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»روهن« فلسفة استكبارية

قّصــة املســجد األقــى ومــا يحــدث لــه اليــوم، ومــا حــدث لــه باألمــس القريــب أو البعيــد، ليــس أمــرًا 
ــتَعِمرة، وطامعــة بهــذه البقعــة ومــا  عارًضــا أو عابــرًا، بــل هــي أحــداث يكمــن وراءهــا عقيــدة دينيــة ُمْس
ــان الحقيقــي لطريــق  ــل الرشي ــا ُيث ــا جغرافيً ــق، وعراقــة إنســانية، وموقًع ــه مــن تاريــخ دينــي عمي تحمل

الحريــر.

لــن يكــون املتطــرف الصهيــوين “مايــكل دينيــس روهــن” آخــر مــن يقتــل ويحــرق ويدنـّـس هــذا املــكان 
املقــدس، ولــو أردنــا القيــام بإحصائيــة لــكل املجرمــن الذيــن دنســوا املســجد األقــى وســاحاته، وكــم كان 
عــدد الذيــن استشــهدوا فيــه ســواء مــن املــد افعــن عنــه، أو مــن القامئــن عــى خدمتــه، أو ممــن كانــوا 
يصلــون يف حرمــه وباحاتــه، ملــا وســعتنا املجلــدات الضخمــة، رغــم كل عمليــات التزويــر والتعتيــم والرسقــة 

لــكل الوثائــق التــي تثبــت تلــك الجرائــم بحــق املســجد وأهلــه.

مــا يعنينــا اليــوم ومــن خــال الظــال لهــذا الحــدث األليــم الــذي قــام بــه “روهــن” هــو أن نعــرف 
ــذا  ــرى ه ــودي ي ــه رصاع وج ــا، وأنّ ــطن عموًم ــا، وفلس ــى خصوًص ــجد األق ــى املس ــراع ع ــة ال حقيق
الصهيــوين فيــه أنــه مفروًضــا عليــه أن يُبيــد اآلخــر، ويطــرده مــن املنطقــة برُّمتهــا، وأن يُجــرّده مــن كل 
مقومــات وجــوده وقوتــه، ليســتطيع بعــد ذلــك مــن فــرض ثقافتــه ورؤيتــه وروايتــه للمنطقــة والتاريــخ بــل 
وللديــن واإللــه، وأن فشــله بهــذا املــرشوع يعنــي خروجــه مــن املنطقــة والتاريــخ والديــن، وبالتــايل انكشــاف 
ــقط  ــة، وســوف يُس ــانية الكاذب ــة، واإلنس ــة املُزيَف ــا بالديقراطي ــي يُغطيه ــة الت ــة والعدمي ــه الظامي طبيعت
معــه كل الداعمــن واملســتثمرين واملُســتعمرين الذيــن يقفــون وراء األســتار، ويُحركــون األحــداث لخدمــة 

مشــاريعهم.

ــذا  ــك إدارة ه ــد ذل ــا اســتطعنا بع ــا، كل ــرة منه ــا الع ــم أخذن ــم، ث ــق وفه ــداث بعم ــا األح ــا قرأن كل
ــا قواعــد إدارة هــذا الــراع، وأسســنا ملقاومــة تحمــل عقيــدة  الــراع بحكمــة واقتــدار، ورســمنا ووضعن
راســخة وقويّــة، وتحمــل معهــا ســاًحا ماديًــا يســتمد قوتــه مــن تلــك العقيــدة الربانيــة التصــور والهــدف 

ــة. والحرك

املطلــوب اليــوم هــو بنــاء هــذا اإلنســان الحامــل لــكل هــذه املعــاين، ثــم العمــل عــى تأســيس محــور 
مقــاوم حاضــن وموجــه وراعــي لهــذا اإلنســان النوعــي، والــذي ســيحمل أعبــاء املقاومــة بعــٍز ورشٍف دون 
ــب، أو  ــل إىل منص ــة للوص ــت فرص ــه ليس ــبة ل ــة بالنس ــاومة، ألّن املقاوم ــع أو مس ــوٍف أو تراج ــٍل أو خ كل
فرصــة عمــل ملــن اليجــد عمــل، ولــن يكــون بندقيــة مأجــورة ألحــد، ألنـّـه يــرى يف املقاومــة والجهــاد قياًمــا 
ــاء  ــع الســاء، واملُنتــر لــك األنبي ــه اآلمــر بالجهــاد والدفــاع عــن رشائ بالتكليــف الرشعــي، وطاعــة لرب

الذيــن ظُلمــوا عــى أيــدي أعــداء اإلنســانية.

هكذا نقرأ األحداث، وال نندب أمامها

السام لألقى وأهله وللمدافعن عنه

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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52 عاًمــا ومــا زالــت نــران الحقــد 

الصهيــوين  املتطــرف  أشــعلها  التــي 

تشــتعل  روهــن«  دينيــس  »مايــكل 

يف املســجد األقــى املبــارك، عــر 

ــدة. ــاكات املتصاع ــداءات واالنته االعت

ويف تفاصيــل الخميــس الـــ 21 مــن 

يــروي   ،1969 لعــام  آب  أغســطس/ 

العليــا يف  الهيئــة اإلســامية  رئيــس 

مدينــة القــدس الشــيخ عكرمــة صري، 

ــم. ــوم األلي ــك الي ــى ذل ــهادته ع ش

حينهــا  »صــري«  الشــيخ  وكان 

ــة  ــوز، رشق مدين ــّي الج ــن يف ح يقط

ــاعة  ــد الس ــه »عن ــول: إن ــدس، ويق الق

املوافــق  الخميــس  صبــاح   6:30

1969/8/21، شــاهد أعمــدة الدخــان 

مــن منزلــه وهــي تتصاعد يف الســاء، 

وهــرع برفقــة الجــران نحــو الحريــق 

فــإذا باملســجد األقــى يشــتعل«.

ــّب الفلســطينيون  ــف ه ويصــف كي

كأرساب الحــام رجــااًل ونســاًء مــن 

ــجد  ــو املس ــدس، نح ــاء الق ــع أحي جمي

ــون  ــون، وينقل ــرون ويبك ــى يُك األق

ومــن  بيوتهــم  مــن  واملــاء  الــراب 

اآلبــار املجــاورة إلطفــاء الحريــق.

االحتــال يف  ســلطات  وأعاقــت 

ذلــك اليــوم وصــول ســيارات اإلطفــاء 

األقــى،  املســجد  إىل  الفلســطينية 

لكّنهــا متكنــت فيــا بعــد مــن الوصــول 

ــا. ــارشة صباًح ــاعة الع ــد الس عن

مزاعم االحتال

أن  االحتــال  ســلطات  زعمــت 

ــايئ،  ــاس كهرب ــل مت ــق كان بفع الحري

لكــّن مهندســن عــرب أثبتــوا أنــه تــم 

ــل  ــود أي خل ــن وج ــل، ناف ــل فاع بفع

حينهــا يف كهربــاء »األقــى«.

ــرف  ــم متط ــًا: »اقتح ــع قائ ويُتاب

دينيــس  يدعــى  الجنســية  أســرايل 

مايــكل روهــن »األقــى«، وأشــعل 

النــار يف املصــى القبــي مســتخدًما 

مــوادَّ شــديدة االشــتعال وغــر متوفــرة 

باألســواق، وإمنــا تتوفــر لــدى الــدول 

يؤكــد  مــا  وهــو  فقــط،  والجيــوش 

مشــاركة حكومــة االحتــال بالحريــق”.

إثــر ذلــك عقــدت الهيئة اإلســامية 

ــرًا  ــم مؤمت ــًا، ث ــا عاج ــا اجتاع العلي

صحفيًــا، حّملــت فيــه حكومــة االحتال 

املســؤولية الكاملــة عــن الحريــق.

وأعلنــت الهيئــة عــن تشــكيل لجــان 

هندســية وأخــرى ماليــة ملتابعة األرضار 

وترميمهــا،  الحريــق  عــن  الناجمــة 

وفًقــا لحديــث الشــيخ عكرمــة صــري.

حزٌن خيّم عى القدس

ــاعات األوىل  ــري الس ــف ص ويص

كان  حيــث  الحريــق،  أعقبــت  التــي 

أجــواء  عــى  يُخيــم  عميــق  ُحــزن 

القــدس وكل املــدن الفلســطينية، امتــد 

ــام. ــداٍد ع ــبه بح ــح أش ــى أصب حت

خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة 
صبري يروي شهادته على إحراق »األقصى«



كان  »الحــزن  صــري  وأضــاف 

ــا أُصيبــت بجــرٍح  ســيّد املشــاعر. قلوبن

غائــر ال يــزال ممتــًدا فينــا حتــى يومنــا 

هــذا«.

صــاة  أن  إىل  صــري  ولفــت 

التــايل  اليــوم  تقــم يف  الجمعــة مل 

للحريــق؛ حرًصــا عــى ســامة املصلن، 

والحًقــا تــم إقامــة ســاتر مــن الطــوب 

ملنــع النــاس مــن الوصــول إىل منطقــة 

تقــام  الصلــوات  وكانــت  الحريــق، 

خلفهــا خــال املــّدة التــي متــت فيهــا 

عمليــة التنظيــف والرميــم«.

أحــرق  مــن  أن  صــري  وأكــد 

ــن  ــة م ــم مجموع ــى ه ــجد األق املس

واحــًدا،  شــخًصا  وليــس  املجرمــن 

ألقــوا  »األقــى«  حــرّاس  ولكــن 

القبــض عــى »روهــن« فقــط، مــا 

أجــر إرسائيــل عــى محاكمتــه، ومل 

يــض وقــت طويــل حتــى ادعــت أنــه 

»معتــوه« ثــم أطلقــت رساحــه.

أن  األقــى  خطيــب  ورجــح 

هــدف االحتــال مــن الحريــق إجبــار 

الحايــة  طلــب  عــى  املقدســين 

الدوليــة لتدويــل مدينــة القــدس، إال أن 

ــدوا  ــن، واعتم ــوا يقظ ــين كان املقدس

عــى أنفســهم يف إخــاد الحريــق ومل 

يطلبــوا أي مســاعدة.

َخمد الحريق ولكن..

عــى  عاًمــا   52 وبعــد  اليــوم، 

ــجد  ــزال املس ــا ي ــعة، م ــة البش الجري

مــن  لسلســلة  يتعــرض  األقــى 

املمنهجــة. الجرائــم 

ــال  ــم االحت ــرز جرائ ــه إىل أب ونبّ

يف األقــى؛ مثــل »مخطــط التقســيم 

الزمــاين واملــكاين الــذي متهــد لــه 

املتواصلــة  املســتوطنن  اقتحامــات 

ال  املســجد  ســاحات  يف  وصاتهــم 

ــة”. ــاب الرحم ــة ب ــرب منطق ــيا ق س

املصلــن  ماحقــة  عــن  فضــًا 

املرابطــن  إبعــاد  حــاالت  وتزايــد 

مــَدًدا  املســجد  عــن  واملرابطــات 

فيهــا  يــرى  محاولــة  يف  طويلــة، 

ــا  ــا إرسائيليً ــى« هدف ــب األق »خطي

املقدســين. إرادة  لكــرس 

تطــرق  حديثــه،  معــرض  ويف 

الشــيخ عكرمــة صــري إىل الحفريــات 

ــى،  ــجد األق ــفل املس ــة أس اإلرسائيلي

قائــًا: »تواصــل الحفريــات تســبب 

الجنــويب  الجــدار  يف  بتشــققات 

للمصــى القبــي، إضافــة إىل انهيــارات 

ــة  ــة واألثري ــاين التاريخي ــرر باملب وت

يف الجهــة الغربيــة منــه«.

مواجهة مخططات االحتال

مواجهــة  أن  إىل  صــري  ونبّــه 

سياســات االحتــال يجــب أن تســر 

شــد  أولهــا  متوازيــن؛  بخطــن 

ــاط  ــى والرب ــجد األق ــال للمس الرح

إلعــاره  وباســتمرار  بكثافــة  فيــه 

عليــه. واملحافظــة 

وأمــا الخــط اآلخــر فهــو الحــراك 

الــدول  مســتوى  عــى  الســيايس 

العربيــة وعــى رأســهم اململكــة األردنية 

الهاشــمية؛ للضغــط عــى االحتــال 

بحــق  املســتمرة  انتهاكاتــه  لوقــف 

مدينــة  يف  واملقدســات  »األقــى« 

القــدس.

وتبلــغ مســاحة املســجد األقــى 

الِقبــي  املســجد  تشــمل  144 دومنًــا 

الصخــرة  قبــة  ومســجد  األمامــي، 

ــى  ــرواين، ومص ــى امل ــة، واملص املرشف

املســاطب  وكذلــك  الرحمــة،  بــاب 

والدواويــن واألروقــة واملمــرات واآلبــار 

ــط  ــا يحي ــة وكل م ــات الخارجي والبواب

والجــدران  األســوار  مــن  باألقــى 

حائــط  ذلــك  يف  مبــا  الخارجيــة 

الــراق.

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعام
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حــّذر نائــب مديــر دائــرة األوقــاف 

اإلســامية الشــيخ ناجــح بكــرات، مــن 

لتنفيــذ  االحتــال  مســاعي  تصاعــد 

القــدس  بحــق  الخبيثــة  مخططاتــه 

 52 بعــد  وذلــك  األقــى،  واملســجد 

ــى  ــجد األق ــق املس ــى حري ــا ع عاًم

ــدس. ــا عــى احتــال الق و54 عاًم

“االحتــال  إن  بكــرات:  وقــال 

ــيادته  ــط س ــه وبس ــرض قوت ــاول ف يح

املطلقــة عــى املســجد وتنفيــذ عمليــات 

تغيــر بالواقــع الديغــرايف والجغرايف 

ــة”. عــى املدين

وأشــار بكــرات إىل أن “االحتــال 

ــام 1967م،  ــدس ع ــه الق ــذ احتال ومن

للمتطرفــن  ــا  وضــع برنامًجــا خاصًّ

اليهــود القتحــام األقــى، مســتغًا 

التــي  الســياحة  بفــرة  يســمى  مــا 

كان معمــواًل بهــا يف فــرة املجلــس 

اإلســامي األعــى عام ١٩٢٨ واســتمرت 

يف عهــد الحكومــة األردنيــة”.

الحريق بداية طمس الهوية

إحــراق  تداعيــات  تنحــر  مل 

الحريــق  عنــد  األقــى  املســجد 

لجوانــب  امتــدت  وإمّنــا  فحســب، 

ــة  ــال إزال ــث حــاول االحت أخــرى، حي

الوجــود العمــراين يف القــدس، وطمس 

واإلســامية. العربيــة  الهويــة 

ويــرى بكــرات أن االحتــال ســعى 

ــة القــدس،  إلجــاء الســكان مــن مدين

مشــاريعه  ينفــذ  حتــى  وتهجرهــم 

وخططــه املبتغــاة دون عراقيــل.

مخطــط  إىل  بكــرات  ويشــر 

»الحــوض املقــدس« الهــادف لطــرد 

الســكان املقدســين مــن نقطــة املركــز، 

واملســجد  القديــة  البلــدة  وخاصــة 

األقــى؛ إلحــال املســتوطنن اليهــود 

ــداًل منهــم. ب

دائــرة  مديــر  نائــب  ويقــول 

بالقــدس:  اإلســامية  األوقــاف 

تصديــر  يحــاول  “االحتــال  إن 

مشــهد اإلحــال الســكاين والتغيــر 

ــراز صــور  ــرايف مــن خــال إب الديغ

آالف  وإنشــاء  لألقــى،  املقتحمــن 

الوحــدات واملســتعمرات اليهوديــة عــى 

ــدأ  ــل يب ــتيطاين كام ــزام اس ــكل ح ش

ــا  ــى م ــرات وحت ــو م ــد 5 كيل ــن بع م

ــو مــرًا عــن املســجد”. ــارب 20 كيل يق

مــن  االحتــال  قــوات  وتطمــح 

خــال سياســتها إىل إبقــاء مــا نســبته 

٢٠٪ مــن املقدســين فقــط حتــى عــام 

٢٠٣٠، ومــا نســبته ١٢٪ حتــى حلــول 

عــام ٢٠٤٠.

تضييق ومنع اإلعامر

وينبــه بكــرات إىل أن االحتــال 

ســّخَر كل إمكاناتــه املاديــة وأذرعــه 

كالرشطــة  والعســكرية؛  السياســية 

أجــل  مــن  واملحاكــم  والبلديــات 

األوقــاف  دائــرة  عــى  التضييــق 

اإلســامية يف القــدس ولجــان اإلعــار 

التابعــة بهــا.

تغيــر  أن  إىل  بكــرات  ويشــر 

باطــة واحــدة مــن بــاط املســجد 

تدخــل ســافر  إىل  يحتــاج  األقــى 

يســتغرق  إذ  االحتــال،  قــوات  مــن 

إصــدار تريــح وموافقــة عــى ترميــم 

عــن  يزيــد  مــا  الواحــدة،  الباطــة 

والنصــف. العــام 

ولفــت إىل أنَّ االحتــال ال يــزال 

ــم الناتجــة عــن  ــات الرمي ــع عملي ين

ــة  ــة الغربي ــن الزاوي ــر م ــقوط حج س

لألقــى؛ إثــر الحفريــات املســتمرة 

ــات  ــل واجه ــع تكحي ــا ين ــفله، ك أس

ــجد. ــدران املس ج

ينــع  الســنن،  عــرشات  ومنــذ 

ــة  ــن األترب ــوام م ــة أك ــال إزال االحت

ــة يف  ــة الرشقي ــن املنطق ــات م والنفاي

األقــى، إصافــة إىل منــع إصــاح 

ــاء  ــن كهرب ــة م ــة التالف ــة التحتي البني

ومــاء وشــبكة اتصــاالت أرضيــة.

نائب مدير دائرة األوقاف اإلسالمية:
التهويد والتضييق واالقتحامات امتداد لحريق »األقصى«
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قالــت الهيئة اإلســامية املســيحية 
إن  واملقدســات،  القــدس  لنــرة 
ــتعرة  ــت مس ــا زال ــب م ــنة الله »ألس

ــارك«. ــى املب ــجد األق يف املس

ــا،  ــان له ــة يف بي وأضافــت الهيئ
الذكــرى  22-8-2021، “يف  األحــد 
األقــى  املســجد  إلحــراق  الـــ52 
ــعله  ــذي أش ــق ال ــارك، أن الحري املب
املتطــرف  اإلرسائيــي  املســتوطن 
مايــكل دينــس روهــن عــام 1969 
تصاعــد  ويف  مشــتعًا  زال  مــا 
ــا  ــا زال محدقً ــر م ــتمر، والخط مس
أكــر مــن أي  باملســجد األقــى 

وقــت مــى«.

ســلطات  اســتمرار  أن  وأكــد 
وماحقــة  اعتقــال  يف  االحتــال 

الوطنيــة  الشــخصيات  وإبعــاد 
املســجد  واملرابطــن يف  والدينيــة 
مكشــوفة  محاولــة  هــو  األقــى، 
إلفــراغ املســجد مــن املصلــن، مــن 
مــن  املســتوطنن  متكــن  أجــل 
وانتهاكاتهــم  اقتحاماتهــم  تصعيــد 

األقــى. للمســجد 

ــتمرار  ــن اس ــة م ــذرت الهيئ وح
املســجد  عــى  االعتــداءات  هــذه 
ــا  ــيمه زمانيً ــة تقس ــى ومحاول األق
ومكانيًــا، وســتكون لهــا تداعيــات 
خطــرة، تتحمل مســؤوليتها ســلطات 

االحتــال.

وقالــت: إن »الشــعب الفلســطيني 
ــات  ــوال والنكب ــاين األه ــزال يع ال ي
ــه،  ــال ألرض ــتمرار االحت ــراء اس ج

رغــم مــرور الســنوات«.

ــت  ــا زال ــه “م ــة أنّ ــت الهيئ وتابع

فلســطن أرض الديانــات تعــاين من 

ويــات وانتهــاكات واضحــة وعلنيــة، 

يغتــال فيهــا الشــبان واألطفــال بــدم 

بــارد، وينــكل بالفتيــات والنســاء، 

ــامل  ــازل عــى مــرأى الع وتهــدم املن

أجمــع”.

ترســيخ  رضورة  إىل  ودعــت 

وتوجيــه  الفلســطينية،  الوحــدة 

مطالبــة  القــدس،  نحــو  البوصلــة 

بدعــم صمــود املقدســين الذيــن 

ــد  ــة الترشي ــم سياس ــارس ضده مت

والطــرد.

»أوروبيــون  مؤســس  اســتنكرت 

ألجــل القــدس«، تصاعــد اعتــداءات 

االحتــال الصهيــوين وسياســة التهويــد 

يف املســجد األقــى، التــي تتزامــن 

ــراق  ــرى الـــ 52 إلح ــول الذك ــع حل م

املســجد األقــى.

ــا،  ــاٍن له ــة، يف بي ــت املؤسس وقال

الســبت 21-8-2021، إن ذكــرى إحــراق 

للتذكــر  مناســبة  األقــى  املســجد 

يقرفــه  الــذي  اإلجــرام  بحجــم 

ومجمــل  املســجد  بحــق  االحتــال 

ــكانها  ــه س ــي يواج ــدس الت ــة الق مدين

التمييــز  أشــكال  أبشــع  األصليــون 

الحديــث. العــر  يف  العنــري 

مــا  أن  إىل  املؤسســة  وأشــارت 

يتعــرض لــه املســجد واملقدســيون مــن 

تنكيــل واعتــداء يزيــد إيانهــم بعدالــة 

ــوم  ــم وعم ــزز ارتباطه ــم، ويع قضيته

ــض أي  ــم األوىل ورف ــلمن بقبلته املس

محــاوالت لفــرض التقســيم الزمــاين أو 

ــا. ــكاين عليه امل

ألجــل  »أوروبيــون  ووجهــت 

ــايل  ــين أه ــة للمقدس ــدس« التحيّ الق

يرابطــون  الذيــن  املباركــة،  املدينــة 

ويــرون عــى الدفــاع عــن مدينتهــم 

ــوين. ــاب الصهي ــش واإلره ــم البط رغ

وحثــت املســلمن يف العــامل وجميع 

األحــرار يف العــامل عــى إســنادهم يف 

ــر  ــن ن ــرر م ــرشوع للتح ــم امل نضاله

االحتــال، ومارســة حقهــم يف حريــة 

العبــادة، وصــون مقدســاتهم.

وقالــت إّن “الذكــرى تتزامــن هــذا 

مناقصــة  عــن  الكشــف  مــع  العــام 

إرسائيليــة رسيــة لبنــاء جــرس بــاب 

املغاربــة التهويــدي املوصــل بــن باحــة 

األقــى  واملســجد  الــراق  حائــط 

املبــارك، الــذي سيســتخدم القتحــام 

واملســتوطنن  االحتــال  قــوات 

األقــى”. للمســجد 

“اإلسالمية المسيحية«:
الخطر محدق باألقصى أكثر من أي وقت مضى

أوروبيون ألجل القدس:
التهويد واالستيطان لن يغير الهوية الحضارية للقدس



إن  »حــاس«:  حركــة  قالــت 

“املســجد األقــى خــط أحمــر، وأي 

اعتــداء عليــه ســيَواجه مبقاومــة باســلة 

مــن شــعبنا الــذي لــن يســمح للنــار أن 

ــرى”. ــرة أخ ــه م ــد إلي متت

وأكــدت الحركــة، يف بيــان لهــا 

إلحــراق  الـــ52  الذكــرى  مبناســبة 

“معركــة  أّن  األقــى،  املســجد 

واملقاومــة  حــارضة،  القــدس  ســيف 

جرائــم  لــرد  متأهبــة  الفلســطينية 

األقــى  املســجد  عــن  االحتــال 

املبــارك”.

وقالــت: »مل تكــن تلــك النــران 

ــك  ــر، فتل ــي األخط ــا ه ــل 52 عاًم قب

ــدس  ــت املق ــّار بي ــل وع ــا أه أطفأه

البواســل مبــا اســتطاعت أن تصــل إليه 

أيديهــم مــن أدوات بســيطة، ولكــن 

ــك التــي مــا  النــران األخطــر هــي تل

ســاحات  يــوم  كل  تســتهدف  زالــت 

اقتحــام  كل  مــع  األقــى  املســجد 

االحتــال  وحفريــات  للمســتوطنن، 

تحــت أساســاته، أو محــاوالت تقســيمه 

ـا ومكانيًّــا”. زمانيّـً

وشــددت »حــاس« أن املقاومــة 

الفلســطينية ســتظل جاهــزة للدفــاع 

ومســتوطنيه  االحتــال  عــدوان  ورد 

عــى األقــى وأهــل القــدس.

كــا بيّنــت أّن »شــعبنا الفلســطيني 

ــن االحتــال درًســا  يف قطــاع غــزة لّق

لــن ينســاه نــرًة لألقــى والقــدس”، 

ــطيني إىل  ــعب الفلس ــاء الش ــًة أبن داعي

املســجد  وعــارة  الربــاط  مواصلــة 

ــارك. ــى املب األق

ــا القاطــع  ــة رفضه وجــددت الحرك

التطبيــع مــع  لعمليــات  واســتهجانها 

ــة”. ــك بـ«طعن ــة ذل ــال، واصف االحت

8

»حماس«: األقصى خط أحمر والمقاومة 
متأهبة لرد جرائم االحتالل

الجهاد اإلسالمي: الحرائق في األقصى 
مستمرة وسط صمت عربي ُمريب

قالــت حركــة الجهــاد اإلســامي 
ــى  ــجد األق ــطن إّن »املس يف فلس
وال  للمفاوضــات  قابــل  غــر 
ــدول العربيــة  ــازالت، داعيــة ال التن
ــؤولياتها  ــل مس ــامية إىل تحم واإلس

تجــاه املدينــة املقدســة”.

بيــان  يف  الحركــة،  وأضافــت 
ــبة  ــبت 21-8-2021، مبناس ــا الس له
األقــى  الـــ52 إلحــراق  الذكــرى 
إن “املســجد أســمى وأقــدس مــن 
املحاكــم  لقــرارات  يخضــع  أن 
خاصــة  الصهيونيــة،  والحكومــات 
األوقــاف،  بدائــرة  يتعلــق  فيــا 
وال  للبيــع  ليــس  فاألقــى 

. » يضــة للمقا

وأشــار البيــان إىل أن “ذكــرى 
أوج  يف  تــأيت  األقــى  إحــراق 
الســقوط املــدوي يف وحــل التطبيــع 
لبعــض األنظمــة العربيــة«، داعيًــا 
األرض  بقــاع  كل  مــن  »املســلمن 
عــن  والدفــاع  القــدس،  لنــرة 
أهلنــا  صمــود  ودعــم  األقــى، 
املقدســين، فهــم الجــدار األخر يف 
معركــة الدفــاع عــن أوىل القبلتــن«.

تــزل  مل  »الحرائــق  أن  وبــّن 
ــجد  ــق املس ــتمرة بح ــة ومس متاحق
مــن  متعــددة،  بأشــكال  األقــى 
لقطعــان  عنريــة  اقتحامــات 
املســتوطنن والجاعــات واألحــزاب 
ــارش  ــم مب ــة، بدع ــة املتطرف اليهودي

ــة  ــة، وبحاي مــن الحكومــة اإلرهابي
جيــش االحتــال، ومــن حفريــات 
أساســات  مــن  تبقــى  مــا  تهــدد 
املدينــة  ملعــامل  وتهويــد  املســجد، 
للمقدســين  وتهديــد  املقدســة، 
املســجد«. محيــط  يف  القاطنــن 

»القــدس  أن  الحركــة  وأكــدت 
ــجد  ــامية، واملس ــة إس ــتبقى عربي س
ــا  ــدة يف قلوبن األقــى ســيظل عقي
كل  برغــم  املســلمن،  كل  وقلــوب 
ــا  ــر صبغته ــا بغ محــاوالت صبغه
اإلســامية، مبخططــات صهيونيــة 
غــريب  أمــريك  وتواطــؤ  خبيثــة، 
مقيــت، وصمــت مريــب مــن بعــض 

األنظمــة العربيــة«.
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الخميس 18 محرم 1443هـ، الموافق لـ 26 آب 2021 

كشــفت صحيفــة صهيونيــة، عــن 

ــتوطنات  ــيع املس ــط لتوس ــود مخط وج

مدينــة  قــرب   55 للشــارع  املحاذيــة 

قلقيليــة، يقــي ببنــاء 5650 وحــدة 

الســنوات  يف  جديــدة  اســتيطانية 

القليلــة املقبلــة.

فإنّــه  »هآرتــس«؛  وبحســب 

االحتــال  يصــدق  أن  املتوقــع  مــن 

 ،2021-8-24 األربعــاء  »اإلرسائيــي« 

ــن  ــا م ــى 68 دومنً ــتياء ع ــى االس ع

محافظــة  يف  املواطنــن  أرايض 

ــتيطاين  ــرشوع اس ــة م ــة، ملصلح قلقيلي

يربــط  شــارع  توســعة  إىل  يهــدف 

ــة ونابلــس، أو مــا  بــن مدينتــي قلقيلي

.”55 رقــم  »شــارع  يســمى 

ملــف  مســؤول  أوضــح  بــدوره؛ 

قلقيليــة  محافظــة  يف  االســتيطان 

ــرار  ــذا الق ــيخ، أن “ه ــو الش ــد أب محم

صــدر عــام 2019، ويتضمــن االســتياء 

أرايض  مــن  دومنًــا   85 نحــو  عــى 

املحافظــة،  جنــوب  وحبلــة  قلقيليــة 

ليــراوح  املذكــور  الشــارع  وتوســعة 

عرضــه مــا بــن 60-150 مــرًا”.

ــرف بـــ  ــارع يع ــّن أن الش ــا ب ك

ــث ينتــرش عــى  »شــارع املشــاتل«، حي

تشــّغل  ـا،  زراعيّـً مشــتًا   14 جانبيــه 

ــو  ــا نح ــاش منه ــال، ويعت ــات الع مئ

500 أرسة، باإلضافــة إىل وجــود أربعــة 

آبار ارتوازية.

ــال  ــو الشــيخ أن االحت وأضــاف أب

يهــدف مــن خــال هــذا املــرشوع 

ــن  ــة ب ــاء العاق ــتيطاين إىل إنه االس

مدينــة قلقيليــة وبلــدة حبلــة، عــر 

الزراعيــة  األرايض  عــى  االســتياء 

بينهــا.

االحتــال  طائــرات  شــّنت 

الصهيــوين، ليلــة اإلثنــن 2021-8-23، 

سلســلة غــارات عــى قطــاع غــزة.

أّن  صحافيــة،  مصــادر  وأفــادت 

ــة أطلقــت  ــال الحربي ــرات االحت “طائ

عــدة صواريــخ تجــاه موقــع القادســية 

خانيونــس؛  غــرب  القســام  لكتائــب 

تســببت بــدوي هائــل دون اإلبــاغ عــن 

ــات”. إصاب

االحتــال  طائــرات  أن  وأضــاف 

قصفــت أيًضــا أرًضــا زراعيــة يف حــي 

ــزة. ــون بغ الزيت

مــن جهتهــا، أكــدت حركــة املقاومة 

الغــارات  أّن  »حــاس«  اإلســامية 

اإلرسائيليــة عــى قطــاع غــزة، ليلــة 

ــط  ــى »تخب ــل ع ــاء، دلي اإلثنن/الثاث

االحتــال وفشــله«.

الحركــة  يف  القيــادي  وقــال 

»قصــف  إن  رضــوان:  إســاعيل 

الطائــرات الحربيــة اإلرسائيليــة لقطاع 

غــزّة، وترويــع اآلمنــن مــن النســاء 

واألطفــال والشــيوخ؛ يدلــل عــى تخبــط 

ــات  ــود وثب ــله إزاء صم ــال وفش االحت

الفلســطيني«. شــعبنا 

ومقاومتنــا  »شــعبنا  أّن  وأضــاف 

الباســلة عــى قــدر التحــدي، وستفشــل 

رهانــات االحتــال عــى هذه الغــارات، 

االنتهــاكات،  مــن  غرهــا  وعــى 

كتشــديد الحصــار وعــدم اإلعــار«، 

ولــن  مســتمرون،  »نحــن  متابعــاً 

يزيدنــا القصــف وتشــديد الحصــار إال 

مزيــدا مــن العزيــة واإلرصار النتــزاع 

حقوقنــا املرشوعــة واملســلوبة«.

مخطط استيطاني جديد
لالستيالءعلى 68 دونًما من أراضي قلقيلية

االحتالل يقصف غّزة.. و حماس:
االعتداء يدل على التخبط والفشل
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وّدع مخيــم بالطــة لالجئيــن الفلســطينيين شــرق مدينــة 
نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة الشــهيد الفتــى عمــاد 
حشــاش صاحــب الـــ17 عاًمــا والــذي ارتقــى برصــاص قــوات 
االحتــالل الصهيونــي خــالل اقتحامهــا للمخيم فجــر الثالثاء 

2021-8-24



11

- 2
43

 - 
ون

بع
وأر

ة 
الث

وث
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 18 محرم 1443هـ، الموافق لـ 26 آب 2021 

أطلــق أكــر مــن 200 شــخصية 

بــارزة عــى مســتوى أفريقيــا عريضــة 

االتحــاد  مفوضيــة  لقــرار  اســتنكاًرا 

ــًوا  ــل« عض ــول “إرسائي ــّي بقب األفريق

مراقبًــا يف االتحــاد األفريقــي.

ــى  ــة ع ــخصيات املوقّع ــّر الش وتع

سياســية  تيــارات  -مــن  العريضــة 

وثقافيــة عديــدة- التــي دعــا إليهــا 

للعــودة  العامليــة  »الحملــة  أعضــاء 

عــن  أفريقيــا  يف  فلســطن«  إىل 

ــة،  ــات متنّوع ــات وخلفي ــيات وفئ جنس

ــا  ــة وأحزابً ــات اجتاعي ــل فعالي إذ متثّ

سياســية وهيئــات دينيــة، باإلضافــة 

إىل أكادييــن ومثقفــن وناشــطن 

ــف  ــن مختل ــام م ــأن الع ــن بالش معني

القــارة. دول 

العامليــة  »الحملــة  أعضــاء  وكان 

أفريقيــا  فلســطن« يف  إىل  للعــودة 

ــع  قــد دعــوا للمشــاركة الكــرى للتوقي

عــى العريضــة اإللكرونيــة، كــا دعــوا 

الشــعوب األفريقيــة للتحــرك مبختلــف 

خــال  مــن  املرشوعــة  األشــكال 

فعاليــات ميدانيــة وتحــركات شــعبية 

ــر  ــرار غ ــذا الق ــقاط ه ــدف »إلس ته

املصالــح  مــع  واملتعــارض  القانــوين 

اإلنســانية”. والقيــم  األفريقيــة، 

العريضــة  املوقعــون يف  واعتــر 

ــة  ــة الفلســطينية هــي قضي أن »القضي

أفريقيــة، وذلــك بحكــم الدعــم املتبادل 

والطويــل؛ مــا بــن فصائــل الثــورة 

يف  التحــرر  وحــركات  الفلســطينية 

مختلــف الــدول األفريقيــة«، وأيًضــا 

وبشــكل أسايس ألّن »أفريقيا وفلسطن 

تشــكان قضيــة واحــدة ال تتجــزأ، هــي 

قضيــة الــراع القــايس واملريــر الــذي 

عــى  االســتعارية  القــوى  فرضتــه 

ــا عــى الشــعب  ــة ك شــعوبنا األفريقي

ــوم”. ــطيني املظل الفلس

ورأت العريضــة أن »إقــدام رئيــس 

ــوىس  ــي م ــاد األفريق ــة االتح مفوضي

فقــي عــى اتخــاذ قــرار فــردّي بقبــول 

ــا يف  ــان الصهيــوين عضــًوا مراقبً الكي

االتحــاد األفريقــي خطــوة مســتنكرة 

ــكل وضــوح  ــدم وب ــا ته وصادمــة، ألنه

االتحــاد  أقيــم هــذا  التــي  األســس 

عليهــا، وتتنكــر للكفــاح املــرشّف ودمــاء 

الشــهداء األفارقــة، الذيــن ناضلــوا من 

أجــل حريــة أفريقيــا، ووقفــوا يف وجــه 

ــت  ــي كان ــل االســتعارية، الت ــة القت آل

إرسائيــل وال زالــت إحــدى أدواتهــا 

املبــارشة يف انتهــاك حقــوق الشــعوب 

ــة”. األفريقي

كــا أكــدت العريضــة عــى »وقوف 

ــا  الشــعبن األفريقــي والفلســطيني مًع

ملواجهــة التطبيــع اآلثــم، والــذي ينتقــل 

اليــوم مــن بعــض الــدول العربيــة إىل 

ــي،  ــاد األفريق ــة االتح ــة مفوضي رئاس

بنــاًء عــى قــرارات شــخصية غــر 

ــدات  ــات والتهدي ــن التوجيه ــدة ع بعي

ــة”. األمركيــة واألوروبي

ورأى املوقعــون أنّــه وبعــد مخالفــة 

رئيــس مفوضيــة االتحــاد األفريقــي 

لإلجــراءات القانونيــة املعمــول بهــا 

قــراره  اتخــاذ  عنــد  االتحــاد  يف 

ــات واملؤسســات  املذكــور، فــإّن الجمعي

املوقّعــة عــى هــذا البيــان »تدعــو 

هــذا  ســحب  إىل  املفوضيــة  رئاســة 

ــعوبنا  ــذار إىل ش ــوًرا، واالعت ــرار ف الق

ــن  ــطيني ع ــعب الفلس ــة والش األفريقي

هــذه اإلســاءة البالغــة”.

ــة  ــر و7 دول عربي يُذكــر أن الجزائ

اعرضــت لــدى االتحــاد األفريقــي يف 

ــح  ــى من ــاري، ع ــطس الج 3 آب/أغس

ــَة مراقــب. ــل« صف »إرسائي

200 شخصية أفريقية تطالب بإسقاط عضوية 
»إسرائيل« في االتحاد األفريقّي
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وّجهــت الحملــة العامليــة للعــودة 

ــن  ــايئ م ــى العل ــطن وامللتق إىل فلس

أجــل فلســطن اســتفتاًء إىل عــدٍد مــن 

الســادة املفتــن والفقهــاء مــن مختلــف 

ويتعلــق  اإلســامي،  العــامل  أنحــاء 

االســتفتاء مبــرشوع “ســاند” لدعــم 

وترميــم القطــاع الزراعــي يف غــزة 

وعمــوم فلســطن، حيــث أرســل مفتــي 

ــة  ــة املركزي عــام ورئيــس اإلدارة الديني

ملســلمي القســم اآلســيوي مــن روســيا 

االســتفتاء،  عــى  جوابــاً  اإلتحاديــة 

وجــاء الجــواب كاآليت:

بسم الله الرحمن الرحيم

امللتقــى  يف  الكــرام  الســادة 

العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطن

اللــه  ورحمــه  عليكــم  الســام 

بعــد: و  وبركاتــه، 

اإلدارة  رياســة  باســم  يــرسين 

القســم  ملســلمي  املركزيــة  الدينيــة 

اآلســيوي مــن روســيا أن أتقــدم بأعطر 

التحيــات ســائاً اللــه تبــارك وتعاىل أن 

ــة وجهودكــم  ــل كل أعالكــم النبيل يتقب

ســبيل  يف  تبذلونهــا  التــي  الطيبــة 

توحيــد صفــوف املســلمن، والخطــوات 

ضــد عــدوان الكيــان الصهيــوين عــى 

ــى،  ــجد األق ــف واملس ــدس الرشي الق

ودعــم إخواننــا يف فلســطن الشــقيقة 

ــة. ــم الصهاين ــن ظل ــون م ــن يعان  الذي

جوابــاً عــى رســالتكم املُرســلة بتاريــخ 

1 محــرم 1443هـــ، نــوّد اإلجابــة عــى 

الســؤالن املطروحــن:

مــا حكــم دعــم املشــاريع الزراعيــة 

إلخواننــا الذيــن اعتــدى االحتــال عى 

تخريــب  إىل  أدى  بشــكل  أراضيهــم، 

منشــآتهم، أو تدمــر آلياتهــم وأدواتهــم 

عــن  وأعاقهــم  بالزراعــة،  الخاصــة 

ــم ؟ ــل يف مزارعه ــة العم متابع

فــا  األول  بالســؤال  يتعلــق  مــا 

نــرى يف مســاعدة ودعــم، إخواننــا 

ــال  ــداء واالحت ــوا لاعت ــن تعرّض الذي

مــا أدى إىل فقــد مصــادر الــرزق 

للعيــش، أي مشــكلة، بــل نجــد هــذا 

العمــل مهــاً جــداً. نبينــا محمــد – 

صــى اللــه عليــه وســلم – قــال: “مــن 

ــرب  ــن ك ــًة م ــٍن كُرب ــن مؤم ــس ع نّف

الدنيــا نّفــس اللــه عنــه كُربــًة مــن 

كــرِب يــوم القيامــة، ومــن يــرّسَ عــى 

ُمعــرٍس، يَــرّس اللــه عليــه يف الدنيــا 

واآلخــرة، ومــن ســر ُمســلاّ ســره الله 

يف الدنيــا واآلخــرة، واللــه يف عــون 

العبــد مــا دام العبــد يف عــون أخيــه”.

ــرى  ــا ن ــؤال األول ف ــق بالس ــا يتعل م

يف مســاعدة ودعــم إخواننــا الذيــن 

تعرّضــوا لاعتــداء واالحتــال، مــا 

أدى إىل فقــد مصــادر الــرزق للعيــش، 

أي مشــكلة. بــل نجــد هــذا العمــل مهاً 

جــداً. نبينــا محمــد – صــى اللــه عليــه 

وســلم – قــال: )مــن نّفــس عــن مؤمــٍن 

ــه  ــس الل ــا نّف ــرب الدني ــن ك ــًة م كُرب

ــة،  ــوم القيام ــرِب ي ــن ك ــًة م ــه كُرب عن

ــه  ــرّس الل ــرٍس، يَ ــى ُمع ــرّسَ ع ــن ي وم

ــا واآلخــرة، ومــن ســر  ــه يف الدني علي

ُمســلاّ ســره اللــه يف الدنيــا واآلخــرة، 

ــد  ــا دام العب ــد م ــون العب ــه يف ع والل

يف عون أخيه(.

 هــل يجــوز تقديــم جــزء مــن 

الواجبــة إىل هــؤالء  الــزكاة  أمــوال 

مصــادر  فقــدوا  الذيــن  املســاكن 

أو جزئيــاً، وتحــت أي  كليــاً  رزقهــم 

ــزكاة يكــون  مــرف مــن مصــارف ال

ذلــك ؟

ــن  ــزء م ــم و رصف ج ــوز تقدي يج

أمــوال الــزكاة إليهــم إن كان وضعهــم 

ينــدرج ضمــن إحــدى فئــات مصــارف 

املوصوفــة،  حالتهــم  ويف  الــزكاة. 

يكننــا أن نفــرض أنهــم يتناســبون مع 

ــراء. ــرف الفق ــة م فئ

ويف الختــام اســمحوا يل أن أعــر 

ــا  ــق احرامن ــكرنا وعمي ــق ش ــن فائ ع

ولبادكــم  لكــم  مبحبتنــا  مقرونــة 

ــا. ــا وأمنه ــه عزه ــة، أدام الل الكري

ودمتم يف رعاية الله وحفظه.

جواب مفتي عام ورئيس اإلدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم 
اآلسيوي من روسيا اإلتحادية

حول استفتاء دعم القطاع الزراعي في غزة وعموم فلسطين



13

- 2
43

 - 
ون

بع
وأر

ة 
الث

وث
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 18 محرم 1443هـ، الموافق لـ 26 آب 2021 

أصــدر العلــاء بيانــات ينــددون 

وانتهــاك  البشــعة  بالجريــة  فيهــا 

املقّدســة. اإلســامية  الحرمــات 

بسم الله الرحمن الرحيم

ِّلَِّذيَن  َوًة لل )لَتَِجــَدنَّ أََشــدَّ ٱلنَّــاِس َعــَدٰ

َءاَمُنــواْ ٱلْيَُهــوَد َوٱلَِّذيــَن أرَْشَكُواْ(

تعــزي الحــوزُة العلميــة يف قــم، 

قلبُــه  ُجــِرَح  الــذي  )ص(  الرســوَل 

مــا جــرى يف هــذا الحــادث املــرّوع 

ــادٍث  ــى يف ح بإحــراق املســجد األق

وتعلــن  تعويضــه،  يكــن  وال  مؤثّــر 

عــن تأثرهــا العميــق وأســفها تجــاه 

ــون  ــام املحتل ــداء اإلس ــه أع ــا يفعل م

مــن  املقدســة  اإلســامية  لألماكــن 

وقــررت  معتديــن.  ويهــوٍد  صهاينــٍة 

عقــد مجلــٍس تأبينــي يــوم الجمعــة 15 

جــادى اآلخرة 1389هـــ، 1969-8-29.

العلــاء  حــرات  مــن  يرجــى 

ــدن  ــلمن يف امل ــة املس ــام وعاّم األع

ــان  ــامية إع ــدول اإلس ــة ال ــل وبقيّ ب

الحــداد العــام مــن خــال إثامــة مثــل 

ــم  ــوا تضامنه ــس، وأن يعلن هــذه املجال

مــع األخــوة املســلمن ضــّد الصهيونيــة 

وعمــاء االســتعار )إّن اللــه عزيــٌز ذو 

ــام(. انتق

محمد رضا املوسوي الكلبايكاين

10 جادى الثانية 1389هـ/ 1969-8-24

مؤمتر القّمة اإلسامي.

علماء ُينددون بحرق المسجد األقصى
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لماذا هذا الخوف ؟
بُعــد  مــن  الرغــم  عــى 
ــوين  ــان الصهي ــن الكي ــافة ب املس
وضــوح  وعــدم  وأفغانســتان، 
الداخــي  الوضــع  واســتقرار 
ــذي  ــر ال ــاين، والوقــت الكب األفغ
األفغانيــة  القيــادة  تحتاجــه 
لرتيــب بيتهــا الداخــي املُعقــد، 
ــًدا،  وبيتهــا الخارجــي األكــر تعقي
ــم  ــرى ك ــة أُخ ــن جه ــك وم وكذل
يحتــاج هــذا الســيايس الجديــد 
مــن الوقــت والُجــرأة عــى تغيــر 
الصــورة النمطيــة التــي رُســمت 
ــل  ــريب ب ــريب والع ــل الغ يف العق
وحتــى الداخــي األفغــاين، بالرغم 
مــن كل هــذه التحديــات، نجــد 
األمنيــن  الصهاينــة  القــادة  أّن 
املُحللــن  وحتــى  والعســكرين 
السياســين يتعاملــون مــع الحــدث 
ــع  ــد وق ــه حــدٌث ق ــاين وكأن األفغ
ــون  ــم ويخاف ــاوٍر له ــٍد مج يف بل
والتــي  عليهــم،  تأثراتــه  مــن 
ــا  ــا إضافيً ــا أن تكــون تحديً يكنه
يف  تواجههــم  التــي  للتحديــات 
العــامل  املنطقــة خصوًصــا، ويف 

عموًمــا.

هــذا مــا يكننــا أن نفهمــه مــن 
الكثــر مــن تريحــات القــادة 
الصهاينــة وبشــتى اختصاصاتهــم، 
وأكــر  الحزبيــة،  ومرجعياتهــم 
مثــال عــى هــذه التريحــات 
التــي تُظهــر حجــم تلــك الهواجس 
مــن  الصهيونيــة  واملخــاوف 
انتصــار األفغــان عــى األمــركان، 
ماجــاء عــى لســان وزيــر الحــرب 
الصهيــوين  للكيــان  الســابق 

قــال  حيــث  يعالــون«  »موشــيه 
ــيطرة  ــوح »إن س ــة ووض وبراح
ــتان ســيؤثر  ــان عــى أفغانس طالب
بادنــا«،  وســامة  أمــن  عــى 
مضيًفــا »ُرغــم أن أفغانســتان تقــع 
بعيــدة عنا، إال أن لســيطرة طالبان 
ــا”. ــرة علين ــات خط ــا تداعي عليه

ــا توجيــه عــدة  مــن هنــا يكنن
أســئلة و نقــول ملــاذا هــذا الخــوف 
كلــه ؟ وملــاذا هــذه الهواجــس ؟ 
ــوين  ــرأه الصهي ــذي ق ــأل مال ونس
إىل  فدعــاه  االنتصــار  هــذا  يف 
يخــى  ومــا  ؟  الخــوف  هــذا 
هــذا الكيــان حتــى أرســل كل هــذا 
الحجــم مــن الرســائل إىل العــامل 
األمــريك  الســيد  وإىل  عمومــاً، 
ــه ؟ ــر قلق ــن ويظه ــا، يُعل خصوًص

لــن نجــد جوابـًـا كافيًــا وشــافيًا 
أكــر مــن خــوف الكيــان عــى 
ــم عــى االســتكبار  مرشوعــه القائ
ــذي  ــامل، وال ــت الع ــم وتفتي والظل
ــادالت  ــل املع ــدًدا يف ظ ــات ُمه ب
الجديــدة التــي فرضتهــا الحــركات 
املقاومــة، والــدول الداعمــة لهــذه 
شــأنها  مــن  والتــي  الحــركات، 
االســتكبار  مشــاريع  مواجهــة 
الشــعوب  واســتعار  والهيمنــة 
ورسقــة مواردهــا، وقبــل كل ذلــك 

ــا. ــا وحريته ــة كرامته رسق

الصهيــوين  الكيــان  أقلــق 
انفتــاح األفغــان عــى  الخبيــث 
املقاومــة،  الفلســطينية  الحركــة 
ــكار  ــادل لألف ــن تب ــا حصــل م وم
إدارة  يف  والخــرات  والتجــارب 

ــارب  ــا التق الــراع، وزادهــم قلًق

اإلســامية يف  الجمهوريــة  مــن 

إيــران، وإمكانيّــة فتــح صفحــة 

مختلفــة  دالالت  ذات  جديــدة 

عــا كان باألمــس، وإمكانيــة أن 

يكــون للجمهوريــة اإلســامية يــًدا 

ــتى  ــان يف ش ــاعد األفغ ــة تس قوي

ــان  ــح أرض األفغ ــاالت، لتصب املج

ذات ســيادة ُحــرة وغــر تابعــة 

للمــرشوع األمــريك بــكل تجلياتــه.

وأكــر الهواجــس واملخــاوف 

هنــاك  يُصبــح  أن  يف  متثــل 

ــا  ــاميًا ومتنوًع ــا إس ــا عامليً تحالًف

يف األعــراق واإلثنيــات واملذاهــب، 

ويحمــل وجهــة واحدة هــي الحرب 

واالســتعار،  االســتكبار  عــى 

ــد  ــعوب، ويُعي ــر الش ــعى لتحري يس

وكرامتهــا  إنســانيتها  للبرشيــة 

ــا،  ــا بذاته ــم ذاته ــا، تحك وثرواته

وتفــرض الرؤيــة التــي تناســب 

ثقافتهــا ورؤيتهــا للكــون واإلنســان 

النمــوذج  وتكــون  والحيــاة، 

اإلنســاين األمثــل يف وســط عــامل 

ــي  ــه الســلعة الت ــات اإلنســان في ب

ــه  ــارة ب ــة يف التج ــارى الظلم يتب

يف ســوق نخاســة جديــد، وباســم 

بــرّاق وجــّذاب.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل 

فلسطن



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 18 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــغ عــدد ســكانها عــام  ــا، وبل بلغــت مســاحة أراضيهــا مســاحة أراضيهــا املســلوبة 3,8 ألــف دومنً

ــام 1945م. ــع إىل 260 ع ــام 1931م، ارتف ــمة ع ــمة، 192 نس ــوايل 129 نس 1922م ح

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

- بنى االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »مبو بيتار« عام 1950.

القبو

الخميس 18 محرم 1443هـ، الموافق لـ 26 آب 2021 
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