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خائُن األقصى خائٌن للحرمين
يف بدايــة العــام 2020، قــام وزيــر العــدل الســعودي الســابق، وعضــو هيئــة كبــار العلــاء محمــد العيــى، بزيــارة 
معســكر أوشــفيتز النــازي يف بولنــدا، وأدىل يومهــا بترصيحــات صارخــة عــن الــدروس التــي ينبغــي أن يتعلمهــا العــامل 

اإلســامي مــن اليهــود ومــّا مــروا بــه مــن تجــارب، وقــد كتبنــا لــه يومهــا خطابــاً قلنــا يف ختامــه:

)يــا “أمــن عــاّم رابطــة العــامل اإلســامي”: افعــل مــا تشــاء، واســَع لرضــا َمــن تحــب، ولكــن نرجــوك أال تفعــل ذلــك 
باســمنا، وال باســم ديننــا، وال تحــت لــواء إســامنا؛ وال تقتــل اإلنســانية التــي يف روح أوالدنــا، وال تســتهن بــأرواح شــهدائنا، 

وال تكــن رشيــكاً لقاتلنــا باســم قرآننــا(.

واليــوم أســتحرض هــذه العبــارة نفســها ملخاطبــة خطيــب الحــرم املــّي، الــذي انقلــب إىل داعيــة لحــوار الحضــارات، 
ولكــن مــع اليهــود الذيــن مل تكــن لهــم حضــارٌة مســتقلة يف أي وقــت ويف أي مــكان، وصــار ينــادي مــن عــى أعظــم 
منــر للمســلمن بالتســامح، ولكــن ليــس مــع املســلمن الذيــن يخالفونــه مخالفــًة طبيعيــة يف الفكــر والــرأي، وإمنــا مــع 
الصهيونيــة التــي تغتصــب أرضنــا وتقتــل أبناءنــا، وراح يذكّرنــا مبــا يــروى أن رســول اللــه »ص« تــويف ودرعــه مرهونــة عند 
يهــودي، وكأنَّ حقوقنــا وأرضنــا ومقدســاتنا أصبحــت مباحــة لليهــود الغاصبــن، لقــاء فــّك رهــن هــذه الــدرع املزعومــة !

يؤكــد لنــا موقــف هــذا الخطيــب أّن الديــن واملفاهيــم الحضاريــة ليســت إال أداة يف يــد هــؤالء »العلــاء« يســتخدمونها 
لتحقيــق مــآرب أولئــك الحــّكام الذيــن يســارعون يف القتلــة واملجرمــن، تطبيعــاً معهــم واستســاماً لهــم وتذلــاً إليهم.

والشــّك يف أنَّ هــؤالء الحــكام قــد ظنــوا أنَّ إطــاق هــذه املواقــف مــن عــى منــر الحــرم املــي ســوف يجعــل لهــا 
ــاؤوا بالخــران  ــد ب ــرت أّن هــؤالء ق ــد أظه ــعبية ق ــال الش ــوم املســلمن، إال أنَّ ردود األفع ــدى عم ــراً ل ــة وتأث مصداقي
ــديس  ــرم الق ــة للح ــم خون ــا ه ــه »ص« ك ــول الل ــرم رس ــي وح ــرم امل ــًة للح ــم إال خون ــَر فيه ــاس مل ت ــن، وأنَّ الن املب

ــف. الرشي

ــرض  ــدو لف ــا الع ــي يتخذه ــة الت ــن اإلجــراءات العملي ــبوه، وب ــذا الخطــاب املش ــن ه ــط ب ــا أن نرب ــا هن ــّق لن ويح
ــة عــى املســجد األقــى، وهــي اإلجــراءات التــي نفــرد لهــا يف هــذا العــدد مســاحة كبــرة لتوضيحهــا  ســيطرته العملي

ــان أخطارهــا. وبي

وهنــا تظهــر لنــا خريطــة واضحــة للمخطــط الصهيــوين، الــذي يعتمــد لفــرض ســيطرته عــى املقدســات عــى عــدة 
إجــراءات، مــن أهمهــا:

-1 التضييق عى الفلسطينين ومنعهم من الصاة يف املسجد األقى.

-2 تسهيل اقتحامات املستوطنن.

-3 العمل عى تغير الوضعية القانونية لألماكن املقدسة.

-4 إدراج رؤيتــه لوضــع املقدســات ضمــن اتفاقيــات االستســام مــع األنظمــة املطبعــة، كــا يف اتفاقــه األخــر مــع 
اإلمــارات.

-5 نرش رؤية دينية إسامية تتاهى مع الصهيونية بذريعة التسامح والحوار.

وضمــن هــذا املحــور تنــدرج خطبــة إمــام الحــرم املــي، مهــا حاولــوا تريرهــا بذرائــع ال يخفــى بطانهــا عــى أحــد، 
وإىل هــؤالء نهديهــم قــول اللــه تعــاىل:

ــيطاُن فــكاَن مــَن الَغاويْــن * ولَــو ِشــئَنا لرَفْعَنــاُه  )َواتْــُل عليهــْم نََبــأ الــِذي آتَْيَنــاُه آيَاتَِنــا َفانَْســلََخ ِمْنَهــا َفأَتَْبَعــُه الشَّ
ــَد إىل األرِض واتََّبــَع َهــواه( األعــراف: 176 ــُه أْخلَ بهــا، ولكنَّ

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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يف  الدينيــة  املرجعيــات  اتهمــت 

القــدس املحتلــة ســلطات االحتــال 

الصهيــوين بالعمــل عــى تغيــر الواقــع 

يف  والقانــوين  والدينــي  التاريخــي 

املســجد األقــى املبــارك بالقــوة.

بيــان  -يف  املرجعيــات  وأكــدت 

مشــرك- األحــد 6-9-2020 أّن املســجد 

األقــى يتعــرّض لهجمــة رشســة مــن 

املســاس  بهــدف  وأدواتــه  االحتــال 

املعاريــة  مكوناتــه  بــكل  باملســجد 

واإلنســانية وموظفيــه والعاملــن فيــه، 

لدرجــة ال تحتمــل.

ونبّهــت إىل أن مــا يجــرى مــن 

االحتــال مــن اســتخفاف وانتهــاك 

املبــارك،  األقــى  املســجد  لحرمــة 

ــه  ــا يخفي ــال وم ــا االحت ــوح بنواي ويب

ــدس  ــلمن األوىل وأق ــة املس ــق قبل بح

ــار. مقدســات املســلمن يف هــذه الدي

أن  املرجعيــات  وأوضحــت 

الداعمــة  االحتــال  مخططــات 

للمتطرفــن ســتتحطم عــى صخــرة 

واملرابطــن،  املدينــة  أهــل  صمــود 

مشــرًة إىل أن للمســجد األقــى أهلــه 

وإدارتــه ومــن فوقهــم عــن اللــه التــي 

ال تغفــل عــن رعايــة وحايــة هــذا 

املســجد املبــارك مــرى النبــي محمــد 

صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ومعراجــه 

الســاء. إىل 

أن  إىل  املرجعيــات  ونبّهــت 

تجمــع  االســتيطانية  الجاعــات 

األقــى  عــى  للســيطرة  األمــوال 

ودعــم االقتحامــات يف الوقــت الــذي 

ــوًدا عــى دخــول  ــال قي يفــرض االحت

للمســجد. املســلمن 

األقــى  املســجد  مديــر  حّمــل 

الكســواين،  عمــر  الشــيخ  املبــارك 

حكومــة االحتــال الصهيــوين كامــل 

املســؤولية عــن االنتهــاكات وتبعاتهــا 

ــب  ــا تركي ــى وآخره ــجد األق يف املس

الجــدار  عــى  خارجيــة  ســاعات 

ــوة. ــجد بالق ــويب للمس ــي والجن الرشق

الكســواين، يف ترصيــح  واعتــر 

صحفــي، أن االحتــال يحــاول تقويــض 

عــى  اإلســامية  األوقــاف  ســيادة 

ــيادة  ــرض »الس ــى، وف ــجد األق املس

اإلرسائيليــة”.

ــن  ــواين األمت ــيخ الكس ــا الش ودع

العربيــة واإلســامية ملســاندة األوقــاف 

الرافــض  موقفهــا  يف  اإلســامية 

باعتبارهــا  االحتــال،  النتهــاكات 

صاحبــة الســيادة داخــل األقــى نيابــة 

عــن كل املســلمن يف العــامل.

وشــدد عــى أن االحتــال مــا يــزال 

ينتهــج العنجهيــة ضــد كل مــن يعــرض 

عــى سياســاته واعتداءاتــه وانتهاكاتــه 

بحــق األقــى مــن حــراس وموظفــن، 

فيعتقلهــم ويبعدهــم لفــرات مختلفــة، 

أداء  عــن  ذلــك  يثنيهــم  أن  دون 

ــم. واجبه

ــد  ــال: »يف الوقــت الحــايل يبع وق

االحتــال عــرشة حــراس عــن املســجد 

األقــى، فيــا أبعــد منــذ بدايــة العــام 

الحايل 25 حارًسا”.

إال  حــارس  يوجــد  ال  أنــه  وأكــد 

املســجد  عــن  االحتــال  وأبعــده 

األقــى، يف سياســة إقصــاء لــدور 

القيــام  مــن  ومنعهــم  األوقــاف 

األقــى. داخــل  بواجبهــم 

المرجعيات الدينية في القدس:
ما يتعرض له األقصى أمر ال ُيحتمل

مدير األقصى:االحتالل يحاول تقويض 
سيادة األوقاف اإلسالمية على المسجد
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الخميس 21 محرم 1442هـ، الموافق لـ 10 أيلول 2020 

حــّذر رئيــس الهيئة اإلســامية العليا 

يف مدينــة القــدس املحتلــة، خطيــب 

عكرمــة  الشــيخ  األقــى،  املســجد 

صــري، مــن اســتغال االحتــال أزمــة 

“كورونــا” إلغــاق املســجد األقــى 

املنطقــة  إلخــاء  وذلــك  املبــارك، 

وتســهيل  املقدســين،  مــن  بأكملهــا 

املســتوطنن. اقتحامــات 

ترصيــح  -يف  صــري  وأكــد 

أن   2020-9-6 األحــد  صحفــي، 

ــًة  ــا ذريع ــال يتخــذ مــن كورون “االحت

ــجد  ــاع يف املس ــم األوض ــة لتأزي واهي

األقــى، وتنفيــذ مخططاتــه ورفــع 

ــاف اإلســامية عــن املســجد  ــد األوق ي

ــه”. ــن نســمح ب ــا ل ــه، وهــذا م وإغاق

ــى  ــري: »األق ــيخ ص ــال الش وق

واملســلمن،  العــرب  لــدى  مغيّــب 

والبوصلــة انحرفــت عــن القــدس، ومــا 

ــد ليســت  ــع يؤك ــراه عــى أرض الواق ن

ضمــن ســلم أولوياتهــم”.

عريــة  إعــام  وســائل  وكانــت 

مخطــط  عــن  النقــاب  كشــفت 

إرسائيــي إلغــاق املســجد األقــى، 

ومنــع املســلمن مــن الصــاة فيــه، 

“كورونــا”. تفــي  بذريعــة 

يف  الدينيــة  املرجعيــات  وكانــت 

ــت ســلطات  ــد اتهم ــة ق ــدس املحتل الق

ــر الواقــع  ــال بالعمــل عــى تغي االحت

يف  والقانــوين  والدينــي  التاريخــي 

املســجد األقــى املبــارك بالقــوة.

ــن  ــال، االثن ــوات االحت ــت ق نصب

مدخــل  عــى  ســامل   ،2020-9-7

وصعــدت  األســباط،  بــاب  مئذنــة 

إىل ســطح املدرســة وبــاب األســباط 

أجهــزة وســاعات  وركّبــت  بالقــوة، 

باتجــاه ســاحة الغــزايل »وعــى الســور 

رفــض  رغــم  والغــريب«  الشــايل 

االنتهــاك. لهــذا  األوقــاف 

األوقــاف  وزارة  نــددت  بدورهــا 

الفلســطينية باقتحــام قــوات االحتــال 

للمســجد األقــى، مــن خــال اعتائها 

لســطح مدرســة األقــى الرشعيــة بــن 

بــايب األســباط وحطــة.

األوقــاف  وزارة  وكيــل  وقــال 

ــرب  ــو ال ــام أب ــة حس ــؤون الديني والش

-9-8 الثاثــاء  صحفــي  بيــان  يف 

ــب  ــام وتركي ــة االقتح 2020: »إن عملي

ــة  ــوة مدجج ــل ق ــن قب ــاعات م الس

ــداءات  ــل االعت ــأيت يف ظ ــاح، ت بالس

اليوميــة واملتكــررة مــن قبــل االحتــال 

عــى  ســيادته  لبســط  خطــوة  يف 

زمنيًــا  لتقســيمه  متهيــًدا  املســجد 

ومكانيـًـا، وإلتاحتــه لاقتحــام مــن قبــل 

ــن يدنســون  ــتوطنن الذي ــان املس قطع

ســاحاته بشــكل يومــي تقريبًــا”.

وطالــب أبــو الــرب املجتمــع الدويل 

ــن  ــوين ع ــال الصهي ــد االحت ــف ي بك

املســجد األقــى وتدنيــس  اقتحــام 

مرافقــه، فهــو ملكيــة إســامية خالصــة 

ووقــف أبــدي للمســلمن.

خطيب األقصى يحّذر من إغالق االحتالل للمسجد

األوقاف الفلسطينية تندد بتركيب سماعات 
صهيونية في األقصى
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املســتوطنن،  عــرشات  اقتحــم 

املوقــع   2020-9-7 االثنــن  اليــوم 

شــال  سبســطية  بلــدة  يف  األثــري 

نابلــس، وأعلنــت ســلطات االحتــال 

ــر ســمعان  ــد عــى موقــع دي وضــع الي

ســلفيت. يف  األثــري 

سبســطية  بلديــة  رئيــس  وأفــاد 

ــتوطًنا  ــة 50 مس ــازم أن قراب ــد ع محم

اقتحمــوا املوقــع األثــري يف البلــدة، 

وســط حايــة مشــددة مــن قــوات 

االحتــال.

وأضــاف عــازم أن قــوات االحتــال 

املوقــع  وأغلقــت  بكثافــة  انتــرشت 

األثــري أمــام املواطنــن.

نهايــة  ومــع  أنــه  إىل  يُشــار 

عــى  االحتــال  عمــل  الثانينيــات 

لتكــون  سبســطية  تحويــل  وضــع  

ــة  ــق العام ــمى بالحدائ ــا تس ــن م ضم

ئيليــة. اإلرسا

وفيــا بعــد ُعــدت سبســطية جــزًءا 

شــمرون«  »شــافيه  مســتوطنة  مــن 

املســتوطنون  بــات  حتــى  القريبــة، 

يحملــون لوحــات إرشــادية كتــب عليهــا 

»الحديقة العامة سبسطية”.

سبســطية  بلــدة  ســكان  ويســعى 

إىل وضعهــا عــى خريطــة الســياحة 

ــع  ــن املواق ــدة م ــا واح ــة، كونه العاملي

األثريــة الفلســطينية املهمــة، ولحايتهــا 

ــيطرة  ــة للس ــاوالت اإلرسائيلي ــن املح م

ــا. عليه

االحتــال  ســلطات  ومتنــع 

ــل  ــن العم ــطينين م ــوين الفلس الصهي

املناطــق  يف  والتنقيــب  والرميــم 

املصنفــة »ج« وتســعى للســيطرة عليهــا.

القتحامــات  البلــدة  وتتعــرض 

االحتــال  قــوات  مــن  متكــررة 

ــع  ــرر للموق العســكرية، واإلغــاق املتك

األثــري، لتأمــن اقتحــام املســتوطنن 

دينيــة. طقوًســا  يــؤدون  الذيــن 

ويف ســياق متصــل، أعلنت ســلطات 

االحتــال وضــع اليــد عــى موقــع ديــر 

ســمعان األثــري شــال غــرب كفــر 

الديــك غــريب محافظــة ســلفيت.

ــًدا  ــأيت هــذا اإلعــان متهي ــا ي في

القائــم عــى  املوقــع  معــامل  لتغــر 

وتزييــف  دومنًــا،   6.075 مســاحة 

التاريــخ، علــًا بــأن هــذا املوقــع يضــم 

آثــاًرا بيزنطيــة ورومانيــة وإســامية.

ــة  ــة أثري ــي قري ــمعان ه ــر س ودي

تلــة  قمــة  عــى  تربــع  بيزنطيــة، 

ارتفاعهــا 350 مــرًا عــن ســطح البحر، 

ــغ  ــذي يبل ــري ال ــا األث ــاحة مبناه مبس

حــوايل 3 دومنــات، ويعــود عمرهــا 

ــام. ــن 1600ع ــر م ــي إىل أك التاريخ

مــن  ســمعان  ديــر  تســلم  ومل 

أن  بعــد  املتواصلــة،  الحفــر  أعــال 

االحتــال  ســلطات  عليهــا  ســيطرت 

يف ســبعينيات القــرن املــايض وأجــرت 

تنقيــب متواصلــة”. أعــال  فيهــا 

عــدد  يبلــغ  ككل،  ســلفيت  ويف 

120 موقًعــا،  نحــو  األثريــة  املواقــع 

يســيطر االحتــال عــى 8 باملائــة منهــا 

ــرون  ــى كث ــا يخ ــة، ك ــيطرة كامل س

ــد. ــى املزي ــيطرة ع ــن الس م

باآلثــار  غنيــة  ســلفيت  أّن  كــا 

واألمويــة  واإلغريقيــة  اليونانيــة 

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــية والعثاني والعباس

فيهــا. الدينيــة  املقامــات  انتشــار 

االحتالل ُيصعد من استهداف المواقع األثرية في الضفة
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الخميس 21 محرم 1442هـ، الموافق لـ 10 أيلول 2020 

للعاصمــة  الســابق  املفتــي  بــّن 

الكوســوفية بريشــتينا، بحــري ســيديؤ، 

أن »غالبيــة الشــعب الكوســويف يرفــض 

االحتــال  مــع  العاقــات  تطبيــع 

الصهيــوين«.

الكوســوفين  غالبيــة  أن  وأكــد 

لتطبيــع  تحــركات  أي  »يرفضــون 

ــن  ــًا ع ــال فض ــع االحت ــات م العاق

فكــرة فتــح ســفارة مبدينــة القــدس 

املحتلــة”.

حاســة  مــن  »أســتغرب  وتابــع 

الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب، 

الــذي جــاء  إلعــان هــذا االتفــاق 

داخــل  لــه  مرتــب  وغــر  مفاجئًــا، 

ــع  ــوفو، م ــة كوس ــد حكوم ــاع وف اجت

ملــف  لتنســيق  بواشــنطن  الــرصب 

االستقال”.

وكان الرئيــس األمريــي ترامــب، 

أعلــن قبــل أيــام، أن »كوســوفو اتفقــت 

ــات  ــع العاق ــل، عــى تطبي ــع إرسائي م

بينهــا”.

وأعلــن مكتــب نتنياهــو أن ترامــب 

اتصــل بــه، خــال اجتاعــه مــع رئيــس 

ــه هــويت  ــد الل ــوزراء الكوســويف عب ال

وهنــأ الرئيســن عــى قرارهــا إقامــة 

بــن  كاملــة  دبلوماســية  عاقــات 

»إرسائيل« وكوسوفو.

ــي الســابق أن »أحــزاب  وأكــد املفت

ــا  ــت رفضه ــوفية أعلن ــة الكوس املعارض

ــع، ومــن قــام بالتحــرك  لفكــرة التطبي

جــاء  الــذي  الحكومــة  رئيــس  هــو 

ضمــن توليفــة ضعيفــة شــعبيًا لكــريس 

الحكومــة”.

اإلماراتيــة  »الرابطــة  أكــدت 

ــع« أن رفــض الشــعوب  ملقاومــة التطبي

يجعــل تطبيــع دول عربيــة وخليجيــة 

مــع إرسائيــل »بــا قيمــة”.

جــاء ذلــك يف نــدوة إلكرونيــة 

عــر حســاباتها يف  الرابطــة  بثتهــا 

عنــوان  تحــت  التواصــل  مواقــع 

ــع  ــة للتطبي »املقاومــة الشــعبية الخليجي

الصهيــوين«، مبشــاركة  الكيــان  مــع 

نشــطاء وأكادمييــن مــن دول الخليــج.

األكادميــي  وأشــار 

إىل  الطنيجــي  اإلمارايت  ســعيد 

عــن  الدفــاع  تاريخيــة يف  مواقــف 

أن  معتــرًا  الفلســطينية،  القضيــة 

ــام  ــة س ــميت اتفاقي ــا س ــان ع اإلع

أعــاد  و”إرسائيــل”  اإلمــارات  بــن 

اللحمــة بــن الفصائــل الفلســطينية.

وبشــأن تصــوره للمســتقبل الخليجي 

اإلمــارايت  التطبيــع  بعــد  العــريب 

الفضالــة  نــارص  قــال  اإلرسائيــي، 

مــن البحرين »نعــول عــى الصمــود 

الشــعبي يف مواجهــة التطبيــع”.

ــس  ــال العضــو الســابق يف مجل وق

النــواب البحرينــي نــارص الفضالــة: 

“إن أرض فلســطن يــراد لهــا أن تنــى 

بهــذا  العربيــة  األمــة  مــن  وتنتــزع 

التطبيــع”، مضيًفــا »لكــن أي تطبيــع 

دون رضــا شــعبي ليســت لــه قيمــة وال 

ــمي  ــع الرس ــًدا أن التطبي ــدرة«، مؤك ق

ــعبية. ــة الش ــد للرشعي يفتق

بــدوره، قــال األكادميــي الســعودي 

ســعيد بــن الغامــدي: “إن التطبيــع مــع 

هــذا الكيــان الصهيــوين خطــر كبــر”

المفتي السابق للعاصمة الكوسوفية:
غالبية الشعب ترفض التطبيع مع »إسرائيل«

رابطة إماراتية:
رفض الشعوب يجعل التطبيع مع »إسرائيل« بال قيمة
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الســيايس  املكتــب  رئيــس  أعلــن 

لحركــة املقاومــة اإلســامية “حــاس« 

ــوات  ــت خط ــن س ــة ع ــاعيل هني إس

تأصيليــة ملواجهــة املخططــات التــي 

تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية.

ــاٍء ضــّم  وشــدد هنيــة، خــال لق

ــة  ــة اللبناني ــاء يف العاصم ــات العل مئ

عــى   ،2020-9-5 الســبت  بــروت 

ــر  ــة، وتتغ ــرف البوصل ــن تنح ــه ح أن

إىل  الرجــوع  مــن  بــد  ال  الــرؤى، 

ــن  ــم م ــاء ه ــول، والعل ــد وأص قواع

يقومــون بهــذا الــدور، ويصححــون 

انحــراف. أي  للنــاس 

وأكــد عــى أن هــذا اللقــاء جــاء يف 

مرحلــة أحــوج مــا نكــون إىل التأصيــل 

نبقــى  لــي  والســيايس،  الفكــري 

ــق  ــرق، طري ــرص الط ــق أق ــى طري ع

فلســطن والقــدس، فالعلــاء لهــم دور 

فّعــال يف نــرصة القضيــة الفلســطينية.

ويف ســياق حديثــه حــّذر هنيــة 

ــدف  ــذي يه ــع، ال مــن مخاطــر التطبي

إىل تطويــع األمــة وتركيعهــا، والتطبيــع 

اعتــداء صــارخ عــى األمــة وحقوقهــا، 

حارضهــا ومســتقبل أجيالهــا، والثوابــت 

ــة. الوطني

ولفــت النظــر إىل أن القــدس كلهــا 

العمــل  ويجــب  الخطــر،  دائــرة  يف 

األقــى  واملســجد  حايتهــا،  عــى 

يف  »شــعبنا  أن  مؤكــًدا  خطــر،  يف 

ودفاعــه  بثباتــه  ســينترص  القــدس 

ــة  ــة أم ــدس قضي ــى، فالق ــن األق ع

وليســت قضيــة شــعب، فــا بــد لألمــة 

أن تحــرر القــدس، والقــدس عصيــة 

عى االنكسار”.

ويف ســياق مشــاريع التصفيــة التي 

بالتعــاون  األمريكيــة،  اإلدارة  تُعدهــا 

مــع الكيــان الصهيــوين، ذكــر هنيــة 

ــر،  ــوث ماك ــرض لثال ــطن تتع أن فلس

لــرضب الثوابــت والركائــز الفلســطينية، 

ــرن”: ــة الق مــن خــال »صفق

والدولــة  واألرض  القــدس   1-

. لهويــة وا

-2 ضّم أرايض الضفة الغربية.

-3 التطبيع.

ولّخــص هنيــة قواعــد التأصيــل 

عــى النحــو التــايل:

الطائفــة  أن  عــى  التأكيــد  أواًل: 

املرابطــة يف بيــت املقــدس وأكنــاف 

بيــت املقــدس هــي الطائفــة املنصــورة، 

ــتحقق التــوازن  والتــي هــي التــي س

الهجمــة  أمــام  النفــي  واالســتقرار 

األمريكيــة.

ثانيًــا: إن بــاد شــام هــي أرض 

مباركــة، والقــدس وفلســطن هــي جزء 

بــاألرض  محميــة  ففلســطن  منهــا، 

ــام. ــة الش املبارك

ــا: أرض فلســطن أرض وقــف،  ثالثً

ال يجــوز ألي أحــد أن يتنــازل عنهــا، أو 

عــن أي شــر منهــا.

اغتُصبــت  التــي  األرض  رابًعــا: 

واحتلــت بالعربــدة والحــروب، ولــن 

تحــرر إال بالجهــاد واملقاومــة الراشــدة، 

طــاوالت  عــى  باالستســام  وليــس 

املفاوضــات.

أمــة،  فلســطن قضيــة  خامًســا: 

قضيــة  ُموِحــدة،  قضيــة  والقــدس 

جامعــة لألمــة العربيــة واإلســامية.

سادًســا: معركتنــا ليســت محصــورة 

يف امليــدان العســكري، بــل تتخطــاه 

دور  وللعلــاء  الوعــي،  معركــة  إىل 

يف  التــوازن  يحدثــوا  لــي  مهــم 

ــة  ــق بالقضي ــا يتعل ــي في ــة الوع معرك

الفلســطينية.

هنية في لقاٍء علمائي ببيروت:
للعلماء دور فّعال في نصرة القضية الفلسطينية
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الخميس 21 محرم 1442هـ، الموافق لـ 10 أيلول 2020 

ــة أن  ــام عري ــائل إع ــرت وس ذك

ــه  ــس، يتج ــي غانت ــرب بين ــر الح وزي

وحــدة   5000 بنــاء  عــى  للتصديــق 

اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة 

ــة. املحتل

 ،»12« العريــة  القنــاة  وبينــت 

أن الوحــدات االســتيطانية الجديــدة، 

ســتتم إقامتهــا يف كتــل اســتيطانية 

يف  معزولــة،  ومســتوطنات  كبــرة، 

عمــق الضفــة.

دفــع  غانتــس  »يريــد  وقالــت: 

مخططــات بنــاء يف الكتل االســتيطانية 

ــل  ــارج الكت ــا خ ــن أيًض ــرى، ولك الك

ــيلو،  ــل، وش ــت أي ــتوطنات بي ــل مس مث

ونيكوديــم، وهــار براخــا، والخليــل”.

وعــّدت القنــاة العريــة أن غانتــس 

ــوزراء بنيامــن  ــس ال ــك رئي يضــع بذل

نتنياهــو، يف موضــع ُمحــرج.

وقالــت: »إذا مل يصــّدق نتنياهــو 

األعــى  املجلــس  اجتــاع  عــى 

ــه  ــوم ل ــه الل ــيتم توجي ــط، فس للتخطي

باملســؤولية عــن عــدم التصديــق عــى 

الجديــدة”. الوحــدات  بنــاء 

وبيّنــت القنــاة أن »وزيــر )الدفــاع( 

بينــي غانتــس قــرر التصديــق عــى 

ــن  ــهر م ــد 6 أش ــدة بع ــاء 5000 وح بن

تجميد قرارات البناء”.

ــب  ــزم غانتــس الطل وأضافــت “يعت

للتخطيــط،  األعــى  املجلــس  مــن 

ــادم مــن أجــل  ــاع األســبوع الق االجت

التصديــق عــى بنــاء هــذه الوحــدات”.

التابعــة  القمــع  قــوات  اعتــدت 

إلدارة ســجون االحتــال الصهيــوين يف 

ــرضب  ــى األرسى بال ــر ع ــجن عوف س

خــال  البوليســية،  والــكاب  املــرح 

اقتحامهــا لغرفهــم يف قســمي 19 و20، 

ــم. ــن مقتنياته ــى م ــا تبق ــت م وأتلف

ــان  ــر، يف بي ــادي األس ــح ن وأوض

قــوات  أن   ،2020-9-9 األربعــاء  لــه 

تعمــدت  واملتســاده(  )اليّــاز  القمــع 

تقييــد األرسى بالقيــود الباســتيكية، 

وإلقائهــم عــى األرض بقــوة ورضبهــم 

ــدًدا. مج

غالبيــة  أن  إىل  النــادي   ولفــت 

األرسى أُصيبــوا برضــوض متفاوتــة، 

االعتــداء  آثــار  يعانــون  يزالــون  وال 

األول، وهــم بحاجــة إىل عــاج ومتابعة 

ــة. صحي

يــوم  نقلــت  وأضــاف، أن اإلدارة 

أمــس 34 أســرًا مــن بينهــم األرسى 

الســبعة الذيــن عزلتهــم بعــد املواجهــة 

ــهاد  ــب استش ــرت عق ــي ج األوىل، الت

األســر داود الخطيــب.

ــى  ــرة حت ــات املتوف ــا للمعلوم ووفًق

إىل  نقلــوا  الـــ34  فــإن األرسى  اآلن، 

ــدو،  ــوع، ومج ــون، وجلب ــجون »رمي س

ــة”. ونفح

االقتحــام  هــذا  أن  إىل  يُشــار 

األرسى  لــه  يتعــرض  الــذي  الثــاين 

ــخ  ــذ تاري ــن من ــمن املذكوري يف القس

حيــث  الخطيــب،  األســر  استشــهاد 

 26 األول  االقتحــام  خــال  أُصيــب 

أســرًا، بــن حــروق وإغــاء واختنــاق 

شــديد.

ســجن  يف  األرسى  ويواجــه 

أســرًا،   850 وعددهــم  »عوفــر« 

انتشــار  خطــورة مضاعفــة يف ظــل 

»كورونــا«. فــروس 

غانتس يتجه للتصديق على بناء
 5000 وحدة استيطانية بالضفة

االحتالل يقمع أسرى »عوفر« وينقل 34 إلى سجون أخرى
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الخميس 21 محرم 1442هـ، الموافق لـ 10 أيلول 2020 

توثقت مكانة المسجد األقصى في نفوس المسلمين بحادثة اإلسراء والمعراج، 
ة التي اختص بها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -  تلك المعجزة العقائديَّ

فصاغها المولى بكلمات مجلجلة في آذان وقلوب المؤمنين إلى يوم الساعة:
ِذي  ْقَصى الَّ ِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَ )ُسْبَحاَن الَّ

ِميُع اْلَبِصيُر( اإلسراء: 1 ُه ُهَو السَّ َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن َآَياِتَنا ِإنَّ
كما أن الحرمين أمانة الله لدى األمة، وعهدته إلبراهيم ومن اتبع ملته حنيًفا 

َك  َينَّ َماِء َفَلُنَولِّ َب َوْجِهَك ِفي السَّ مسلًما إلى يوم القيامة، قال تعالى: )َقْد َنَرى َتَقلُّ
وا ُوُجوَهُكْم  ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّ

َشْطَرُه..( البقرة: 144
لذلك على األمة أن تحفظ أمانتها، وأن تفي بعهد ربها بتطهير القبلة األولى من 
األرجاس الحسية والعقدية، وكذلك أن تحفظ البيت الحرام وال تسمح ألحد باإلمامة 
فيه أو اعتالء منبره إذا لم يكن له أهل، وليس  من حق أي سلطة سياسية أن تبيع 

األقصى للصهاينة أو أن تفرض هيمنتها على الحرمين الشريفين.

خيانُة األقصى والحرمين ! 
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مــا حصــل اليــوم ليــس مســألة 

فهــذه  معــزول،  صــوت  مكــر 

مكــرات  مــن  الثانيــة  املحطــة 

الصــوت التابعــة لرشطــة االحتال 

مكــرات  فهنــاك  األقــى،  يف 

صــوت ركبــت بعــد هبــة بــاب 

األســباط مبــارشة يف 2017 فــوق 

ــة، بجانــب  ســطح املدرســة العمري

الزاويــة  يف  الغوامنــة  مئذنــة 

الغربيــة مــن الــرواق الشــايل.

ــة  ــه رشط ــوت ركبت ــر الص مك

نفــس  عــى  اليــوم  االحتــال 

مــن  لكــن  الشــايل،  الــرواق 

زاويتــه الرشقيــة، وبذلــك بــات 

مكــرات  االحتــال  لرشطــة 

صــوت تســمح لهــا ببــث مــا تريــد 

الشــالية  الجهــة  طــول  عــى 

منهــا  يدخــل  والتــي  لألقــى، 

يف  وكاهــا  املصلــن،  معظــم 

موقــع قريــب جــًدا مــن مكــرات 

املــآذن. عــى  الصــوت 

هــذا يثــر أســئلة يجــب أن 

تجــد جوابًــا:

ــى  ــرص ع ــذا يقت ــل ه أواًل: ه

إن  أم  ؟  فقــط  الشــال  جهــة 

يف  ماضيــة  االحتــال  رشطــة 

يف  الصــوت  مكــرات  تركيــب 

ــث مــا  ــا األقــى لب ــف زواي مختل

ــح الســيطرة عــى  ــد ؟ أال تصب تري

وتهديدهــم  وإرهابهــم  النــاس 

وتفريــق جمعهــم أســهل بوجــود 

مكــرات الصــوت ؟

ثانيًــا: اذا لــو أراد االحتــال 

الصــوت  مكــرات  اســتخدام 

ــاق  ــرض إغ ــه لف ــة لرشطت التابع

واحــد  جانــب  مــن  األقــى 

دون تنســيق مــع أحــد ؟ اليــوم 

كانــت  4:30 مســاء  الســاعة  يف 

ملناقشــة  وزاريــة  هنــاك جلســة 

توصيــات مجلــس األمــن القومــي 

الصهيــوين بخصــوص اإلغاقــات؛ 

عــى  األقــى  إغــاق  وكان 

جــدول األعــال بحســب القنــاة 

ــه  ــو أجل ــن نتنياه ــة، لك 12 العري

يف اللحظــة األخــرة.. مكــرات 

ــس  ــاح نف ــت يف صب ــوت ركب الص

اليــوم، فهــل هــذه صدفــة ؟

ــا: مــاذا لــو أراد االحتــال  ثالثً

الصــوت  مكــرات  اســتخدام 

الخاصــة بــه هــذه لبــث إرشــادات 

بالعريــة للمقتحمــن الصهاينــة 

؟ ومــاذا لــو اســتخدمت إلقامــة 

الصلــوات اليهوديــة الجاعيــة ؟ 

ــو بــث عرهــا توجيهــات  ومــاذا ل

باإلنجليزيــة للمقتحمــن الصهاينة 

يدخلــون  الذيــن  املســيحين 

؟! ســياح  بهيئــة  األقــى 

رابًعــا: أال تنــص صفقــة القــرن 

جميــع  مــن  »النــاس  أن  عــى 

األديــان يجــب أن ميكنــوا مــن 

الصــاة يف »جبــل املعبــد« مبــا 

يتناســب بالضبــط مــع دينهــم ؟«، 

ــوت  ــر ص ــام مك ــن أم ــل نح فه

معــزول أم أمــام تأســيس بنيــة 

ــاف  ــيطرة األوق ــارج س ــة خ تحتي

متهــد لذلــك ؟

ــا،  ــم هن ــرز واأله ــؤال األب الس

ــال  ــراءات االحت ــي إج ــاذا تبق م

؟  واألردن  لألوقــاف  دور  مــن 

الكبــرة  املســميات  معنــى  ومــا 

ــة«  ــة ديني ــة« و«والي ــن »وصاي م

و«رعايــة« ونحــن نتفــرج عــى 

بنيــة تحتيــة تُؤســس لفــرض إدارة 

موازيــة يف األقــى ؟.

زياد ابحيص
باحث متخصص يف شؤون القدس

السيطرة بالصوت على حركة الحشود في األقصى ؟
أم التمهيد إلغالق األقصى ؟
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الخميس 21 محرم 1442هـ، الموافق لـ 10 أيلول 2020 

ــد  ــطيني ماج ــب الفلس ــدر للكات ص

»نقــاش  كتــاب:  مؤخــرًا  الكيــايل 

إشــكاليات  يف  قــراءة  الســاح.. 

التجربــة العســكرية الفلســطينية«، عــن 

دار نــرش: املؤسســة العربيــة للدراســات 

ــة  ــروت - عــان، ومكتب والنــرش يف ب

حيفــا. يف  يشء«  »كل 

خــال  مــن  يدعــو  الكاتــب 

النضاليــة  التجربــة  ملراجعــة  كتابــه 

ــق  ــكل عمي ــطينية بش ــكرية الفلس العس

ــا عــن ترشــيدها  وشــامل وجــريء بحثً

ولقــدرات  مرحلــة  لــكل  وماءمتهــا 

ســلّة  ويُقــدم  الفلســطيني،  الشــعب 

هــذا  يف  وتوصيــات  اســتنتاجات 

ــة  ــن مراجع ــتفادة م ــوص باالس الخص

تجــارب  مــع  ومقارنتهــا  دفاترهــا 

تاريخيــة. وأجنبيــة  عربيــة 

ــاش مســرة  ــاب مخصــص لنق الكت

مبــا  الفلســطيني،  املســلح  الكفــاح 

ــخ  ــة يف تاري ــة مــن مكان ــذه القضي له

الفلســطينين، ومــا تحتملــه مــن معان، 

ــات  ــاة وتضحي ــن معان ــه م ــا تختزن وم

وبطــوالت، وألن تلــك املســرة ظلــت 

ــه،  ــرم فتح ــق يح ــدوق مغل ــة صن مبثاب

مــع  واملســاءلة،  للنقــد  إخضاعــه  أو 

ــن دون  ــرة م ــك املس ــع تل ــاء وقائ إبق

ســجات، ووثائــق، أو إحصائيــات.

مفادهــا  مشــكلة  يُثــر  الكتــاب 

ــك  ــى تل ــنة ع ــرور 55 س ــم م ــه رغ أن

التجربــة فإنهــا ال تــزال تفتقــد ألي بُعد 

ــز  ــذا رك ــا، ل ــري له ــيي أو تنظ تأس

ــة  ــة التجرب ــاب عــى مراجع ــذا الكت ه

ــت التجربــة  العســكرية، لكونهــا حكم

ــن  ــارصة، م ــطينية املع ــة الفلس الوطني

نقديــة،  مختلــف جوانبهــا، بطريقــة 

ومســؤولة. موضوعيــة 

ويســتنتج الكاتــب أن الفلســطينين 

بحاجــة إىل مقاومــة توجــع »إرسائيــل« 

وتعــزز  توجعهــم،  مــا  أكــر 

االنشــقاقات وتُنمــي التناقضــات يف 

مجتمــع عدوهــم، وال تعــزز متاســكه 

وتقــوي وحدتــه، عــى املــدى الطويــل، 

مــن  الفلســطينين  ميّكــن  قــد  مــا 

ــتعارية  ــاتها االس ــد سياس ــال ض النض

والعنرصيــة واالســتيطانية، بالتــوازي 

تطويــر  أجــل  مــن  نضالهــم  مــع 

مجتمعاتهــم، وتنميــة قدراتهــم الفردية، 

وإدارة مواردهــم البرشيــة، بانتظــار 

اللحظــة العربيــة والدوليــة املناســبة 

اســتثار  مــن  متّكنهــم  قــد  التــي 

تضحياتهــم وصمودهــم ومقاومتهــم، 

ــة  ــة، الفردي الســتعادة حقوقهــم الوطني

ــة. والجمعي

ويعتــر الكتــاب جــزءا مــن مرشوع 

نقــد التجربــة الوطنيــة الفلســطينية 

ــه، يف  ــتغل علي ــب اش ــذي كان الكات ال

املجهضة...قــراءة  »الثــورة  كتابيــه: 

نقديــة يف إشــكاليات التجربــة الوطنية 

الفلســطينية« )صــدر عــام 2013 عــن 

املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش(، 

ــآالت  ــراءة يف م ــا، ق ــح 50 عاًم و»فت

حركــة وطنيــة«، وصــدر عــن املؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــرش، ومركــز 

ــارات«. »مس

»نقاش السالح.. قراءة في إشكاليات التجربة 
العسكرية الفلسطينية«
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المسجد األبيض – الرملة
يف  تشــييده  تــّم  أثــري  مســجد 

ــد األمــوي،  ــة خــال العه ــة الرمل مدين

تــّم بنــاؤه مــن ِقبَــل ســليان بــن 

عبدامللــك يف عــام )715 – 717( وتــّم 

االنتهــاء مــن بنائــه يف عهــد الخليفــة 

عمــر بــن عبدالعزيــز عــام 720، وشــيّد 

املســجد مــن الرخــام والحجــر املحــي.

ــييد  ــّم تش ــة ت ــيس املدين ــع تأس وم

املســجد األبيــض، الــذي يُوصــف بأنــه 

مــن أكــر جوامــع البلــدة القدميــة 

جــاالً وروعــة، كــا يضــّم محرابًــا 

ــة بنقــوش  وقاعــة صــاة واســعة مزيّن

ــة. ــارات ديني وعب

املســجد األبيــض  كــا أن منــر 

مــن أروع منابــر فلســطن التاريخيــة، 

جميلــة  مئذنــة  وجــود  عــن  فضــًا 

ــة  ــام، باإلضاف ــن الرخ ــدة م ــن أعم م

الرئيســية  املســجد  أبــواب  أن  إىل 

مشــيّدة بخشــب الــرو وخشــب األرز، 

ومنحــوت عليهــا عبــارات دينيــة.

ويف عــام 1034 تــّم تدمر املســجد 

ــام 1047  ــديد، ويف ع ــزال ش ــد زل بع

تــّم إعــادة بنــاء املســجد بــإرشاف 

ــن  ــاس ب ــاري إلي ــدس املع ــن املهن م

ــة  ــة األيوبي ــد الدول ــه، ويف عه عبدالل

ألحــق باملســجد ســور غــريب وميضــأة 

واســعة يف عــام 1190.

املرحلــة  بــدأت   1267 ويف عــام 

الثالثــة لرميــم املســجد بنــاء عــى 

أوامــر مــن الســلطان اململــويك الظاهر 

بيــرس، وتــّم دمــج القبــة ووضــع املنر 

ــزال  ــد زل ــت بع ــة، هدم ــييد مئذن وتش

كبــر، وهــو مــا جعــل الســلطان محمــد 

ــد  ــر بتجدي ــاوون يأم ــن ق ــارص ب الن

املئذنــة يف 1318.

وللمســجد أربــع واجهــات، ومئذنــة 

ــق  ــة طواب ــا خمس ــكل وبه ــة الش مربع

للتهويــة  ومحاريــب  بنوافــذ  مزيّنــة 

واإلنــارة، ويبلــغ طــول املئذنــة 27 مرًا.

 1949 الحفريــات عــام  وكشــفت 

عــن وجــود ثاثــة خزانــات جوفيــة 

مقببــة،  ممــرات  مــع  األرض  تحــت 

ويرجــع تاريخهــا إىل عــام 789، حيــث 

ــاء  ــيد ببن ــارون الرش ــة ه ــر الخليف أم

ــاء  ــّم بن ــاه، وت ــن املي ــات لتخزي الخزان

ــات مــن أعمــدة واســعة تدعــم  الخزان

الســقوف.

جــدار  عــى  يحتــوي  واملســجد 

مكــة  تواجــه  القبلــة  يضــّم  طويــل 

وســط  يف  محــراب  مــع  املكرمــة، 

الجــدار.

وبعــد احتــال الصهاينــة ملدينــة 

الرملــة عــام 1948، أقدمــوا عى تدمر 

ومحــو الكثــر مــن اآلثــار العربيــة 

والفلســطينية داخــل مدينــة الرملــة، 

ــجد  ــار املس ــذه اآلث ــن ه ــن ب وكان م

األبيــض، وأطلقــوا عليــه اســم »الــرج 

ــق مــن  ــه مل يتب ــض«، خاصــة وأن األبي

ــة. ــوى املئذن ــا س ــجد حاليً املس



موقعها: 
تقع إىل الشال من عكا وتبعد عنها 3 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة القريــة 14600 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931م حــوايل 674 نســمة ارتفــع 

عــام 1945م إىل 1000 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
- احتّل العدو الصهيوين أرايض القرية ودّمرها بالكامل عام 1948.

- أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة »موشاف شومرة« عام 1929.

تربيخا

الخميس 21 محرم 1442هـ، الموافق لـ 10 أيلول 2020 
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