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الم الصهيوني خدعة السَّ
ــام« أحــد املفاهيــم األكــر اســتخداًما يف الدعايــة والسياســة الصهيونيــة، إىل جانــب  يُعتــر مفهــوم »السَّ

مفهــوم »األمــن« الــذي يلتصــق بــه إىل حــّد الــرادف.

ــم  ــا يف املعج ــي يحمانه ــها الت ــة نفس ــن الدالل ــًدا ع ــّران أب ــن ال يع ــن الصهيوني ــن املفهوم إال أنَّ هذي

ــام يف لغــات العــامل  ــام الصهيــوين يشء، والسَّ اللغــوي أو املصطلــح الســيايس خــارج املنظومــة الصهيونيــة، فالسَّ

األخــرى يشء آخــر، وإن اتفقــا يف اللفــظ والكتابــة.

ــة يف  ــة طبيعي ــا كدول ــال وجوده ــة االحت ــن لدول ــي تضم ــة الت ــار: الحال ــو باختص ــوين ه ــام الصهي فالسَّ

املنطقــة، مــع االحتفــاظ بقدرتهــا عــى التحكــم ليــس بذاتهــا فقــط، وإمنــا مبجمــوع املحيــط الــذي مــن حولهــا، 

وإمســاك مفاتيحــه األساســية يف جميــع املجــاالت، وخاصــة االقتصاديــة والتكنولوجيــة ومصــادر الطاقــة وامليــاه 

ــه وفــق مقتضيــات مصالحهــا الخاصــة؛ مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن ردع أي تهديــد  واملعرفــة، وتوجيــه ذلــك كلّ

قــد يواجــه هــذا الكيــان، وتفكيــك البيئــة املحيطــة سياســيًا واقتصاديـًـا واجتامعيـًـا ودينيـًـا، للحفــاظ عــى أقــى 

درجــات التحكــم والســيطرة الصهيونيــة.

ــام الصهيــوين، وال يشء آخــر، وبالتــايل فإن غيــاب مفاهيــم العدالــة واإلنصاف  هــذا هــو محــور مفهــوم السَّ

ــام الحقيقــي الــذي يتصــوره  والتعــاون والقانــون عــن هــذه الرؤيــة هــو غيــاب طبيعــي، بخــاف مفهــوم السَّ

باقــي النــاس، حيــث ال ســام بــدون عــدل، وال ســام مــع العنــف واإلرهــاب.

ــام  وعندمــا يغــرّد رئيــس الــوزراء الصهيــوين، قبيــل توّجــه الوفــد الصهيــوين إىل اإلمــارات قائــًا: )ُصْنــُع السَّ

ــام القائــم عــى القــوة( فإنَّــه يعــّر بذلــك تعبــراً دقيقــاً عــن وجهــة النظــر الصهيونيــة،  ــام، السَّ مــن أجــل السَّ

ــام إلرسائيــل هــو  حيــث ال متنــح إرسائيــل للطــرف اآلخــر أيَّ يشء مقابــل التنــازالت التــي يقّدمهــا؛ فصنــع السَّ

ــام لإلمــارات أو غرهــا، ولهــذا كان طبيعيــاً أن يبــادر الكيــان  ــام إلرسائيــل، وليــس مــن أجــل السَّ مــن أجــل السَّ

ــات املتحــدة  ــن الوالي ــا ب ــرات م ــة الطائ ــر عــن رفضــه القاطــع لصفق ــوم نفســه إىل التعب ــوين يف الي الصهي

ــام واألمــن الصهيــوين، كــام إنَّــه يعنــي تقديــم يشء، ولــو تافــه،  واإلمــارات، ألنَّ ذلــك ال ينســجم مــع مفهــوم السَّ

ــام الصهيــوين. إىل اإلمــارات مقابــل ركوعهــا أمــام مقتضيــات السَّ

ــام بينهــام أمنوذًجــا عــن تبنــي هــذا املفهــوم  كــام ميثّــل اإلعــان اإلمــارايت الصهيــوين عــن مــروع السَّ

ــام، وخاصــًة عندمــا تحــدث اإلعــان عــن وضعيــة الحــرم القــديس الريــف واملســجد األقــى،  الخــاص للسَّ

حيــث حفــل النــص بأالعيــب لفظيــة تحــاول تســويق الســيادة الصهيونيــة عــى األماكــن املقدســة بذريعــة حريــة 

ــارة  ــن زي ــن م ــم ممنوع ــطينيون كله ــدو الفلس ــرط يغ ــذا ال ــق ه ــاملن ! ووف ــاس املس ــارة للن ــادة والزي العب

ــة. األقــى، ألنهــم إرهابيــون مبقتــى النظــرة الصهيوني

هــذا هــو الّســام الذي تســّوق له اإلمــارات واملاملــك العربيــة املنقــادة للخيــار الصهيوأمرييك، والفلســطينيون 

وحدهــم الذيــن ميلكــون كلمــة القبــول أو الرفــض، ولهــم االختيــار، وقــد اختــاروا فعــًا حريتهــم وكرامتهــم مهــام 

ــت األمثان. كان

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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ــا دام  ــّم، م ــن لســاٍم أن يَع ال ميك

ــاك شــعٌب  ــا دام هن الحــق مســلوبًا، م

ــد الحــق  منكــوب، وأرض مرسوقــة، أِع

إىل أصحابــه ومــن ثــم ننظر إىل ســام 

العنقوديــة«  و«القنابــل  »املركافــا« 

واغتصــاب األرض.

ــدث  ــاٍم نتح ــات س ــن أي اتفاق ع

ــا هــي  ــة، وقانونيً ؟ إنســانيًا هــي باطل

ــاق األمــم املتحــدة  ــة، وميث غــر رشعي

يحــل  ال  الشــأن،  هــذا  يف  واضــح 

نقــل  إال يف  دولتــن،  بــن  الســام 

الحالــة مــن حالــة نــزاع إىل هدنــة 

فســام.

بنــاء  مفهــوم  يشــر  هنــا،  مــن 

األمــم  منظومــة  ضمــن  الســام 

مــن  الراميــة  الجهــود  إىل  املتحــدة 

واملناطــق  البلــدان  مســاعدة  خــال 

ــة الحــرب إىل  يف االنتقــال مــن مرحل

ــة الســام، والحــد مــن مخاطــر  مرحل

إىل  العــودة  يف  بلــد  أي  انــزالق 

الــراع.

يوجــد  ال  »التطبيــع«  حالــة  ويف 

حــرب بــن اإلمــارات العربيــة والكيــان 

التســمية  كانــت  فــإذا  الصهيــوين، 

خاطئــة وغــر قانونيــة وغــر صحيحة، 

ــك ؟! ــن ذل ــام م ــو الس ــن ه إًذا أي

 إن عمليــة الســام الحاليــة للــدول 

ــة والاحقــة، ليســت إال  املطبعــة الحالي

ــام  ــي »الس ــة ه ــة قادم ــا ملرحل عنوان

االقتصــادي« أي املشــاريع الضخمــة، 

بتمويــل وتنفيــذ العــرب، وأمــا األربــاح 

ــان االحتــال. فهــي لجيــب كي

الخافــة  عهــد  ويف  قدميًــا 

الســلطان  استشــعر  العثامنيــة، 

عبــد الحميــد رحمــه اللــه، خطــورة 

بالتمــدد  يتعلــق  مبــا  يحــدث  مــا 

األرايض  بــراء  وبــدأ  »اليهــودي«، 

يف املناطــق التــي تحــوي مقدســات 

كــام يف مدينــة القــدس، وتحولــت إىل 

لألوقــاف،  تابعــة  أي  وقفيــة،  أراٍض 

ملــاذا ؟

األعــداء  أعتــى  املقدســات  ألن 

الرائــع  كل  ومبوجــب  وألدهــم، 

ــاس  ــوز املس ــة ال يج ــن الدولي والقوان

حــد  وإىل  منهــا،  اإلقــراب  أو  بهــا 

ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــتطاع الس ــا اس م

مــن  املقدســات  حاميــة  آنــذاك، 

منهــا. االقــراب 

ــة  ــة العثامني ــقوط الخاف ــد س وبع

ويف مرحلــة مــا بعــد تلــك املرحلــة، 

بــراء  العــرب  قــام  لــو  مــاذا 

األرايض يف فلســطن وحولوهــا إىل 

ــى  ــق ع ــوا الطري ــوا قطع ــف، لكان وق

الكيــان الصهيــوين مــن متــدده وبنــاء 

املســتوطنات، ولــكان يف أيديهــم أوراق 

قــوة أجــرت الكيــان املحتــل عــى 

تنفيــذ كل أو معظــم رشوطهــم، ولكانت 

القضيــة الفلســطينية اليــوم أقــوى.. 

ولكــن مــع األســف، مل يخــرج أحــد 

بتفكــر يحــايك خطــورة املرحلــة.

بــدر  العزيــز  عبــد  املستشــار 

القطــان – مفكــر إســامي كويتــي

للقانون كلمة.. وقانون السالم لفرض السالم  !



خلــص مركــز دراســات “إرسائيــي” 

متخصــص بشــؤون القــدس املحتلــة إىل 

نتائــج بالغــة الخطــورة التفــاق التطبيــع 

تتعلــق  اإلرسائيــي”   - “اإلمــارايت 

ــث يتوقــع املركــز  ــة القــدس، حي مبدين

ــر  ــر غ ــيؤدي إىل تغي ــاق س أن االتف

ــة واملقدســات  مســبوق يف واقــع املدين

وحقــوق املســلمن يف املســجد األقــى 

ــارك. املب

ويــرح تقريــر صــادر عــن مركــز 

ــة”،  ــدس الدنيوي ــز »الق ــات مرك دراس

مســتقل  صهيــوين  مركــز  وهــو 

التحــوالت  مبراقبــة  ومتخصــص 

مدينــة  تشــهدها  التــي  والتطــورات 

ــه  ــم إعان ــذي ت ــد ال ــدس، أن البن الق

املشــرك  البيــان  يف  متضمًنــا  وكان 

الــذي  اإلرسائيــي«   - »اإلمــارايت 

صــدر قبــل أيــام إلعــان اتفاقهــم 

ــره  ــات، كان ظاه ــع العاق ــى تطبي ع

يف  وينــص  املســلمن  لصالــح  أنــه 

للمســلمن  »يحــق  أنــه  األول  جزئــه 

ــل« بســام  ــون اىل »ارسائي ــن يأت الذي

األقــى«،  املســجد  يف  يصلــوا  أن 

االرسائيــي يف  املركــز  يُشــر  فيــام 

تقريــره إىل أن هــذه هــي املــرة األوىل 

ــح  ــتخدام مصطل ــا اس ــم فيه ــي يت الت

»املســجد األقــى« يف وثيقــة أو بيــان 

ــح الــذي  ــا للمصطل دويل، وذلــك خافً

ــل  ــابًقا يف مث ــتخدامه س ــم اس كان يت

ــرم  ــو )الح ــة وه ــق الدولي ــذه الوثائ ه

الريــف/ جبــل الهيــكل(.

ويبــّن التقريــر أنه »ألول مــرّة يتم 

اختصــار حــق املســلمن يف املســجد 

األقــى فقــط« بــداًل مــن الحــرم 

املســلمون  يعتــر  والــذي  الريــف 

أن كل مــا يف الحــرم الريــف هــو 

املســجد األقــى وليــس البنــاء وحــده 

فيــام يعتــر »االرسائيليون« أن املســجد 

األقــى هــو البنــاء داخــل الحــرم، 

ويُســمون كل مــا هــو داخــل أســوار 

ــو  ــكل«، وه ــل الهي ــم »جب ــرم باس الح

ــل«  ــأن »إرسائي ــي ب ــذي يعن ــر ال األم

تريــد إدخــال تغيــر جديــد عــى واقــع 

املدينــة املقدســة ومبوافقــة وإقــرار 

مــن دولــة عربيــة وهــي اإلمــارات، 

ــث أن »حــق املســلمن يف الصــاة  حي

يقتــر عــى املســجد األقــى وليــس 

كل الحــرم الريــف”.

يف  ينــص  ذاتــه  البنــد  أن  كــام 

»تبقــى  أنــه  عــى  الثــاين  الجــزء 

األماكــن املقدســة األخــرى يف القــدس 

مســموحة للمصلــن الســلمين مــن 

ــا  ــو م ــرى«، وه ــات األخ ــاع الديان أتب

يعنــي الســامح لليهــود بالصــاة داخــل 

البنــاء  باســتثناء  الريــف  الحــرم 

ــة الصخــرة  ــذي مســجد قب ــر ال الصغ

ــرم. ــل الح داخ

ــذه  ــؤدي ه ــاوف أن ت ــود املخ وتس

االتفاقيــة إىل تقســيم الحــرم القــديس 

ــجد  ــل للمس ــا حص ــوة مب ــف أس الري

اإلبراهيمــي الــذي أصبــح مقســاًم منــذ 

ســنوات بــن املســلمن واليهــود.

“اإلرسائيــي”  التقريــر  ويَخلــص 

إىل أن االتفاقيــة بــن دولــة اإلمــارات 

و«إرسائيــل« ســوف تــؤدي إىل تريــر 

داخــل  بالصــاة  لليهــود  الســامح 

الحــرم القــديس الريــف، وتريــر 

االقتحامــات اليوميــة للحــرم.
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الخميس 14 محرم 1442هـ، الموافق لـ 3 أيلول 2020 

اتفاق اإلمارات مع »إسرائيل«
يسمح لليهود بالصالة في المسجد األقصى
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ــر أعــّده مركــز القــدس  ذكــر تقري

اإلرسائيــي  الشــأن  لدراســات 

والفلســطيني، أن أعــداد املســتوطنن 

األقــى،  املســجد  اقتحمــوا  الذيــن 

ــو  ــم نح ــغ عدده ــهر آب، بل ــال ش خ

.2032

 وأوضــح املركــز أن عنــارص يف 

ــكري  ــهم العس ــال بلباس ــش االحت جي

يســمون  ومــا   ،64 عددهــم  وبلــغ 

وكذلــك  املزعــوم،  الهيــكل  بطــاب 

جامعــات نســاء مــن أجــل الهيــكل، 

شــاركوا بقــوة يف اقتحامــات األقــى 

.148 بعــدد 

ــى،  ــن لألق ــن املقتحم ــن ب  وم

غليــك،  يهــودا  املتطــرف  الحاخــام 

اقتحــام  الشــهر  خــال  وجــرى 

للمســجد األقــى وهــي  مســتوطنة 

ترتــدي العلــم “اإلرسائيــي”، الســتفزاز 

املصلــن. مشــاعر 

املــايض  آب  شــهر  شــهد   كــام 

وحــاالت  االعتــداءات  مــن  جملــة 

داخــل  املعتكفــن  طالــت  اإلقصــاء 

مــن  واقتحامــه  وتدنيســه  األقــى، 

ورشطــة  وجنــود  املســتوطنن  قبــل 

االحتــال.

جــوالت  املســتوطنون  وينفــذ 

اســتفزازية يف املســجد املبــارك، وســط 

ــوات  ــوس وصل ــة طق ــاوالت إلقام مح

تلموديــة، خاصــة يف محيــط مبنــى 

الجهــة  يف  الرحمــة  بــاب  ومصــى 

الرقيــة مــن املســجد، والــذي تــم 

إخــاء املصلــن منــه منــذ ســاعات 

الباكــر. الصبــاح 

وثّقــت وزارة األوقــاف والشــؤون 

اإلســامية، منــع ســلطات االحتــال 

الصهيــوين، رفــع األذان يف املســجد 

ــا  اإلبراهيمــي، مبدينــة الخليــل 50 وقتً

ــايض. ــطس امل ــهر آب/ أغس ــال ش خ

ــا  ــح له ــوزارة يف تري ــت ال وبين

أن »االحتــال منــع رفــع األذان يف 

املســجد اإلبراهيمــي لحجــج واهيــة، 

املســلمن  بذلــك مشــاعر  متجاهــًا 

والقوانــن والرائــع واملواثيــق الدوليــة 

التــي كفلــت حريــة العبــادة والوصــول 

إىل األماكــن املقدســة”.

فرضــت  فقــد  البيــان  ووفــق 

ســلطات االحتــال، تقســياًم زمانيًــا 

ــا يف املســجد اإلبراهيمــي بعــد  ومكانيً

عــام  اإلبراهيمــي  الحــرم  مجــزرة 

1994، عــر تقســيم املســجد لليهــود 

مــن  املســلمن  ومنــع  واملســلمن، 

الصــاة يف أيــام »األعيــاد اليهوديــة«، 

واســتباحته بشــكل كامــل مــن قبــل 

املســتوطنن.

وتنتهــج ســلطات االحتــال سياســة 

الذيــن  املصلــن  عــى  التضييــق 

يرتــادون املســجد اإلبراهيمــي، وتقــوم 

مبنعهــم مــن الدخــول أحيانـًـا، وأحيانـًـا 

أخــرى تقــوم بإغــاق املداخــل، ووضــع 

ــم. ــز أمامه حواج

2032 مستوطًنا اقتحموا األقصى في آب الماضي

االحتالل منع رفع األذان بالحرم اإلبراهيمي
50 وقًتا خالل آب
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صــري  عكرمــة  الشــيخ  دعــا 

-خطيــب املســجد األقــى املبــارك- 

سياســة  رفــض  إىل  املقدســين 

بأيديهــم،  بيوتهــم  بهــدم  االحتــال 

مطالبًــا كل مقــديس صــدر بحقــه قــرار 

ظــامل بهــدم منزلــه رفــض ذلــك، ولـــ« 

بيــده”. بجرميتــه  االحتــال  يقــوم 

وأكــد صري، يف تريــح صحفي، 

ــا  أن املقدســين يف خطــر كبــر، داعيً

ــن  ــة م ــدة وثابت ــدة وموح ــة واح لوقف

أجــل رفــض سياســة الهــدم، وعــدم 

ــة. ــذه السياســية الظامل االســتجابة له

املنــازل  هــدم  »سياســة  وقــال: 

القــدس سياســة إجراميــة غــر  يف 

تهــدف  إنســانية،  وغــر  قانونيــة، 

املرابطــن”. املقدســين  لتهجــر 

االحتــال  بلديــة  أن  إىل  وأشــار 

ال تعطــي املقدســين رخًصــا للبنــاء، 

بهــدف إجبارهــم عــى الرحيــل خــارج 

ترخيــص،  دون  البنــاء  أو  القــدس، 

ــار أصحــاب البيــوت عــى  وذلــك إلجب

هدمهــا بأنفســهم.

اعتــداءات  صــري  ووصــف 

االحتــال وعمليــات الهــدم بـ«التطهر 

العرقــي«، مقابــل توســيع املســتوطنات 

وجلــب  جديــدة  مســتوطنات  وبنــاء 

إليهــا”. اليهــود 

تُركــوا  املقدســين  أنَّ  وبــنَّ 

ــا  ــون مب ــدان، ويقوم ــم يف املي وحده

لكــن  يســتطيعون مــن احتجاجــات، 

الدعــم  تحتــاج  االحتجاجــات  هــذه 

مضيًفــا  تنجــح،  حتــى  الســيايس 

ــؤرش  ــريب واإلســامي م ــت الع »الصم

القــدس”. عــن  التنــازل  عــى 

ــاق  ــمى »اتف ــا يُس ــة م ــى خلفي ع

والعــدو  اإلمــارات  بــن  الســام« 

العــام  املفتــي  قــّدم  الصهيــوين، 

ــب  ــار الفلســطينية، خطي للقــدس والدي

الشــيخ  املبــارك  األقــى  املســجد 

محمــد حســن، اســتقالته مــن عضويــة 

ــلم  ــز الس ــدى تعزي ــاء منت ــس أمن مجل

أبــو ظبــي  للمجتمعــات املســلمة يف 

املتحــدة. العربيــة  باإلمــارات 

يف  حســن،  الشــيخ  وأوضــح 

تريــح صحفــي، إن ســبب تقديــم 

ــور  ــس املذك ــام املجل االســتقالة هــو قي

ــة  ــر تقني ــارش ع ــه الع ــد اجتامع بعق

zoom يف الخامــس عــر مــن شــهر 

آب املــايض، وإصــداره بيانًــا يشــيد 

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بقــرار 

ســلطات  مــع  بالتطبيــع  الخــاص 

الصهيــوين. االحتــال 

واعتــر »أن هــذا التطبيــع هــو 

ــطيني  ــعب الفلس ــر الش طعنــة يف ظه

واإلســامية،  العربيــة  والشــعوب 

اإلســامية  للمقدســات  وخــذالن 

القــدس”. يف  واملســيحية 

خطيب األقصى يدعو لرفض »الهدم الذاتي« ويصفه 
بـ»التطهير العرقي«

مفتي القدس ُيقّدم استقالته من عضوية »مجلس أمناء 
منتدى تعزيز السلم« في أبو ظبي
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ــاز  ــري املمت ــي الجعف ــارك املفت ش

أعــامل  يف  قبــان  أحمــد  الشــيخ 

ــر  ــم ع ــذي أقي ــاميئ ال ــر العل املؤمت

الفضــاء االلكــروين بواســطة برنامــج 

“اإلمــارات  بعنــوان   ،”Zoom“

ــل”. واملطبعــن بــن التحريــم والتضلي

املؤمتــر:  خــال  قبــان  وقــال 

بكيــان  االعــراف  يعنــي  “التطبيــع 

إبــادات ومجــازر  ارتكــب  صهيــوين 

هائلــة وفظاعــات ليــس لهــا مثيــل بحق 

فلســطن وشــعبها وقدســها ووجودهــا، 

التطبيــع يعنــي تدعيــم قــوة تــل أبيــب 

ــة  ــلطتها املحتل ــاعدة س ــا ومس ومتكينه

لــيك تزيــد مــن منســوب قدرتهــا عــى 

مصــادرة فلســطن وقدســها، بــل عــى 

ــة”. ــائر املنطق ــى س ــد ع ــع الي وض

التطبيــع  أن  إىل  قبــان  وأشــار 

يعنــي كارثــة دينيــة وأخاقيــة وسياســية 

يكمــن  واألكــر خطــورة  ومجتمعيــة 

يف تطويــع األرض والجغرافيــا عــر 

أبيــب  تــل  لخلــق  األمنــي  التعــاون 

جديــدة يف مناطــق جديــدة، ســواء 

أو  واإلســامية  العربيــة  املنطقــة  يف 

املــروع  مــن  جــزء  وهــو  غرهــا، 

ــاء  ــة بن ــد سياس ــذي يعتم ــريك ال األم

مــّد الجســور لــيك يحــول إرسائيــل 

إىل كيــان رشق أوســطي عــى طريقــة 

متزيقــه وإثــارة الفــن والحــروب”.

يف  التطبيــع  كان  “نعــم،  وتابــع: 

ــة كــرى، أمــا يف  ــي خيان املــايض يعن

يومنــا املعــارص هــو جــزء مــن معركــة 

والــدول  العــرب  لتطويــع  واشــنطن 

رشاكــة  إعــان  بهــدف  اإلســامية 

ــن  ــا م ــب”، مضيًف ــل أبي ــع ت ــة م كامل

محرًمــا  أمــرًا  ليــس  التطبيــع  هنــا، 

عــى  كاريث  أمــر  هــو  بــل  فقــط، 

ــيايس  ــي والس ــر الدين ــتوى الضم مس

واألخاقــي واالنتــاميئ، بــا فــرق بــن 

املطبــع واملطبــع معهــم.

قــال األب مانويــل مســلّم رئيــس 

الهيئــة الشــعبية العامليــة لعدالــة وســام 

القــدس، إن املســجد األقــى يحــرق 

ــه،  ــرى 51 لحرق ــد يف الذك ــن جدي م

بفعــل تطبيــع األنظمــة العربيــة مــع 

االحتــال والســكوت وتريــر جرامئــه.

بعنــوان  حواريــة  نــدوة  وخــال 

ظــل  يف  القــدس  مدينــة  »واقــع 

االنتهــاكات اإلرسائيليــة واملخططــات 

األمريكيــة والصمــت الــدويل«، نظمهــا 

ــام  ــطيني لإلع ــز األورويب الفلس املرك

يف إيطاليــا شــدد مســلّم عــى رضورة 

أن يعيــد العــرب حســاباتهم ليدركــوا 

حجــم املؤامــرة التــي تتعــرض لهــا 

مدينــة القــدس مــن االحتــال.

وخاطــب مســلّم العواصــم العربيــة 

والخليجيــة قائــًا: “القــدس ابنتكــم 

ــة،  ــت غريب ــم أصبح ــروس عروبتك وع

يف  غربــاء  باتــوا  والفلســطينيون 

ــه ال إســام  وطنهــم، فمــن ال قــدس ل

لــه”.

المفتي قبالن: ُنعلن حرمة التطبيع ووجوب إسقاطه

األب منويل مسّلم: من ال قدس له ال إسالم له
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الخميس 14 محرم 1442هـ، الموافق لـ 3 أيلول 2020 

اإلســامية  الثــورة  قائــد  أعلــن 

“دولــة  أن  الخامنئــي  عــي  الســيد 

خانــت  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

ــة  ــعوب العربي ــامي والش ــامل اإلس الع

ودول املنطقــة كــام خانــت فلســطن 

ــة  ــذه الخيان ــًدا أن “ه ــعبها”، مؤك وش

لــن تســتمر لكنهــا ســتبقى وصمــة عــار 

عليهــم”.

الفيديــو  عــر  لــه  كلمــة  ويف 

صبــاح الثاثــاء 1-9-2020 يف اجتــامع 

ــة  لرؤســاء ومــدراء املؤسســات التعليمي

الخامنئــي، إىل أن  والربويــة أشــار 

ــة  ــدت لدخــول الصهاين ــارات مّه “اإلم

ــة فلســطن  ــة ونســيت قضي إىل املنطق

ــن”. ــاب وط ــة اغتص ــي قضي وه

وأكــد ســامحته أنــه “يف الوقــت 

الــذي يتعــرض الشــعب الفلســطيني 

جميــع  مــن  شــديدة  لضغــوط 

ــع  ــل م ــارات تعم ــإن اإلم ــات، ف الجه

األمريكيــة  والعنــارص  اإلرسائيليــن 

الريــرة مثــل هــذا اليهــودي يف عائلة 

ترامــب )صهــره(، ضــد مصالــح العــامل 

اإلســامي، وتتعامــل بقســوة مــع العــامل 

ــي  ــى أن يع ــا “أمتن اإلســامي”، مضيًف

مــا  ويعوضــوا  برسعــة  اإلماراتيــون 

فعلــوه”.

اإلســامية  الثــورة  قائــد  وشــدد 

ــاه  ــذر تج ــة وح ــل بيقظ رضورة التعام

العــدو  “إن  وقــال:  العــدو  نفــوذ 

ــه  ــل يف تحقيق ــا فش ــق م ــد تحقي يري

طريــق  عــن  العســكرية  باألســاليب 

ــة  ــل وثيق ــة مث ــل بوســائل مختلف التغلغ

2030 وبنــاء منــاذج مــن البــر ميكنها 

ــة”. ــذ أفــكاره وأهدافــه العملياتي تنفي

وصــف رئيــس املكتــب الســيايس 

هنيــة،  إســامعيل  حــامس  لحركــة 

هبــوط طائــرة صهيونيــة يف اإلمــارات 

بأنــه »لحظــة مؤســفة ومؤملــة وموجعــة 

لــكل فلســطيني ولــكل حــر مــن شــعوبنا 

العربيــة؛ ألن إرسائيــل ليســت جــزًءا 

ــة”. ــل أو املنطق ــن الح م

وقــال هنيــة، يف تريحــات لــه 

 :2020-9-2 األربعــاء  لبنــان،  مــن 

ــى  ــدّو، ويجــب أن يبق ــل ع “إن إرسائي

ــل  ــع، ومث ــا للجمي هــذا املفهــوم واضًح

هــذه االتفاقــات والزيــارات لــن تغــّر 

الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة”.

مجلــس  رئيــس  هنيــة  والتقــى 

ــرب  ــري، وأع ــه ب ــاين نبي ــواب اللبن الن

عــن تضامــن حركتــه مــع بــروت، 

وخاصــة بعــد فاجعــة املرفــأ.

التهنئــة  »قدمنــا  هنيــة:  وتابــع 

عــى  بــري  نبيــه  الرئيــس  لدولــة 

ــاورات  ــرة املش ــاق قاط ــاح بإنط النج

ــدة  ــة الجدي ــة اللبناني ــكيل الحكوم لتش

متمنــن للبنــان املزيــد مــن االســتقرار 

والوحــدة”.

ــد  ــوي املوح ــان الق ــر أن »لبن وذك

إســراتيجي  رصيــد  هــو  املســتقر 

الفلســطينية”. للقضيــة 

وواصــل هنيــة »عّرنــا عــن موقــف 

برفــض  مشــرك  فلســطيني  لبنــاين 

ــة  ــتهدف القضي ــي تس ــاريع الت كل املش

ثوابــت  أن  وخاصــة  الفلســطينية 

القضيــة هــي ثوابــت واضحــة وخطوط 

ــازل عنهــا األرض والقــدس  حمــر ال تن

والدولــة وحــق العــودة وحريــة األرسى 

واألســرات”.

السيد الخامنئي: اإلمارات خانت العالم اإلسالمي 
والشعوب العربية وفلسطين

هنية:
»إسرائيل« عدّو والزيارات التطبيعية لن تغير الحقائق
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تحمل الطائرُة الصهيونية التي تّوجهت لإلمارات قبل أيام، في أول رحلٍة 
رسمّية، اسم مستوطنة »كريات جات«، واحدة من كبرى المستوطنات في 

منطقة النقب، تأسست عام ١٩٥٤ فوق أراضي قريتي الفالوجة وعراق 
المنشية، من قرى قضاء غّزة االنتدابّي.

خالل معارك النكبة تعرضت الفالوجة وعراق المنشية لحصار طويل وهجمات 
متكررة من القوات الصهيونّية، وقد ُجِبلت دماء المصريين والفلسطينّيين في 

صّدها، موقعين عشرات القتلى في صفوفها.

وقد استشهد على أراضي القريتين أكثر من ١٠٠ شهيد فلسطيني 
ومصرّي، وبعض المصادر تشير إلى أكثر من ذلك.

التطبيع.. على أنقاض فلسطين
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الخميس 14 محرم 1442هـ، الموافق لـ 3 أيلول 2020 

ــر األرقــام، هــو اســم رمــزي  مقاب

ــة  ــر الرسي ــرٍة مــن املقاب ــٍة كب ملجموع

التــي أنشــأها كيــان االحتــال مــن أجل 

دفــن جثــث الشــهداء الفلســطينين يف 

مدافــن بســيطة، محاطــة بالحجــارة 

ــر  ــوق كل ق ــت ف ــواهد، ومثب دون ش

لوحــة معدنيــة تحمــل رقــاًم بــداًل مــن 

اســم الشــهيد، ولــكل رقــم ملــف خــاص 

حــول الشــهيد تحتفــظ بــه الجهــات 

ــة، فيــام ومل يكشــف  ــة الصهيوني األمني

حتــى اآلن إال عــن أربــع مقابــر فقــط.

اســتخدم االحتــال مقابــر األرقــام 

وبحســب  لكــن  بعيــدة،  فــرة  منــذ 

اعرافــه فــإن فــرة تأســيس هــذه 

ــام  ــرب ع ــة ح ــود إىل بداي ــر تع املقاب

حاليًــا  فيهــا  يحتجــز  حيــث   ،1967

أعــداًدا كبــرًة مــن جثامــن الشــهداء 

جثامــن  جانــب  إىل  الفلســطينين 

املتوفــن مــن األرسى يف الســجون 

اإلرسائيليــة.

ــدس  ــز الق ــق مرك ــه أطل ــن جهت م

للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان، 

ــن  ــرداد جثام ــة الس ــة الوطني “الحمل

الشــهداء”، وهــي حملــة شــعبية تهــدف 

إىل إلــزام ســلطات االحتــال باإلفــراج 

ــطينين  ــهداء الفلس ــن الش ــن جثام ع

والعــرب املحتجــزة يف مقابــر األرقــام 

وثاجــات حفــظ املــوىت، كــام تهــدف 

الحملــة إىل تحديــد مصــر املفقوديــن 

الذيــن ينكــر كيــان االحتــال وجودهــم 

لديــه.

كل  مــن  آب  أغســطس/   27 ويف 

هــذا  الفلســطينيون  يحيــي  عــام 

“اليــوم  مختلفــة  بفعاليــات  اليــوم 

ــهداء  ــن الش ــرداد جثام ــي الس الوطن

والعــرب”. الفلســطينين 

ــة  وكشــفت وســائل إعــام إرسائيلي

وأجنبيــة يف الســنوات األخــرة عــن 4 

ــة عســكرية  ــر؛ إحداهــا يف منطق مقاب

اإلرسائيليــة– الحــدود  ملتقــى  عنــد 

الســورية–اللبنانية، واثنتــان أخريــان 

يف مناطــق عســكرية يف غــور األردن، 

ــا. ــة طري ــامل مدين ــة ش والرابع

منســقة الحملــة الوطنيــة ســلوى 

ــال يحتجــز  ــت: “إن االحت حــامد، قال

 254 جثامــن  األرقــام  مقابــر  يف 

فلســطينيا قتلتهــم يف ظــروف مختلفــة 

منــذ عــام 1967”.

وأضافــت “مــن بــن هــؤالء 66 

فلســطينيًا استشــهدوا منــذ عــام 2015 

كانــت  إن  يعــرف  وال  اآلن،  وحتــى 

جثامينهــم يف مقابــر األرقــام أو يف 

الثاجــات”.

عــى  طويــل  تكتــم  وبعــد 

عــن  املنســقة  تحدثــت  مصرهــم، 

“تقــدم” يف ملــف “شــهداء مقابــر 

ــة،  ــد الحمل ــم تزوي ــث ت ــام” حي األرق

قبــل شــهور، بقامئــة تضــم أســامء 

124 شــهيداً وشــهيدًة، أغلبهــم مــن 

 .)2001( الثانيــة  االنتفاضــة   شــهداء 

ــاك  ــهداء الـــ124، هن ــن الش ــن ب “م

أماكــن  تحديــد  تــم  شــهداء   110

وتضيــف  املنســقة.  تقــول  دفنهــم” 

“هــذه أول مــرة يعــرف فيهــا االحتال 

بالجثامــن بعــد إنــكار وجودهــا”.

فتقــول  املفقوديــن،  عــن  أمــا 

ســلوى حــامد إن “لــدى الحملــة توثيــق 

ــد  ــم قي ــوًدا ملفاته ــل لـــ 68 مفق كام

ومنهــا  دوليــة  مــع جهــات  املتابعــة 

 اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر”.

ــل تواجــه الجهــود  وتضيــف أن “عراقي

اإلرسائيليــة  املحاكــم  يف  املبذولــة 

ــة  ــهداء، متهم ــن الش ــتعادة جثام الس

املحكمــة “بالتواطــؤ يف ملــف جثامــن 

الشــهداء”.

ويف أيلول/ســبتمر 2019 أصــدرت 

املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة قــراًرا يجيز 

ــد العســكري اإلرسائيــي احتجــاز  للقائ

الفلســطينين  الشــهداء  جثامــن 

ــتعاملهم  ــراض اس ــا ألغ ــم مؤقت ودفنه

كأوراق تفــاوض مســتقبلية.

وأخــرًا دعــت الحملــة الوطنيــة 

ــن آب  ــات يف الـــ 27 م ــة فعالي لسلس

الوطنــي  اليــوم  ملناســبة  الجــاري، 

الشــهداء. جثامــن  الســرداد 

اليوم الوطني السترداد جثامين الشهداء 
الفلسطينيين والعرب
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عقــُل  هــو  التاريــخ  قالــوا 

ــخص  ــتطيع أي ش ــن، وال يس الزم

قــراءة  دون  الخــر  يســتلهم  أن 

التاريــخ.

دخــل املصطفــى صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم املدينــة املنــورة، 

واســتقّر لــه األمــر،  فبــادر  يعمــل 

عمــل الرســول مــن خــال الدعــوة 

لديــن اللــه تعــاىل، وعمــل القائــد 

لهــم  يضــع  املتنــوع  للمجتمــع 

ضوابــط العيــش، حقــوق كل طرف 

وواجباتــه لينعــم الجميــع بالعيــش 

الرغيــد، واالحــرام للخصوصيتــه، 

دون أن يــرذم وحــدة املدينــة، 

ــدو   ــام أطــامع الع ــا أم فيضعفه

ــّر  ــال م ــذه الح ــى ه ــو ع وه

بحــٍي مــن أحيــاء يهــود فوجدهــم 

يصومــون يــوم العارش مــن محرم، 

وعنــد استفســاره عــن ســبب صوم 

هــذا اليــوم، قيــل لــه أنــه يف مثــل 

هــذا اليــوم نجــى اللــه تعــاىل 

مــوىس مــن فرعــون فقــال صــل 

ــا أحــق  ــه وســلم أن ــه وآل ــه علي الل

مبــوىس منكــم، ألن عشــت إىل 

قابــل ألصومــن  التاســع والعــارش 

..

أن  اإللهيــة  اإلرادة  وتشــاء 

و  اللــه  رســول  حفيــد  يستشــهد 

الجنــة   شــباب  وســيد  ريحانتــه 

مــن  العــارش   _ اليــوم  بنفــس 

محــرم _ لتعيــش األمــة اإلســامية 

انتصــار  انتصاريــن،  ذكــرى 

ســيدنا مــوىس عليــه الســام عــى 

ــم واالســتكبار  فرعــون، رمــز الظل

يف  تفنــن  والــذي  والطغيــان، 

تعذيــب املخالفــن لــه،  فانتــرت 

العقيــدة الصحيحــة عــى الكريــاء 

القــوة  أســباب  بــكل  املدعــوم 

ــوىس  ــال م ــرة، وق ــة الظاه املادي

ــد  ــا بع ــه الســام لقومــه يومه علي

إنــا ملدركــون  أن ســمع منهــم.. 

)قـَـاَل كَاَّ إِنَّ َمِعــَي َريبِّ َســيَْهِديِن( 

.)62 )الشــعراء 

اإلمــام  انتــر  وكذلــك 

ــم  ــة الظل الحســن الســيد عــى آل

التــي أرادت كــرس إرادتــه، فصمــم 

ــد لهــذه األمــة  عــى الخــروج ليعي

صــى  املصطفــى  جــده  منهــج 

ــه وســلم، ويرفــض  ــه وآل ــه علي الل

كل املســاومات، وليســطر انتصــار  

عــى  والــدم  والقيــم  العقيــدة 

الســيف والظلــم والكريــاء .

عنــد اســتحضارنا لهــذا املعنــى 

ــا  ــن، ميكنن ــن الحدث ــرك ب املش

املعنــى  هــذا  مــن  نجعــل  أن 

قاعــدة انطــاق ملــروع تحــرري 

لــكل البريــة عموًمــا، وألمتنــا 

لنرجــم  خصوًصــا،  اإلســامية 

ــة، ترجمــة  ــا ترجمــة نوعي ذكرياتن

والكرامــة  العقيــدة،  اســتحضار 

ورفــض  والشــموخ،  والعــزة 

الهيمنــة  ملشــاريع  الخضــوع 

والوصايــة والتبعيــة، ولــو كلفنــا 

. وأموالنــا  أرواحنــا  ذلــك 

االحتفــال بهذا املعنى ســيتحول 

لطاقــات  توحيــد  برنامــج  إىل 

األمــة، وبرنامــج تصــدي لــكل مــا 

ميــزق ويفتــت وجودهــا، وبرنامــج 

ــا، لنضــع  لفهــم اســراتيجية عدون

ــه. ــبة ملواجهت ــه األدوات املناس ل

لعاشــوراء،  الوعــي  بهــذا 

ســتصبح الذكــرى ســبب تحــرر 

ورفعــة، ال ســبب عبوديــة لعدونــا، 

ومضيعــة للتاريــخ والوقــت واملــال 

. والطاقــات 

هــذا  ملايشــتهي  خدمــة  وال 

منتظــرًا  بنــا  املربــص  العــدو 

غفلتنــا لينقــض علينــا، ويعمــل بنــا 

مخالبــه.

اإلســام  نســتعيد  أن  علينــا 

اإلســامية،  األمــة  وّحــد  الــذي 

األمريــيك  اإلســام  ونواجــه 

ــت  ــذي ميــزق ويفت ــوين  ال الصهي

األمــة  .

هــذه عاشــوراء االنتصــار التــي 

نريدها.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

املنّسق العام للملتقى العلاميئ 
العاملي من أجل فلسطني

عاشوراء.. ذكرى انتصارين
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الخميس 14 محرم 1442هـ، الموافق لـ 3 أيلول 2020 

كتــاٌب صــادٌر عــن مركــز مســارات 

هــذا  ويــأيت  مصلــح.  للباحث معــاذ 

ــول  ــة فص ــن ثاث ــون م ــاب - املك الكت

املــروع  دراســة  برنامــج  – ضمــن 

الصهيــوين، الــذي أطلقــه املركــز لفهــم 

ــة  ــة الدول ــوين، وطبيع ــروع الصهي امل

الصهيــوين،  واملــروع  واملجتمــع 

وصــرورة تطورهــم بصــورة نقديــة.

الَفصــل األوَّل مــن الكتــاب تطــرّق 

تاريــخ  يف  املَُقاطعــة  َحَمــات  إىل 

النِّضــاِل الِفلَســطينّي ضــد الصهيونيــة، 

مــع وضعهــا يف ِســياِقها الزََمنــّي – 

ــي،  ــاِدّي واالجتامع ــيايّس َواالقِتص الس

وحركــة املقاطعــة الفلســطينية املعارصة، 

إســراتيجياتها،  لفهــم  محاولــة  يف 

يف  وتحدياتهــا  إنجازاتهــا  ووضــع 

ــاط  ــض نق ــة بع ــّي، وملعرف ــياق واقع س

ــا. ضعفه

وتنــاول الفصــل الثــاين السياســات 

الصهيونيــة ملحاربــة حركــة املقاطعــة 

ــة لفهمهــا، وتحديــد كوامــن  يف محاول

الســياق  ضمــن  وضعفهــا  قوتهــا 

حيث  تنوعــْت  الحــايل،  الســيايس 

مــا  الصهيونيَّــُة  اإلســراتيجياُت 

بــَن حمــاِت إعــادِة َوْســٍم للكيــاِن، 

وحمــاِت هجــوٍم مبــارٍش عــى نشــطاِء 

مجموعــاِت  َواســتغاِل  املقاطعــِة 

الضغــِط الصهيونيَّــِة، لتجريــِم املشــاركِة 

ــًا  ــا، فض ــوِة إليه ــِة والدع يف املقاطع

عــن مجابهــِة حركــِة املقاطعــِة كهــدف 

عمــل  تنــاول  إىل  إضافــة  رئيــي، 

آلــة الدعايــة الصهيونيــة يف قــاريت 

الاتينيــة. وأمــركا  أفريقيــا 

أمــا الفصــل الثالــث فيقــرُح ُســبًُا 

لتطويــر حركــِة املقاطعــِة لتتمكــَن مــن 

الصهيونيَّــِة،  اإلســراتيجياِت  تفكيــك 

َوالوصــوِل إىل األهــداِف املعلنــة لحركــة 

املقاطعــة، ورمبــا رضورة إعــادة صياغة 

ــة  ــن املراجع ــزء م ــداف كج ــك األه تل

اإلســراتيجية ملســتقبل حركــة املقاطعــة 

ــة  ــار املقارن ــايل يف إط ــياقه النض وس

ــة. ويف  ــوب أفريقي ــا الجن ــع نظرته م

ــة  هــذا الســياق، قــام الباحــث مبحاول

ــة ضمــن ســياق  وضــع حــراك املقاطع

ومحاولــة  الفلســطيني،  النضــال 

وقوتهــا  ضعفهــا  نقــاط  اســتراف 

مــن خــال مقارنتهــا مــع اســتنتاجات 

عمليــة ونظريــة عــن مــدى نجاعــة 

حركــة املقاطعــة الجنــوب أفريقيــة، 

ضمــن  املقاطعــة  حركــة  وفهــم 

ــع  ــطيني والوض ــال الفلس ــياق النض س

الســيايس واإلســراتيجي املتغــّر يف 

ــامل. ــة والع املنطق

واختتــم الكتــاب باقــراح مجموعــة 

ــات  ــدي للسياس ــات للتص ــن التوصي م

حركــة  تســتهدف  التــي  الصهيونيــة 

املقاطعــة، ولــيك لتنطلــق الحركــة نحــو 

ــدة،  ــراتيجية جدي ــات إس ــِق تحالف خل

َوتطويــِر القدميــِة لتتاءَم مــع التغراِت 

السياســيَِّة الحاليَّــة، إضافــة إىل تطويــِر 

لغــِة الخطــاِب وإعطائِهــا أهميــًة أكــر 

لدورهــا يف إنجــاح حشــد الطاقــات 

ــة شــاملة. ــة تحرريَّ ــف حرك خل

املقاطعــة  حركــة  أوىص  كــام 

مبراجعــة خطابهــا ، واســتغال فرصــة 

تاريخيــة لــن تتكــرر لتأصيــل وتجذيــر 

خطابــة ورسديــة النضــال الفلســطيني

هيونية لمحاربة حركة  الّسياسات الصَّ
المقاطعة وطرق تفكيكها



14

قلعة السلطان برقوق
مدينــة  برقــوق يف  قلعــة  بُنيــت 

غــزة،  قطــاع  بوســط  يونــس  خــان 

ــلطان  ــن الس ــف م ــام 1387م، بتكلي ع

ــة إىل  ــند املهم ــويك، وأس ــوق اململ برق

ــورزي  ــه الن ــن عبدالل ــس ب ــر يون األم

الــداودار، الــذي ســميت مدينــة خــان 

يونــس عــى اســمه، وتعــد القلعــة مــن 

ــطن. ــة يف فلس ــن األثري ــم األماك أه

وشــيّدت القلعــة بشــكل هنــديس 

نقطــة  زاويــة  بــكل  وتوجــد  مربــع، 

ــة  ــة ضخم ــراج دائري ــية أب ــاء أساس بن

ــة  ــون القلع ــر، وتتك ــن الحج ــت م بني

مــن طابقــن، األول مجموعــة مــن 

املخــازن، أمــا الثــاين يحتــوي عــى 

غــرف متعــددة، باإلضافــة إىل مســجد 

يقــع عــى يســار البوابــة الرئيســية، 

ــام  ــل بينه ــن يص ــن طابق ــون م ويتك

درج خشــبي، يضــم الطابــق األول حــرم 

الصــاة يتوســطه منــر مــن الرخــام، 

مــزود ببعــض النقــوش، وأمامــه توجــد 

ــون. ــاج املل ــن الزج ــرة م ــة صغ قب

الجانــب  عــى  املئذنــة  وتوجــد 

اآلخــر مــن القبــة، وتتكــون مــن 3 

أجــزاء يصــل بينهــم ســلم مــن الخشــب 

ــا  ــل جدرانه ــا، تتخل ــؤدي إىل أعاه ي

ــم  ــاين يض ــق الث ــا الطاب ــات، أم فتح

مجموعــة غــرف تعلوهــا قبــة بيضاويــة 

ــام. ــن الرخ م

القلعــة  مســجد  مئذنــة  وتتميــز 

يرتكــز  مربعــة،  خرســانية  بقاعــدة 

ــم  ــذي صم ــي ال ــزء الرئي ــا الج عليه

بشــكل هنــديس مثمــن األضــاع، يعلــوه 

الجــزء الثــاين، وهــو مبنــي بشــكل 

دائــري يحتــوي عــى زخــارف، وتوجــد 

ــرة،  ــذا الجــزء فتحــات صغ ــة ه بنهاي

دائريــة  رأس  هيئــة  عــى  صممــت 

ونقــوش،  بزخــارف  زودت  صغــرة 

وتقــع أســفلها فتحــات أخــرى عــى 

شــكل قواقــع، أمــا الجــزء األخــر رأس 

املئذنــة، وهــو عبــارة عــن جــدران 

مســتديرة تحيــط بالــرأس، زخرفــت 

بأشــكال هندســية.

ويقــع بجــوار مســجد القلعــة ديوان 

ــام  ــاد، ك ــور الب ــة أم ــص ملناقش خص

يحــّد القلعــة مــن الخــارج ســور ضخم، 

حيــث يحتــوي عــى الكثر مــن النوافذ 

الوهميــة، يحتــوي يف جوانبــه املختلفــة 

ــدة  ــى أعم ــة ع ــرة محمول ــرف صغ غ

خرســانية، تتخلــل جدرانهــا األربعــة 

األســاك  ببعــض  مغطــاة  فتحــات 

ــة. الحديدي

ويقــع يف نهايــة الســور البوابــة 

الرئيســية، التــي يتصدرهــا متثــاالن 

ــذي  ــة، ال ــل البواب ــي مدخ ــى جانب ع

يبلــغ  أجــوف  بــاب  عــى  يحتــوي 

قطــره 70 ســم، تعلــوه فتحــات ضخمــة 

ــد  ــام، يوج ــن الرخ ــاب م ــا أعت تحمله

ــان  ــاًرا نص ــا ويس ــا مييًن ــى جانبيه ع

محفــوران يف الحجــر، تحيــط بهــام 

بعــض النقــوش العثامنيــة.



موقعها: 
تقع قرية البصة قرب الحدود اللبنانية وعى البحر األبيض املتوسط، ومعناها املستنقع.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــام 1922 حــوايل 1384  ــدد ســكانها ع ــغ ع ــا، وبل ــا حــوايل 25300 دومنً ــت مســاحة أراضيه بلغ

ــام 1945. ــمة ع ــع إىل 2950 نس ــمة ارتف ــوايل 1948 نس ــام 1931 ح ــمة وع نس

االحتالل الصهيوين: 
- هّجر االحتال الصهيوين أهايل القرية وهدمها بالكامل عام 1948.

- أقــام االحتــال عــى أرايض القريــة مســتوطنة »موشــاف بيتســيت« عــام 1950، ومــا يســمى 

مبدينــة التطويــر »شــلومي« عــام 1950 أيًضــا. 

الَبّصة

الخميس 14 محرم 1442هـ، الموافق لـ 3 أيلول 2020 
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