
الخميس 28 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 10 أيار 2021 

تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين



الخميس 28 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 10 أيار 2021 
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين  - العدد مئتان وثالثون - 230 -

7-6-5-4
رسالة المنبر الموحد لمحور المقاومة

11-10-9-8
الحملة العالمية بالتعاون مع قناة فلسطين اليوم تنظمان مؤتمر »نداء القدس«

13-12
الحملــة العالميــة ومؤسســة رواســي تنظمــان اللقــاء الدولــي “أمهــات الشــهداء منــارات 

علــى طريــق القــدس” فــي غــزة

14
الحملة العالمية وبلدية الغبيري: بيروت إلى القدس أقرب

15-14
العصابــات الصهيونيــة تخطــط لالنتقــام مــن هبــة بــاب العامــود: إصــرار علــى اقتحــام 

األقصــى فــي 28 رمضــان !

16
عالم أزهري: يوُم القدس يوٌم جماهيري لعلماء األمة ومثقفيها

 17
يوم القدس العالمي: يا مستضعفي العالم اتحدوا !

19-18
في يوم القدس العالمي مًعا نراها أقرب



قراءة رسالية في يوم القدس العالمي
يف شــهر رمضــان، شــهر الطُهــر والصفــاء، شــهر القــرآن والفرقــان، شــهر الجهــاد واالنتصــار، ويف الجمعــة 
ــل  ــش مــع التبت ــث العي ــة التقــوى، وحي ــوب لحقيق ــث الكــال العرفــاين للصامئــن، وُمالمســة القل األخــرة، حي

والدعــاء واإلجابــة.

تــأيت الدعــوة مــن هــذا اإلمــام املســكون بهمــوم اإلســالم واملســلمن، ليُعلن يف هــذا الجــو املشــحون بالعبودية 
ــة  ــوٌم عاملــٌي للقــدس، ترُتجــم األمــة العربي ــأن يــوم الجمعــة األخــرة مــن رمضــان هــو ي والطاعــة والجهــاد، ب
ــة،  ــذل والخضــوع والتبعي ــا، رافضــة ال ــا وكرامته ــاين عزته ــه مع ــن خالل ــاء، م ــانية جمع ــل اإلنس واإلســالمية، ب
وتُعلــن عــن موقفهــا مــن املُســتكربين، إنــه يــوم مواجهــة املســتضعفن للمســتكربين، ويــوم الوقــوف يف وجــه كل 

الطواغيــت، مهــا اختلفــت صفاتُهــم وأســائهم.

ــاء  ــه إحي ــدس يجــب في ــوم الق ــوم اإلســالم«، »ي ــدس هــو ي ــوم الق ــي قــدس رسه: “ي ــام الخمين ــول اإلم يق
ــت  ــد اآلن تح ــع بع ــن يق ــالم ل ــم، أن اإلس ــوى الظل ــب أن كل ق ــوم يج ــذا الي ــه« يف ه ــق قوانين ــالم وتطبي اإلس
ســطرتهم، أو ســيطرة عمالئهــم، إنّــه التحــرك والنــزول إىل الشــارع والتعبــر العمــي عــن رفــض الشــعوب لــكل 

ــالل. ــة واالحت ــك رفضــاً للصهيوني ــة، وهوكذل صــور االســتكبار والهيمن

أراد اإلمــام الخمينــي رضــوان اللــه عليــه، مــن هــذا اإلعــالن أن تبقــى القضيــة الفلســطينية حيــة يف الضمــر 
ــة األوىل ومــرى رســول اإلنســانية، حــارضًة يف ذاكــرة األمــة لتعمــل عــى اســتعادتها،  اإلنســاين، وتبقــى القبل
مــن هنــا ميكننــا أن نـُـدرك حجــم الكيــد املوجــود عنــد أعــداء فلســطن والقــدس واإلســالم، عندمــا يحاولــون أن 
يصفــوا هــذا اليــوم بأنــه يــوٌم إيــراٌن، ليرصفــوا األمــة عــن املعــن الصــايف، ويســتبدلونه مبــاء آســن مشــحون 

بالعصبيــة والطائفيــة ومتزيــق الصــف اإلســالمي، وضيــاع بوصلــة الجهــاد عــن وجهتهــا الحقيقيــة.

ــد احتــالل أي قطعــة أرض إســالمية،  ــه عن ــة، بأن لقــد أجمعــت كل املذاهــب اإلســالمية، وكل املجامــع الفقهي
ــا، وفــرض عــن عــى األمــة بعمومهــا، وال يُعــرُف أن  يصبــح الجهــاد يف ســبيل إعــادة هــذه األرض واجبًــا رشعيً
أحــًدا مــن الفقهــاء قــال بغــر ذلــك، وهــذا مــا أراد اإلمــام رضــوان اللــه عليــه اســتبقاءه يف ذاكــرة األمــة مــن 

خــالل إعالنــه ليــوم القــدس العاملــي.

إن إحيــاء يــوم القــدس يف الشــارع اإلنســاين واإلســالمي، هــو مبثابــة تعبئــة هــذا الشــارع بالهتــاف الرافــض 
للتعايــش مــع الظلــم والظاملــن، إنــه الرتجمــة العمليــة لتلــك املقولــة الذهبيــة » كونــوا للمظلومــن عونــاً، وللظاملن 

. » خصًا

نحــن بحاجــة اليــوم إىل هــذا اليــوم بــكل تجلياتــه، ملواجهــة حالتــن أساســيتن، األوىل منهــا هــي حالــة 
الرتهــل واالنبهــار التــي دفعــت البعــض إىل االنبطــاح والتبعيــة والتطبيــع مــع الكيــان الظــامل، متناســن للتاريــخ 
والديــن ولدمــاء الشــهداء، والثانيــة هــي حالــة االســتكبار والعلــو والطغيــان والحصــار بــكل صــوره، التــي متارســه 
ــا مبشــاريعهم وثقافتهــم  ــا، ثــم إلحاقن ــا وحريتن ــا كل عوامــل كرامتن ــم واالســتكبار، لتســلب من ــا قــوى الظل علين
ــه  ــاد يف وج ــه العن ــوره، وألن ــى ص ــوري بأبه ــي الث ــه الوع ــه، ألن ــذا كل ــة إىل ه ــن بحاج ــم، نح ــفة حياته وفلس

الطغيــان بأســمى معانيــه النبيلــة.

رحــم اللــه اإلمــام الخمينــي رضــوان اللــه عليــه، الــذي قــرأ العــدو مــن خــالل حالــٍة قرآنيــة وعرفانيــة، وأدام 
ــذي واصــل حمــل  ــه، ال ــي دام ظل ــج الســيد عــي الخامنئ ــث واألمــن عــى النه ــه عــى األمــة اإلمــام الوري الل

األمانــة بصــدق ووفــاء ملنهــج آل البيــت، حملــُة الحــق وُشــهداء الحــق.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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السيد نرص الله: مستقبل املنطقة 
يَصنعه محور املقاومة

مبناســبة يــوم القــدس العاملــي، 

ــة  ــوم جمع ــادف يف آخــر ي ــذي يُص ال

مــن شــهر رمضــان املبــارك، املنــرب 

املوحــد ملحــور املقاومــة يوجــه رســالة 

ــا التمســك بالدفــاع  للعــامل، يؤكــد فيه

بوجــه  الفلســطينة  القضيــة  عــن 

الصهيــوين. االحتــالل  اعتــدءات 

ــه  ــزب الل ــام لح ــن الع ــال األم ق

الســيد حســن نــرص اللــه، مبناســبة يوم 

القــدس العاملــي الــذي يصــادف يف 

ــة مــن شــهر رمضــان  ــوم جمع آخــر ي

املبــارك: “إن اللقــاء مجــدًدا يف املنــرب 

ــا  ــن »التزامن ــر ع ــأيت للتعب الواحــد ي

ــطينية”. ــة الفلس ــا بالقضي وإميانن

ودعــا الســيد نــرص اللــه، يف كلمتــه 

املقاومــة  ملحــور  املوحــد  املنــرب  يف 

العاملــي،  القــدس  يــوم  مبناســبة 

الحضــور  مــن  إىل«املزيــد  الجميــع 

املوقــف  عــن  املناســب  والتعبــر 

أن  إىل  الفتًــا  واملؤمــن«،  الصــادق 

»هنــاك مجموعــة مــن العوامــل تؤكــد 

عظمــة املســؤولية وزيــادة املســؤولية 

عــى عاتقنــا جميًعــا”.

ــدس  ــة الق ــت إىل أن »هبّ ــا لف ك

يف األســابيع القليلــة املاضيــة، وتفاعــل 

ــاع  ــا، وقط ــة معه ــة الغربي ــل الضف أه

غــزة ودخولــه عســكريًا وإن كان بشــكل 

محــدود ومــدروس لنــرصة القــدس، يف 

محاولــة لصنــع معــادالت جديــدة، هــذا 

تطــور مهــم جــًدا بــن أيدينــا”، معتــربًا 

تؤكّــد  األخــرة  األحــداث  هــذه  أن 

ــه  ــطيني بحقوق ــعب الفلس ــك الش متّس

ــذا  ــا، و«ه ــن أي منه ــه ع ــدم تخلي وع

أمر مهم”.

الرئيــس  مرحلــة  “إن  وقــال: 

وأعمــدة  ترامــب  دونالــد  الســابق 

ويف  املنطقــة  يف  ســقطت  ترامــب 

اإلقليــم ومعهــا صفقــة القــرن«، مشــرًا 

التــي  العوامــل  جملــة  مــن  أن  إىل 

تحتّــم زيــادة املســؤولية »ثبــات محــور 

مرحلــة  ألخطــر  وتجــاوزه  املقاومــة 

اســتهدفت وجــوده وكيانــه يف املنطقــة 

وعــى مســتوى اإلقليــم”.

كذلــك، اعتــرب نرصاللــه أن األزمات 

العميقــة داخــل الكيــان الصهيــوين، 

االجتاعيــة، والسياســية، واألخالقيــة 

»بــدأت تظهــر عــى الســطح بشــكل 

واضــح وبشــكل قــوي«، وكثــرون مــن 

ــون  ــدؤوا يتحدث ــة »ب الخــرباء الصهاين

ــان  ــذا الكي ــاء ه ــى بق ــم ع ــن قلقه ع

ــة”. ــات العميق ــذه األزم ــّل ه يف ظ

الــذي  الســليم  املنطــق  أّن  ورأى 

املحتلــن  كّل  إىل  يوّجــه  أن  يجــب 

ــي  ــزاة أّن عليهــم تــرك األرض الت والغ

احتلوهــا، وإاّل ســيتّم إعادتهــم بالقــوة 

أو بغرهــا إىل األماكــن التــي أتــوا 

ــا. منه

نرصاللــه  الســيد  أكّــد  ختاًمــا 

الفلســطيني  الشــعب  أّن  طاملــا  أنّــه 

متمّســك بحقوقــه ويواصــل نضالــه، 

ــوا  ــون أن يصف ــتطيع املتخاذل ــن يس فل

ــذا  ــاد ه ــة الفلســطينية، ألّن جه القضي

الشــعب حّجــة عــى كّل عــريب ومســلم 

وعــى كّل إنســان حــّر يف هــذا العــامل.

هنية: الشعب الفلسطيني ال ميكن 
أن يسلّم أو أن يستسلم

الســيايس  املكتــب  رئيــس  لفــت 

لحركــة »حــاس« إســاعيل هنيــة إىل 
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ــع  ــش م ــة نعي ــذه املرحل ــه »ويف ه أن

القــدس التــي هــي بــن مشــهدين، 

ومخططــات  املعانــاة  مشــهد  بــن 

التهويــد  يف  الصهيــوين  االحتــالل 

وهــدم  والحفريــات  واالســتيطان، 

املنــازل والبيــوت، وإرغــام أهلهــا عــن 

الخــروج منهــا وأمــا املشــهد الثــاين 

الفلســطيني  الشــعب  »مشــهد  فهــو 

األيب املســلم املرابــط يف القــدس ويف 

املســجد األقــى املبــارك ».

نّخالة: الشعب الفلسطيني سيبقى 
يف  هذه األرض وسُيدافع عنها

رأى األمــن العــام لحركــة الجهــاد 

العــدو  أن  نخالــة  زيــاد  اإلســالمي 

القــدس  »يحتــّل  الــذي  الصهيــوين 

ويعمــل ليــل نهــار عــى تجريــد الشــعب 

بعمليــات  وجــوده  مــن  الفلســطيني 

الهــدم املســتمرة يعمــل عــى رســم 

اإلســالمية  املدينــة  يهوديــة  مالمــح 

املقّدســة”.

وأشــار النخالــة إىل أولئــك الذيــن 

مــن  وضائرهــم  أنفســهم  »باعــوا 

ليُطفــوا  العربيــة،  األنظمــة  بعــض 

بعمليــات  وجــوده،  عــى  رشعيــًة 

التطبيــع التــي أصبحــت تشــّكل تهديــًدا 

الفلســطيني  الشــعب  عــى  حقيقيًــا 

القــدس«. يف  ووجــوده 

الشيخ صربي: ثّبتوا البوصلة 

نحو القدس

األقــى  املســجد  خطيــب  بــّن 

»هــذا  أن  صــربي  عكرمــة  الشــيخ 

اليــوم العاملــي هــو يــوم مشــهود ال بــد 

أن نذكــر العــامل بهــذه املدينــة املباركــة 

املقدســة«.

ــامل يف  ــالة للع ــربي رس ــه ص ووّج

ــوا البوصلــة  يــوم القــدس، قائــاًل: »ثبّت

ــا،  نحوهــا، ال تنســوها، ال تنشــغلوا عنه

ــي أن  ــوم ال يعن ــص ي ــم، إّن تخصي نع

ننســاها يف ســائر األيــام، هــذا اليــوم 

للتذكــر والرتكيــز، أّمــا أن نذكرهــا 

ــل  ــوم، ب ــا يف كل ي ــي أن نذكره فينبغ

ــتهدفة مــن  يف كل وقــت، وهــي املُس

ــع اآلن وال  ــا تخض ــالل ألنه ــل االحت قب

ــالل«. ــر االحت ــت ن ــزال تح ت

5

- 2
30

 - 
ون

الث
وث

ن 
ئتا

 م
دد

لع
- ا

 

الخميس 28 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 10 أيار 2021 



6

ــة، قــال رئيــس  مــن القــدس املحتل

ــس  ــروم األرثوذك ــطية لل ــاقفة سبس أس

املطــران عطاللــه حّنــا: “إن القــدس 

يُســتثنى  مســتهدفة يف كل يشء، وال 

مــن ذلــك يشء عــى اإلطــالق، فكــا 

واألوقــاف  املقدســات  تســتهدف 

أيًضــا  تســتهدف  هكــذا  اإلســالمية، 

املســيحية”. ومقدســاتنا  أوقافنــا 

»كــا  أنــه  حنــا  عطاللــه  وأكــد 

الذيــن  املســلمن  عــى  يعتــدى 

يتوجهــون إىل املســجد األقــى، هكــذا 

ــا عــى املســيحين  ــداء أيًض ــّم االعت يت

عندمــا يتوجهــون اىل كنيســة القيامــة، 

مؤّخــرًا عندمــا  مــا حــدث  وهــذا 

القيامــة  بعيــد  املســيحيون  احتفــى 

املجيــد”.

مــن اليمــن، قــال قائــد حركــة 

امللــك  عبــد  الســيد  اللــه«  »أنصــار 

الشــعب  “إّن  الحــويث:  الديــن  بــدر 

اليمنــي بانتائــه اإلميــاين وهويتــه 

يف  ثبــاٍت  بــكّل  مــاٍض  اإلميانيــة 

ــارصة  ــّق يف من ــف الح ــكه باملوق متّس

الشــعب الفلســطيني، والســعي لتحريــر 

فلســطن واملقدســات وعــى رأســها 

الرشيــف”. األقــى  املســجد 

ورأى املرجــع الدينــي البحرينــي 

»القــدس  أن  قاســم  عيــى  الشــيخ 

ــر  ــرر والتطّه ــوم للتح ــرب الي ــي أق ه

املقاومــة  جبهــة  إلميــان  واالنعتــاق 

العمالقــة الناميــة والفصائــل الحــرّة 

ــن  ــن م ــطينية ومالي ــة الفلس للمقاوم

ــأّن  ــائها ب ــا ونس ــة ورجاله ــباب األم ش

القــدس وفلســطن والديــن قبــل املــال 

والــدم والــروح”.

المطران عطا الله: نحن لسنا حياديين في ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية

السيد الحوثي: نقّدر ما يقوم به »أحرار القدس«

الشيخ قاسم: شعب البحرين مع الموت في سبيل تحرير 
األقصى والقدس
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ســعدات  أحمــد  األســر  أمــا 

ويف رســالة مــن ســجون االحتــالل 

ــد  ــو أحم ــه أب ــا نائب ــوين، قرأه الصهي

وراء  مــن  »أخاطبكــم  قــال:  فــؤاد، 

الصهيــوين،  العــدو  ســجن  قضبــان 

ــوم  ــم الي ــون بينك ــو أك ــت ل ــم متّني وك

ــدس  ــوم الق ــد، ي ــوم املجي يف هــذا الي

العاملــي”.

وأضــاف ســعدات أنهــم يف ســجون 

الــذي  لليــوم  يتطلعــون  االحتــالل 

ــدس،  ــم يف الق ــم وبينك ــه معك »منضي

يف طهــران، يف ســوريا، يف لبنــان، 

يف األردن، ويف القــدس أواًل«، معتــربًا 

»القــدس  أّن  يعنــي  اليــوم  أن هــذا 

وللمســلمن،  وللعــرب  للفلســطينين 

تحييــه  بامتيــاز  عاملــي  يــوم  وهــو 

الشــعوب يف مختلــف أنحــاء العــامل”.

ــام  ــن ع ــف أم ــراق، وص ــن الع م

ــس الخزعــي  ــب أهــل الحــق قي عصائ

الكيــان الصهيــوين بـ«الغــّدة الرطانية 

التــي أرادوا مــن خاللهــا التمــدد عــى 

أرضنــا العربيــة وأرادوا تزويــر تاريخنــا 

ــالمي”. اإلس

محــاوالت  كل  »رغــم  وأضــاف 

متكــن هــذا الكيــان مــن قبــل الواليات 

املتّحــدة األمركيــة وممــن يقــف خلفهــا 

ــة  ــات رسي ــات ومنظ ــن دول ولوبي م

املطلــق  العســكري  بالدعــم  وعلنيــة 

ــإّن  ــوح.. ف ــادي املفت ــم االقتص وبالدع

ــعوبه،  ــه، بش ــة بحكومات ــور املقاوم مح

ــه، يشــهد التقــّدم بعــد التقــدم  بفصائل

ــرص، ويف كل  ــو الن ــرص تل ــق الن ويحق

ــات”. ــن والجبه امليادي

قــال مفتــي العــراق الشــيخ مهــدي 

الصميدعــي: “إن فلســطن هــي قضيــة 

ــا  ــالمية«، مضيًف ــانية إس ــة إنس عقائدي

أّن هــذه األرض »أرض الجهــاد”.

واعتــرب الصميدعــي أن العراقيــن 

ــي  ــى م ــه ع ــار أن ــرون باعتب »يفتخ

كبــر  دور  للعراقيــن  كان  التاريــخ 

ــون  ــدس ويف ع ــت املق ــر بي يف تحري

ــه  ــى وج ــطينين ع ــين والفلس املقدس

التحديــد«،  وجــه  وعــى  الكــال 

مشــدًدا عــى أن يــوم القــدس هــو 

»يــوم عظيــم”.

األسير سعدات: أخاطبكم من وراء قضبان سجن العدو

الخزعلي: محور المقاومة يشهد التقّدم بعد التقدم

المفتي الصميدعي: فلسطين هي »قضية عقائدية 
إنسانية إسالمية”



نظمــت الحملــة العامليــة للعــودة 

إىل فلســطن يف ذكــرى يــوم القــدس 

العاملــي يف الجمعــة األخــرة مــن شــهر 

ــة  ــع الهب ــا م ــارك ووقوفً ــان املب رمض

ــا  ــرًا إلكرتونيً ــة مؤمت ــية املبارك املقدس

ــل  ــدس”، حم ــداء الق ــوان “ن تحــت عن

ــامل. ــدس إىل الع ــل الق ــوت أه ص

القــدس”،  “نــداء  مؤمتــر  يــأيت 

الــذي شــاركت فيــه كبــار الشــخصيات 

صــربي  عكرمــة  كالشــيخ  املقدســية 

خطيــب املســجد األقى املبــارك واألب 

منويــل مســلم عضــو الهيئــة اإلســالمية 

املســيحية لنــرصة القــدس واملقدســات 

رئيــس  حنــا  عطاللــه  واملطــران 

ــس  ــروم األرثوذك ــطية لل ــاقفة سبس أس

ــيخ  ــرر الش ــر املح ــة إىل األس باإلضاف

ــل  ــة العم ــو هيئ ــان وعض ــر عدن خ

ــم  ــدس راس ــي يف الق ــي واأله الوطن

ــد  ــر وال ــو خض ــن أب ــدات وحس عبي

ــو  ــد أب ــى محم ــوم الفت ــهيد املظل الش

ــتوطنون  ــه املس ــذي اختطف ــر ال خض

وأحرقــوه، يــأيت وســط ظــروف صعبــة 

بالقــدس  تعصــف  حاميــة  وأجــواء 

ــة  ــنة حافل ــن س ــا، م ــا وبرشه بحجره

بجرائــم القتــل واألرس واالقتحامــات 

إىل عمليــات الهــدم الوحشــية التــي 

مل تتوقــف بهــدف ترشيــد وتهجــر 

الجديــدة  النكبــة  إىل  الفلســطينين 

التــي تعصــف رياحهــا حاليــاً بحــّي 

ــة  ــرّض لعلمي ــذي يتع ــرّاح ال ــيخ ج الش

ــانية  ــر اإلنس ــرب كّل معاي ــد ت تهوي

الدوليــة  واألعــراف  والقوانــن 

بعــرض  املتحــدة  األمــم  وقــرارات 

الحائــط.
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الشــيخ الدكتــور عكرمــة صــربي 

ــه  ــد يف كلمت ــر أكّ ــح املؤمت ــذي افتت ال

وال  الفلســطيني  الشــعب  أّن  عــى 

أفعــال  إىل  يحتــاج  املقــديس  ســيا 

ــّدي  ــاعده يف التص ــة تس ــور عملي وأم

يف  والصمــود  االحتــالل  ومواجهــة 

ــه، وأّن األقــوال ومواقــف  أرضــه وبيوت

الشــجب وشــعارات االســتنكار ال تكفــي 

ومل تعــد تنفــع شــيئًا، داعيًــا إىل أن 

ــوم القــدس واســبوع القــدس  يكــون ي

ــام  ــات إىل رضورة القي مناســبة لاللتف

ــى  ــطن واألق ــاه فلس ــا تج ــيء م ب

ــة واإلســالمية،  ــة العربي ــل األم مــن قب

)َوقُــِل  كتابــه:  يقــول يف  اللــه  “ألّن 

ــولُُه  ــْم َورَُس ــُه َعَملَُك ــَرَى اللَّ ــوا فََس اْعَملُ

َوالُْمْؤِمُنوَن( التوبة 105.

ــق  ــد بح ــار إىل أن التهوي ــا أش ك

العــامل  “النشــغال  مســتمر  القــدس 

العــريب واإلســالمي عنهــا”، مضيًفــا 

بالحــرب  يحاربنــا  “االحتــالل  أن 

لذلــك  الســكانية،  الدميوغرافيــة 

يف  جــرّاح  الشــيخ  حــّي  اســتهدف 

القــدس، كــا اســتهدف حــّي البســتان 

ســلوان”. يف  الهــوى  بطــن  وحــي 

يف  واملتخصــص  املرابــط  أمــا 

الشــأن املقــديس راســم عبيــدات فقــد 

أشــار إىل أّن يــوم القــدس تعبــٌر عــن 

ــة الفلســطينية يف نفــوس  عمــق القضي

األمــة، وأّن يــوم القــدس ليــس لإلحيــاء 

ــّول  ــي تح ــل يوم ــو فع ــل ه ــرى ب كذك

ــين يف  ــد املقدس ــاة عن ــط حي إىل من

ــم  ــالل ورس ــة االحت ــود ومواجه الصم

ــود  ــدس وفلســطن بالجه مســتقبل الق

ــرة. ــات الكب ــعبية والتضحي الش

التــي  املُدويــة  الرصخــة  منــذ 

اإلمــام  الكبــر  الراحــل  أطلقهــا 

ــا  ــن عاًم ــان وأربع ــل إثن ــي قب الخمين

ــر  ــرت يف النه ــدس، ج ــل الق ــن أج م

ميــاه كثــرة، فالعــرب واملســلمون مل 

يعــودوا موحديــن حــول قضيــة القدس، 

ومل تعــد بوصلتهــم وال قضيتهم األوىل، 

حيــث العديــد من دول النظام الرســمي 

ــا  ــة عالقاته ــف برشعن ــريب مل تكت الع

التطبيعيــة مــع دولــة االحتــالل، كتعبــر 

عــن حالــة اإلنهيــار التــي عصفــت 

بهــذا النظــام العــريب، والــذي حدثــت 

ودوره  بنيتــه  يف  كبــرة  تغــرات 

ــع  ــام يرف ــن نظ ــل م ــه، ولينتق ووظيفت

ــات وال  ــح وال مفاوض ــعارات »ال صل ش

اعــرتاف« مــع دولــة اإلحتــالل ، الءات 

يقــول  نظــام  اىل  الخرطــوم،  قمــة 

ــرتاف«  ــاوض واإلع ــح والتف بـــ »الصل

عليهــا  وليزيــد  االحتــالل،  بدولــة 

الهرولــة التطبيعيــة وإقامــة التحالفــات 

والعســكرية  األمنيــة  اإلســرتاتيجية 

معهــا، اإلمــارات والبحريــن والســودان 

ــد  ــا إىل التوّح ــا، داعيً ــرب منوذًج واملغ
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الخميس 28 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 10 أيار 2021 

الشيخ صبري: الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أفعال وأمور عملية تساعده 
في مواجهة االحتالل

عبيدات: يوم القدس تعبير عن عمق القضية الفلسطينية في نفوس األمة
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خــر  الشــيخ  املحــرر  األســر 

اليــوم  الحاجــة  أّن  اعتــرب  عدنــان 

هــي أكــرب لاللتــزام بدعــوة اإلمــام 

الخمينــي الراحــل إلحيــاء يــوم القــدس 

ــي، انتصــاًرا للشــاب الفلســطيني  العامل

الــذي أطلــق النــار عى حاجــز الزعرتة 

ــن  ــي رُشّدت م ــة الت ــاًرا للحاج وانتص

منزلهــا يف حــّي الشــيخ جــراح مــن آل 

الغــاوي ورفضــاً لعمليــة االغتيــال الذي 

تعرّضــت لهــا الحاجــة رحــاب الحــروب 

ــون. ــز عتصي ــى حاج ع

دعــوة  عدنــان  الشــيخ  ووّجــه 

جميــع  بــن  والتوّحــد  لالتحــاد 

الفصائــل واألفرقــاء واملذاهــب ملواجهة 

األخــوة.العــدو الــذي يتقــّوى عــى نــرش الفــن  املســلمن  بــن  والتفرقــة 

الشيخ عدنان: أدعو للوحدة ونبذ التفرقة من أجل القدس وفلسطين

أكّــد املطــران عطــا اللــه حّنــا رئيس 

ــروم األرثوذكــس،  أســاقفة سبســطية لل

يف كلمتــه خــالل املشــاركة بـ«نــداء 

ــي  ــدس العامل ــوم الق ــأن ي ــدس« ب الق

الــذي يتزامــن هــذا العــام مــع ذكــرى 

النكبــة الفلســطينية يجــب أن يوّجــه 

أنظــار العــامل نحــو مدينــة القــدس 

التــي تتعــرض إىل حملــة غــر مســبوقة 

تهــدف إىل طمــس معاملهــا العربيــة 

ــل مــن  ورسقــة أوقافهــا وتراثهــا والني

ــا. ــل فيه ــطيني األصي ــور الفلس الحض

املطــران حّنــا أشــاد بتصّدي شــباب 

ــة  ــدو التهويدي ــات الع ــدس ملخطط الق

وأعالــه اإلجراميــة، الذيــن عــرّبوا 

بصدورهــم العاريــة عن خيــار املواجهة 

ــن  ــوا ع ــالل ودافع ــع االحت ــوح م املفت

املقّدســات اإلســالمية واملســيحية؛ كــا 

ناشــد املطــران باســم القــدس أحــرار 

األمــة العربيــة والعــامل أن يتحرّكــوا 

ملنــع االحتــالل مــن االســتيالء عــى 

ــدس  ــا، ألّن الق ــر أهله ــدس وتهج الق

حــّق  أصحــاب  والفلســطينيون  حــّق 

ــن  ــب ول ــع حــّق وراءه مطال ــن يضي ول

يتمّكــن أحــٌد يف هــذا العــامل مــن 

تصفيتــه.

لســنا  »نحــن  قائــاًل:  وبــّن 

بالقضيــة  يتعلــق  فيــا  حياديــن 

الفلســطينية، وفيــا يتعلــق بالقــدس 

بشــكل خــاص، نحــن ندافــع عــن هــذه 

ــا  ــدس، ألنن ــع عــن الق ــة، ونداف القضي

القضيــة  ندافــع عــن هــذه  عندمــا 

العادلــة وعندمــا ندافــع عــن القــدس، 

عــن  تاريخنــا،  عــن  ندافــع  إمنــا 

إمياننــا، عــن جذورنــا، عــن أصالــة 

حضورنــا يف هــذه. البقعــة املقدســة 

مــن العــامل”.

المطران حّنا: نحن لسنا حياديين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
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ــذي  ــر ال ــو خض ــهيد أب ــد الش وال

رمضــان  شــهر  يف  ولــده  استشــهد 

يــوم  أّن  أكّــد  القــدس،  املبــارك يف 

القــدس وهبّــة القــدس مناســبة للعــامل 

احتــالل  أطــول وآخــر  ليقــف ضــّد 

مســتمّر يف التاريــخ الحديــث وينــارص 

القضيــة اإلنســانية التــي ال غبــار عليهــا 

ــا إىل  ــطن وعودته ــّرر فلس ــي تح وه

أبنائهــا الحقيقيــن.

رئيــس  مســلّم  منويــل  األب  أّمــا 

الهيئــة الشــعبية العامليــة لعدالــة وســالم 

القــدس الــذي اختتــم املؤمتــر أكّــد أّن 

الــرصاع مــع املحتــّل هــو رصاع وجــود 

رصاًعــا  وليــس  وتاريــخ  وحضــارة 

هدفــه فقــط الوصــول إىل ســالم مــع 

ــالل. االحت

العامــود  بــاب  يف  فالــرصاع 

والشــيخ جــراح هدفــه تثبيــت اإلنســان 

املقــديس يف أرضــه التــي لــه حــّق 

ــداده  ــن أج ــا م ــا ووراثته ــش فيه العي

وتوريثهــا ألبنــاءه، وهــو جــزء مــن 

معركــة عــودة الالجئــن الفلســطينين.

واعتــرب األب مســلّم أّن يوم القدس 

العاملــي مناســبة مهمــة يكّ يتضامــن 

العــامل مــع املقدســين ويوّجــه أنظــاره 

إليهــم وإىل قضيّتهــم التــي ال أفــق 

لحلّهــا إالّ بالقــوة واملواجهــة واملقاومــة 

ــا  ــرم، داعيً ــالل املج ــذا االحت ــّد ه ض

واملقدســين  عموًمــا  الفلســطينين 

بشــكل خــاص للوقــوف بقــّوة أمــام 

هجمــة االحتــالل بــكّل مــا أمكنهــم.

ــه  ــذي نقلت ــر، ال ــل املؤمت ــا تخلّ ك

قنــاة فلســطن و يونيــوز والعديــد مــن 

القنــوات التلفزيونيــة وجــرى بثـّـه عــى 

ــة  ــة العاملي ــة للحمل املنصــات اإللكرتوني

للعــودة إىل فلســطن، كلــات ألهــايل 

القــدس عــرّبت عــن مشــاعرهم يف 

ــم  ــا نداءه ــوا فيه ــدس وّجه ــوم الق ي

للعــامل بالوقــوف إىل جانــب حّقهــم 

وحياتهــم  أرضهــم  يف  املقــّدس 

الكرميــة.

والد الشهيد أبو خضير: يوم القدس مناسبة للوقوف بوجه االحتالل

األب مسّلم: قفوا بكّل ما أمكنهم من قّوة أمام هجمة االحتالل
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الحملة العالمية ومؤسسة رواسي
تنظمان اللقاء الدولي »أمهات الشهداء منارات على 

طريق القدس« في غزة

ــة روايس  ــة ومؤسس ــة العاملي الحمل

“أمهــات  الــدويل  اللقــاء  تنظــان 

طريــق  عــى  منــارات  الشــهداء 

غــزة يف  القــدس” 

ضمــن فعاليــات أســبوع العــودة 

وإحيــاء يــوم القــدس العاملــي، نظّمــت 

والحملــة  فلســطن  روايس  مؤسســة 

فلســطن اللقاء  إىل  للعــودة  العامليّــة 

الــدويل يف غــزة بعنــوان: “أمهــات 

طريــق  عــى  منــارات  الشــهداء 

القــدس”.

الحسني: القدس باتت أقرب

بعــد  الكلــات  بدايــة  كانــت 

ــم معرفــة اللقــاء، كلمــة الجهــات  تقدي

التشــكيي  الفنــان  ألقاهــا  املنظمــة 

فايــز الحســني مديــر مؤسســة روايس 

ــوم  فلســطن، أشــار فيهــا إىل قيمــة ي

القــدس وأن تكــون القــدس أقــرب، 

نفوســنا  إىل  مــى  وقــت  أي  مــن 

وقلوبنــا وأرواحنــا لتكــون أقــرب إلينــا 

فنتوّحــد بهــا بتوحيــد الجهــود والقلــوب 

ــة  واالتجاهــات نحوهــا لتكــون البوصل

واملــؤرش، بعــد ان ترحــم عــى الشــهداء 

وحيّــا صمــود أمهــات الشــهداء ونيلهــن 

فلســطن،  لشــهداء  األمومــة  رشف 

بالرتبيــة الحســنة القــدوة وبالصــرب 

عــى استشــهاد أبنائهــن، وعايدهــّن 

ــا لهــن  بقــدوم رمضــان الكريــم متمنيً

ــن. ــا مقبول ــا وقياًم صياًم

أم الشهيد محمد أبو خضري

ثــم تلتــه كلمــة الضفــة الغربيــة 

ــر  ــو خض ــد أب ــيدة أم رائ ــا الس ألقته

خضــر،  أبــو  محمــد  الشــهيد  وأم 

حيّــت األمهــات الصابــرات املعطــاءات، 

املبــارك.  برمضــان  لهــّن  وباركــت 

وشــكت توجســها مــن هــذا الشــهر، 

رغــم انــه شــهر رحمــة ومغفــرة، لكــن 

ــد  ــا محم ــهاد ابنه ــهر استش ــه ش لكون

ترتقــب  صــارت   2014 رمضــان  يف 

ــّح  ــربى. ويص ــداث ك ــول أح ــه حص في

ترقبهــا دوًمــا. ومتنــت ألهــل فلســطن 

كرميــاً  رمضــان  الشــهداء  وأمهــات 

ــة. ــر والربك بالخ

أبــو  طــارق  الشــهيد  والــدة 
حســنني

ألقتهــا  الشــهداء  أمهــات  كلمــة 

الســيدة ســمية أبــو حســنن والــدة 

ــدت  ــنن، أك ــو حس ــارق أب ــهيد ط الش

فلــوال  كرامــة،  الشــهادة  أن  فيهــا  

لهــا  ابنهــا طــارق مــا كان  شــهادة 

أن تكــون أًمــا لشــهيد وال ان تتكلــم 

يف محــر أمهــات الشــهداء وال أن 

الــدويل. اللقــاء  متثلهــن يف هــذا 
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وأضافــت أن تكــون األم فلســطينية 

ربّــاين  لــدور  منــذورة  أنهــا  يعنــي 

القــدس  درب  إىل  تشــر  أن  إلهــي، 

وان تنجــب أبطــاالً لحايــة القــدس 

القــدس  لتبقــى  القــدس،  وتحريــر 

عاليــة وكرميــة وأبيــة ومصونــة.

جاهــزة  املقاومــة  رضــوان: 
ورجالهــا القــدس  لنــرص 

حركــة  يف  القيــادي  كلمــة 

د.  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة 

توّجــه  أن  بعــد  رضــوان،  إســاعيل 

ــطن  ــات فلس ــم ألمه ــة والتكري بالتحي

ــات شــهداء فلســطن،  ــد أمه وبالتحدي

ــاوم  ــد املق ــد القائ ــدو بتهدي ــر الع ذكّ

ــه  ــتغاث ب ــا اس ــف عندم ــد الضي محم

العــدو  بــأن  القــدس،  هبّــة  شــباب 

الــذي يســتبيح الكرامــات واألمــالك 

والدمــاء لــن يكــون مطلــق اليديــن 

أنــه كذلــك بــل ســيدفع  إذا توهــم 

الثمــن غاليًــا، وأن املقــاوم، وبالتحديــد 

القســام جاهــزة لنــرصة أهــل القــدس 

ــا  ــطن، ك ــدس، وكل فلس ــباب الق وش

وترحــم عــى الشــهداء، وخــص اإلمــام 

أطلــق  الــذي  بالرحمــة،  الخمينــي 

ــدس يف  ــوم الق ــاء ي ــوة إىل إحي الدع

العــرش األواخــر املباركــة مــن رمضــان.

عبــاس: يــوم القــدس يؤطــر 
القلــوب واألدمغــة والســواعد 
تحريــر  أجــل  مــن  ويجمــع 

فلســطني

عبــاس  يوســف  الشــيخ  وألقــى 

ــة للعــودة  ــة العاملي املنســق العــام للحمل

إىل فلســطن كلمــًة عــرّب فيهــا عــن عن 

االلتــزام العميــق بقضيــة الجهــاد ألجــل 

فلســطن والقــدس الرشيــف، وتحــّدث 

عــن أهميــة يــوم القــدس الــذي يؤطــر 

ــف  ــواعد ويؤل ــة والس ــوب واألدمغ القل

الجهــود ويجمــع الــدروب إىل فلســطن 

لتبقــى يف قلــب ووجــدان أبنــاء األمــة. 

ــوم  ــذا الي ــاء ه ــّن رضورة إحي وب

الفلســطيني  العــام  الــرأي  لتنويــر 

والعاملــي،  واإلســالمي  والعــريب 

ــن  ــهداء وع ــة الش ــن كرام ــدث ع وتح

ــه،  ــد ب ــي تتوح ــهيد الت ــة أم الش كرام

ألنهــا هــي التــي ربتــه عــى هــذا 

الشــعور  وأكيــد  الرشيــف.  الــدرب 

بقــرب النــرص واللقــاء يف فلســطن 

األقــى. رحــاب  ويف 

الربكــة والكرامــة  الخططــي: 
تنجــدل مــن القــدس

الدكتــور وليــد الخططــي، عضــو 

ــاد  ــة الجه ــيايّس يف حرك ــب الس املكت

ــة  ــه عبقري ــالمي، إذ رأى يف كلمت اإلس

الربكــة  وانجــدال  واملــكان،  الزمــان 

ــخ  ــرب التاري ــدس، ع ــة يف الق والكرام

واملرســلن،  األنبيــاء  أرض  لتكــون 

الثــورة  مفجــر  ليحــدد  وصــواًل 

ــة األخــر  ــران الجمع اإلســالمية يف إي

مــن رمضــان يوًمــا عامليًــا للقــدس، 

ميّــز يف كلمتــه بــن تياريــن، تيــار 

وضــد  فلســطن  نحــو  بندقيتــه 

االحتــالل وعدوانــه وقلبــه وموقفــه مــع 

فلســطن ويعمــل عــى نرصتهــا ورفــع 

ــا  ــا أين ــه إليه ــا، وبوصلت ــم عنه الظل

ــار  ــو تي ــاين ه ــار الث ــا التي كان؛ بين

التطبيــع والخيانــة ومســاندة االحتــالل 

والتواطــؤ معــه ضــد فلســطن وشــعبتها 

ضدهــا  ومواقفهــم  ومقاوميهــا، 

واتجاهاتهــم شــتى مــا عــدا فلســطن.

وختــم قائــاًل: يف مناســبة يــوم 

القــدس العاملــي جديــر بنــا العــودة إىل 

النظــر املســؤول يف قضيتنا ويف الحالة 

الســابقة التــي أدت إىل الحالــة الراهنة 

لتصويــب املواقــف وتعديــل االتجــاه 

ولتكــون  فلســطن  قضيــة  ملصلحــة 

ــف. ــدس الرشي ــا إىل الق بوصلتن

الرباهمــي: تونــس وقفــت مــع 
ضــد  الفلســطينية  القضيــة 

الباطــل منــذ البدايــة

وكانــت كلمــة املناضلــة التونســية 

النائــب الســابقة يف الربملــان التونــي 

ــة  ــرصة ومكثف ــي مخت ــة الرباهم مبارك

فلســطن  لنســاء  التحيــة  ووجهــت 

وأمهــات الشــهداء، وأكــدت موقــف 

الدعــم الكامــل والتأييــد املطلــق لحــق 

الشــعب الفلســطيني بأرضــه ووطنــه 

وأن شــعب تونــس وشــعوب املغــرب 

ــب الحــق  العــريب مل تكــن إال إىل جان

الفلســطيني وضــد باطــل االحتــالل 

والعــدوان.

ــواع  ــة أن ــض كاف ــاّمل: نرف الج
التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين

ثــم تلــت كلمــة الدكتــورة غديــر 

ــاء  ــم “نس ــت باس ــن الكوي ــال م الج

وأمهــات الخليــج” والتــي أكــدت رســالة 

الرافضــة  الخليــج  ونســاء  أمهــات 

للتطبيــع مــع كيــان العــدو الصهيــوين، 

فلســطن  ســوى  يريــن  ال  وأنهــن 

العــودة  وشــعبها وحقــه األبــدي يف 

ــة  ــه الطبيعي ــة حيات ــده ومارس إىل بل

ــودة  ــوم الع ــوم، ي فوقــه، وإن هــذا الي

ــا  ــًدا، لكنن ــه بعي ــداء يرون إن كان األع

ــا. ــراه قريبً ن



14

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــت الحمل افتتح

بلديــة  مــع  بالتعــاون  فلســطن  إىل 

الجنوبيــة  الضاحيــة  يف  الغبــري 

للعاصمــة اللبنانيــة بــروت فعاليــات 

 2021 للعــام  العاملــي  القــدس  يــوم 

بنصــب مجموعــة مــن لوحــات الطريق 

ــروت  ــة ب ــن مدين ــافة ب ــل املس تحم

القــدس  الفلســطينية  والعاصمــة 

أهــّم  مــن  بعــٍض  عــى  الرشيــف 

ــري،  ــة الغب ــات وشــوارع منطق تقاطع

كيلومــرت.  232 تبلــغ  والتــي 

بحضــور  الفعاليــة  إطــالق  وتــّم 

ــن  ــتاذ مع ــري األس ــة الغب ــس بلدي رئي

ــة للعــودة  ــة العاملي ــل الحمل خليــل وممثّ

امللــك  عبــد  الدكتــور  فلســطن  اىل 

ســكرية باإلضافــة اىل أعضــاء املجلــس 

والحاجــة  ســليم  أ.ماهــر  البلــدي 

ــري  ــة الغب ــق بلدي ــد ومنس ــة رع جهين

أ.حمــزة  الفلســطينية  املخيــات  يف 

البشــتاوي. فيــا توزعــت اللوحــات 

عــى شــارع الشــهيد الســيد مصطفــى 

بــدر الديــن، شــارع الشــهيد ســمر 

عبــاس  الســيد  مســتديرة  القنطــار، 

املوســوي، شــارع الســيد هــادي نــرص 

اللــه، جــادة الســيد املغيــب مــوىس 

الصــدر.

الفعاليــة  إطــالق  مــكان  ومــن 

ــارع  ــة يف ش ــة البلدي ــة حديق يف باح

القــدس، ألقــى الدكتــور عبــد امللــك 

ــة  ــة كلم ــة العاملي ــالً الحمل ســكرية ممث

أهميــة  عــن  فيهــا  عــرّب  باملناســبة 

التذكــر بفلســطن وقضيــة العــودة يف 

ــة  ــبة، وخاص ــكان ومناس ــان وم كّل زم

يف اليــوم العاملــي للقــدس، واعــًدا بــأّن 

“هــذا املــرشوع بــدأ مــن الغبــري يف 

يــوم القــدس العاملي وســيتم تعميمه يف 

أكــر مــن بلــد خــالل األيـّـام القادمــة” 

موّجًهــا رســالة “محبّــة وتقديــر وفخــر 

واعتــزاز ألهــل القــدس لصمودهــم 

واشــتباكهم اليومــي باللحــم الحــّي مــع 

ــم  ــن مدينته ــم م ــد اقتالعه ــدّو يري ع

ــاجدها  ــر مس ــدس وتدم ــد الق وتهوي

وكنائســها”.

ــس  ــل رئي ــن الخلي ــتاذ مع ــا االس أّم

مــا  كّل  أّن  فأكّــد  الغبــري  بلديــة 

املنطقــة  تطــّورات يف  مــن  يحصــل 

القــدس  أهــل  إرادة  عــى  تؤثّــر  مل 

ــم  ــم وثباته ــدون بصموده ــن يؤكّ الذي

يف الشــيخ جــرّاح وهبّتهــم األخــرة 

اليــوم  هــي  وفلســطن  القــدس  أّن 

أقــرب مــن أّي وقــت مــى. وأضــاف: 

ــعب  ــب الش ــا بجان ــف دامئً ــن نق “نح

دحــر  حتّــى  املقــاوم  الفلســطيني 

كّل  ونرفــض  اإلرسائيــي  االحتــالل 

أنــواع التطبيــع مــع االحتــالل”.

هــي  الفعاليــة  هــذه  أّن  علــًا 

واحــدة مــن سلســلة فعاليــات أطلقتهــا 

الحملــة العامليــة حــول العــامل مبناســبة 

ــة  ــوم القــدس تهــدف للتذكــر بقضي ي

ــودة. ــّق الع ــطن وح فلس
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االحتالل الصهيوني يمنع الطواقم الطبية من 
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الخميس 28 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 10 أيار 2021 

ــطيني  ــر الفلس ــالل األحم ــد اله أك

قــوات  أنَّ   2012-5-10 اإلثنــن 

أخرجــت  الصهيــوين  االحتــالل 

طواقمهــا مــن أروقــة املســجد األقــى 

املبــارك ومنعتهــا مــن مارســة عملهــا.

وقــال الهــالل األحمــر يف ترصيــح 

صحفــي: “إن أعــداد املصابــن داخــل 

املســجد األقــى املبــارك، وخاصــة 

تزايــد  املــرواين يف  املصــى  داخــل 

مصابًــا،   180 عــن  وزادت  مســتمر، 

ــرأس  ــن وال ــات يف الع ــب اإلصاب أغل

والرقبــة”.

املســعفن  مــن  عــدد  وأفــاد 

ــى، أن  ــل األق ــن داخ ــن م املطرودي

يجــدون  100 مصابًــا ال  مــن  أكــر 

ــم  ــض إصاباته ــعفهم، وأن بع ــن يس م

خطــرة، وأن الوضــع إجــااًل داخــل 

ــورة. ــة الخط ــب، يف غاي ــجد صع املس

األقــى  املســجد  مديــر  وقــال 

ــن 10- ــواين اإلثن ــر الكس ــيخ عم الش

ــذي يجــري  5-2021: »إن االقتحــام ال

ــبوق، وأن  ــر مس ــى غ ــجد األق للمس

ــامل  ــًدا الع ــات«، مناش ــات باملئ اإلصاب

بالتدخــل مــن أجــل وضــع حــد لعــدوان 

املســجد  عــى  املتواصــل  االحتــالل 

ــى. األق

ــش  ــن جي ــرة م ــوات كب ــت ق وكان

قبــة  مصــى  اقتحمــت  االحتــالل، 

ــى  ــي، ومص ــى القب ــرة، واملص الصخ

جميــع  وأخرجــوا  الرحمــة،  بــاب 

املســقوفة  داخلــه  مــن  املصلــن 

وســط إطــالق قنابــل صوتيــة وغازيــة 

تجــاه  عشــوائيًا  ورصــاص مطاطــي 

املواطنــن.

ــل  ــع التواص ــرب مواق ــرشت ع وانت

وشــد  للنفــر  دعــوات  االجتاعــي 

ظهــر  األقــى،  للمســجد  الرحــال 

محاولــة  ألي  والتصــدي  اإلثنــن، 

اقتحــام قادمــة مــن قبــل املســتوطنن.

املســجد  صحافيــون يف  وأفــاد 

الفلســطينين  الشــبان  أن  األقــى 

الذيــن رابطــوا منــذ األحــد وحتــى 

تصــّدوا  الباكــر،  الصبــاح  ســاعات 

ــالل  ــوات االحت ــة لق بصدورهــم العاري

التــي حاولــت تفريــغ األقــى وتأمــن 

ــوون  ــن ين ــتوطنن الذي ــة للمس الحاي

ــطر  ــالل الش ــرى احت ــه يف ذك اقتحام

ــدس. ــن الق ــي م الرشق

ــتمرّت  ــات اس ــوا أن املواجه وأضاف

عمليــات  بــن  مــا  ســاعات،  لعــّدة 

الذيــن  الشــبّان،  بــن  وفــر  كــر 

ــي،  ــقوفة، القب ــاجد املس ــوا باملس احتم

الرحمــة،  وبــاب  الصخــرة،  وقبــة 

رشطــة  أغرقتهــا  والتــي  واملــرواين، 

االحتــالل بالقنابــل الصوتيــة والغازيــة 

ــات  ــجيل مئ ــا أدى لتس ــاص، م والرّص

اإلصابــات.

اســتطاع الشــبان إخضــاع االحتالل 

وتراجــع قــوات الرشطــة أمــام إرادتهم 

وثباتهــم، وإفشــال مخطــط اقتحــام 28 

ــه “جاعــات  ــذي دعــت ل رمضــان، ال

املعبــد” وحشــدت منارصيهــا ألكــرب 

اقتحــام منــذ ســنوات طويلــة.



الشــيخ  األزهــري  العــامل  بــّن 

الدكتــور جــواد ريــاض، خــالل مقابلــة 

أســبوع«  »فلســطن يف  نــرشة  مــع 

أن يــوم القــدس العاملــي هــو يــوم 

جاهــري لعلــاء األمــة ومثقفيهــا 

ــق األمــور  ــه بحقائ الذيــن برصهــم الل

فليــس هنــاك عاقــل أوعــامل أو مثقــف 

إال ويؤيــد يــوم القــدس العاملــي ويؤيــد 

هــذه الذكــرى إذ إن ذلــك يؤكــد عــى 

إحيــاء القضيــة الفســلطينية كــا تؤكــد 

هــذه الذكــرى وقــوف جميــع املســلمن 

بجانــب إخوانهــم الفلســطينين فنحــن 

نقــف بأرواحنــا وقلوبنــا وألســنتنا معهم 

حتــى نــربئ الذمــة يــوم القيامــة مــن 

ــؤولية  ــى مس ــجد األق ــؤال فاملس الس

ــا. ــلمن جميًع املس

وأضــاف ريــاض: يقــول تعــاىل: 

ـَه َورَُســولَُه َواَل تََنازَُعــوا  )َوأَِطيُعــوا اللّـَ

فَتَْفَشــلُوا َوتَْذَهــَب ِريُحُكــم( األنفــال 

46، نعــم ينبغــي عــى الدول اإلســالمية 

واملســلمن جميعــاً أن يضعــوا الخالفات 

ــي وأن  ــدس العامل ــوم الق ــاً يف ي جانب

ــي  ــم الحقيق ــه عدوه ــدوا يف وج يتح

ــوين. ــدو الصهي ــو الع أال وه

وعــن تطبيــع العالقــات مــع العــدو 

ــع  ــاض أن »التطبي ــد ري ــوين أك الصهي

ــراء  ــا الغ ــوم يف رشيعتن ــرم ومذم مح

وقــد أقــر بذلــك علــاء األمــة يف 

املجامــع الفقهيــة وهيئــات كبــار العلاء 

يف األزهــر وىف املؤسســات الفقهيــة 

لكافــة املذاهــب اإلســالمية. واألدلــة 

ــنة نبيــه  كثــرة مــن كتــاب اللــه وس

ــي  ــه وســلم ويكف ــه وآل ــه علي صــى الل

ــم  ــاء عــى تحري إجــاع جمهــور العل

ــور. ــر العص ــى م ــك ع ذل

ــيخ  ــال الش ــث ق ــام الحدي ويف خت

الدكتــور جــواد ريــاض: »إن تحريــر 

املســجد األقــى والتذكــر مبكانتــه 

األجيــال  لتعليــم  واجــٌب  وتاريخــه 

وتذكرهــا بــأن هــذا املســجد مســجدنا 

وأن الكيــان الصهيــوين مغتصــٌب لــه”

عالم أزهري: يوُم القدس يوٌم جماهيري لعلماء األمة 
ومثقفيها
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ــة  ــن املواجه ــرّب ع ــوٌم يع ــه ي ــم إنَّ نع

املســتمرة بــن فريــق املســتضَعفن الــذي 

وفريــق  القيــود،  عنــه  لينفــض  نهــض 

يــوم  كّل  يســعى  الــذي  املســتكربين 

ليكبّــل النــاس بأغاللــه، ويســوقهم إىل 

تحقيــق مصالحــه، ويســتهلك أرواحهــم 

ــم  ــروات بالدهــم وكرامته وأجســادهم وث

يف خدمــة مآربــه !

وَمــن كمدينــة القدس الرشيــف تصلح 

ألن تكــون رمــزًا لكفــاح املســتضعفن، 

يجمعهــم  العــامل  لرشفــاء  هــدٍف  وأي 

ــف ! ــدس الرشي ــل الق ــم مث ويوّحده

ــدس  ــوم الق ــن ي ــدث ع ــا نتح وعندم

ــن،  ــن املظلوم ــاع ع ــوم للدف ــي كي العامل

ويــوم لالنتصــار للقضايــا العادلــة، ويــوم 

ــى  ــد ع ــوم للتأكي ــان، وي ــة الطغي ملواجه

اســتمرار الكفــاح املشــرتك مــن أجــل 

عندهــا  اإلنســانية،  والكرامــة  الحريــة 

العــامل  مســتضعفي  )يــا  نــداء  يغــدوا 

عــن  ومعــرّباً  طبيعيــاً  نــداًء  اتّحــدوا( 

املشــرتكة. األهــداف 

وهــذا النــداء )يــا مســتضعفي العــامل 

اتّحــدوا( نــداٌء ذو اتجاهــن يؤديــان إىل 

النتيجــة نفســها:

االتجــاه األول يقــول: )يــا مســتضعفي 

العــامل اتّحــدوا... وكونــوا معنــا(، مــن 

ــم  ــع الظل ــل رف ــن أج ــا وم ــل قضايان أج

ــا. ــع علين الواق

)يــا  يقــول:  الثــاين  واالتجــاه 

نحــن  اتّحــدوا..  العــامل  مســتضعفي 

ولــي  قضاياكــم  أجــل  مــن  معكــم(، 

تصلــوا إىل العدالــة واإلنصــاف والكرامــة 

إليهــا. تســعون  التــي 

ــل  ــو األص ــاين ه ــاه الث ــذا االتج وه

واألســاس، وهــو الــذي يعطــي املرشوعيــة 

ــع  ــادر إىل رف ــْن مل يب لالتجــاه األول، فَم

الظلــم عــن اآلخريــن؛ ال يحــقُّ لــه أن 

يطالــب اآلخريــن بالتضامــن لرفــع الظلــم 

عنــه، واإلنســان املؤمــن والحــّر الرشيــف 

ال يهنــأ وال يســكت عندمــا يــرى ظلــًا يقع 

عــى إنســان، وهــو يقــدر عــى املســاعدة 

ولــو بكلمــة، ثــم ال يبــادر إىل ذلــك.

وهــذا االتجــاه الثــاين )يا مســتضعفي 

يجــُد  معكــم(  نحــن  اتّحــدوا..  العــامل 

مســتنًدا عظيــًا لــه يف قــول اللــه تعــاىل: 

)ومــا لكــم ال تُقاتلــون يف ســبيل اللــه 

والنســاء  الرجــال  مــَن  واملســتضعفَن 

ــاَل  ــه القت ــرض الل ــث يف ــدان(، حي والول

ــال،  ــاء واألطف ــال والنس ــل الرج ــن أج م

وعلـّـة وجــوب الوقــوف معهــم والقتال يف 

ــن املســتضعفن،  ــم م ــبيلهم هــي كونه س

ــم  ــم وأعراقه ــن أديانه ــر ع ــّض النظ بغ

وبلدانهــم.

وإذا كان يــوم وحدة املســتضعفن يف 

هــذا العــرص هــو )يــوم القــدس العاملــي( 

فــأّن القــدس تعــرّب عــن أخطــر قضايــا 

ــد  ــب والوري العــرص، وعــن الجــرح امللته

ــة  ــتقبل البرشي ــدد مس ــذي يه ــازف ال الن

الفلســطينين  مســتقبل  وليــس  كلهــا، 

ــم. وحده

العــامل  مســتضعفي  )يــا  وكلمتنــا 

الســتدراج  طُعــًا  ليســت  اتّحــدوا( 

ــا، وليســت اســتجداًء  ــوا معن ــاس ليكون الن

ــؤولية  ــا مس ــف؛ ولكنه ــع الضع ــن موق م

ــزم  ــا الفلســطينيون، ويلت ــزم به ــرة يلت كب

بهــا أحــرار هــذه األمــة وهــذه األرض 

وغرهــم،  ومســيحين  مســلمن  مــن 

مظلــوم  كل  خاللهــا  مــن  ويعاهــدون 

وُمســتضَعف أن يكونــوا إىل جانبــه، وأن 

يدافعــوا عنــه دفاَعهــم عــن أنفســهم، 

القــدس الرشيــف. ودفاعهــم عــن 

ــف  ــدس الرشي ــتتحرر الق ــا س وعندم

بعــون اللــه تعــاىل، وبفضــل تضحيــات 

أهلهــا وأنصارهــا واملقاومــن ألجلهــا مــن 

ــوم  ــيكون لي ــا س ــون؛ عنده ــس ول كل جن

ــر،  ــٌي آخ ــوٌم عامل ــتضعفن ي ــدة املس وح

باســم مدينــة أخــرى إن وجــدت، لتكــون 

وتضامنهــم يف  األحــرار  لكفــاح  رمــزاً 

ســبيل الكرامــة والعدالــة لــكل اإلنســانية.

وهــذه  املعنــى  هــذا  ضــوء  ويف 

الرســالة التــي يحملهــا )يــوم القــدس 

العاملــي( نــدرك الســبب الــذي ألجلــه 

ــة  ــة العاملي ــة واإلمربيالي ــعى الصهيوني تس

القــدس  )يــوم  عــن  النــاس  لــرصف 

العاملــي( وعــن كل دعــوة مشــابهة لــه يف 

الوحدويــة. ورســالتها  مضمونهــا 

الدعــوات  خطــورة  نــدرك  كــا 

املشــبوهة التــي تحــاول تشــويه مضامــن 

بالنعــرات  العاملــي(  القــدس  )يــوم 

واملذهبيــة. الطائفيــة 

ــن  ــي( فرصــٌة م ــدس العامل ــوم الق )ي

ــن  ــن ب ــل التضام ــد وتفعي ــل التعاض أج

عاشــقي الحريــة واملتطلعــن إىل العدالــة.

فرصــة  العاملــي(  القــدس  )يــوم  و 

ــا  ــل أحيانً ــذي يحص ــل ال ــح الخل لتصحي

يف فهــم الكفــاح مــن أجــل فلســطن، 

الصحيــح ضمــن  ولوضعــه يف مســاره 

كفــاح األنبيــاء واملصلحــن مــن أجــل 

ســعادة اإلنســانية والعدالــة لــكل األرض.

محمد أديب يارسجي

أمن رس امللتقى العلايئ العاملي من 

أجل فلسطن

يوم القدس العالمي: يا مستضعفي العالم اتحدوا !
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آالف  ثالثــة  مــن  أكــر  إىل 

تاريــخ  يرجــع  امليــالد  قبــل  ســنة 

ــدن  ــدم م ــدى أق ــدس، إح ــة الق مدين

ــددة،  ــعوٌب متع ــتوطنتها ش ــامل، اس الع

فالكنعانيــون الذيــن هاجــروا إليهــا 

يف األلــف الثالثــة قبــل امليالد أســموها 

»أورســاليم« وتعنــي مدينــة الســالم أو 

ــي تُنطــق  ــه “ســاليم”، والت ــة اإلل مدين

ــا  ــليم« ومعناه ــروش وش ــة »ي بالعربي

إبراهيــم  وســاها  الســالم،  ملــك 

املدينــة  إىل  نســبًة  »أور«  الخليــل 

الكلدانيــة جنــوب العــراق التــي هاجــر 

ق.م1.  1921 عــام  لفلســطن  منهــا 

اليبوســين؛ أحد  قبيلــة  ســكنت 
1  ميخائيل مكِسى إسكندر، 

القدس عبر التاريخ، صفحة 5.

املدينــة  العربيــة  الكنعانيــة  البطــون 

حــوايل عــام 2500 ق.م فأطلقــوا عــى 

القــدس اســم “يبــوس”، ثــم تــواىل 

العــرص الفرعــوين واليهــودي والبابــي 

والفــاريس، ثــم ُعرفــت يف العــرص 

ــت  ــاه بي ــاين باســم “إيلياء” ومعن اليون

ــه. الل

املســيح  الســيد  مهــد  القــدس 

ومــأوى كنيســة القيامــة، وغايــة رحلــة 

اإلرساء ومنطلــق املعــراج النبــوي لــدى 

املســلمن وقبلــة صالتهــم األوىل.

كان موقــع فلســطن الجغــرايف، 

أهــّم  مــن  فيهــا،  القــدس  وموقــع 

األســباب لنشــوب الرصاعات التاريخية 

بشــأنها، فمنــذ بدايــة الــرصاع مــع 

واالســتعار  الصهيونيــة  الحركــة 

ــدس  ــت الق ــا، كان ــم له ــريب الداع الغ

ــّل  ــرصاع، احت ــذا ال ــوًرا له ــزًا ومح رم

الصهاينــة القســم الغــريب مــن املدينــة 

املقدســة غــداة حــرب 1948 وســيطروا 

عــى باقــي أجزائهــا يف عــدوان 1967، 

كــا ورفضــوا كل قــرار دويل يتعلــق 

ــم. ــع أطاعه ــجم م ــا وال ينس به

اليــوم ومــع هبّــة املقدســين يف 

بــاب العامــود يف الشــهر الفضيــل، 

واســتعار الحركــة االســتيطانية الهادفــة 

لتهجــر الفلســطينين مــن بيوتهــم، 

الفلســطينية  العقــارات  وانتــزاع 

ــال  املحيطــة باملســجد األقــى باالحتي

ورشعنــة  املشــبوهة،  والصفقــات 

التطبيــع مــع االحتــالل الصهيــوين، 

ــا دور يــوم القــدس العاملــي،  يــربز جليً

في يوم القدس العالمي مًعا نراها أقرب
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الخميس 28 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 10 أيار 2021 

اليــوم الــذي انطلقــت فكرتــه يف شــهر 

 1979 آب  خــالل  املبــارك،  رمضــان 

الواقــع يف رمضــان 1399هـــ ، مــن 

أجــل غايــاٍت عــّدة، أبرزهــا: 

أواًل: إبــراز موقع القــدس باعتبارها 

محور الــرصاع مــع الصهيونية:

الثالثــة  الســاوية  األديــان 

اليهوديــة واملســيحية واإلســالم أجمعــت 

كمخــزون  القــدس  قدســية  عــى 

ــوم، يحــاول بعــض  دينــي تاريخــي، الي

األشــخاص تفريــغ قضيــة القــدس مــن 

ــي  ــة الت ــون أن املعرك ــا فيظن مضمونه

ــى  ــجد األق ــول املس ــوم ح ــدور الي ت

ــكاك  ــارشة الحت ــة مب ــط نتيج ــي فق ه

فلســطيني  مقــديس  مواطــن  بــن 

مدافــع عــن أرضــه و مقّدســاته، وآخــر 

ــا  ــوين جــاء مــن أوروب مســتوطن صهي

والعســل.  الســمن  أرض  إىل  مهاجــرًا 

ــي  ــك، ه ــن ذل ــد م ــة أبع ــّن املعرك ولك

وهويتــن  تاريخــن  بــن  معركــة 

األرض  ألصحــاب  األوىل  مختلفتــن، 

األصليــن والثانيــة للدخــالء الذيــن 

ــاس  ــى أس ــة ع ــة صهيوني ــوا حرك أسس

دينــي تعصبــي ال إنســاين، لذلــك نقــول: 

»أســاس وجــود الصهيــوين املحتــل عى 

ــور  ــو مح ــطن؛ ه ــدس وفلس أرض الق

ــد رفــض  ــوم القــدس يؤك الــرصاع” وي

االحتــالل مــن جــذوره. 

ثانيـًـا: إظهــار البُعــد العاملــي لقضيــة 

: فلسطن

تــوايل أحــداث مــا يســمى  مــع 

بالربيــع العــريب عــام 2010 غابــت 

والدعــم  االهتــام  عــن  فلســطن 

ــام كل  ــبب اهت ــريب، بس ــعبي الع الش

ــي. ــت الداخ ــب البي ــادة ترتي ــد بإع بل

تبقــى  ذلــك  مــع  لكــن 

مجــرد  ال  إنســانيّة؛  فلســطن قضيّة 

قضيّــة عربيّــة أو مســيحية أو إســالميّة، 

لذلــك يــوم القــدس العاملــي جــاء ليؤكد 

الفلســطينية،  القضيــة  أحقيــة  عــى 

واألهــم: عــى إنســانيتها، فاإلنســان 

ــوم الــذي يُقتــل أو الطفــل الــذي  املظل

يُّهجــر أو املــرأة التــي تُســحل، هــي 

مشــاهد تثــر مشــاعر كّل إنســان حــر 

ــرر  ــاهد تتك ــامل، وهــي مش ــول الع ح

يوميــاً ومتــارس عــى شــعب بأكملــه 

منــذ ســنوات طويلــة. 

ــة  ــن قضي ــالزم ب ــان الت ــا: بي ثالثً

فلســطن والوحــدة اإلســالمية:

بــرّش يــوم القــدس العاملــي بحركــة 

لتصحيــح  تهــدف  جامعــة،  إســالمية 

عامــًة  الفلســطينية  القضيــة  مســار 

اإلقليمــي،  العاملــي ال  الصعيــد  عــى 

حيــث يعتــرب يــوم القــدس العاملــي 

ــز الوحــدة داخــل  ــة لتعزي فرصــًة مهم

القضــاء  وبالتــايل  اإلســالمية  األمــة 

عــى أخطــر نقــاط القــوة التــي يســعى 

العــدو الســتغاللها، وهــي نــرش التفرقــة 

والخــالف.

ــاء  ــد إحي ــوم يُعي ــذا الي ــا أن ه ك

ــدة  ــحنهم بالوح ــلمن ويش ــوب املس قل

القضايــا  يخــص  فيــا  والتعاطــف 

بالتــايل  ويكــر  لأمــة  املقدســة 

واملذهبيــات. القوميــات  عصبيــة 

بحقــوق  التمســك  تأكيــد  رابًعــا: 

 Top of:كافــًة الفلســطيني  الشــعب 

Form

الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 

ــي  ــا وه ــار عليه ــًدا وال غب ــة ج واضح

الصهيــوين  االحتــالل  كل  إنهــاء 

الــذي بــدأ فعليًــا مــع إعــالن وعــد 

بلفــور 1917، وأحــداث النكبــة عــام 

وهــو   ،1967 بعــدوان  مــروًرا   ،1948

ويتجــذر  بــل  اليــوم  حتــى  مســتمر 

ــا:  ــة منه ــات عدواني ــالل سياس ــن خ م

االســتيطان والقتــل والعــدوان واألرس 

والفصــل العنــرصي وتهديــد املقدســات 

ــاع  ــار قط ــيحية وحص ــالمية واملس اإلس

غــزّة وغرهــا الكثــر.

حــق  هــو  الثــاين  الحــق  أمــا 

عــودة كل الفلســطينين إىل أرضهــم 

يســقط  ال  حــق  وممتلكاتهــم  وهــو 

يف  جهــة  أي  متلــك  وال  بالتقــادم 

أو شــطبه، فاألمــم  العــامل إســقاطه 

املتحــدة مثــالً تلتــزم بتطبيــق قراراتهــا 

املتعلقــة بحــق الالجئــن يف العــودة 

كالقــرار 194 الــذي ينــص عــى العــودة 

الفلســطينين. لالجئــن  والتعويــض 

اســتُهدف هــذا الحــق بشــكل جــّي 

ــة  ــمى »صفق ــا يس ــالن ع ــالل اإلع خ

القــرن”، والتــي هدفــت إىل توطــن 

الفلســطينين يف الــدول التــي ُهجــروا 

إليهــا كلبنــان واألردن وســورية ومــرص، 

وتأمــن فــرص عمــل لهــم.. ناهيــك 

ــن  ــارج يف كل م ــطينيّي الخ ــن فلس ع

ــكا. ــا وأمري أوروب

ــر املصــر  ــث هــو تقري الحــق الثال

ــة.  ــداً عــن أي تدخــالت خارجي بعي

مــا تقــدم نجــد أن القــدس كانــت 

ومركــزاً  ارتــكاز  نقطــة  وماوزالــت 

ــدس  ــوم الق ــك ســيبقى ي ــرصاع، لذل لل

العاملــي يــوم الوحــدة واالتفــاق يف 

مواجهــة املســتكربين، وذلــك مــن أجــل 

إنســانية آمنــة وعادلــة. 

رضا زيدان

إعالمي وكاتب سوري
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