
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٦/١١/٢٠٠٧٩٠٣جمعةال

 
 

  ملحق اخباري
  

  ٢٠٠٧ اسطنبول –ملتقى القدس الدولي 
 

 اليوم األول
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٠٣ :        العدد                        ١٦/١١/٢٠٠٧ جمعةال: التاريخ

    :االفتتاحية
 ٢  ملتقى القدس الدولي تظاهرة انسانية لحماية أصالة هوية المدينة المقدسة .١

    
    :كلمات الضيوف

 ٣   قياسية أعداد المشاركين المسجلين لملتقى القدس الدولي بلغ أرقاماً:معن بشور .٢
  ٤  "..!!ملتقى القدس الدولي"خالف فلسطيني يهدد بتفجير  .٣
 ٤  مدينة المقدسةيجاد صندوق عربي اسالمي النقاذ الرائد صالح يدعو إل .٤
 ٥  مدينة المقدسةيد الصفوف لتحرير الالعمل على توحعطا اهللا حنا يناشد باسم القدس  .٥
 ٥  تتصدر ملتقى القدس" الدعوة لوحدة الفلسطينيين": لشيخ فيصل مولويا .٦
  ٥  العرب يريدون أن يعقدوا سالما في غياب تكافؤ في ميزان القوى: سليم الحص .٧
  ٥   من اإلحتاللتخليص القدستطالب ب مات رؤساء الوفود اإلسالمية في الملتقىكل .٨
 ٦  حماس وحزب اهللا أبطال: جالوي .٩

    
    :مواقف وتعليقات

 ٦  ملتقى القدس في إسطنبول له دالالت مهمة: عزامنافذ الشيخ  .١٠
    

    :أنشطة وفعاليات
 ٦   مؤسسة١٠٠معرض ضخم يبرز قضية فلسطين بمشاركة : على هامش ملتقى القدس .١١

    
    :مقاالت
 ٧  يوسف كامل إبراهيم. د... "األقصى"في تركيا تم إعادة البوصلة تجاه قبلة المسلمين األولى  .١٢

***  
  
   لحماية أصالة هوية المدينة المقدسةانسانيةظاهرة ملتقى القدس الدولي ت .١

 على الخروج بوثيقة تاريخية إنسانية عالمية تشكل إعالن مبادئ يثبت األحقية             القدس تنصب أعمال ملتقى  
 ويؤكد أن القدس ومقدساتها ارث إنساني ديني وثقـافي          ،التاريخية للشعب الفلسطيني في القدس وفلسطين     

دفاع عنها مهمة لإلنسانية جمعاء ويؤكد أن االحتالل ال يثبت بالتقـادم وأن             وحضاري وتاريخي يجعل ال   
االستيطان وطمس الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية وتزوير التاريخ وتهجير السكان وتغيير الحـدود             

لمي كما يسعى الملتقى الذي يعقد بالتزامن مع اليوم العا         .ال يمكن أن يصبح مقبوال ألنه فرض كأمر واقع        
  نوفمبر من كل عام والذكرى األربعين الحتالل كامل القدس إلـى        ٢٩للتضامن مع الشعب الفلسطيني في      

لخروج بوثيقة من أجل تنسيق وتنظيم العالقة بين العاملين من اجل القدس وتعزيـز التفـاهم والتكامـل                  ا
يهـدف أيـضا للخـروج      هو  و .والعمل المشترك لصون ارثها اإلنساني ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية       

 وبين المؤسـسات    ،باتفاقات التآخي والتوأمة بين المؤسسات المقدسية والفلسطينية ونظيراتها في الخارج         
 إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة تتبنى مشروع تحرك إنساني عالمي يحمى            ،العاملة في المجاالت المتشابهة   

ى محطة فى تاريخ القدس الحديث اذ تجتمع فيه         ويعد الملتق  .القدس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني    
 علمـاء   هويشارك في . المؤسسات المدنية واألهلية من شتى أنحاء العالم لتلتف حول هوية القدس األصيلة           

ن يناقشون قداسة المدينة وتراثها وأوضاعها وأحوال أهلها الى جانب رؤساء سـابقين كنيلـسون               وومفكر
 ورموز من األسرى الفلسطينيين المحررين وعدد كبير من         الشخصياتوالعديد من   منديال ومهاتير محمد    

كما ستعقد عدة برامج نقاش موازية لتبادل الخبرات وعرض         .  وأهل الضفة وغزة   ٤٨أهل القدس وعرب    
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األفكار والمبادرات والتجارب واالنجازات وإلتمام االتفاقات وعقد التفاهمات التي تترجم إعالن اسطنبول            
 ومعـارض  ، عدة معارض للصور والرسـم والكاريكـاتير والفنـون     ها ستقام على هامش   كم. إلى أعمال 

المنتجات المقدسية أو منتجات نصرة القدس ومعارض الكتب واالنتاجات اإلعالمية وعـروض األفـالم              
الوثائقية والعروض الفنية من أجل القدس بمختلف األشكال واللغات والثقافات فى ليال فنية تسعى لتجسيد               

  .انية وعالمية عاصمة القداسةإنس
  ١٥/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
   أعداد المشاركين المسجلين لملتقى القدس الدولي بلغ أرقاماً قياسية:معن بشور .٢

أكد السيد معن بشور رئيس اللجنة      : اسطنبولمن   ١٥/١١/٢٠٠٧ شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية      ذكرت
لي في مؤتمر صحفي أن أعداد المشاركين المسجلين بلغ أرقامـاً قياسـية             التحضيرية لملتقى القدس الدو   

حيث سيتجاوز عدد المشاركين خمسة آالف شخص من مختلف األقطار العربية واإلسالمية، ومن مختلف              
، ومن جنـوب أفريقيـا،   )إندونيسيا، ماليزيا، وصوال إلى الهند وباكستان   (القارات ال سيما من شرق آسيا       

يتين، ومن دول أوروبا حيث سيحضر برلمانيون من عدة دول، كما سيحـضر مناصـرون               ومن األمريك 
  ". للقضية الفلسطينية من االتحاد األوروبي واستراليا

 تركي سيشاركون في الملتقى الـذي سيـضاهي فـي عـدد             ٢٠٠٠وأشار بشور إلى أن هناك أكثر من        
ي جنوب أفريقيا الذي عقد في أوائل سبتمبر        الجمعيات والشخصيات واألفراد فيه، ملتقى دوربان الشهير ف       

، رغم أن الفرق بين ملتقى القدس الدولي وذاك المؤتمر أن الملتقى الحالي هو جهد أهلي خـالص                  ٢٠٠١
فيما مؤتمر دوربان كان جهداً مشتركاً، أهليا ورسمياً، وكان لمنظمة األمم المتحدة الـدور البـارز فـي                  

 مجمل الخطوات التحضيرية لمؤتمر اسطنبول الـدولي حـول          واستعرض بشور . التحضير له ورعايته  
القدس، وأشار إلى أن اختيار عقد الملتقى في اسطنبول، يأتي على خلفية رمزية المدينة العريقة الزاخرة                
بالعديد من المعاني، فهي ملتقى قارات وحضارات وهي أرض وقفات شجاعة خصوصاً، كل محـاوالت               

القرن العشرين، حيث رفضت كل اإلغـراءات الـصهيونية والبريطانيـة           االستيطان اليهودي في بداية     
لتمرير ذلك المشروع الذي انطلق بقوة اثر نهاية الحرب العالمية األولى وما تخللها مـن وعـد بلفـور                   

  .واتفاقية سايكسبيكو، على حد تعبيره
ني، وأن مهمته األساسية    وأكد بشور أن الملتقى هو باألساس تظاهرة دولية من أجل القدس والحق الفلسطي            

إيجاد فسحة حوار وتواصل بين المدافعين عن القدس وهويتها ورسالتها الحضارية في كل أنحاء العـالم،                
كما إيجاد شبكة اتصال واسعة ودائمة مرشحة لالتساع بين هؤالء، والسعي لوضع المشاركين في صورة               

يين وفي مقدمها إيجاد توأمة بـين جمعيـات         اآلليات والوسائل التي يمكن من خاللها دعم صمود المقدس        
  . مقدسية وفلسطينية وجمعيات من كل أنحاء األمة والعالم، على حد قوله

وأوضح بشور أن أهداف الملتقى تتلخص في تثبيت مبدأ األحقية التاريخية للشعب العربي الفلسطيني في               
دينـي وثقـافي وحـضاري      (ني  القدس وعموم فلسطين، والتأكيد على أن القدس ومقدساتها ارث إنـسا          

يتطلب الدفاع عنها من قبل اإلنسانية جمعاء، والتأكيد على أن االحتالل ال يثبت بالتقادم وكذلك               ) وتاريخي
أفعاله من تهويد صهيوني واستيطان وطمس للهوية العربية، اإلسالمية والمسيحية، وتبني مشروع شامل             

الحقوق المـشروعة للـشعب الفلـسطيني ومواجهـة         للتحرك اإلنساني لتكريس حقنا في القدس وجميع        
مخططات التهويد الصهيوني والتمييز العنصري والتطهير العرقي، وتعزيز التفاهم اإلسالمي المـسيحي            
حول القدس، وتعميق العمل المشترك لصون مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وتطوير الخطاب الفلسطيني            

  . ثير على المستوى الدوليوالعربي واإلسالمي بما يمكنه من التأ
نفـى رئـيس اللجنـة      : ايهـاب مجاهـد    عن مراسلها    اسطنبول من ١٦/١١/٢٠٠٧ الدستور   وأشارت

ما اشيع حول طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس منه تأجيل          " للدستور"التحضيرية للملتقى معن بشور     
واوضح بشور   .ة الفلسطينية   او عدم عقد الملتقى على اعتبار انه موجه لدعم موقف حماس ضد الحكوم            
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ان عباس طلب خالل زيارته االخيرة لتركيا ايضاحات حول الملتقى و القائمين عليه ، حيث تم اطالعـه                  
على اسماء اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي تضم شخصيات فلسطينية تمثل مختلف التيارات السياسية ،              

  . مرمشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني بارك انعقاد المؤت
  
  "..!!ملتقى القدس الدولي"خالف فلسطيني يهدد بتفجير  .٣

في مدينة اسطنبول بعـد سـاعة مـن         " ملتقى القدس الدولي  "هدد خالف فلسطيني داخلي بتفجير مؤتمر       
افتتاحه بعد أن لم يعطي منظمو المؤتمر كلمة في الجلسة اإلفتتاحية لمفتي القدس الشيخ محمد حسين الذي                 

واكتفي المنظمون باعطاء الكلمة عن فلسطين لرئيس الحركة اإلسـالمية     .الفلسطينييرأس الوفد الرسمي    
داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح وللمطران القادم من القدس، مطران سبسطية عطاهللا حنا، واكتفي               
بدعوة الشيخين محمد حسين، مفتي القدس، وعكرمة صبري، المفتي السابق ورئيس الهيئـة اإلسـالمية               

يا، بالجلوس على المنصة إلى جانب نحو عشرة ممثلين عن قطاعات شعبية عربية وإسالمية اختيرت               العل
وقال رئيس المؤتمر معن بشور أن المؤتمر نجح باإلنعقاد في موعده            .إللقاء كلمات في الجلسة اإلفتتاحية    

ملتقـى جـامع،    "رغم التحريض الذي تعرض له المؤتمر واإلتهامات التي وجهت له، معتيراً المـؤتمر              
ودعا الحضور الذي جاء دعماً للقدس      ". انساني وحضاري وثقافي نريده أن يكون ائتالفاُ من أجل فلسطين         

  ".انبذوا الصراعات والخالفات، فالقدس توحد ال تفرق.. توحدوا حول القدس وفلسطين" دولة ٦٥من 
اختتام الجلسة اإلفتتاحية ولم يعطى     وقد ثارت ثائرة الشيخ محمد حسين والوفد المرافق عندما أعلن بشور            

الكلمة، وهو الذي يرأس الوفد الرسمي بتكليف من الرئيس محمود عباس، ولـم يقبـل الوفـد الرسـمي                   
باالكتفاء بكلمتي عطااهللا حنا والشيخ رائد صالح، متهمين منظمي المؤتمر بالتآمر على الوفـد الرسـمي                

واتهم ضد سياسة منظمي الملتقى مهددين باإلنسحاب،       واإلنحياز لجهة فلسطينية دون أخرى، وتعالت أص      
وفي جلسة بعد الظهر، والتي تضمنت شهادات مقدسية عـاد الـشيخ             .مما لفت انظار الصحفيين للخالف    

محمد حسين والوفد المرافق الى قاعة المؤتمر حيث قدم شهادته حول الوضع في القدس والتـي ابتـدأها                  
فد الرسمي الفلسطيني، وطالب بأن تتم اعادة النظر في الجهات التـي            بمعاتبة المنظمين على تجاهلهم للو    

  .يتم ارسال أموال الدعم الخاصة بالقدس
  ١٥/١١/٢٠٠٧موقع أمين 

  
   مدينة المقدسةيجاد صندوق عربي اسالمي النقاذ الرائد صالح يدعو إل .٤

د صالح انتهـز    الشيخ رائ أن  : اسطنبول مراسلها من     ايهاب مجاهد   عن ١٦/١١/٢٠٠٧ الدستور   نشرت
للدعوة الى ايجاد صندوق عربي اسالمي النقاذ القدس، وايالء الحـوار            ملتقى القدس الدولي     حفل افتتاح 
 الفلسطيني اهمية على الحوار الفلسطيني االسرائيلي او الفلسطيني االمريكي، واطالق حملة            -الفلسطيني  

ن ناحيتهم عرض المقدسيون معاناتهم     مو. عالمية لفك الحصار عن غزة، واطالق حوار بين فتح وحماس         
 ٩٥ مستوطنة، مشيرين الى قـوع   ٢٦ حاجزا عسكريا و   ٢٣ ـاليومية مع االحتالل الذي يطوق مدينتهم ب      

  .اعتداء على المسجد االقصى خالل العامين الماضيين
ن القـدس   أكـد أ   الشيخ رائد صالح     أن:  من اسطنبول  ١٥/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  

لمسجد األقصى هما قضية كل المسلمين والعرب والفلسطينيين وكل إنسان حر كريم، مشيراً إلى أنه ال                وا
ن الواجب على كـل      قائال أ  وأضاف. كرامة وال حرية وال قيمة ما دامت القدس تعاني من ظلم االحتالل           

على الجميع والقدس   منا أن يعمل لفداء القدس بالروح والدم بعد أن يستحي من اهللا بسبب كل لحظة تمر                 
تحت االحتالل، مؤكداً أن إصرار المؤسسة الصهيونية على احتالل القدس والمسجد األقصى هو إعـالن               

وحذر من أن استمرار احتالل القدس يجعلها في خطـر دائـم،            . حرب على كل مسلم وعربي وفلسطيني     
ح األمة بأنه لن يـدور الزمـان        بشر الشيخ صال  قد  و. داعياً إلى إطالق حملة عالمية لدحر هذا االحتالل       
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حتى يزول االحتالل، ويعود كل الجئ إلى أرضه وبيته في الجليل وعكا وحيفا واللد والرملـة والقـدس                  
   .وأكناف القدس

  
  مدينة المقدسةالعمل على توحيد الصفوف لتحرير العطا اهللا حنا يناشد باسم القدس  .٥

 القدس واألراضي المقدسة األب عطا اهللا حنا حركتي         ناشد الناطق الرسمي باسم الكنيسة األرثوذكسية في      
حماس وفتح أن يعودا إلى الحوار بأسرع وقت ممكن، واعتبر ذلك شرطا أساسيا لضمان حقوق الـشعب                 

جميع الفلـسطينيين    كما ناشد    .الفلسطيني في التحرير وعلى رأسها المساهمة في حفظ األقصى وتحريره         
وشدد على أن المسيحيين     .مدينة المقدسة باسم القدس العمل على توحيد الصفوف ورأب الصدع لتحرير ال         

مؤكدا  تقسيم القدس،    ونرفضيفي فلسطين خاصة وفي المشرق العربي عامة هم جزء من األمة العربية،             
  .اركاالعتداء على كنيسة القيامة هو اعتداء على األقصى المبعلى أن 

  ١٥/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  تتصدر ملتقى القدس" الدعوة لوحدة الفلسطينيين": لشيخ فيصل مولويا .٦
وجه زعيم الجماعة اإلسالمية في لبنان الشيخ فيـصل مولـوي           :  أيمن المصري  -مصطفى عبد الجواد    

م، نطالبكم أن تتحدوا وتكونـوا معـا        هذه أمتكم قد اجتمعت من أجلك     : "رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائالً    
وقال مولوي الذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدوليـة          ". خلف المقاومة؛ ألن بلدكم ما زال محتالً      

إن هذا الملتقى يشكل محطة تجتمع فيها المؤسسات المدنية واألهلية من شـتى أنحـاء               : "الداعية للمؤتمر 
ي وتركز على البعد اإلنساني لقضية القدس، ولنوقظ الضمير العالمي          العالم؛ لتتوجه إلى الرأي العام العالم     

  ".الذي يشهد المجازر واالنتهاكات واالحتالل دون أن يحرك ساكناً
  ١٥/١١/٢٠٠٧إسالم أون الين 

  
   في غياب تكافؤ في ميزان القوىسالماالعرب يريدون أن يعقدوا : سليم الحص .٧

 رئيس الوزراء –طورات القضية الفلسطينية، ذكر سليم الحص مداخلته بتوصيف للراهن العربي، وتفي 
المشروع :   بالحلول المتداولة في الساحة العربية والسياسية ولخصها في ثالثة مشاريع–اللبناني األسبق 

ومشروع المقاومة، وانتقد رهانات ) قمة الرياض(والمشروع العربي ) الرباعية وخارطة الطريق(الدولي 
بية على هذين المشروعين وقال إن العرب يريدون أن يعقدوا سالما في غياب تكافؤ في الحكومات العر

إذ تشترط ) المقاومة(ميزان القوى وفي غياب ورقة الضغط القوية التي يملكونها في العملية التفاوضية 
ي هو المشاريع الدولية الملف األمني أوال وتصفية المقاومة، وخلص سليم الحص إلى الخيار الذي بق

خيار المقاومة، وذكر باالنتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان وفي فلسطين، ودعا إلى التمسك بهذا 
 .الخيار واعتباره مدخال أساسيا للتحرير

  ١٦/١١/٢٠٠٧ ٤٨موقع فلسطينيو 
  
   من اإلحتاللتخليص القدستطالب ب  الوفود اإلسالمية في الملتقىرؤساءكلمات  .٨

رئيس مجلس النواب اإلندونيسي محمد هدايت نور إن الحضارة قال : عم فؤادعبد المن -  اسطنبول
 رئيس وقف - طالب نجاتي جيالن كما . اإلسالمية حضارة إنسانية حمت القدس وستعمل على استعادتها

 بضرورة تخليص القدس أول قبلة -  إحدى الجهات المنظمة للمؤتمر–تركيا للمنظمات التطوعية 
وأشار جيالن إلى وجود . سول عليه الصالة والسالم من االحتالل اإلسرائيليللمسلمين ومسرى الر

معرض ضخم تشارك فيه مائة منظمة تطوعية تركية تعرض أنشطتها ومن بينها ثالثون تتحدث عن 
 . القدس
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 التي أكد فيها على ضرورة تقليل الكالم - وقال رئيس وزراء مصر األسبق عزيز صدقي في كلمته 
ضجت القاعة المحتشدة باآلالف " إن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة" إلى قوله - ملواالتجاه للع

وأكد صدقي أننا بحاجة الى جامعة الشعوب العربية فهي التي . بالصيحات المؤيدة والتكبير والتصفيق
 . ستحرر القدس من االحتالل اإلسرائيلي وال تكفي جامعة الدول العربية

  ١٦/١١/٢٠٠٧ ٤٨موقع فلسطينيو 
  
  حماس وحزب اهللا أبطال: جالوي .٩

البريطاني المعارض جورج جالوي    " االحترام"شدد رئيس حزب    :  أيمن المصري  -مصطفى عبد الجواد    
الحكومـات العربيـة    " علـى أن     -الذي بدأ حديثه بالبسملة والتحية اإلسالمية بالسالم عليكم ورحمة اهللا         -

مسرى الرسول من أيدي اإلرهاب اإلسرائيلي وعليهم معاقبة        والمسيحيين في العالم مسئولون عن تحرير       
وأشار جالوي الذي صاحب    ". ممن يسمح بالتطبيع مع هؤالء المغتصبين     "، مبديا تعجبه    "هؤالء المغتصبين 

ـ    "كلمته تصفيق حاد قطعها عدة مرات إلى          مليـون عربـي والمليـار       ٣٠٠وجود أبطال كثيرين بين ال
نون عن تقديم أرواحهم في سبيل القدس تحت الدبابات اإلسـرائيلية، أمثـال             ونصف المليار مسلم ال يتوا    
  ".حركة حماس وحزب اهللا

  ١٥/١١/٢٠٠٧إسالم أون الين 
  
  ملتقى القدس في إسطنبول له دالالت مهمة: عزامنافذ  الشيخ .١٠

ف قال الشيخ نافذ عزام، إن انعقاد ملتقى القدس الـدولي بحـضور خمـسة آال              : أحمد أبو عقلين   -غزة
شخصية من سبعين دولة عربية وإسالمية له دالالت كبيرة ومهمة، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التـي       
تشنها إسرائيل على القدس والمسجد األقصى، ومع قرب انعقاد مؤتمر أنابوليس الذي سيسقط كلمة القدس               

األوقات جزءاً من   اسطنبول في وقت من     حيث كانت   للمكان رمزيته وداللته،     وأشار إلى أن     .من أجندته 
أحالم المسلمين وآمالهم، وكانت آخر مهد للخالفة اإلسالمية أو للنظام السياسي الذي مثل وحـدة األمـة،                 

 وأعتبـر   .كما أن للزمان داللته في هذا الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على القدس وعلى المسجد األقصى               
جميعاً للدفاع عن القدس التي كانـت علـى          همم وطاقات المسلمين        الملتقى من الضروري أن يحفّز   أن  

مدار تاريخ اإلسالم جوهر صعود المسلمين، ومن الضروري أن يسعى المـسلمون لتكثيـف الفعاليـات                
واألنشطة وتكثيف الجهود لفضح السياسية اإلسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس والقضاء على مالمحها،             

  . مستمرة في فلسطينوأيضا لتذكير األمة بالمأساة التي ال زالت
  ١٥/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
   مؤسسة ١٠٠معرض ضخم يبرز قضية فلسطين بمشاركة : القدس ملتقى هامشعلى  .١١

افتتح عقب الجلسة االفتتاحية لملتقى القدس الدولي، المعرض الذي ينظمه وقف تركيا بمشاركة             : اسطنبول
هدف إبراز القضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة،       ب دولة،   مائة مؤسسة تطوعية تمثل أكثر من عشرين      

وأكد عادل حزين مدير التسويق بمؤسسة البيـان الفكريـة بالريـاض أن          . ملتقىالوالذي يواكب فعاليات    
مشاركة مؤسسته تهدف إلى خدمة القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس الشريف، مـشيراً إلـى أن                 

ي هذا الشأن من خالل ما يتم نشره من إصدارات مثل المجلة الشهرية والكتـاب      للمؤسسة أدوراً متميزة ف   
شاركت اللجنة الوطنية لألسرى في األردن في المعرض للتعريـف بقـضية            كما  . والتقرير اإلستراتيجي 

أما جناح مؤسسة القدس الدوليـة، أكبـر أجنحـة    .  ونضاالتهماألسرى األردنيين في السجون الصهيونية  
وأشار فـادي شـامية مـسؤول المعـارض         .  عرضت فيه إصدارات المؤسسة المتنوعة     قدفالمعرض،  
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 إذ يهـدف إلـى إبـراز القـضية          ،مؤسسة إلى أن المعرض يعتبر جزءاً ال يتجزأ من ملتقى القـدس           الب
  . الفلسطينية عامة والقدس خاصة من قبل كافة الجهات المشاركة

  ١٦/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  " األقصى" تجاه قبلة المسلمين األولى البوصلةيا تم إعادة في ترك .١٢

  يوسف كامل إبراهيم . د
إن قضية فلسطين كانت وال تزال وستظل قضية المسلمين األولى ال لكونهـا قـضية وطـن مغْتـصب                   

نا ومحتل، أو شعب مضطهد، بل ألنها قبله اإلسالم والمسلمين وهي تُمثّل بؤرة الصراع العقائدي، ومن ه               
  . يستميت الصهاينة في البحث عن أي أثر لهم داخل حدود المسجد األقصى

القدس تعتبر عنوان األمة اإلسالمية وعنوان فلسطين، وعنوان عروبتها، والدفاع عن القدس هو الـدفاع               
عن اإلسالم وعن كل األوطان، الدفاع عن القدس يعني الدفاع عن رمز وكرامة األمـة، لقـد أصـبحت                   

س بالنسبة لنا بمثابة البوصلة التي توحد المسلمين من جميع أقطار العالم العربي واإلسالمي، لم               مدينة القد 
تتوقف محاوالت الصهاينة لتغيير معالم القدس ونسيجها السكاني وتدمير المسجد األقصى، ولـم تتوقـف               

اصـمة للكيـان    لحظة خططهم للسيطرة على المدينة ومداخلها، ولم تهدأ الجهـود الـسياسية لجعلهـا ع              
  .الصهيوني

القدس تلك المدينة التي تمثل القبلة األولى للعالمين العربية واإلسالمي، تعاني منذ فترة مـن ممارسـات                 
صهيونية تهدف إلى إفراغها من أهلها وتحويلها إلى مدينة ذات أغلبية يهودية مركزيـة بالنـسبة لبـاقي                  

  .المدن في باقي أنحاء الكيان الصهيوني
ل ساعية نحو تقويض المسجد األقصى ومكانته في قلوب المـسلمين، مـن مـشارق األرض                إن إسرائي 

ومغاربها، مستغلة ما تعانيه أمتنا من أوضاع الفرقة والضعف والهوان وخاصة حالة االنقسام في الساحة               
 أمام ربهم   الفلسطينية، إن المسلمين اليوم مطالبون، أن يقفوا أمام مسؤولياتهم كاملة، ال بل إنهم مسئولون             

عما يحصل من تدنيس وتقويض للمسجد األقصى، فلم تقتصر الوسائل الصهيونية على الحفريات كوسيلة              
وحيدة  لتهويد القدس والمسجد األقصى وإنما اتبعت الكثير من الوسائل واألدوات، فبعد أن قامت إسرائيل                

المدينة وعلى جميع األصـعدة،     باحتالل القدس الشرقية اتخذت خطوات مباشرة وسريعة من اجل تهويد           
واستكملت الحكومة الصهيونية في األخيرة بأخذ قرار في الكنيست الصهيونية بحظر التنازل عن القدس،              
ويعتبر هذا القرار خطوة من الخطوات األخيرة  الستكمال السيطرة الصهيونية على القدس واالنتهاء من               

  . تهويد القدس
ي مدينة اسطنبول التركية بحضور خمسة آالف شخصية من سبعين دولة           إن انعقاد ملتقى القدس الدولي ف     

عربية وإسالمية له دالالت كبيرة ومهمة، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل على القدس                
  .والمسجد األقصى

ـ                 ادت انعقاد المؤتمر في اسطنبول بهذا الجمهور والعلماء والقادة السياسيين والكلمـات التـي ألقيـت أع
البوصلة اتجاه األقصى والقدس مرة أخرى، بل إن هذا المؤتمر سيعمل علـى  تحفيـز همـم وطاقـات             
المسلمين  جميعاً للدفاع عن القدس واألقصى، وسيكون هذا المؤتمر نقطة البدايـة  لتكثيـف الفعاليـات                  

ضاء على مالمحها،   واألنشطة وتكثيف الجهود لفضح السياسة اإلسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس والق          
  .وأيضا لتذكير األمة بالمأساة التي ال زالت مستمرة في فلسطين

إن هذا المؤتمر ينعقد في وقت صعب للغاية جدا تتعرض المدينة المقدسة إلجراءات تهويد  قاسـية مـن                   
قبل إسرائيل التي تحاول تحويل المدينة إلى مدينة يهودية، وفي وقت تجري فيه الحفريـات علـى قـدم                   

ساق، تحت أساسات المسجد األقصى وينعقد المؤتمر في اسطنبول، أعلن أعضاء الكنيست اإلسـرائيلي              و
  . أنهم سيستمرون في الحفريات ولن يوقعوا على أي وثيقة تدعو إلى تقسيم المدينة
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ـ                   ر في نفس اللحظات التي كان فيها يعقد المؤتمر في تركيا  شهد المسجد االقصى المبارك توتراً شديداً إث
زيارة استفزازية قام بها وزير األمن الداخلي الصهيوني بمرافقة مـسئولين صـهاينة وتجـول الـوزير                 
الصهيوني في ساحات المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة بحمايـة قـوات كبيـرة مـن الـشرطة                  

  .الصهيونية، وتعتبر الزيارة خطوة استفزازية للمجتمعين في تركيا
ن أن يقفوا أمام مسؤولياتهم كاملة، ال بل إنهم مسؤولون أمام ربهم عما يحصل              إن المسلمين اليوم، مطالبو   

من تدنيس وتقويض للمسجد األقصى، ولم تقتصر الوسائل الصهيونية على الحفريـات كوسـيلة وحيـدة      
لتهويد القدس والمسجد األقصى وإنما اتبعت الكثير من الوسائل واألدوات فبعد أن قامت إسرائيل باحتالل               

قدس الشرقية اتخذت خطوات مباشرة وسريعة من أجل تهويد المدينة وعلـى جميـع األصـعدة،وطبقاً                ال
للسياسة اإلسرائيلية الهادفة للسيطرة على اكبر مساحة ممكنة من األرض مع أقل ما يمكن من  الـسكان                  

 وجماعات  مؤسسات وهيئات : العرب، وبالتالي نرى أن القدس في خطر شديد تقع المسئولية على الجميع           
وأحزاب وحكومة وسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية أن يضعوا القدس في أولويات أنشطتهم وخططهـم            

  .المستقبلية قبل فوات األوان، يومها ال ينفع الندم
المؤتمر في تركيا واألفكار التي طرحت أعادت البوصلة تجاه قبلة المسلمين األولى وأعادت األمل فـي                

، فهل يبقى المسجد األقصى منارة اإلسالم والمسلمين أم سيطفأ نوره تحت ركـام              حماية األقصى والقدس  
  وأنقاض الحفريات الصهيونية؟؟؟

  ١٦/١١/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 


