، 

ذلــك.. دون  حــال 

هنية يدعو إىل بناء اسرتاتيجية شاملة إلسقاط خطة الضم
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الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ، املوافق لـ 16 متوز 2020 

ســجن  يف  األرسى  انتــزع 

يف  املقــام  الصهيــوين  عوفــر 

-7-15 األربعــاء  يــوم  اللــه،  رام 

ــن إدارة  ــب م ــلة مطال 2020، سلس

الســجن.

األســر  نــادي  وأفــاد 

حــوار  »جلســة  أّن  الفلســطيني 

»عوفــر«  ســجن  يف  عقــدت 

ــع  ــن جمي ــي األرسى م ــني ممث ب

الفصائــل، وإدارة الســجن، انتهــت 

مطالــب  مــن  جملــة  بتحقيــق 

الســجن”. داخــل  األرسى 

بيــاٍن  -يف  النــادي  وأوضــح 

لــه- أّن »ذلــك جــاء بعــد خطــوات 

ا  ردًّ األرسى  نفذهــا  احتجاجيــة 

عــىل عمليــات القمــع الواســعة 

التــي نفذتهــا إدارة الســجن، والتي 

أدت إىل إصابــة عــدد مــن األرسى 

باالختنــاق جــّراء رشــهم بالغــاز، 

ــن”. ــزل آخري وع

الحــوار  »جلســة  أّن  وبــنّي 

بفتــح  يقــي  باتفــاق  انتهــت 

جميــع األقســام، وإنهــاء عــزل 

ــم إىل  ــرى نقله ــن ج األرسى الذي

الزنازيــن خــالل عمليــات القمــع 

وإعادتهــم إىل األقســام، وتوزيــع 

األرسى  عــىل  إضافيــة  مالبــس 

األرسى  إن  حيــث  اإلدارة،  مــن 

يعانــون منــذ بــدء انتشــار الوبــاء 

ــع  ــك م ــس، وذل ــص املالب ــن نق م

ــم”. ــارات عائالته توقــف زي

-حســب  االتفــاق  وتضمــن 

ــادي األســر- الســامح لعائــالت  ن

األرسى بإحضــار مالبــس إضافية 

عنــد زيــارة أبنائهــم وإدخالهــا 

أرسى،  لخمســة  تكفــي  بحيــث 

حياتيــة  مطالــب  إىل  إضافــة 

أخــرى.

أقــدم املســتوطنون الصهاينــة 

عــىل افتتــاح كافتريــا خاصــة 

املســجد  ســاحات  يف  بهــم 

ــل  ــة الخلي ــي يف مدين اإلبراهيم

املحتلــة.

ــتوطنني  ــرشات املس ــد ع وعم

إىل ارتيــاد الكافتريــا والــرشاء 

منهــا بهــدف تكثيــف وتثبيــت 

وجودهــم يف باحــات املســجد.

االحتــالل  ســلطات  وكانــت 

أراض  مبصــادرة  أمــًرا  أصــدرت 

للمســجد اإلبراهيمــي يف الخليل؛ 

ــدي  ــدف إنجــاز مــرشوع تهوي به

ومســار  مصعــد  إنشــاء  يشــمل 

لتســهيل  واســرتاحات  خــاص 

اليهــود للمســجد. اقتحــام 

عــىل  بنــاء  ذلــك  يــأيت 

وزيــر  أصدرهــا  تعليــامت 

نفتــايل  »اإلرسائيــي«  الحــرب 

املــايض،  الشــهر  مطلــع  بينيــت 

برعــة  توجيهــات  وتضمنــت 

يشــمل  الــذي  املــرشوع  إنجــاز 

إنشــاء موقــف للســيارات ومصعــد 

املقتحمــني  تخــدم  ومســارات 

اإلبراهيمــي. للمســجد 

املخطــط  حصــل  أن  وســبق 

الســلطات  تصديــق  عــىل 

حكومــة  ورئيــس  القضائيــة، 

االحتــالل »االرسائيــي« بنيامني 

الخارجيــة  ووزيــر  نتنياهــو، 

كاتــس. يرائيــل 

ويهــدد املــرشوع االســتيطاين 

عــىل  االحتــالل  يــد  بوضــع 

ــجد  ــرب املس ــة ق ــق تاريخي مراف

اإلبراهيمــي، وســحب صالحيــة 

ــة  ــن بلدي ــط م ــاء والتخطي البن

تســمى  ملــا  ومنحهــا  الخليــل 

لالحتــالل. املدنيــة  بــاإلدارة 

عــىل  االحتــالل  ويســيطر 

وال  املســجد؛  مســاحة  مــن   60%

ــه،  ــطينيني بدخول ــمح للفلس يس

إال بعــد إجــراءات أمنيــة مشــددة 

مينــع  كــام  مداخلــه،  عــىل 

رفــع األذان يف أوقــات عديــدة 

املســتوطنني  إزعــاج  بدعــوى 

القدميــة. البلــدة  داخــل 

بعد خطوات نضالية..

األرسى يف »عوفر« ينتزعون جملًة من حقوقهم

صهاينة يفتتحون كافترييا يف ساحات املسجد اإلبراهيمي
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الخميس 25 ذو القعدة 1441هـ، املوافق لـ 16 متوز 2020 

املؤسســة  مــن  وفــد  زار 

مــع األرسى  للتضامــن  الدوليــة 

ــة  ــة العاملي ــّر الحمل )تضامــن(، مق

للعــودة إىل فلســطني يف بــروت 

الخميــس 9-7-2020، حيــث عقــد 

الحملــة  مســؤويل  مــع  لقــاء 

ُســبل  يف  البحــث  فيــه  جــرى 

تطويــر العالقــة بــني املؤسســتني 

وتشــبيك الجهــود خدمــًة لقضيــة 

ونــرصة  الفلســطيني  الشــعب 

لحقوقــه.

ــد  ــر “تضامــن” الحــاج فه مدي

حســني يرافقــه مديــر العالقــات 

ــد  ــتاذ خال ــالم األس ــة واالع العام

فهــد التقيــا املنســق العــام للحملة 

مــن  وفريــق  للعــودة  العامليــة 

ــة. الحمل

حســني  الحــاج  واســتعرض 

يف  “تضامــن”  عمــل  تجــارب 

مجــايل فضح مامرســات االحتالل 

بحــق األرسى ومتابعــة حاالتهــم 

داخــل ســجون االحتــالل، مركــًدا 

عــىل  االعتــامد  أهميــة  عــىل 

الرســومات واألعــامل الفنيــة يف 

تصويــر واقــع األرسى ومعاناتهــم 

ــم  ــات يف تقدي ــة مبالغ ــدون أي ب

عــىل  فهــد  أكّــد  كــام  الواقــع. 

للضوابــط  املؤسســة  مراعــاة 

الصارمــة  واالوروبيــة  العامليــة 

يف  اإلنســاين  بالعمــل  املتعلقــة 

هــذا املجــال.

منّســق  بعدهــا  وقــّدم 

الحملــة الشــيخ يوســف عبــاس 

عرًضــا لرؤيــة الحملــة العامليــة 

ونشــاطاتها مشــرًا إىل االلتقــاء 

األهــداف  يف  “تضامــن”  مــع 

ــىل رضورة  ــد ع ــات، وأكّ والسياس

الرتكيــز عــىل فلســطني وقضيتها 

جامــع  كعنــوان  اليــوم  املحّقــة 

ــد. وموحِّ

تشــبيك  رضورة  إىل  ولفــت 

ــة  ــات العامل ــني املؤسس ــود ب الجه

يف خدمــة القضيــة الفلســطينية 

يف  القصــوى  الفعاليــة  لضــامن 

العمــل وتوفــراً للجهــود واملــوارد.

مثّــن  اللقــاء  نهايــة  ويف 

التوّحــد  أهميــة  املجتمعــون 

االحتــالل  مواجهــة  إطــار  يف 

عــىل  املســتمرة  واعتداءاتــه 

الفلســطيني  االنســان  حقــوق 

والعــريب وأكــدوا أن ال ســبيل إىل 

هــذه األهــداف إال عــرب التعــاون 

ومأسســة العمــل ونقــل التجربــة

وفد من مؤسسة “تضامن” يزور مقر الحملة العاملية
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االســتعامري  التاريــخ  عــرب 

حاولــت  واملريــر،  الطويــل 

تفكيــك  االســتعامر  منظومــات 

عوامــل التامســك والصمــود لــدى 

لســيطرتها،  املعرّضــة  الشــعوب 

وأدوات  أشــكال  كل  مســتهدفة 

الهويــة  ومكونــات  الرتابــط 

خــالل  مــن  الجامعــة،  الواحــدة 

تشــغيل أدواتهــا يف اســتثامر عوامل 

الجهــل والرجعيــة وأيّــة رواســب 

لهــا يف البنيــة االجتامعّيــة للشــعب 

. ف ملســتهد ا

مل تكتــِف املنظومــة الصهيونّيــة 

إلحــداث  الدؤوبــة  مبحاوالتهــا 

جســد  يف  أمنيــة  خروقــات 

املجتمــع والثــورة الفلســطينية، بــل 

حاولــت وعــىل نحــٍو دائــم صناعــة 

لهــذه  وداعمــة  مالمئــة  أرضّيــة 

االخرتاقــات، ومبــا يتجــاوز الغــرض 

املبــارش،  االســتخباري  األمنــي 

بخلــق  تتعلّــق  أهــداف  باتجــاه 

حــاالت مــن الشــقاق االجتامعــي 

وبنــاء انحيــازات ضيقــة ومخــاوف 

مختلقــة،  وانتــامءات  مصطنعــة 

ــا التــي  ــة ذاته هــذه األدوات القميئ

راهنــت عليهــا منظومــة االســتعامر 

حــني  فلســطني،  يف  الربيطــاين 

بفصائــل  ُســمي  مــا  اصطنعــت 

الســالم كأداة رئيســية لــرضب ثــورة 

االجتامعيــة  والبنــى   ١٩٣٦ العــام 

الحاملــة لهــا.

نصيبهــا  كان  املنهجيــة  هــذه 

املتكــّررة أمــام  الفشــل والهزميــة 

هويتــه  عــىل  شــعبنا  إرصار 

الدائــم  واســتحضاره  الواضحــة، 

ــالل  ــع االحت ــي م ــه الرئي لتناقض

االســتعامري،  القتــل  ومنظومــة 

يف  رائعــة  ملالحــم  وتســطره 

مواجهتهــا، وتظهــر اســتعداد واضــح 

هــذه  أمثــال  إلســقاط  ومســتدام 

املشــاريع ُمجــدًدا، كـ”صفقــة القرن”.

أن عمليــة  فيــه  مــام ال شــك 

والخــرق  املــرض  اســتئصال 

يف  جروًحــا  تــرتك  االســتعامري 

جســد الشــعب الحــي، وتــورث أنــواع 

املعانــاة  عــن  تقــل  ال  اآلالم  مــن 

القتــل  سياســات  عــىل  املرتتبــة 

املبــارش التــي مُيارســها املســتعمر، 

ــب باســتمرار وقفــات  وهــو مــا تطلّ

ــل  ــة، للتعام ــركات الوطني ــن الح م

مبنطــق  الجــراح،  هــذه  مــع 

ــى  ــي ترع ــة، الت ــؤولية الوطني املس

وحــدة املجتمــع، وتحمــل أفــراده 

ومكوناتــه عــىل تظهــر معدنهــم 

الوطنــي  وانحيازهــم  الطيــب 

وتالقيهــم  والعميــق،  األصيــل 

ووحدتهــم عــىل مواجهــة املســتعمر، 

الدامئــة  األولويــة  وإعطــاء 

العــدو  مــع  األســايس  للتناقــض 

الصهيــوين، لكــن هــذه املعالجــات 

ــا عــىل قاعــدة واضحــة،  متــت دوًم

هــي الهويــة الوطنية الفلســطينية.

أو  القبليــة  االنتــامءات  إن 

شــعبنا  تســعف  لــن  املناطقيــة 

العدوانيــة  الهجمــة  مواجهــة  يف 

ولكــن  املتصاعــدة،  الصهيونيــة 

ــة  ــاد بالهوي ــادق والج ــبث الص التش

الوطنيــة، وبــإرث شــعبنا النضــايل، 

يف  الناصــع  مجتمعنــا  وتاريــخ 

ردع العــدوان الصهيــوين، وتأديــب 

ــتفحل  ــا اس ــتئصال م ــه، واس حوامل

واســتعىص عالجهــا،  منهــا  داؤهــا 

لتذكــر  األساســية  والقيمــة 

هــذه الحقائــق ال تتعلــق بكونهــا 

إيجابيــة  وقيــم  مــرشق  تاريــخ 

وطنًيــا، ولكــن بطبيعــة الهجمــة 

ورهانهــا  الحاليــة،  الصهيونيــة 

وحوامــل  معــاين  تفكيــك  عــىل 

وأدوات  الفلســطينية  الوطنيــة 

بنــى فرعيــة  لحســاب  صمودهــا، 

يتــم  اإلرادة  مســتلبة  ضعيفــة 

إلحاقهــا باملحتــل وأدواتــه، وهــو 

بيقظتــه  شــعبنا  سيســقطه  مــا 

تجــاه هــذه املحــاوالت، ومتســكه 

واالســتقالل  التحريــر  مبــرشوع 

وتقريــر املصــر الوطنــي الجمعــي، 

ــتثامر  ــح، الس ــد وواض ــاه واح باتج

انتــزاع  يف  والصمــود  التضحيــات 

الســيطرة  وإنهــاء  الحريــة 

ميثلهــا. مــا  وكل  االســتعامرية 

املصدر: موقع بوابة الهدف اإلخبارية.

االخرتاق والتمزيق: رهاُن العدو الخائب



هــذا الكتــاب هــو مجموعــة 

أعدهــا  القــدس،  عــن  دراســات 

مناســبات  يف  الخالــدي  وليــد 

عديــدة وخــالل ســنوات مديــدة، 

1967، عندمــا كان  بــدًءا بســنة 

إىل  العراقــي  للوفــد  مستشــاًرا 

الطارئــة  االســتثنائية  الــدورة 

للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

حــرب  بعيــد   ،)1967/7/14(

مبــارشة،   1967 حزيران/يونيــو 

قاعــة  يف  بخطابــه  وانتهــاء 

مجلــس الوصايــة يف مقــر األمــم 

املتحــدة يف نيويــورك مبناســبة 

الشــعب  مــع  التضامــن  يــوم 

 ،)2009/11/30( الفلســطيني 

مــن  الكبــر  القســم  قــدم 

مناســبات  يف  الدراســات  هــذه 

عربيــة  عواصــم  يف  علميــة 

العربيــة  وأجنبيــة، وباللغتــني 

واإلنكليزيــة.

الباجــه  منــه  طلــب  وقــد 

ــرّد فيــه  ــا ي جــي أن يلقــي خطابً

ــر  ــل”، وزي ــل “إرسائي ــىل ممّث ع

إيــن،  أبــا  آنــذاك  خارجيتهــا 

ويفّنــد ادعاءاتــه أمــام الجمعيــة 

الخطــاب  العامــة. وكان عنــوان 

أمــام  املؤلّــف  ألقــاه  الــذي 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

القــدس  تبتلــع  هو )إرسائيــل 

والقطــاع(. والضفــة 

ــاب،  ــرض الخط ــل ع ــن، قب لك

يــورد املؤلّــف املقّدمــة التــي كتبها 

عندمــا نُــرش نــّص هــذا الخطــاب 

يف الذكــرى الخامســة واألربعــني 

الدراســات  مجلــة  يف  لــه 

ــة(، يف  ــطينية )باالنكليزي الفلس

.2012 العــام  خريــف 

يكشــف  الخلفيــة  هــذه  يف 

املخادعــة  السياســة  الخالــدي 

“إرسائيــل”  اتبعتهــا  التــي 

قــرارات مجلــس  مــن  للتملــص 

األمــن الــدويل والجمعيــة العامــة 

ــا  ــي طالبته ــدة، والت ــم املتح لألم

املــرشوط  غــر  باالنســحاب 

مــن األرايض التــي احتلّتهــا يف 

وذلــك   ،1967 يونيــو  حزيــران 

ســّمي  ملــا  “إرسائيــل”  بطــرح 

ــف  ــاوز وق ــالم تتج ــات س مفاوض

إطــالق النــار وتثبيــت الهدنــة 

العربيــة؛  الــدول  بينهــا وبــني 

وقــد تــّم لهــا ذلــك بســبب الدعــم 

األمــريك لألفــكار التــي رّوج لهــا 

اإلرسائيــي  الخارجيــة  وزيــر 

أبــا إيــن يف واشــنطن، والتــي 

ســّوقها ســفر الواليــات املتحــدة 

ــدة  ــم املتح ــدى األم ــوين ل الصهي

أرثــر غولــد بــرغ.

القــدس،  بخصــوص  أمــا 

التــي ضّمتهــا “إرسائيــل” إليهــا 

فإنــه  احتاللهــا،  بعــد  مبــارشة 

)أو  الشــامل  الرفــض  برغــم 

ــة  ــة العام ــداء( داخــل الجمعي الع

فقــد  اإلرسائيــي،  للقــرار 

إجراءاتهــا  “إرسائيــل”  واصلــت 

ظــّل  يف  للقــدس،  التهويديــة 

اّدعــاء أبــا إيــن آنــذاك أن هــذه 

اإلجــراءات ليســت ضــاًم للقــدس، 

إداريــة  إجــراءات  هــي  وإمنــا 

تُعنــى حــرصًا بالــرضورات امللّحــة 

إلصــالح الخــراب واالختــالالت 

ــة ! ــيم املدين ــن تقس ــة ع الناجم

مــؤرخ  هــو  الخالــدي  وليــد 

القضيــة  يف  ومرجــع  بــارز 

عــىل  معــروف  الفلســطينية 

نطــاق واســع. ولــد يف القــدس 

ســنة 1925، وتخــرج مــن جامعتي 

ــتاًذا  ــل أس ــفورد. عم ــدن وأكس لن

ــة  ــفورد، والجامع ــة أكس يف جامع

األمركيــة يف بــروت، وجامعــة 

هارفــرد.
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الباب املنفرد

أحــد  هــو  املنفــرد  البــاب 

املغلقــة يف  املداخــل الجنوبيــة 

الجــزء الجنــويب الرشقــي مــن 

ســور مدينــة القــدس واملســجد 

أغلــق  املبارك، وقــد  األقــىص 

بطريقــة متقنــة للغايــة حتــى ال 

يظهــر للبــاب أي أثــر مــن داخــل 

أســوار املســجد، وقــد ســمي ببــاب 

الــذي  واملغلــق  املفــرد  الوحيــد 

يظهــر للعيــان، وقــد اشــتهر عنــد 

بــاب  باســم  العــرب  املؤرخــني 

عــني  إىل  يــؤدي  ألنــه  العــني 

ســلوان.

الباب الثاليث

املســجد  أبــواب  أحــد  وهــو 

ــارة عــن ثــالث  ــة، وهــو عب املغلق

يف  تقــع  متجــاورة  بوابــات 

ســور  مــن  الجنــويب  الجــدار 

املســجد األقــىص عــىل بعــد 50 

ــردة، و80  ــة املف ــن البواب ــرتًا م م

املزدوجــة. البوابــة  مــن  مــرتًا 

شــامخة  البوابــات  وهــذه 

البعــض،  بعضهــا  بجــوار  العلــو 

قدًمــا،   13 منهــا  كٍل  اتســاع 

وقــد اشــتهرت عنــد املؤرخــني 

ــات  ــم بواب ــرب باس ــاب الع والكّت

ــراب  ــاب مح ــم أو ب ــراب مري مح

مريــم، وهــذا البــاب قديــم العهــد 

يعــود إىل عرص أدريانــوس ســنة 

135م، وهــو مغلــق منــذ أوائــل 

القــرن التاســع عــرش ميــالدي.

الباب املزدوج

أحــد  هــو  املــزدوج  البــاب 

وهــو  املغلقــة،  املســجد  أبــواب 

مزدوجــني  مبدخلــني  بــاب 

الجهــة  يف  مغلقني، يقــع 

الجامــع  ســور  مــن  الجنوبيــة 

اإلمــام  منــرب  خلــف  األقــىص 

متاًمــا حيــث يــؤدي إىل أســفل 

الجامــع األقــىص عــرب مداخــل 

البــاب  عــن  ويبعــد  مائلــة، 

الثــاليث مســافة 80 مــرتًا، وهــو 

بــاب قديــم جــًدا يعــود تاريخــه 

أســامء  ومــن  البيزنطيــني،  إىل 

هــذا البــاب: بوابــة خلــدة، بوابــة 

وبوابــة  القدميــة،  األقــىص 

النبــي.

الباب الذهبي

أحــد  هــو  الذهبــي  البــاب 

أبــواب املســجد املغلقة، ويــكاد أن 

يكــون البــاب الوحيــد يف الجهــة 

للســور  الشــاملية  الرشقيــة 

ــاب صغــر يســمى  ــوال وجــود ب ل

مــن  وهنــاك  الجنائــز،  بــاب 

يــرى أن البــاب الذهبــي أســس 

اإلســالمي للمدينة،  قبل الفتــح 

إال أنــه مل يبــق مــن ذلــك البنــاء 

ــن  ــع، ورمبــا ملســات م ســوى املوق

أعيــد  وقــد  العــام،  التصميــم 

بنــاؤه مــرات عديــدة بعــد ذلــك.

الذهبــي  البــاب  اســم  أمــا 

فقــد أطلقــه عليــه املســيحيون 

املســيح  الســيد  أن  العتقادهــم 

ســيمر مــن خاللــه عنــد رجوعه، 

قــد  كان  بأنــه  يؤمنــون  وهــم 

أحــد  يف  فعــالً  منــه  دخــل 

. نني لشــعا ا

باب الجنائز

أحــد  هــو  الجنائــز  بــاب 

ــع يف  ــة، يق ــجد املغلق ــواب املس أب

الســور الرشقــي للمســجد األقىص 

املقــربة  إىل  يــؤدي  املبــارك 

املجــاورة للمســجد األقــىص، وهــو 

ــا. ــاب صغــر ال يســتخدم حالًي ب

يســتخدم  البــاب  هــذا  كان 

املســجد  مــن  الجنائــز  إلخــراج 

مقــربة  إىل  املبــارك  األقــىص 

للســور  املحاذيــة  الرحمــة 

األقــىص  للمســجد  الرشقــي 

مــن  بأمــر  املبارك، وأغلــق 

ــن األيــويب  الســلطان صــالح الدي

بعــد تحريــر القــدس يف 583هـــ - 

1187م لحاميــة املســجد واملدينــة 

محتمــل. غــزو  أي  مــن 

األبواب املغلقة للمسجد األقىص املبارك



موقعها: 
تقع إىل الشامل الغريب من مدينة طولكرم عىل بعد 13 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــغ عــدد ســكانها عــام  ــا، وبل ــا املســلوبة حــوايل 16800 دومنً بلغــت مســاحة أراضيه

ــمة. ــوايل 260 نس ــام 1945 ح ــمة وع ــوايل 94 نس 1922 ح

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

- أقــام االحتــالل الصهيــوين عــىل أرايض القريــة مســتوطنتي »عــوز« 
و “هابيعــل”.

خربة املنشية
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