
الخميس 7 محرم 1442هـ، الموافق لـ 27 آب 2020 

تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين



الخميس 7 محرم 1442هـ، الموافق لـ 27 آب 2020 
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين  - العدد مئة وأربعة وتسعون - 194 -

أقالم وإصدارات

نشاطات الحملة العالمية 
11

13

14
آثار ومعالم 

4 - وقفة لعلماء غزة في ذكرى حريق األقصى ورفًضا للتطبيع 

4 - المطــران حنــا: القــدس تعيــش مأســاة غيــر مســبوقة فــي ظــل اســتهداف 
ممنهــج وشــامل

5 - الريسوني: التطبيُع مكافأٌة للمغتصب

5 - علماء الجزائر: نحّرم أي نوٍع من أنواع التطبيع بيننا وبين الصهاينة

6 - التعاون اإلسالمي: ال تطبيع قبل إنهاء االحتالل الصهيوني

6 - التحالــف األندونيســي لنصــرة بيــت المقــدس: ال يوجــد مبــرر واحــد لتطبيــع 
العالقــات مــع االحتــالل

7 - تأسيس رابطة إماراتية لمقاومة التطبيع

8 - مخطط ضم الضفة سيتم تطبيقه بموافقة أميركية تدريجًيا

9 - لقاء لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة في ذكرى إحراق المسجد األقصى\

13 - كتــاب فتــاوى األزهــر فــي وجــوب الجهــاد وتحريــم التعامــل مــع الكيــان 
الصهيونــي

14 - مسجد أحمد باشا الجزار - عكا

بيــن  ُيشــارك فــي مؤتمــر »التطبيــع  للملتقــى  العــام  المنّســق   -  11
والتضليــل« التحريــم 

أخبار وتحليالت
9 - 4

12 - تأصيٌل شرعي لتجريم وتحريم التطبيع مع »إسرائيل«

مقال
12



تسارع نحو الهاوية
التطبيــع خيانــة.. واملطبعــون خونــة، حقيقــة واضحــة ال ميكــن أن ينقضهــا تســارع قطــار التطبيــع، الــذي لــن 

يســتطيع أيًضــا أن يحرفنــا عــن خيارنــا الراســخ يف العمــل لتحريــر كل ذرة تــراب مــن فلســطني، وهــو خيــار كل 

رشفــاء األمــة، خيــاٌر نابــع مــن إميانهــم ومــن انحيازهــم للعــدل والحــق والــرف والكرامــة.

ــكل وقاحــة إىل مقصــده؛ ال  ــاف هــذا القطــار الســائر ب ــن عــى إيق ــا لســنا قادري ــاً بأنن واإلحســاس أحيان

ــة  ــزان القضي ــا أي وزن يف مي ــة يوًم ــؤالء الخون ــن له ــا، إذ مل يك ــف إرادتن ــا أو يضع ــي أن يوهــن عزميتن ينبغ

الفلســطينية، ومل ينالــوا قــط رشَف العمــل الجــاد لتحريــر القــدس واســتعادة املســجد األقــى. والوقائــع الحاليــة 

ــوم يف  ــا الي ــم إحراقه ــم أدوات رخيصــة يت ــد، وأنه ــا يري ــل م ــم مجــرد أدوات يأمرهــا ســيدها فتفع ــد أنه تؤك

ــكل مــن ترامــب ونتنياهــو. ــة ل ــازارات االنتخابي الب

ــاط عزميتهــم؛  ــاء األمــة وإحب ــون عــى اســتالب وعــي أبن ــن وراءهــم يراهن ــة وَم ولــن كان هــؤالء الخون

مبــا ميلكــون مــن إمكانــات ماديــة هائلــة، ووســائل إعالميــة ضخمــة، فــإن الواجــب عــى الرفــاء - وقــد بــاَن 

الخيــط األبيــض مــن األســود - أن يرتقــوا فــوق خالفاتهــم وأن يوحــدوا صفوفهــم، وأن يعلنــوا كلمــة الحــق يف 

وجــه املطبعــني الخونــة. 

لقــد ِبتْنــا اليــوم - ورغــم كل مــا يــرّوج لــه املرجفــون - أقــرَب مــن أي وقــت مــى لتحقيــق النــر وتحريــر 

املقدســات، فرافعــو لــواء القــدس يــزدادون قــوة وعزميــة وثباتـًـا ووجهتُهــم فلســطني، واملقاومــة التــي أخرجــت 

ــة مــن جنــوب لبنــان؛ والتــي مرغــت أنوفهــم يف غــزة تــزداد قــوًة وَعيُْنهــا عــى القــدس، وأمــا هــذا  الصهاين

التســارع نحــو التطبيــع فــا هــو إال املرحلــة األخــرة يف نهايــة املنحــدر املوصــل باملطبعــني إىل الهاويــة.

ــوَن  ــْم يَُقولُ ــارُِعوَن ِفيِه ــرٌَض يَُس ــم مَّ ــَن يِف قُلُوِبِه ــَرَى الَِّذي ــاىل )فَ ــه تع ــي الحــق يف قول ــد اإلله ــه الوع إن

وا يِف أَنُفِســِهْم  ــْن ِعنــِدِه فَيُْصِبُحــوا َعــَىٰ َمــا أََسُّ نَْخــَىٰ أَن تُِصيبََنــا َدائـِـرٌَة ۚ فََعــَى اللَّــُه أَن يـَـأِْتَ ِبالَْفتـْـِح أَْو أَْمــٍر مِّ

نَاِدِمــنَي( 52 املائــدة.

إن أقــل مــا ميكــن أن نقدمــه يف مســرة النــر هــذه؛ هــو إعــالن الــراءة مــن الخونــة املطبعــني، وهــو 

بعــض مــا نتعلمــه مــن مدرســة عاشــوراء التــي نعيــش عــى أبــواب ذكراها،حيــث قــّدم اإلمــام الحســني )ع( ســيد 

شــباب أهــل الجنــة مثــااًل منقطــع النظــر للعطــاء عــى طريــق اإلصــالح، ويف ســبيل حفــظ ديــن األمــة وعزتهــا 

وكرمتهــا، ووقـّـع براءتــه مــن الطاغيــة وأعوانــه بدمــه ودم أهــل بيتــه وأصحابــه، وعلينــا أن نســر عــى نهجــه يف 

الــراءة مــن طغــاة العــر وأوليــاء االحتــالل، فلــكل عــر يزيــد وابــن زيــاد، ولــن يكــون لهــم - بفضــل اللــه 

وعزميــة أهــل الحــق - عــى املؤمنــني ِمــن ســبيل.

الشيخ يوسف عباس
املنسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطني
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األحــد  فلســطني،  علــاء  نظّــم 

ــق  ــرى حري ــة يف ذك 23-8-2020، وقف

ــتنكاًرا  ــارك، واس ــى املب ــجد األق املس

للتطبيــع مــع االحتــالل الصهيــوين.

وشــارك يف الوقفــة علــاء مــن 

ووزارة  فلســطني،  علــاء  رابطــة 

األوقــاف والشــؤون الدينيــة، واالتحــاد 

فــرع  املســلمني  لعلــاء  العاملــي 

ــة،  فلســطني، ومؤسســة القــدس الدولي

ودائــرة  فلســطني،  دعــاة  وملتقــى 

ــدين  ــاء الراش ــع الخلف ــدس، ومجم الق

الدعــوي، وعــدد مــن مخاتــر ورجــال 

اإلصــالح.

العلائيــة  الوقفــة  بيــان  وألقــى 

املشــاركة  املؤسســات  عــن  نيابــة 

مــروان أبــو راس، رئيــس رابطــة علــاء 

العاملــي  االتحــاد  ورئيــس  فلســطني 

لعلاء املسلمني فرع فلسطني.

أن  بالوقفــة  املشــاركون  وأكــد 

ــى  ــالل األق ــى احت ــة ع ــت األم صم

وخذالنــه وعــدم املســارعة يف تخليصــه 

مــن االحتــالل البغيــض هــو الــذي 

مــن  املزيــد  عــى  االحتــالل  جــّرأ 

التدنيــس، ومزيــد مــن التطــاول عــى 

مــن  األقــى ومــا حولــه، ومزيــد 

املزاعــم األســطورية يف حقــه فيــه، 

ــن  ــى ل ــب األق ــرين إىل أن لهي مش

ــه  ــالل أذيال ــى يجــر االحت ــئ حت ينطف

ــى. ــن األق ــل ع ويرح

وبــنّي املشــاركون أن الهرولــة نحــو 

ــدة  ــة جدي ــي إال مرحل ــا ه ــع م التطبي

مــن مراحــل الــذل والهــوان الــذي 

رضيــه املطبعــون ألنفســهم، ونحــن مــن 

ــا إال كل  ــد ألمتن ــطني ال نري ــب فلس قل

عــزة.

سبســطية  أســاقفة  رئيــس  أكــد 

للــروم األرثوذكــس املطــران عطــا اللــه 

حنــا، بــأن مدينــة القــدس تعيش مأســاة 

غــر مســبوقة وســط اســتهداف خطــر 

واملؤسســات  واألوقــاف  للمقدســات 

الفلســطينية  والشــخصيات  الوطنيــة 

ــا  ــم مالحقته ــتهدفة وتت ــية مس املقدس

ــواه. ــّم األف ــدف ك ــاالت به باالعتق

وقــال املطــران حّنــا: »أىت وبــاء 

الكورونــا لــي يجعــل النــاس يعيشــون 

واجتاعيــة  اقتصاديــة  أوضــاع  يف 

صعبــة فــكان اللــه يف عــون شــعبنا 

ــة املقدســة ويف ســائر  يف هــذه املدين

ــع  ــث الجمي ــب حي ــا الحبي أرجــاء وطنن

ــة  ــذه الجائح ــات ه ــن تبع ــون م يُعان

سياســات  مــن  يعانــون  أنهــم  كــا 

الظلــم والقمــع واالســتهداف املارســة 

بحــق شــعبنا الفلســطيني وخاصــة بحــق 

ــرق  ــلب وت ــي تس ــدس الت ــة الق مدين

ــوم  ــني يف كل ي ــا األصلي ــن أصحابه م

ويف كل ســاعة”.

وبــنّي املطــران حّنــا أن القــدس 

يف خطــٍر شــديد ولكننــا لــن نفقــد 

ــة  ــٍة عادل ــاب قضي ــا أصح ــل ألنن األم

نحــن  فبوحدتنــا وتضامننــا ووعينــا 

ــا وأن  قــادرون عــى أن نحمــي مدينتن

نصــون مقدســاتنا املســتهدفة اليــوم 

ــى. ــت م ــن أي وق ــر م أك

وقفة لعلماء غزة في ذكرى حريق األقصى 
ورفًضا للتطبيع 

المطران حنا: القدس تعيش مأساة غير 
مسبوقة في ظل استهداف ممنهج وشامل



العاملــي  االتحــاد  رئيــس  قــال 

لعلــاء املســلمني أحمــد الريســوين: 

“إن التطبيــع مــع االحتــالل اإلسائيــي 

هــو ركــوٌن للظاملــني”، داعيًــا الشــعوب 

ــه بـــ  ــالمية إىل مقاومت ــة واإلس العربي

“أقــوى ســالح”، وهــو الرفــض.

كلمــة  يف  الريســوين  وأضــاف 

االتحــاد  لحســاب  وفًقــا  مصــورة 

“الكيــان  أن  “تويــر”  موقــع  عــى 

ــًا  ــا وظل ــذي ُزرع غصبً ــوين، ال الصهي

ويف  املســلمني  ديــار  يف  وقهــرًا 

ســبعني  مــن  أكــر  منــذ  فلســطني 

ــاكله،  ــر مش ــه وأك ــر معانات ــا أك عاًم

ــم أن  ــاًل، ويحل ــا ح ــد له ــي مل يج الت

يحلهــا ويتجاوزهــا، هــي مــا يســميه 

العــدو الصهيــوين بالتطبيــع مــع الــدول 

واإلســالمية”. العربيــة 

أن  مبعنــى  “التطبيــع  أن  وتابــع 

يجــد الرحيــب والتكريــم والتعــاون 

األبــواب  لــه  تُفتــح  وأن  والتحالــف، 

والثقافيــة  واإلعالميــة  االقتصاديــة 

راحــة  يف  يعيــش  وأن  والســياحية 

وســط مــن اغتصــب أرضهــم ووطنهــم 

إخوانهــم”. ورشد  ورشدهــم 

وأردف: “هــذا التطبيــع مل يجــد 

لــه العــدو الصهيــوين حــاًل حتــى اآلن، 

ــدأ  ــرة ب ــنوات األخ ــه يف الس ــم أن رغ

يحقــق بعــض االخراقــات عــى صعيــد 

فــإن  ذلــك  ومــع  الحــكام،  بعــض 

الشــعوب العربيــة واإلســالمية تقــف 

سًدا منيًعا رافًضا لهذا التطبيع”.

وشــدد عــى أن “التطبيــع معنــاه 

مكافــأة املغتصــب، مكافــأة املعتــدي، 

القتلــة  مكافــأة  اللصــوص  مكافــأة 

وفتــح  بهــم  والرحيــب  واملجرمــني 

األبــواب لهــم، ولذلــك ال ميكــن أن 

يفعلــه مســلم”.

ــلمني  ــاء املس ــة العل ــدت جمعي أك

الجزائريــني أن الســكوت عــن الخيانة، 

أيـًـا كان مســتواها، خيانــة عظمــى، وأّن 

اإلسائيــي  االحتــالل  مــع  التطبيــع 

وداس  غصبًــا،  أرًضــا  احتــّل  الــذي 

ــوٌع  مقّدســاتنا، مســجًدا وشــعبًا، هــو ن

ــى. ــة العظم ــن الخيان م

التريــح جــاء يف بيــان حــازم 

وشــديد اللهجــة للجمعيــة، أعلنــت فيــه 

ــا  ــة ومــن خانه “أّن القــدس أخــت مك

ــا”. ــه مطلًق ــذر ل ــا، وال ع خانه

ــاون  ــة: “إّن أي تع ــت الجمعي وتابع

ميثّــل  اإلسائيــي  االحتــالل  مــع 

خيانــة للقانــون اإلنســايّن والضمــر 

وأّن  اإلســالمية،  واألمــة  األخالقــي، 

اإلسائيــي  العــدوان  وبــني  بيننــا 

مــن  قوافــل  وشــعبنا  أرضنــا  عــى 

ــاء، وآالف  ــن الدم ــار م ــهداء، وأنه الش

ــتنطق  ــا تس ــي كله ــجناء، وه ــن الس م

ــا، فنحــرّم  ــّض مضاجعن ــا، وتق ضائرن

أي نــوع مــن أنــواع التطبيــع بيننــا 

وبينهم”.

ــاء املســلمني  ــة العل ــدت جمعي وأك

الجزائريــني أّن الدفــاع عــن فلســطني 

حــّق إنســايّن، وواجــب دينــّي، ومطلــب 

الفلســطينيني  عــى  يقــع  قومــّي، 

خاصــًة، وعــى كافــة املســلمني عاّمــة
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علماء الجزائر: نحّرم أي نوٍع من أنواع التطبيع 
بيننا وبين الصهاينة
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ــى يف  ــاء األع ــس اإلفت ــّذر مجل ح

فلســطني مــن تريحــات مستشــار 

الرئيــس األمــريك جاريــد كوشــنر، 

التــي يــرى فيهــا أن املســجد األقــى 

ألتبــاع  ويحــق  الســاوية،  لألديــان 

واملســيحية  اليهوديــة  الديانــات 

ــل طقوســهم  واإلســالمية مارســة كام

الدينيــة فيــه، وفــق تقســيم زمــاين 

ومــكاين بينهــا.

وبــنّي املجلــس أن املســجد األقــى 

ال  وحدهــم،  للمســلمني  املبــارك 

ــه  ــن زيارت ــد، ومتك ــه أح ــاركهم في يش

الرعيــة  البوابــة  مــن  يــأت  ملــن 

ــة  ــالل الحكوم ــن خ ــطينية، أو م الفلس

األردنيــة، التــي هــي صاحبــة الوصايــة 

يف  اإلســالمية  املقدســات  عــى 

ــع  ــالل التطبي ــن خ ــس م ــدس، ولي الق

مــع االحتــالل.

جــاء  مــا  عــى  املجلــس  وأكــد 

املفتــي  عــن  الصــادرة  الفتــوى  يف 

العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 

بحكــم  والخاصــة  حســني،  محمــد 

ــجد  ــطينية واملس ــارة األرايض الفلس زي

األقــى املبــارك وهــا يرزحــان تحــت 

االحتــالل الصهيــوين، والتــي اشــرطت 

أو جاعيــة  خلــو أي زيــارة فرديــة 

لفلســطني وقدســها مــن أي إجــراء 

يصــب يف مصلحــة تطبيــع عالقــات 

املسلمني مع االحتالل.

وحــذر املجلــس مــن تنفيذ ســلطات 

ــت،  ــرن« بصم ــة الق االحتــالل »صفق

مســتغلة الصمــت الــدويل، والهرولــة 

جائحــة  وانتشــار  للتطبيــع،  العربيــة 

“كورونــا” يف املنطقــة والعــامل أجمــع

قــال التحالــف األندونيــي لنــرة 

ــى  ــجد األق ــدس: “إن املس ــت املق بي

ــه ســبحانه  ــن الل جــزء مــن شــعائر دي

خطــر  تحــت  يــزال  وال  وتعــاىل، 

التدنيــس والتدمــر مــا دام الصهاينــة 

ال يغــادرون القــدس”.

وأضــاف التحالــف يف بيــان صــدر 

عنــه، الســبت 22-8-2020، إن خطــر 

ــالل ينعكــس يف إحــراق املســجد  االحت

األقــى قبــل 51 عاًمــا، بالتحديــد يف 

ــن  ــى م ــس األق 21 آب 1969، وتدني

خــالل اقتحــام املســتوطنني املحتلــني، 

داخــل  اليهوديــة  الطقــوس  وأداء 

ــب. ــوم تقري ــى كل ي األق

ــت  ــف إىل أن الصم ــار التحال وأش

عــى مــا حــدث مــن تدمــر وتدنيــس 

الــذي  والظلــم  األقــى،  للمســجد 

ــد  ــطيني بع ــعب الفلس ــه الش ــاين من يُع

ــن  ــة للدي ــّد خيان ــق، يُع ــة الحقائ معرف

واإلنســانية.

وأكــد بيــان التحالــف أنــه ال يوجــد 

ــع  ــات م ــع العالق ــد لتطبي ــرر واح م

االحتــالل، ألن جميــع االتفاقيــات التــي 

تــؤدي إىل االعــراف بحقــوق جــزء 

ــة لجهــود  ــه، خيان مــن االحتــالل أو كل

االســتقالل الفلســطيني والحفــاظ عــى 

قدسية املسجد األقى.

تطبيــع  أن  عــى  البيــان  وشــدد 

الصهيــوين  العــدو  مــع  العالقــات 

أو جميــع  بعــض  جرميــة ســواء يف 

مجــاالت  يف  ســواء  الجوانــب، 

الدبلوماســية أو الثقافــة أو االقتصــاد

رًدا على كوشنير.. اإلفتاء:
المسجد األقصى للمسلمين وحدهم

التحالف األندونيسي لنصرة بيت المقدس:
ال يوجد مبرر واحد لتطبيع العالقات مع االحتالل
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إماراتيــة،  شــخصيات  أعلنــت 

الســبت 22-8-2020، تأســيس »الرابطة 

ــع«؛ لرفــض  ــة ملقاومــة التطبي اإلماراتي

جميــع أشــكال التطبيــع مــع العــدو 

الصهيــوين.

بيــان  يف  املؤسســون،  وقــال 

لهــم: “شــهد مســار دولــة اإلمــارات 

القليلــة  األيــام  خــالل  ومســرتها 

وإســالميًا  قوميًــا  انحرافًــا  املاضيــة 

يســمى  مــا  عــن  باإلعــالن  متثــل 

ــة  ــة دول ــني حكوم ــالم ب ــة الس اتفاقي

الصهيــوين«. واالحتــالل  اإلمــارات 

ــة  ــى أن االتفاقي ــان ع ــدد البي وش

ــا  ــرًا لتاريخه ــة وتنك ــة لألم ــل خيان متث

ىف  الصهيــوين  املــروع  رفــض  ىف 

أنهــا  إىل  مشــرًا  العربيــة،  املنطقــة 

ىف  للصهاينــة  الرعيــة  أضفــت 

فلســطني. ألرض  احتاللهــم 

هــذا  “إن  املؤسســون:  وقــال 

ــة الفلســطينية  ــر للقضي التحــول والتنك

مــا هــو إال ردة عــن مــا أرســاه اآلبــاء 

املؤسســون عليهــم رحمــة اللــه”.

بــأن  نؤمــن  »ألننــا  وأضافــوا: 

واجبنــا املحافظــة عــى تلــك القيــم 

ــا ماضــون عــى خطــى  ــادئ فإنن واملب

ــا  ــم مه ــى نهجه ــائرون ع ــاء وس اآلب

حــاد عنــه اآلخــرون وزيــن صورتــه 

املطبعــون، وســنبقى نحملهــا أمانــة يف 

أعناقنــا لتبقــى حيــة ىف نفــوس أهلنــا 

ىف اإلمــارات”.

»وفــاًء  ذلــك  أن  البيــان  وتابــع 

ــا  ــن بأنه ــي نؤم ــطني الت ــة فلس لقضي

ضحــى  مــن  ولــكل  األويل  قضيتنــا 

مــن أجلهــا ممــن يقبعــون يف ســجون 

ــا  ــا غراًس ــى نجعله ــوم وحت ــم الي الظل

لألجيال القادمة”.

وأوضــح أن »الرابطــة اإلماراتيــة 

مدنيــٌة  مؤسســٌة  التطبيــع«  ملقاومــة 

ــع  ــع أشــكال التطبي ــى برفــض جمي تعن

كان  ســواًء  الصهيــوين  العــدو  مــع 

ــد االقتصــادي والريــايض  عــى الصعي

ــك  ــعبي، وذل ــي والســيايس والش واألمن

ــا  ــت عليه ــي تأسس ــادئ الت ــا للمب وفًق

ــارات. ــة اإلم دول

ووفــق البيــان؛ تهــدف الرابطــة 

إىل:

الشــعب  رفــض  عــى  التأكيــد 

اإلمــارات لالتفاقيــة املرمــة وإيصــال 

ــض  ــارت الراف ــعبي اإلم ــوت الش الص

للتطبيــع إىل شــعوب املنطقــة الخليجيــة 

والعربيــة.

توعيــة الشــعب اإلمــارات بخطــورة 

ــا  ــا وأمنيً ــيًا واقتصاديً ــع، سياس التطبي

واملجتمــع  الدولــة  عــى  واجتاعيًــا 

اإلمــارات.

دعــم وإســناد القضيــة الفلســطينية، 

ــع  ــطيني ىف جمي ــعب الفلس ــق الش وح

ــة. ــه العادل مطالب

نــارص  واملؤسســون هــم: ســعيد 

ــن  ــادم ب ــعيد خ ــي، وس ــعيد الطنيج س

ــد  ــد محم ــري، واألســتاذ أحم طــوق امل

ــيبه النعيمــي، وحميــد عبــد اللــه  الش

ــد  ــد محم ــي، وحم ــن النعيم عبدالرحم

ــم محمــود  ــه الشــامي، وإبراهي ارحم

ــرم. ــد آل ح أحم

ويف الـــ 13 مــن آب الجــاري، أعلن 

الرئيــس األمــريك دونالــد ترامــب، 

ــاق  ــن اتف ــر” ع ــى “توي ــدة ع بتغري

“إسائيــي - إمــارات” عــى تطبيــع 

العالقــات بينهــا، وقــال: »اخــراق 

ــاق ســالم تاريخــي  ــوم؛ اتف ضخــم الي

بــني صديقينــا العظيمــني؛ إسائيــل 

ــي  ــدة”، ولق ــة املتح ــارات العربي واإلم

االتفــاق إدانــة فلســطينية شــاملة، مــن 

الفصائــل الفلســطينية والســلطة وبعــض 

ــة. ــدول العربي ال

تأسيس رابطة إماراتية لمقاومة التطبيع
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للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  بــنّي 

أن  ومقاومة االســتيطان  األرض  عــن 

مخطــط التوســع االســتيطاين وضــم 

األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 

الفلســطينية، وفــرض قوانــني وســيادة 

ــا مل  ــوين عليه ــالل الصهي ــة االحت دول

ــة  ــال الحكوم ــدول أع ــن ج ــع ع يرف

اإلسائيليــة.

تقريــره  يف  املكتــب  وأشــار 

-8-22 الســبت  الصــادر  األســبوعي 

2020 إىل أن مخطــط ضــم الضفــة 

ــة ســيتم تطبيقــه بصمــت  الغربيةاملحتل

أمريكيــة. مبوافقــة  وتدريجيًــا 

وأوضــح أنــه بشــأن الجــدل الدائــر 

ــم  ــالل ض ــة االحت ــف حكوم ــول وق ح

األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 

بعــد اإلعــالن عــن اتفــاق التطبيــع 

قــال  اإلسائيــي”،   – “اإلمــارات 

للــرق  الســابق  األمــريك  املبعــوث 

األوســط جيســون غرينبــالت: “إنــه 

ــم  ــي لض ــط اإلسائي ــد أن املخط يعتق

ــزال  ــة ال ي ــة الغربي ــق يف الضف مناط

ــم  ــل ت ــه، ب ــز علي ــم القف ــا ومل يت قامئً

تعليقه”.

رئيــس  أكــد  ذاتــه،  اإلطــار  ويف 

حكومــة االحتــالل اإلسائيــي بنيامــني 

مل  »إسائيــل«  أن  مجــدًدا  نتنياهــو 

ــا بضــم مناطــق  ــازل عــن مخططه تتن

بــني  يُخــر  مل  وبأنــه  الضفــة،  يف 

االتفــاق مــع اإلمــارات وبــني مخطــط 

الضــم، مشــدًدا عــى أن تنفيــذ مخطط 

ــريك. ــم أم ــيتم بدع ــم س الض

وبــني املكتــب الوطنــي أن االتفــاق 

مــع اإلمــارات مل يضــع حجــر األســاس 

للتطبيــع بقــدر مــا أخرجــه مــن األدراج 

ــى  ــرى ع ــع ج ــن، ألن التطبي إىل العل

مــدى الســنني املاضيــة ونضــج بالــذات 

ــم  ــألة الض ــود مس ــع صع ــوازي م بالت

ــة. إىل الواجه

تســمى  مــا  إطــالق  إىل  وأشــار 

لجيــش  التابعــة  املدنيــة«  »اإلدارة 

ــة  ــة موج ــة الغربي ــالل يف الضف االحت

ــتيطانية  ــاطات االس ــن النش ــدة م جدي

ومصادقتهــا عــى مشــاريع اســتيطانية 

يف منطقــة )E 1(، وأخــرى لربــط مــا 

ــتيطانية  ــني« االس ــة »بنيام ــمى كتل تس

القــدس  مــع  والبــرة  اللــه  رام  يف 

مــن خــالل شــق طريــق سيــع، وعــى 

ــم  ــارع رق ــط بالش ــر مرتب ــروع آخ م

60، املخصــص الســتخدام املســتوطنني 

مــن مســتوطنات »آدم، بســاغوت، بيــت 

ــدس. ــول إىل الق ــرا« للوص ــل وعوف إي

ــدأت  ــة« ب ــر أن »اإلدارة املدني وذك

صناعيــة  منطقــة  إلقامــة  مُتهــد 

شــوفة  يف  أراٍض  عــى  اســتيطانية 

وجبــارة والــراس، جنــويب طولكــرم 

ــة يف أرايض شــوفة،  بشــق طــرق بداي

ــل  ــول الجب ــق ح ــق طري ــم ش ــث ت حي

ــت  ــم انطلق ــل، ث ــطاين« بالكام »الوس

قريــة  باتجــاه  الجرافــات  أعــال 

جبــارة، وكانــت املرحلــة الثالثــة يف 

عزبــة شــوفة، فيــا يبــدو أنــه تحديــد 

معــامل املنطقــة الصناعيــة.

يذكــر أن ســلطات االحتــالل كانــت 

ــة  ــة صناعي ــاء منطق ــن إنش ــت ع أعلن

يف تريــن الثــاين 2019 عــى مســاحة 

ــوفة  ــى أرايض ش ــا ع ــو 800 دومنً نح

ــراس بطولكــرم. ــارة وال وجب

مخطط ضم الضفة سيتم تطبيقه 
بموافقة أميركية تدريجًيا
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الخميس 7 محرم 1442هـ، الموافق لـ 27 آب 2020 

لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  عقــد 

رئيســه  مكتــب  يف  لقــاءاً  املقاومــة 

الشــيخ ماهــر حمــود يف مدينــة صيــدا 

إحــراق  ذكــرى  ملناســبة  اللبنانيــة، 

ورفًضــا  وتنديــًدا  األقــى  املســجد 

للخطــوات التطبيعيــة التــي تقــوم بهــا 

العــدو  مــع  العربيــة  الــدول  بعــض 

الصهيــوين.

ــن  ــات م ــالوة آي ــاء بت ــتهل اللق اس

رئيــس  ألقــى  ثــم  الكريــم،  القــرآن 

االتحــاد ســاحة الشــيخ ماهــر حمــود 

للعلــاء  كلمــة وّجــه خاللهــا تحيــًة 

ــني املجاهديــن يف العــراق ويف  العامل

ــال  ــا اكت ــان، متمنيً فلســطني ويف لبن

الرؤيــة السياســية اإلســالمية.

علــاء  حمــود  الشــيخ  ودعــا 

االســتيقاظ  إىل  الســالطني  ووعــاظ 

مــن غفلتهــم، مشــدًدا عــى وجــوب 

دعــم املقاومــة التــي حاولــوا إســقاطها 

وبتحريــض  ومؤامــرات  بحــروب 

ومل  وأضاليــل  وأكاذيــب  مذهبــي 

يفلحــوا.

الشــيخ  اللقــاء  يف  شــارك  كــا 

عبــد املجيــد عــار عضــو املجلــس 

ــر  ــذي اعت ــه ال ــزب الل ــيايس لح الس

ــس  ــادالت األم ــات ومع أن كالم ورهان

الشــعب  ألن  اليــوم  معــادالت  غــر 

تلميــع  محــاوالت  كل  وأن  اســتفاق 

صــورة األنظمــة مــن مســاعدات ليســت 

ــن  ــم ول ــات خياناته ــر صفق إال لتمري

تعطــي ظاهــرة التطبيــع مــع العــدو 

رشعيــة لهــذا الكيــان ال يف وجــوده وال 

يف اســتمراره، مؤكــًدا أن الرهــان كبــر 

التــي  فلســطني  يف  املقاومــة  عــى 

ــا. ــًا صعبً ــت رق أصبح

وألقــى رئيــس املكتــب الســيايس 

إســاعيل  األســتاذ  حــاس  لحركــة 

هنيــة كلمــة عــر تســجيل صــوت، 

 – “اإلماراتيــة  باالتفــاق  فيهــا  نــدد 

ــره تجــاوزًا إلجــاع  ــوين” واعت الصهي

فلســطني  أرض  يف  وثوابتهــا  األمــة 

واألقــى. والقــدس 

ثــم أُلقيــت كلــات عــّدة لـــ “تجمــع 

ــاء  ــس عل ــلمني” و”مجل ــاء املس العل

فلســطني”، و”جبهــة العمــل اإلســالمي” 

و”حركــة التوحيــد اإلســالمي”، أجمعــت 

باالتفــاق  والتنديــد  الرفــض  عــى 

والعــدو  اإلمــارات  بــني  والتطبيــع 

املتحدثــون  وّجــه  كــا  الصهيــوين.. 

إىل كل علــاء األمــة اإلســالمية لتبنــي 

فتــوى )إن الــذي يطبــع مــع الصهاينــة 

املســجد  أن يصــي يف  لــه  يحــل  ال 

ــع مــع  ــرت أن التطبي األقــى(.. واعت

ــدل  ــا ي ــى يشء فإمن ــدو إن دل ع الع

عــى إننــا أصبحنــا يف نهايــة املطــاف 

ــة  ــة وإن املعرك ويف أواخــر أوان املعرك

مــع العــدو باتــت قريبــة وقريبــة جــًدا.

لقاء لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة
في ذكرى إحراق المسجد األقصى





11

- 1
94

 - 
ون

سع
وت

ة 
بع

وأر
ة 

مئ
د 

عد
 ال

- 

الخميس 7 محرم 1442هـ، الموافق لـ 27 آب 2020 

للملتقــى  العــام  املنّســق  شــارك 

العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطني 

اللــه كتمتــو،  الدكتــور عبــد  الشــيخ 

يف مؤمتــر “التطبيــع بــني التحريــم 

والتضليــل”، والــذي ُعقــد إلكرونيًــا 

ــرم ١٤٤٢هـــ. ــن مح ــاين م ــخ الث بتاري

خــالل  املنّســق  حديــث  وتركّــز 

اللقــاء حــول أســاليب التضليــل، فطــرح 

ســاحته أســئلة عــّدة وهــي، هــل تغــر 

هــؤالء  أن  الكريــم  القــرآن  وصــف 

واألحبــة  األصدقــاء  هــم  الصهاينــة 

واإلخــوة وأبنــاء العمــوم الذيــن يجــب 

أن نُكــن لهــم كل الحــب واملــودة ؟ 

أم هــل قــرر الصهاينــة أن يُغــادروا 

األرض التــي احتلوهــا كل هــذا الوقــت 

ويعتــذروا مــن أهلهــا ؟ 

ــاك  ــو أن هن ــنّي كتمت ــا ب ــن هن وم

دواًل عربيــة وإســالمية تــرُع لبنــاِء 

ــيايس  ــايف والس ــاون الثق ــور التع جس

ــوين،  ــدو الصهي ــع الع ــادي م واالقتص

تنفيــذ  عــى  العــدو  يعمــُل  بينــا 

مــروع الضــم ليجســد بذلــك سياســته 

االســتيطانية التوســعية املُجرمــة، بــل 

يســعى لضــم بعــض األرايض مــن دول 

ــوالن  ــور األردن والج ــل غ ــوار مث الج

ــبعا. ــزارع ش ــوري املحتــل وم الس

كــا بــنّي ســاحته أن الــدول التــي 

كمــر  الســالم  معاهــدات  وقّعــت 

ــي  ــطينية والت ــلطة الفلس واألردن والس

االســتقرار  تتطلــع إىل حيــاة  كانــت 

والســعادة مل تنجــح، فمــر ازدادت 

ــيادتها  ــن س ــر م ــدت الكث ــرًا وفق فق

ليســت  واألردن  قرارهــا،  وحريــة 

معظــم  مــر  مــن  حــال  بأحســن 

مواردهــا االقتصاديــة باتــت بأيــدي 

غرهــا وبتســميات وجنســيات أخــرى، 

األســوء  هــي  الفلســطينية  والســلطة 

ألن الدعــم مــن أجــل البقــاء مرهــوٌن 

مبهمــٍة كبــرة بدايــة مــن مالحقــة 

املقاومــني وليســت نهايــة بالتنســيق 

األمنــي مــع الكيــان الصهيــوين.

الدكتــور كتمتــو  الشــيخ  وخلــص 

ــا  ــا وقضايان ــو أمتن ــا نح إىل أن واجبن

العادلــة بــأن نــرح لــكل الشــعوب 

التــي يُريــد العــدو وعمــالء العــدو 

يف  نقــف  لــي  الحقيقيــة  تضليلهــا 

وجــه التضليــل اإلعالمــي والعقــدي 

والثقــايف والســيايس، كــا وأنــه يجــب 

ــة بجــدوى املقاومــة  ــا إعــادة الثق علين

وخاصــة بعــد أن أثبتــت أنهــا هــي 

املعركــة  الســالح األمــى يف هــذه 

بــني الحــق والباطــل.

وختــم املنّســق العــام كلمتــه بقولــه: 

الكيــان  وبــني  بيننــا  العــداء  »إن 

الصهيــوين ليــس ألنهــم ينتمــون إىل 

ديانــة ســيدنا مــوىس )عليــه الســالم(، 

ــة محتلــني  فالعــداء هــو ألنهــم صهاين

ومجرمــني وعليهــم أن يعــودوا مــن 

ــوا”. ــث أت حي

االفاضــل  العلــاء  وخــرج 

املؤمتــر  يف  املشــاركون 

: الختامــي  ببيانهــم   بتوصيــات 

ــوين  ــان الصهي ــع الكي ــع م أن أي تطبي

ــني،  ــوله واملؤمن ــه ورس ــة لل ــو خيان ه

ــهداء،  ــاء الش ــات ودم ــة للمقدس وخيان

ــع أشــد خطــر  ــدوا عــى أن التطبي وأك

مــن الصلــح، وهــو جرميــة نكــراء، 

كــا  وإنســانية،  أخالقيــة  وكارثــة 

وأدانــوا الخيانــة األخــرة والجرميــة 

الكــرى التــي اقــدم عليهــا النظــام يف 

دولــة اإلمــارات بعقــد الصلــح والتطبيع 

ــوين. ــان الصهي ــع الكي ــني م املش

الصلــح  يجــوز  ال  أنــه  وبيّنــوا 

شــكل  بــأي  الصهيــوين  العــدو  مــع 

مــن األشــكال، ألنهــم يحتلــون أرض 

وعربيــة. إســالمية 

المنّسق العام للملتقى ُيشارك في مؤتمر 
»التطبيع بين التحريم والتضليل«
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قــال تعــاىل يف كتابــه الحكيــم: )يـَـا 

ــُدوِّي  ــُذوا َع ــوا اَل تَتَِّخ ــَن آَمُن ــا الَِّذي أَيَُّه

َوَعُدوَّكُــْم أَْولِيـَـاَء تُلُْقــوَن إِلَيِْهــم ِبالَْمــَودَِّة 

 ).. ــَن الَْحــقِّ َوقَــْد كََفــُروا مِبَــا َجاءَكُــم مِّ

ــة 1(. )املمتحن

ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن  وقــال عــز وجــل: )يَ

ــْم  ــن ُدونُِك ــًة مِّ ــُذوا ِبطَانَ ــوا اَل تَتَِّخ آَمُن

ــْد  ــْم قَ ــا َعِنتُّ ــااًل َودُّوا َم ــْم َخبَ اَل يَأْلُونَُك

بَــَدِت الْبَْغَضــاُء ِمــْن أَفَْواِهِهــْم َوَمــا 

ــُم  ــا لَُك ــَرُ ۚقــْد بَيَّنَّ تُْخِفــي ُصُدورُُهــْم أَكْ

ــوَن )آل عمــران  ــْم تَْعِقلُ ــاِت  إِن كُنتُ اآْليَ

.)118

ـُه  وقــال ســبحانه: )الَّ يَْنَهاكُــُم اللَـّ

ــِن  ي ــْم يِف الدِّ ــْم يَُقاتِلُوكُ ــَن لَ ــِن الَِّذي َع

أَن  ِديَارِكُــْم  ــن  مِّ يُْخرُِجوكُــم  َولَــْم 

ـَه  إِنَّ اللَـّ تََرُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا إِلَيِْهــْم ۚ 

يَْنَهاكُــُم  َــا  إمِنَّ  * الُْمْقِســِطنَي  يُِحــبُّ 

ــِن  ي ــْم يِف الدِّ ــَن قَاتَلُوكُ ــِن الَِّذي ــُه َع اللَّ

ــن ِديَارِكُــْم َوظَاَهــُروا  َوأَْخرَُجوكُــم مِّ

َوَمــن  تََولَّْوُهــْم  أَن  إِْخرَاِجُكــْم  َعــَىٰ 

الظَّالُِمــوَن(  ُهــُم  فَأُولَِٰئــَك  يَتََولَُّهــْم 

.)9-8 )املمتحنــة 

ــذه  ــه ه ــد إلي ــا تُرش ــى م ــاء ع بن

ــتنباط  ــتطيع االس ــة نس ــات القرآني اآلي

بــأن مــن يتخــذ الكافريــن أوليــاء مــن 

محرًمــا  ارتكــب  قــد  املؤمنــني  دون 

رشًعــا، وقــد مكــن ألعــداء اللــه يف 

األرض، وجعــل لهــم عــى املؤمنــني 

ســبيل، وقــد أعــان الكافريــن عــى 

ــا بذلــك قولــه تعــاىل:  املؤمنــني مخالًف

لِلَْكاِفِريــَن َعــَى  ـُه  )َولَــن يَْجَعــَل اللَـّ

الُْمْؤِمِنــنَي َســِبياًل( )النســاء 141(.

ومل يكتــِف القــرآن بالنهــي عــن 

مــوالة املعتديــن وتحريــم موالتهــم، 

ــا لإلميــان،   بــل جعــل اللــه ذلــك منافيً

وخــروج صاحبــه مــن ســجل املســلمني، 

ــوَن  ــا يُْؤِمُن ــُد قَْوًم ــاىل: )الَّ تَِج ــال تع ق

َمــْن  يُــَوادُّوَن  اآْلِخــِر  َوالْيَــْوِم  ـِه  ِباللَـّ

َحــادَّ اللَّــَه َورَُســولَُه َولَــْو كَانُــوا آبَاَءُهــْم 

ــرَتَُهْم  ــْم أَْو َعِش ــْم أَْو إِْخَوانَُه أَْو أَبَْناَءُه

أُولَِٰئــَك كَتَــَب يِف قُلُوِبِهــُم اإْلِميَــاَن   ۚ
ْنــُه ۖ َويُْدِخلُُهــْم َجنَّــاٍت  َوأَيََّدُهــم ِبــُروٍح مِّ

ــَن  ــاُر َخالِِدي ــا اأْلَنَْه ــن تَْحِتَه ــِري ِم تَْج

ــُه  ــوا َعْن ــْم َورَُض ــُه َعْنُه ــا ريَِضَ اللَّ ِفيَه

ــِه  ــزَْب اللَّ ــِه أاََل إِنَّ ِح ــزُْب اللَّ ــَك ِح أُولَِٰئ

ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن( )املجادلــة 22(.

حركــة  فهــم  ميكننــا  هنــا  مــن 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين بأنهــا 

للبيــان  املعاكــس   الخــط  تســر يف 

العــدو  اإللهــي، كونهــا تجعــل مــن 

ــا ومــن املؤمنــني  ــا ووليً ــا وحبيبً صديًق

أنهــم رافضــني  لهــم طاملــا  أعــداء 

للتطبيــع، وهــم بذلــك يســلطون أعــداء 

تــارًة  بالحيلــة  املؤمنــني  اللــه عــى 

والقــوة تــارًة وبــراء الذمــم تــارًة 

أخــرى، مــا يــؤدي إىل إذالل املؤمنــني 

الكافريــن،  لســلطان  واخضاعهــم 

الذيــن سقــوا األرض واملــال والتاريــخ 

ــع مــع  ــح والتطبي واملقدســات، إن الصل

العــدو الصهيــوين كــا يريــده الداعون 

رشًعــا،  يجــوز  ال  إليــه  واملروجــون 

ملــا لــه مــن إقــراِر الغاصــب عــى 

االســتمرار يف غصبــه، بــل التوســع 

ــى  ــده ع ــة ي ــراف بأحقي ــه، واالع في

ــن  ــدي م ــني املعت ــه، ومتك ــا اغتصب م

ــت  ــد أجمع ــداءه، ولق ــى اعت ــاء ع البق

ــى تحريــم  ــاوية ع كل الرائــع الس

ــق كل  ــب الح ــت صاح ــب، وأعط الغص

املــررات للدفــاع عــن حقــه وبــكل 

الوســائل حتــى يَعــود لــه الحــق الــذي 

يجــوُز  فــال  وعليــه  منــه،  اغتصــب 

مصالحــة الغاضــب أو التطبيــع معــه 

طاملــا ال يــزال عــى غصبــه، فكيــف 

ــًدا  ــا جدي ــوم غصبً مبــن يســتزيد كل ي

ــة  ــن صفق ــوم م ــراه الي ــا ن ــو م ؟ وه

املُزمــع  الضــّم  عمليــة  أو  القــرن، 

تطبيقهــا مــن هــذا الكيــان  .

األصــل الــذي يجــب القيــام بــه 

اليــوم هــو التعــاون عــى اســرداد 

املجاهديــن  وإعانــة  منــا،  مــا سق 

املقاومــني ومّدهــم بــكل أســباب القــوة 

ــار  ــن كل آث ــراالرض م ــة، لتطه واملنع

الغصــب والعــدوان عمــاًل بقولــه تعاىل: 

ٍة  ــن قُــوَّ ــا اْســتَطَْعتُم مِّ وا لَُهــم مَّ )َوأَِعــدُّ

بَــاِط الَْخيْــِل تُرِْهبُــوَن ِبــِه َعــُدوَّ  َوِمــن رِّ

ــْم وَآَخِريــَن ِمــن ُدونِِهــْم اَل  ــِه َوَعُدوَّكُ اللَّ

ــوا  ــا تُنِفُق ــْم َوَم ــُه يَْعلَُمُه ــُم اللَّ تَْعلَُمونَُه

ٍء يِف َســِبيِل اللَّــِه يُــَوفَّ إِلَيُْكــْم  ِمــن يَشْ

ــال 60(. ــوَن( )األنف ــْم اَل تُظْلَُم َوأَنتُ

هــذه رؤيــة مختــرة تبــني حرمــة 

»اإلسائيــي«  العــدو  مــع  التطبيــع 

ــم. ــني، والســالم عليك ــة املطبع وخيان

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

املنّسق العام للملتقى العلاميئ 
العاملي من أجل فلسطني

تأصيٌل شرعي لتجريم وتحريم التطبيع مع »إسرائيل«
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الخميس 7 محرم 1442هـ، الموافق لـ 27 آب 2020 

كتــاٌب صــادٌر عــن مركــز يافــا 

وتوثيــق  إعــداد  مــن  للدراســات، 

وتعليــق الشــيخ جــواد ريــاض، وتقديــم 

ــري.  ــم ال ــد املنع ــد عب ــور محم الدكت

ــم  ــم أه ــاب القيّ ــذا الكت ــج ه يُعال

قضايــا املســلمني بعــد قضيــة اإلميــان، 

األرض  فلســطني،  قضيــة  وهــي  أال 

بأبشــع  الصهاينــة  اغتصبهــا  التــي 

ــع  ــل م ــي تعام ــتعار، والت ــرق االس ط

أهلهــا بسياســة االســتعار االســتيطاين 

ــالل  ــى احت ــام ع ــذي ق ــاليل، ال اإلح

ثــم  أهلهــا،  مــن  وتفريغهــا  األرض 

إيقــاع  كل  مــن  بأشــخاص  اإلتيــان 

ــالء. ــا األص ــدل أهله ــوا ب ــامل ليحل الع

الكتــاب  هــذا  عالــج  وكذلــك 

ــطني  ــاد يف فلس ــوب الجه ــا وج قضاي

حتــى تحريرهــا مــن دنــس املســتعمر، 

يف  الكبــر  الــدور  للعلــاء  وكان 

التأصيــل الرعــي بوجــوب الدفــاع 

أهلهــا  عــن فلســطني حتــى عــودة 

ــة  ــا أعــزّة مكرمــني، وواجــب إعان إليه

ــة  ــا بكاف ــد فيه ــن يجاه ــا وكل م أهله

مــا يحتاجــون إليــه مــن املــال والعتــاد 

والدعــم املعنــوي والســيايس، ولقــد 

ــاوى  ــن الفت ــاء واملجتهدي ــطّر العل س

الجريئــة التــي عــرّت عــن صــدق 

إميانهــم مــن جهــة، وعــى قّوتهــم 

ــي  ــلطان، والت ــام الس ــق أم ــول الح بق

بيضــة  حايــة  عــى  كذلــك  دلّــت 

واملســلمني. اإلســالم 

تلــك  جمــع  مــن  ينــى  ومل 

الفتــاوى أن يُــدرِج يف جملــة الفتــاوى 

الرعيــة أحــكام التعامــل مــع هــذا 

الكيــان، والتصالــح معــه، والتطبيــع 

بــكل صــوره مــع العــدو الصهيــوين 

طيّــات  يف  أدرج  وكذلــك  الغاصــب، 

هــذه الفتــاوى أحــكام بيــع األرايض 

لليهــود وواجــب مقاطعــة هــذا الكيــان، 

أو الســمرة والرويــج لذلــك البيــع أو 

ــم . ــود للوصــول إىل مأربه ــة اليه إعان

ــاب الكثــر مــن  وقــد تضمــن الكت

مــن  لكثــر  والتوصيــات  القــرارات 

املؤمتــرات والنــدوات ملجامــع البحــوث 

التــي عالجــت  العلميــة  والدراســات 

حــوى  وقــد  الفلســطينية.  القضيــة 

ــاء  ــاوى العل ــن فت ــر م ــاب  الكث الكت

الكبار يف العامل اإلسالمي.

ــم  ــفر القي ــذا الس ــاول ه ــد تن ولق

ــا يحصــل  ــة املســجد األقــى وم قضي

لــه مــن اعتــداءات وانتهاكات مســتمرة 

ــم،  ــرى نبيه ــو م ــة نح ــب األم وواج

إضافــًة لواجــب الوقــوف يف وجــه كل 

اإلجــراءات الصهيونيــة نحــو املدينــة 

وأهلهــا واملقدســات التــي فيهــا، ولقــد  

تنــاول هــذا الســفر آليــات وخطــط 

للمحافظــة عــى القــدس التاريخيــة 

وأســاء  وكنائســها  مبســاجدها 

ــا  ــا وتراثه ــا وعائالته شــوارعها وأزقته

العربيــة  الــذي يعــر عــن هويتهــا 

ــا  ــا م ــد فيه ــه ال يوج ــالمية، وأنّ واإلس

يَــدل عــى الوجــود اليهــودي املزعــوم.

الكتــاب  هــذا  إّن  العمــوم  يف 

يســتحق القــراءة املعمقــة، وخاّصــة مــن 

طلبــة العلــم، واملجاهديــن،  والغيوريــن 

ــم. ــم وهويته ــى تاريخه ع

ويعتــر هــذا الكتــاب وثيقــة مهمــة 

تســطّر ملرحلــٍة مهمــة، ورجــاٍل مهمــني، 

ــاء صادقــني ومخلصــني لدينهــم  وعل

وقضايــا أمتهــم.

كتاب فتاوى األزهر في وجوب الجهاد وتحريم 
التعامل مع الكيان الصهيوني
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مسجد أحمد باشا الجزار - عكا
مدخــل  يف  املســجد  يقــع 

الشــالية،  الجهــة  مدينة عكا مــن 

بنــي خــالل العهــد العثــاين، تبلــغ 

عنــد  دومنــات،   4 نحــو  مســاحته 

الصعــود عــى الدرجــات، يتــم الدخــول 

عــى  تحتــوي  إىل ساحة واســعة، 

. لنخيل وا لرو  ا ر  شــجا أ

يشــاهد  الســاحة  مركــز  ويف 

دفــن  حيــث  له قبة خــراء،  بنــاء 

فيها أحمــد باشــا الجــزار، وبجانبــه 

باشــا. خليفته ســليان 

أتــم أحمــد باشــا الجــزار بنــاء 

1782م. ســنة  املســجد 

ــْت  ــد ُجلبَ ــجد فق ــارة املس ــا حج أم

يحيــط  من قيســارية وعتليت، 

بالســاحة الوســطية رواق كبــر، يشــمل 

املدرســة األحمديــة واملكتبــة األحمديــة.

ــة مــن شــعر  ويضــم املســجد خصل

ــه  ــه علي ــى الل ــة النبي محمد )ص لحي

وآلــه وصحبــه وســلم(.

ــل  ــا داخ ــاظ به ــم االحتف ــث يت حي

املسجد يف خزانة زجاجية.

بوجــود  ميتــاز  املســجد 

وواجهــة  جانبيــة،  أربعة أروقــة 

نافــذة  مــن ســبع نوافذ، وفــوق كل 

مكتــوب  من الرخام األبيــض  لوحــة 

دينيــة. قرآنية وعبــارات  عليها آيــات 

ومتتــاز الكتابــات فــوق النوافــذ 

ــجد  ــن املس ــا يزيّ ــة، ك ــوان مختلف بأل

مــن الداخــل جداريــات مــن األلــوان  

أرضيتــه  وتكســو  والبنــي،  األزرق 

األشــكال  ألواح رخامية متعــّددة 

واأللــوان.

بابــني،  عــى  املســجد  ويحتــوي 

املصلــون إىل  منــه  يدخــل  أحدهــا 

ــل  ــر يص ــاب اآلخ ــالة، والب ــة الص قاع

املســجد  يضــّم  كــا  إىل املئذنــة، 

النســاء. لصــالة  »ســّدة« 

قبــة  بوجــود  املســجد  وميتــاز 

يبلــغ  دائريــة  نصــف  خــراء 

ــو  ــار، ويكس ــرة أمت ــو ع ــا نح قطره

من الرصاص ملنــع  ألــواح  القبــة 

تّرب الرطوبة إىل املسجد.

وخالل الحــرب   1948 عــام  ويف 

»اإلسائيي« تهّشــمت  العــدو  مــع 

جعــل  مــا  وهــو  األلــواح،  بعــض 

القامئــني عــى املســجد يقومــون ببنــاء 

ــني  ــة من الط ــي للقب ــطح الخارج الس

باللــون  طالؤهــا  وتــّم  واألســمنت، 

ــى تأخــذ الشــكل  األخــر الغامــق حت

ــام  ــى ع ــذا حت ــت هك ــي، وظل التاريخ

1994 حيــث أُعيــد تشــييد قبــة مســجد 

بألــواح الرصــاص.

ــن  ــي م ــة فه ــة األحمدي ــا املكتب أم

اإلســالمية،  املكتبــات  وأهــم  أشــهر 

نظــرًا ملــا تتضمنــه مــن كتــب ومراجــع 

ــق تاريخيــة. ووثائ

يوجــد باملســجد »ســبيل امليــاه«، 

وســط  يف  امليضــأة  إىل  باإلضافــة 

صحــن املســجد، وتتكــّون مــن تســع 

ــوي املســجد  ــة، كــا يحت ــر رخامي دوائ

ــة« وهــي ســاعة شمســية  عــى »املزول

تحــّدد الوقــت يف النهــار.



موقعها: 
تقع إىل الرق من عكا وتبعد عنها 9 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أرايض القريــة 13400 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 807 نســمة، 

ارتفــع إىل 996 نســمة عــام 1931 وإىل1460 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- أزال االحتالل الصهيوين القرية ودّمر بيوتها ورشّد سكانها عام 1948.

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف احيهود« عام 1950.

الِبْرَوة

الخميس 7 محرم 1442هـ، الموافق لـ 27 آب 2020 
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