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التضامن والتعاطف الواسع الذي شهدناه مع لبنان إثر الفاجعة التي أملّت به جرّاء انفجار مرفأ بريوت، هو 

تعبرٌي عن بعض أجمل ما بقَي من إنسانية اإلنسان وروحه التي متيّزه. وهو تضامن وتعاطف ينبع من فطرته 

السليمة بعيًدا عن أيّة حسابات ضيّقة، طائفية كانت أو مناطقية أو عرقية أو غريها، ولذلك فهو تجسيٌد ألصفى 

وأصدق ما يحمله اإلنسان من مشاعر ترفض الظلم وتكره األذى أيًّا كان املستهَدف منهام.

هذا املشهد العاملي الرائع مل يكن يشوهه غري املزايدات التي عادة ما يظهرها بعض املستكربين من أرشار 

العامل يف مثل هذه الحاالت، أولئك الذين قامت أنظمتهم وال تزال عىل الظلم والقتل والتدمري، والذين سارعوا 

إلعالن تضامنهم مع لبنان وذرفوا دموع التامسيح حزنًا عىل ما أصابه، وهم الذين طاملا ساهموا يف تغطية 

وتربير ودعم الحروب اإلرسائيلية العدوانية املدمرة التي طالت مختلف أنحاء لبنان مبا فيه العاصمة بريوت.

ويف مثل هذا اليوم 14 آب 2006 أُجرِب العدو الصهيوين، بفضل صمود املقاومة وبسالتها، عىل إنهاء حرب 

عدوانية مدمرة شنها عىل لبنان، وخرج منها مهزوًما دون أن يحقق شيئًا من أهدافه؛ رغم الدمار الواسع 

واملجازر املروعة التي ارتكبها.

ويف مثل هذه األيام أيًضا 2014 كانت غزة فلسطني تنفض عنها آثار حرب استخدم فيها العدو أمام أنظار 

العامل مختلف أنواع األسلحة املحرمة، ويف كال الحربني قتل الجيش الصهيوين اآلالف من املدنيني وجرح 

عرشات اآلالف )3347 شهيًدا و15000 جريًحا يف كلٍّ من لبنان وغزة(، بل وطالت مجازره مراكز اإليواء التابعة 

لألمم املتحدة، ثم كانت ردة فعل هؤالء األرشار الذين يتباكون عىل لبنان اليوم أنهم زاروا القاتل واستقبلوه، 

وقبّلوه وعانقوه، بعد أن برروا كل جرامئه الوحشية ومجازره الدموية.

ولذلك فإن عىل الخرييني األحرار أصحاب املشاعر الصادقة يف العامل أن يتنبهوا لحقيقة هؤالء، وأن يلتقوا 

مًعا يف حلف عنوانه نرش الخري وتحقيق العدل، هدفه األسمى الوقوف يف وجه املجرمني الحقيقيّني الذين 

امتهنوا إشعال الحروب وإثارة الفنت، وصناعة أدوات املوت واملتاجرة فيها.

وهنا تبقى فلسطني معياًرا عامليًا واضًحا، َييْز الصادق يف تضامنه وتعاطفه ودعوته إىل العدل من الكاذب، 

إذ يستمر الكيان اإلرسائييل الغاصب لفلسطني - وكام يبني هذا العدد - بانتهاك املقدسات، واالعتداء عىل أرواح 

الفلسطينيني وزّجهم يف السجون دون محاكامت، وتوسيع بؤر االستيطان رغم كل القرارت الدولية.

وال يكن ملن يدعي أنه يريد الخري للبنان أو لفلسطني أو ألي مكان يف العامل؛ أن يكون حليًفا لهذا الكيان 

املصطنع الذي قام عىل القتل والتهجري والتدمري وال يزال.

                                                                   

الشيخ يوسف عباس 
املنسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطني
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ــوين يف  ــدوان الصهي ــني الع ــا ب م

متــوز 2006 عــىل لبنــان، وعدوانــه عىل 

قطــاع غــزة 2014 مالمــح مشــركة 

عديــدة مــن وجهــة نظــر اإلنســان 

ــالل. ــم واالحت ــت الظل ــع تح الواق

ــة  ــح نجدهــا عــىل كاف وهــي مالم

محطــات املواجهــة التــي خضناهــا مــع 

الحركــة الصهيونيــة منــذ أواخــر القــرن 

التاســع عــرش وحتــى يومنــا هــذا.

هــذه  دراســة  أن  يف  شــك  وال 

املالمــح والصفــات املشــركة تســاعد 

عــىل اســتخالص الــدروس التــي تعــني 

عــىل اســترشاف آفــاق هــذه املواجهــة 

ــالل. ــع االحت ــتمرة م املس

ومن هذه املالمح:
1- خيانــة العهــود واملواثيــق َدأُْب 

العــدو الغاصــب، فــال يعــرف بهــا 

ــا تســاعده يف الســيطرة  ــدار م إال مبق

واالســتيالء  األرض،  أصحــاب  عــىل 

واملحافظــة  الحقــوق،  املزيــد  عــىل 

عــىل تفّوقــه املطلــق عــىل َمــن يعــارض 

مرشوعــه العــدواين. ولطاملــا كانــت 

ــة بــني  ــة دولي ــاك تفاهــامت برعاي هن

ــني املقاومــة يف  ــالل وب ــة االحت حكوم

لبنــان وفلســطني، لكنهــا مل تســتمر 

أبــًدا بفضــل مســارعة االحتــالل إىل 

التخــيل عنهــا عنــد أول مكاســب تلــوح 

ــود. ــث العه ــن نك ــه م ل

2- ليــس هنــاك محرمــات عنــد 

ــل دون  ــو يقات ــرب، فه ــدو يف الح الع

ولــو  أخالقــي،  اعتبــار  أّي  مراعــاة 

يتجــىّل يف  الحــّد األدىن، وهــذا  يف 

اســتهدافه للمدنيــني غــري املقاتلــني 

ــت نســبة الشــهداء  ــن بلغ ــداً، والذي عم

بينهــم %81 مــن مجمــوع الشــهداء 

خــالل عــدوان غــزة، منهــم %25 مــن 

ــني  ــبتهم ب ــت نس ــن بلغ ــال الذي األطف

الجرحــى حــوايل %30، أدت إصابــات 

ثلثهــم إىل إعاقــات دامئــة.

كــام تتجــىّل ال أخالقيــة املعتــدي 

يف اســتخدامه لكافــة األســلحة مبــا 

فيهــا املحرّمــة دوليــاً، ومنهــا القذائــف 

ــب. ــوم املنّض ــة لليوراني الحاوي

ــد  ــكاذب أح ــالم ال ــكل اإلع 3- يش

لالحتــالل  العدوانيــة  الحــرب  أركان 

إعالمــه  يشــمل  وهــذا  الصهيــوين، 

الخاضــع للتوجيــه االســتخباري املبارش، 

باإلضافــة إىل اإلعــالم الــدويل املنحــاز 

ــا،  ــة دوًم ــة الصهيوني ــا إىل الرواي متاًم

ــة  ــد مــن املحطــات اإلعالمي مــع العدي

ــاً. ــة أيض العربي

4- التغطيــة الدوليــة لالنتهــاكات 

صعيــد  عــىل  ســواء  الصهيونيــة، 

ــربى، أو  ــدول الك ــردة لل ــف املنف املواق

عــىل صعيــد مجلــس األمن واملؤسســات 

الدوليــة األخــرى، وهــذا أمــر ينبغي أال 

نســتغربه، إذا فهمنــا العالقــة الوظيفيــة 

ــوين  ــان الصهي ــني الكي ــا ب ــة م الوثيق

كانــت  التــي  الــدول،  هــذه  وبــني 

ــي أعطــت  ــة الت ــرارات األممي وراء الق

تأســيس  حــّق  الصهيــوين  املــرشوع 

ــه عــىل حســاب الفلســطينيني. ــة ل دول

ذوي  مــن  العديــد  تخــاذل   -5

القــرىب عــن نــرة أشــقائهم املعتــَدى 

ــوالً  ــطني، وص ــان وفلس ــم يف لبن عليه

مواجهــة  عــىل  الضحيــة  لــوم  إىل 

املعتــدي، بــل وإىل تربيــر العــدوان 

ــق أرسع  ــىل تحقي ــدو ع ــض الع وتحري

االنتصــارات عــرب اســتخدام القــوة 

الفتاكــة !

6- التصــدي البطــويل والصمــود 

األســطوري للشــباب املقــاوم يف لبنــان 

ميــزان  اختــالل  رغــم  وفلســطني، 

وتقديهــم  العــدو،  لصالــح  القــوى 

ــدم  ــبيل ع ــة يف س ــات العظيم التضحي

الســامح للعــدو بتحقيــق أهدافــه، وهنــا 

يتجــىّل جانــب عظيــم مــن جوانــب 

االنتصــار الــذي حّققتــه املقاومــة التــي 

ردَّت العــدو بذلــك خاســئًا عــىل أعقابــه 

ــات  ــد مــن الغاي ــال مــا يري دون أن ين

التــي أعلنهــا يف بدايــة عدوانــه لتربيــر 

حربــه الظاملــة أمــام جمهــوره والعــامل.

والشــعب  املقاومــة  متســك   -7

بالحقــوق وعــدم التفريــط باملبــادئ 

العــدوان  تعاظــم  مهــام  والثوابــت، 

تزايــدت  أو  للعــدو،  العســكري 

الضغــوط السياســية لحلفائــه املحليــني 

والدوليــني.

هــذه بعــض الــدروس املســتفادة 

مــن املواجهــة مــع العــدو خــالل متــوز 

ــا  ــي تؤكده ــوز 2014، والت 2006، ومت

ــدو  ــع الع ــة م ــات املواجه ــع محط جمي

املحتــل الغاشــم كــام أرشنــا ســابًقا، 

وهــي خالصــات تعــّزز األمــل بــأّن 

أدىن  دون  هــو  والتحريــر  النــر 

شــك حليــف املظلومــني الصابريــن 

املقاومــني.

هيئة التحرير.

دروس تموز



حــّذرت املرابطــة واملعلمــة املقدســية 

تتعامــل  أن  مــن  خويــص  خديجــة 

مــع  الصهيــوين  االحتــالل  ســلطات 

املنطقــة الرشقيــة مــن املســجد األقىص 

ــرباق. ــط ال ــة حائ ــارك مبنهجي املب

تريــٍح  يف  خويــص،  وذكــرت 

يجــرى حاليًــا يف  مــا  أن  صحفــي، 

فعلــه  ملــا  شــبيه  الرشقيــة  املنطقــة 

ــل  ــرباق قب ــط ال ــتوطنون يف حائ املس

يجلســون  كانــوا  عندمــا  عــام   100

كتبهــم  ويحــرون  ويتباكــون، 

الحائــط. قــرب  ولفائفهــم 

ونبّهــت إىل أن تسلســل األحــداث 

الســيطرة  االحتــالل  نيــة  إىل  يُشــري 

عــىل املنطقــة الرشقيــة لــي تصبــح 

مــن مســلامت أمالكهــم.

املســتوطنني  اقتحامــات  وتــأيت 

ــات  ــوات جامع ــة لألقــىص بدع اليومي

ــرية  ــات كب ــذ اقتحام ــتيطانية لتنفي اس

عــىل  الســيطرة  ومحاولــة  ونوعيــة، 

املســجد، وتغيــري الواقــع فيه، وتقســيمه 

ــا. ــا ومكانيًّ زمانيًّ

وكانــت مواقــع تابعــة للمســتوطنني 

ولـ«جامعــات الهيــكل« املزعوم كشــفت 

ــم  ــاري ت ــام الج ــع الع ــذ مطل ــه من أن

مــن  مجموعــات  وتكليــف  توظيــف 

ــة  املســتوطنني وطــالب املعاهــد الديني

وتجنيــد  األمــوال  بجمــع  اليهوديــة 

العنــارص والرويــج لالقتحامــات لقــاء 

مبلــغ عــن كل طالــب أو مســتوطن 

اليوميــة  االقتحامــات  بهــدف  يــأيت 

لألقــىص، لتوضــع يف صنــدوق بــإدارة 

ــك”. ــودا غلي ــرف »يه ــام املتط الحاخ

وحســب صفحــة »شــباب ونســاء 

مــن أجــل الهيــكل«؛ فــإن الهــدف مــن 

ــج  ــة الروي ــات وحمل ــة والتربع الحمل

ــات اســتعادة الســيطرة عــىل  لالقتحام

املســجد األقــىص وتغيــري الواقــع فيــه

االحتــالل  قــوات  أغلقــت 

الصهيــوين، يــوم الســبت 2020-8-8، 

مدينــة  يف  العامــود  بــاب  منطقــة 

ــم وجــود جســم  ــة، بزع ــدس املحتل الق

. مشــبوه

وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات 

نقطــة  يف  كانــت  التــي  االحتــالل 

ــت  ــود أغلق ــاب العام ــىل ب ــكرية ع عس

املنطقــة، واحتجــزت عــدًدا كبــريًا مــن 

املواطنــني املقدســيني واملصلــني يف 

ــىص. ــجد األق املس

التواصــل  مواقــع  وتداولــت 

ــرت  ــورة أظه ــع مص ــي مقاط االجتامع

فيــه مئــات املواطنــني العالقــني داخــل 

ــالق  ــد إغ ــة بع ــدة القدي ــوار البل أس

االحتــالل لبــاب العامــود ومنعهــم مــن 

الدخــول والخــروج.

أن  إىل  محليــة  مصــادر  ولفتــت 

أغــراض  فتشــت  االحتــالل  قــوات 

العامــود  بــاب  مبنطقــة  املواطنــني 

اســتفزازي. بشــكل 

األمنيــة  إجراءاتهــا  جانــب  وإىل 

ــة،  املشــددة وضمــن سياســاتها التنكيلي

ــن  ــدًدا م ــالل ع ــوات االحت ــت ق أوقف

املســجد  باحــات  داخــل  املصلــني 

األقــىص.

ــة  ــالل عرقل ــوات االحت ــل ق وتواص

ــة  ــدة القدي ــني يف البل ــة املواطن حرك

مــن مدينــة القــدس املحتلــة وعــىل 

الحواجز العسكرية املحيطة بها.

وتنتهــج ســلطات االحتــالل سياســة 

التضييــق عــىل املقدســيني واملرابطــني 

األقــىص،  املســجد  يف  واملصلــني 

واالســتهداف  واإلبعــاد  باالعتقــال 

ترهيــب  بهــدف  املتكــرر  الجســدي 

املواطنــني وتفريــغ املســجد إلتاحــة 

بتنفيــذ  املســتوطنني  أمــام  املجــال 

التهويديــة. مخططاتهــم 
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الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 13 آب 2020 

المنطقة الشرقية للمسجد األقصى في خطر

االحتالل يغلق باب العامود ويضّيق 
على المصلين في األقصى
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للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  حــّذر 

عــن األرض ومقاومــة االســتيطان مــن 

مخطــط اســتيطاين صهيــوين لبنــاء 

ــىل أرايض  ــتيطانية ع ــدة اس ــف وح أل

ــو  ــة، وأب ــا، العيزري قــرى الطــور، عنات

رشق1  املســامة  املنطقــة  يف  ديــس، 

»القــدس  مــرشوع  ضمــن   ،)E1(

االســتيطاين. الكــربى« 

أن  لــه  تقريــر  املكتــب يف  ورأى 

ــذه، أن  مــن شــأن املــرشوع حــال تنفي

ــدس  ــن الق ــة م ــة الرشقي ــق املنطق يغل

بشــكٍل كامــل، ويطــّوق املناطــق )عناتــا، 

الطــور، حزمــا(، بحيــث تُحــرم مــن 

ــاه  ــتقبلية باتج ــع مس ــة توّس أّي إمكاني

ــرشق. ال

ــرشوع  ــذا امل ــذ ه ــح أن تنفي وأوض

ــع  االســتيطاين ســيؤدي إىل ربــط جمي

املنطقــة  يف  الواقعــة  املســتوطنات 

بلديــة  حــدود  وخــارج  الرشقيــة 

االحتــالل يف القــدس املحتلــة، مــع 

بلديــة  حــدود  داخــل  املســتوطنات 

القــرى  ويحــّول  ليئــون«،  »موشــيه 

إىل  املنطقــة  هــذه  يف  الفلســطينية 

محــارصة. معــازل 

وحــذر التقريــر مــن ضــم االحتالل 

األرايض يف  مــن  واســعة  ملســاحات 

الضفــة الغربيــة إىل »حــدود بلديــة 

ــرشوع. ــذ امل ــربى«؛ لتنفي ــدس الك الق

قــد  املــرشوع  أن  التقريــر  ورأى 

يكــون نقطــة البدايــة يف عمليــة الضــم 

األمــرييك  الرئيــس  رؤيــة  وتطبيــق 

دونالــد ترامــب.

سيشــمل  املــرشوع  أن  وأوضــح 

ــت تجــري  ــي كان ــداوالت الت ــا للم وفًق

االســتيطانية  الكتــل  الجانبــني  بــني 

ــم«، و«غــوش  ــه أدومي ــالث: »معالي الث

عتصيــون«، و«جفعــات زئيــف«، ورمبــا 

كتلــة رابعــة إضافيــة هي مســتوطنات » 

آدم – كوخــاف يعقــوب«، األمــر الــذي 

ــة  ــزّق الضف ــده أن ي ــأنه وح ــن ش م

ووســطها  شــاملها  ويعــزل  الغربيــة 

عــن جنوبهــا، و«ينــع قيــام دولــة 

ــاة”. ــة للحي ــة وقابل ــطينية متصل فلس

 E1 مــرشوع  شــأن  ومــن 

تدمــري  إىل  يــؤدي  أن  االســتيطاين، 

ــش يف  ــي تعي ــة الت ــات البدوي التجمع

املنطقــة الرشقيــة مــن مدينــة القــدس 

الغــور. مشــارف  وحتــى 

وكانــت بلديــة االحتــالل أعلنــت 

ــدة  ــة جدي ــة تهويدي ــالق خطّ ــن إط ع

مرشوًعــا  تشــمل  املدينــة،  رشق  يف 

الســيليكون أو  ضخــاًم إلنشــاء وادي 

عبــارة  وهــو  فــايل«،  »الســيليكون 

عــن خطّــة ســيتم مبوجبهــا توســيع 

واألعــامل  املــال  قطــاع  مســاحات 

ــة  ــرف الفندقي ــة والغ واملحــال التجاري

عــىل  القــدس  رشق  كبــري  بحجــم 

الصناعيــة. املنطقــة  حســاب 

االســتيطاين،  املخطــط  ويهــدف 

لربــط القــدس بعــدد مــن املُســتوطنات 

الصهيونيــة الواقعــة رشقهــا يف الضفــة 

ــك مــن خــالل ُمصــاَدرة  ــة، وذل الغربيّ

وإنشــاء  باملنطقــة  فلســطينيّة  أراٍض 

مســتوطنات جديــدة.

توّســع  أي  ـط  املُخطَـّ وينــع 

فلســطيني ُمحتَمــل يف القــرى الواقعــة 

يف هــذه املنطقــة مــن خــالل تطويقهــا 

باملُســتوطنات.

مشروع استيطاني خِطر لعزل قرى 
فلسطينية شرق القدس
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الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 13 آب 2020 

الصهيونيــة  الحكومــة  تســتعد 

آالف  ببنــاء  مناقصــات  إلطــالق 

الوحــدات االســتيطانية عــىل أرايض 

بيــت صفــاف وجبــل أبــو غنيــم وصــور 

املحتلــة. القــدس  يف  باهــر 

بلجنــة  تســمى  مــا  وكشــفت 

االســتيطاين  البنــاء  عــىل  اإلرشاف 

ــه  ــة”، أن ــة “اإلرسائيلي ــة للحكوم التابع

ســيعلن عــن املناقصــات للــرشوع ببنــاء 

الوحــدات االســتيطانية ضمــن الخطــة 

أســابيع. غضــون  يف   ،a/٢٣١٨٥

وأوضحــت اللجنــة أن مكتــب رئيــس 

نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــالل  وزراء 

ووزارة اإلســكان والبنــاء اإلرسائيليــة، 

بصــدد اإلعــالن خــالل املرحلــة املقبلــة 

عــن طــرح مناقصــات لبناء نحــو 1000 

وحــدة اســتيطانية يف منطقــة »جفعات 

همطــوس« )بــؤرة اســتيطانية(، جنــويب 

القــدس املحتلــة وعــىل أرايض بيــت 

طوبــا،  وأم  باهــر  وصــور  صفافــا 

و٢٢٠٠ وحدة اســتيطانية يف مســتوطنة 

أرايض  عــىل  املقامــة  »هارحومــاه«، 

ــل أبــو غنيــم. جب

عزل القدس

ــتيطاين  ــرشوع االس ــأن امل ــن ش وم

يغلــق  أن  تنفيــذه،  حــال  الجديــد 

املنطقــة الرشقيــة مــن القــدس املحتلــة 

املناطــق  يطــّوق  وأن  كامــل،  بشــكٍل 

)عناتــا، الطــور، حزمــا(، بحيــث تُحــرم 

مســتقبلية  توّســع  إمكانيــة  أّي  مــن 

باتجــاه الــرشق.

الجــدار  مقاومــة  هيئــة  كشــفت 

الجــاري  العــام  أن  واالســتيطان، 

عمليــات  يف  كبــريًا  تصاعــًدا  شــهد 

واملنشــآت  للمنــازل  االحتــالل  هــدم 

الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينية 

املحتلتــني. والقــدس 

وقالــت الهيئــة يف تقريــر لهــا: “إن 

ــأة  ــت 313 منش ــالل هدم ــوات االحت ق

ــن  ــف األول م ــالل النص ــطينية خ فلس

ــي  ــب محافظت ــام 2020، كان نصي الع

ــا”. ــل %54 منه ــدس والخلي الق

الهــدم  عمليــات  وتصاعــدت 

ــة،  ــة القــدس املحتل ــا يف مدين خصوًص

هــدم   ،1967 عــام  احتاللهــا  فمنــذ 

منــزل   1900 مــن  أكــر  االحتــالل 

اتبــع سياســة عدوانيــة  كــام  فيهــا، 

ــيني؛  ــاه املقدس ــة تج ــة ممنهج عنري

بهــدف إحــكام الســيطرة عــىل القــدس 

عــىل  الخنــاق  وتضييــق  وتهويدهــا، 

ســكانها األصليــني؛ وذلــك مــن خــالل 

سلســلة مــن القــرارات واإلجــراءات 

التعســفية، التــي طالــت جميــع جوانــب 

ــة. ــيني اليومي ــاة املقدس حي

وتهــدف ســلطات االحتــالل بذلــك 

إىل تحجيــم وتقليــص الوجود الســكاين 

الفلســطيني يف املدينــة؛ حيــث وضعــت 

ــح تراخيــص  ــا يقيّــد من ــا قهريً نظاًم

املبــاين، وأخضعتهــا لســلم بريوقراطــي 

وظيفــي مشــدد؛ بحيــث متيض ســنوات 

قبــل أن تصــل إىل مراحلهــا النهائيــة.

مناقصات صهيونية لبناء آالف الوحدات 
االستيطانية في القدس

االحتالل هدم 313 منشأة فلسطينية منذ بداية 2020
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األرسى  بشــؤون  املختــص  قــال 

فروانــة،  النــارص  عبــد  واملحرريــن 

مــا  هنــاك  “إن   :2020-8-9 األحــد 

ــجون  ــري يف س ــىل )500( أس ــد ع يزي

عــىل  مــى  الصهيــوين  االحتــالل 

15 عاًمــا”. أكــر مــن  اعتقالهــم 

تريــح  يف  فروانــة،  وأوضــح 

صحفــي، أنــه خــالل العامــني املقبلــني 

أرقــام  يف  كبــري  ارتفــاع  ل  سيســجَّ

ــن مــى عــىل اعتقالهــم  األرسى الذي

أكــر مــن 20 عاًمــا.

وأشــار إىل أنــه يف الوقــت الحــايل 

أكــر  أمضــوا  أســريًا   )50( يوجــد 

بعــد عامــني  لكــن  عاًمــا،   20 مــن 

وأكــر  أســري   )300( أمــام  ســنكون 

ضمــن قامئــة “عمــداء األرسى”، وهــو 

مصطلــح يُطلقــه الفلســطينيون عــىل 

ــا  ــم 20 عاًم ــن مــى عــىل اعتقاله م

وما يزيد.

وأكــد أن هــذا يســتدعي مــن الــكل 

ــل املقاومــة  الفلســطيني، الســيام فصائ

تــدارك هــذا املوقــف الخطــري والســعي 

ملعالجتــه.

وأضــاف أن ”تحريــر األرسى ليــس 

واجبًّــا وطنيًّــا ودينيًّا وسياســيًّا وإنســانيًّا 

وأخالقيًــا فقــط؛ وإمنــا رضورة حيويــة 

املقاومــة  ثقافــة  لتعزيــز  وجوهريــة 

لــدى الشــعب الفلســطيني”.

ــوق  ــات األرسى وحق ــت مؤسس قال

االحتــالل  قــوات  »إن  اإلنســان: 

 32 منهــم  فلســطينيًا،   429 اعتقلــت 

طفــاًل، و10 نســاء، خــالل شــهر متــوز/ 

يوليــو املنــرم”.

األرسى  مؤسســات  وأوضحــت 

شــؤون  )هيئــة  اإلنســان  وحقــوق 

األرسى واملحّرريــن، ونــادي األســري، 

األســري  لرعايــة  الضمــري  ومؤسســة 

ــات  ــز معلوم ــان، ومرك ــوق اإلنس وحق

ــة  ــن ورق ــلوان(؛ ضم ــوة– س وادي حل

حقائــق صــدرت عنهــا األربعــاء 8-12-

ــت  ــالل اعتقل 2020، أن ســلطات االحت

)201( مواطــن مــن القــدس، و)46( 

ــه والبــرية، و)35(  ــا مــن رام الل مواطًن

ــا  ــل، و)34( مواطًن ــن الخلي ــا م مواطًن

مــن جنــني، ومــن بيــت لحــم )22( 

ــا  ــت )20( مواطًن ــام اعتقل ــا، في مواطًن

 )15( طولكــرم  ومــن  نابلــس،  مــن 

ــة،  ــاً مــن قلقيلي ــا، و)17( مواطن مواطًن

أريحــا،  مــن  مواطنــني  ومثانيــة 

ــة  ــاس، وثالث ــن طوب ــا م و)15( مواطًن

مواطنــني مــن ســلفيت، إضافــة إىل 

)13( مواطًنــا مــن غــزة.

األرسى  عــدد  أن  إىل  وأشــارت 

ــالل  ــجون االحت ــغ يف س ــني بل واملعتقل

حتــى شــهر متــوز/ يوليــو 2020، قرابــة 

أســرية،   )41( منهــم  أســري،   )4500(

ــة  ــال قراب ــني األطف ــغ عــدد املعتقل وبل

)160( طفــاًل، واملعتقلــني اإلداريــني 

ــغ عــدد أوامــر  ــارب )360(، وبل ــا يق م

 ،)98( الصــادرة  اإلداري  االعتقــال 

ــدا، و)65(  ــرا جدي ــا )33( أم ــن بينه م

ــًدا. متدي

4500 أسير بسجون االحتالل بينهم 41 أسيرة

500 أسير في سجون االحتالل أمضوا أكثر من 15 عاًما
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الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 13 آب 2020 

أبلغــت اللجنــة الرئاســية لتنســيق 

العامــة  لــإدارة  التابعــة  البضائــع 

-8-10 اإلثنــني  والحــدود،  للمعابــر 

2020، رشكات القطــاع الخــاص، بقــرار 

االحتــالل الصهيــوين وقــف إدخــال 

ــدًءا  ــا، ب ــق به ــا يتعل ــاء، وم ــواد البن م

وحتــى   ،2020-8-11 الثالثــاء  مــن 

ــر. ــعار آخ إش

فــإن  للجنــة؛  بيــان  وبحســب 

ــواد  ــع إدخــال كل م ــق مبن ــرار يتعل الق

البنــاء مثــل األســمنت، وحديــد البنــاء، 

وغريهــا. والحصمــة، 

ســلطات  فــإن  للبيــان؛  ووفًقــا 

االحتــالل اتخــذت قرارهــا بدعــوى 

ــة. ــات الحارق اســتمرار إطــالق البالون

مــن  العديــد  ســّجلت  واإلثنــني، 

»غــالف  مســتوطنات  يف  الحرائــق 

غــزة«، بفعــل بالونــات العــودة املحّملــة 

بشــعل حارقــة.

ووفــق مصــادر محلية؛ فــإن إطالق 

الشــباب الثائــر لبالونــات العــودة جــاء 

احتجاًجــا عــىل تنّكــر االحتــالل لتنفيــذ 

جميــع التزامــات تفاهــامت التهدئــة 

ــف حصــار غــزة. ــة بتخفي املتعلق

لــألرسى  واعــد  جمعيــة  نظّمــت 

 2020-8-12 األربعــاء  واملحرريــن 

النتهــاكات  رفًضــا  تضامنيــة  وقفــة 

الصهيــوين بحــق األرسى،  االحتــالل 

وذلــك بعــد تزايــد عــدد اإلصابــات 

صفوفهــم. يف  كورونــا  بفــريوس 

التــي متــت  الوقفــة  شــارك يف 

ــم  ــامي لألم ــدوب الس ــر املن ــام مق أم

املتحــدة مبدينــة غــزة ممثلــون عــن 

الوطنيــة، وأرسى  الفصائــل والقــوى 

ــوق  ــة بحق ــات معني ــررون ومؤسس مح

األرسى.

حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 

حــامس حــازم قاســم يف كلمــة ممثلــة 

عــن لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة 

يــارس  االحتــالل  “إن  واإلٍســالمية: 

اســتهتاًرا متعمــًدا بحــق أرسانــا داخــل 

مــع  تعاملــه  خــالل  مــن  الســجون 

يتخــذوا  مل  حيــث  كورونــا،  جائحــة 

اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة لحاميــة 

األرسى؛ لذلــك انتقــل هــذا املــرض 

لــألرسى”. الســجانني  مــن 

مــن  تكتــاًم  هنــاك  أن  وأكــد 

ــة  ــىل طبيع ــالل ع ــجون االحت إدارة س

ــذ  ــت مل يتخ ــات، يف وق ــذه اإلصاب ه

إجــراءات وقايــة داخــل الســجون، ومل 

يتخــذ أدوات ســالمة بــل ســحبت هــذه 

األدوات من السجناء واألرسى.

ــنّي قاســم أن هــذه الســلوكيات  وب

تؤكــد أن االحتــالل يــرب بعــرض 

الحائــط كل االتفاقيــات الدوليــة التــي 

تكفــل حاميــة األرسى، مضيًفــا »هــا 

هــو اليــوم يــارس منــع الزيــارات عن 

األرسى، ويواصــل القمــع واالســتبداد 

ــم”. بحقه

االحتالل يمنع إدخال مواد البناء لقطاع غزة المحاصر

وقفة تضامنية في عّزة رفًضا النتهاكات 
االحتالل بحق األسرى
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- جزء من الحائط الغربي للحرم القدسي، يمتد بين باب المغاربة جنوًبا، والمدرسة التنكزية شمااًل، ويبلغ طوله 

حوالي 50م، بينما يقارب ارتفاعه 20م.

- حاول المستوطنون الصهيونيون فرض سيطرتهم على الحائط، إّبان االنتداب البريطاني، بدعوى أنه يمثل الجزء 

الباقي من الهيكل المزعوم، وأطلقوا عليه اسم »حائط المبكى«.

- في ١5 آب ١٩2٩ نّظم الصهاينة مظاهرة سارت باتجاه الحائط، مرددين 

الهتافات ضد الفلسطينيين، مما أدى لحدوث توتر كبير.

- وفي اليوم التالي قام الفلسطينيون بتنظيم مظاهرة مضادة، وحدثت 

اشتباكات مع الصهاينة الذين واجهوهم، كما قامت قوات االنتداب بقمع 

المصلين الذين تدفقوا إلى المسجد األقصى يوم الجمعة 2٣ آب، وأطلقت 

النار عليهم مما أّدى إلى عدة إصابات.

- انتقلت المواجهات إلى معظم األراضي الفلسطينية، واستمرت الثورة 

أكثر من أسبوعين.

-قدم الفلسطينييون في هذه الثورة ١١6 شهيًدا وأكثر من 200 جريًحا.

- أنهى االحتالل البريطاني الثورة بالقوة، واعتقل أكثر من ٩00 فلسطيني، 

وأصدر أحكاًما بإعدام 27 منهم.

- وقد أصّرت قوات االحتالل على تنفيذ حكم اإلعدام بحق ثالثة منهم يوم 

»الثالثاء األحمر« ١٩٣0/6/١7 في سجن عكا، وهم: الشهداء محمد جمجوم 

وعطا الزير وفؤاد حجازي.

حائط البراق
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الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 13 آب 2020 

نافذ أبوحسنة
ينعــى امللتقــى العلــاميئ العاملــي 

ــة  ــة العاملي مــن أجــل فلســطني والحمل

اإلعــالم  إىل  فلســطني  إىل  للعــودة 

املقــاوم وإىل جميــع محبــي فلســطني.

اإلعالمــي الكبــري األســتاذ نافــذ 

ــاة  ــذي لقن ــر التنفي ــنة، املدي ــو حس أب

فلســطني اليــوم.

لقــد قــى الفقيــد العزيــز ســنوات 

طويلــة مــن عمــره يف خدمــة قضيتنــا 

وبــذل  فلســطني،  قضيــة  العادلــة، 

العمــل  تطويــر  يف  كبــرية  جهــوداً 

لــه  وكانــت  أجلهــا،  مــن  اإلعالمــي 

بقنــاة  االرتقــاء  طيبــة يف  بصــامت 

فلســطني اليــوم الرائــدة.

ــه  ــه بأن ــن عرف ــه م ــهد ل ــد ش ولق

بفلســطني،  املســكوَن  اإلعالمــي  كان 

حتــى كأنهــا لــه الــروح التــي ال يعيــش 

بدونهــا، فثابــر يف ســبيل خدمتهــا، 

ــا. ــن أجله ــوده م ــذَل كل وج وب

تعــاون الفقيــد العزيــز مــع الحملــة 

يف  فلســطني  إىل  للعــودة  العامليــة 

تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع اإلعالميــة 

ذات الصلــة بالقضيــة الفلســطينية، كــام 

ــام ٢٠١٥  ــه ع ــة بتكري ــت الحمل ترشف

لفلســطني،  العطــاء  ريــادة  بجائــزة 

ــوم. ــطني الي ــاة فلس ــاًل لقن ممث

نســأل اللــَه أن يتقبّلــه يف عــداد 

الشــهداء عــىل طريــق القــدس، وأن 

يُلهــم أحبــاَءه الصــرب والســلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

الملتقى العلمائي والحملة العالمية ينعيان اإلعالمي والكاتب

نافذ أبو حسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

َة ِبَما ُكنُتمۡ  ُخُلوا۟ ٱلَجنَّ ٌم َعَلیُكُم ٱدۡ ـٰ ِبیَن َیُقوُلوَن َسَل اُهُم ٱلَماَلئَكُة َطیِّ ِذیَن َتَتَوفَّ )ٱلَّ

َتعَمُلوَن(.]سورة النحل 32[
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ــر تلكــؤ حكومــة االحتــالل  عــىل إث

»اإلرسائيليــة« يف تنفيــذ التفاهــامت 

مــع قطــاع غــزة التــي جــرى التوصــل 

إليهــا برعايــة ثالثيــة مــن قبــل )مــر 

بتخفيــف  املتحــدة(،  واألمــم  وقطــر 

ضــد  االنتهــاكات  ووقــف  الحصــار 

الفلســطينيني مقابــل وقــف إطــالق 

البالونــات الحارقــة تجــاه املســتوطنات 

ــزة،  ــاع غ ــة لقط ــة« املحاذي »اإلرسائيلي

البالونــات  إطــالق  اســتئناف  تــم 

االحتــالل  عــىل  ضغــط  كوســيلة 

ــامت،  ــزام بالتفاه ــيل« لاللت »اإلرسائي

ــي  ــر الحــرب اإلرسائيــيل بين لكــن وزي

ســرد  قواتــه  بــأن  هــدد  غانتــس، 

إطــالق  اســتمر  حــال  يف  بحــزم 

حركــة  محمــاًل  الحارقــة  البالونــات 

حــامس املســؤولية كونهــا تســيطر عــىل 

القطــاع.

الحــرب  وزيــر  تهديــد  ورغــم 

اإلرسائيــيل غانتــس وإقــراره وقــف 

إدخــال مــواد البنــاء لقطــاع غــزة مــن 

ــعار  ــى إش ــامل حت ــو س ــرم أب ــرب ك مع

للمســاعدات  فقــط  والســامح  آخــر، 

اإلنســانية بالدخــول والوقــود، إال أن 

االطــالق  يف  اســتمرت  البالونــات 

اليــوم الثالثــاء، يف داللــة عــىل إرصار 

ــار  املقاومــة يف قطــاع غــزة عــىل إجب

العــدو عــىل االلتــزام بالتفاهــامت.

يف املقابــل، اعتــربت حركــة حامس 

ــاري  ــرب التج ــالل املع ــالق االحت أن إغ

دخــول  ومنــع  ســامل«  أبــو  »كــرم 

البضائــع إىل غــزة هــو مبثابــة ســلوك 

ــان يف الجريــة بحــق  عــدواين، وإمع

مليــوين فلســطيني يف القطــاع يتحمــل 

كافــة نتائجهــا وتداعياتهــا.

حركــة  باســم  املتحــدث  وأكــد 

حــامس فــوزي برهــوم يف تريــح 

أنــه   ،2020-8-11 الثالثــاء  صحفــي، 

مــن حــق أبنــاء شــعبنا وأهلنــا يف غــزة 

ــة الغضــب، وإســامع  التعبــري عــن حال

الــذي  العــامل  صوتهــم مجــدًدا إىل 

ــذه  ــتمرار ه ــاكًنا إزاء اس ــرك س مل يح

ــية  ــم املعيش ــم أوضاعه ــاة وتفاق املعان

واإلنســانية.

الشــعبي  الفعــل  أن  وأضــاف 

واســتخدام أدوات وأشــكال النضــال 

ــة الغضــب والضغــط  للتعبــري عــن حال

ــر  ــار أم ــاء الحص ــالل إلنه ــىل االحت ع

طبيعــي، ونتيجــة طبيعيــة لسياســات 

االحتــالل العدوانيــة، وإحــكام حصــاره 

ــزة. ــاع غ لقط

الشــأن  يف  املختــص  ورأى 

اإلرسائيــيل األســتاذ حســن اليف، أن 

احتامليــة تصاعــد األوضــاع األمنيــة 

ــالل واردة جــًدا،  ــني املقاومــة واالحت ب

مســتدركًا أن هنــاك معوقــات أمــام 

متخــذ القــرار اإلرسائيــيل كونــه يعيــش 

ــة يف االئتــالف  ــة حقيقي أزمــات داخلي

ــد  ــا بع ــر يوًم ــي تتفج ــي والت الحكوم

ــوم. ي

إضافــة إىل أن املســتوى العســكري 

اإلرسائيــيل مــازال متمســًكا برأيــه بأنــه 

ال حــل عســكري مــع قطــاع غــزة، وأنــه 

غــري جاهــز لذلــك.

ورجــح موقــع والــال الصهيــوين 

أن »حــامس« وإرسائيــل ال تريــدان 

أن  إال  املرحلــة،  هــذه  يف  التصعيــد 

األمنــي  الوضــع  تطــور  احتامليــة 

ــن  ــل ع ــع ارسائي ــدى تراج ــوط مب من

اجراءاتهــا ضــد قطــاع غــزة، والتزامهــا 

ــم  ــها ت ــىل أساس ــي ع ــامت الت بالتفاه

وقــف البالونــات آنًفــا.

البالونات الحارقة.. هل ستفجر حالة الهدوء مع االحتالل ؟
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الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ، الموافق لـ 13 آب 2020 

األردنيــة  العاصمــة  يف  صــدر 

ــجد  ــاب »املس ــام 2014، كت ــامن، ع ع

ــديس  ــارك«، للباحــث املق األقــىص املب

وعضــو منتــدى الفكــر العــريب الدكتور 

ــرب أضخــم  ــذي يُعت محمــد غوشــة، وال

ــىص  ــن األق ــور ع ــي مص ــل توثيق عم

ــة. ــدس املحتل ــة الق ومدين

يقــع الكتــاب عــىل 800 صفحــٍة 

مــن القطــع الكبــري، اســتطاع الباحــث 

أن يُغطـّـي كل زاويــة وحجــر ونقــش يف 

ــن  ــاحته م ــف مس ــذي تتأل ــجد ال املس

ــاج  ــع، واحت ــر مرب ــف م ــو 144 أل نح

العمــل  مــن  ســنوات  ســبع  لنحــو 

امليــداين يف املســجد والحــرم القــديس 

ــدس. ــة الق ومدين

ويحتــوي الكتــاب عــىل اآلالف مــن 

ــا غوشــة بنفســه  ــي التقطه الصــور الت

عــىل مــدى ســنوات، والرســومات التــي 

ــن  ــاًل ع ــه، فض ــا بنفس ــمها معامريً رس

املعلومــات املوثقــة التــي اســتقاها مــن 

ــة. املخطوطــات واملراجــع التاريخي

عــن  الكاتــب  وتحــّدث  كــام 

مــن  املتكــررة  اليوميــة  االعتــداءات 

لفــرض  املتطرفني الســاعني  اليهــود 

ــح أن  ــع، وأوض ــد يف املوق ــع جدي واق

دفعته للمســارعة  االعتــداءات  هــذه 

يتعــرف  الكتاب »حتــى  إخــراج  يف 

يف  مــكان  كل  يف  الحــق  أصحــاب 

عــىل  واإلســالمي  العــريب  العاملــني 

هــذا املســجد اليتيــم الــذي نســيه مــن 

ــه«. ــدر مكان ــدره، ومل يق ــرف ق مل يع

ومــن بــني أهــم مــا جــاء بــه 

واملوثــق  املفّصــل  الكتاب رشحــه 

ــاحته،  ــىص ومس ــجد األق ــدود املس لح

تقــع  التــي  الســاحة  جميــع  وهــي 

ــة  ــة كقب ــة املختلف ــة األثري ــا األبني عليه

الصخــرة واملســجد األقــىص املســقوف 

ــاب  ــة والقب ــرواين واألروق واملصــىل امل

واألســبلة وغريهــا مــن املعــامل.

اهتّم بــكل  العمــل  أن  إىل  ونبّــه 

ــا  ــاء وم ــن بن ــا م ــا عليه الســاحات وم

تحتهــا مــن أقبيــة، إضافــًة إىل توثيــق 

جهــود املســلمني عىل مــر العصــور يف 

املســجد، وذلــك عــرب دراســة األبنية 

ــيون  ــون والعباس ــا األموي ــي أقامه الت

واملامليــك  واأليوبيــون  والفاطميــون 

والعثامنيــون.

ــار إىل أن الباحــث غوشــة ألف  يُش

أرخــت  التــي  الكتــب  مــن  العديــد 

ومنهــا  األقــىص،  واملســجد  للقــدس 

كتابــه عــن قبــة الصخــرة املرشفــة 

الــذي احتــوى عــىل 800 صــورة وثقــت 

لــكل زاويــة ونقــش يف القبــة.

المسجد األقصى المبارك..
أضخم كتاب مصّور عن القدس
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يُعتــرب مســجد حســن باشــا ) أو 

ــامل اإلســالمية  ــك(، أحــد املع حســن بي

ــذر  ــي تتج ــطينية الت ــة الفلس التاريخي

يف أرض مدينــة يافــا املحتلــة.

أقيــم املســجد يف أرقــى وأكــرب 

أحيــاء مدينــة يافــا القديــة، يف قلــب 

حــي املنشــية شــامل املدينــة، شــيده 

حاكــم يافــا يف حينــه القائــد العثــامين 

ــام  ــقي ع ــايب الدمش ــك الج ــن بي حس

1914، قــرب شــاطئ البحــر املتوســط، 

ــة  ــىل عراق ــاهًدا ع ــامًخا، ش ــي ش وبق

هــذه املدينــة؛ التــي عرفــت بـ«عــروس 

ــر«. البح

نظــرة  العثــامين  للــوايل  كانــت 

ــا  ــة ياف ــراين ملدين ــدد العم ــة التم لحال

التــي كانــت مزدهــرة اقتصاديــاً يف 

ذلــك الوقــت، وبالتــايل كان ال بــد مــن 

بنــاء مســجد يف هــذا الحــي املزدهــر.

ــا  ــع م كان املســجد عــىل متــاس م

يعــرف اليــوم بـ«تــل أبيــب«، التــي مل 

الزمــان ســوى حــي  تكــن يف ذاك 

صغــري بجانــب يافــا العريقــة التــي 

يعــود تاريخهــا ألكــر مــن 5000 عــام.

ــع عــىل مســاحة نحــو  واملســجد يق

ــط  ــىل النم ــي ع ــع، بن ــر مرب 2000 م

العثــامين وبشــكل متــواز، فــكل جانــب 

يقابلــه جانــب آخــر يوازيــه بشــكل 

التــي مل  املــآذن  باســتثناء  هنــديس 

يبــق منهــا ســوى واحــدة أعيــد بناؤهــا 

بعــد تفجريهــا بفعــل فاعــل يف الثــاين 

ــرًا،  ــول 27 م ــان 1983، بط ــن نيس م

وهــو مســجد معلــق، يصــل إليــه بعــدة 

ســاحة  عــىل  ويحتــوي  دراجــات، 

للوضــوء،  مــاء  ونافــوريت  خارجيــة 

وقاعــة للصــالة الرئيســية، والعديــد 

ــة. ــن األروق م

وتحيــط باملســجد حديقــة، إضافــة 

ومكتبــة  ومدرســة  رياضيــة  لقاعــة 

أســفل  أخــرى  ومرافــق  وقاعــات 

ــة  ــة تربوي املســجد، فهــو مؤسســة ديني

رســالتها  تــؤدي  رياضيــة،  ثقافيــة 

كامــل. بشــكل 

واملســجد  مســتهدف منــذ عــام 

هــذا. يومنــا  وحتــى   ،1948

ففــي عــام 2000 كانــت هنــاك 

محاولــة مــن قبــل ألفــي مســتوطن 

ــه  ــجد إلحراق ــوا باملس ــيل أحاط إرسائي

مبــن فيــه، حيــث كان فيــه أكــر مــن 

30 شــابًا مــن يافــا، هبــوا للدفــاع 

ــوا باملخطــط  ــا علم عــن املســجد بعدم

الصهيــوين. 

ــارة مــا يســمى  ــأيت لزي وكل مــن ي

ــن  ــجد حس ــاهد مس ــب«، يُش ــل أبي »ت

الفنــادق  بــه  تحيــط  الــذي  بيــك 

املزدحمــة بالســياح، وهــو املعلــم الــذي 

ــة ككل،  ــخ املنطق ــاً تاري ــبق تاريخي يس

ــدى  ــاؤالت ل ــن التس ــد م ــري العدي ويث

ــة  ــن املســجد والهوي ــياح ع هــؤالء الس

ــا  ــا، وم ــم هن ــن كان يقي ــخ وم والتاري

الــذي حــدث وأدى إىل تحــول األمــور

مسجد حسن باشا - يافا 



موقعها: 
تقع إىل الشامل من عكا وتبعد عنها 4 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلغ مساحة أراضيها 810 دومنًا، وبلغ عدد سكانها عام 1945م حوايل 800 نسمة.

االحتالل الصهيوين: 
- اســتوىل االحتــالل الصهيــوين عــىل القريــة بالكامــل وهــّدم منازلهــا وأحــرق مزروعاتهــا عــام 

.1948

- أقــام االحتــالل عــىل أرايض القريــة مســتوطنة “بنــي عمــي”، وأســكن فيهــا يهــوًدا مهاجريــن 

مــن أوروبــا الرشقيــة.

أم الفرج
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