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فان جمعية األقصى  تدنو من الثالثين 

عاما منذ تأسيسها ســاهمت عبر تلك 

السنين في دعم اخوتنا في فلسطين 

في مجاالت عدة ويوم ان دخلت اليمن 

في هذا المنعطف فان أولويات الناس 

تغيرت طبقاً للوضع العام الذي تشهده 

اليمــن اذكانــت قضية فلســطين على 

رأس اهتمــام الناس وليــس ذلك بخاف 

على احد  فالعالقــة الوثيقة بين اليمن 

والشــام عالقة حددهــا الحبيب محمد 

صلى الله عليه واله وسلم  فهم أهل 

المدد وهم أهل النصرة وهم المخزون 

البشــري على مرالتاريــخ فتاريخ القبائل 

ونصرتها لإلسالم اليحتاج الى شرح.

 ونحن في شهر رمضان المبارك وهو 

شهر الخير والعطاءوالجود والبذل نذكر 

بعضنا بعضا بهذه الرسائل:

الرســالة األولــى: ان الجمعيــة قائمة 

وماتزال تــودي رســالتها وتعمــل على 

تحقيــق أهدافهــا وفق القــدر المتاح.

 الرسالة الثانية: للشعب اليمني  نحن 

نعلم جيــدا مــا يعانيــه والصعــاب التي 

تواجهه ومع ذلك مازال يبذل من قوت 

أوالده.. كيف ال وهم المؤثرون )ويؤثرون 

على أنفســهم ولوكان بهــم خصاصة 

( الله اللــه نصرة الخوتنا في فلســطين 

وجمعية األقصى عبر مايقرب من ثالثين 

عاما كانــت  الســباقة في دعــم قضية 

فلسطين.

  الرسا لة الثالثة: الخوتنا في فلسطين 

عذرا على تقصيرنا معكم فليس مايقدم 

للشعب الفلسطيني راضون عنه فعطاء 

أهل اليمــن اكبــر بكثير لكنهــا األحداث 

الجسيمة والظروف التي يمر بها اليمن 

فالتمسوا لشعب اليمن من دعائكم.

 الرســالة الرابعــة: لجميــع العامليــن 

والمندوبيــن والمتطوعيــن أقول لهم 

بوركــت اياديكــم ومســاعيكم الطيبــة 

ولوال جهدكم المبارك لما قدمنا شيئاً 

تستحقون كل شكر وتقدير ومزيدا من 

العمل والجهد والله لن يتركم اعمالكم.

الرسالة الخامســة : يتردد على لسان 

كثير مــن النــاس مســؤولين ومندوبين 

وعامــة الشــعب ان اليمنييــن احــوج 

بالمساعدة في هذا الظرف من اخوتنا 

في فلســطين ومايقولونــه حقا لكننا 

نقول لعل دعمنا لفلسطين وِفي هذا 

الظــرف الحــرج يخفــف عنا مانحــن فيه 

بســبب ســعينا لذلك اليتيــم المكفول 

ابن الشهيد اوسعينا لتك األرملة ارملة 

الشــهيد فالســاعي لذلك كا لمجاهد 

في سبيل الله واني اشد على ايديكم 

فــي مواصلــة مســيرة الجمعيــة حتى 

يأذن الله بالنصر الخوتنا في فلســطين 

وماذلك على اللــه بعزيز.

    عبــدالله عمـــر 

    رئيس الجمعية



    دشــنت جمعيــة األقصــى 

حملة المشاريع الرمضانية للعام 

1440هـ وهــي الحملــة اإلغاثية  

التي تهدف لتثبيــت المرابطين 

في األقصى وعموم فلسطين  

تحــت شــعار  “للقــدس عهــٌد 

ووفاء”  .

وتهــدف الحملــة 

الــى دعــم العديــد 

مــن المشــاريع في 

القدس وغزة ومدن 

الضفــة الغربية وكذا 

مخيمــات الالجئيــن 

ومن هذه المشاريع 

، الطــرود الغذائيــة و 

توزيــع زكاة الفطــر 

الصائــم  وإفطــار 

والوجبــات الجاهــزة 

باإلضافة إلى كسوة 

والهدايــا  العيــد 

العيدية والقســائم 

الشــرائية .

حيث تاتي الحملة 

في ظل هجمة هي 

األشد على المدينة 

المقدســة فاالســتيطان فــي 

القدس يجري على قدمٍ وساق، 

وكذا  ارتفــاع وتيرة المعاناة من 

الحصار في قطاع غزة ، ويقابله 

العجــز العربــي اإلســالمي عــن 

فعل أي شيء في ظل تهافت 

العديد من األنظمة العربية نحو 

التطبيع مع المحتل الغاصب.

 وتؤكد الجمعية على أهمية 

استمرار الدعم اليمني لألشقاء 

فــي فلســطين رغــم الظــروف 

الصعبــة التي تمــر بنا فــي ارض 

اليمن ـ

  لكننــا نقــول لعــل دعمنــا 

لفلســطين وفــي هــذا الظرف 

الحــرج يخفف عنــا مانحــن فيه 

بســبب ســعينا لذلــك اليتيــم 

المحروم ابن الشهيد اوسعينا 

لتــك األرملــة ارملــة الشــهيد 

فالســاعي لذلــك كا لمجاهــد 

فــي ســبيل الله.

 ، ســعيا  الحملــة  تاتــي   

للتخفيــف مــن معانــاة اخواننا 

في فلسطين، ولإلسهام في 

تثبيت قوافل الرباط المقدسية 

التي تدافع عن حرمة المسجد 

األمــة  عــن  وكالــًة  األقصــى 

العربيــة واإلســالمية، خصوصــاً 

فــي ظــلّ التصعيــد الصهيوني 

غير المســبوق باالنتهاك شــبه 

المســتمر لقدســية المســجد 

األقصــى وباحاتــه الشــريفة.

 

وتدعــو الجمعيــة 

مــن  الخيــر  رجــال 

التجــار ورجــال المال 

واألعمــال مــن أبنــاء 

اليمنــي  الشــعب 

للمبــادرة فــي دعم 

الحملة لتوفير الدعم 

المطلــوب لأليتــام 

واألسر الفلسطينية 

وأهالــي  الفقيــرة 

األسرى والمعتقلين.

فــي  ونؤكــد 

الجمعيــة أن دعــم 

الشعب الفلسطيني 

فــي شــهر رمضــان 

يعيد الربيع إلى قلوب الصائمين 

والفرح إلى نفوس المحتاجين 

والبسمة إلى شفاه الصامدين 

الصابريــن.

تؤكــد جمعيــة األقصــى أن 
ســلطات االحتالل “اإلسرائيلي” 
تستكمل محاوالتها لالستفراد 
فــي  الرحمــة  بــاب  بمصلــى 
المسجد األقصىالمبارك وفرض 
سيطرتها عليه في أعقاب إصدار 
محكمــة “الصلح” قــراًرا يقضي 

بإغــالق المصلى.

بــاب الرحمــة بــاب عظيــم 

مغلق من الســور الشــرقي 

يبلــغ  األقصــى  للمســجد 

إرتفاعــه 11.5 م ويوجد داخل 

مبنى مرتفع ينــزل اليه بدرج 

طويــل مــن داخل المســجد 

األقصــى وهــو مكــون مــن 

بوابتين الرحمة جنوبا والتوبة 

شماال .

يعد هذا الباب من أشــهر 

األبواب المغلقة في الســور 

الشرقي للمسجد االقصى المبارك، ويمثل 

جزءاً من السور الشرقي للبلدة القديمة، 

والبــاب مكــون مــن بوابتيــن ضخمتيــن . 

وبينهمــا عمــود مــن الحجــر بــاب الرحمة 

جنوباً والتوبة شــماالً.

ومن الواضح ان  االحتــالل ال يتوقف عن 

اســتهدافه للمســجد األقصىمــن خالل 

اقتحامه واستمرار حملة االعتقاالت واإلبعاد 

التي تطال حراس األقصىوالمقدسيين، 

في ســياق إفــراغ المســجد مــن الوجود 

البشري.

ويشــهد المســجد األقصى اقتحامات 

مكثفة مــن قبــل المســتوطنين وطالب 

المعاهد اليهودية، ما يشير إلى محاولة 

االحتــالل عــزل اقتحــام األقصى عــن هبة 

باب الرحمة، في ســياق فرض ســيطرتها 

المزعومة على المســجد.

واضافــة الــى كل ذلــك فــإن محكمــة 

“الصلح” “اإلسرائيلية” أصدرت قراًرا بإغالق 

مصلى باب الرحمة بشكٍل مؤقت، وأعطت 

األوقــاف مهلــة 60 يوًمــا للــرد علــى هذا 

القــرار، وذلــك بالرغــم مــن رفــض مجلس 

األوقــاف والمرجعــات الدينيــة والوطنيــة 

لهذه القــرارات، وتأكيدهم بأن األقصى ال 

يخضع لقــرارات االحتــالل ومحاكمه.

وبلغ عدد المعتقلين في مدينة القدس 

منذ بداية “هبة باب الرحمة” أكثر من 315 

مقدسًيا، من بينهم نساء وأطفال وشبان 

وحــراس لألقصــى، وتــم تحويل عــدد كبير 

منهم إلى الحبس المنزلي، فيما أبعدت 

سلطات االحتالل منهم 140 عن األقصى.

صادر عن جمعية األقصى ـ اليمن

االثنين 2019/3/25م

»جمعية األقصى« ترفض كل محاوالت االحتالل 
لالستفراد بباب الرحمة في األقصى

تحت شعار: للقدس عهٌد ووفاء … 
»جمعية األقصى«  تطلق حملة لدعم  مشاريعها الرمضانية
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 “جمعيــة األقصى ـ اليمــن”  دعت جميع 

الناشطين والمهتمين بالقضية الفلسطينية 

الى المشاركة في الحملة التي هدفت إلى 

إحــداث حالة مــن التفاعل العالمــي لدعم 

صمــود النســاء المقدســيات المرابطــات، 

واإلسهام برفع الظلم الواقع عليهن جراء 

ممارسات جنود االحتالل “اإلسرائيلي” في 

مدينة القدس والمسجد األقصى.

تخلــل الحملــة العديــد مــن الفعاليــات 

واألنشــطة الرسمية والشــعبية واإلعالمية 

واألكاديميــة حــول العالم.

الحملــة انطلقــت عبــر منصــات التواصل 

االجتماعي المتعددة تحت وسم )#هاشتاغ( 

#كلنا_مريم و )#WeareallMary(، بمشاركة 

عــدد مــن المؤثريــن والنشــطاء الداعميــن 

للقضية الفلســطينية حول العالم.

وتم إطــالق الحملة فــي مؤتمر صحفي 

عقدته جمعية القدس العالمية 

الراعــي   ، “أوكاد”  للثقافــة 

الرئيــس للحملــة، فــي  28 ينايــر ، 

فــي إســطنبول، وتــم تعييــن 

6 أشــخاص ناطقين باســم 

الحملــة باللغــات العربيــة 

يــة  نجليز إل ا و

كيــة  لتر ا و

والفرنســية، 

لتغطيــة 

الحملــة علــى 

اإلعــالم  وســائل 

. لمختلفــة ا

ومريــم شــخصية رمزيــة ُمســتوحاة من 

واقــع المرأة المقدســية التي تعاني أشــد 

أنواع الظلم، ألنها تسير  وراء القيم والمبادئ 

التي تؤمن بهــا دون التخلي عنها.

فمريــم التــي 

ولدتها أمها في 

القدس المحتلة 

ونذرتهــا ُمحــررة 

لخدمة مسجدها 

المبارك، عرفتها 

محاريب القدس 

لفتهــا  أ و

شوارعها وبيوتها وانطبعت محبتها على 

كل حجــر فيهــا، فأحبــت القــدس وأحبتها 

القدس، وبات من الواجب الدفاع عنها ضد 

ظلــم المحتل.

وتسعى الحملة لعدم حصر قضية القدس 

على المسلمين وال تمثل المرأة المقدسية 

فقط وإنما المرأة الفلسطينية أيضا، والعربية 

التي تعاني من التعنيف واالضطهاد.

وفي هذا السياق دعت جمعية األقصى  

كل مهتم إلى دعــم حملة “#كلنا_مريم” 

عبر تسجيل فيديو قصير، يقول فيه: “تضامنا 

مع المرأة المقدسية.

انطلقت االثنبن الموافق الـ 28 
يناير 2019م حملة لدعم المرابطات 
المقدســيات تحت وسم )#كلنا_
مريــم(، )#WeAreAllMary(، والتي 

إستمرت حتى  الثامن من مارس/
آذار، الــذي يوافــق يــوم 

المرأة العالمي.

جمعية األقصى تشارك فـي حملة »كلنا مريم«..
 لدعم النساء و المرابطات المقدسيـات
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في ظل ما يتعرض له اخواننا في قطاع 

غزة مــن عــدوان صهيوني غاشــم وقصف 

مستمر  خلف عددا من الشهداء  والجرحى 

وتشــريد العديــد مــن األســر مــن منازلهــا ، 

وتدميــراً للمنــازل  ، تدعــو جمعيــة األقصى 

ـ اليمــن كل أبنــاء األمــة الــى نصــرة إخواننــا 

فــي غزة .

وقالــت الجمعيــة أنه فــي ظل اســتمرار 

الهجمــة الشرســة التي يتعرض لهــا أهلنا 

وإخواننــا األبرياء والعزل فــي مناطق قطاع 

غزة في هذا الوقت بالذات ونحن نستقبل 

شــهر رمضان المبــارك وفي ظل اســتمرار 

الحصار االقتصادي واإلغالق األمني وسياسة 

االجتياحــات والتوغــالت المســتمرة ، وجــب 

علينــا ان نقف معهــم في هــذه الظروف 

العصيبة .

 هذا ما يفرضه علينا ديننا اإلسالمي )َوإِِن 

ْصُر( . نعم  يِن َفَعَلْيُكُم النَّ اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّ

إن الواجب على األمة أن تتجاوب مع غزة األبية 

المحاصــرة وأن تمدها بالنفــس والمال وأن 

تقف بجوارها بكل قوة ، فالمؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعضا والمسلمون في 

توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 

اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجسد 

بالسهر والحمى .

وهذا ياتي من  بــاب  الوفاء لهذه الدماء 

التي تراق ولهؤالء الشهداء الذين يشيعون 

كل يوم ولهؤالء الجرحى.. 

وناشــدت الجمعيــة فاعلي الخيــر مد يد 

العــون والمســاعدة إلــى إخــوان لهم في 

الدين والعقيدة واإلنسانية وأبناء جلدتهم 

المنكوبين .

إن جمعيــة األقصى تناديكــم وتدعوكم 

لنصرة غــزة األبية نصــرة لدينكم واســتجابة 

لنــداء إخوانكــم ودعمــا لصمودهــم فقــد 

بذلوا الغالي والنفيس وضربوا أروع التضحيات 

وبذلوا أنفســهم وأموالهم بأنــواع النصرة 

المختلفة كما عهدناها على شعب اليمن 

الذين هبوا  لنجدة ونصرة إخوانهم على أرض 

فلسطين ورأينا مواقف غاية في التضحية 

والبذل والعطاء متحققــاً بذلك نبوة النبي 

صلى الله عليه وسلم بوصفه ألهل اليمن 

بأهــل المدد رغــم آالمــه وظروفــه الصعبة 

والحرب الطاحنة التي تمــر بها اليمن.

في ظل هجمة صهيونية غاشمة 
جمعية األقصى تدعو لنصرة إخواننا في غزة
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هدموا البيت لكن 

لن يهدموا عزيمتنا

الطائــرات   ضجيــج  بيــن 
االسرائيلية في غزة وجرافاته 
آلــة الهــدم   .. فــي الضفــة 
مستمرة سواء كان ذلك بقنبلة 
القيــت علــى منــزل او بجرافه 

تــارة. ..
الفلســطينية  البيـــــــوت 
المقاِومــة هــي عنــوان لتلك 
االالت البشــعة لكنهــا تبقــى 
بوصلة ترشــد التائهين لمسار 

تحريــر فلســطين.
#صورة ُتظهر والدة األســير 

»عاصــم البرغوثي« والشــهيد صالح، وهــي تقف علــى ركام منزل ابنها عاصــم الذي هدمــه االحتالل ...
هذه األم المصابرة التي أفرج االحتالل عنها قبل عدة أيام قالت »هدموا المنزل ولكن لن يهدموا عزيمتنا«
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إدارة معتقالت االحتالل يقضي 
بتلبية مجموعة من مطالبهم 
الحياتيــة أبرزهــا وقف تشــغيل 
أجهزة التشويش مع وقف نصب 
أجهزة تشويش جديدة، وتركيب 
هواتــف عموميــة في أقســام 
األســرى، وعليــه أعلــن األســرى 
تعليق خطواتهم النضالية إلى 

حين تنفيذ بنــود االتفاق.
 وأوضــح نــادي األســير أنــه، 
وفق االتفاق، سُيسمح لألسرى 
باســتخدام الهاتــف العمومي 
ثالث مرات في األسبوع، وتكون 
مــدة المكالمة ربع ســاعة لكل 
أسير على أن يبدأ تركيب الهواتف 
في أقسام األسيرات، واألشبال، 

والمعتقالت الشمالية. 
كذلك، تّم االتفاق على نقل 
األسيرات من معتقل »الدامون« 
إلى معتقل آخر، وإعادة األسرى 
المرضــى فــي معتقــل »عيادة 
الرملــة« إلــى القســم القديــم 
الــذي تــم إخــالؤه بحجــة إعــادة 
تأهيلــه . واتفــق أيًضــا علــى أن 

تعود األمــور إلى مــا كانت عليه 
قبــل اإلجــراءات العقابيــة التــي 
فرضها االحتــالل العام الماضي 
على األسرى، وتخفيض إجمالي 
الغرامــات التــي فرضها عليهم 

في أثنــاء المواجهــة األخيرة.

أبـــــرز اإلضــرابـات 
الجمـــاعـيــــة فـي 
سجـــون االحتــالل

23 هــو مجمــوع مــا 
نفذتــه الحركــة األســيرة مــن 
إضرابات عن الطعام منذ لجوئها 
إلى هــذه الوســيلة عــام 1969، 

وهــذه أبــرز اإلضرابات:

    إضراب الحرية والكرامة في 
2017/4/17، شارك فيه 1500 من 
أبناء الحركة األسيرة في سجون 
االحتــالل باإلضراب عــن الطعام، 

واستمر اإلضراب 42 يوًما.
    شارك مئات األسرى 
ســجون  عــدة  فــي 
إســرائيلية فــي إضــراب 
مفتوح عن الطعام، بدأ 
فــي 2016/4/17، وعلق 
بعــد 41 يوًمــا. ومــن أبــرز 
المطالب: إنهاء سياسة 
العزل، وسياسة االعتقال 
والمطالبــة  اإلداري، 
بتركيب تلفون عمومي 
األســرى  ليســتعمله 
الفلسطينيون للتواصل 

مــع عائالتهم.

    أعلــن حوالــي 70 
أسيًرا في 2014/12/9 في سجون 
النقب وريمون ونفحة، إضرابهم 
عن الطعام، وانضم إليهم الحًقا 
عشرات األسرى، وانتهى اإلضراب 

بعد 9 أيام.
    إضراب مفتــوح عن الطعام 
بدأ في 2014/4/17، وشارك فيه 
حوالي 1600 أســير، واســتمر 28 

يوًما.
    إضــراب لألســرى اإلدارييــن 
بدأ في 2014/4/24 واســتمر 63 
يوًما، بمشاركة قرابة 120 أسيًرا، 
ثم انضّم إليهم مئات األســرى، 
احتجاًجا على سياسة االعتقال 

اإلداري
    فــي عــام 2012 خــاض 1500 
أســير إضراًبا للمطالبــة بإلغاء ما 
عرف وقتهــا بقانون »شــاليط«

    فــي 1980/7/14 بــدأ أســرى 
ســجن نفحــة إضراًبــا شــاركت 
فيــه بقيــة الســجون بإضــراب 
إســنادي، واســتمر اإلضــراب 33 

يوًما استخدمت في أثنائه قوات 
االحتالل القمع والعــزل والحرب 
النفسية، ونقلت 26 منهم إلى 
سجن نفحة ومارست بحقهم 
القمع والتعذيب إلجبار األســرى 
على فــك إضرابهم، ولجأت إلى 
أســلوب التغذية القسرية الذي 
أّدى إلى استشهاد ثالثة أسرى: 
األسيران علي الجعفري وراسم 
حــالوة فــي تموز/يوليــو 1980، 
واألســير إســحاق مراغــة مــن 
ســلوان بالقــدس فــي تشــرين 

ثان/نوفمبــر 1983.
  

 1976/12/11 فــي  انطلــق    
إضراب لألسرى في عدة سجون، 
واستمر 45 يوًما، ثم علق اإلضراب، 
وفي 1977/2/24 استأنف أسرى 
عسقالن إضرابهم الذي استمر 
20 يوًما، كامتداد لإلضراب السابق، 
بعدما تنصلت إدارة السجون من 
التزاماتها وتراجعت عن الوعود 

التي قطعتها لألسرى. 

ومــن أهــم المطالــب التــي 
حققها األسرى السماح بإدخال 
القرطاسية، واستالم إدارة شؤون 
مكتبة السجن، ومراسلة األهل 
عبــر الصليــب األحمــر، وتحســين 
نوعية الطعام واستبدال فرشات 
األســرى التــي كانت غيــر صالحة 

لالستخدام البشري.

    1969/2/18 اإلضــراب األول، 
هو إضراب سجن الرملة واستمر 

11 يوًما

اســتهداف  تصاعــد  مــع 
االحتالل لألسرى في المعتقالت 
اإلسرائيلية، في 2019/2/27، أعلن 
األســرى في عدد من الســجون 
حلّ التنظيمات، وهي مسؤولة 

شــؤون  إدارة  عــن 
األســرى والتواصــل 
األســرى  بيــن 
وعــن  والســجان 
الخطوات التصعيدية، 
علــى  احتجاًجــا 
اإلجــراءات القمعية 
والتعســفية التــي 
إدارة  تســتعملها 
المعتقالت بحقهم. 

وحل التنظيم في السجن يعني 
الفوضــى إذ يصبح كل أســير حّر 
التصّرف من دون المرور عبر ممّثل 

مكلــف تنظيمًيــا.

ومع تعّنت ســلطات االحتالل 
ومماطلتهــا، ومــن ثــم رفضها 

االســتجابة لمعظــم مطالــب 
األســرى، أعلــن األســرى انطالق 
»معركــة الكرامــة 2«، علــى أن 
يشــارك فيهــا األســرى علــى 
الدفعــة  ودخلــت  دفعــات. 

األولــى مــن األســرى اإلضــراب 
مســاء 2019/4/8، شــاركت فيه 
قيادة الهيئات العليــا للفصائل 
الفلســطينية فــي الســجون، 
وانضّم إليها حوالي 250 أســيًرا 
فــي 2019/4/9، ليصبــح عــدد 
األســرى المضربيــن فــي اليــوم 

الثاني من المعركة 400 أســيراً.

ووفق خّطة اإلضراب المعلنة، 
القياديــة  الهيئــات  تدخــل 
للتنظيمــات في الســجون، مع 

عدد من األســرى، اإلضراب كأول 
دفعــة، تنضــم إليهــم الدفعــة 
الثانيــة فــي 4/11، والثالثــة فــي 
4/13، على أن تكــون الذروة في 
4/17 مع انضمام الدفعة الرابعة 
من األسرى إلى اإلضراب، ويكون 
الّتصعيد مرهوًنــا بموقف إدارة 

المعتقالت.
 ومــن الخطــوات التصعيديــة 
التوقف عن شــرب الماء، ورفض 
الخــروج إلــى باحــة الســجن، 

واالمتنــاع عــن تنــاول األدويــة.

مــن  اإلســرائيلي  التخــّوف 
التصعيد الذي سيلجأ إليه األسرى، 
إضافــة إلــى عوامل أخــرى، أّدى 
إلى رضــوخ االحتــالل، فقد أعلن 
نادي األسير توصل األسرى مساء 
االثنين 2019/4/15 إلى اتفاق مع 

معركة الكرامة 2: انتصار إرادة األسرى على بطش السّجان

,,إن من حق اإلنســان في كل 
مكاٍن، وفــي أي زماٍن، وأياً كانت 
جنســيته وجنســه، ومذهبــه 
وعرقــه، ولغته ولونــه، أن يتمتــع بالحرية. 
هــذا حقــه، يولــد معــه، ويرافقــه حتــى 
وفاتــه، وحين يحــاول االحتالل انتــزاع حقه 
الطبيعي هذا منه بالقوة، يمنحه القانون 
الدولي -كمــا تمنحه الطبيعة اإلنســانية- 

الحــق فــي الدفــاع عــن أرضــه وحريتــه.
هــذا بالضبــط مــا حصــل مــع الشــعب 
الفلســطيني حينمــا احتل اإلســرائيليون 
أرضه، وسلبوا حريته. فكان البد من الدفاع 
عــن حقوقــه، ومقاومــة االحتــالل بقــوة 
الحــق وســالح المقاومــة. فــكان النضــال 

الفلســطيني المســتمر.
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أصــدر مركــز معلومــات وادي 

حلــوة تقريــره الشــهري عــن 

شهر  أبريل الماضي، رصد خالله 

انتهــاكات االحتــالل فــي مدينة 

القــدس.

وقــال المركــز في تقريــره أن  

ســلطات االحتــالل وجماعــات 

»الهيــكل المزعــوم« واصلــت 

المســجد  فــي  انتهاكاتهــا 

األقصــى المبــارك، فيما صعدت 

بلدية االحتالل من سياسة هدم 

المنــازل الســكنية والمنشــآت 

الزراعية والحيوانية في مختلف 

مناطــق القــدس، كمــا واصلــت 

سلطات االحتالل االعتقاالت في 

بلــدات وأحيــاء المدينــة.

المسجد األقصى المبارك
كثــف المســتوطنون مــن 

اقتحاماتهم للمسجد األقصى 

المبارك واقتحم المسجد خالل 

شــهر ابريل الماضــي  3658 من 

المستوطنين والطالب اليهود، 

وشهد األسبوع األول ومنتصف 

الشهر الماضي اقتحامات واسعة 

بمناسبة »عيد الفصح اليهودي«، 

حيث اقتحمه خالل »أسبوع عيد 

الفصح« 2230 مستوطنا، والعديد 

منهــم أدوا صلواتهــم الخاصــة 

داخل ســاحات األقصى، أو على 

أبوابه من الجهة الخارجية، وقاد 

»وزير الزراعة في حكومة االحتالل 

أوري ارئيل« اقتحامات المسجد 

األقصى مرتين خالل ابريل، وتأتي 

االقتحامات وسط عراقيل على 

دخول المســلمين إلى األقصى 

باحتجاز هوياتهم وتفتيشــهم 

على أبواب األقصى ووضع السواتر 

الحديدية .

وواصلت شرطة االحتالل مطلع 

الشهر الماضي مالحقة الشبان 

الذيــن يفتحــون مصلــى »بــاب 

الرحمة« داخل األقصى.

كما واصلت سلطات االحتالل 

إصدار قرارات اإلبعاد عن المسجد 

األقصى، ورصد مركز المعلومات 

إصدار 18 قرار إبعــاد عن األقصى، 

من بينهم سيدة، كما أصدر قرارا 

يقضي بمنع شابين مقدسيين 

من السفر لخارج البالد.

االعتقاالت
واصلــت ســلطات االحتــالل 

االعتقاالت فــي مدينة القدس، 

تقـرير: اآلالف يقتحمون األقصـى وهدم عشـرات 
المنشآت ومواصلة االعتقاالت في نيسان

ورصد مركز معلومات وادي حلوة 

130 حالــة اعتقــال فــي مدينــة 

القدس، ومن بينها ) 4 أطفال » 

أقل من جيل المسؤولية/ أقل 

من 12 عاما« 45 قاصرا، و 2 نساء.

الجغرافــي  التوزيــع  أمــا 

للمعتقلين : 43 من العيسوية، 

20 سلوان، 14 البلدة القديمة، 14 

مخيم شعفاط وعناتا وحزما، 28 

من المسجد األقصى والطرقات 

المؤديــة لــه، 5 الطــور، 2 جبــل 

المكبر، 2 كفرعقب، 1 بيت حنينا، 

1 صــور باهر.

الهـــــــــــــــــدم
صعــدت بلديــة االحتــالل مــن 

عمليــات الهــدم فــي مدينــة 

القدس، تحت ذريعة »البناء دون 

ترخيص«، في وقــت تفرض فيه 

الشروط وقيود باهظة التكاليف 

للحصــول على »رخصــة بناء«.

ورصد مركز المعلومات هدم 

51 منشأة في مدينة القدس )11 

منشــأة هدمت بأيدي أصحابها 

ذاتيا(: 10 منازل ســكنية، 5 غرف، 

26 بركســا للمواشــي، 2 أسوار، 

2 مواقــف للمركبــات، 1 بركــس 

ســكني، 2 مخــازن، 1 شــرفة، 1 

منشــأة تجارية، 1 بناية ســكنية.

التوزيع الجغرافي:

23 جبل المكبر، 7 صور باهر،11 

ســلوان، 3 مخيم شعفاط، 3 ام 

طوبا، 3 القدس القديمة،ـ 1 بيت 

حنينا.

سحب هويات
أصــدر وزيــر »الداخليــة« فــي 

حكومــة االحتــالل قــرار ســحب 

هويتّي األســيرين المقدسيين 

اســحاق عرفــة 31 عامــاً، ومنيــر 

الرجبي 47 عاماً، ولفت المركز أن 

غرفة محكوم بالســجن المؤبد 

و 60 عاماً، أمــا الرجبي محكوم 

بالســجن لمــدة 20 عاماً.

فيما حطم مستوطنون من 

عصابــة »تدفيــع الثمــن« مطلــع 

ابريل ، زجاجات مركبات، وإعطاب 

إطاراتهــا، كمــا كتبــوا شــعارات 

عنصرية تحريضية، في بلدة بيت 

حنينا شــمال القدس.

وواصلت سلطات االحتالل منع 

الفعاليات فــي مدينة القدس، 

حيــث منعــت الشــهر الماضــي 

فعاليــة رياضيــة فــي قريــة بيت 

صفافا بمدينة القدس، بتنظيم 

ملتقى أهالــي القدس ورابطة 

األندية المقدســية، بقــرار »وزير 

األمــن جلعــاد اردان« »البطولــة 

االولى لملتقى أهالي القدس« 

لـ12 فريقا مقدسيا من كافة قرى 

وبلــدات مدينــة القــدس للفئة 

العمريــة 12_13 عاما.
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    ما تزال جمعية األقصــى حاضرًة بفاعلية 
فــي كل مجــاالت العمــل الخيــري والتنموي 
واالجتماعــي انطالقــا مــن فلســفة العطــاء 
المبادر السباق لكل محتاج للخير . فأينع خيرها 
بفضل الله ثمرا في متناول كل محتاج فقير . 
مضاعفا من رصيدها الخيري واإلنساني الحافل 
باألثر االجتماعي والتنموي في  وجـدان أبــــناء 
فلسطــــين أينما  كانــوا في األراضي المحتلــــة 

ومخيمات اللجوء والشتات.
ورغم الوضع اإلنســاني الصعب في اليمن 
د األحداث المؤلمــة والمواجع إال أن  ومع تعدُّ

القضيــة الفلســطينية تبقــى القضية األهم 
وتبقى فلســطين قضيتنا األســاس التــــي ال 
ينبغي تجاهلها ونسيانها، فأرض فلسطين 
هي أرض اإلسراء والمعراج ومهوى القلوب 

واألفئدة.
وخالل العام 2018م نفذت جمعية األقصى 
عدداً من المشاريع التنموية والخدمية واإلغاثية 
في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة وعدد 
مــن مــدن الضفــة الغربيــة  ، وغيــر ذلــك مــن 
المشــاريع الدائمــة واإلغاثيــة التــي تنفذهــا 
في األقصى المبارك ومدينة القدس، إضافة 

لمشاريع أخرى نّفذت في مخيمات الالجئين 
الفلسطينيين.

وشملت مشاريع الجمعية كفاالت أيتام ، 
وطالب العلم، وتمويل مشاريع في المسجد 
األقصى، إضافة إلى مشاريع رمضانية ، وإغاثية 
عاجلــة، وأخــرى صحيــة وتعليميــة وأضاحي ،  
ومشاريع أخرى خاّصة بالالجئين الفلسطينيين.

في هذا االيجاز نستعرض شيئا من جهود 
ومشاريع الجمعية في فلسطين خالل العام 

2018م مدعمين ذلك بالصور.

»جمعية األقصى « تنفذ العديد من المشاريع
 الخيرية واإلغاثية على ارض فلسطين للعام 2018 
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فــي اطــار العمــل اإلعالمــي 

لنصــرة القضيــة الفلســطينية 

ولتقوية التواصل بين الداعمين 

والجمعية انتجت جمعية األقصى 

فيلم توثيقي يوضح المشــاريع 

التــي نفذتهــا الجمعيــة خــالل 

العامين 2018/2017م في األراضي 

الفلسطينية ومخيمات الالجئين .

ابتــدأ الفيلم بتوضيــح الوضع 

اإلنســاني الصعــب فــي اليمــن 

وان القضية الفلسطينية تبقى 

القضيــة األهــم التــي تســتحّق 

استنهاض الهمم وشحذ العزائم 

والتفــاف األّمــة نحوهــا ، فهي 

مسألة دين وعقيدة إلى جانب 

التاريخ والجغرافيا ومعاني األخّوة 

اإليمانّية والقربى. 

ثم عرج ســيناريو الفيلم الى 

دور أهل اليمن اهل المدد خالل 

العاميــن 2017 و  2018م حيــث 

نفــذت جمعيــة األقصــى عــدداً 

من المشاريع التنموية والخدمية 

واإلغاثية في فلسطين، وتحديداً 

فــي األقصــى المبــارك ومدينة 

القدس،  ناهيك عن المشــاريع 

الدائمــة التــي تنفذ فــي قطاع 

غــزة والضفــة الغربيــة ، إضافــة 

لمشــاريع أخــرى نّفــذت فــي 

مخيمــات الالجئين.

حيث شملت مشاريع الجمعية 

كفاالت أيتــام ، ومشــروع إفطار 

الصائم في  المســجد األقصى، 

إضافــة إلــى مشــاريع رمضانيــة 

ومشــروع االضاحــي ، ومشــاريع 

إغاثيــة عاجلــة وكــذا مشــاريع 

بنــاء  واســتكمال   ، تعليميــة 

مستشفى اليمن السعيد ، وكذا 

المســاهمة فــي إعــادة ترميم 

مركــز شــهداء خزاعــة الطبي.

وهكذا هم أهل اليمن،  أهل 

المدد يســاندون إخوانهم في 

فلسطين رغم األلم عبر جمعية 

األقصى التي كانت وما تزال اليد 

التــي مســحت الدمعــة وزرعت 

البسمة على وجوه اخواننا في 

فلسطين.

وختم الفيلم القصير بلحظات 

تفاؤل باقتراب النصر المة اإلسالم 

واســتعادتها للقــدس وقريبــاً 

يتحقق الحلم القديم المتجدد 

بصالة النصر في باحات المسجد 

األقصى المبارك.

انهم يرونه بعيدا.. ونراه قريبا«

كما انتجت الجمعية فالشاً تلفزيونياً نصرة 

لغــزة في ظــل االعتــداءت الصهيونية على 

القطاع بداية شــهر رمضــان ، وركــز الفالش 

علــى الوضــع الصعب الــذي يعيشــه اخواننا 

في القطاع فــي ظل الحصــار الطويل وكذا 

الحروب الصهيونيــة المتكررة .

كما عــرف الفالش بعــدد من 

المشــاريع الخيرية التي تنفذها 

الجمعيــة في قطاع غــزة ، ومن 

أبنــاء  ابرزهــا مشــروع كفالــة 

الشــهداء واألســرى ـ ومشــروع 

البيــوت  وترميــم  بنــاء  المهدمة وكذا  المشــاريع االغاثية العاجلة.اعــادة 

جمعية األقصى تنتج فيلم مشاريع العامين 2018/2017م

وتنتج فالشًا تلفزيونيا نصرة لـ غزة

قناتنا على اليوتيوب:
www.youtube.com/aqsaorg1990
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تحت شعار مع أرض اإلسراء . . 
في السراء والضراء  .. نفذ المكتب 
النســوي بجمعية األقصى فرع 
إب   الملتقى السنوي لمندوبات 
المكتب في المحافظة   للعام 
2019 م للفترة  13- 14 / 2/ 2019م 
حضرته )31( مندوبة من مختلف 

مناطق المحافظة.

رئيــس  الملتقــى  وافتتــح 

إبراهيــم  أ.  الجمعيــة  فــرع 
إبراهيــم شــريف بكلمــٍة شــكر 
فيها المكتــب النســوي ممثالً 
بالموظفــات والمندوبات  على 
ادائهن وجهدهن المبذول في 
خدمــة القضيــة الفلســطينية  
وتميزهن فــي تحقيق أهداف 
الجمعية رغــم ما تعانيــه البالد 
من أوضاع  اقتصادية اســتثنائية  
كما تحدث في كلمته عن الوضع 

المأساوي الذي يعيشه إخواننا 
في فلســطين واالحداث التي 
تــدور هناك وبيــن واجــب األمة 
تجاه هذه القضية داعياً الحضور 
إلــى بــذل المزيــد مــن العطــاء 
والجهد المســتمر فــي خدمة 
قضية األمة  قضية فلســطين .

كما تضمن الملتقى برنامجاً 
تدريبيــاً حــول )) إدارة العالقــات 
المؤسسية . في ظل التحديات 
((  باإلضافة إلى  مناقشة بعض 
الورش الخاصة بتفعيل أنشطة 
الجمعية المختلفة وعرض تجارب 
ناجحــة للمندوبــات المتميــزات 

للعام الماضي 2018م.
 وخــالل الملتقــى تــم عرض 
مونتاج خاص بأنشــطة القطاع 
النسوي للعام الماضي وعرض 

تفصيلي للتقرير اإلداري والمالي 
للمكتب.

وفــي ختام الملتقــى ألقى 
مديــر فــرع الجمعيــة أ. عــادل 
الجبــري كلمــة عبــر فيهــا عــن 
شــكره وامتنانه لــكل العامالت 
فــي المكتــب النســوي علــى 
جهودهــن وتفانيهــن فــي 
خدمــة  التطوعــي  عملهــن 
لألقصى الشريف والمقدسات 

اإلســالمية .
المندوبــات  تكريــم  وتــم 
المتميــزات وتوزيــع شــهادات 
مشــاركة للمندوبات الحاضرات 
مــن قبــل مديــر الفــرع  ومديرة 
رضيــة  أ.  النســوي  المكتــب 

البعدانــي .

أقــام  وفــي ذات الســياق 
مكتــب الجمعية بيريــم ملتقى 

لمندوبــات المكتــب تــم 
فيــه عــرض أهم مشــاريع 
الجمعية بفلسطين وحث 
فيه مدير المكتب األستاذ . 
خالد مهدي الحضور على 
مضاعفــة الجهــود فــي 
ســبيل خدمة قضية األمة 

األولى  .  

كما نفــذ الفــرع العديد 
من الزيارات للمؤسســات 

والمــدارس والمستشــفيات 
األهلية والشخصيات االجتماعية  

وكافلــي األيتام وخــالل الزيارات 
تم توزيع تقاويم األقصى للعام 

2019م باإلضافة إلى تقارير األيتام 
التي ســلمت للكافليــن وتوزيع 

نماذج اإلذاعة المدرســية  على 
المدارس الي تم زيارتها وإقامة 

معارض صور في بعض المدارس .

وبحضور رئيس الهيئة االدارية 
االســتاذ ابراهيم الشــريف أقام 
فرع جمعيــة األقصى ـ إب اللقاء 
الفــرع  لموظفــي  الموســع 

والمكاتــب التابعــة له .

تم في اللقاء مناقشة التقارير 
الســابقة وتقييم أداء المكاتب 
للعــام 2018م باإلضافــة إلــى 
مناقشةالتحضيرات لحملة رمضان 
للعام 2019م وكيفية اإلعداد لها 
وغيرهــا مــن المواضيــع الخاصة 

بأعمال وأنشطة الجمعية .

فرع إب يقيم ملتقى المندوبات والكافالت وينفذ العديد من الزيارات

فـرع إب: فعـاليـات استعـدادًا لحمـلة رمضــان 1440هـ

متى تكسرون قيودكم يا مسلمين ...

فلســطين .. قلب األمة الذي ينبض بالحياة .. 

بالحرية .. بالبطولة .

فلسطين.. مالذ يحتمي في ظله المسلمون 

الذيــن يعانون مــن ويالت الخنــوع وأنــات المكر 

والخديعة يهربــون من واقعهــم المؤلم في 

ظل األزمات المتالحقة التــي هدت كاهلهم . 

تلك األزمات المفتعلة التي لم يكن لها هدف 

سوى إضعاف الدول اإلســالمية وإشغالها عن 

قضيتها األساسية قضية فلسطين .

اليوم نجــد األمة اإلســالمية مقيدة ومكبلة 

باألغــالل ال تســتطيع أن تفــك قيودهــا ، اليــوم 

األمة اإلسالمية أسيرة نفسها وأسيرة أطماع 

بعض أبنائهــا الذين جعلوا من بالدهم ســاحة 

للحــروب والدمار .

أليس األحرى بهذه األمة أن تتخلص من هذه 

القيــود .. أليــس األحــرى بهــذه الــدول أن توفر 

الســالح الذي تقتل بها أبناءهــا وإخوانها في 

الدين وتجعل فيه ســالحاً ضد العدو الحقيقي 

)العدو الصهيوني( .

اليوم فلسطين تواجه وحدها عدوها في ظل 

انشغال جيرانها وأخوتها من الدول اإلسالمية .

اليــوم يخيــم الحــزن علــى مدينة القــدس .. 

والمســجد األقصى المبــارك يئن .. وغــزة تذرف 

الدمــوع .. ينتظرون متــى يتخلص المســلمون 

من قيودهم ليتحــدوا صفاً مــع أبنائها للدفاع 

عــن أرضهم ومقدســاتهم .

 القدس مأوى العاشــقين .. ومالذ الراكعين 

الساجدين ..

 القــدس مفتــاح الســماء ..  ســنعبر الحــزن 

ونمضى صامدين .. القدس عاصمة فلسطين .

إعداد  مديرة مكتب القطاع النسوي بفرع إب                                                              

                                                أ. رضية محمد ثابت البعداني

متى تكسرون قيودكم 
يا مسلمين ...

..WE WiILL MISS YOU
 Siba Abu Arar, who was killed by the Israeli occupation
 today and her pregnant mother after bombing of their
.home in east of Gaza City

اهل قطاع #غــزة يتناولون إفطارهم حول 
أنقاض مبنى دمره االحتالل اإلسرائيلي خالل 

العدوان األخير .
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نفــذ فــرع الجمعيــة بعــدن حملــة دعــم 
المشــاريع التعليمة حيث تــم النزول لبعض 
المــدارس والجامعات .. وقد صــرح مدير فرع 
الجمعية بعدن األســتاذ عبدالخالق العاقل 
أن الحملــة تهدف إلى اإلســهام في خلق 
جيل فلسطيني متسلح بالعلم والمعرفة 
قادر على مواجهة سياسية التجهيل الذي 

ينتهجها الكيــان الصهيوني  .
   وأوضــح إن الحملــة التعليميــة والتــي 
تهــدف لدعم الطالب الفلســطيني وتوفير 
مستلزمات الدراسة من زي وحقيبة مدرسية 
ورسوم دراسية وغيرها .. وهي ربط وجداني 
وإيماني بيــن أبنائنا وأبناء فلســطين ُيبقي 
القضية الفلسطينية حية في قلوب الجيل 
بضرورة النصرة انطالقا من قوله تعالى ) وان 

اســتنصروكم في الدين فعليكم النصر ( .

 كمــا نفذ الفــرع طبقاً خيريــاً في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا – عدن حيث تم فيه القاء 

الجمعيــة  كلمــة 
والتي مــن خاللها 
تــم تقديم الشــكر 
للجامعة ولطاقمها 
علــى  وحثتهــم 
مثــل  اقامــة 
االنشــطة  هــذه 
ت  ليــا لفعا ا و
الداعمــة للشــعب 
 ، الفلســطيني 

وبالمقابل شكر نائب رئيس الجامعة جمعية 
األقصى على تبنيها ودعمها لقضية االمة 

وهــي قضيــة فلســطين . 

كما نفذ الفــرع عددا مــن الزيــارات  لعدد 
من  التجــار والمتبرعين .

وأقام لقاءاً بالكافالت والمناصرات للجمعية 
وتــم خاللــه القــاء  محاضــرات عــن االقصــى 

وفلسطين . 

نفذت جمعية األقصى 
ـ فرع مارب حملة التعليم 
فــي عــدد مــن مــدارس 
المحافظــة والتــي كانت 
تحت شعار »تعليم ورباط 
الحملــة  خــالل  وتــم   »
تعريــف الطــالب بالقضية 
الفلســطينية والمسجد 
واألخطــــار  األقصــى 

المحدقــة بــه .
وكذا تعريفهم بمعالم 
االقصى المختلفة ليكون 
هناك ارتباط وجداني بين 
ابناء اليمن واخوانهم في 

فلسطين.
وكذا تعريفهم بمعاناة 
اخوانهم طالب فلسطين  

والمخاطر التي يتعرضون 
لهــا فــي ســبيل العلــم 

والتحصيل .

الحملــة تهــدف إلــى 
خلــق  فــي  اإلســهام 
جيل فلسطيني متسلح 
بالعلــم والمعرفــة قــادر 
على مواجهة سياســية 
التجهيل التــي ينتهجها 
 ، الصهيونــي  الكيــان 
وكــذا غــرس ثقافــة حــب 
فلسطين لدى أبناء اليمن.

كما نفذ الفرع عددا من 
األنشطة كالزيارات والنزول 
الميدانــي والتواصــل مع 

المندوبين.

فرع عدن ينفذ حملة التعليم ويقيم أطباقًا خيرية وزيارات

فرع مارب ينفذ عددًا 
من األنشطة 
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اقام فرع وادي حضرموت المعرض التاريخي 
والعلمي والثقافي لألقصى المبارك والذي 
يهدف للتعريف بالمسجد األقصى حيث وهو 
أحد أكبر مساجد العالم ومن أكثرها قدسيًة 

، وأولى القبلتين 
داخــل  يقــع   .
البلــدة القديمــة 
فــي  بالقــدس 
فلســطين. وهو 
كامــل المنطقة 
المحاطة بالسور 
واســم لــكل مــا 
هــو داخــل ســور 
المسجد األقصى 
الواقع في أقصى 
الزاويــة الجنوبيــة 

الشــرقية مــن البلــدة القديمة المســورة.
تبلغ مســاحته قرابة 144.000 متراً مربعاً، 
ويشــمل قبــة الصخــرة والمســجد الِقْبلي 

والمصلــى المروانــي وعــدة معالــم أخــرى 
يصل عددها إلى 200 معلماً. ويقع المسجد 
األقصى فوق هضبة صغيرة ُتسمى »هضبة 
موريا«، وتعد الصخرة أعلى نقطة فيه، وتقع 

في قلبه. 
حضر االفتتاح  كل من األستاذ فكري يسلم 
فرارة مدير الجمعية بوادي حضرموت ومدير 
ثانوية النهضة العلمية االستاذ احمد شيخ 
عباد وعدد من المدرســين والطالب و أولياء 

أمور الطالب .
ومن ثم جالوا فــي أرجــاء المعرض حيث 
نال استحسان الجميع وتعرفوا علي األقصى 
المبارك وتعرفوا علي جزء بسيط من المعاناة 

التي يعيشها إخوتنا في األقصى المبارك.

اختتــم فــرع المــكال 

حملــة التعليــم  التــي 

نفذهــا خــالل العــام  

2019م  ، وذلــك مــن 

خــالل نشــاط  نظمتــه 

إدارة مدرســة  البيــان 

األهلية   بتقديم لوحات 

اســتعراضية وكذلــك 

اوبريت  يتحدث عن أرض 

العودة » فلسطين«  من 

أداء طــالب المدرســة 

وفــي ختــام الحفل 

قدمــت إدارة المكتــب 

ممثلــة  النســوي 

باألستاذة شفاء محمد 

باوزيــر كلمــات الشــكر 

إدارة  إلــى  والتقديــر 

المدرســة لجهودهم 

المبذولــة فــي انجــاح 

حملــة التعليــم  وإلــى 

كل العامليــن فيهــا  

والطالبــات والطــالب .

نفذ المكتب النسوي بجمعية 
االقصــى فــرع المــكال الجمعــة 
29/3/2019 مهرجانا بمناســبة 
ذكرى يوم االرض الفلســطيني 
بمشــاركة ســبعة مراكز نسوية 
ومدرسة أهلية نموذجية وهم :  
مركز الرواد ومركز السالم ومركز 

أميمةومركز الفــردوس  لتنمية 
المجتمــع التابعيــن لمؤسســة 
ريحانة للتنمية و مركز أم سلمى 
لتحفيــظ القرآن الكريــم  و مركز 
الشــروق لتعليم القــرآن الكريم 
ومركز الضياء التعليمي التابعين 
لمؤسســة حضرمــوت الخيريــة 

للتنمية وبمشاركة مدرسة البيان 
النموذجية.

 شمل المهرجان على العديد 
مــن الفقــرات اإلنشــادية التــي 
شــاركت بهــا زهــرات المراكــز 

النســوية المشــاركة 
وكــذا فقــرة األوبريــت التــي 
شارك فيها طالب مدرسة البيان 
النموذجيــة  إضافة إلــى الطبق 
الخيري الذي شاركت  فيه طالبات 

المراكز المشاركة. 
وقــد حضــر المهرجــان جمع 
غفير من الشخصيات االجتماعية 

ومديرات المراكز النسوية وكان  
لمديرات المؤسســات النسوية 

حضورا بارزا فــي المهرجان. 
وفــي ختــام المهرجــان تــم 
تكريم كل المراكز المشاركة في 
الحفــل كما تــم تكريــم مدربات 
الفقرات اإلنشــادية  إضافة إلى 

تكريــم إدارة حديقة القصر 
وتم تقديم كل الشكر والتقدير 
من قبل إدارة المكتب النسوي 
بالجمعية   لكل من شــارك في 

انجاح هذا المهرجان

فرع المكال: ينفذ حملة دعم المشاريع التعليمية في عدد من المدارس

المكتب النسوي »بجمعية االقصى - فرع المكال« يقيم المهرجان الخامس 
لذكرى  يوم االرض الفلسطيني

وادي حضرموت يقيم المعرض التأريخي والعلمي والثقافي لألقصى
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تحت شــعار   »للقــدس عهد ووفــاء« ومع 
انطالق حملة رمضان المبارك  اقامت جمعية 
األقصــى بالجــوف دورة تدريبيــة لمندوبــات 
المكتب النســوي لعــدد 30 مندوبــه بهدف 
تطوير العمل الخيري وتنشيطهن استعدادا  
لحملة رمضان  ، وفي اللقــاء ألقى أ. محمد 
المتكل األمين العام للجمعية كلمة افتتاحية 
شــكر فيها المندوبات على جهودهن في 

نصرة القضية الفلسطينية .
واقيم على هامــش اللقــاء دورة تدريبية 
للمدرب أ. عمر دومان  والتي هدفت الكساب 
المندوبات عــدداً مــن المهارات فــي مجال 

التواصل بهــدف انجاح الحملة.
 وتم توزيع أدبيات الحملة للمندوبات .

في ختــام اللقاء قدمــت الهيئــة االدارية 
وادارة الفرع الشكر لمديرة المكتب النسوي 
أ.منيرة الســاني على جهودهــا في خدمة 
القضيــة الفلســطينية ومتابعتهــا العمــل 

الخيــري مع مندوبــات األقصى.

كما اقام الفرع لقاًء موســعاً للهيئة اإلدارية 
والمندوبين في مناطق المدينة والمناطق األخرى 

الثالثــاء 2019/4/30 
أوضــاع  لمناقشــة 
وحملــة  الجمعيــة 
وحضــر  رمضــان 
اللقاء األميــن العام 
بالجمعيــة أ.محمــد 
المتــكل و  أ. أبوعمــر 
النســر عضــو الهيئة 
اإلداريــة الــذي ألقى 
عــن  نيابــة  كلمــة 
الهيئة اإلدارية حول 
القضية الفلسطينية.
 وتــم االســتماع 
الى  عدد من الحضور  
حول الحملة وآلياتها 
وكان الهــدف مــن 
مشــاركة  اللقــاء 

المندوبين فــي الحملة لجمــع التبرعات وتوعية 
المجتمــع بالقضيــة الفلســطينية.

فرع الجوف ينفذ دورة تدريبية للمندوبات
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وأوضــح جــاد اللــه لـ«عربــي21« أن هنــاك 
»تجــارب عديــدة مــع االحتــالل، علــى مــدى 
ســنوات طويلــة، وأهــل القــدس، يعلمون 
مكمــن القــوة لديهــم، رغــم أن االحتــالل 

مدجــج بالســالح«.

وأضــاف الباحــث المقدســي: »التفــاف 
المقدسيين، وتوحدهم على قضية المسجد، 
هــو الســر فــي فشــل مخططــات االحتالل 
المتواليــة، وخيــر دليــل مــا حصــل فــي باب 
الرحمــة، وهبة بــاب األســباط قبــل عامين، 
بعد تركيب البوابات اإللكترونية، وفرض قيود 

مذلة ومعيقــة للدخول إلــى األقصى«.

وشدد جاد الله على أن المخططات التي 
رســمها االحتالل، للسيطرة على المسجد، 
»فشلت أمام إصرار المقدسيين على انتزاع 

حقوقهم«، وأضاف: »وهذه االيام سيفشل 
مشــروع فرض الســيادة على بــاب الرحمة، 
واقتطاعه وتحويل المكان إلى إقامة صلوات 
تلمودية، بفعل الهبة التي حدثت، وستبقى 
متواصلة لحين إنهاء هذا الملف، وإفشــال 

المخطط«. 

إنجاز كبير:
مــن جانبهــا قالــت الناشــطة وإحــدى 
المرابطات في المســجد األقصــى، خديجة 
خويص: أن »هبة باب الرحمة، وما نتج عنها، 
كانت بالتأكيد دافعا قويا من أجل المواصلة، 
نحــو الضغــط على االحتــالل، النتــزاع حقوق 

أخرى في المســجد والقــدس عموما«.

وقالت خويص لـ«عربــي21«: »قبل عامين، 
قضى المقدسيون على كاميرات المراقبة، 
التي نشرها االحتالل حول المسجد وداخله، 

فضــال عن تحطيــم فكــرة البوابــات، وهو ما 
حفــز الســتمرار التحــركات، حتــى وصلنا إلى 
فتح باب الرحمة ومصاله، وإفشال المخطط 

المرسوم لتلك المنطقة«.

وأوضحــت أن المقدســيين »انتزعــوا قرارا 
قضائيا من محاكم االحتالل، بشأن المنطقة 
الشرقية، وهو ما يعني أن كل القرارات التي 
صــدرت عــن االحتــالل، والمتعلقــة باإلبعــاد 
واالعتقــال والغرامــات بحــق المقدســيين، 
الذين نشطوا لفتح باب الرحمة، تعد باطلة«.

وشــددت خويص علــى أن النشــطاء في 
األقصــى، عازمــون علــى المواصلــة فــي 
تحركاتهم، للقضاء على مخططات التقسيم 
الزمانــي والمكانــي، و«التركيــز اآلن منصــب 
على بــاب الرحمة، باعتبــاره بوابة إســالمية 
خالصــة، والتصــدي لمحاوالت االعتــداء على 

تلــك المنطقــة بالكامل«.

دعــوات  تصاعــدت 
النشطاء، الســتمرار الهبة 
الجماهيريــة في األقصى، 
النتــزاع المزيد من الحقوق 
التي سلبها االحتالل، على 
مدار السنوات الماضية من 
المقدسيين والمسلمين 
بشكل عام، في المسجد، 

ومدينــة القــدس عموما.

وأثار إصرار المقدســيين 
علــى فتــح مصلــى بــاب 

واســتمرار  الرحمــة، 
الصالة فيه، وعدم 

إغالقــه، حافــزا 
من أجل التركيز 
علــى العديــد 
من االنتهاكات 
يقــوم  التــي 
بهــا االحتــالل، 

بحــق األقصــى 
ســيين  لمقد ا و

ســواء المسلمين 
منهــم 

والمســيحيين، والتــي 
قــرارات  ضمنهــا  مــن 
اإلبعــاد وااليقــاف اإلداري، 
واســتداعاءات المخابــرات، 
النشــاط  خلفيــة  علــى 

األقصــى. بالمســجد 

ويطمــح المقدســيون، 
النتزاع العديد من الحقوق 
االحتــالل  ســلبها  التــي 

في المســجد األقصــى، لكن نشــطاء قالوا 
لـ«عربي21«: إن »التركيز منصب اآلن على إفشال 
مســاعي االحتالل، للســيطرة علــى الجهة 
الشرقية من المسجد، والتي يقع فيها باب 
الرحمة« وخلفــه المقبرة اإلســالمية، التي 
تتواجد بهــا أعداد كبيرة من قبــور الصحابة، 
والتي يسعى االحتالل لطمسها، من أجل 

التقســيم الزماني والمكاني مــع اليهود.

 

خروج عن المألوف:
علــى  األخيــرة  الهبــة  تأثيــر  وبشــأن 
المقدســيين، وتحفيزهــم للمواصلة، قال 
الباحــث والناشــط فــي المســجد األقصــى 
الدكتور محمد جاد الله: إن القيود المفروضة 
علــى القــدس والمقدســيين »خرجــت 
عــن المألــوف، فــي العالقــة بيــن المحتــل 

والمحتليــن«.

عشــر  لســتة  إغالقــه  بعــد 
عامــاً أعــاد نشــطاء فلســطينون 
وقيــادات إســالمية  فتــح مصلــى 
الســلطات  أغلقتــه  الــذي  »الرحمــة« 
اإلســرائيلية عــام 2003 بأمر قضائي بســبب 
اســتخدامه مــن قبــل »لجنــة التــراث« التي 
اتهمتها إســرائيل بالتبعيــة لحركة حماس.

  »ها نحن فتحنا مصلى باب الرحمة.. بقي 
علينا فتح باب المغاربة، الغيمة الماطرة تتركز 
فوق المسجد األقصى فقط والسماء حولها 
زرقاء اللون، إنما النصر صبر ساعة« هذه بعض 
العبــارات التــي تــرددت على مســامعنا قبل 
أيام ُبعيد صالة الجمعة أثناء احتشــاد اآلالف 
داخل وأعلى وأمام مصلى باب الرحمة بأولى 
قبلتي المسلمين وثالث الحرمين الشريفين.

االبتســامة لــم تفــارق الوجــوه وحماســة 
الموجوديــن أعــادت الجميــع ليــوم انتصــار 
المصليــن ودخولهــم األقصــى الشــريف 
البوابــات  إزالــة  بعــد  مكبريــن  مهلليــن 
.2017 صيــف  مداخلــه  عــن  اإللكترونيــة 

لم يدخــل كثيــرون المصلى الــذي يصلون 
إليه نــزوال عبر ســاللم طويلــة كونــه مغلقا 
أمامهم منذ عام 2003، لكن بعد انتهاء صالة 
الجمعة بادر عدد من الشبان لنقل قطع من 

السجاد والُحُصر إلى المصلى 
إليصــال رســالة مفادهــا أن 
هذا المكان جاهز الستقبال 
المصليــن بشــكل دائــم.

 هّبة »الـرحمـة« تحفـز المقـدسيين النتـزاع
 مزيـد مـن الحقـوق باألقصـى

باب الرحمة: باب عظيم من الســور الشرقي للمســجد األقصى يبلغ إرتفاعه 11.5 م ويوجد 
داخــل مبنــى مرتفع ينــزل اليه بــدرج طويــل مــن داخل المســجد األقصــى وهو مكــون من 

بوابتيــن الرحمة جنوبا والتوبة شــماال .




