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 حيمحمن الر  بسم اهلل الر  
 

: فقد قال اهلل تعالى: الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد
 سرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا سبحان الذي أ

  .1البصيرحوله لُنِرَيه من آياتنا إّنه هو السميع 
عون أّول  صولى اهلل عليوه وسولمسألت رسوول اهلل : قال رضي اهلل عنهعن أبي ذّر "

، المسوووجد األقصوووى: ثوووّم أّي  قوووال: المسوووجد الحووورام، قلوووت: مسوووجد وضوووع فوووي األر   قوووال
 .2"أربعون عاماً : وكم بينهما  قال: قلت

يا رسوول اهلل إن ابُتلينوا بعودا بالبقوا  : قلت: قال رضي اهلل عنه وعن ذي األصابع
عليووا ببيووت المقوودس، فلعلّووه أن ينّووأ لووا ذّرّيووة يلوودون إلووى ذلووا المسووجد : أيوون تأمرنووا  قووال

 .3"ويروحون
 

يوووووابُ  وا           ولناوإّنا على عهِد الوفاِ  بالَدنو  إليا َتَطوووولٌُّع وا 
ُج ُحبَّنووووا وِكت  ونا         وَفَلنا من الُحبِّ الذي علَّْمتِو  ابُ وووِسْفٌر، يؤجِّ

 ووابُ وورٌة محفوظٌة           تبقى وعْزٌم خوووالٌد وثَّوووولنا من اْسِمِا سُ 
 ا َغاّلبُ ووووُصموِدنُد وَوَوقْ : وىوأقْ       ادى اللاِصبون فَصْبُرنا     وَ فإذا َتم

 
 فأنوت المنى وكلُّ الُمووووووورادِ      َيا فلْسطيُن َما برْحَنا على العهِد       

 وؤاديوووُت ِإن            لْم أدفِع المْهر مْن دمي وفويا عروَس اآلمال ال عّ
 ووادِ ووَحراٌم عليَّ ما دمِت نْهبوووًا            نفَحاُت السُّووووروِر واألعيو

 
ة، وبوصوولتها ة اإلسووالميّ ة العربّيووة، فهووي قلووب األّموومدينووة القوودس إسووالميّ  أنّ  ال ّوواّ 

ب اليهوود علويهم، فاسوتولوا علوى ر المسولمون، وتللّوام دوٌل، فقود توأخّ األّيو حوين، لكونّ  في كولّ 

                                                 
1

 .1اإلسراء، اآلية  
2

 .متفق عليه 
3

 .رواه أحمد  
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ُكثوووور، أخووووذوا بقووووتلهم، ( سوووولميهم ومسوووويحيهممُ )كان العوووورب ا وجوووودوا الّسوووومدينووووة القلوووووب، ولّموووو
معظم القودس لسويطرة اليهوود، أخوذوا  ا استقرّ لمّ  اضيهم ودورهم، بداية األمر، ثمّ ومصادرة أر 

قووانين أكول  إلوى، وباالسوتناد يحاولون االستيال  على مزيد من األراضي، بحجج واهية تارةً 
ِرب تارةً عليها الدّ  ّم أحد أبرز أّكال االستيطان الحالي؛ هو جدار الضّ  ولعلّ  .أخرى هر ّو

 .، الذي سيحيط بالقدس ويجعلها مبتورة عن أخواتهاصريالعن وسعيالتّ 
 

ندواٌت ومؤتمراٌت ولقا اٌت، ومناظراٌت ومهرجاناٌت عديدٌة ومتنّوعٌة، عقدت مؤّخرًا 
األسيرة، وتوصيات هذه الّنّاطات والفعالّيات ( القدس)في عواصم عربّية وغربّية حول 

ه المدينة، والعمل الجاّد الدؤوب دعت جميعها إلى ضرورة توفير المزيد من الّدعم لهذ
 .للحفاظ على عروبتها

جميووع األّووخا  .. التووي تُتوواجر بهووا" الووّدكاكين"ّووعار مووربع للعديوود موون ( القوودس)
وجميعهم ينظرون حول ... جميعهم يجيدون فّن الّدفاع الّنظري عنها.. يتحّدثون عن القدس

أمووااًل طائلوة خّصصوت للقودس واللريوب أّن .. ما يجب فعله وعمله لتعزيز صومود الموواطن
بوول .. ولووم تسووتخدم هووذه األموووال والمسوواعدات لصووالع القوودس.. ولكووّن القوودس لووم تحووظ بهووا

، ولكّنهوا ليسووت فوي القوودس وال تعمول موون أجوول (القوودس)صورفت علووى مؤّسسوات تحموول اسوم 
 ..القدس، بل من أجل مصالع ذاتّية لجهة ما أو لّخصّية معينة

مجووّرد ّووعار ( القوودس... )لعربّيووة ليسووت حقّووًا فووي القلووبنقووول وبصووراحة إّن القوودس ا
أبنا  القدس المرابطون هم الذين يدافعون .. يرفع من أجل الّتلطية على التّقصيرات العديدة

وهوووم الوووذين يووودفعون ثمووون بقوووائهم الفّعوووال علوووى ثووورى هوووذه .. عووون عروبوووة المدينوووة ومقّدسووواتها
أبنا  القدس غيور مقّصورين فيكفويهم .. ا الّثمنوكثيرون ال يعرفون وال يقّدرون هذ... المدينة

 .ويكفيهم ما يعانونه!  صمودهم ووجودهم في المدينة
وحان الوقت كي يعرف كّل من ... لقد حان الوقت كي يتوّلى ابن القدس إدارة ّئونه وحده

تي ثبت يحّب القدس أّنه ال بّد من إيجاد آلّية لدعم هذه المدينة بعيدًا عن اآللّيات الّسابقة ال
ومعذرًة ... وحان الوقت كي ال نكون تحت رحمة من يتاجرون بالمدينة ومستقبلها... فّلها
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وكّوووف التّقصوووير لعوووّل وعسوووى أن ... أن أغضوووبنا كثيووورين ولكووون ال بوووّد مووون كّوووف الحقيقوووة
 !!قلب الحدث من جديديتحّرا أصحاب الّضمائر الحّية، ليعيدوا القدس إلى 

ف معنوووى االسوووتيطان؛ بأّنوووه أحووود أّوووكال االحوووتالل، هوووذا نحووواول أن نعووورّ  بحثنوووافوووي 
ونتعووووّر  ألّووووهر األسوووواليب المتّبعووووة لالسووووتيطان، وبعوووو  صووووور االسووووتيطان فووووي القوووودس 
ّّريف، وبيان الهدف من االستيطان، وهو بّكل عاّم؛ محاولة تهويد القدس، ومنع إقاموة  ال

 .دولة فلسطينّية مستقّلة، وبسط المركزّية لليهود
بعووو  االقتراحوووات والّتوصووويات بخصوووو  مواجهوووة االسوووتيطان فوووي  وأخيووورًا ُنووودر 

 .الّضفة والقطاع بّكل عاّم، والقدس بّكل خاّ  
وهناا مالحو  هاموة تتعلو  باالسوتيطان اليهوودي فوي القودس الّوريف أوردناهوا فوي 

 .نهاية البحث، علها تد  ناقوس الخطر لكل من يعنيه األمر
 .ألقى السمع وهو ّهيدإّن في ذلا لذكرى لمن كان له قلب أو 

 
 الباحث الدكتور محمد حافظ الّريدة
 عضو جمعية أهل الحديث الّريف في أمريكا
 وعضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية في القاهرة

 زكاة محافظة طوباس جمعية ورئيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 060 

 معنى االستيطان
 

ووكان طورد الّسو ل إلوىاالسوتيطان نووع مون االحوتالل العسوكري الووذي يتحووّ  ّّ ين، رعيّ ال
األر   يعنووي ضوومّ  وهووذا، فووي منوواط  أخوورى ةبووالقوّ  همإسووكان وسوولبهم أراضوويهم ودورهووم، أو

وو تقووّره، وهووو وسوويلة غيوور مّووروعة وال لالحووتالل بليوور وجووه حوو ّ  ّّ ة، رائع والقوووانين الوضووعيّ ال
ة ضوود ّووعب آخوور موون قبوول سوولطات االحووتالل، االحووتالل هووو ممارسووة العنووف والقوووّ  وبمووا أنّ 

ه ال يح  اخترا  الهدنة وتليير الوضوع أنّ : المسألة معتبراً  هذه ولي قد عالجانون الدّ الق فإنّ 
 .صورة من الصور القائم بأيّ 

فة الّضو) وخاصوة القودس الّوريف ةإسرائيل باستيطانها في األراضي الفلسطينيّ  لكنّ 
ووو، والقوودس خاّصووبّووكل عوووامّ ( والقطوواع ّّ ائع ر ة، تعووواكس وتنوواق  فووي سياسووواتها القوووانين وال

 ة وقطاعة اللربيّ فمن أراضي الضّ % 30ة، فقد قامت باالستيال  على ما نسبته ولية كافّ الدّ 
مووون أراضوووي % 16.3م، حيوووث بللوووت مسووواحة المسوووتوطنات حووووالي 1661ة منوووذ عوووام غوووزّ 
 .فة والقطاعالضّ 

م صوادرت قووات االحوتالل وقطعوان المسوتوطنين موا 1660ومنذ اتفا  أوسولو عوام 
ة، كموووا زاد عووودد المسوووتوطنين بنسوووبة مووون األراضوووي الفلسوووطينيّ  اً ونموووألوووف د133يزيووود علوووى 

30.% 
ة يهووودف باألسووواس فضووواًل عووون االسوووتيطان اإلسووورائيلي فوووي األراضوووي الفلسوووطينيّ  نّ إ

 ّّ ة، عبور تقطيوع ة مسوتقلّ ين، إلى منع إقامة دولة فلسطينيّ رعيّ انتزاع األر  من أصحابها ال
جوووزر منعزلوووة ال صووولة بينهوووا إال موووا يريوووده  أوصوووال المنووواط  المحتلوووة، وجعلهوووا عبوووارة عووون

ّّوياسوي الرّ الجهود الفلسوطيني السّ  إن: والحو  يقوال. االحتالل عبي، هوو أدنوى بكثيور سومي وال
ة، ويضووعف د األر  الفلسووطينيّ بووات مواجهووة االسووتيطان، هووذا الخطوور الووذي يهوودّ موون متطلّ 

 .المنّود هدف االستقالل الوطني
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 راييأساليب إسرائيل في مصادرة األ 
  

ة، لالسوتيال  علوى األراضوي الفلسوطينيّ  خبيوة ووسوائل ملتويوة ة طور بعت إسورائيل عودّ اتّ 
موون خووالل سووّن قوووانين  ة، ومنهووا مووا توومّ ة وأردنّيووة وبريطانّيوومنهووا مووا اعتموود علووى قوووانين تركّيوو

 :ر الطّ  هذه ة بّأنه، ومنعسكرية إسرائيليّ 
ز االسوووتيال  علوووى األر ، اسووتخدام مرسووووم صوووادر عوون االنتوووداب البريطووواني يجيوو -1

 .في منطقة القدس ، وقد استخدم هذا األسلوب بّكل خاّ  (ةألغرا  عامّ )
 ة، حيث يّمل مفهووم األمون كولّ ة وعسكريّ االستيال  على األر  تحت ذرائع أمنيّ  -3

؛ كحقووووووول رمايووووووة وتوووووودريب لجووووووي  األمنيووووووة ة واالسووووووتخداماتاألغوووووورا  العسووووووكريّ 
لي أصحاب تلا األراضي وموا جاورهوا مون أرا   ااالحتالل، األمر الذي يمنع بالتّ 

 .زول إليها وفالحتهاأخرى من النّ 

: علووى أنّ  م، والووذي يوونّ  1131إعووادة العموول، بفرمووان عثموواني يعووود تاريخووه لعووام  -0
مون % 33ة عّور سونوات، أو لوم توزرع بنسوبة ة قطعة مون األر  لوم توزرع لمودّ أيّ "

وبهوووذا أصوووبع ". ركووويلطان التّ د للّسووواالنتفووواع منهوووا يعوووو  حووو ّ  ة فوووإنّ ّيووومسووواحتها الكلّ 
القووانين التوي جوا ت بعود  لطان الجديد الذي تناسى لمصلحته كلّ االحتالل هو السّ 

 ة بخصو  األر ، وأحد هذه القوانين القانون األردني الذي يونّ  ركيّ القوانين التّ 
 ه، يصووووبع موووون حقّوووو(متتاليوووواً )عامووووًا  13ة ة موووون يسووووتخدم األر  لموووودّ ّيووووأحقّ : "علووووى
 ".ة لهب األر  خاصّ تطوي

ة وحوودائ  وكسووارات، وفووي معظووم الحوواالت ات طبيعّيووة إقامووة محمّيووالمصووادرة بحّجوو -3
إلوى مسوتوطنة كموا  مّ ة، ومون ثَوات والحدائ  إلوى نقواط اسوتيطانيّ لت هذه المحميّ تحوّ 

الوذي صوودر  (أبو غنيم)م، وجبل 1663عام ( أراضي ّعفاط بالقدس)حصل في 
 .ةة طبيعيّ ة جعله محميّ بحجّ 

مصووادرة أراضووي اللابووات واألحوورا  وبنووا  المسووتوطنات عليهووا؛ حيووث أقيمووت هووذه  -3
 .(أميرية) األحرا  سابقًا على أراضي دولة
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هوووا أراضوووي ة أنّ تحويووول بعووو  معسوووكرات الجوووي  األردنوووي إلوووى مسوووتوطنات، بحّجووو -6
 .دولة

االسووتيال  علووى مسوواحات ّاسووعة موون األر   أراضووي أمووالا اللووائبين؛ حيووث توومّ  -1
 .أصحابها المباّرين غير مقيمين في الوطن ة أنّ ، بحجّ ةالفلسطينيّ 

 
 :صور من االستيطان اإلسرائيلي في القدس

 
توسووويع االسوووتيطان علوووى أراضوووي القووودس، مووون خوووالل فوووتع طووور  وتعبيووودها، ُبليوووة ربوووط * 

مسوواحات علووى فووي اآلونووة األخيوورة  سوولطات االحووتالل فقوود اسووتولتالمسووتوطنات ببعضووها، 
، وكوووذلا ردموووت منطقوووة الكسوووارات، تمهيووودًا (ادوادي عّيووو)منطقوووة واسوووعة مووون األراضوووي فوووي 
ذلووا بهوودف ربووط مدينووة القوودس بحووزام أمنووي خووان ، تظهوور فيهووا  إلنّووا  ّوووارع التفافيووة، كوولّ 

 .د نقاط صليرةة مجرّ عات الفلسطينيّ جمّ التّ 
رح فوووي القضوووا  اإلسووورائيلي قووورار، يقضوووي بتطبيووو  أموووالا اللوووائبين علوووى الممتلكوووات طُووو* 

ّّ رات المملوكة للفلسطينيّ والعقا  . ةرقيّ ين في القدس ال
ذا مووا ُجعوول هووذا القوورار نافووذًا،  فووإّن الحكومووة اإلسوورائيلّية سووتمتلا اليوود الطووولى فووي بيووع أو وا 

وورقّية، وبالتّووالي إمكانّيووة بنووا  أحيووا   أي تووأجير أو نقوول ّّ عقووار فلسووطيني واقووع فووي القوودس ال
مووون ( 16)يووو  القوووانون الموووذكور ووفقوووًا للمووواّدة يهودّيوووة فوووي أرا  فلسوووطينّية، وفوووي ظوووّل تطب

أسووندت صووالحّيات البيووع أو النقوول أو التّووأجير للعقووارات الفلسووطينّية  :قووانون أمووالا اللووائبين
ّّرقية لسلطة الّتطوير، ومّما ال ّّا فيوه  سولطة الّتطووير هوي مؤّسسوة غيور  أنفي القدس ال
البيووع لليهووود أو المسووتوطنين بحّجووة  حكومّيووة فضوواًل عوون كونهووا يهودّيووة، وبووالّطبع تسووتطيع

 .ألّي حاجة تراها مناسبة وأالبنا  أو الّتطوير 
م حوووّذرت مؤّسسوووة األقصوووى لرعايوووة المقّدسوووات اإلسوووالمّية مجوووّددًا مووون 11/3/3333فوووي  *

اعتدا  جّوي يقوم به متطّرفون يهود على المسجد األقصى، وكانت المؤّسسة أصدرت بيانًا 
فووي صووحيفة معوواريف العبرّيووة عوون مخوواطر تتهووّدد المسووجد األقصووى  قبوول يووومين إثوور الّنّوور

المبووارا، مؤّكوودة أّن حالووة الّصوومت العربووي اإلسووالمي قوود تّووّجع المنظمووات اليهودّيووة علووى 
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القيام بمخّططات وتعري  المسجد األقصى المبارا للهدم، وحينها لن تعوذر األّموة جمعوا  
 .المسجد األقصى ودفع الّضرر عنهعلى صمتها أو سكوتها وعدم تحّركها لحماية 

مت ، حيوث قودّ العنصوري عيوّسوالتّ  مّ ى بجودار الّضوموا يسومّ  كوذلا أّكال االسوتيطان منو * 
سوولطات االحووتالل لمعوودة هووذا الجوودار وجبووة دسوومة موون أراضووي القوودس، وهووي سووهل الجيووب 

ريوة، مون أراضوي الق متور   333دونمًا و 363مصادرة ة، حيث تّم راعيّ الخصيب وأراضيه الزّ 
روف ثور الظّوإة علوى ات االستيال  على هذه األراضوي تلبيوة االعتبوارات عسوكريّ وتأتي عمليّ 

 .(!االحتالل زعم حسب) ئدة في المنطقةالساّ 
 :ة للعديوود موون المسووتوطنات المحيطووة بالقوودس، كمووا فووي ملتصووباتعيّ ة توّسووخطووط تطويرّيوو*

 .جفعات زئيف ومعاليه ادوميم
وومحاولووة جعوول القوودس كعاصوومة إل* ّّ  سووة ليديووانمقدّ  ةعب اليهووودي ومدينووسوورائيل ومركووزًا لل

ملرافي فوووي يوازن الوودة مووون أجوول المحافظوووة علووى التّووو، وهنوواا قووورارات حكومّيووالسووماوية كلهوووا
 .يهود% 13عرب، % 03القدس، 

ة كمذذذا ة، ولذذذيس تنظيمي ذذذة تهويدي ذذذجذذذاال  الاتبذذذارا  سياسذذذي   جميعهذذذا طذذذا وهذذذذل المخط  
 .!!زاموا

 
 

 تصحيح معلوما 
 

 .!مستوطنون: وال تقلملتصبون، : قل
على أولئا الملتصبين ألر  فلسطين، فيوه " مستوطنون"إطال  اليهود لمصطلع 

تجميوووووول ألدوات االحووووووتالل اليهووووووودي ألر  الالكثيوووووور موووووون التلطيووووووف والتسوووووومية الحسوووووونة، و 
عطا باعتبار أنهم من الح  في العي  على أر  فلسطين الملتصبة،    هؤال فلسطين، وا 

 .!طنين، إلبعاد صفة االغتصاب عنهممواال
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والمسووتوطن فووي الللووة هووو الووذي يتخووذ األر  وطنووًا لووه، والحووال فووي فلسووطين أن 
غصوب الّوي  أي أخوذه قسورًا ومعنوى " ملتصوبون"اليهود أخذوا األر  غصوبًا وقهورًا، فهوم 

 . القاهر الذي يأخذ الّي  قهرًا وقسراً هو  :وقهرًا، واللاصب
بمظهور المسوالمين  أن يظهور اإلسورائيليينهودي يحواول جاهودًا ولهذا فإن الكيان الي

بعواد صوفة المحواربين عونهم  ،الراغبين في العي  بأمان، والعاملين على البنا  واإلعموار، وا 
 .ن القتل والتخريب متى ّا واو الرغم من أنهم مسلحون ومدربون ويمارسب

أهوول فلسوووطين،  إلووى أر  فلسوووطين محوواربين ملتصووبين، وطووردوا لقوود جووا  اليهووود
واحتلوا مساكنهم وممتلكاتهم، فكانوا هم األداة التي حق  قادة اليهود بهوا حلمهوم مون إحوالل 
ووردوه فوي بقوواع األر ، فكانووت هوذه التسوومية تلليفووًا  ّوتات اليهووود مكووان ّوعب فلسووطين، ّو

 .لحقيقة َدور وأهداف هذا الكيان الذي برع اليهود في إظهارها
أنهم مدنيون مسالمون يريدون العي  بأمان، والواقوع أنهوم  في العالم كلهثم أّاعوا 

وهوم فوي كول يووم !! لمسوتعمراتهم بوالقوةمحاربون مسلحون يلتصوبون األراضوي، ويضومونها 
، ويحاربونهم بقوة السالح الذي معهم نالفلسطينييبالقتل والتّريد ألهل األر  من  يقومون

 .وبقوة الجي  الذي يوفر لهم الحماية والرعاية
" فالمستوطنون"، "الملتصبون"وحتى تسمى األّيا  بأسمائها فاألصع أن يطل  على هؤال  

 ".ملتصب"هو " والمستوطن"، "ملتصبون"هم 
 

 .مستوطنة: وال تقلمستعمرة، : قلكذلك 
المسوووتعمرة تعنوووي االسوووتيال  علوووى األر ، وطووورد أهلهوووا منهوووا، والتمتوووع بخيراتهوووا، ف

حووووووالل الملتصووووووب مكووووووان أصووووووحاب األ طووووووال  كلمووووووة المسووووووتوطنات بووووووداًل موووووون وا  ر ، وا 
تحسوين صوورة تلوا المسوتعمرات وسوكانها فيوه المستعمرات فيوه مخالطوة أو ملالطوة كبيورة، و 

من اليهوود اللاصوبين، فتلوا المسوتعمرات موا هوي إال مّوروع عسوكري بالدرجوة األولوى، قوام 
 هو استعمار إحاللويبإحالل الكتلة البّرية اليهودية الصهيونية محل أهل فلسطين، ولهذا ف

 .!ّيطاني بلي 
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حقيقووة انتّووار تلووا المسووتعمرات أنهووا ارتبطووت بحركووة الهجوورة اليهوديووة، وهووو مووا إّن 
جوووز ًا ال يتجوووّزأ مووون المخطوووط اليهوووودي الصوووهيوني " لالسوووتيطان"جعووول الطبيعوووة العسوووكرية 

االسوووتراتيجي العسوووكري، وكانوووت تبنوووي تلوووا المسوووتعمرات فوووي أمووواكن يسوووهل الووودفاع عنهوووا؛ 
كرؤوس التالل والهضاب، وعلى مّارف الوديان والممرات، وكان الفالحون العرب يسمون 

، فكل مستعمرة صممت لتكون بمنزلوة قلعوة حصوينة قوادرة علوى الودفاع "القالع"المستعمرات 
 .عن نفسها

وتعبير االستيطان الذي أخوذ مون تعبيور مسوتوطنة يووحي بُسوكنى أرا  خاليوة مون   
ال ّوعب فيهوا تنتظور  خاليوه عيه اليهود اللاصبون بأنهم أتووا إلوى أر السكان، وهذا ما يدّ 

 .!حسب معتقداتهم الفاسدة ّتات اليهود ليعودوا إليها
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 !!تح  نير االحتالل األقصىالمسجد 
 

 عضو مجمع الللة العربية الفلسطيني/ محمد حافظ الّريده . د: ّعر
 

ْْ والَمْسج باِه الرِّجَ   ُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتالْل ّْ  الْ وَيْبِكي ِلَمْوِت َضَمائِر األْوَغاِد َأ
َّْيَ  َيْعنيِهْم ِسَوى أكْ   روَن وُيْرِعُدوَن وُيْزِبدوَن ِبال ِفَعالوَيَتَبْختَ  ر  َأْو ِبعَ ال  ْْ ْ  َوخَم  الْ وول 
 زالْ وووواللوكوروب فووووي الحوف  اوواِ  أموووورفوٌف على الّووسيْ 

 َيْبكي ِلَمْوِت َضَمائِر الُعَمالِ  َنْسِل أبي ُرغالْ   الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتالل
 الْ ووَوَرَضوا ِبخاِتَمِة الِخياَنِة أْن ُيداُسوا بالنِّع  باعوا َكَراَمَتُهْم وَخانوا ِدْيَنُهْم ِمْن أْجِل مالْ 
ْيَعُتُه وَمْن َيْرَضى الِخياَنَة ُهْم ِبلالْ  ِّ رًا واللْحُد للَّْحدي موواُن عاَد ُمحَ وُلْبن  َلْحٌد َو  آلْ ورَّ
باِ  في ُكلِّ ائِر الُخطَ وَيْبكْي ِلَمْوِت َضم  الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتاللْ 

فالْ  ِْ  اْحِت
ْت َحناِجُرُهْم ِبَمْدِح ُطَلاِتِهْم يا للهُ  ْيَن البِ   زالْ وُبحَّ ِْ  الِد وَلْم َيخافوا ذا الَجاللْ وَخاُفوا َسالِط

 الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتاللْ   تركوا جهاَد عدّوهم لم يحفظوا السبَع الطوالْ 
َُّّعراِ  في ُدْنيا الَخيالْ َيْبكي ِلَمْوِت َضم  الْ واد  أو ُلَبْينى أْو َمنووا ِبَدْعد  أْو ُسعوَهام  ائِر ال

ْعِر النِّضالْ  ِّ ِّّْعَر َمْذموٌم ِسوى   الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتاللْ   َوَنَسوا ِبأنَّ ال
ُّوا في اْخِتيالْ   َتَرُكوا ِفالَحَة أْرِضِهْم َوَبَنْوا ُقُصورًا ِمْن ِرمالْ   َيْبكي ِلَمْوت َضمائِر الِفْتياِن َعا

ُهْم ِبنُت الحَ   يووانووى األغووون سوعوموسوال ي  اللْ وال َيعملون وال َيُعوَن وَهمُّ
 الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت َنيِر االْحِتاللْ   والْ وووووطول الوووواويوومووال

 الْ وَمَنَعْت َبِنْيها ِمْن ُمَقاَرَعِة الُخُطوِب ِبأيِّ ح  سواِن َربَّاِت الِحَجالْ َيبكي ِلَمْوِت َضمائِر النِّ 
 الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتاللْ   الْ ونَّ الِقتوَمَع أنَّ أْطفاَل السِّفاِح َتَعلَّموا فَ 

َّعِف الِجبالْ   الْ وووا َوال ُهُم ألْصَحاِب الَفَخاَمِة والَمعأْعطَ   يْبكي ِلَمْوِت َضماِئِر الرُّْهباِن في 
 الْ ووول حووي كوود فووواهوجوم  يّ وبونووا أن الووورفووعوم يوول

 الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتاللْ   !َقَصُروا الِجهاَد على ِجهاِد النَّْفِس، ما هذا الَخباْل 
 في َجْوِف الليالْ ( إْستيرَ )َخَلُعوا الَحَياَ  َوراَقصوا   في َوْكِر الضَّاللْ  َيبكي ِلَمْوِت َضمائِر السُّفها ِ 

 الْ وووورجور الوووويود خوموحوم  يوبونوول الوووا قووموهوفوم يول
 الْ وووبوخوُن الوويوه طوْر لوويسك  نوه وموزن بووووْزن يُ ووَ ن يووم



 013 

 الْ وثوروا وال تستسلموا فالحرب أبنائي ِسجَ   الَلْم َيْسَمُعوا األْقصى ُينادْي قائاًل بِلسان ح
 الْ ووأْنُتُم الدَّاُ  الُعض: ُقْل للطواغيِت الَعْميلةِ   نابلس واألقصى هما رمُز الكرامة والنضالْ 

 ارةووضوحور الوميودود توعون بوم  ِمْن َفْضِلُكْم َوِبَربُِّكْم َهيَّا آْخَلعوا ذاَا الَعقالْ 
 الْ وَوْلَيْرَتدي ُوَجهاؤُكم في السُّوِ  ِجْلبابًا ّو  الْ ووتوال قوورا  بووووعوي الوف

 الْ ووأنُتْم ُحثاَلُة ُطْلَمة  َرَقَصْت َعَلى ُكّل الِحب  الْ وال َتْخَجلوا يا آِنساتي َلْسُت في هذا ُمل
 َتْحَت نيِر االْحِتاللْ  الَمْسجُد األقصى الُمباَراُ   الوواِ  َوِمْلُتُم َمَع أيِّ مووأْتَقْنُتُم َفنَّ النِّف

َّّْرِقيُّ والَلْرِييُّ في ِقيْ  ْْ وووَهْل َتْسَتِح ُّ ُدَوْيَلُة اإلجْ   الْ ول  وقووالعاَلُم ال  راِم َتْنديدًا ِبحاْلْل
ُِّّر في َداللْ وَوَزِعْيَمُة األح  دالْ ووَفَيْنَقِطُع الج( الِفْيتو)َوُتَهدُِّد الُعْرباَن ِب   راِر فاِجَرٌة ُتَك

 آلْ ووَيْبكي وَيْدعو َربَُّه َنْصَرًا َعزْيزًا في الم  الَمْسجُد األقصى الُمباَرُا َتْحَت نيِر االْحِتاللْ 
 الموووووسوودا  الووووذّل أعوووي  الوَنْصَرًا ُيِعزُّ ِبِه اإللُه الُمْؤِمنيَن ِمَن الرِّج

َّدُّ َلُه الرِّحِلَيَظلَّ أولى الِقْبَلتَيْ   اللْ وووة الضووورذموولَّ ّوووك  الْ ووِن ِحَمًى ُت
 اللْ وَيا ُقْدُس َمْهما الليُل َطاَل َفَلْن َيدوَم االْحتِ   اللْ وفي ِظلَّ إْسالِم الُبُطوَلِة ما َبدا َيْوَمًا هِ 

 الْ ووالُكْفُر َولَّى َلْن َيعْوَد، َفَعْوُدُه أْضحى ُمح  الُم إلى َزوالْ والَفْجُر آت  ال َمَحالَة، والظَّ 
باِح َفُقْم وأذَّْن يا بِ   اللْ ووي والتِّ ووالّلُه أْكَبُر َفْوَ  هاتْيَا الَفياف  اللْ والَحْت َتباّْيُر الصَّ

ِر في النِّزالْ   الْ وا والُلْصُن مووَ الّلُه أْكَبُر ُكلَّما َهبَّْت َصب  الّلُه أْكَبُر َصْرَخُة الَح ِّ الُمَؤزَّ
َّمالّلُه أْكَبُر يا ِرياَح النَّصْ   اللووَربَّاُه َباِرْا َجْمَعَنا واْسُتْر َعَلْينا ذا الجَ   الْ وِر ُهّبي ِمْن 
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 الت وصيا  واالقتراحا 
 

إّن علووى الّسوولطة الوطنّيووة والجهووات المسووئولة كافّووة، األخووذ بعووين االعتبووار خطووورة 
ها علوى أر  الواقوع، النتائج المترتّبة على انتهاكات المستوطنين، من حيث تراكمها وأبعاد

الّسعي الحقيقي لدعم ومساندة المواطنين المتضّررين والمؤّسسات والهيئات العاملوة من ثم و 
 . في حقل الّدفاع عن األر 

 
 :هذه بع  الّتوصيات والمقترحات التي نطمع أن تؤخذ بعين االعتبارو 

، داخل والخووار فووي الوو إعطووا  موضوووع االسووتيطان اإلسوورائيلي بعووده اإلسووالمي والعربووي -1
ووعوب العووالمين  باعتبووار أن منووع إقامووة دولووة فلسووطينية مسووتقلة يهوودد أموون وسووالمة دول ّو

 .بل والعالم أجمع العربي واإلسالمي
حّد كّل الّطاقات الفلسطينّية فوي سوبيل مواجهوة االسوتيطان، وتوعيتوه فوي هوذا  ةضرور  -3

 .الخصو 
أراضوي القودس، مون حيوث الّنوواحي المسارعة لتأسيس صوندو  إسوالمي عربوي لحمايوة  -0

قرا  زراعيتقديم القانونّية، و   .للمقدسيين مّاريع إسكانّية وا 
 .ليهودلالمطالبة بمعاقبة المحامين الذين كان لهم دور في بيع األراضي  -3
دعم االقتراح من الّلجنة الوطنّية واإلسالمّية لمواجهة االستيطان؛ والوّداعي إلوى تّوكيل  -3

لير ، ينبث  عنها مركز قوانوني تقوّدم لوه المسواندة الالزموة ليصوبع معروفوًا  مؤّسسة عاّمة
وحمايتهوا  المقدسة سبل الّدفاع القانوني عن األر  تبينللمواطنين، ويصدر نّرات دورّية 

 .ُبلية تثقيف الجماهير بهذه الماّدة الهاّمة
ث البيئة، األمور الوذي يعوود الّتركيز إعالمّيًا على دور المستوطنات اإلسرائيلية في تلوي -6

 .بالضرر على البيئة، واالقتصاد الفلسطيني
تّووكيل فريوو  لمسووع األراضووي بحيووث يووتّم تصوونيفها إلووى فئووات حسووب األهّمّيووة، وتعطووى  -1

 .األولوّية الستصالح األراضي المهّددة والقريبة من المستوطنات
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 : وختامًا نقول
 

إذا كوان المكّبور قود حمول . وذكريوات وعوّزةيوا أ  المكّبور قداسوة ( أبوو غنويم)يا جبل 
أثر عمر بن الخطاب رضي اهلل عنوه بتكبيوره المتصواعد الحوّي الخالود، فيوا جبلنوا االّوّم، يوا 
مصّلى المخلصين، ويا منارة الفواتحين سوتبقى لنوا إلوى األبود، وسوتبقى المعبور الجنووبي إلوى 

ّّريف، عاصمتنا المخّلدة إلى   .ومن عليها أن يرث اهلل األر قدسنا ال
ترفوورف  (رضوووان اهلل علوويهم أجمعووين)الصووحابة الكوورام  إّنووا لنبصوور أرواح( أبوووغنيم)يووا جبوول 

بأجنحتها على قّمتا وعلوى سوفوحا، فلون تظوّل إال لنوا فلسوطينّيًا عربّيوًا مسولمًا، إن ّوا  اهلل 
 !تعالى، ّا  من ّا ، وأبى من أبى

 
اهلل علويهم  رحموةّن أبا عبيدة والخالدين نعم هذه هي إرادة اهلل رّب العالمين قائلين إ

ووهدا  األبوورار واألم ّّ ، ومووا أنووت فيووه (أبوووغنيم)جوود األحوورار عرفوووا يووا جبوول اأجمعووين موون ال
 !عبارة عن سحابة صيف ستنقّع وتذهب مع الّرياح عّما قريب بإذن اهلل

طم بجبوووال هوووذا موووا يقولوووه التّووواري  فوووي فلسوووطين، وهكوووذا ليسوووّطر التّووواري  لبحووور األّموووة الموووتال
ّّاهقة، أّنه سيزيل كل عائ ، وسيبعثر كل قوذى  موع  يبقوى احوتالل، ولون وغريوباللضب ال

 .اإلرادة الّصلبة، ولن يثبت عدوان مع اإليمان النابع من دما  القلوب
ّّّما ، موا جوا  األجوداد مون أصوحاب رسوول ( أبوغينم)يا جبل  ويا حبال فلسطين ال

 عين أيديهم مهّللين، وما قام عيسى عليه السالم يدعو إلىإليا راف عليه وسلم اهلل صلى اهلل
ووامها واسوووداد أهوائهووا إال لتظلّووي إلووى األبوود  وحووده اهلل عبووادة لووى تخلووي  الّنفوووس موون أّو وا 

 !عقر دار المؤمنين
 

فمواذا ننتظور مون قووم سوا ت صوفاتهم، وتكوواثرت أوهوامهم، ولوم يكونووا فوي يووم موون 
فسوواد، معووول هوودم للبيوووت وقلووع ليّووجار، وبنووا  بووؤر  األّيووام عاموول بنووا ، بوول معووول هوودم وا 

الفسوواد التووي تضووّم المسووتوطنين الووذين ال يووألون جهوودًا فووي العموول علووى الّتضوويي  علووى أهوول 
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قامووة الحووواجز لمنووع تواصوولهم وسوولب  الووبالد والّتعوودي علوويهم وعلووى أراضوويهم وممتلكوواتهم، وا 
غرا  قراهم بالمكاره الصحية  !!!مياههم، وا 

ا تقووم بوه سولطات االحوتالل مون مصوادرة ليراضوي، وبنوا  للمسوتوطنات، إّن كل م
رهوواب للمووواطنين،  ووامل، ونقوو  للعهووود والّتعهوودات، وا  ّّ عووداد للووّدمار ال واسووتيراد ليسوولحة، وا 
ووا فووي  ّّ لوويس إال نتووائج حتمّيووة النعوودام الثقووة بووالّنفس وبوواآلخرين موون األعوودا  واألصوودقا  وال

 .كل ّي 
 

ئيل موون البوود  فووي إقامووة مسووتوطنة علووى أر  فلسووطين، حتّووى ومووا أن تنتهووي إسوورا
تعلن عن نّيتها في إقامة مستوطنة أخرى أو أكثر، إضافة إلوى موا تّدعيوه وتوزّوره مون حّقهوا 

 .في كثير من األماكن اإلسالمّية المقّدسة
ومن هنا كان من الواجب علينا جميعًا العمل على كّف األباطيل واألراجيف التي تنّورها 

 .دعو المجتمع الّدْولي كّله إلى تصديقها، بمختلف أساليب الكذب والخداع والّتضليلوت
 

ّّّما  وجنودنعم  المظّفرين إن ّا  اهلل تعالى، ولوو  البواسل ناستخف  رايات أّمتنا ال
ن غدًا لناظره قريببعد حين  .!، وا 
 
 

صحبه وسّلم تسليمًا والحمد هلل رّب العالمين، وصّلى اهلل على سّيدنا محمد وعلى آله و 
 .كثيراً 
 
 
 
 
 

 المراجع
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، توصووويات (هيئذذذة تنسذذذيق الشذذذمال)الل جنذذذة الوطني ذذذة واإلسذذذالمي ة لمواجهذذذة االسذذذتيطان 

ة عمل منعقدة يوم الخميس  جاح الوطنّية6/11/1661واقتراحات، وّر ّْ  .م، في جامعة الّن
كلمووووة المحووووّرر م، 3333أيلووووول،  0، 113، جوووواا، مجلّووووة البيووووادر الّسياسووووي، العوووودد خزمذذذذو

 (.القدس ليست حّقًا في القلب)
، خليوول، موقووع المركووز الفلسووطيني ل عووالم علووى اإلنترنووت، االسووتيطان فووي مدينووة تذذوفكجي
 .هو33/13/1336األهداف والنتائج، : القدس

الّدينّيوووة،  ، نمووور، مقّدسووواتنا وأطمووواع اليهوووود، مووون منّوووورات وزارة األوقووواف والّوووئوناب ذذذاس
 .  م1666
حّمد محّمد، معجم بلودان فلسوطين، الّطبعوة األولوى، دار الموأمون للتّوراث، بيوروت، ، مشر اب

 .م1611

ّّووهري المركذذز القذذانوني للذذد فاأل اذذن األر  ، سووالم عليووا أّيتهووا األر  األسوويرة، التّقريوور ال
 .م3333الّصادر عن المركز، ّباط، 

بوووين المقووودس  مصوووطلحات يهوديوووة احوووذروها، اإلصووودار الرابوووع، مركوووز ،عيسوووى ،القذذذدومي
 .للدراسات التوثيقية

 
 

 

 

 

 

 

 

 


