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السالم عليكم

األعياد ُسنَّة إلهية للمجتمعات اإلنسانية، ربطها اللُه سبحانه مبواسم طاعته، وأمَر الناس أن يعلنوا فيها 
مظاهر البهجة، وأن يعملوا عىل إدخال الرسور يف قلوب َمن حولهم.

وقد دخل أبو بكر عىل ابنته السيدة عائشة، رضوان الله عليهام، وعندها فتيات صغريات من بنات 
األنصار، وهّن ينشدن ببعض أشعار العرب، فأسكتَهام أبو بكر، فأشار له رسول الله »ص« أن يرتكهام وما 

تنشدان، وقال له: )إنَّ لكّل قوم عيداً، وهذا عيُدنا(.

وألنَّ العيد شعرية جامعية، فإنه إحياءه ال يتأثر باألحوال الخاصة والفردية، بل باألحوال العامة 
لألمم، وما متّر به الشعوب من أطواِر رخاء أو شقاء. وبهذا املقياس ميكننا أن نتحدث عن عيٍد مفقود يف 

هات. فلسطني منذ أكرث من سبعني عاماً، خاصًة وأّن العيد مقروٌن بفرحة األطفال وبرَكة حضور األمَّ

فال أطفاُل فلسطني ميلكون أن يفرحوا ِمْلَء قلوبهم، ألنهم محارصون من كل ناحية بأسوار االحتالل، 
وكثرٌي منهم مل يَر أباه الشهيد، أو األسري يف السجون الصهيونية منذ عدة سنوات.

وال أّمهات فلسطني يعرفن للهناء والرسور سبيالً، وما ِمن امرأة منهّن إال وقد أصيبت يف ولدها أو 
زوجها أو أخيها، وما من قلٍب من قلوبهن إال وقد ثُكل بأسري أو طريد أو شهيد.

ورغم ذلك كلّه فإنَّنا نرى أنَّ هؤالء األطفال واألمهات ميلكون القدرة عىل أن مينحوا كلَّ من يقرتب 
منهم بشائر األمل، وأن يفتحوا لنا عوامل الرجاء.

وكيف ال يكونون ذلك وكلامتهم وأحوالهم تنطق بالثقة وتفيض بالحّب، فال يتحدثون عن فلسطني إال 
بلسان العاشق، وال يرتددون يف إعالن متسكهم بها، واستعداِدهم ليك يبذلوا من أجلها أكرث مام بذلوا، 

وأن مينحوها من تضحياتهم ما ينبغي، حتى تعود فلسطني حرّة كرمية.

والحقيقة أنَّ هذه الحال تنطبق عىل معظم فئات الشعب الفلسطيني، وإن كانت تلفت النظر يف نساء 
فلسطني وأطفالها أكرث، ألنهم األشد تأثراً بويالت االحتالل وجرامئه اليومية.

وهذا الواقع الفلسطيني يؤكد حتمية وصول الشعب الفلسطيني إىل تحقيق غاياته وتحرير أرضه؛ ألّن 
شعباً يحتفظ بهذه الروح الواثقة رغم كل املحن، ويتابع مسريته وتضحياته، هو شعٌب جدير باالنتصار وال 

ريب.

كام إنَّ هذا الواقع يحمل إلينا وإىل العامل رسالًة مفادها: أنَّ التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني 
هو تضامن مع الحق والعدل والخري، وأنَّ البرشية كلها ال ميكنها أن ترتاح إىل عيٍد من أعيادها، ما مل 
تعمل عىل أن تصل بهجة العيد إىل كل مستحقيها، وأن تشمل كل املحرومني من أطفال العامل وأمهاته، 

ويف املقدمة منهم أطفال فلسطني.

فهيّا لنعمل معاً ليكون العيد عيداً عاّماً، عندما ترفرف رايات الحرية واالستقالل يف سامء فلسطني، 
وتعلو تكبريات السالم من عىل مآذن األقىص وقبة الصخرة وحرم إبراهيم الخليل.

وكل عام وفلسطني وأطفالها وأمهاتها وشبابها بخري، وقد عاد املهجرون، وتحرر األرسى من أغالل 
السجون.      

                                                                   

الشيخ محمد أديب يارسجي 
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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خــالل األيــام األخــرية املاضيــة، 

دعــت جامعــات “الهيــكل” املزعــوم 

ــرشات  ــد الع ــائل حش ــّدة وس ــر ع وع

املســجد  القتحــام  منارصيهــا  مــن 

األقــىص بشــكل جامعــي يف ذكــرى 

ــكل”،  ــراب الهي ــه “خ ــون علي ــا يُطلق م

والــذي يُصــادف هــذا العــام يــوم 

يوليــو  متــوز/   30 )الخميــس  عرفــة 

الجــاري(.

تنشــط  التــي  الجامعــات  تلــك 

ــكل  ــىص بش ــجد األق ــام املس يف اقتح

عــر  دعواتهــا  نــرشت  يومــي، 

ــد  ــي لحش ــل االجتامع ــائل التواص وس

ــكل  ــجد بش ــام املس ــتوطنني القتح املس

“خــراب  ذكــرى  وإحيــاء  جامعــي، 

الهيــكل”، وأداء صلواتهــم التلموديــة 

باحاتــه. يف  العلنيــة 

ــة،  أهــداف املســتوطنني باتــت جليّ

بشــكل  توراتيــة  وطقــوس  صلــوات 

تدّخــل مــن  جامعــي وعلنــي ودون 

قبــل أي طــرف، واليــوم العصيــب هــو 

ــة. ــوم عرف ي

أي يريــد الصهاينــة أن يثبتــوا بــأن 

صــالة اليهــود يف األقــىص مل تعــد 

مخيفــة، وأنهــا متــر بــال مثــن، يك 

ــىل  ــالل ع ــة االحت ــع رشط ــوا م يتوافق

ــق  ــا كح ــل معه ــا، والتعام ــف منعه وق

ــام أن صــالة املســلمني حــق  ــود ك لليه

ــارك. ــىص املب ــم يف األق له
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بقلم الناشطة اإلندونيسية

RAMLA DATUELA 

نقــول  فلســطني  يف  أهلنــا  إىل 

لكــم: عيــد مبــارك، وبلغتنــا :”ســالمات 

ــا” ــاري راي ه

أن  أرى  فيــه  اســتيقظ  يــوم  كل 

إخوتنــا يف فلســطني يعيشــون حيــاة 

ــات  ــد ألدىن مقوم ــي تفتق ــاة الت املعان

يتمتعــون  كبــرش  الكريــم،  العيــش 

بالحريــة وبــكل حقوقهــم التــي ســلبت 

منهــم، وذلــك كنتيجــة حتميــة للجرائــم 

الصهيــوين  العــدو  يرتكبهــا  التــي 

املجــرم بحقهــم.

معانــاة شــعبنا يف فلســطني تســتمر 

لعقــود، أواًل نتيجــة الخــذالن الرســمي 

لغيــاب  وثانيًــا  العادلــة،  لقضيتهــم 

ــلمني. ــراد املس ــني أف ــي ب الوع

أطفــال  لظــى  للعيــد  طعــم  أي 

؟ فلســطني 

ــا أكتــب هــذه الكلــامت ودمعــي  أن

يف  لدموعهــم  مســتحرًضا  يســيل، 

ــة  ــث ال ألبس ــى، حي ــد األضح ــوم عي ي

جديــدة، ال أضحيــة، ال تعليــم.

بــل وال هــواء عليــال يستنشــقونه 

غــري دخــان قنابــل اإلجــرام التــي 

يلقيهــا عــدو غاشــم.

فأين هم املسلمون اليوم ؟

بــل وأيــن هــي املنظــامت التــي 

تدافــع عــن حقــوق الطفــل واإلنســان 

عموًمــا ؟

يــا أطفــال فلســطني األبريــاء، نحن 

باعدتنــا  وإن  إندونيســيا،  مــن  هنــا 

الجغرافيــا، فلــم يباعدنــا عنكــم الدعاء 

نتوارثهــا  عنكــم  فحكاياتنــا  لكــم، 

ونورثهــا ألبنائنــا حتــى تبقــى أســطورة 

ــها  ــى إحساس ــخة، ويبق ــم راس صمودك

ــا عــىل الــدوام، ويبقــى  مبعاناتكــم حيًّ

دعمنــا لكــم حتــى تحريــر كل فلســطني 

واملســجد األقــىص.

هــذه رســالتي إليكــم، وكلها أشــواق 

فيّاضــة  مبشــاعر  كتبتهــا  وحنــني، 

ــا معكــم ولــن  ألقــول لكــم: تأكــدوا أنن

ــاكم. ننس

من إندونيسيا لفلسطين »عيد مبارك«

ما الهدف من اقتحام المسجد األقصى في يوم عرفة ؟ 



ــاع  ــعبية للدف ــان الش ــت اللج أطلق

ــف  ــاط وتكثي ــداء للرب ــىص ن ــن األق ع

ــوم  ــارك يف ي الوجــود يف املســجد املب

ــد األضحــى يف  عرفــة وأداء صــالة عي

ــاحاته. س

ــة  ــني كاف ــان املواطن ــت اللج ودع

ــل  ــايل الداخ ــيني وأه ــة املقدس وخاص

ــات  ــاط والثب ــر الرب ــل أج ــل لني املحت

يف األقــىص بالصــالة فيــه وإعــامره 

ــا  ــي يخطــط له ــداءات الت وصــد االعت

املســتوطنون.

األحــرار  بــكل  اللجــان  وأهابــت 

املســجد  يف  الوجــود  والرشفــاء 

ــل  ــس املقب ــر الخمي ــن فج ــىص م األق

30-7-2020 الــذي يوافــق يــوم عرفــة 

ــد  ــام عي ــة أول أي ــالة الجمع ــى ص حت

األضحــى لحاميتــه مــن مخططــات 

املســتوطنني باقتحامــه بدعــوى مــا 

يســمى »بذكــرى خــراب الهيــكل”.

ماراثون لتهويد األقىص

بــدوره عــّد الكاتــب الفلســطيني 

بشــؤون  -املختــص  ابحيــص  زيــاد 

خــاص  ترصيــح  خــالل  القــدس- 

أن  أســبوع”  يف  “فلســطني  لنــرشة 

دعــوات املســتوطنني القتحــام األقــىص 

يــوم عرفــة ماراثــون تتســابق فيــه 

طــرح  يف  االســتيطانية  الجمعيــات 

ــة  ــة الخاص ــور الصهاين ــا لجمه دعايته

بتهويــد املســجد وبنــاء الهيــكل املزعوم.

ــام  ــذا الع ــص يف ه ــاف ابحي وأض

تــدرك منظــامت املعبــد صعوبة تســجيل 

نتيجــة  للمقتحمــني  قياســية  أرقــام 

إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا، 

ــق  ولذلــك حولــت أنظارهــا نحــو تحقي

أدائهــا  فــرض  هــو  نوعــي  هــدٍف 

للصلــوات العلنيــة يف األقــىص باعتباره 

ــا. ــا« له ــا طبيعيً »حًق

وحــّذر بحيــص مــن أن الجمعيــات 

االســتيطانية متتلــك تعبئــة إعالميــة 

ــّدة  ــات ع ــوع بتخصص ــية، وتتن وسياس

بعضهــا بالحفريــات، وآخــر باالســتحواذ 

بإعــداد  وثالــٌث  امللكيــات،  عــىل 

املقتنيــات الدينيــة.

عرفة يوم عّز لألقىص

املرابطــة  دعــت  جانبهــا  مــن 

واملعلمــة املقدســية خديجــة خويــص 

عــز  يــوم  عرفــة  يــوم  يكــون  ألن 

ــة  ــام كان يف هب ــىص ك ــجد األق للمس

األســباط. بــاب 

ــا  ــرار م ــن تك ــص م ــّذرت خوي وح

ــم  ــا اقتح ــايض عندم ــام امل ــرى الع ج

املســتوطنون املســجد األقــىص يف أول 

أيــام عيــد األضحــى، وطــردوا املصلــني 

ــالل. ــود االحت ــم جن ــدى عليه واعت

املقدســية  املرابطــة  وجــددت 

رصخــة األقــىص للجميــع بــأن يخرجــوا 

لحاميــة مســجدهم مــن فجــر يــوم 

ــا  ــاحاته بأكمله ــؤوا س ــة، وأن ميل عرف

وخاصــة يف املنطقــة الرشقيــة التــي 

يســعى االحتــالل لتفريغهــا وتخصيصها 

للمســتوطنني ألداء طقوســهم التلموديــة 

ــا. فيه

املصدر: هيئة التحرير – املركز 

الفلسطيني لإلعالم
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دعوات للرباط باألقصى في »عرفة« و«األضحى«
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صــري  عكرمــة  الشــيخ  دعــا 

ــب املســجد األقــىص، املقدســيني  خطي

إىل شــد الرحــال إىل املســجد األقــىص 

يف يــوم عرفــة وتنــاول اإلفطــار يف 

ســاحاته لحاميتــه يف ســياق الدعــوات 

يســمى  مبــا  القتحامــه  املتطرفــة 

»ذكــرى خــراب الهيــكل”.

ترصيحــات  -يف  صــري  وقــال 

“شــد   :2020-7-26 األحــد  صحفيــة، 

الرحــال إىل األقــىص هــو األســلوب 

ــا  ــع دينن ــجم م ــذي ينس ــاري ال الحض

العظيــم لحاميــة األقــىص”.

وأشــار إىل أن االحتــالل منذ فشــله 

يف فــرض ســيطرته عــىل األقــىص بعــد 

نجــاح هبــة البوابــات اإللكرتونيــة عــام 

2017، وهــو يحــاول ذلــك، ويعــد هــذه 

املســريات طريًقــا لفــرض ســيطرته، 

دائــرة  مــن  الصالحيــات  وســحب 

ــالمية. ــاف اإلس األوق

وأكــد أن هــذه الدعــوات عنرصيــة 

عدوانيــة ليســت جديــدة، فاملســتوطنون 

ــام  ــرية القتح ــم الكث ــتغلون أعياده يس

ــوات القتحــام  ــال: »الدع األقــىص، وق

منهــا  يقصــد  مرفوضــة  األقــىص 

والتضييــق  املســجد  حرمــة  انتهــاك 

املســلمني”. عــىل 

دعــا املفتــي العــام للقــدس والديار 

الفلســطينية، الشــيخ محمــد حســني، كل 

مــن يســتطيع الوصــول إىل القــدس 

املحتلــة واملســجد األقــىص املبــارك، 

بالتحــرك للوقــوف يف وجــه االحتــالل 

ــوين. الصهي

وشــدد حســني يف بيــان لــه اإلثنني 

ــوات  ــورة الدع ــىل خط 27-7-2020، ع

ــة  ــتوطنون، والداعي ــا املس ــي أطلقه الت

املبــارك  األقــىص  املســجد  القتحــام 

 ،2020-7-30 املقبــل  الخميــس  يــوم 

ــلمني  ــدة املس ــس عقي ــا مت ــًدا أنه مؤك

ــع. ــامل أجم يف الع

االحتــالل  ســلطات  “إن  وقــال: 

املســتوطنني  اقتحامــات  بتســهيلها 

هــذه  عواقــب  تتحمــل  لألقــىص، 

تــيء إىل مشــاعر  التــي  الجرائــم 

املســلمني يف العــامل كلــه”، مطالبًــا 

بتكثيــف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 

املســجد،  يف  وحضورهــم  وجودهــم 

الــذي هــو حــق خالــص للمســلمني، وال 

ــالل التدخــل يف  يحــق لســلطات االحت

شــؤونه، وال العمــل عــىل إفراغــه مــن 

ــد  رواده، ضمــن مسلســل واضــح لتهوي

القــدس واالســتيالء عــىل مســجدها 

عــىل  جديــد  واقــع  لخلــق  املبــارك 

األرض.

الهيئــات  مطالبتــه  وجــدد 

ــىل  ــة، وع ــة والدولي ــات املحلي واملؤسس

رأســها منظمــة اليونســكو، واألمتــني 

العربيــة واإلســالمية والعــامل أجمــع، 

ــارك  ــىص املب ــجد األق ــة املس إىل حامي

واملقدسات الفلسطينية.

التدخــل  رضورة  حســني  وأكــد 

ــداءات  ــع لوقــف االعت الفــوري والرسي

األقــىص  املســجد  عــىل  املتزايــدة 

املبــارك وحراســه واملرابطــني فيــه، 

محمــاًل ســلطات االحتــالل عواقــب 

االســتفزازات. هــذه 

مفتي الديار الفلسطينية يدعو للدفاع عن األقصى 
والتصدي لمحاوالت اقتحامه

الشيخ صبري يدعو المقدسيين لشد الرحال 
لألقصى يوم عرفة
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األرسى  شــؤون  هيئــة  ذكــرت 

األرسى  معانــاة  أن  واملحرريــن 

ســجون  يف  عــام  كل  تتضاعــف 

االحتــالل الصهيونيــة، مــع اقــرتاب 

كل عيــد، بســبب اإلجــراءات التعســفية 

واالنتهــاكات التي ميارســها الســجانون 

بحــق أكــرث مــن 4500 أســري وأســرية 

فلســطينية، مــن بــاب التنغيــص عليهــم 

ــم  ــى وه ــم حت ــة له ــاد أي فرح وإفس

مكبلــون بالوجــع والقيــد.

بيــان  يف  الهيئــة،  وأوضحــت 

ــدوم  ــاء 29-7-2020، أن ق ــا، األربع له

العيــد هــو مناســبة مؤملــة وموجعــة 

لــألرسى، قاســية عــىل قلوبهــم، ثقيلــة 

ــا األســري  عــىل رؤوســهم، يضطــر فيه

الســتحضار رشيــط الذكريــات، مبــا 

حملــه مــن مشــاهد ومحطــات جميلــة.

وبينــت الهيئــة أن بعــض األرسى 

ينطــوون لســاعات طويلــة يف زوايــا 

ــة  ــرشع يف ترجم ــم ي ــرف، وبعضه الغ

ــورق  ــىل ال ــاعر ع ــن مش ــه م ــا لدي م

القصائــد  بعــض  ليخــّط  والقــامش، 

والرســومات عــىل أمــل أن تصــل الحًقــا 

إىل أصحابهــا، أو قــد ال تصــل وتبقــى 

حــراً عــىل ورق، وقــد تنهمــر الدمــوع 

ــا. ً ــا وأمل ــم حزنً ــون بعضه ــن عي م

ــبة ال  ــد مناس ــت إىل أن »العي ولفت

ــن  ــوى م ــاوتها س ــا وقس ــعر بآالمه يش

ــات  ــاك املئ ــجن، وهن ــرارة الس ذاق م

الفلســطينيني  األرسى  آالف  مــن 

اســتقبلوا عــرشات األعيــاد وهــم يف 

ــل  ــدوا األم ــن فق ــم م ــجن، ومنه الس

األبــد يف إحيــاء األعيــاد مــع  وإىل 

وأمهاتهــم”. آبائهــم 

املشــاعر  هــذه  “رغــم  وقالــت: 

إدارة  أن  إال  الداميــة،  اإلنســانية 

عيــد  كل  اقــرتاب  ومــع  الســجون 

تتخــذ إجــراءات مــن شــأنها التضييــق 

ــد  ــم بالعي ــزع فرحته ــىل األرسى لن ع

ــني  ــزاور ب ــن الت ــم م ــا حرمانه ومنه

الغــرف واألقســام املختلفــة، وتنفيــذ 

تنقــالت بــني الســجون إلنهــاك األرسى 

ــض األرسى يف  ــزل بع ــغالهم، وع وإش

الزنازيــن االنفراديــة، وكذلــك متنعهــم 

يف بعــض الســجون مــن تأديــة شــعائر 

ــا، وخاصــة صــالة العيــد  العيــد جامعيًّ

والتكبــري.

وأردفــت الهيئة »ال يشــعر بأمل ذاك 

الغيــاب إال مــن عايشــه وتجــرع مرارته 

ووجعــه، ويتضاعــف ذاك العــذاب حني 

القــرسي  اإلجبــاري  غيابهــم  ميتــد 

ــن  ــرث م ــا ألك ــد ورمب ــن عي ــرث م ألك

ــة عــن  خمســة وثالثــني عامــا متواصل

أطفالــه وأرستــه وأهلــه أبنــاء جلدتــه”.

األرسى  أن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 

ــة نســيان معاناتهــم يف  يســعون ملحاول

كل عيــد، بتبــادل التريــكات بالعيــد 

وتوزيــع الحلــوى ولبــس أفضــل مــا 

ــاب. ــن ثي ــم م لديه

وتعتقــل ســلطات االحتــالل نحــو 

فلســطيني،  أســري  و500  آالف   4

ــز  ــة الـــ 23 مرك ــىل قراب ــني ع موزع

تحقيــق وتوقيــف وســجًنا، منهــم مئــات 

النســاء ومئــات  األطفــال وعــرشات 

املعتقلــني إداريًّــا )معتقلــون بــال تهمــة( 

ــو 700  ــا، نح ــة الـــ1800 مريًض وقراب

منهــم بحاجــة لتدخــل طبــي عاجــل.

في عيد األضحى المبارك االحتالل يضيق على األسرى
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تصاعــدت التقديــرات اليمينيــة يف 

»إرسائيــل« مؤخــرًا، أن رئيــس الــوزراء 

بنيامــني نتنياهــو، يفكــر بجديــة كبــرية 

ــة  ــدة الحالي ــة الوح ــة بحكوم باإلطاح

ثــم  ومــن  نهــايئ،  بشــكل  وحلهــا 

محاولــة تشــكيل حكومــة ميينيــة مكونــة 

ــًوا. ــن 61 عض م

معاريــف  لصحيفــة  ووفًقــا 

ســيلجأ  نتنياهــو  فــإن  الصهيونيــة، 

ــكلة  ــدة مش ــه الجدي ــون حكومت ألن تك

مــن أحــزاب الحريديــم املتطرفــني، 

ــايل  ــة نفت ــا بزعام ــة مييًن وأحــزاب كتل

الكنيســت  أعضــاء  وبعــض  بينيــت، 

معارضتهــم  بعــد  لــه  املؤيديــن 

لسياســات بينــي غانتــس زعيــم حــزب 

أزرق - أبيــض، والذيــن شــاركوا يف 

قامئــة  تحــت  األخــرية  االنتخابــات 

حزبــه.

الليكــود،  يف  مصــادر  وتؤكــد 

كان  األخــرية  األســابيع  خــالل  أنــه 

بعــض  لجــذب  محــاوالت  هنــاك 

أعضــاء الكنيســت مــن حــزب غانتــس، 

ــا  ــدة يقوده ــة جدي ــامم لحكوم لالنض

نتنياهــو.

ويرجــح أن يلــني موقــف بينيــت 

ــد األزمــات األخــرية  تجــاه نتنياهــو بع

بســبب  اليمــني  كتلــة  أوســاط  يف 

سياســات زعيــم الليكــود.

وال تســتبعد بعــض املصــادر مــن 

الليكــود أن يذهــب نتنياهــو النتخابــات 

ــوف  ــم صف ــادة تنظي ــع إع ــدة م جدي

وبعــد  جديــد،  مــن  اليمــني  كتلــة 

تشــتيت قــوة حــزب أزرق - أبيــض، 

التــي كان فيهــا حــزب هنــاك مســتقبل 

بزعامــة يائــري البيــد، وبتواجــد موشــيه 

ــون. يعل

ســلّمت قــوات االحتــالل الصهيوين 

األربعــاء 29-7-2020، إخطــارات بهدم 

قريــة فراســني يف منطقــة يعبــد غــرب 

مدينــة جنــني شــامل الضفــة املحتلــة.

واقتحمــت قــوات االحتــالل القريــة 

بهــدم  اخطــاًرا   36 نحــو  وســلمت 

جميــع منشــآت ومســاكن وآبــار القريــة 

مشــرتطة تنفيــذ االخطــارات خــالل 

ــة. ــام قليل أي

رئيــس مجلــس قــروي فراســني 

عــدد  »إن  قــال:  عامرنــة  محمــود 

ســكان القريــة نحــو 200 نســمة وتقــع 

بــني بلــديت يعبــد غــرب جنــني، وقفني 

مبحافظــة طولكــرم«.

يُشــار إىل أن القريــة تــم اعتامدهــا 

كقريــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 

قبل عدة أشهر.

وأضــاف عامرنــة “إن اعتــداءات 

ومامرســات قــوات االحتــالل يف قريــة 

ــكان  ــري الس ــدف إىل تهج ــني ته فراس

مــن املنطقــة واالســتيالء عليهــا لصالــح 

بــر  أن  إىل  مشــريًا  املســتوطنات”، 

امليــاه يف القريــة عمرهــا مــا يزيــد 

عــن 200 ســنة، وتحتــوي عــىل مبــاين 

قدمية منذ مئات السنني.

وطالــب عامرنــة املؤسســات املحلية 

والدوليــة، بــرضورة العمــل عــىل إبطال 

قــرارات الهــدم والتهجــري الجائــرة 

االحتــالل  ســلطات  تنتهجهــا  التــي 

بحــق القريــة بهــدف قتــل الحيــاة فيهــا 

ــن ســكانها. ــا م وإفراغه

االحتالل ُيسّلم إخطارات بهدم قرية فراسين غرب جنين

تقدير صهيوني: نتنياهو سيطيح بالحكومة الحالية
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التنفيذيــة  الهيئــة  عضــو  رّحــب 

ــدس،  ــل الق ــون ألج ــة برملاني يف رابط

ــيد  ــزي، س ــان املالي ــب يف الرمل والنائ

إبراهيــم ســيد نــوح، بدعــوة وزيــر 

الديــن  املاليــزي، هشــام  الخارجيــة 

حســني، جميــع أعضــاء الرملانــات إىل 

إدانــة ورفــض خطــة “إرسائيــل” غــري 

القانونيــة، القاضيــة بضــم أجــزاء مــن 

الضفــة الغربيــة، ووادي األردن.

ــة، يف  ــر الخارجي ــوة وزي ــأيت دع ت

رســالة إىل أعضــاء الرملــان املاليــزي، 

الجمعــة املاضيــة، بعــد االقــرتاح الــذي 

قدمــه النائــب نــوح، والداعــي إىل طرد 

“إرسائيــل” مــن هيئــة األمــم املتحــدة، 

وقــد نوقــش، وأقــره باإلجــامع أعضــاء 

الرملــان مــن الحكومــة واملعارضــة.

بيــان  يف  نــوح  النائــب  وأقــر 

ــاء 29-7-2020، بجهــود  أصــدره األربع

الحكومــة املاليزيــة يف رفــع موقــف 

ــة  ــذه القضي ــأن ه ــخ بش ــالده الراس ب

ــل قمــة رابطــة  إىل مســتوى أعــىل، مث

)اآلســيان(،  آســيا  رشق  جنــوب  دول 

املؤمتــر  ومنظمــة  املتحــدة،  واألمــم 

اإلســالمي، وإطــالق حملــة تحــت وســم 

UniteForPalestine#

وأضــاف النائــب نــوح: »إن مبــادرة 

ــاء  ــع أعض ــن جمي ــات م ــع التوقيع جم

والحكومــة  املعارضــة  مــن  الرملــان 

ــيتم  ــاق، وس ــدم وس ــىل ق ــتمرة ع مس

ــع  ــه جمي ــذي وقع ــامس ال ــليم االلت تس

ــة  ــات ذات الصل ــني، إىل الهيئ الرملاني

ــن”. ــت ممك ــرب وق يف أق

تحدي الضم
فيــام عقــدت »رابطــة برملانيــون 

-7-28 الثالثــاء  القــدس«،  ألجــل 

للرابطــة  التواصــي  اللقــاء   ،2020

الالتينيــة،  أمريــكا  لــدول  االقليميــة 

ــن  ــا م ــن 30 برملانيً ــرث م ــاركة أك مبش

ــة  ــم القضي ــبل دع ــة س ــارة، ملناقش الق

ــرن  ــة الق ــة صفق ــطينية ومواجه الفلس

وخطــة االحتــالل لضــم أرايض الضفــة 

األردن. وغــور  الغربيــة 

الشــيخ  الرابطــة  رئيــس  ودعــا 

ــه األحمــر، خــالل  ــد الل ــن عب ــد ب حمي

كلمتــه االفتتاحيــة، برملانيــي أمريــكا 

الالتينيــة لتشــكيل جامعــات ضغــط، 

أمــل  ذوبــان  خطــر  ناقــوس  لــدق 

خطــة  بســبب  الفلســطينية،  الدولــة 

أن  مبيًنــا  القــرن،  وصفقــة  الضــم 

الخطــة يــراد متريرهــا »فــوق جثــة 

ــون« يف ظــل صمــت دويل غــري  القان

ومخجــل. مــرر 

حملة برملانية عاملية

النائــب يف  مــن جهتــه، طالــب 

تاتــو،  نيتــو  الرازيــي،  الرملــان 

االحتــالل الصهيــوين باإلفــراج الفوري 

ــني  ــطينيني املعتقل ــواب الفلس ــن الن ع

ــة  ــة برملاني ــكيل حمل ــجونه، وتش يف س

ــداءات  ــف االعت ــم ووق ــة لنرصته عاملي

ــة بحــق الشــعب الفلســطيني.  الصهيوني

ونــوه إىل أن الرازيــل ألغــت سياســتها 

ــعوب  ــوق الش ــة لحق ــة الداعم الخارجي

ــر مصريهــا وخاصــة الشــعب  يف تقري

الفلســطيني، نتيجــة »ســيطرة اللوبيــات 

ــات  ــىل املؤسس ــة ع ــة للصهوني الداعم

ــني  ــا الرملاني ــرار«، داعيً ــة للق الصانع

بكيفيــة  للتفكــري  خــاص  الجتــامع 

ــة  ــة الفلســطينية ومواجه نــرصة القضي

ــات. ــذه اللوبي ه

مشروٌع ماليزي إلدانة »إسرائيل« برلمانًيا
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زار األمــني العــام لهيئــة علــامء 

ــد  ــيخ محم ــارج الش ــطني يف الخ فلس

ــب  ــو مكت ــة عض ــك برفق ــاج، وذل الح

يف  واإلســالمية  العربيــة  العالقــات 

ــة،  ــي برك ــاج ع ــامس« الح ــة »ح حرك

إىل  للعــودة  العامليّــة  الحملــة  مقــّر 

فلســطني يف بــريوت، الخميــس -23 

املنّســق  اســتقبلهم  حيــث   ،2020-7

ــاس  ــف عبّ ــيخ يوس ــة الش ــام للحمل الع

ــل الحملــة. وعــدد مــن فريــق عم

وقــد اســتعرض الحــارضون خــالل 

اللقــاء مســتجدات الســاحة الفلســطينية 

واألوضــاع اإلقليميــة الراهنــة، ال ســيام 

ــي  ــدات املتصاعــدة الت يف ظــل التهدي

ــطني  ــات يف فلس ــا املقدس ــرض له تتع

ــىل  ــون ع ــد املجتمع ــث أكّ ــة، حي املحتل

العاملــني  كل  توحيــد جهــود  رضورة 

يف الهيئــات العلامئيــة لنــرصة القضيــة 

ــطينية. الفلس

الحــاج  محمــد  الشــيخ  فاســتهّل 

اللقــاء باإلشــارة إىل رضورة التنســيق 

العاملــة  املؤسســات  مختلــف  بــني 

ملواجهــة  فلســطني  أجــل  مــن 

الكــرى  والتحديــات  املخاطــر 

اإلســالمي. بواقعنــا  تعصــف   التــي 

وتــم يف اإلطــار بحــث فكــرة عقــد لقاء 

علــاميّئ واســع مبشــاركة عــدد مــن 

ــة يف أنحــاء  ــة الوازن ــات العلامئي الجه

لفلســطني  انتصــاًرا  وذلــك  العــامل، 

وتبنيًــا للموقــف الرشعــي الــذي يحــرم 

كل أوجــه التطبيــع والتعــاون مــع العــدو 

ــوين. الصهي

الشــيخ  للحملــة  العــام  املنّســق 

عــىل  أكــد  الــذي  عبّــاس  يوســف 

رضورة تجــاوز جميــع الخالفــات يف 

مواجهــة األخطــار الكــرى املحدقــة 

تــوىّل توضيــح تفاصيــل  بفلســطني؛ 

امللتقــى ومقرتحاتــه للحضــور، مبيًنــا أن 

ــداء لألمــة  امللتقــى يهــدف للخــروج بن

يضــّم نقاطــاً عمليــة ملواجهــة التطبيــع 

ومــا يســمى بصفقــة القــرن ويعــّر عن 

ــة  ــالمية يف مواجه ــة اإلس ــدة األم وح

تجــاه  واجباتهــا  ويبــني  االحتــالل 

ــاركة  ــات املش ــعى الجه ــطني، وتس فلس

ــامل. ــاء الع ــرشه يف أنح لن

كــام أكــد الحــاج عــي بركــة عــىل 

ــة  رضورة أن تبتعــد كل الجهــات العامل

لفلســطني عــن أي قضايــا خالفيــة، 

ــة  ــة األم ــىل قضي ــا ع ــز عمله وأن ترك

الجامعــة، وذلــك بهــدف اســتقطاب 

ملواجهــة  ممكــن،  دعــم  أوســع 

املتزايــدة. التحديــات 

عــىل  بالتوافــق  اللقــاء  وختــم 

التعــاون  خطــوات  دراســة  متابعــة 

. لعمليــة ا

األمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج 
يزور مقر الحملة العالمية
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د. يوسف رزقة
يف  مســجد  واإلحســان(  )الــر 

اليهــود  املســتوطنون  قــام  البــرية 

بحرقــه. ملــاذا حرقــوه ؟ الجــواب: ألنــه 

يريــدون  وهــم  للمســلمني،  مســجد 

أرًضــا بــال مســلمني، وبــال مســاجد 

ــر واإلحســان مل يتســبب  ؟! مســجد ال

أو  املســتوطنني  مــن  ألحــد  بــرض 

ــارش  ــبب مب ــد س ــذا ال يوج ــود، ل اليه

لحرقــه.

الســبب الحقيقــي للحــرق يكمــن 

والتوراتيــة  الفكريــة  العقيــد  يف 

املؤسســة عــىل أســاطري، والتــي تزعــم 

أن فلســطني كلهــا أرض “إرسائيــل”، 

ــدة  ــة الجدي ــة اليهودي ــام الدول وأن قي

ــارض مــع وجــود عــرب ومســلمني  يتع

ــّم  ــذا ت ــة، ل ــة اليهودي يف أرايض الدول

؟! اإلحــراق 

ســلطات االحتــالل التــي تزعــم 

أنهــا ســلطات قانــون، وأنهــا أمينــة 

عــىل املقدســات اإلســالمية واملســيحية، 

ــا،  ــني فيه ــا وأمــن املصل وتحفــظ أمنه

أثبتــت كذبهــا، وأنهــا تحمــي املجرمني، 

ــالل  ــة االحت ــن حكوم ــدر ع ــم يص فل

اعتقــااًل  وال  للجرميــة،  اســتنكاًرا 

للمتهمــني بالحريــق، ومل تشــكل لجنــة 

تقديــر  لجنــة  وال  حقائــق،  تقــي 

؟! التعويضــات  ورســم  األرضار 

ــس  ــوده رئي ــرصي، يق ــالل عن احت

ــول  ــو وحــني أق ــه اســمه نتنياه عصاب

رئيــس عصابــه، فــإن عــدًدا مــن زعامء 

ــه  ــون إن ــة” يقول ــزاب “اإلرسائيلي األح

ــة. ــس دول ــة، ال رئي ــس عصاب رئي

ــرة،  ــذه الفك ــىل ه ــاهًدا ع ــذ ش خ

قتلــت قواتــه املحتلــة عــىل محســن 

اللبنــاين  اللــه  حــزب  كــوادر  أحــد 

قبــل أيــام، ومــع أن جرميــة القتــل 

ــل  ــزع فتي ــة تن ــة مرن ــتوجب سياس تس

الجبهــة  عــىل  املحتمــل  التفجــري 

اللبنانيــة، يقــوم نتنياهــو بتهديــد حــزب 

اللــه مــن ناحيــة، وحكومــة لبنــان مــن 

ناحيــة أخــرى، بتدفيعهــم مثًنــا باهظًــا 

إذا مــا رّد حــزب اللــه عــىل مقتــل عــىل 

محســن ؟! ال يقتــل وال ميــارس التهديــد 

بالويــل والثبــور، وهــو عــىل خطــأ، إال 

بلطجــي، رئيــس عصابــة، تغريــه قوتــه 

ــه ؟! ــه وبغي ــامدي يف غي ــىل الت ع

نعــم، حــرق مســجد الر واإلحســان 

ليــس الحريــق األول ملســاجد املســلمني 

يف األرايض املحتلــة، ويكفــي أن نذكــر 

املراقبــني بحــرق “إرسائيــل” للمســجد 

هــو  هــذا  يكــون  ولــن  األقــىص، 

الحريــق األخــري ملســاجد املســلمني، 

طاملــا كانــت أســاطري النقــاء العرقــي، 

فكــر  تغــذي  العنــرصي،  والتمييــز 

واليهــود  املســتوطنني،  وســلوك 

الحاملــني بدولــة يهوديــة دون ديانــات 

أخــرى، وأعــراق أخــرى 

ألن  وقابــل  كذلــك،  األمــر  وألن 

الشــجب  عبــارات  فــإن  يتكــرر، 

واالســتنكار التــي صدرت عــن الفصائل 

ال تكفــي، بــل يجــدر بالســلطة التوجــه 

ــدوان  ــة الع ــة إلدان ــات الدولي للمؤسس

عــىل مســاجدنا، ويجــدر بالفصائــل 

والقــوى الشــعبية تنظيــم لجــان شــعبية 

لحاميــة املســاجد التــي يتهددهــا خطــر 

املســتوطنني بأفعالهــم اإلجراميــة.

ــاًل يف  ــان، ممث ــوا اإلنس ــم حرق ه

دوابشــة، وحرقــوا الزيتــون بحريــق 

ــوا  ــة، وحرق ــرة والحديث ــجاره املعم أش

األقــىص، واآلن يحرقــون مســجد الــر 

واإلحســان يف البــرية، وهــم الذيــن 

املحتلــة،  فلســطني  مســاجد  هدمــوا 

وبعضهــا  ملتاحــف،  بعضهــا  وحولــوا 

ــد  ــور، بعي ــا الخم ــرشب فيه ــم ت ملطاع

النكبــة، بينــام مــا زالــت كنــس اليهــود 

ــراق  ــس والع ــرص وتون ــودة يف م موج

زالــت  ومــا  الــدول،  مــن  وغريهــا 

تحظــى بحاميــة الدولــة ؟!.

لماذا يحرقون مسجدنا ؟!
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الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 30 تموز 2020 

ويقــع  موســوعي،  كتــاٌب  هــو 

عــىل 300 صفحــة، موزعــة عــىل 

خمســة أبــواب، ويشــتمل عــىل عــدد 

كبــريٍ مــن الخرائــط والرســومات 

الحرصيــة،  والصــور  البيانيــة، 

اإلســالمية يف  باملعــامل  والخاصــة 

القــدس. مدينــة 

شــارك يف الكتــاب املوســوعي 

عــدٌد مــن الباحثــني مــن العــامل 

السياســة،  مجــال  يف  اإلســالمي 

والفكــر. والعقيــدة، 

الكتــاب  مــن  األول  البــاب 

الرشعــي  “املنطــق  ناقــش قضيــة 

ــايخ،  ــن املش ــدد م ــىص”، ع لـــ األق

عبــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  منهــم: 

ــر  ــس تحري ــان، رئي ــن الصوي الرحم

مجلــة البيــان، والشــيخ رائــد صــالح 

– شــيخ األقــىص، والشــيخ نــارص 

ــش آل  ــاد العاي ــيخ جه ــر، والش العم

عملــة.

ــوان:  ــاين عن ــاب الث ــل الب ويحم

والســكان”،  الهويــة  “القــدس.. 

ويبحــث يف مســاحة القــدس، وأهــم 

ــع  ــا، والواق ــالمية فيه ــن اإلس األماك

التجمعــات  مبختلــف  الدميغــرايف 

العرقيــة فيــه، هــذا فضــاًل عــن 

ــتيطان،  ــوع االس ــرق إىل موض التط

ومحــاوالت التهويــد، وإخفــاء الطابع 

العــريب واإلســالمي للمدينــة.

ويبحــث البــاب الثالــث تحــت 

عنــوان: “التهويــد واالســتيطان يف 

القــدس” يف املخططــات التهويديــة، 

ــة  ــة تجــاه مدين والسياســة الصهيوني

ــدٍد  ــىل ع ــتمل ع ــث يش ــدس، حي الق

خطــة  مثــل:  املوضوعــات  مــن 

لعــام  الكــرى  القــدس  تهويــد 

2020، والتهويــد الدينــي، والثقــايف، 

لهــدم  الصهيونيــة  واإلجــراءات 

املســجد األقــىص، هــذا عــالوة عــىل 

دراســة واقــع القــدس مــن مختلــف 

ــياحية،  ــة والس ــب: االقتصادي الجوان

ــاول القــدس  ــة، وأخــريًا يتن والتعليمي

يف القــرارات الدوليــة، واالتفاقيــات 

العربية الصهيونية.

ــع فجــاء تحــت  ــاب الراب أمــا الب

ــدس يف املفاوضــات”،  ــوان: “الق عن

املقــاالت  مــن  مجموعــًة  وضــّم 

املتخصصــة يف الوضــع الســيايس، 

والقانــوين للقــدس، وأهــم القــرارات 

ــدس،  ــة الق ــة مبدين ــة الخاص الدولي

إليهــا  توصلــت  التــي  والنتائــج 

ــة،  ــطينية الصهيوني ــات الفلس املباحث

باإلضافــة إىل مــكان القــدس يف 

واألمــم  األمــن  مجلــس  قــرارات 

املتحــدة.

بالبــاب  الكتــاب  ويختتــم 

ــىص  ــوان: “األق ــت عن ــس تح الخام

عــىل  يحتــوي  حيــث  يف صــور”، 

رحلــة مصــورة داخــل أســوار املســجد 

معــامل  أهــم  توضــح  األقــىص، 

ــرة،  ــة الصخ ــىص، وقب ــجد األق املس

واملــدارس  واملصليــات،  والقبــاب 

ــجد  ــاحات املس ــل س ــودة داخ املوج

األقــىص.

األقصى عقيدة
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ــم  ــف عظي ــن متح ــارة ع ــزّة عب غ

اآلثــار  مــن  الكثــري  عــىل  يحتــوي 

ــة  ــامل األثري ــذه املع ــرز ه القدميــة، أب

يف غــزة »املســجد العمــري الكبــري« 

املقــام يف حــي الــدرج يف مدينــة غــزة 

القدميــة، وأحــد أبــرز املعــامل األثريــة 

يف فلســطني، حيــث تبلــغ مســاحته 

ــر أحــد أهــم  ــع، ويعت 4100 مــرت مرب

املســاجد يف فلســطني وأقدمهــا.

فكــرة تأســيس املســجد العمــري 

ــت خــالل الفتوحــات اإلســالمية،  انبثق

وُســمي املســجد بـ»العمــري« نســبة إىل 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه 

ــاجد  ــر مس ــه أك ــري« ألن ــه، و»الكب عن

غــزة.

كان  األثــري  املســجد  هــذا  إن 

يســتخدم معبــًدا رئيســيًا لإللــه »مارنــا« 

ــان. ــدى الروم ــاب ل ــري األرب ــو كب وه

ــع  ــاء مربّ ــري بن ــجد العم كان املس

واتســم  كبــرية،  قبــة  لــه  الشــكل 

الــذي حملتــه  الجاملــوين،  مبدخلــه 

ذات  الطــراز  »كورنثيــة«  أعمــدة 

الشــكل الزخــريف. ويعــرف العمــود 

»الكورنثــي« الطــراز مــن شــكل التــاج 

يعلــوه، والــذي اســتخدم يف  الــذي 

زخرفتــه مجموعــة مــن أوراق النبــات.

ــي  ــالل الصليب ــرتة االحت ــالل ف وخ

الجامــع  تحويــل  تــم  1149م،  عــام 

كنيســة  إىل  تدمــريه  بعــد  العمــري 

القديــس  بكنيســة  ُســميت  ضخمــة 

“يوحنــا”.

ــرش  ــث ع ــرن الثال ــر الق ويف أواخ

امليــالدي أعــاد املامليــك مكانــة الجامع 

العمــري، خاصــة أن الســلطان اململويك 

ــة  ــأ مكتب ــرس أنش ــر بي ــع الظاه الراب

الجامــع التــي تضــم أكــرث مــن 20 

ــوم. ــد يف العل ــف مجل أل

ويف العــرص األيــويب تــم هــدم 

مدخــل  وفتــح  الرشقــي،  الجــدار 

وبنــاء مئذنــة، كــام تــم هــدم الجــدار 

آخــر. رواق  وإضافــة  الجنــويب 

األول  املســجد يف طابقــه  يضــم 

قاعــة رئيســية للصــالة ومصــىل للنســاء، 

ويف طابقــه العلــوي مدرســة لتعليــم 

القــرآن الكريــم، أمــا الطابــق الســفي 

اســتقباالت  قاعــة  عــىل  فيحتــوي 

ــي  ــا ألف ــدى عمره ــة يتع ــة أثري وقاع

ــا إســالميًا. عــام مجهــزة لتكــون متحًف

األوىل  العامليــة  الحــرب  وخــالل 

أصيــب املســجد بــأرضار كبــرية حينــام 

قصفتــه الطائــرات الريطانيــة بذريعــة 

للقــوات  وأســلحة  ذخائــر  وجــود 

ــه، كــام دّمــرت املكتبــة  العثامنيــة داخل

بشــكل كامــل، وتــم ترميــم املســجد مــن 

قبــل املجلــس اإلســالمي األعــىل يف 

فلســطني عــام 1927.

االحتــالل  جيــش  دخــول  وعنــد 

الصهيــوين املدينــة، رسقــوا مــن مكتبــة 

ثــالث  الكبــري،   العمــري  املســجد 

قدميــة. مخطوطــات 

وقــد ســبقهم ضابــط بريطــاين 

قبــل خمســني عــام، حيــث إنــه يف 

بلفــور« رسق مصحًفــا  عــام »وعــد 

ــه الشــيخ  ــة املســجد كان كتب مــن مكتب

ــام  ــزي ع ــي الغ ــد شعشــاعة العلم أحم

1271هـــ.

ــن  ــر م ــجد فتعت ــة املس ــا مئذن أم

أشــهر معــامل املســجد العمــري الكبــري، 

ــراز  ــن الط ــة م ــة منوذجي ــي لوح وه

املعــامري اململــويك، وتبــدأ عــىل شــكل 

مربــع يف األســفل، ومثمنــة يف النصف 

ــوي.. العل

الجامع العمري الكبير في غزة



موقعها: 
تقع إىل الغرب من طولكرم وإىل الشامل الرشقي من يافا.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 1100 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922حــوايل 15 نســمة، 

وعــام 1931 حــوايل 55 نســمة، وانخفــض إىل 20 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتالل الصهيوين القرية وهّجر أهلها عام 1948.

- أقام االحتالل عىل أرايض القرية مستوطنة “قرية برديسيا”عام 1942. 

فرديسيا
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