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فلسطين الحّق، والحياة لها
السالم عليكم

يف روايته املعنونة )1984( يرسد الروايئ اإلنكليزي ج. أورويل كيف يقوم النظام االستبدادي الذي 
تخيّله - عندما يغضب عىل أحد معارضيه - بإخفاء هذا الشخص، ومحو كل ما يتعلق به من جميع 

السجالت، وتجريم أي ذكر السمه، حتى يبدو وكأنه عدٌم مل يوجد أصالً يف يوم من األيام !

يف الواقع، يبدو هذا األسلوب هو ما تعتمده األذرع اإلعالمية لإلمربيالية الغربية تجاه فلسطني وكل 
ما يتعلق بها، وهذا ما ينطبق عىل غوغل وفيسبوك وغريها من التطبيقات، التي تصّعد بشكل خطري من 

محاربتها للمحتوى الفلسطيني عىل شبكة اإلنرتنيت.

فباإلضافة إىل الحظر املتكرر ملئات الصفحات الداعمة للحّق الفلسطيني الساطع، وآخرها صفحة 
امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني قبل أسبوعني، ها هي غوغل وآيفون يقومان باعتامد اسم 

الكيان الباطل »إرسائيل« عىل محركات البحث عن الخرائط وأنظمة التوجيه، وإلغاء أي إشارة إىل االسم 
الحقيقي »فلسطني«.

وإذا كان من نافلة القول أن نتحدث عن مخالفة هذه القرارات للحقائق التاريخية الراسخة، وملبادئ 
املسؤولية العلمية.

وإذا كان إيجاد بدائل لهذه التطبيقات يبدو غايًة بعيدة املنال حاليًا؛ فإّن التفكري يف مثل هذا الخيار 
يجب أن يكون محل بحث ودراسة جاّدة، قبل أن يأيت يوم تصبح أبسط حاجاتنا اليومية معتمدة عىل 

رشكات تفرض علينا ما تشاء من القناعات والسلوكيات، وهذا مخطٌط يبدو واضًحا اآلن.

وإىل ذلك الحني تبقى مسؤولية األحرار والرشفاء - من العلامء واملثقفني واإلعالميني والفنانني 
والكتّاب وغريهم - قامئًة وكبرية يف مجال املحافظة عىل الحقائق والتصورات الصحيحة املتعلقة 

بفلسطني والقضايا العادلة يف أذهان أبناء األمة، وخاصة لدى األطفال والشباب، وال ينبغي أن نسمح 
للقوة بتحويل الباطل إىل حّق؛ وحتى عندما يفرضون إرادتهم بالطرق االستبدادية واإلرهاب، ونكون 

عاجزين عن الرد العادل عليهم؛ فإنه ال يجوز لنا أن نعرتف بهذا الباطل، وال أن نعطيه صّك براءة، وال 
أن نسامح املعتدي واملجرم.

وهذا ينطبق عىل إجراءات مواقع التواصل العاملي، كام ينطبق من باٍب أوىل عىل السياسات العدوانية 
التي ينفذها االحتالل عىل أرض الواقع، مثل قرار إغالق مصىّل باب الرحمة، وتجريف مقربة اإلسعاف، 

ورسقة القطع اآلثارية التاريخية.

كانت فلسطني قبل كل هؤالء.. قبل املرشوع الصهيوين، وقبل اإلمربيالية الداعمة له، وقبل أذرعها 
اإلعالمية واالقتصادية والثقافية، وقبل املتخاذلني واملطبّعني، وستبقى بعد زوالهم، بإذن الله، وبفضل 

ثبات أهلها وتضحياتهم العظيمة، وتضامن الرشفاء يف العامل كلّه.

                                                                          

الشيخ محمد أديب يارسجي 
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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ذكــر موقع »هــار هبيت حدشــوت« 

ــكل  ــات الهي ــع لعصاب ــوين التاب الصهي

ــوا  ــتوطًنا اقتحم ــوم، أن 353 مس املزع

املســجد األقــى األســبوع املــايض، 

ــوين.  ــالل الصهي ــة رشطــة االحت بحامي

األقــى  املســجد  ويشــهد 

مــن  وانتهــاكات  اقتحامــات  يوميًّــا 

املســتوطنني وأذرع االحتــالل املختلفــة، 

ــاد  ــا خــالل فــرتة األعي ــزداد وتريته وت

اليهوديــة.

جــوالٍت  املســتوطنون  وينّفــذ 

ــة،  ــاب املغارب ــن ب ــدًءا م ــتفزازية ب اس

ويف أرجــاء األقــى، تحــت حاميــة 

انتــرشت  التــي  االحتــالل،  قــوات 

مغــادرة  حتــى  املســجد  باحــات  يف 

املســتوطنني مــن جهــة بــاب السلســلة.

مــا  أطلقــت  ســابق  وقــت  ويف 

تســمى جامعــة »طــالب ألجــل الهيكل« 

ــوان  ــد األقــى تحــت عن ــة لتهوي حمل

ــا«. ــكل بأيدين ــل الهي »جب

وتهــدف الحملــة لجمــع أكــرب عــدد 

مــن املشــرتكني يف هــذه الجامعــة، 

وجمــع التربعــات املاليــة لدعــم برامــج 

ــة لألقــى. وأفــكار تهويدي

ودعــت الجامعــة لتنفيــذ اقتحامات 

يســمى  مــا  خــالل  ونوعيــة  كبــرية 

بذكــرى »خــراب الهيــكل«، وذلــك مــن 

تاريــخ )27-7( وحتــى )7-30(.

ــرض  ــالل ف ــوات االحت ــل ق وتواص

قيودهــا عــىل دخــول املصلني للمســجد، 

وتدقــق يف هوياتهــم، وتحتجــز بعضهــا 

عنــد بواباتــه الخارجيــة.
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بقلم الناشطة اإلندونيسية

RAMLA DATUELA 

حــول قــرار غوغــل محــو اســم 

فلســطني مــن خرائــط البحــث، املقــال 

ــايل: الت

مــا هــي أهميــة الخــرب املنتــرش 

حاليًــا وبقــوة حــول قــرار غوغــل محــو 

ــث  ــط البح ــن خرائ ــطني م ــم فلس اس

ــه ؟ لدي

ــة  ــن الحقيق ــني م ــىل يق ــنا ع ألس

ــطني  ــا أن فلس ــة لدين ــة الثابت والقناع

ــن  ــا وم ــن ذاكرتن ــًدا م ــى أب ــن متح ل

دعــاء كل املســلمني يف العــامل ؟

أن  حقيقــة  محــو  ميكــن  كيــف 

ــاين  املســجد األقــى هــو املســجد الث

الــذي تــم بنــاؤه بعــد املســجد الحــرام، 

املســلمني  قبلــة  مــى  فيــام  وكان 

األوىل ؟

ــالل أرض  ــن احت ــم م ــىل الرغ وع

فلســطني، وبالرغــم مــن ســجن أهلنــا 

ــري  ــم وتدم ــل به يف فلســطني، والتنكي

بيوتهــم، فإننــا مل ننَســهم، وال زلنــا 

نعتــرب أهلنــا هنــاك كأفضــل املخلوقات 

ــا. عندن

ــىل  ــكت ع ــا أن نس ــوز لن ــل يج فه

ــم ؟ ــع عليه ــم الواق الظل

طبعــا ال، والبــّد أن نواصــل جهودنــا 

يف بيــان عدالــة قضيتهــم حتــى ال 

ــوا لوحدهــم  ــد تُرك ــم ق ــعروا وكأنه يش

ــاد. ــم واالضطه ــًة للظل فريس

يــا اللــه، احــِم إخوتنا يف فلســطني. 

مــن  وأخرْجهــم  ضعفهــم،  ارحــم 

ــْل شــهداءهم،  ــق، واقْبَ الحصــار والضي

واشــف جرحاهــم ومرضاهــم، وكــن 

معهــم فإنــك أنــت املعــني والنصــري.

اسمها فلسطين

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى 
ويجمعون التبرعات لدعم التهويد



لألوقــاف  العــام  املديــر  أكــد 

ــزام  ــيخ ع ــدس، الش ــالمية يف الق اإلس

الخطيــب، أّن أوقــاف القــدس هــي 

املبــارك  املســجد  عــن  املســؤولة 

تخضــع  وال  األردنيــة،  مبرجعيتهــا 

االحتــالل  ســلطات  أو  ملحاكــم 

. ين لصهيــو ا

ترصيــٍح  يف  الخطيــب،  وأوضــح 

صحفــي، أن »موقــف دائــرة األوقــاف 

فيــام  يتغــري  ثابــت وال  القــدس  يف 

ــة،  ــم الصهيوني ــرارات املحاك ــق بق يتعل

وهــو عــدم التعاطــي معهــا مبــا يتعلــق 

ــغ  ــارك، البال ــى املب ــجد األق يف املس

مســاحته 144 دومنًــا”.

وأضــاف »املســجد األقــى كلــه ال 

يخضــع للقوانــني الصهيــوين، ومصــىل 

التــي  باحاتــه  أحــد  الرحمــة  بــاب 

ــديس”. ــرار املق ــا الق ــق عليه ينطب

يبتعــد  أن  أهميــة  عــىل  وشــدد 

االحتــالل الصهيــوين عــن أي قــرار أو 

إجــراء يســتفز مشــاعر املقدســيني، يف 

ظــل الذكــرى الثانيــة ملعركــة البوابــات 

املقدســية التــي انتــرص بهــا املقدســيون 

ــالل. ــىل االحت ع

الرحمــة  بــاب  “مصــىل  وقــال: 

ــق، ووجــود االحتــالل  ــن يُغل ــوح ول مفت

ســيبقى هــو الخطــر الــذي يدهــم 

ــه”. القــدس واملســجد األقــى وباحات

ــه يف أن  ــن أمل ــب ع ــربَّ الخطي وع

يذلــلَّ األردن العقبــات التــي يضعهــا 

االحتــالل أمــام املوظفــني الجــدد، يف 

ــة التــي تجــري  ــة الصهيوني ظــل الحمل

رحاهــا يف باحــات املســجد األقــى.
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اإلســالمية  الهيئــة  عضــو  أطلــق 

األب  املقدســات  لنــرصة  املســيحية 

للعــرب  رصخــًة  مســلّم  منويــل 

ألبــواب  يســمحوا  بــأال  واملســلمني 

األقــى أن تدوســها أقــدام الغــزاة، 

وأال يســمحوا ملناشــري قــوات االحتــالل 

ــة. ــة العربي ــال القومي ــع أوص أن تقط

وقــال األب مســلّم: »ال تســمحوا 

ــهيد  ــو ش ــه ه ــى نفس ــون األق أن يك

أيديكــم، وتقاعس هممكم، وال تســمحوا 

أن يغــزوا عدوُّكــم بــاب الرحمــة ليجتاح 

األقــى والصخــرة املرشفــة ويــذل 

ــي”. ــا الروح مجدن

الرحمــة هــو  بــاب  أن  وأضــاف 

لشــعبنا  والكرامــة  العنفــوان  بــاب 

العــريب واإلســالمي، مطالبًــا بالوقــوف 

ملنــع ســيطرة االحتــالل  وقفــة عــّز 

عــىل أبــواب األقــى ليدخــل منهــا 

مــا وصفهــم بيأجــوج ومأجــوج العــرص 

ــمه  ــه ويقتس ــها ويحتل ــث ويدنس الحدي

ــا. معن

لهــا  القــدس  أن  مســلّم  وأكــد 

ــى  ــم، واألق ــي مه ــريب قوم ــد ع بع

الروحــي  الرابــط  هــو  بقدســيته 

واإلنســاين لتلــك القوميــة، موضًحــا أن 

ــو  ــى ه ــن األق ــزل م ــر يتزل أي حج

ــة. ــة القيام ــن كنيس ــزل م ــٍر يتزل كحج

وشــدد مســلّم عــىل أن األقــى 

للفلســطينيني، مبيًنــا أن مــن ليــس قلبــه 

مغروًســا باألقــى فــال وجــود لــه يف 

ــه ال  ــن ال أقــى ل ــة، فم ــا العربي أمتن

عروبــة وال إســالم لــه.

الخطيب: أوقاف القدس ال تخَضع لمحاكم االحتالل 
وباب الرحمة مفتوٌح ولن ُيغلق

األب منويل مسّلم ُيطلق صرخًة للعرب 
والمسلمين لحماية األقصى
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اســتولت قــوات االحتــالل فجــر 

قطعــة  عــىل   2020-7-20 اإلثنــني 

ــوع  ــدة تق ــرية الحجــم يف بل ــة كب أثري

رشق مدينــة بيــت لحــم.

ــوع تيســري  ــة تق ــر بلدي ــال مدي وق

االحتــالل  قــوات  »إن  مفــرح:  أبــو 

داهمــت منزلــه القريــب مــن مقــر 

البلديــة، وقامــت باحتجاز جميــع افراد 

ــىل  ــتيالء ع ــت باالس ــم قام ــة، ث العائل

القطعــة األثريــة التــي كان يحتفــظ 

بهــا قــرب منزلــه، علــاًم أنهــا تعرّضــت 

ــا  ــن مكانه ــرة م ــن م ــر م ــة أك للرسق

األصــي يف خربــة الديــر األثريــة، 

وعليــه تــم االحتفــاظ بهــا، متهيــًدا 

لنقلهــا إىل متحــف أثــري.

ــوض  ــرح أن الح ــو مف ــاف أب وأض

ــن  ــر م ــه اىل أك ــود تاريخ ــري يع األث

1600 عاًمــا، منقــوش عليــه كتابــات 

بلغــات مختلفــة، حيــث يبلــغ قطــره 

حــوايل مــرتًا ونصــف املــرت، ويــزن 

قرابــة 7 أطنــان.

مــن جهتهــا، أدانــت وزارة الســياحة 

واآلثــار الفلســطينية اســتيالء قــوات 

االحتــالل الصهيــوين عىل حجــر أثري، 

مؤكــًدة أنها ســتواصل فضح مامرســات 

االحتــالل لــدى املؤسســات الدوليــة، 

ومنهــا “اليونســكو”، وســتطالب العــدو 

املنظــامت  هــذه  عــرب  الصهيــوين 

ــوري. ــكل ف ــم بش ــذا املعل ــادة ه بإع

وقالــت الــوزارة، يف بيــان لهــا: 

يعــود  األثــري  الحجــر  هــذا  »إن 

ــو  ــة، وه ــرتة البيزنطي ــه اىل الف تاريخ

الشــكل،  عــن حجــر مثــاين  عبــارة 

ــات  ــه رســوم، وكتاب ــون، وعلي وردي الل

قدميــة، وصلبــان محفــورة.

ســلطات  أن  الــوزارة  وأضافــت 

ــرية  ــرتة األخ ــت يف الف ــالل كثف االحت

يف  اآلثــار  رسقــة  عمليــات  مــن 

فلســطني أمــام العــامل، وهــي تتحــدى 

واالتفاقيــات  القــرارات  كل  بذلــك 

ــة  ــع رسق ــي متن ــادرة الت ــة الص الدولي

اآلثــار، والتــي تلــزم ســلطات االحتــالل 

باآلثــار يف األرايض  املســاس  بعــدم 

تحديًــا  يشــكل  مــا  تحتلهــا،  التــي 

لكافــة املواثيــق واألعــراف الدوليــة، 

ــات  ــة عملي ــتمراره مبامرس ــك باس وذل

النهــب بشــكل علنــي، وتدمــريه لآلثــار 

الفلسطينية، ونهبها.

املعلــم  هــذا  رسقــة  أن  وأكــدت 

ــري الــذي كان يف عهــدة بلديــة  األث

ــم، ويف  ــت لح ــة بي ــوع يف محافظ تق

منطقــة تخضــع للســيطرة الفلســطينية، 

ــق  ــة بح ــريًا وجرمي ــاكًا خط ــّد انته يُع

يعتــرب  الــذي  فلســطني،  تــراث 

ــعب  ــة للش ــة الثقافي ــن الهوي ــزًءا م ج

لفلســطيني. ا

اللجنــة  عضــو  أن  إىل  يشــار 

التنفيذيــة ملنظمــة التحرير الفلســطينية 

حنــان عــرشاوي أدانــت رسقــة حــوض 

املعموديــة مــن الضفــة الغربيــة املحتلة، 

الصهيــوين  العــدو  رّحــب  يف حــني 

بـ”اســتعادة” األثــر “بعــد ســنوات مــن 

ــه.  ــب زعم ــث”، بحس البح

عمره 1600 عام..
 االحتالل يسرق »حوض العماد« األثري من بيت لحم
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الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 23 تموز 2020 

االحتــالل  ســلطات  هدمــت 

فلســطينية  منشــأة   313 الصهيــوين 

العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 

محافظتــي  يف  منهــا   54%  ،2020

والخليــل. القــدس 

ــة الجــدار  ــة مقاوم وأوضحــت هيئ

واالســتيطان، يف تقريــر لهــا حــول 

يف  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  أبــرز 

األرايض الفلســطينية املحتلــة خــالل 

النصــف األول مــن العــام 2020، أن 

ــم  ــي ت ــدم الت ــارات اله ــوع إخط مجم

التــي  املــّدة  يف  وتوثيقهــا  رصدهــا 

351 إخطــاًرا. التقريــر  يغطيهــا 

ــف  وشــملت إخطــارات هــدم، ووق

إضافيــة  فرصــة  وإعطــاء  بنــاء، 

لالعــرتاض عــىل أوامــر الهــدم، وتركــز 

يف  اإلخطــارات  هــذه  مــن   60%

اللــه. ورام  الخليــل  محافظتــي 

ــىل  ــد ع ــا يزي ــة م ــدت الهيئ ورص

خــالل  للمســتوطنني  اعتــداء   419

النصــف األول مــن العــام 2020 ليشــهد 

بذلــك ارتفاعــا ملحوظــا يف وتــرية 

االعتداءات.

االعتــداءات  هــذه  عــن  ونجــم 

إصابــة 78 مواطًنــا فلســطينيًا، وإلحــاق 

بـــ1100 دونــم مــن أرايض  الــرر 

املواطنــني الفلســطينيني، وحــرق وقلــع 

ــجرة. ــىل 3000 ش ــد ع ــا يزي م

قمعــت قــوات االحتــالل الصهيوين، 

حاشــدة  مســرية   2020-7-19 األحــد 

جابــت شــوارع مدينــة يافــا رفًضــا 

ــعاف  ــربة اإلس ــالل ملق ــف االحت لتجري

اإلســالمية وتجريــف عــدد مــن القبــور.

فلســطينية  مصــادر  وأفــادت 

ــىل  ــدت ع ــالل اعت ــوات االحت ــأن ق ب

ــاز  ــل الغ ــرية بقناب ــاركني يف املس املش

والصــوت األمــر الــذي أدى النــدالع 

مواجهــات وإحــراق حاويــات القاممــة 

الشــوارع. يف 

وتــأيت املســرية اســتكاماًل للفعاليات 

التــي بــدأت يف بدايــة شــهر حزيــران 

/ يونيــو املــايض بعــد اقتحمــت قــوات 

ــب  ــل أبي ــة ت ــم بلدي ــالل وطواق االحت

تجريــف  أعــامل  ونفــذت  املقــربة، 

ــىل  ــكني ع ــرشوع س ــة م ــًدا إلقام متهي

أنقاض قبور ورفات املسلمني.

حكومــة  رشعــت  أيــام  وبعــد 

االحتــالل بتجريــف املقــربة بعــد أن 

رفضــت محكمــة االحتــالل املركزيــة 

الهيئــة  تقدمــت  الــذي  االلتــامس 

ــا،  ــة ياف ــة يف مدين ــالمية املنتخب اإلس

ملنــع البلديــة مــن املســاس بحرمــة 

فيهــا،  املســلمني  وأمــوات  املقــربة 

ووقــف إقامــة مــرشوع إيــواء املرشدين 

أرضهــا. عــىل 

يشــار إىل أن مقــربة »اإلســعاف« 

اإلســالمية الواقعــة شــامل مدينــة يافــا، 

العثامنيــة  الفــرتة  أقيمــت يف عهــد 

عــدة  منــذ  وتتعــرض  فلســطني،  يف 

ــة  ــف صهيوني ــات تجري ــنوات لعملي س

ــي  ــور الت ــن القب ــات م ــىل مئ ــت ع أت

ــد عمرهــا عــىل 200 عــام، ضمــن  يزي

مســاع احتالليــة ال تتوقــف ملســح هويــة 

وجــدت  أينــام  الفلســطيني  الشــعب 

ــاره. آث

خالل النصف األول من العام الجاري..
 313 عملية هدم

االحتالل يقمع فعالية منددة بتجريف مقبرة 
اإلسعاف اإلسالمية في يافا
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أفــاد مركــز فلســطني لدراســات 

االحتــالل  ســلطات  بــأن  األرسى 

بحــق  ـا  إداريّـً قــراًرا   557 أصــدرت 

الســجون  يف  فلســطينيني  معتقلــني 

ــف األول  ــذ النص ــك من ــة، وذل املختلف

مــن العــام الجــاري، وكان غالبيتهــا 

اعتقــال. تجديــد 

وقــال الناطــق اإلعالمــي باســم 

ــم  ــقر: “إن محاك ــاض األش ــز ري املرك

ــن  ــف ع ــكرية مل تتوق ــالل العس االحت

اإلداري  االعتقــال  أوامــر  إصــدار 

املسيســة بحــق املعتقلــني الفلســطينيني 

ــه  ــم جائح ــاري رغ ــام الج ــالل الع خ

كورونــا”.

القــرارات  بــني  مــن  أن  وبــني 

اإلداريــة التــي صــدرت منــذ بدايــة 

ــد  ــراًرا لتجدي ــام الجــاري )366( ق الع

اعتقــال لفــرتات جديــدة متتــد مــا بني 

شــهرين إىل 6 أشــهر، ووصلــت بعضهــا 

ــام  ــض األرسى، بين ــرات لبع إىل )6( م

ـا صــدرت بحــق  )191( قــراًرا إداريّـً

أرسى ألول مــرة معظمهــم محــررون 

ــم. ــد اعتقاله أعي

ولفــت إىل أن االحتــالل ال يــزال 

يعتقل يف ســجونه )400( أســري إداري، 

قضــوا  محــررون  أرسى  غالبيتهــم 

الســجون  داخــل  مختلفــة  فــرتات 

ــد اعتقالهــم مــرة أخــرى، وجــدد  وأعي

ومنهــم  أخــرى،  لفــرتات  ملعظمهــم 

)3( مــن نــواب املجلــس الترشيعــي، 

وأســرية واحــدة وهــي بــرشى الطويــل 

)26 عاًمــا( مــن البــرية، إضافــة إىل 

طفلــني قارصيــن.

ــالل  ــتمرار االحت ــقر اس ــد األش وع

يف إصــدار األوامــر اإلداريــة يف ظــل 

الظــروف االســتثنائية التــي يعيشــها 

العــامل مــع انتشــار فــريوس »كورونــا« 

اســتهتاًرا بــكل األعــراف والقوانــني 

واســتخفافًا باملؤسســات الدوليــة التــي 

ــم خشــية عــىل  دعــت إلطــالق رساحه

حياتهــم كونهــم معتقلــني سياســيني 

ــام. ــح اته دون لوائ

ــالل يســتخدم  وأشــار إىل أن االحت

االعتقــال اإلداري عقابـًـا جامعيـًـا بحــق 

مراعــاة  دون  الفلســطيني،  الشــعب 

القانــون  وضعهــا  التــي  للمحاذيــر 

الــدويل، والتــي حــدت من اســتخدامه، 

إالَّ يف إطــار ضيــق، وخاصــة أنــه طــال 

كافــة  الفلســطيني  املجتمــع  رشائــح 

ــاء،  ــل، ونس ــادة فصائ ــواب، وق ــن ن م

ــرىض. ــال، وم وأطف

وأضــاف؛ إن »االحتــالل يهــدف 

الفلســطينيني  أعــامر  اســتنزاف  إىل 

خلــف القضبــان دون ســند قانــوين، 

ســوى أهــواء ضبــاط جهــاز املخابــرات 

الــذي يتــوىل إدارة هــذا امللــف، وميــي 

التعليــامت للمحاكــم الصوريــة بإصدار 

تجديــد  أو  جديــدة  إداريــة  أوامــر 

لفــرتات أخــرى بنــاًء عــىل ملفــات 

باالطــالع  ألحــد  يســمح  ال  رسيــة 

عليهــا”.

وطالــب األشــقر باتخــاذ موقــف 

ــة، ألن  ــذه السياس ــاه ه ــاد تج دويل ج

القانــون  إجــازة  يســتغل  االحتــالل 

اإلداري  لالعتقــال  للجــوء  الــدويل 

وبشــكل  قاهــرة  أمنيــة  ألســباب 

ــا  ــا جامعيً اســتثنايئ، ويســتخدمه عقابً

الفلســطينيني. بحــق 

ا بحق أسرى منذ بداية العام 557 قراًرا إداريًّ
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الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 23 تموز 2020 

إىل  تُضــاف  جديــدة  جرميــة 

ــعب  ــّق الش ــب بح ــي تُرتك ــم الت الجرائ

ــل«  ــة »غوغ ــة رشك ــطيني؛ بإزال الفلس

ــرى  ــن الق ــدد م ــطني، وع ــة فلس كلم

محــرك  عــن  الفلســطينية،  واملــدن 

البحــث العاملــي، واســتبدالها بكلمــة 

»إرسائيــل«، لــرتّوج الرشكــة للروايــة 

اإلرسائيليــة، وتنتهــك اتفاقيــات حقــوق 

اإلنســان والقانــون الــدويل، بهــدف 

ــدة  ــات واألجن ــف املامرس ــاز خل االنحي

وتغيــري  العنرصيــة،  الصهيونيــة 

ــا، وهــو  ــع عــىل األرض وتزييفه الوقائ

األمــر الــذي يتناقــض مــع مــا تّدعيــه 

»غوغــل«؛ مــن أنّهــا رشكــة عامليــة 

ــى مواقــف سياســية. ــدة، وال تتبن محاي

يف  عريضــة  ونــرشت 

إىل  تهــدف   ،”Change.org”موقــع

جمــع تواقيــع للضغــط عىل”غوغــل” 

فلســطني  اســم  وضــع  أجــل  مــن 

وبحســب  لديهــا،  الخرائــط  عــىل 

ــم  ــود اس ــإّن »وج ــة؛ ف ــّص العريض ن

فلســطني  اســم  وغيــاب  إرسائيــل 

عــن الخريطــة، ميثّــل إهانــة مؤملــة 

ــود  ــف جه ــطيني، ويُضع ــعب الفلس للش

ماليــني مــن األشــخاص حــول العــامل، 

الذيــن يعملــون مــن أجــل التوصــل إىل 

االســتقالل الفلســطيني، والتّحــرر مــن 

اإلرسائيــي”. االحتــالل 

تجاهل املناطق الفلسطينية

لإلعــالم  شــعاع  مركــز  مديــر 

ــول:  ــادي، يق ــف الن ــي، يوس االجتامع

»رشكــة »غوغــل« أزالــت، يف نهايــة 

ــة وقطــاع  العــام 2015، الضفــة الغربي

غــزة عــن خرائطهــا العامليــة، وأوضحت 

الرشكــة أســباب اإلزالــة بحــدوث خلــل 

تقنــي، وبينــت أنّهــا مل تســمِّ فلســطني 

يف خرائطهــا مســبًقا، بــل أقدمــت عىل 

إبــراز دولــة إرسائيــل واملســتوطنات 

ــا، مبــا يخــدم  ــة يف خرائطه الصهيوني

ــع  ــارض م ــة، ويتع ــح اإلرسائيلي املصال

ــوق  ــة يف احــرتام حق مســؤولية الرشك

اإلنســان”.

أداة يف يد االحتالل الصهيوين

مــن جهتــه، يقــول الكاتــب واملحلــل 

“إّن  إبراهيــم:  يوســف  الســيايس، 

إزالــة اســم فلســطني مــن خرائــط 

أعــوام،  عــدة  منــذ  تــم  غوغــل، 

ــة  ــق خدم ــة لتطبي ــرح الرشك ــذ ط ومن

تقــم  مل   ،”google map“ الخرائــط 

وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بتســمية 

ــة أن  ــىل الرشك ــرتض ع ــزة، وكان يف غ

تقــدم خدماتهــا بشــكل أفضــل لجميــع 

الســكان حــول العــامل، دون اســتثناء أو 

محابــاة، وهــو يتناقــض مــع مــا تقــوم 

بــه عــىل أرض الواقــع بداخــل األرايض 

واضــح  انتهــاك  مــن  الفلســطينية 

ــوق  ــات حق ــة واتفاقي ــرارات الدولي للق

ــان”. اإلنس

ويشــري إبراهيــم إىل أّن »غوغــل 

دولــة  يــد  يف  واضحــة  أداة  باتــت 

االحتــالل وتتبنــى مواقفهــا السياســية، 

ــطينية،  ــدن الفلس ــرى وامل ــج للق للرتوي

االســتيطانية،  البــؤر  إىل  إضافــة 

عــىل أنّهــا إرسائيليــة، وتقــع ضمــن 

وتتجاهــل  الكيــان،  دولــة  حــدود 

مــن  كبــري  عــدد  إظهــار  وتســتثني 

املناطــق الفلســطينية، وبالتــايل يعكــس 

والتســويق  الكامــل  انحيازهــا  ذلــك 

والتأثــري عــىل  الصهيونيــة،  للروايــة 

الــرأي العــام العاملــي عــىل حســاب 

ووطنهــم. الفلســطينيني 

املصدر: موقع حفريات

لماذا تغيب فلسطين عن خرائط غوغل ؟
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الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 23 تموز 2020 

والوســائل  الطــرق  تعــددت 

واألســاليب التــي يســتخدمها االحتــالل 

يف  االســتمرار  بهــدف  الصهيــوين 

املحتلــة،  القــدس  مدينــة  تهويــد 

كل  لطمــس  جهــداً  يدخــر  ال  فهــو 

ــة  ــرت الدميوغرافي ــة وب ــامل العربي املع

. لفلســطينية ا

وســعت »إرسائيــل« خــالل العقــود 

املاضيــة إىل الســيطرة عــىل كل مفاصل 

املحتلــة، وتســارعت  القــدس  مدينــة 

ــارًعا  ــد تس ــتيطان والتهوي ــرية االس وت

ــا وغــري مســبوق بإســناد أمريــي،  الفتً

حتــى وصــل إىل اســتخدام »التخطيــط 

ــري”. الح

ويســتخدم هــذا التخطيــط لتطويــر 

يف  إال  العــامل،  يف  املــدن  وتوســيع 

»إرسائيــل«  اســتغلته  فقــد  القــدس 

ــطينية. ــوق الفلس ــري الحق ــلب وتدم لس

تدمري الدميوغرافية

هــذا  االحتــالل  بلديــة  وبــدأت 

األمريــي«  »الشــارع  بشــق  العــام 

انطالقـًـا مــن بلــدة جبــل املكــرب جنــوب 

رشقــي القــدس املحتلــة.

وطرحــت لجنــة التخطيــط والبنــاء 

مخطــط  االحتــالل  لبلديــة  التابعــة 

شــارع الطــوق بالقــدس قبــل 13 عاًمــا، 

ويشــمل املخطــط القــدس مــن الــرشق 

ــد املقطــع األوســط مــن  ــرب، ويع والغ

ــىل  ــد ع ــم، وميت ــو األضخ ــارع ه الش

ــداد  ــرض وارت ــع ع ــم( م ــول )12 ك ط

ــرتًا. ــل إىل )70( م يص

ويعــد الباحــث والخبــري يف شــؤون 

ــارع  ــي، أّن الش ــارص الهدم ــدس ن الق

ــدة مــن حلقــات  األمريــي حلقــة جدي

االحتــالل يف الســيطرة عــىل األرض، 

مــن  ومنعهــا  األحيــاء  ومحــارصة 

التمــدد، وذلــك يف خدمــة األحيــاء 

داخــل  زرعهــا  التــي  االســتيطانية 

الفلســطينية. األحيــاء 

وقال الهدمي لـ«املركز الفلســطيني 

يــرب  االحتــالل  “إّن  لإلعــالم«: 

أصحــاب  بحقــوق  الحائــط  عــرض 

األرض الفلســطينيني املوجــودة قبــل أن 

ــم  ــالل ويســتخدم أراضيه يوجــد االحت

لخدمــة االســتيطان”.

شــؤون  يف  الخبــري  وكشــف 

القــدس أن االحتــالل يســتخدم مــا 

يُعــرف بـ«التخطيــط الحضــاري« مــن 

أجــل الســيطرة عــىل الدميوغرافيــة 

وتدمريهــا. الفلســطينية 

ــذي  ــط ال ــذا التخطي ــاف “ه وأض

ــتخدم  ــي يس ــط املدين ــرف بالتخطي يع

ــة  يف كل دول العــامل مــن أجــل رفاهي

ــر املــدن وتوســيعها إال  الســكان وتطوي

يف القــدس، فهــو يســتخدم لتدمــري 

البنيــة الفلســطينية واملقدســية وبــرت 

وهــذا  الفلســطينية،  الدميوغرافيــة 

ــة  ــة الواضح ــد األمثل ــو أح ــارع ه الش

ــك”. ــىل ذل ع

ويهــدف هــذا الطريــق إىل فــرض 

القــدس  ملــف  لحســم  واقــع  أمــر 

أي  مــن  وإخراجهــام  واألغــوار 

ــة  ــرق االلتفافي ــتقبلية بالط ــوية مس تس

ملســتوطنات. وا

الشــارع  مخاطــر  أن  إىل  يشــار 

ــن  ــدس ع ــزل الق ــن بع ــي تكم األمري

ــص  ــس، وتقلي ــس بالعك ــة، والعك الضف

عــدد الســكان يف العاصمة الفلســطينية 

الشــارع  هــذا  ويهــدف  املحتلــة، 

املختصــني  مــن  بالكثــري  -بحســب 

املســتوطنات  ربــط  إىل  واملتابعــني- 

الرشقيــة ووســط القــدس بنظريتهــا 

ــر  ــث يوف ــا، بحي ــور األردن رشقً يف غ

تحــركًا لوجســتيًا ضمــن حركــة الطــرق 

والثقيلــة مبــا  الخفيفــة  والقطــارات 

يســمى »القــدس الكــربى 2050« وفــق 

اإلرسائيليــة. الرؤيــة 

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعالم.

الشارع األمريكي بالقدس..
مقص صهيوني لبتر الديموغرافية الفلسطينية
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مــن  املزيــد  تحقيــق  إطــار  يف 

تنســيق الجهــود للــرد عــىل التهديــدات 

لهــا  تتعــرض  التــي  املتصاعــدة 

املقدســات يف فلســطني املحتلــة، وليس 

آخرهــا خطــة الضــم وإغــالق مصــىل 

بــاب الرحمــة يف املســجد األقــى، 

زار  وفــٌد مــن االتحــاد العاملــّي لعلــامء 

الشــيخ  فضيلــة  برئاســة   املقاومــة 

ماهــر حّمــود رئيــس االتحــاد، مقــّر 

ــودة إىل فلســطني  ــة للع ــة العامليّ الحمل

ــق  ــتقبلهم املنّس ــث اس ــريوت، حي يف ب

ــاس  ــف عبّ ــيخ يوس ــة الش ــام للحمل الع

ــة. ــل الحمل ــق عم ــن فري ــدد م وع

الحــارضون  اســتعرض  وقــد 

الفلســطينية  الســاحة  مســتجدات 

الراهنــة،  اإلقليميــة  واألوضــاع 

ــة ضــم األغــوار  ــدوا عــىل أن قضي وأكّ

الفلســطينية تــأيت يف ســياق واضــح 

ــدف  ــي ته ــرن الت ــة الق ــق صفق لتطبي

الفلســطينية. القضيــة  إنهــاء  إىل 

و أكــد فضيلــة الشــيخ حمــود عــىل 

رضورة تظافــر الجهــود والتنســيق بــني 

ــر  ــة املخاط ــاف ملواجه ــف االطي مختل

تعصــف  التــي  الكــربى  والتحديــات 

بواقعنــا اإلســالمي وخاصــة قضيتنــا 

فلســطني. األســاس 

ــاس  ــيخ عبّ ــار الش ــه أش ــن جهت م

إىل رضورة أن ال نســمح للعــدو بتمريــر 

وبشــكل  باألقســاط  القــرن  صفقــة 

تدريجــي يهــدف إىل ترويــض الوعــي 

العــريب واإلســالمي وامتصــاص ردة 

ــه. فعل

ــرة  ــم بحــث فك ــياق ت يف ذات الس

عقــد لقــاء علــاميّئ مبشــاركة عــدد من 

ــة يف أنحــاء  ــة الوازن ــات العلامئي الجه

لفلســطني  انتصــاًرا  وذلــك  العــامل 

وتبنيًــا للموقــف الرشعــي الــذي يحــرم 

كل أوجــه التطبيــع والتعــاون مــع العدو 

ــوين. الصهي

حيــث اقــرتح أن تقــوم الحملــة 

ــن أجــل  ــي م ــاميئ العامل ــى العل وامللتق

االتحــاد  مــع  وبالتعــاون  فلســطني 

وأطــر  املقاومــة  لعلــامء  العاملــي 

علامئيــة بــارزة مــن أنحــاء العــامل 

وإيصــال  امللتقــى   إلنجــاح  بالعمــل 

ــي تهــدف إىل  ــه الت ــه ومقررات توصيات

توعيــة املســلمني باملخاطــر املحدقــة 

بقبلتهــم األوىل ودعوتهــم للمشــاركة 

مواجهتهــا. يف 

وقــد حــر اللقــاء من االتحــاد كل 

ــيخ  ــس والش ــيخ حســني غربي ــن الش م

مصطفــى  والدكتــور  نصــار  أحمــد 

ــرون. ــداوي وآخ الل

وفٌد من االتحاد العالمّي لعلماء المقاومة 
يزور مقر الحملة العالمية
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الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 23 تموز 2020 

هــو كتــاٌب للدكتور شوقي شــعث، 

ويقــع عــىل 188 صفحــة، يعرفنــا 

الكتــاب عــىل الــرتاث الــذي هــو 

منــذ  اإلنســان  مخلفــات  دراســة 

ــذا  ــا ه ــى يومن ــور حت ــدم العص أق

يف كل املجــاالت يف النحت، الرســم، 

العــامرة،  املختلفــة،  الصناعــات 

ــرتاث  ــخ. فال ــاء.. ال ــيقى، الغن املوس

ــخ  ــخ، والتاري ــايض تاري ــاٍض وامل م

هويــة، فــإن دراســة الــرتاث هــو 

قبــول باملــايض وتجديــد لعظمتــه 

وإنجازاتــه ويف ذلــك ربــط الحارض 

باملــايض وهــذا يعنــي ربــط اإلنســان 

الحــارض مباضيــه وأرضــه.

لقــد حــاول العــدو الصهيــوين 

ــب  ــرق يف تخري ــدة ط ــلك ع أن يس

ــا  ــه، منه ــرتاث الفلســطيني وإزالت ال

التدمــري الشــامل لــه يف املواقــع 

األثريــة واألبنيــة التاريخيــة، وتغيــري 

للمــدن واألرض  التاريخيــة  البيئــة 

الثقــايف،  االســتالب  الفلســطينية، 

ــل  ــة إلرسائي نســبة الظواهــر الثقافي

واإلرسائيليــني، مثــل )املهرجانــات 

واملؤمتــرات  والســياحية،  الفنيــة 

العلميــة،وكاالت الســفر والســياحة( 

التفســري الخاطــئ لنتائج الدراســات 

الشــك  وزرع  والتاريخيــة  األثريــة 

فيهــا بطريقــة أو بأخــرى.

بالــرتاث  االهتــامم  بــدأ 

فلســطني  ألن  باكــرًا،  الفلســطيني 

مهبــط الوحي عــىل األنبيــاء ومرسى 

ــي شــهدت  ــي العــريب وهــي الت النب

الحــوادث التــي دّونهــا املدونــون يف 

العهــد القديــم والحديــث وفلســطني 

ــم قامــت يف  موطــن حضــاري قدي

كهوفــه حضــارة إنســان مــا قبــل 

التاريــخ. لهــذه األســباب مجتمعــة 

بــدأ االهتــامم بدراســة فلســطني: 

وجبــااًل،  ســهواًل  ومناًخــا،  طبيعــة 

إنســانًا  وينابيــع،  وأنهــاًرا  وديانًــا 

وأرًضــا.

وقــد اســتخدمت البحــث األثــري 

كوســيلة مــن تلــك الوســائل إلثبــات 

ســاعدها  وقــد  اإلدعــاء،  ذلــك 

الباحثــني  مــن  جيــش  ذلــك  يف 

الصهاينــة واألوروبيــني واألمريكيــني 

اآلثــار  فاســتخدموا  املتصهينــني، 

االغتصــاب،  لتربيــر  كوســيلة 

املمتلــكات  عــىل  واالســتيالء 

تحــت  الفلســطينية  الثقافيــة 

ويدخــل  اإلرسائيــي،  االحتــالل 

الثقافيــة  املمتلــكات  إطــار  يف 

الفلســطينية أيًضــا املعــامل التاريخيــة 

والصناعــات  الشــعبي  والــرتاث 

التقليديــة واملخطوطــات والوثائــق 

)وثائــق املحاكــم الرشعيــة مثــاًل( 

ــىل  ــتيالء ع ــول إن االس ــن الق وميك

الفلســطينية  الثقافيــة  املمتلــكات 

ــتيالء  ــكل اآليت: االس ــىل الش ــم ع يت

املبــارش.  واالســتيالء  التدريجــي 

كذلــك االعتــداءات الصهيونيــة عــىل 

األرض  وعــىل  الجغرافيــة  املواقــع 

الفلســطينية..

ويــورد الكاتــب أســامء أنهــار 

ــان وبحــريات وبــرك  وجــداول وودي

وجبــال  وآبــار  وينابيــع  وعيــون 

ورؤوس  ومــروج  وســهول  وتــالل 

ــدن  ــزر وم ــارى وج ــان وصح وخلج

االحتــالل  عليهــا  اعتــدى  وقــرى 

ــامت  وغــرّي أســامءها بحجــة التنظي

ألغــراض  وتــارة  تــارة  العمرانيــة 

عســكرية وأمنيــة، واألخطــر مــن 

األرايض  مصــادرة  كلــه  ذلــك 

اإلرسائيليــة  املســتوطنات  إلقامــة 

وبنــاء املســاكن فوقهــا الســتيعاب 

ــائر  ــن س ــود م ــن اليه ــني م املجلوب

بقــاع األرض إلســكانهم بفلســطني 

املســتوطنات.

أضواء على التراث الحضاري في فلسطين
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ال تــزال رائحــة التاريــخ تنبعــث 

ــط  ــي تحي ــة الت ــات كاف ــن االتجاه م

عبــد  بــن  »الســيد هاشــم  مبســجد 

ــة  ــاجد مدين ــدم مس ــد أق ــاف« أح من

غــزة، والــذي يتوســط أيًضــا أقــدم 

أحيــاء املدينــة.

فليــس بعيــًدا عــن الســاحة الرئيســة 

هــذا  مئذنــة  ترتفــع  غــزة،  ملدينــة 

املســجد الكبــري، التــي مــا اهتــزت 

ــة،  ــن أرضار بالغ ــه م ــا أصاب ــم م رغ

جــراء الحــروب التــي شــهدتها املدينــة.

ــخ  ــزة، ورواة التاري ــخ غ ــة تاري كتب

ومنهــم كبــار الســن الذيــن يحرصــون 

ــالة يف  ــىل أداء الص ــة ع ــى اللحظ حت

عبــد  بــن  هاشــم  »الســيد  مســجد 

منــاف«، جــد رســول اللــه محمدصــىل 

اللــه عليــه وســلم وآلــه وصحبــه وســلم، 

يحملــون يف صدورهــم آالف القصــص 

عــن تاريخــه، فهــم يعتــزون كثــريًا 

بارتبــاط اســمه بعائلــة النبــي، وبكونــه 

ميثــل نقطــة ربــط بــني غــزة القدميــة 

بوابــة الشــام، ومكــة مهــد اإلســالم 

بهــذا  املســجد  ســمي  حيــث  األول، 

االســم، نســبة إىل جــد النبــي، املدفــون 

ــه  ــذي نســبت إلي ــه، وال يف أحــد أركان

مديــــنة غــــزة، حيــث تكنــى بـــ »غــزة 

ــم«. هاش

وقــد ذكــر ذلــك الشــاعر الجاهــي 

ــذي  ــي ال ــب الخزاع ــن كع ــرود ب مط

ذكــر مدينــة غــزة يف قصيــدة رثــاء 

ــول: ــاف بالق ــد من ــن عب ــم ب لهاش

ــة  ــط بلقع ــح وس ــم يف رضي وهاش

ــزّات  ــد غ ــه عن ــاح علي ــفي الري ... تس

)ويقصد غزة(.

أحــد  مــن  املســجد  هــذا  يعــد 

ــزة،  ــة غ ــة يف مدين ــاجد التاريخي املس

حيــث يقــع يف حــي الــدرج، وتبلــغ 

ومــن  مربــع،  مــرت   2400 مســاحته 

ــي يف العــرص  املالحــظ أن املســجد بن

اململــويك،  الطــراز  عــىل  العثــامين 

مكشــوفة  مركزيــة  باحــًة  ويضــّم 

مربعــة الشــكل، محاطــة بثالثــة أروقــة 

للصــالة. خارجيــة 

أمــا القاعــة الرئيســية للمســجد، 

فهــي شــبه مربعــة مســقوفة بعقــود 

متقاطعــة، وبهــا محــراب، ومنــرب جــدد 

يف ســنة )1850 م(، برعايــة الســلطان 

العثــامين عبــد املجيــد، بنــاء عــىل طلب 

ــيني،  ــن الحس ــي الدي ــن محي ــد ب أحم

ــاف يف غــزة. ــي األحن مفت

بنــي املســجد مــن حجــارة قدميــة، 

تعــود إىل مبــاٍن قدميــة مندثــرة، منهــا 

مســجد الجــاويل وموقــع البالخيــة، 

أخــرى يف غــزة  أبنيــة  إضافــة إىل 

وعســقالن.

ورد يف كتــاب »إتحــاف األعــزّة يف 

ــخ  ــروي تاري ــذي ي ــزة«، وال ــخ غ تاري

ــجد أن  ــن املس ــدث ع ــو يتح ــزة وه غ

مغــارة  يف  مدفــون  هاشــم  الســيد 

ــاف. ــد من ــده عب ــرب وال ــب ق بجان

وخــارج املبنــى الرئيــي للمســجد، 

هنــاك الســاحة الرئيســة، التــي تحــاط 

بغــرف العلــم الـــ 15، وجميعهــا مزينــة 

ــاب صغــرية، وتعــرّض  مــن األمــام بقب

ــف  ــري والقص ــذار بالتدم ــجد لإلن املس

كغــريه مــن املســاجد عــىل يــد القــوات 

ــة. الصهيوني

مسجد السيد هاشم – غزة



موقعها: 
تقع إىل الشامل الغريب من مدينة طولكرم عىل بعد 2 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 14800 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1945 حــوايل 

140 نســمة .

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتالل الصهيوين القرية بالكامل وطرد سكانها منها عام 1948.

- أقــام االحتــالل عــىل أرايض القريــة مســتوطنتني األوىل »حديــرا”، والثانيــة »ســدي يتســحاق” 

ســنة 1952.

خربة قزازة )رمل زيتا(
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