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القدس واألقصى... أو ال نكون !
تشــّكل اقتحامــات املســجد األقــى سياســة إرهابيــة، تعتمدهــا حكومــة الكيــان الغاصــب باســتخدام املســتوطنني، لفــرض األمــر 
الواقــع عــى العــامل، وعــى الفلســطينيني قبــل كل النــاس، وإجبارهــم يف املرحلــة األوىل عــى الرضــوخ للتقســيم الزمــاين واملــكاين 

للمســجد الرشيــف، كــا حصــل مــن قبــل يف املســجد اإلبراهيمــي بالخليــل.

ولــي نحيــط بأبعــاد هــذه السياســة، وأن الصهاينــة لــن يرتاجعــوا عنهــا حتــى تحقيــق غايتهــم، أو إبعادهــم كليــاً عــن املســجد 
واملدينــة املقدســة؛ يجــب أن نعلــم أن هــذه االقتحامــات تســتند إىل قــرار ســيايس تُجمــع عليــه كل األحــزاب الصهيونيــة، وتســاندها 

فيــه الــدول الكــرى الداعمــة للكيــان، مــع تواطــؤ غــر مســبوق مــن األنظمــة العربيــة األساســية.

ــن لديهــم قــرار بالذهــاب إىل أبعــد مــدى يف التطــرف  ــة، الذي ــد الصهاين ــة وأداة بي ــا هــو لعب ــن اليهــودي هن ــكل والدي الهي
الدينــي، وإن كان كثــر منهــم ملحــدون يف الحقيقــة وال يؤمنــون حتــى باليهوديــة كديــن، ولكــن الديــن رضورة وجوديــة بالنســبة 

لهــم، ولذلــك يجــري توظيفــه يف كل مفصــل ميكــن اســتثاره فيــه.

ــال  ــد احت ــام 1967، بع ــذي صــدر ع ــودّي ال ــاً لحظــر »الهاخــاه« اليه ــه وفق ــات، نجــد أنّ ــودة إىل موضــوع االقتحام وبالع
املســجد األقــى، فإنَّــه )مينــع دخــول اليهــود إىل جبــل الهيــكل »املســجد األقــى«، ألنــه يخالــف قانــون الطهــارة، إذ طاملــا مل يحــدد 
موقــع الهيــكل الثــاين بدقــة، فإنَّــه مــن املمكــن أن يكــون أي يهــودي يدخــل إىل تلــك املنطقــة عرضــًة ألن يخطــو مــن دون قصــد 

فــوق قــدس األقــداس(، وهــو مــا يعــد محرمــاً وفــق الرشيعــة اليهوديــة.

وقــد دأب حاخامــات كبــار، وإن مل يكونــوا أقــل عنرصيــة وعدوانيــة تجــاه الفلســطينيني، عــى التذكــر بــأن محاولــة الصعــود 
إىل مــا يقولــون إنــه »جبــل الهيــكل«، هــو محــرّم قطعــاً، ومنهــم الحاخامــان زملــان نحميــا غولدبــرغ وآرش فايــس، وعضــو مجلــس 
حكــاء التــوراة ديفيــد عوفاديــا يوســف، وكتــب غولدبــرغ: )مــن املعــروف للجميــع أنــه وفقــا للقانــون اليهــودي، يحظــر عــى اليهــود 

الدخــول إىل أي جــزء مــن جبــل الهيــكل. إنــه انتهــاك خطــر ألحــكام أســافنا(.

وبالرغــم مــن هــذا التحريــم األرثوذكــي اليهــودي الصــارم، فــإن القــادة الصهاينــة ال يقفــون عنــده، ألنهــم يدركــون أهميــة 
املســجد األقــى إىل الفلســطينيني وغرهــم مــن العــرب واملســلمني، كــا يعلمــون يقينــاً أن وجــود مــا يســّمى »دولــة ارسائيــل« هــو 
وجــود ناقــص، بــل مهــدٌد ورسيــع الــزوال مــا مل يكــن للشــعب اإلرسائيــي معبــد مركــزي، هــو الهيــكل، وال معنــى لهــذا املعبــد إذا 

كان يف غــر القــدس ويف غــر جبــل املســجد األقــى.

ــث يحــاول  ــا اآلن، حي ــي نحــن فيه ــة عــى الوصــول إىل اللحظــة الت ــة املتعاقب ــل الحكومــات الصهيوني ــام 1967 تعم ــذ الع من
الصهاينــة إدخــال القربــان لتقدميــه ضمــن املســجد الرشيــف؛ واالســتمرار قُُدمــاً يف انتــزاع الواليــة اإلســامية عليــه، وإبعــاد غــر 
ــون ويف وادي  ــل الزيت ــلوان وعــى جب ــه، وخاصــة يف س ــن املناطــق املحيطــة ب ــه وع ــلمني ومســيحيني - عن ــاً - مس ــود متام اليه
قــدرون ومقــرة بــاب الرحمــة وحــي الشــيخ جــراح، وهــذا هــو مــرشوع الحــوض املقــدس الــذي رشع الكيــان الغاصــب يف تأسيســه 
منــذ عقــود، ويف إطــار العمــل عليــه تنــدرج عمليــات الســيطرة عــى األوقــاف املســيحية الفلســطينية وتهجــر أهــايل الشــيخ جــراح 

والقــرى املحيطــة بالقــدس الرشيــف.

ــة  ــل هــي جــزء خطــر مــن معرك ــة، ب ــات عادي ــه مواجه ــا حول ــام يف املســجد األقــى وم ــات هــذه األي إذن ليســت مواجه
مصريــة، ال معنــى ألي نتيجــة لهــا مــا مل تكــن القــدس واملســجد األقــى وكنيســة القيامــة نظيفــة متامــاً مــن أي تهديــد صهيــوين، 

ومــن بعدهــا ســائر بقــاع فلســطني.

واضــح هــو التخــاذل الرســمي العــريب واإلســامي تجــاه املوقــف الخطــر، لكــن مقولــة )القــدس هــي املحــور( يجــب أن تأخــذ 
أبعادهــا لــدى كل حــّر ورشيــف ومؤمــن بحــق العــودة وتحريــر فلســطني.

الكيــان الغاصــب نفســه يــدرك أن القــدس هــي املحــور، وهــو يُديــر برامجــه العدوانيــة عــى هــذا األســاس، ويســعى جاهــداً 
لــي يفــوز مببتغــاه.

بُْكــْم َعَذابـًـا أَلِيــًا َويَْســتَبِْدْل  فهــل نكــون عــى املســتوى، أم يطبّــق اللــه ســبحانه وتعــاىل علينــا قانــون االســتبدال: )إاِل تَْنِفــُروا يَُعذِّ
وُه َشــيْئًا(. قَْوًمــا َغْرَكُــْم َوال تـَـُرُّ
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رأى رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا 
ــري،  ــة ص ــيخ عكرم ــدس، الش يف الق
أّن »مــا حصــل بعــد صــاة الفجــر يــوم 
ــه  ــة 15-4-2022 كان محــًرا ل الجمع
ومبيّتًــا مــن قــوات االحتــال، إفســاًحا 
املســتوطنني«،  القتحــام  باملجــال 
ــل  ــا حص ــوم مب ــل الي ــا حص ــبّه م وش
العــام املــايض مــن تكســر واســتباحة 

ــى. لألق

خــال  صــري  الشــيخ  وكشــف 
إصابــات  أّن  صحافيــة،  ترصيحــاٍت 
الفلســطينيني كانــت يف الجــزء العلــوي 
ــة  ــود نيّ ــرًا إىل وج ــد، مش ــن الجس م
ــدى املســتوطنني باقتحــام األقــى،  ل
وقــال: »ولكــن مل نكــن نعــرف الوقــت 

ــه”. ــينفذون في ــذي س ال

وأشــار إىل أّن حكومــة االحتــال 
الصهيــوين »حبيســة لقرار املســتوطنني 

املتطرفــني”.

القــدس  مفتــي  قــال  بــدوره، 
والديــار الفلســطينية الشــيخ محمــد 
حســني، إّن مــا جــرى اليــوم يــأيت يف 
إطــار عــدوان صهيــوين مســتمر عــى 

الفلســطينية. األرض  كل 

االعتــداء  حنــا:  املطــران 
عــى األقــى هــو اعتــداء عــى 

القيامــة كنيســة 

سبســطيا  أســاقفة  رئيــس  قــال 
القــدس،  يف  األرثوذوكــس  للــروم 
يف  حنــا،  اللــه  عطــا  املطــران 
ترصيحــاٍت صحافيــة، إّن »االعتــداء 
عــى األقــى هــو اعتــداء عــى كنيســة 

القيامــة”.

وأكّــد املطــران حنــا أّن »كنيســة 

القيامــة وكل كنائــس القــدس تعتــر مــا 
يحــدث يف األقــى بأنـّـه تعــدٍّ عــى كل 
ــطيني  ــًدا أّن »كّل فلس ــطني«، مؤكّ فلس
مســتهدف، واألعيــاد الدينيــة إســامية 
ــذا  ــن ه ــتثناة م ــر مس ــيحية غ أو مس

ــتهداف”. االس

ــتوطنني  ــرشوع املس ــر أّن »م واعت
ــره  ــى ظاه ــني يف األق ــح القراب لذب
يهــدف  الحقيقــة  ولكّنــه يف  دينــي، 
ــطينيني«،  ــاعر الفلس ــتفزاز مش إىل اس
وتنديدنــا  شــجبنا  »نؤكّــد  متابًعــا: 
عــى  االحتــال  لتعديــات  ورفضنــا 
الكنائــس املحيطــة باألقــى، التــي 
املصابــني  إليــواء  أبوابهــا  فتحــت 

اليــوم”.

ــة  ــا عــى أهّمي وشــّدد املطــران حن
التمســك بالوحــدة الوطنيــة والتكاتــف 
الفلســطيني  الشــعب  فئــات  بــني 
كافــة، وقــال: »الــرّد عــى االعتــداءات 

يكــون  املقدســات  عــى  والتطــاول 
الوطنيــة”. بالوحــدة 

ــد عــى  ــه بالتأكي ــا كام ــم حن وخت
التمّســك بفلســطني وخيــار مواجهــة 
االحتــال، وأضــاف: »هــذه األرض هي 

ــال”. ــن نستســلم إلرادة االحت ــا ول لن

وكانــت قــوات االحتــال الصهيوين 
اقتحمــت املســجد األقــى، فجــر يــوم 
الجمعــة 15-4-2022 وحاولــت إفراغــه 
ــا أّدى  ــل، م ــكٍل كام ــني بش ــن املصل م
ــني  ــبان مرابط ــع ش ــات م إىل مواجه
ــة  ــه، أوقعــت مــا يقــارب 200 إصاب في
باملطــاط  املغلفــة  الناريــة  باألعــرة 
والــرب  والصــوت  الغــاز  وقنابــل 
مصــادر  أعلنــت  فيــا  بالهــراوات، 
املعتقلــني  أعــداد  أّن  عــن  مطلعــة 
املســجد  يف  معتقــل  الـــ300  فاقــت 

األقــى ومحيطــه.

الشيخ صبري: ما حصل في األقصى كان محضرًا له.. 
والمطران حنا: االعتداء على األقصى هو اعتداء على 

كنيسة القيامة
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ــاء  ــة مس ــدس املحتل ــة الق شــهد مدين

ــر  ــن التوت ــة م ــاء 20-4-2022 حال األربع

ــال  ــوات االحت ــوف ق ــب يف صف والتأه

بســبب  محتمــل  تصعيــد  مــن  خوفًــا 

ــا تســمى  ــذ م مخطــط املســتوطنني بتنفي

مبســرة األعــام.

ــد  ــن تهدي ــوف م ــأة الخ ــت وط وتح

االحتــال  قــوات  أنهــت  املقاومــة، 

قبــل  املســتوطنني  مســرة  الصهيــوين 

وصولهــا منطقة بــاب العامــود يف القدس 

املحتلــة التــي شــهدت مواجهــات مــع 

الفلســطينيني الذيــن تجمعــوا للتصــدي 

. للمســتوطنني

وقــال فــوزي برهــوم الناطــق باســم 

حركــة حــاس إّن »منــع املســتوطنني مــن 

ذبــح القرابــني يف األقــى، ومــن بعدهــا 

ــول إىل  ــن الوص ــام م ــرة األع ــع مس من

ــق  ــود تحق ــاب العم ــامي وب ــي اإلس الح

التــي  واملعــادالت  الــردع  حالــة  بفعــل 

فرضهــا الفعــل املقــاوم خــال معركــة 

ســيف القــدس، وحالــة التاحــم الشــعبي 

يف كل ســاحات الوطــن الــذي أربــك 

حســابات العــدو، وبصمــود املرابطــني يف 

ــات  ــوالت وتضحي ــى، وبط ــجد األق املس
والداخــل  والقــدس  الضفــة  يف  أهلنــا 

ــل«. املحت

ــة أفشــلت قــوة  ووفــق مصــادر مطلع
الــردع التــي حققتهــا املقاومة الفلســطينية 
يف معركــة ســيف القــدس مســرة األعــام 
ــا إىل  ــتوطنون لوصوله ــط املس ــي خط الت
يف  العامــود  وبــاب  اإلســامي  الحــي 

ــة. ــة املحتل املدين

شــابًا  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
مــن منطقــة بــاب العامــود، كــا حاولــت 
ــوا رباطهــم  تفريــق الشــبان الذيــن واصل

يف املــكان.

ــود  ــاب العام ــاط بب ــارك يف الرب وش
العــرشات مــن أهــايل الداخــل املحتــل 
ــوا دعــوة الدفــاع عــن املســجد  الذيــن لبّ

ــتوطنني. ــدي للمس ــى والتص األق

عضــو  أعلــن  الحــق،  تطــوٍر  ويف 
»الكنيســت« املتطــرف، ايتــار بــن غفــر، 
ــد 100  ــى بع ــه ع ــا ل ــيفتتح مكتبً ــه س أن
العامــود، يف خطــوة  بــاب  مــرت مــن 
ــه يف شــباط/ ــة ملــا فعل اســتفزازية ماثل

ــا لــه  فرايــر املــايض عندمــا افتتــح مكتبً

ــره  ــل أن يج ــرّاح، قب ــيخ ج ــي الش يف ح

ــه. ــى إزالت ــي ع ــايل الح أه

ــر  ــال وزي ــة، ق ــرد املقاوم ــبًا ل وتحس

عومــر  الصهيــوين،  الداخــي  األمــن 

بارليــف: إّن »وصــول بــن غفــر إىل بــاب 

العامــود يعــرض أمــن االحتــال للخطــر«.

وّجهــت  الصبــاح  ســاعات  ومنــذ 

ــوات  ــات دع ــوى والجه ــن الق ــد م العدي

العامــود  بــاب  منطقــة  باالحتشــاد يف 

إلفشــال مخطــط املســتوطنني، يف وقــت 

كانــت هنــاك تحذيــرات ســاخنة بــأن 

ــمح  ــا إن س ــا كلمته ــيكون له ــة س املقاوم

ــاب  ــة ب ــال بوصــول املســرة ملنطق االحت

العامــود.

وقــد بــدأت مــا تســمى »مبســرة 

ــت  ــا توقف ــام 1974 لكنه ــام« يف ع األع

ــات  ــبب املواجه ــن 2010 إىل 2016 بس م

ــد  ــرة بع ــادت املس ــطينيني وع ــع الفلس م

ذلــك إىل أن وضعــت املقاومة الفلســطينية 

ا لهــا يف معركــة ســيف القــدس العــام  حــدًّ

ــايض. امل

تحسًبا من ردود المقاومة.. االحتالل ينهي مسيرة 
المستوطنين ويمنعها من الوصول إلى باب العامود
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شــؤون  يف  متخصصــون  حــّذر 
االحتــال  فــرض  مــن  القــدس، 
الصهيــوين وقائــع تهويديــة جديــدة 
تواصــل  مــع  األقــى،  املســجد  يف 
ــات االســتيطانية. االقتحامــات والفعالي

املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
ملناهضــة التهويــد، نــارص الهدمــي، 
ــى  ــجد األق ــدم املس ــرشوع ه إّن »م
حكومــة  لــدى  أولويــة  أصبــح 
االحتــال«، موضًحــا أّن االحتــال يعــد 
مواســم األعيــاد فرصــة، لفــرض وقائــع 

األقــى. جديــدة يف 

وأضــاف أن »االحتــال يريــد أن 
ــا  يجعــل اقتحــام األقــى أمــرًا روتينيً
يتكــرر كل يــوم«، مشــدًدا عــى أّن كل 

ــذر  ــى تن ــجد األق ــداث يف املس األح
ــب. ــار قري بانفج

ــث  ــل، رأى الباح ــياق متص ويف س
يف شــؤون القــدس، جــال عمــرو، أن 
االحتــال لديــه أجنــدة واضحــة، تتمثــل 
يف فــرض وقائــع تهويديــة باملســجد 

األقــى.
وبحســب تقديــر »عمــرو«، فــإّن 
ــون  ــرج املصل ــى أن يخ ــال يتمن االحت
إليــه  يعــودوا  وأال  األقــى،  مــن 
أبــدا، الفتًــا إىل أن عــدد منظــات 
الســنة  يف  ارتفعــت  املســتوطنني 
صهيونيــة. منظمــة   42 إىل  األخــرة 

الفلســطيني  الشــعب  أّن  وأكــد 
ــجد  ــن املس ــر م ــأي ش ــرط ب ــن يف ل

اإلســامية  األمــة  وجســد  األقــى، 

األقــى  إال  يحييــه  لــن  النائــم 

. وحايتــه

يف  الباحــث  ذكــر  جانبــه،  مــن 

شــؤون القــدس بســام أبــو ســنينة، 

أّن »املســجد األقــى حــق خالــص 

أمانــة  وهــو  األزل،  منــذ  للمســلمني 

يف أعنــاق املســلمني، والربــاط فيــه 

دينــي ووطنــي”. واجــب 

وتابــع قائــًا: »املطلــوب مــن أهلنــا 

يف القــدس والضفــة والداخــل املحتــل 

التواجــد الدائــم يف املســجد األقى«، 

مبيًنــا أنــه »ال بــد أن يشــعر املقدســيون 

أنهــم ليســوا وحدهــم يف املعركــة”.

ــام  ــنينة إىل أّن الع ــار أبــو س وأش

الحــايل كان مميــزًا، بعــد اســتجابة 

أهلنــا يف الضفــة والداخــل املحتــل، 

لتلبيــة نــداء األقــى، معتقــًدا أنــه يف 

كل عــام تتعــزز قضيــة األقــى لــدى 

مــكان. الفلســطينيني يف كل 

املســجد  قضيــة  أّن  إىل  ونبّــه 

األقــى توحــد الشــعب الفلســطيني 

ــة  ــوان القضي ــي عن ــه وه ــكل أطياف ب

. لفلســطينية ا

ووصــف خطيــب املســجد األقــى، 

الشــيخ عكرمــة صــري، يف ترصيحاٍت 

ــال  ــتمرار االحت ــابقة، اس ــة س صحافي

ــه  ــه واقتحامات ــوين يف اعتداءات الصهي

بالنــار«،  »لعــب  بأنّــه  للمســجد، 

ــا أن تــؤدي كــرة الضغــوط إىل  متوقًع

ــار. االنفج

متخصصون يحذرون من فرض وقائع تهويدية جديدة 
في المسجد األقصى
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رابطــة  مــن  علــاء  أصــدر 
ــه  ــا حــذروا في ــاء املســلمني بيانً عل
والتحشــيدات  »املخططــات  مــن 
املســجد  القتحــام  الصهيونيــة« 
شــهر  خــال  املبــارك  األقــى 
االعتــكاف  إىل  داعــني  رمضــان، 

داخلــه.

وقال البيــان إّن »قوات االحتال 
مســتوطنيه  وقطعــان  الّصهيــوين 
ــعٍة  ــات واس ــذ اقتحام ــدت لتنفي حش
فيــا  املبــارك  األقــى  للمســجد 
ــة  ــري، ومارس ــّمى الفصــح الع يس
طقوســهم الدينيــة املحرمــة يف ذبــح 
حيــوان قربانـًـا يف املســجد األقــى 
نيســان/أبريل   15 مــن  ابتــداء 

الجــاري«.

عديــد  توقيــع  البيــان  وحّمــل 
املنظــات اإلســامية منهــا االتحــاد 
ــة  ــلمني، ورابط ــاء املس ــي لعل العامل
علــاء  وهيئــة  إريرتيــا،  علــاء 
املســلمني بالعــراق، والهيئــة الدامئــة 
ــة  ــدس وفلســطني، وهيئ ــرصة الق لن
علــاء فلســطني، ورابطــة علــاء 
ــلمني  ــاء املس ــة عل ــطني، وهيئ فلس
ومنظــات  وجمعيــات  بلبنــان، 

وروابــط مــن دول أخــرى.

أمــام  »أننــا  البيــان  واعتــر 
ــة الخطــورة«،  جرميــة متقدمــة بالغ
االقتحامــات  »هــذه  أن  باعتبــار 
املتوقعــة يــراد منهــا ترســيخ مــا 
الصهيــوين  العــدو  إليــه  يصبــو 
ــا  ــى حق ــجد األق ــل املس ــن جع م
أّن  مؤكــًدا  للصهاينــة«،  مرشوعــا 
األقــى حــق حــرصي  »املســجد 
وأبنيتــه  أجزائــه  بــكل  للمســلمني 

ــه ومــا  وجدرانــه وأســواره ومــا فوقَ
ــه«. تحت

وشــدد عــى أّن »أي اعتــداٍء عليه 
ــداء  ــه هــو اعت أو عــى أي جــزء من
عــى ثالــث أقــدس املقّدســات عنــد 
ــة  املســلمني، مــّا يوجــب عــى األّم
ــا الّنفــر والتّحــرّك لوقــف هــذا  كلّه

العــدوان«.

ــاون  ــة التع ــاء منظم ــا العل ودع
يف  األوقــاف  ووزارات  اإلســامي 
»التحــرك  إىل  اإلســامي  العــامل 
كافــة  عــى  املســتويات  العاجــل 
الرّســميّة  الجهــات  مــع  والعمــل 
والّدوليّــة إليقــاف هــذا اإلجــرام 
ومنــع  الّصهيــويّن  املمنهــج 

لهــا«. املخطــط  االقتحامــات 

كــا حثّوا علــاء ودعــاة وخطباء 
»حشــد  عــى  اإلســامية  األمــة 

طاقاتهــم واســتنفار جهودهــم لبيــان 
مــا يجــب عــى األّمــة ملواجهــة هــذا 
الكيــان الغاصــب،  ودعــم املرابطــني 

يف القــدس واألقــى«.

»بــرورة  العلــاء  وأفتــى 
ابتــداء  األقــى  يف  االعتــكاف 
مــن اليــوم وطــوال شــهر رمضــان، 
املرابطــني«،  احتشــاد  وبــرورة 
مؤكديــن أّن هــذا االعتــكاف »ربــاط 
ــن  ــاىل م ــه تع ــاد يف ســبيل الل وجه
خــال صــد العــدوان ودفع الحشــود 

الصهيونيــة عنــه«.

ــة إىل  ــة األم ــاء كاف ــا العل ودع
ــطني  ــدس وفلس ــل الق ــاندة أه »مس
الذيــن ينفــرون إىل املســجد األقى 
بــكل  حولــه  ويرابطــون  املبــارك، 

ــادي«. ــوّي وامل ــم املعن ــواع الّدع أن

رابطة علماء المسلمين تصدر بياًنا حول اعتداءات 
الصهاينة على المسجد األقصى
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الشــعبية  الفعــل  ردود  ســياق  يف 

العربيــة واإلســامية عــى مــا يجــري 

أصــدرت  األقى املبــارك،  يف املســجد 

“هيئــة علــاء الســودان”، يــوم األحد 17-

4-2022 بيانًــا حــول االعتــداء الصهيــوين 

يف املســجد األقــى املبــارك.

وابتــدأ البيــان حديثــه باآليــة الكرمية: 

ظُلُِمــوا  ِبأَنَُّهــْم  يَُقاتَلُــوَن  لِلَِّذيــَن  “أُِذَن 

ــَن  ــٌر* الَِّذي ــْم لََقِدي ــَى نرَْصِِه ــَه َع َوإِنَّ اللَّ

ــقٍّ إاِلَّ أَن  ــْرِ َح ــْم ِبَغ ــن ِديَارِِه ــوا ِم أُْخرُِج

يَُقولـُـوا َربَُّنــا اللَّــُه َولـَـْواَل َدفـْـُع اللَّــِه النَّــاَس 

ــٌع  ــُع َوِبيَ ــْت َصَواِم َم ــٍض لَُّهدِّ ــم ِببَْع بَْعَضُه

َوَصلـَـَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذكـَـُر ِفيَهــا اْســُم اللَّــِه 
كَِثــرًا َولَيَنــرُصَنَّ اللَّــُه َمــن يَنــرُصُُه إِنَّ اللَّــَه 

ــٌز”. )الحــج ٣٩/٤٠( ــِويٌّ َعِزي لََق

ــة اإلســام  ــان: »إّن أم وجــاء يف البي
كانــت  وان  مســتضعفة  أمــة  ليســت 
ضعيفــة.. فاملســتضعف ال يقاتــل، بــل يجأر 
بالشــكوى، وأمــة اإلســام تجــأر بالجهــاد 
تســتنفر أبناءهــا فينفــرون ويحيلــون نهــار 
الغاصــب رعبًــا، وليــل الغاصــب موتًــا 

ــاًرا”. ودم

ودعــت هيئــة علــاء الســودان يف 
بيانهــا عمــوم أبنــاء األمــة اإلســامية لبذل 
كل الوســائل املتاحــة، وطرق مختلف ســبل 
ــاع عــن املســجد  ــن أجــل الدف ــاد م الجه
املخططــات  مــن  وحايتــه  األقــى، 

ــدده. ــي ته ــة الت التهويدي

دان اتحــاد علــاء باد الشــام، يوم 

األحــد 17-4-2022 اعتــداءات كيــان 

االحتــال الصهيــوين املتكــررة عــى 

واملصلني الذيــن  األقــى  املســجد 

شــهر  يف  العبــادة  ألداء  يقصدونــه 

املجتمــع  داعيًــا  املبــارك  رمضــان 

والقيــام  الفــوري  للتحــرك  الــدويل 

الشــعوب  حايــة  يف  مبســؤولياته 

املقدســة. واألماكــن  املســتضعفة 

وأكــد االتحــاد أّن مــا يقــوم بــه 

عــى  الغاشــم  الصهيــوين  العــدو 

مــرأى مــن املجتمــع الــدويل مــن قتــل 

ــلب  ــزل وس ــاء الع ــطينيني األبري للفلس

مارســة  مــن  ومنعهــم  حرياتهــم 

أصبــح  واهيــة  بذرائــع  حقوقهــم 

أجمــع. للعــامل  مكشــوفاً 

ــت  ــى أّن الصم ــاد ع ــدد االتح وش

املارســات  هــذه  تجــاه  العاملــي 

وصمــة  والاإنســانية  الاأخاقيــة 

ــع  ــني اإلنســانية واملجتم عــار عــى جب

الــدويل.

اتحاد علماء بالد الشام: صمت المجتمع الدولي تجاه 
اعتداءات االحتالل على األقصى وصمة عار

هيئة علماء السودان تدعو لبذل واستخدام كل 
الوسائل الممكنة للدفاع عن األقصى
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الخميس 20 رمضان 1443 هــ، الموافق لـ 21 نيسان 2022

علــاء  »رابطــة  اســتنكرت 
 ،2022-4-17 األحــد  فلســطني«، 
اســتمرار اقتحــام املســجد األقــى 

فيــه. اآلمنــني  عــى  واالعتــداء 
ترصيــح  يف  الرابطــة  وناشــدت 
عنــد  بالوقــوف  العــامل  مكتــوب، 
يف  يحصــل  مــا  تجــاه  مســؤولياته 
ــوات األوان. ــل ف ــى قب ــجد األق املس

مــا  أن  »الرابطــة«  وأوضحــت 
»يجــرى هــذه األيــام شــديد الخطــورة 
عــى األقــى«، وأن »االســتمرار يف 
اســتفزاز مشــاعر الفلســطينيني وجميــع 
حتــا  ســتؤدي  والعــامل،  املســلمني 
ــن  ــة، ول ــاع باملنطق ــر األوض إىل تفج
ــد”. ــعبنا أح ــب ش ــا غض ــف حينه يوق

وشــددت عــى رضورة الربــاط يف 
املســجد األقــى هــذه األيــام، وقالــت: 
ــت  ــة«، وطالب ــو رضورة رشعي ــل ه »ب
شــعوب العــامل اإلســامي بالتحــرك 
الشــوارع؛  إىل  والخــروج  الفــوري 
ــي  ــة املســلمني األوىل، الت »نــرصة لقبل

مــن  االعتــداءات  ألبشــع  تتعــرض 
. ” ينــة لصها ا

ــني  ــاء العامل ــة، عل ــت الرابط وحثّ
ــول  ــدح بق ــامي »بالص ــريب واإلس الع

ــذي  ــار حجــم الخطــر ال الحــق، وإظه
يتعــرض لــه املســجد األقــى عــى 
مــرأى العــامل أجمــع، ودون محــرك 

لســاكن”.

ــؤون  ــاف والش ــدت وزارة األوق أك
-4-20 األربعــاء  املرصيــة،  الدينيــة 

ــجد  ــيم املس ــوز تقس ــه ال يج 2022، أن
وال  مكانيًّــا،  وال  ـا  زمانيًـّ ال  األقــى 
ــك أو الســاح  ــول بذل ــك أحــد الق ميل

ــه. ب

 وأكــد وزيــر األوقــاف املــرصي 
محمــد مختــار جمعــة، يف ترصيحــات 
صحافيــة، عى رضورة قيــام املنظات 
ــا يف  ــة بدوره ــة كاف ــة والدولي األممي

الحفــاظ عــى وضــع »األقــى« دفًعــا 
لتأجيــج حــروب، ورصاعــات دينيــة، 

ــي. ــة ال تنته ــات برشي وصدام

الكيــل  سياســة  أّن  عــى  وشــدد 
التعامــل مــع قضايــا  مبكيالــني يف 
بالســام  يــر  الدينيــة  املقدســات 
يتنبــه  بــه إن مل  العاملــي، ويعصــف 
الدوليــة  ومنظاتــه  العــامل  عقــاء 
لخطــورة غــض الطــرف عــن انتهــاك 

ديــن. ألي  الدينيــة  املقدســات 

-4-15 املــايض  الجمعــة  وفجــر 
االحتــال  رشطــة  اقتحمــت   ،2022
عــى  واعتــدت  األقــى،  املســجد 
ــات  ــدالع مواجه ــا أدى الن ــني م املصل
شــخًصا   152 إصابــة  عــن  أســفرت 
بالرصــاص وقنابــل الصــوت، منهــم 
مســنون ونســاء، إضافــة العتقــال 476 
ــم  ــجد، منه ــل املس ــن داخ ــخًصا م ش
غالبيتهــم  عــن  أفــرج  قــارصون، 

الحًقــا.

ا  “األوقاف المصرية”: ال يجوز تقسيم “األقصى” زمانيًّ
ا وال مكانيًّ

“علماء فلسطين” تستنكر استمرار اقتحام المسجد 
األقصى
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الســيد  العامــة  ســاحة  حــّذر 
عــي فضــل اللــه مــن أن العــدو يعمــل 
لفــرض أمــر واقــع جديــد يف املســجد 
األقــى وانتزاعــه جغرافيــا وعمليــا 
مــن الوجــدان العــريب واإلســامي، 
داعيًــا هــذا الوجــدان إىل التحــرك 
يف  يجــري  مــا  ومواكبــة  الرسيــع 
تشــكيل  إلعــادة  وفلســطني  القــدس 
حركــة وعــي ونضــال عربيــة وإســامية 
وإنســانية تعيــد للقضيــة الفلســطينية 

وهجهــا وحضورهــا.
وقــال  يف تعليــق لــه عــى مــا 
أن نحكــم عــى  يجــري: »ال ميكــن 
يف  األيــام  هــذه  يف  يجــري  مــا 
اإلرصار  وهــذا  املحتلــة،  فلســطني 
تدنيــس  عــى  املســتمر  الصهيــوين 
املســجد األقــى، ومحــاوالت احتالــه 
وتقســيمه زمانيــا ومكانيــا مــن املنظــار 
الفريــق  ألن  فحســب،  الســيايس 
ــم يف  ــذي حك ــوين ال الســيايس الصهي
ــا إىل  ــذ اغتصابه ــة من ــطني املحتل فلس
اآلن ال يــزال متمســكاً بعقليــة الخرافــة 

الصهيونيــة”.

»يعمــل  االحتــال  أن  وبــني 
الدينيــة  الذهنيــة  اســتثار  عــى 
الســيطرة  إطــار  لليهــود يف  املغلقــة 
املســلمني  مقدســات  عــى  الكاملــة 
الخطــة  هــي  وتلــك  واملســيحيني، 
ــن  ــة م ــال املتعاقب ــا األجي ــي اتبعته الت
الصهاينــة للســيطرة عــى كل أرايض 
ــم  ــن وطنه الفلســطينيني، وطردهــم م
ــم والقضــاء  ــى منه واســتبعاد مــن تبق
ــة  ــة العربي ــل بالهوي ــا يتص ــى كل م ع

واإلســامية”.

الهجمــة  يف  »نــرى  وأضــاف: 

يف  األقــى  عــى  الجديــدة 
رمضــان  شــهر  ويف  األيــام،  هــذه 
ــة  ــات املتواصل ــذه الحم ــذات، وه بال
للمســتوطنني وللنــواب الصهاينــة يف 
ــرض  ــة لف ــم، محاول ــت وغره الكنيس
أمــر واقــع جديــد وكــرس االلتــزام 
الفلســطيني والعــريب واإلســامي بأوىل 
القبلتــني وثالــث الحرمــني الرشيفــني، 
وصــواًل إلمحــاء املســجد األقــى مــن 
الذاكــرة وانتزاعــه جغرافيًــا وعمليًــا 
ــامي”.  ــريب واإلس ــدان الع ــن الوج م

أكــد عضــو هيئــة الدفــاع عــن 
املقدســات اإلســامية واملســيحية، األب 
هــي  »القــدس  أن  مســلم،  مانويــل 
ــن  ــه األمي ــطيني، وبطين ــب كل فلس قل

ــة«،  ــرس هــو القيام هــو األقــى واألي
داعيــا الشــعوب العربيــة إىل إثبــات 

ــا. ــدس عمليًّ ــم للق حبه

وجــاءت دعــوة مســلم وســط تزايــد 
ومســتوطنيه  االحتــال  اعتــداءات 
ــع  ــا م ــى، وتزامن ــجد األق ــى املس ع
مخططــات ملســتوطنني متطرفــني ذبــح 

ــجد. ــات املس ــل باح ــان داخ قرب

ترصيحــات  يف  مســلم  وقــال 
القــدس حــرة  كانــت  »إن  صحفيــة: 
ــم  ــم األحــرار، والقــدس مبقاومتك فأنت
تعلــو وال يعــى عليهــا، أنــا القــدس 

بشــعبي«. ســأنترص 

وكان األب مانويــل مســلم، شــدد 

لــن  الفلســطيني  الشــعب  أن  عــى 

األقــى  املســجد  بتدنيــس  يســمح 

ــجد  ــح املس ــلم مفاتي ــن يس ــارك، ول املب

اإلرسائيــي. لاحتــال 

كلنــا  »ســنموت  قائــًا:  وتابــع 

ــول  ــرأس ح ــي ال ــاء رافع ــاء أقوي رشف

األقــى والقيامــة، ولــن نســلّم مفاتيــح 

األقــى والقيامــة للصهاينــة«.

األب مسلم يدعو الشعوب العربية إلثبات حبهم 
للقدس عملًيا

فضل الله: العدو يعمل النتزاع األقصى من وجدان شعوبنا
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أعــرب “حــزب اللــه “ عــن إدانته 
بشــّدة »اقتحــام قــوات االحتــال 
الصهيــوين باحــات املســجد األقى، 
واعتداءاتهــا الهمجيّــة عــى املصلنّي، 
عــى  العدوانيّــة  ومارســاتها 
املقدســيّني، وتنكيلهــا بهــم وتخريبهــا 

ملمتلكاتهــم”.

ــع  ــه م ــان، تضامن ــدى يف بي وأب
املنتفــض  الفلســطيني   “الشــعب 
ــن  ــع ع ــة واملُداف ــدس املحتل يف الق
ــا »شــجاعته  حرمــة األقــى«، محيّيً
وتصّديــه البطــويل آللــة اإلرهــاب 

اإلرسائيــي«.

أقدمــت  »مــا  أّن  إىل  وأشــار 
عليــه قــّوات االحتــال، هــو انتهــاك 
خطــر لحرمــة املســجد األقــى، 
ميــّس مبشــاعر أكــر مــن مليــار 
يف  األحــرار  كّل  ويســتفّز  مســلم، 

العامل”.

ودعــا »حــزب اللــه”،  منظمــة 

والجامعــة  اإلســامي  التعــاون 
ــة  العربيــة والــّدول والّشــعوب العربيّ
ــام بواجباتهــا  واإلســاميّة، إىل »القي
هــذه  تجــاه  واألخاقيّــة  الّدينيّــة 

ولنــرصة  اإلرهابيّــة،  املارســات 

كّل  وتقديــم  املقدســيّني،  أهلنــا 

لهــم”. املمكنــة  الّدعــم  أشــكال 

مثّــن مفتــي ســلطنة ُعــان 
الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليــي، 
للمرابطــني  البطــويل  املوقــف 
االقتحامــات  يواجهــون  الذيــن 
للمســجد  املتكــررة  الصهيونيــة 
األقــى يف شــهر رمضــان، بينــا 
ــؤون  ــاف والش ــت وزارة األوق دع
أمئــة  الكويــت  يف  اإلســامية 
املســاجد إىل الدعــاء يف قنــوت 
الرتاويــح  صــاة  مــن  الوتــر 

والقيــام ألهــل فلســطني.
تغريــدٍة  يف  الخليــي  وقــال 
يف »تويــرت”: “كــا نــرس ونُعجــب 
باملوقــف البطــويل الــذي يقفــه 
ــف  ــدس الرشي ــون يف الق املرابط
لحايتــه مــن تدنيســه برجــس 
فإننــا  الصهيــوين،  االحتــال 
ــه أن مُيــد  نبتهــل ونــرع إىل الل
أولئــك األبطــال مبــدد نــرصه وأن 

يشــد أزرهــم مبائكتــه”.

وانتقــد الخليــي تخــاذل األمــة 
ــن  ــرب، ع ــيا الع ــامية ال س اإلس
القــدس  يف  إخوانهــم  نــرصة 
املحتلــة، مســتنكرا تســارع مــن 
مائــدة  إىل  البعــض  أســاهم 
اإلفطــار مــع العــدو لينالــوا منهــا 
ــا وافــرًا كأمنــا هــي مغنــم ال  حظً

يعــوض.

مفتي سلطنة عمان يثمن صمود المقدسيين 
ومساجد الكويت تدعمهم بالدعاء

“حزب الله« يدين اقتحام االحتالل لباحات األقصى 
واعتداءاتها على المصّلين
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طالــب وزيــر الخارجيــة املاليــزي 
ســيف الديــن عبــد الله، الثاثــاء 19-

4-2022، األمــم املتحــدة ومنظمــة 
التعــاون اإلســامي بالتدخــل لوقــف 
األعــال الوحشــية التــي يرتكبهــا 
حــق  يف  الصهيــوين  االحتــال 

ــى. ــجد األق ــطينيني واملس الفلس

اللــه، يف مؤمتــر  وقــال عبــد 
املاليزيــة  العاصمــة  يف  صحــايف 
كواالملبــور: إنــه ســيطلب أيًضــا مــن 
»بعــض وزراء خارجيــة دول لديهــا 
موقــف جيــد للتحــدث مــع إرسائيــل 
ومحاولــة إقناعهــم لوقــف األعــال 
الوحشــية«، محــّذًرا مــن “تكــرار مــا 

ــايض”. ــام امل ــدث يف الع ح

رغــم  »ماليزيــا  أن  وأضــاف 
ســتحاول  صغــرة  دولــة  كونهــا 
واملنظــات  الــدول  مــع  التحــدث 
ــع  ــتمرار الفظائ ــف اس ــة لوق الدولي

فلســطني”. يف  املرتكبــة 

بوليفيــا تديــن اعتــداءات 
االحتــال بحــق الفلســطينيني

دانــت وزارة الخارجيــة البوليفية، 
العــدوان   ،2022-4-19 الثاثــاء 
الصهيــوين بحق الشــعب الفلســطيني 
ســيا  وال  الغربيــة،  الضفــة  يف 
القــدس املحتلــة، والــذي أدى  يف 
إىل إصابــة واعتقــال املئــات مــن 
الفلســطينيني خــال شــهر رمضــان 

املبــارك.

ــس  ــل، دان رئي ــياق متص ويف س
الحــزب الحاكــم، الرئيــس البوليفــي 
موراليــس، جرائــم  إيفــو  الســابق 
قــوات االحتــال التــي ترتكبهــا بحــق 
الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة، 
ــة. ــة القــدس املحتل خاصــًة يف مدين

تغريــدة  موراليــس يف  وناشــد 
يف  الرســمية  صفحتــه  عــى  لــه 

ــع  ــدويل وجمي ــع ال ــرت«، املجتم »توي
املدافعــني عــن العدالــة والســام يف 
العــامل، للوقــوف إىل جانــب الشــعب 
يف  آمالــه  لتحقيــق  الفلســطيني 
ــه املســتقلة عــى حــدود  إقامــة دولت
ــا للقانــون الــدويل  عــام 1967، وفًق

ــدة. ــم املتح ــرارات األم وق

أمريــكا  فلســطينيو 
يســتنكرون  الاتينيــة 
يف  املتواصلــة  االعتــداءات 

» قــى أل ا «

أمريــكا  فلســطينيو  اســتنكر 
واالنتهــاكات  الجرائــم  الاتينيــة، 
اإلرسائيليــة املتواصلــة بحــق الشــعب 
الفلســطيني، وأعلنــوا تضامنهــم مــع 
الفلســطينيني واملصلــني يف املســجد 
تنظيــم مجموعــة  األقــى، عــر 
للحــق  املؤيــدة  الفعاليــات  مــن 

الفلســطيني.

كــرة  نــادي  مشــجعو  ورســم 
تشــيي،  يف  »بالســتينو«  القــدم 
ســاحة  وســط  الفلســطيني  العلــم 
التشــيلية  العاصمــة  يف  الكرامــة 
»مــن  شــعار  رافعــني  ســانتياغو، 
ــانتياغو، إىل  ــة يف س ــاحة الكرام س
القــدس املحتلــة«، ضمــن أســبوع 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.

فلســطني  لجــان  ونظمــت 
ــا  ــل معرًض ــة يف الرازي الدميقراطي
للصــور الفوتوغرافيــة، التــي توضــح 
الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــال 
ــدس. ــطني والق ــوين يف فلس الصهي

ماليزيا وبوليفيا وفلسطينيو أمريكا الالتينية يستنكرون 
اعتداءات االحتالل المتواصلة في األقصى
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الخميس 20 رمضان 1443 هــ، الموافق لـ 21 نيسان 2022

دانــت 250 شــبكة ومنظمــة 
حقوقيــة ومدنيــة، إرهــاب كيــان 
االحتــال والفصــل العنــرصي 
بحــق  املتواصلــة  واعتداءاتــه 
الشــعب الفلســطيني، والســاح 
باالعتــداء  الخاصــة  لقواتــه 
بالــرب  املصلــني  عــى 
وإطــاق قنابــل الغــاز والصوتيــة 
واســتخدام الرصــاص العــدين 
والهــراوات  باملطــاط  املغلــف 
األجــزاء  اســتهدفت  والتــي 
العليــا مــن أجســاد املصلــني يف 

األقــى. املســجد 
جــاء ذلــك يف بيــان لهــا، 
دعــت   ،2022-4-18 اإلثنــني 
فيــه الــدول واملنظــات الدوليــة 
الحكوميــة  وغــر  الحكوميــة 
االحتــال  دولــة  إدانــة  إىل 
ــذه  ــى ه ــرصي ع ــل العن والفص

االنتهــاكات يف املســجد األقى، 
والتــي تــأيت وســط انتهــاكات 
ــعب  ــق الش ــم بح ــرة وجرائ خط
الفلســطيني متواصلــة منذ ســبعة 
عقــود عــى مــرأى ومســمع دول 
ــر  ــل وتع ــت املخج ــوذ بالصم تل
عــن سياســة الكيــل مبكيالــني 

ــعوب. ــوق الش ــال حق حي
وأكــدت املنظــات املوقعــة 
ــال  ــوات االحت ــداءات ق أن اعت
تــأيت  األقــى  املســجد  يف 
تهويــدي  مخطــط  ضمــن 
الزمــاين  التقســيم  لتطبيــق 
واملــكاين يف املســجد أســوة مبــا 
اإلبراهيمــي  باملســجد  فعلتــه 
يف الخليــل، ويف إطــار رؤيــة 
تســتهدف إظهــار الــرصاع عــى 
املحتلــة  الفلســطينية  األرض 
ــس  ــي، ولي ــه رصاع دين ــى أن ع

ــال  ــن االحت ــًا ع ــا ناج رصاًع
االســتيطاين لــألرض الفلســطينية 
ــون  ــاكات الخطــرة للقان واالنته

الــدويل العــام.

الــدول  كل  طالبــت  كــا 
ــال  ــع االحت ــع م ــف التطبي بوق
وقطــع  العنــرصي،  والفصــل 
ــا  ــة وغره ــات االقتصادي العاق
معهــا عــى غــرار مــا حصــل مــع 
يف  العنــرصي  الفصــل  نظــام 
جنــوب إفريقيــا، وامتنــاع دول 
العــامل عــن تزويــد االحتــال 
ــا  ــلحة احرتاًم ــد باألس واالبرتهاي
االتجــار  اتفاقيــة  ملعايــر 
باألســلحة ووقــف التجــارة معهــا 

وفــرض عقوبــات عليهــا.

األوقــاف  وزارة  دعــت 
ــة  ــامية يف دول ــؤون اإلس والش
ــاء 2022-4-19،  ــت، الثاث الكوي
واملؤذنــني،  املســاجد  أمئــة 
يف  فلســطني  ألهــل  للدعــاء 
قنــوت الوتــر بصــايت الرتاويــح 
شــهر  خــال  الليــل،  وقيــام 

املبــارك. رمضــان 
وقــال وكيــل الــوزارة املســاعد 
ــي،  ــدر العتيب لقطــاع املســاجد ب

يف تعميــم إداري: »إنــه ال يخفى 
عليكــم مــا يتعــرض لــه إخواننــا 
واملســجد  فلســطني  أرض  يف 
األقــى مــن انتهــاكات صارخة 
ــذا  ــوين.. ل ــان الصهي ــن الكي م
يف  إلخواننــا  الدعــاء  يرجــى 
أرض فلســطني يف قنــوت الوتــر 
ــام  ــح والقي ــاة الرتاوي ــن ص م

ــة”. ــايل املبارك ــذه اللي يف ه
كويتيــون  نشــطاء  وكان 

 ،2022-4-18 اإلثنــني  نظمــوا، 

وقفــة إســناد يف ســاحة اإلرادة 

)أمــام مبنــى مجلــس األمــة( 

الكويــت؛  العاصمــة  وســط 

يف  املرابطــني  مــع  تضامًنــا 

وتنديــًدا  األقــى،  املســجد 

بحــق  االحتــال  باعتــداءات 

ملصلــني. ا

أوقاف الكويت تدعو أئمتها للدعاء »إلخواننا في 
فلسطين«

250 شبكة ومنظمة حقوقية تدين اعتداءات االحتالل 
على الفلسطينيين في األقصى
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العفــو  منظمــة  وصفــت 
االحتــال  كيــان  الدوليــة، 
ــل  ــة »فص ــه دول ــوين بأن الصهي
عنــرصي«. مشــرًة إىل أّن أعال 
القتــل والتعذيــب التــي متارســها 
ــم  ــطينيني وحرمانه ــق الفلس بح
مــن حقوقهــم »جرميــة ضــد 

اإلنســانية”.
يف  املنظمــة  وقالــت 
»تويــرت«،  عــر  ترصيحــاٍت 
إّن »نظــام الفصــل العنــرصي 
ليــس مجــرد جــزء مــن املــايض، 
مايــني  يعيشــه  واقــع  فهــو 
إرسائيــل  يف  الفلســطينيني 
واألرايض الفلســطينية املحتلــة، 
ويســتمر حتــى يومنــا هــذا”.

ــب  ــا »تراق ــارت إىل أنه وأش
غــر  القتــل  حــول  التقاريــر 
واالعتقــاالت  املــرشوع، 
ــاب  ــب، والعق ــفية، والتعذي التعس

. لجاعــي” ا
الفصــل  »نظــام  وتابعــت: 
حيــاة  عــّد  هــو  العنــرصي 
حيــاة  مــن  أهــم  مجموعــة 

وتبقــي  أخــرى،  مجموعــة 
إرسائيــل عــى نظــام الفصــل 
ــال  ــرصي مــن خــال أع العن
بحــق  والتعذيــب  القتــل، 
الفلســطينيني وحرمانهــم مــن 

األساســية”. حقوقهــم 
الدوليــة:  املنظمــة  وأكــدت 
ــانية،  ــد اإلنس ــة ض ــا جرمي »إنه

ويجــب أن تنتهــي”.
ونبّهــت يف تقريــٍر ســابق لها، 
ــة  ــد ملنظم ــق جدي ــر تحقي »يُظه
إرسائيــل  أن  الدوليــة  العفــو 
القمــع  مــن  نظامــاً  تفــرض 
الفلســطينيني  ضــد  والهيمنــة 
الخاضعــة  املناطــق  يف جميــع 
لســيطرتها مــن أجــل مصلحــة 
ويرقــى  اليهــود اإلرسائيليــني. 
مســتوى  إىل  النظــام  هــذا 
الــذي  العنــرصي،  الفصــل 

الــدويل”. القانــون  يحظــره 
التقريــر:  يف  وجــاء 
العفــو  منظمــة  حلَّلــت  »وقــد 
الدوليــة نيــة إرسائيــل إقامــة 
مــن  نظــام  عــى  واإلبقــاء 

والهيمنــة  الفلســطينيني  قمــع 
عليهــم، كــا فحصــت العنــارص 

األساســية لهــذا النظــام”.

وأوضــح أّن تلــك العنــارص 
»تتمثــل يف: رشذمــة األرايض؛ 
والســيطرة؛  والعــزل  والتفرقــة 
األرايض  ملكيــة  ونــزع 
والحرمــان  واملمتلــكات، 
االقتصاديــة  الحقــوق  مــن 

. ” عيــة الجتا وا

أن  إىل  املنظمــة  وخلصــت 
إىل  يرقــى  النظــام  »ذلــك 
العنــرصي  الفصــل  مســتوى 
كيــان  داعيــًة  )أبارتهايــد(، 
ذلــك  »تفكيــك  إىل  االحتــال 
النظــام الــذي يتســم بالقســوة«.

وشــددت »العفــو الدوليــة« 
ــع  ــى جمي ــب ع ــه »يج ــى أن ع
واليــة  لهــا  التــي  األطــراف 
قضائيــة عــى الجرائــم املُرتكبــة 
أن  النظــام،  ذلــك  إلدامــة 
تبــادر بإجــراء تحقيــق يف هــذه 

الجرائــم”.

“العفو الدولية”: “إسرائيل” كيان فصل عنصري
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بينما تقتحم قوات الكيان الغاصب والمستوطنون المسجد 
األقصى في شهر الله، ويعتدون على المعتكفين والمصّلين 

فيه، يقيم بعض المطّبعين موائد اإلفطار للصهاينة في بلدانهم، 
ويجلس سفراؤهم على مائدة الباطل مع الرئيس الصهيـــــوني 

 إسحاق هرتسوغ.
 أال يستحي هؤالء من المجاهرة بخذالنهم للقدس واألقصى ؟!
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