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ِمْحراك الشّر
املِحــراك، عــى وزن محــراث، آلــة حديديــة كانــوا قدميــاً يحركــون بهــا الجمــر، كــا يف التنــور مثــاً حتــى يــزداد اشــتعاالً وال 
ينطفــئ، ومنهــا اســتعار أهــل بــاد الشــام تشــبيهاً لإلنســان الــذي يســعى يف الفتنــة والتحريــش بــن النــاس، فقالــوا عنــه »ِمحــراك 

الرّش«.

وإن كان ِمــن أحــد يســتحق هــذا الوصــف يف زماننــا، فــا شــّك عندئــذ يف أّن املحــرّش بــن النــاس، والســاعي إليقــاد نــار 
ــل«. ــال »إرسائي ــة العــدوان واالحت الحــرب بــن العاملــن، وأّن محــراك الــرش يف العــامل هــي دول

تخيّلــوا دولــة تقــوم عقيدتهــا األمنيــة عــى مبــادئ أساســية مثــل: إّن أمــن إرسائيــل هــو يف اضطــراب أمــن الــدول التــي تحيــط 
بهــا، وإن اســتقرار هــذا الكيــان ووحدتــه هــي يف متزيــق وتشــتيت مــا حولــه، وأن تقــّدم إرسائيــل هــو يف ضــان تفوقهــا عــى 

الشــعوب والــدول التــي تجاورهــا، وأّن الســام ال يتحقــق لهــا إال بالقــوة واإلرهــاب والعــدوان ! 

بنــاًء عليــه ترتعــد فرائــص قــادة االحتــال مــن أي تقــارب ووئــام بــن أي دولتــن عربيتــن أو مســلمتن، وهــي تســتبق هــذا 
الخطــر املحتَمــل بــزرع الشــقاق وبــذور النــزاع بــن هــذه األطــراف، خاصــة عندمــا تســتطيع الولــوج إىل منظومــة »القــادة« يف 
هــذه الــدول، والتــي كان »التطبيــع« مفتاحــاً أساســياً لهــا، وفرصــًة ذهبيــة لنــرش الخــاف وعوامــل القطيعــة والعــدوان فيــا بــن 

»أصدقائهــا« املطبعــن الجــدد.

هــل ميكــن مثــاً اســتبعاد »العامــل اإلرسائيــي« وراء مــا جــرى ســابقاً بــن قطــر مــن جهــة وبــن باقــي دول الخليــج مــن جهــة 
أخــرى ؟! وهــل ميكــن نفــُي هــذا العامــل الخبيــث نفســه يف بــوادر القطيعــة التــي بــدأت تلــوح نُذرهــا مــا بــن اإلمــارات والســعودية 

؟ ال أعتقــد أن هــذا النفــي ممكــٌن بــأي حــال.

ــن  ــن طــرف وب ــران م ــن إي ــا ب ــة« م ــة بحري ــن »مواجه ــذ يومــن ع ــرشت من ــي انت ــن القصــة الت ــاك أوضــح م وهــل هن
ــة أخبارهــا فانتــرشت  ــا وإرسائيــل مــن طــرف ثــاٍن يف بحــر ُعــان ؟ والتــي أذاعــت مواقــع صهيوني الواليــات املتحــدة وبريطاني
كالنــار يف الهشــيم اليابــس بــن أرجــاء العــامل، فتوقــع بعــض النــاس حربــاً عامليــة جديــدة، ثــم ظهــر أّن األمــر كلــه كذبــة صهيونيــة 

ــة والتوتــر يف األجــواء العامليــة غــر املســتقرة أصــاً. لنــرش البلبل

والحظــوا توقيــت هــذه اإلشــاعات الشــيطانية غــداة تــويل الرئيــس اإليــراين الجديــد - املزعــج إلرسائيــل - مهاَمــه الفعليــة، وعــى 
أعتــاب ذكــرى تفجــر مرفــأ بــروت، وعنــد انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان، حيــث توفــر كل هــذه العوامــل مزيــداً 
مــن األوكســجن لنــار الحــرب، الحــرب التــي يؤمــن قــادة العــدو بأنهــا أكــر العوامــل التــي ستســاعد »املجتمــع الصهيــوين« عــى 
اســتعادة متاســكه املصــاب بالهشاشــة، وتســتجلب لهــذا الكيــان »الشــحاذ« - الــذي يعيــش عــى العطايــا واالحتيــال والرسقــات - مــا 

يطمــع بــه مــن الدعــم املــادي الغــريّب. 

والحظــوا أيضــاً »فتنــة بيغاســوس«، هــذا الرنامــج التجســي اإلرسائيــي الخبيــث، الــذي ال خــر يرتجــى منــه، وال فائــدة منــه 
إال يف تتبــع النــاس واســتخدام معلوماتهــم للعــدوان والقتــل واإلرهــاب !

وانظــروا كيــف أصبحــت »إرسائيــل« مــن أوائــل الــدول يف إنتــاج الرامــج الخبيثــة واســتخدامها، وكذلــك يف تصديرهــا وكســب 
املــال الحــرام مــن ورائهــا.

ولعــل قامئــة األمثلــة عــى هــذا الــرّش والعــدوان اإلرسائيــي أطــول مــن أن يحصيهــا أي بحــث أو كتــاب، ومــا نعلمــه نحــن ال 
يــكاد يُذكــر يف مقابــل مــا خفــي علينــا وستكشــفه األيــام بــإذن اللــه.

ــة كــرى يرتكبهــا هــؤالء املطبعــون معــه، الــذي يتوهمــون أّن هــذا العــدو قــد يتعامــل معــه كــا تتعامــل الــدول  فــأي خطيئ
ــة مــن بعضهــا ؟! الطبيعي

وأي وهــم يعيشــه أصحــاب »الــروح الرياضيــة« املوهومــة، عندمــا يظنــون أّن الســام ممكــن مــع القاتــل والســارق واالحتــال؛ 
وأّن هــذا املجــرم لــن ميــّد ذراعــه الجهنميــة بالســوء إىل بلدانهــم وأشــخاصهم أنفســهم أيضــاً ؟!

وأي محراك للرّش يف العامل هو هذا الكيان ؟!

ــَعوَن يف األرض فســاداً.  ــُه، ويْس ــاراً للحــرب أطفأهــا الل ــا أوقــدوا ن ــوم القيامــة. كلَّ ــا بينهــُم العــداوًة والبغضــاَء إىل ي )وألقيْن
ــُه ال يحــبُّ املفســدين(. والل

محمد أديب يارسجي
 أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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قــال نائــب املديــر العــام لألوقــاف 

ــح  ــيخ ناج ــدس، الش ــامية يف الق اإلس

العقــارات  “حايــة  إن  بكــرات، 

مهمــة  رســالًة  تُشــّكل  املقدســية 

ومســؤولية كبــرة تقــع عــى عاتــق 

الجميــع، وعــى كل مــن أراد حايــة 

املمتلــكات يف املدينــة املقدســة مــن 

الترسيــب”. خطــر 

صحفــي،  ترصيــٍح  يف  وأكّــد، 

“أهميــة تكريــس الجهــود املقدســية 

ألجــل حايــة املمتلــكات والعقــارات 

ســواء يف ســلوان أو الشــيخ جــراح 

أو القــدس عموًمــا، ومنــع ترسيبهــا، 

وجعلهــا تحــت ملــك األوقــاف، بعّدهــا 

أولويــة”. ذات  أساســية  قضيــة 

أن  إىل  بكــرات  الشــيخ  ولفــت 

ــت  ــلوان أطلق ــن يف س ــة القراع عائل

مؤخرًا مبــادرة لحــّث أهــايل البلــدة 

ُذّريًــا،  وقًفــا  منازلهــم  وقــف  عــى 

بحضــور  املبــادرة  هــذه  ونُوقشــت 

لفيــف مــن العلــاء واملهتّمــن. وأشــاد 

ووصفهــا  املبــادرة،  بتلــك  بكــرات 

ــزال  ــا ال ت ــة، لكنه ــدة ومهم ــا جي بأنه

قيــد الدراســة، وبحاجــة إىل دراســة 

مســتفيضة وروافــد ألجــل إنجاحهــا.

عــى  بكــرات  الشــيخ  وشــدد 

رضورة حايــة العقــارات مــن الضيــاع 

ــة  ــل الهجم ــة يف ظ ــب، خاّص والترسي

لتفكيــك  تســعى  اإلرسائيلية التــي 

ــره،  ــه وتهج ــديس ورضب ــع املق املجتم

مــع غيــاب قــّوة حاميــة لــه، نظــراً إىل 

أّن االحتــال ال يكــرث ألّي قوانــن 

تحمي اإلنسان املقديس.

وأضــاف أّن »حاية تلــك العقارات 

وجعلهــا وقًفــا خريـًـا إســاميًا أو ُذريـًـا 

ــر لــه  ــا، وتوفّ قــد تُبقــي املقــديس قويً

الطأمنينــة واألمــن يف مدينتــه وبيتــه”.

وبــّن بكــرات أن االحتــال ســّخر 

الجانــب  فيهــا  مبــا  الوســائل،  كل 

القانــوين واملحاكــم والرشطــة والبلدية، 

املقــديس،  اإلنســان  يهاجــم  لــي 

ويســلُبه بيتــه وممتلكاتــه.

االحتــال  “ســلطات  إن  وقــال: 

تُضخــم عمليــة الترسيــب يك تقــول 

أرضهــم  باعــوا  الفلســطينين  إن 

وممتلكاتهــم، وألجــل إحبــاط املقــديس 

بعدمــا  نفســيته،  ورضب  وإضعافــه 

حقــق انتصــارات يف معركتــي بــايب 

األســباط والرحمــة وغرهــا”.

بـ«وجــود  بكــرات  وطالــب 

مؤسســات ســواء وقفيــة أو قانونيــة 

ــديس  ــة املق ــى حاي ــة ع ــل بجدي تعم

ــب  ــه مبخاطــر الترسي ــه، وتوعيت ودعم

الصهيــوين«. لاحتــال  العقــاري 

يشــار إىل أّن مقدســيون أطلقــوا 

واملنــازل  العقــارات  لوقــف  دعــوات 

ــة  ــة واملحيط ــدس املحتل ــة الق يف مدين

باملســجد األقــى املبــارك، وجعلهــا 

اإلســامية  األوقــاف  ملكيــة  تحــت 

العامــة، بهــدف حايتهــا مــن عمليــات 

الترسيــب والحفــاظ عليهــا.

بكيرات: أدعو لحماية الممتلكات 
في القدس ومنع تسريبها
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دعــا خطيــب املســجد األقــى، 

ــين  ــدح، املقدس ــد رسن ــايض محم الق

واألحيــاء  والبلــدات  القــرى  يف 

ــى  ــجد األق ــة باملس ــية املحيط املقدس

املبــارك إىل “وقــف عقاراتهــم إمــا 

ــاً، لتبقــى هــذه  وقفــاً إســاميّاً، أو ذري

ــامية  ــاف اإلس ــك لألوق ــارات مل العق

ــراد العائــات  ــع فيــه أف ــة تنتف العاّم

ــاظ عــى  ــي تســعى للحف املقدســية الت

بقائهــا يف القــدس املحتلــة”.

وأشــار الشــيخ رسنــدح، يف ترصيح 

صحفــٍي، أمــس األحــد، إىل أّن “جميــع 

ــارات املُحيطــة باملســجد األقــى  العق

وقفيــة خريــة  إّمــا  عقــارات  هــي 

نســيجاً  وتشــكل  ُذريــة،  أو  إســامية 

حاميــاً ودرعــاً واقيــاً للمســجد األقى، 

ولذلــك يجــب نقــل هــذه التجربــة إىل 

البلــدات واألحيــاء املحيطــة بالبلــدة 

ــدس”. ــة للق القدمي

ــة الدفــاع عــن أرايض  وكانــت لجن

ســلوان ناقشــت املبــادرة التــي تقدمــت 

حــث  يف  القراعــن  عائلــة  بهــا 

ــم،  ــف منازله ــى وق ــلوان ع ــايل س أه

ــاح  ــا إلنج ــب اتخاذه ــات الواج واآللي

هــذه الوســيلة التــي ســتمنع وتحــد 

مــن عمليــات الترسيــب التــي تتــم يف 

ــلوان. س

اإلســامية  الهيئــة  أّن  إىل  يُشــار 

ــام 2018  ــدس، أصــدرت ع ــا بالق العلي

بيانــاً، تضّمــن دعــوة عامة للمقدســين 

ــاً  ــاً عام ــم وقف ــف منازله ــرورة وق ب

أو ذريــاً للحفــاظ عليهــا وحايتهــا مــن 

الخائنــن لألمانــة، حســب مــا جــاء يف 

البيــان.

يف  املــرىض  األرسى  يتعــرض 

غياهــب الســجون إىل إهــال طبــي 

متعمــد فمنهــم مــن يعاين مــن أمراض 

ــة وخطــرة دون االكــراث لهــم،  مزمن

لتتفاقــم أوضاعهــم وتــزداد صعوبــة 

الســجون  إدارة  انتهــاك  ظــل  يف 

ــص  ــي تن ــة، والت ــة كاف ــق الدولي املواثي

عــى رضورة تلقــي األرسى عاجهــم 

ــازم. ال

وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى 

واملحرريــن يف بيــان صحفــي، األربعاء 

11-8-2021، أّن هنــاك مجموعــة مــن 

األرسى يتعرضــون إىل إهــال طبــي 

متعمــد ويومــي.

وقالــت الهيئــة: إن “األســر وضــاح 

البــزرة، مــن مدينــة نابلــس، واملحكــوم 

عامــا،  وخمســن  املؤبــد  بالســجن 

والقابــع يف ســجن جلبــوع، يعــاين مــن 

البطــن ويتقيــأ أي يشء  أوجــاع يف 

ــه”. يأكل

وبينــت أنــه يعتمــد حاليــاً عــى 

ــدة،  ــق املع ــن فت ــاين م ــوز ويع الجلوك

وتــم تركيــب شــبكة بالبطــن، والتهبــت، 

وبــدأ يعــاين مــن أوجــاع ال تحتمــل يف 

األمعــاء والبطــن، وهــو بحاجــة ماســة 

إىل نقله للمستشفى لتلقي العاج.

الهيئــة:  ويف مثــال آخــر قالــت 

ــا(  ــل )55 عاًم ــاد كمي ــر ع إن “األس

ــداد يف  ــن انس ــاين م ــة يع ــن قباطي م

ــوات التنفــس، وهــو بحاجــة ماســة  قن

األنفيــة،  الجيــوب  عمليــة  إلجــراء 

ــة  ــاكل باطني ــن مش ــك م ــاين كذل ويع

وأوجــاع يف املســالك البوليــة”.

سرندح: يدعو لوقف كاّفة العقارات في البلدات 
المحيطة بالمسجد األقصى

الهيئة: إهمال طبي متعمد بحق أسرى »جلبوع«
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للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  قــال 

ــتيطان: إن  ــة االس ــن األرض ومقاوم ع

ــات االحتــال اإلرسائيــي تواصــل  “آلي

القــدس  مطــار  منطقــة  يف  العمــل 

الــدويل التاريخــي يف قلنديــا وإنشــاء 

بنــى تحتيــة أساســية، بعدمــا بــات 

مخططــات  لتنفيــذ  هدفًــا  املطــار 

إرسائيليــة توســعية مبيتــة، عقــب قــرار 

إىل  تحويلــه  اإلرسائيليــة  الحكومــة 

صناعيــة”. منطقــة 

تقريــر  يف  املكتــب  وأوضــح 

ٍأســبوعي صــدر الســبت 8-8-2021، أن 

»اللجنــة املحليــة للتنظيــم« اإلرسائيليــة 

عــّدت أن أرض مطــار قلنديــا يقــع يف 

ــا، وقــررت هدمــه  ــة له األرايض التابع

ــد  ــة، وق ــة صناعي ــه إىل منطق وتحويل

ــاء  ــط لبن ــا يف مخط ــل فعليًّ ــدأ العم ب

حــي اســتيطاين جديــد عــى أرايض 

الدوليــة  املعارضــة  رغــم  املطــار 

للمــرشوع.

وكان هــذا املخطــط االســتيطاين 

قــد وضــع قبــل ســنوات، وتــم تجميــده 

يف أكــر مــن مناســبة بســبب الضغوط 

وخصوًصــا  الدوليــة،  السياســية 

اإلدارة  أبدتهــا  التــي  املعارضــة 

بــاراك  برئاســة  الســابقة  األمركيــة 

عارضــت  والتــي  حينــه،  أوبامــا يف 

بالقــدس. االســتيطاين  التوســع 

أن  إىل  الوطنــي  املكتــب  وأشــار 

وزيــر اإلســكان اإلرسائيــي الســابق 

يــوآف غاالنــت، كان أصــدر أوامــر 

باســتئناف العمل باملرشوع االســتيطاين 

ــد انتخــاب إدارة الرئيــس األمــريك  بع

دونالــد ترامــب، لينفــذ هــذه األيــام يف 

ــدة  ــة الجدي ــة اإلرسائيلي ــد الحكوم عه

برئاســة نفتــايل بينــت، بدعــم مــن 

رئيــس بلديــة االحتــال موشــيه ليئــون.

وذكّــر أن حكومــة االحتــال أقــرّت 

العامــة  املوازنــة  املــايض،  األســبوع 

لألعــوام 2022-2021 مبــا يف ذلــك 

ميزانيــة خاصــة لاســتيطان.

يف  الداخليــة  وزيــرة  أن  وبــّن 

ــت شــاكيد  ــد ايلي ــت– البي ــة بيني حكوم

مضاعفــة  يف  بنجاحهــا  تفاخــرت 

باالســتيطان يف  الخاصــة  املوازنــات 

.50% بأكــر مــن  وزارتهــا 

عــن  أعلــن  أنّــه  إىل  ولفــت 

تخصيــص مايــن الشــواقل الســتكال 

الشــوارع االســتيطانية كــا هــو الحــال 

ــط  ــذي يرب ــم )60( ال ــارع رق يف الش

شــال الضفــة الغربيــة بجنوبهــا.

ســلطات  رصــدت  الســياق،  ويف 

الســتكال  ميزانيــات  االحتــال 

يربــط  الــذي   )437( شــارع  شــق 

»آدم«  مبســتوطنة  حزمــا  منطقــة 

ــي  ــا يعن ــون شــيقل، م ــة 250 ملي بتكلف

ــن األرض  ــعة م ــاحات واس ــاع مس ابت

لصالــح  وتخصيصهــا  الفلســطينية 

وربطهــا  واملســتوطنات  املســتوطنن 

البعــض. ببعضهــا 

ــد آخــر، تدفــع مؤسســة  عــى صعي

»كــرن كاييمــت ليرسائيــل«- الصندوق 

لتســجيل  قدًمــا  اليهــودي-  القومــي 

530 عقــاًرا يف الضفــة الغربيــة يف 

دائــرة األرايض )الطابــو(، األمــر الــذي 

مــن شــأنه أن يــؤدي إىل إخائهــا مــن 

ــطينين. ــكانها الفلس س

املركز الفلسطيني لإلعام

آليات االحتالل تحّول »مطار القدس« 
لمخططات استيطانية واسعة
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صــري،  عكرمــة  الشــيخ  أكّــد 

ــارك، أن  ــب املســجد األقــى املب خطي

تغــّول االحتــال عــر مخططاتــه بشــق 

ــاريع  ــن املش ــد م ــاء املزي ــرق وبن الط

مدينــة  لتهويــد  ممنهــج  أمــر  هــو 

القــدس.

وشــدد الشــيخ عكرمــة صــري، يف 

-11 األربعــاء  صحفيــة،  ترصيحــات 

8-2021، عــى »أن وجــود االحتــال 

غــر رشعــي، ولــن نقــر أو نعــرف 

ــا”. ــوم به ــي يق ــه الت بإجراءات

إجــراءات  أن  صــري  وعــّد 

غــر  املقدســة،  باملدينــة  االحتــال 

ــا،  ــر به ــة، وال يُق ــة وغــر رشعي قانوني

مهــا طــال  حــق  أي  تُكســبه  ولــن 

الزمــان.

كــا أكــد صــري أن املقدســين 

ــن  ــاع ع ــر للدف ــى الجم ــون ع يقبض

القــدس، ولــن يرفعــوا الرايــة البيضــاء، 

آمــاً  باألقــى،  مرتبطــون  وهــم 

مــن اللــه الفــرج القريــب للقــدس 

واألقــى.

ــه  ــاءت إرادة الل ــه »ش ــاف أنّ وأض

ــذه  ــاء، وه ــى بالس ــط األق أن يرتب

املســلمن  عــى  ربانيــة  قــرارات 

االلتــزام بهــا، فاألقــى جــزء مــن 

مجــرد  وليــس  املســلمن،  عقيــدة 

عبــادة، وسيحاســب اللــه كل ُمقــرص 

بحق األقى والقدس”.

يشــار إىل أن االحتــال بــدأ العمــل 

يف البنيــة التحتيــة وشــق عــّدة شــوارع 

يف معــر قلنديــا، والرويــج إلقامــة 

حــي اســتيطاين ضخــم يف املنطقــة 

عــى مســاحة 1240 دومنـًـا مــن أرايض 

تســمى  مــا  أقرتــه  كانــت  املطــار، 

»اللجنــة اللوائيــة للبنــاء والتنظيــم« 

.2020 عــام 

أكــد األمــن العــام لحــزب اللــه 

الســبت  اللــه،  نــرص  الســيد حســن 

8-8-2021، أن مــا حــدث بــن الكيــان 

األيــام  خــال  ولبنــان  الصهيــوين 

ــل  ــًدا«، ومل يحص ــر ج ــرة »خط األخ

منــذ 15 عاًمــا.

وأوضــح نــرص اللــه، خــال خطــاب 

ــال  مبناســبة انتصــار 2006، أن االحت

مــن  »التحلــل  أراد  اإلرسائيــي 

املعــادالت التــي فرضتهــا املقاومــة يف 

ــا”. ــل 15 عاًم ــان قب لبن

ــه  وشــدد األمــن العــام لحــزب الل

ــاح  ــة بس ــارة إرسائيلي ــى أن »أي غ ع

ــا  ــرد عليه ــان ســيتم ال الجــو عــى لبن

ــا نريــد  بشــكل مناســب ومتناســب ألنن

ــا”. ــة بلدن أن نخــدم هــدف حاي

ــن ال  ــه »نح ــه بأنّ ــرص الل ــر ن وذكّ

ــا جاهــزون  نبحــث عــن الحــرب ولكنن

لهــا وال نخافهــا وال نخشــاها وننتظرهــا 

يف كل يــوم وســننترص فيهــا”، مضيًفــا 

يقــرر  عندمــا  هــي  “أكــر حاقــة 

العــدو الذهــاب إىل حــرب مــع لبنــان”.

ــزب  ــام لح ــن الع ــّن األم ــا ب ك

اللــه أّن “الجيــش اإلرسائيــي ســيتدمر 

وينهــار يف أي مواجهــة قادمــة، وهــو 

ــق عــى وجــوده”. قل

خطيب األقصى:
مخططات االحتالل في القدس ممنهجة لتهويدها

السيد نصر الله: أكبر حماقة أن ُتقرر »إسرائيل« الذهاب 
إلى حرب مع لبنان



االحتــال،  ســلطات  رشعــت 

بتنفيــذ   ،2021-8-10 الثاثــاء 

ــاحة 300  ــى مس ــدي ع ــرشوع تهوي م

املســجد  مــر مربــع مــن ســاحات 

ــب  ــمل تركي ــه، يَش ــي ومرافق اإلبراهيم

مصعــد كهربــايئ، لتســهيل اقتحامــات 

ــص 2  ــم تخصي ــث ت ــتوطنن، حي املس

لتمويلــه. شــيقل  مليــون 

ورئيــس  الحــرم،  مديــر  وقــال 

ســدنته الشــيخ حفظــي أبــو ســنينة 

يف ترصيحــات صحفيــة، إن “آليــات 

حراســة  تحــت  بــارشت  االحتــال 

ــة  ــات ثقيل ــات حفــر بآلي مشــددة بعملي

عــى بعــد 100 مــر تقريبًــا، لشــق 

الخارجيــة  الســاحات  يف  طريــق 

الغربيــة للحــرم اإلبراهيمــي، ولركيــب 

الكهربــايئ”. املصعــد 

وزارة  نــّددت  جانبهــا،  مــن 

ــب  ــة بركي ــؤون الديني ــاف والش األوق

ســلطات االحتــال املصعــد الكهربــايئ 

يف املســجد اإلبراهيمــي، وعّدتــه تعديـًـا 

رصيًحــا عــى حــق دولــة فلســطن 

وحكومتهــا يف الســيادة عــى املســجد، 

بشــكل  وأوقافــه  كافــة،  ومرافقــه 

حــرصي، وتجــاوزًا حتــى للجــان التــي 

شــكلوها، والتــي قضــت مبنــع إحــداث 

أي تغيــر عــى املســجد اإلبراهيمــي 

ــه. ــة ل ــه التابع ومرافق

ــو  ــام أب ــوزارة حس ــل ال ــّذر وكي وح

ــذه  ــرة له ــات الخط ــن التبع ــرب، م ال

االحتــال،   ســلطات  مــن  الخطــوة 

ــة  ــة والحقوقي ــا املؤسســات الدولي ودع

ــاين  ــراث اإلنس ــظ ال ــات حف ومؤسس

ــاف هــذا  ــل عــى إيق إىل رضورة العم

التعــدي الســافر والواضــح، خاصة وأن 

املســجد موجــود ضمــن قامئــة الــراث 

العاملــي التــي تصدرهــا »اليونســكو”.

املجتمــع  الــرب  أبــو  وطالــب 

الــدويل بحايــة املســجد اإلبراهيمــي، 

ــا النتهــاكات مــن  الــذي يتعــرض يوميً

االحتــال، بهــدف تحويلــه إىل »كنيــس 

يهــودي«، بعــد أن فرضــت تقســيمه 

 1994 العــام  منــذ  ـا  ومكانيّـً ـا  زمانيّـً

يف خطــوة جائــرة يف حــق الشــعب 

وأماكــن  ومقدســاته  الفلســطيني 

عبادتــه.

وأكــد أبــو الــرب أن اإلدارة العامــة 

ألوقــاف الخليــل اليــوم قد علقــت دوام 

موظفيهــا يف اإلدارة، ودعتهــم للتوجــه 

ــه  ــة في ــي للمرابط ــجد اإلبراهيم للمس

يف محاولــة لصــدِّ االحتــال عــن تنفيذ 

مخططاتــه، كــا تــم دعــوة مؤسســات 

الخليل قاطبة للتوجه للمسجد.

أبنــاء  الــرب  أبــو  ناشــد  كــا 

وأبنــاء  خاصــة،  الخليــل  محافظــة 

ــجد  ــه للمس ــطيني بالتوج ــعبنا الفلس ش

فيــه،  واملرابطــة  اإلبراهيمــي، 

خــال  ســواء  التواجــد  وتكثيــف 

ــا بينهــا  الصلــوات املفروضــة، أو في

ملنــع االحتــال مــن تنفيــذ جرامئــه 

وانتهاكاتــه.

االســتيطاين  املــرشوع  ويهــدد 

بوضــع يــد االحتــال عــى مرافــق 

تاريخيــة قــرب املســجد اإلبراهيمــي 

ــط  ــاء والتخطي ــة البن ــحب صاحي وس

ــا إلدارات  ــل، ومنحه ــة الخلي ــن بلدي م

ــال. ــة لاحت ــة التابع ــال املدني االحت

قــد  االحتــال  محكمــة  وكانــت 

املــايض،  نيســان/أبريل  يف  رفضــت 

ــد  ــاء مصع ــد بن ــا فلســطينيًا بتجمي طلبً

كهربــايئ يف املســجد اإلبراهيمــي.

8

االحتالل َيشرع بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل 
مصعًدا بالمسجد اإلبراهيمي
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الخميس 4 محرم 1442هـ، الموافق لـ 12 آب 2021  

االحتــال  ســلطات  تواصــل 

الصهيــوين منــع الطواقــم املختصــة 

يف املســجد األقــى مــن القيــام بــأي 

ــزء  ــم يف الج ــف أو ترمي ــال تنظي أع

الرشقــي مــن املســجد.

ــهًدا  ــية مش ــادر مقدس ــت مص ونقل

ــداً  ــى وتحدي ــل األق ــع داخ ــا يق ً مؤمل

يف الجــزء الرشقــي منــه، حيــث تراكم 

األتربــة واملخلفــات فيــه منــذ ســنوات، 

األوقــاف  االحتــال  منــع  بســبب 

اإلســامية إخراجهــا أو التخلــص منهــا 

ــجد. ــارج املس خ

وتتعــرض املنطقــة لعمليــات اقتحام 

املســتوطنن  عــرشات  مــن  ُمكثّفــة 

يوميًــا بالتزامــن مــع تفريغهــا مــن 

املصلــن واملرابطــن.

ــوس  ــتوطنون أداء طق ــد املس ويتعم

تلموديــة والجلــوس يف املــكان ملــَدٍد 

متفاوتــة تــزداد مــع مــرور الوقــت، 

الحــاالت  بعــض  يف  األمــر  ووصــل 

للتبــول وقضــاء حاجتهــم يف املنطقــة.

ــال  ــدأ االحت ــام 1996 ب ــذ ع ومن

بالتخطيــط لســلب صاحيــات اإلعــار 

مــن األوقــاف اإلســامية، وكانــت أوىل 

ــة عــام 2000. ــا بنهاي تطبيقاته

االحتــال  قــوات  منعــت  حينهــا 

ــة  ــردم الناتج ــزاء ال ــر أج ــراج آخ إخ

العماقــة  البوابــات  فتــح  عــن 

ــردم يف  ــع ال ــرواين، فوض ــى امل للمص

املســاحات املزروعــة بالزيتــون رشقــي 

ــا  ــارك، باعتباره ــى املب ــجد األق املس

ــة  ــاد طريق ــن إيج ــف األرضار لح أخ

إلخراجهــا.

ــى  ــا حت ــردم مكّوًم ــذا ال ــي ه وبق

ــل  ــرز مدخ ــكل أب ــا ش ــذا، م ــا ه يومن

للمســتوطنن واالحتــال الســتهداف 

الســاحة الرشقيــة لألقــى.

 2019 اآلِخــر  يناير/كانــون  ويف 

ترميــم  صاحيــة  االحتــال  ســلب 

الســور الجنــويب الغــريب لألقــى، ثــم 

“الخلــوة الجنباطيــة” يف صحــن قبــة 

الصخــرة يف مايو/أيــار مــن العــام 

ــه. ذات

ويعمــل االحتــال عــى محاولــة 

التقســيم املــكاين انطاقًــا مــن مصــى 

بــاب الرحمــة وعــزل املصلــن عــن 

ــم. ــردم املراك ــبب ال ــه بس محيط

املقدســية  الجاهــر  وفرضــت 

عــام 2019 عــى املحتــل فتــح املصــى 

بــأدوات  إغاقــه  إعــادة  فحــاول 

التنكيــل واإلبعــاد واالعتقــال والــرب، 

ــل. ــه فش لكّن

وســبق أن أكــد خطيــب املســجد 

ــري أن  ــة ص ــيخ عكرم ــى، الش األق

انتهــاكات االحتــال بحــق األقــى 

يف  وتتمثــل  باســتمرار،  تتكــرر 

املنــازل  وهــدم  وإبعــاد  اعتقــاالت 

ــد للمســجد األقــى. ومحــاوالت تهوي

خطــورة  مــن  صــري  وحــّذر 

الطلــب الــذي تقدمــت بــه الجاعــات 

املتطرفــة مــن حكومــة االحتــال لبنــاء 

مدرســة تلموديــة يف الســاحة الرشقيــة 

لألقــى، بهــدف وضــع موطــئ قــدم 

فيهــا بعدمــا فشــلوا يف الســيطرة عــى 

ــس. ــه إىل كني ــة وتحويل ــاب الرحم ب

كانــون  مــن  ســابق  وقــت  ويف 

الثاين/ينايــر 2021، أكّــد مدير املســجد 

الكســواين  عمــر  الشــيخ  األقــى 

أّن ســلطات االحتــال منعــت لجنــة 

مــن  األقــى  املســجد  اإلعــار يف 

ــم التشــققات املوجــودة  إصــاح وترمي

ــاب األســباط  ــق ب ــرة يف طري ــذ ف من

املؤديــة اىل بــاب الرحمــة.

ويعمــل االحتــال عــى اعتقــال 

املبــارك،  األقــى  املســجد  حــرّاس 

وإبعادهــم عــن املســجد كــا مينــع 

األقــى  املســجد  ترميــم  أعــال 

املبــارك.

مشاهد مؤلمة..
االحتالل يمنع الترميم والتنظيف شرق األقصى
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»هآرتــس«  صحيفــة  أكّــدت 

اإلرسائيــي  الكيــان  أّن  الصهيونيــة 

يســعى ألن يكــون قــوة عظمــى يف نقل 

وتخزيــن النفــط عــر خــط أنبــوب 

تشــكل  غــزة  صواريــخ  لكــن  دويل، 

ــرشوع. ــذا امل ــام ه ــة أم ــاوف أمني مخ

»يف  إنــه  الصحيفــة:  وقالــت 

الوقــت الــذي يشــجع فيــه العــامل عــى 

ــداًل  ــددة ب ــة املتج ــال إىل الطاق االنتق

مــن الوقــود امللــوث، فــإن رشكــة خــط 

تحويــل  تريــد  أوروبا-آســيا  أنابيــب 

الكيــان إىل دولــة عظمــى يف نقــل 

وتخزيــن النفــط”.

أشــارت  الســياق،  هــذا  ويف 

الصحيفــة إىل أن رشكــة »خــط أنابيــب 

أوروبا-آســيا« وقعــت اتفاقـًـا مــع رشكــة 

ــن  ــدج« يف ترشي ــد الندبري ــد ري »مي

ــارك  ــي يُش ــر املــايض، الت األول/ أكتوب

ــارات. ــن اإلم ــال م ــال أع ــا رج فيه

حيث يســمح هــذا االتفــاق لناقات 

ــى  ــا ع ــغ حمولته ــة بتفري ــط أجنبي نف

أرصفــة رشكــة »خــط أنابيــب أوروبــا-

آســيا« يف إيــات أو يف أحــد الروابــط 

البحريــة، وهــي املنشــآت التــي تنافــس 

ــن  ــب م ــري القري ــط ال ــوب النف أنب

عســقان.

وقــال املديــر العــام لرشكــة »خــط 

ــي:  ــيك ليف ــيا« إتس ــب أوروبا-آس أنابي

إنــه “يف الســنوات األخــرة وصــل إىل 

ــط  ــات النف ــن ناق ــد م ــان املزي الكي

ــيا- مــن دول توجــد عــى حــدود آس

ــاك  ــل أذربيجــان، ومــن هن ــا مث أوروب

ــرشق  ــق إىل ال ــط الطري ــل النف يواص

يكــون  أن  يُتوقــع  وهــذا  األقــى، 

يف  النفــط  لنقــل  الرئيــس  الخــط 

الجديــد”. االتفــاق 

وأوضــح ليفــي أن االتفــاق الجديــد 

ميكــن أن يُضاعــف ثــاث مــرات كميــة 

ــات  ــج إي ــر يف خلي ــي مت ــط الت النف

عــن  معربًــا  عســقان،  وشــواطئ 

اســتهجانه مــن الذيــن يعارضــون هــذا 

ــاق. االتف

لكــن مثـّـة أخطــار وتهديــدات تُثــر 

ــان مــن هــذا املــرشوع،  مخــاوف الكي

ــى  ــر ع ــدوان األخ ــد الع ــيا بع ال س

قطــاع غــزة ومــا حــدث فيــه مــن 

ــة. ــقان النفطي ــأة عس ــتهداف ملنش اس

أنَّ  إىل  الصحيفــة  أشــارت  كــا 

الخطــر األمنــي الــذي يهــدد هــذا 

املــرشوع هــو صواريــخ غــزة التــي 

اســتهدفت منشــأة النفــط يف عســقان 

خــال العــدوان األخــر؛ »حيــث إن 

حركــة حــاس تعــد منشــآت البنــى 

ــا إســراتيجية، كــا أن  ــة أهدافً التحتي

ــود  ــج الوق ــة لصهاري ــقف الطافي األس

ــة”. ــل لإلصاب ــدف قاب ــا إىل ه تحوله

وكانــت قنــاة »كان« الصهيونيــة، 

ــخ  ــابق أن صواري ــت س ــفت يف وق كش

خــال  غــزة  قطــاع  مــن  أطلقــت 

القطــاع،  عــى  األخــر  العــدوان 

اســتهدفت منشــآت البنيــة التحتيــة يف 

مدينــة عســقان، يف إشــارة منهــا إىل 

الصــاروخ الــذي أصــاب خــزان الوقود 

تســبب  الــذي  األمــر  عســقان،  يف 

ــتوطنن  ــن املس ــد م ــة العدي يف إصاب

بصعوبــة يف التنفــس وتهيّــج الحلــق 

وحرقــة يف العينــن.

وتابعــت الصحيفــة أن منظــات 

إيــات  وبلديــة  اإلرسائيليــة  البيئــة 

رشكتــي  بــن  االتفــاق  تعــارض 

ــد  ــيا« و«مي ــب أوروبا-آس ــط أنابي »خ

يشــكل  لكونــه  الندبريــدج«؛  ريــد 

ــم  ــادة حج ــن زي ــع م ــا ينب ــرًا بيئيًّ خط

ــة  ــّرت منظــات البيئ ــاطات، وع النش

عــن مخاوفهــا مــن وضــع األنبــوب 

ــة؛  الــري الخــاص بالرشكــة اإلرسائيلي

»ألنــه قديــم ومتــآكل”.

عكا للشؤون اإلرسائيلية

وسائل إعالم صهيونية:
»مقاومة غزة« تهدد مشروع النفط »اإلسرائيلي«
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العلم سالحنا في مواجهة االحتالل حتى تحرير 
فلسطين كل فلسطين
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أطلقــت الحملــة العامليــة للعــودة 

ــة  ــع الجمعي ــاون م ــطن بالتع إىل فلس

اإلثنــن  الطبيعــة،  لحايــة  العربيــة 

ــادة  ــاند” إلع ــرشوع “س 9-8-2021، م

الزراعــي  القطــاع  وإحيــاء  إعــار 

ــار األخــر يف  ــد عــدوان أيّ ــر بع املدّم

ــزّة. ــاع غ قط

حفــل اإلطــاق الــذي تــّم عــر 

ــة  ــارش عــى صفحــات الجمعي ــّث مب ب

أخــرى  منظــات  وعــدة  والحملــة 

عــى فيســبوك باإلضافــة إىل عــّدة 

تلفزيونــات عربيــة وفلســطينية، تحّدث 

ــة  ــة اإلداري ــة الهيئ ــن رئيس ــه كّل م في

الطبيعــة”  لحايــة  “العربيــة  يف 

رّس  وأمــن  زعيــر  رزان  الدكتــورة 

ــك  ــد املل ــور عب ــة الدكت ــة العاملي الحمل

ســكرية، باإلضافــة إىل عــرض مقاطــع 

ــي  ــائر الت ــم الخس ــر حج ــو تظه فيدي

لحقــت بالقطــاع الزراعــي يف غــزة 

اســتعراض  عــن  فضــاً  باألرقــام 

ــن  ــخصية ملزارع ــارب الش ــض التج بع

ومزارعــات فقــدوا أعالهــم ومصــادر 

دخلهــم.

وقالــت زعيــر يف كلمتهــا التــي 

إّن  املــرشوع  إطــاق  بهــا  اســتهلّت 

الخســائر فاقــت الـــ200 مليــون دوالر 

أمــريك، عــدا عــن النقــص الهائــل 

يف الغــذاء الــذي نتــج عنهــا، مضيفــًة: 

ــى  ــارخ ع ــح وص ــل واض ــذا دلي ” وه

ــذاء كســاح ضــد  ــدو الغ اســتعال الع

ــن  ــف كل القواني ــا يخال ــن م املدني

والرشائــع اإلنســانية والدوليــة”.

وأكّــدت رئيســة الهيئــة اإلداريــة يف 

ــذا  ــة ه ــة” أّن مواجه ــة للطبيع “العربي

الواقــع الــذي يريــد االحتــال فرضــه 

بالقــوة عــى الفلســطينين ال يكــون 

بغــر العمــل والدعــم الجــّدي للشــعب 

ــزة: ”  ــاع غ ــيا يف قط ــارص ال س املح

ــة ســيادة الغزاويــن عــى  ألجــل حاي

ــة  ــع الحمل ــاون م ــا بالتع ــم قمن غذائه

بإطــاق  لفلســطن  للعــودة  العامليــة 

هــذا  بنــاء  إلعــادة  طارئــة  حملــة 

 ”Revive – ”ــاند ــوان “س ــاع بعن القط

املشــاريع  تســتهدف  أن  متوقّعــًة 

عنــوان  تحــت  املنضويــة  الفرعيــة 

وأن  أرسة   2000 حــوايل  “ســاند” 

توفـّـر الغــذاء ملــا يزيــد عــن 425 ألــف 

ــخص. ــل لـــ 3600 ش ــخص والعم ش

رّس  أمــن  اعتــر  جهتــه  مــن 

ــودة إىل فلســطن  ــة للع ــة العاملي الحمل

ــم القطــاع  ــك ســكرية أّن دع ــد املل عب

الزراعــي يف فلســطن هــو “عمــل 

مقــاوم، فضــاً عــن كونــه أداًء لبعــض 

الواجــب األخاقــي تجــاه أهلنــا يف 

دمائهــم  قدمــوا  الذيــن  فلســطن، 

وبيوتهــم وأرزاقهــم وصمــدوا رغــم 

أّن  إىل  الفتــاً  الكبــرة”،  الخســائر 

“املشــاريع اإلنتاجيــة والبُنــى األساســية 

ــاً دامئــاً  ــت هدف ــا كان للخدمــات لطامل

الوحــي”. للقصــف اإلرسائيــي 

وقــال د. ســكرية مفتتحــاً املــرشوع 

ــدف  ــركة ته ــة املش ــد إّن الحمل الجدي

الفلســطيني  الفــاح  “مســاندة  إىل 

بأرضــه  التمســك  عــى  ومســاعدته 

وخدمتهــا واســتثارها بشــكل مناســب، 

ومتثــلُّ عمــاً مــن أعــال الصمــود 

الحملة العالمية للعودة والعربية للطبيعة تطلقان 
مشروع »ساند«: إلحياء الزراعة في غزة المدّمرة
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ــة  ــن أدوات مواجه ــر، وأداة م والتحري

ــزة”،  ــاع غ ــى قط ــر ع ــار الجائ الحص

ــداً: ” أثبتــت الجهــة املنفــذة لهــذا  مؤكّ

ــة  ــة الطبيع ــة لحاي ــرشوع – العربي امل

– عــى مــدى ســنوات مــن العمــل 

الجــاد والناجــح عــى امتــداد األرايض 

بشــكل  تتحــرك  أنّهــا  الفلســطينية، 

ــات  ــتجابة لحاج ــدروس اس ــي وم علم

الفــاح واألرض الفلســطينية”.

ــه  ــام كلمت ودعــا د. ســكرية يف خت

ــي  ــاون محب ــود وتع ــضافر جه إىل “تـ

العــامل وأن  امتــداد  فلســطن عــى 

ــذا  ــاركوا يف ه ــة ويش ــتغلوا الفرص يس

املــرشوع بــكل مــا يســتطيعون مــن 

وســائل حتــى يســاندوا فلســطن فعــاً 

ــاً”. ــوالً وموقف ــاندناها ق ــا س ك

كلــات  اإلطــاق  تخلــل  كــا 

لشــخصيات عامليــة وعربيــة عــرت 

للشــعب  ومســاندتها  تقديرهــا  عــن 

الفلســطيني ومشــاركتها يف مــرشوع 

القضيــة  داعمــي  ودعــت  “ســاند” 

والشــعب الفلســطيني إىل املشــاركة يف 

املــرشوع بفعاليــة وكثافــة، فتحــّدث 

حقــوق  دعــم  مجــال  يف  الناشــط 

الهنــدي  الزعيــم  حفيــد  اإلنســان 

توشــار  غانــدي،  ماهامتــا  الراحــل 

ــتعار  ــأّن االس ــر ب ــذي ذكّ ــدي، ال غان

الريطــاين للهنــد عمــل بشــكل ممنهــج 

لتدمــر االنتــاج والزراعــة الهنديــة، 

داعيــاً منــارصي فلســطن يف شــبه 

القــارة الهنديــة إىل دعــم املــرشوع 

الكبــر. الزراعــي 

مجلــس  عضــو  كذلــك  وتحــّدث 

الشــيوخ التشــيي أليخانــدرو نافــارو 

الــذي اعتــر أّن “الحصــار اإلجرامــي 

عــى غــزة تســبب مبشــاكل خطــرة 

دعــم  إىل  شــعبه  داعيــاً  لســكانها” 

ــة  ــة الزراعي ــى التحتي ــاء البن ــادة بن إع

يف قطــاع غــزة منعــاً لكارثــة إنســانية، 

واجــب،  عليهــا  “تشــيي  وأضــاف: 

ــزام تجــاه  ــا الت ــة لديه أمــركا الاتيني

إحيــاء الزراعــة يف غــزة”.

ــه النائــب يف الرملــان  وكذلــك وّج

الدويســان رســالة  فيصــل  الكويتــي 

ــا  ــرب دعاهــم فيه ــن والع إىل الكويتي

ــذي  إىل دعــم الشــعب الفلســطيني “ال

ــعوب  ــة إىل الش ــر والكرام ــب الفخ جل

يف  املســاعدة  أّن  معتــراً  العربيــة” 

ــطينين  ــذايئ للفلس ــن الغ ــق األم تحقي

ــب ورضورة. ــو واج ه

وتــّم خــال الحفــل، الــذي بــّث 

ــة واالنكليزيــة، عــرض  باللغتــن العربي

مقاطــع اســتعرضت تجــارب مزارعــن 

ومزارعــات يف غــزة، تســببت الحــرب 

ــم يف  ــم عــن عمله األخــرة يف توقّفه

الدواجــن  وتربيــة  الزراعــة  مجــال 

والنحــل وغــر ذلــك، النعــدام القــدرة 

ــي  ــتية الت ــات اللوجس ــة والصعوب املادي

تلــت الحــرب، وختمــت برســالة معــّرة 

املزارعــن  الغزاويــن  أحــد  بلســان 

األخــر:  العــدوان  مــن  املترريــن 

كّل  نحــن  متســّولن،  لســنا  “نحــن 

ــا إىل  ــاعدة تعيدن ــو مس ــده ه ــا نري م

ــى  ــد ع ــدداً لنعتم ــل مج ــدان العم مي

أنفســنا ونصمــد بوجــه االحتــال”.
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فريق صامدون يزور الحملة العالمية

زار وفــٌد مــن شــبكة صامــدون 

الدوليــة الخميــس املوافــق لـــ 29 متوز/ 

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــّر الحمل ــو مق يولي

إىل فلســطن يف بــروت، يف زيــارة 

ــن  ــن العاملت ــن الجهت هــي األوىل ب

والشــعب  القضيــة  يف مجــال دعــم 

الفلســطينين.

وقــد التقــى الوفــد الــذي ضــّم 

برفقــة  وأوروبيــن  عــرب  ناشــطن 

منســق شــبكة صامــدون يف أوروبــا 

الحملــة  بفريــق  الخطيــب  محمــد 

العامليــة بحضــور أمــن رّس الحملــة 

ومديرهــا  ســكرية  امللــك  عبــد  د. 

التنفيــذي د. أحمــد عبــد اللــه والفريــق 

العامــل يف مجــال العاقــات واإلعــام، 

حيــث تــّم اســتعراض أهــداف الحملــة 

عملهــا  وطبيعــة  للعــودة  العامليــة 

وتقديــم صــورة مختــرصة عــن مجمــل 

نشــاطاتها خــال الســنوات املاضيــة 

وأهــّم الفعاليــات التــي قامــت بهــا مــع 

العــامل. أعضائهــا يف 

اللقــاء  التباحــث خــال  وجــرى 

ــه  ــذي تطلق حــول مــرشوع “ســاند” ال

الطبيعــة  لحايــة  العربيــة  جمعيــة 

ــة للعــودة  ــة العاملي بالتعــاون مــع الحمل

ودعــم  املعانــاة  رفــع  يف  وأهدافــه 

ــد  ــطن بع ــي يف فلس ــاع الزراع القط

ــف  عــدوان غــزة األخــر ســعيًا للتخفي

عــن أهــل غــزة املترريــن بشــكل 

مــدروس وفعــال. كــا تــّم التطــرّق إىل 

الفعاليــات املقرحــة هــذا العــام إلحياء 

ذكــرى أســبوع االنتفاضــة  الفلســطينية 

ــركة. ــكار مش ــة أف ومباحث

واقــرح منســق الشــبكة يف أوروبــا 

ــي  ــاون عم ــام تع ــب قي ــد الخطي محم

ــق  ــاندة فري ــا مس ــة عارًض ــع الحمل م

ــة  ــة بالرجم ــة العاملي ــدون للحمل صام

نشــطاء  مــع  العاقــات  وترتيــب 

أوروبيــن وتنظيــم وفــود ورحــات 

وتعريفيــة. تضامنيــة 

ــارة  ــن زي ــاء ضم ــذا اللق ــاء ه وج

ــان،  ــدون للبن ــق صام ــا فري ــوم به يق

تهــدف بشــكل أســايس إىل التعــرف 

ــف  ــطينية وتعري ــات الفلس ــى املخي ع

الوفــد عــى الوضــع املعيــي لاجئــن، 

باإلضافــة إىل زيــارة بعــض املؤسســات 

اإلعاميــة والشــخصيات الفلســطينية 

واللبنانيــة بهــدف تعريــف الجهــات 

املختلفــة بشــبكة صامــدون وطبيعــة 

ــا. ــا وأهدافه عمله

وتــا اللقــاء جولــة اصطحــب فيهــا 

فريــق الحملــة الوفــد إىل عــّدة مناطــق 

ــة  ــق مبواجه ــة تتعل ــا رمزي ــة له لبناني

ال  الفلســطينية  والقضيــة  االحتــال 

ســيا املنطقــة الحدوديــة مــع فلســطن 

ــراس  ــة يف العديســة ومــارون ال املحتل

الخيــام  ومعتقــل  مليتــا  ومنطقــة 

. باإلضافــة إىل اللقــاء ببعــض األرسى
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للعــودة  العامليــة  وّجهت الحملــة 

ــن  ــايئ م ــى العل ــطن وامللتق إىل فلس

عــدٍد  إىل  فلسطن اســتفتاًء  أجــل 

ــاء مــن  ــن والفقه ــادة املفت مــن الس

اإلســامي،  العــامل  أنحــاء  مختلــف 

ــاند”  ــرشوع “س ــتفتاء مب ــق االس ويتعل

ــي يف  ــاع الزراع ــم القط ــم وترمي لدع

غــزة وعمــوم فلســطن، وجاء نــص 

كاآليت: االســتفتاء 

اللــه  ورحمــة  عليكــم  ــام  السَّ

. تــه وبركا

يرشّفنــا يف الحملــة العامليــة للعــودة 

ــن  ــايئ م ــى العل ــطن وامللتق إىل فلس

أجــل فلســطن أن نهديكــم أزىك التحية 

الكريــَم  املــوىل  ســائلن  والتقديــر، 

ســبحانه وتعــاىل أن يحفظكــم نــراَس 

ــُد: ــة؛ وبع ــم وهــدًى لألم خــرٍ وعل

فإنّكــم تعلمــون مــا يتعــرض لــه 

إخواننــا يف فلســطن مــن عــدوان 

االحتــال  فيــه  يتعّمــد  مســتمر 

التــي  الزراعيــة  األرايض  تخريــب 

بعــض  الفلســطينية  للعائــات  توفّــر 

الروريــات الازمــة لألمــن الغــذايئ، 

يف ظــل الحصــار املفــروض عليهــم.

وقــد بيّنــت الدراســات اإلحصائيــة 

أّن العــدوان األخــر عــى غــزة قــد 

أصــاب القطــاع الزراعــي يف غــزة 

ــون  ــا 200 ملي ــاوز قيمته ــائر تتج بخس

مختلفــة  بــأرضار  وتســبب  دوالر، 

لحــوايل 20 ألــف مــزارع، منهــم 95% 

مــن صغــار املزارعــن الذيــن تــراوح 

-1000 بــن  مــا  لــألرض  ملكيتهــم 

الزراعــة  3000م2، ويعتمــدون عــى 

العائلية لتقليل كلفة اإلنتاج.

وبنــاء عليــه قامــت مجموعــة مــن 

ــداد  ــة بإع ــة والخري ــات املدني املؤسس

خطــة شــاملة ملســاندة هــؤالء الفقــراء 

يحتاجونــه  مــا  وتقديــم  واملســاكن 

إلعــادة إطــاق دورة اإلنتــاج الزراعــي 

لديهــم، وتــم إطــاق مــرشوع بعنــوان 

القطــاع  وإنقــاذ  لرميــم  )ســاند( 

يقــّدم  والــذي  غــزة،  يف  الزراعــي 

الدليــل التعريفــي املرفــق نبــذًة وافيــة 

ــه. عن

وقــد توّجــه إلينــا بعــض القامئــن 

إىل  نقّدمــه  بســؤال  املــرشوع  عــى 

التكــرّم  منكــم  آملــن  فضيلتكــم، 

الســؤال: عليــه.  باإلجابــة 

املشــاريع  دعــم  حكــم  مــا  أواًل: 

اعتــدى  الذيــن  إلخواننــا  الزراعيــة 

االحتــال عــى أراضيهــم، بشــكل أدَّى 

تدمــر  أو  منشــآتهم،  تخريــب  إىل 

ــة،  ــم الخاصــة بالزراع ــم وأدواته آالته

يف  العمــل  متابعــة  عــن  وأعاقهــم 

؟ مزارعهــم 

ثانيًــا: هــل يجــوز تقديــم جــزء 

مــن أمــوال الــزكاة الواجبــة إىل هــؤالء 

مصــادر  فقــدوا  الذيــن  املســاكن 

أو جزئيًــا، وتحــت أي  كليًــا  رزقهــم 

ــزكاة يكــون  مــرصف مــن مصــارف ال

ذلــك ؟

جزاكم الله خرًا وأحسن إليكم

الحملة العالمية والملتقى العلمائي يوجهان استفتاًء 
حول دعم القطاع الزراعي في غّزة وعموم فلسطين
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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 

ــث أرســل مفتي  وعمــوم فلســطن، حي

ــاء  ــتفتاء، وج ــى االس ــاً ع ــب جواب حل

كاآليت: الجــواب 

حلب ســاحة  جواب مفتــي 

 – عــّكام  محمــود  الشــيخ  الدكتــور 

ســورية

بسم الله الرحمن الرحيم

ــّى  ــن، وص ــه رّب العامل ــد لل الحم

اللــه وبــارك عــى ســيّدنا محّمــد وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إىل 

يــوم الديــن.

عــى  القامئــون  األكارم  األعــزاء 

الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطن، 

لحايــة  العربيــة  املنظّمــة  وعــى 

دامــوا موفقــن. الطبيعــة، 

وبعــد: وعليكــم الســام ورحمــة 

اللــه وبركاتــه.

ســؤالكم  عــى  جوابــاً 

بعنوان “اســتفتاء حــول دعــم القطــاع 

الزراعــي يف غــزة وعمــوم فلســطن”، 

نقــول: فإننــا 

1- إن مســاعدة ودعــم املشــاريع 

اعتــدى  الذيــن  إلخواننــا  الزراعيــة 

ــم  ــى أراضيه ــوين ع ــال الصهي االحت

دينــٌي  واجــٌب  ودّمرهــا،  فخّربهــا 

إنســاين. و

أخــو  واملســلُم  إخــوٌة  واملؤمنــون 

املســلم، والتعــاوُن عــى الــّر والتقــوى 

أهــّم  مــن  الدعــم  فريضــٌة، وهــذا 

أّن  كــا  الفريضــة،  هــذه  تجليــات 

ــامل  ــة الظ ــوم يف مواجه ــرصَة املظل ن

ــًة  ــة عام ــات الديني ــّم الواجب ــن أه م

خاّصــة. واإلســامية 

لهــؤالء  الــزكاة  دفــع  وأّمــا   -2

املترريــن مــن إخواننــا املرابطــن 

املقاومــن؛ فــا شــّك يف جــواز ذلــك، 

ــة  ــن ســواهم يف أحقيّ ــم أوىل ِم ولعله

ــم. ــزكاة له ــع ال دف

مــرصُف  هــو  هنــا  ومرصفُهــم 

ومــرصُف  واملســاكن”،  “الفقــراء 

األقــوى  وهــو  اللــه”؛  “ســبيل  يف 

ــون  ــون ومقاوم ــم مرابط ــدي، ألنه عن

ــم أوالء  ــون، فهاه ــدون حقيقي ومجاه

يجابهــون عتــاَد العــدّو الظــامل بصــدوٍر 

مؤمنــٍة عاريــة مــن اللبــاس، لكنهــا 

عامــرٌة باإلميــان واليقــن بنــرص اللــِه 

أوليــاَءه.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

حلب املحروسة – يف األول من شهر  

املحرم 1443هجرية، 2021-8-9.

د. الشيخ محمود عكام

جواب مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكّام 
حول استفتاء دعم القطاع الزراعي في غزة 

وعموم فلسطين
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بعنــوان:  كتــاب  حديثًــا  صــدر 

يف  اإلرسائيــي  االحتــال  جرائــم 

املحكمــة  نظــام  وفــق  فلســطن 

الجنائيــة الدوليــة، للدكتــور عبدالحكيم 

ســليان وادي، عــن دار النــرش املطبعة 

مبراكــش. الوطنيــة  والوراقــة 

 464 عــى  يقــع  الــذي  الكتــاب 

إطــار  يف  أهميتــه  تتجــى  صفحــة، 

تنفيــذ العدالــة الجنائيــة يف فلســطن، 

الصهيونيــة  الجرائــم  ومواكبــة 

املجرمــن  ماحقــة  ورضورة  فيهــا، 

الجيــش  ضابــط  مــن  اإلرسائيليــن 

والقــادة السياســين املتهمــن بارتــكاب 

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، 

وتطبيــق مبــدأ عــدم اإلفــات مــن 

العقــاب.

تنــاول الكاتــب يف القســم األول 

مــن الكتــاب كيفيــة إنشــاء املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة ونطــاق اختصاصهــا 

املركــز  تنــاول  ثــم   الــواليئ. ومــن 

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــوين للمحكم القان

وتشــكيلها وتعريــف مركزهــا القانــوين، 

ومــن ثــم أبــرز دور هيئــة الرئاســة 

ــب  ــم مكت ــا، ث ــر فيه ــعب والدوائ والش

املدعــي العــام، وقلــم املحكمــة، وتحديد 

نطــاق وضوابــط مارســة املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة الختصاصاتهــا، ومــن 

ثــم تنــاول كيفيــة تحديــد إجــراءات 

توضيــح  عــر  الدعــوى  يف  الســر 

آليــة تحريــك الدعــوى أمــام املحكمــة 

ــف  ــم تعري ــن ث ــة، وم ــة الدولي الجنائي

املســؤولية الجنائيــة الدوليــة وأنواعهــا، 

وتوضيــح طبيعــة العاقــة بــن املحكمــة 

الجنائية واألمم املتحدة.

ومــن ثــم تعريــف مفهــوم الجرمية 

الدوليــة وأركانهــا، الركــن الرشعــي 

ــك  ــدويل، وكذل ــوي وال ــادي واملعن وامل

تحديــد أنــواع الجرائــم الخطــرة التــي 

تختــص بهــا املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

الدامئــة مبوجــب املــادة 5 مــن النظــام 

ــرب  ــدوان والح ــم الع ــايس، جرائ األس

واإلبــادة الجاعيــة، والجرائــم ضــد 

اإلنســانية.

ثــم تنــاول آليــات املاحقــة الجنائية 

املحكمــة  أمــام  الحــرب  ملجرمــي 

الجنائيــة لدوليــة. وإجــراءات التقديــم 

ــة  ــة، وطبيع ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

الجنائيــة  للمحكمــة  التقديــم  نظــام 

الدوليــة و أساســه القانــوين، ومــن ثــم 

ــا  ــم وفق ــة التقدي ــا رشوط صح أبرزن

ــنة 1998”. ــا األســايس لس لنظــام روم

كذلــك تنــاول، رهانــات املحكمــة 

الواقــع  بــن  الدوليــة  الجنائيــة 

بعــد  القانونيــة  اآلثــار  و  واملأمــول، 

انضــام فلســطن للمحكمــة الجنائيــة 

ــي  ــدوان اإلرسائي ــار الع ــة، و آث الدولي

عــى قطــاع غــزة وفــق أحــكام لقانــون 

ــدويل اإلنســاين، والوضــع القانــوين  ال

الجنائيــة  واملســؤولية  غــزة،  لقطــاع 

ــة  ــي الناجم ــال اإلرسائي ــة االحت لدول

عــن فــرض الحصــار عــى قطــاع غزة.

وفتــوى محكمــة العــدل الدوليــة 

االستشــاري  الــرأي   ،2004 عــام 

اإلرسائيــي  الجــدار  ببنــاء  الخــاص 

فــوق األرايض الفلســطينية، باعتبارهــا 

ــن  ــتغالها م ــم إس ــوى مل يت ــم فت أه

الفلســطيني. الطــرف 

الرابــع  للفصــل  بالنســبة  أمــا 

واألخــر مــن الدراســة، فقــد دعــا 

القــادة  محاكمــة  لــرورة  الكاتــب 

ــة  ــة الجنائي ــام املحكم ــن أم اإلرسائيلي

الدوليــة.

جرائم االحتالل الصهيوني في فلسطين وفق نظام 
المحكمة الجنائية الدولية
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عــى  االعتــداء  يعــد  مل 
الفلســطينين واملقاومــة بــا مقابــل 
اليــوم،  بعــد  مــن  مجانيًــا  وال 
فاملقاومــة اليــوم قــد طــّورت كل 
ــان،  ــذا الكي ــع ه ــة م أدوات املواجه
ــة  ــرب أو مواجه ــب أي ح ــا يناس مب

. مســتقبلية

الســلطة  مــن  كل  حاولــت 
والسياســية  واألمنيــة  العســكرية 
حجــم  تُخفــي  أن  اإلرسائيليــة 
واالقتصاديــة  البرشيــة  الخســائر 
تكبدهــا  والتــي  جــًدا،  الكبــرة 
معاركــه  يف  الصهيــوين  الكيــان 
األخــرة وخاّصــة معركــة “ســيف 
أّن  بيــد  األخــرة،  القــدس” 
رصــدت  التــي  الدوليــة  التقاريــر 
أن  إىل  أشــارت  الخســائر،  حجــم 
العــدوان عــى املقاومــة الفلســطينية 
ــة  ــوى الرافض ــى الق ــا، وع خصوًص
للكيــان الصهيــوين عموًمــا، صــار 
للمقاومــة  وليــس  للكيــان  مؤملًــا 
فقــط، بــل أصبــح أعــى تكلفــة عــى 
املُعتــدي الــذي يتــذوق للمــرة األوىل 
منــذ أكــر مــن نصــف قــرن مــرارة 
مل  واقتصاديــة  برشيــة  خســائر 
ــدة  تكــن متوقعــة، ومل تكــن يف أجن

حســاباته.

فلقــد تراجــع اقتصــاد االحتــال 
بواقــع  %5.5  وذلــك للمــرة األوىل، 
بســبب  تعويضــه  فُرصــة  وضيــاع 
ــخ املقاومــة، وجــاءت أعظــم  صواري
الخســائر املبــارشة جــرّاء اســتهداف 
ــار«  ــة »مت ــة ملنص ــخ املقاوم صواري
ــة  ــة قبال ــاز الواقع ــب عــن الغ للتنقي
حيــث  مدينــة عســقان،  ســواحل 

يُفــّدر حجــم احتياطيــات بــر متــار 
مليارمــر   275 بنحــو  الغــاز  مــن 
مربــع مــن الغــاز، والــذي يعــود 
ــو 1.8  ــوين بنح ــان الصهي ــى الكي ع
ــي أن  ــا يعن ــنويًا م ــار دوالر س ملي
الكيــان الصهيــوين قــد تكبد خســائر 
يوميــة تُقــدر بنحــو مــن خمســة 
إعــان  ظــل  يف  دوالر،  مايــن 
ــة  ــة للطاق ــة شــيفرون األمريكي رشك
ــات وزارة  ــى تعلي ــاء ع ــا بن إغاقه
ــُدل  ــذي ي ــة، وال ــة اإلرسائيلي الطاف
ــائر يف  ــر للخس ــم الكب ــى الحج ع
ــن  ــًدا، وم ــوي ج ــال الحي ــذا املج ه
ــان  ــاذا دأب الكي ــا مل ــر لن ــا يظه هن
ــي  ــاء حجــم الخســائر الت عــى إخف
لحقــت بــه، ليُحافــظ عــى كذبــة 
األمــن الــذي وعــد بهــا مســتوطنيه ؟

رســمي  أويل  تقديــٍر  ووفــق 
الكيــان  رضائــب  ســلطة  نرشتــه 
االقتصــاد  لخســائر  الصهيــوين 
خــال األيــام األربعــة األوىل فقــط، 
مليــون   33 األرضار  بلغــت  فقــد 
دوالر لحقــت باملمتلــكات الخاصــة 
20 مليــون  للمســتوطنين، وبنحــو 
باملمتلــكات  لحقــت  أخــرى  دوالر 
تقديــرات  كانــت  بينــا  العامــة، 
التــي  العســكريىة  العمليــة  تكلفــة 
خاضهــا جيــش االحتــال الصهيــوين 
ــام األوىل حــوايل  ــة أي خــال األربع
كانــت  والتــي  دوالر،  مليــون   500
تتزايــد طــرًدا كل يــوم بســبب تزايــد 
حجــم صواريــخ املقاومــة. مــن هنــا 
أن  ميكننــا  كــم  نعلــم  أن  ميكننــا 
نُزعــج العــدو الصهيــوين ونُصيبــه 
بــأمل يف كل مفاصــل حياتــه عندمــا 

ــاومة  ــض املس ــة ونرف ــرر املقاوم نق

عــى الحقــوق.

وبالعــودة إىل حجــم الخســائر 

إخفائهــا  الكيــان  تعّمــد  التــي 

ــر،  ــا آخ ــا حيًن ــل منه ــا، والتقلي حيًن

مبــارشة  الغــر  الخســائر  فــإن 

التــي لحقــت بالقطــاع الســياحي 

ومطــاري بــن غوريــون ورامــون، 

والــذي تســبب يف تعليــق العديــد 

مــن الــرشكات الســياحية العامليــة 

الصهيــوين،  الكيــان  إىل  رحاتهــا 

وال ميكننــا إدراك حجــم الخســائر 

يف هــذا القطــاع إال عندمــا نعلــم 

كــم يــُدر هــذا القطــاع عــى الكيــان 

فمــن  الــدوالرات،  مليــارات  مــن 

الجديــر بالذكــر أن قطــاع الســياحة 

يُعــد مــن أهــم الروافــد االقتصاديــة 

ــن  ــو م ــه نح ــث دّر علي ــان، حي للكي

6.65 مليــار دوالر عــام 2019 جــراء 

هنــا  مــن  ســائح،   4.55 اســتقبال 

ــائر  ــم الخس ــم حج ــا ك ــا أيًض ميكنن

التــي لحقــت بهــذا الكيــان عنــد 

ونــدرك  املقاومــة،  عــى  عدوانــه 

بعدهــا كــم منلــك مــن حجــم إيــام 

ــن األرض  ــب م ــذي اغتص ــدو ال الع

ــة.  ــا مــن الحري واملقدســات، وحرمن

والحديــث طويــل، لعلنــا نتناولــه مــرة 

أخــرى.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو 

منسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل 

فلسطن

الكيان ُيخفي خسائره



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس وتبعد عنها 8 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــا، بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 1735  بلغــت مســاحة أراضيهــا حــوايل 15,3 ألــف دومنً

نســمة، 2637 نســمة عــام 1931 مبــا فيهــم ســكان عــن رواس وعــن الخنــدق، وارتفــع إىل 3180 

عــام 1945.

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

- بنى االحتال عى أرايض القرية مستوطنة “عن كريم” عام 1953.

- أقام االحتال عى أراضيها جامعة ومشفى “هداسا”.

عين كارم

الخميس 4 محرم 1442هـ، الموافق لـ 12 آب 2021  
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